Inhoud

november 2017

Intersport Noordkopkleding
Algemene informatie SV Noordkop
Trainingsprogramma
Van de Redactie
Van de Secretaris
Pupillennieuws
Veld- en weguitslagen
Crosscircuit 2017
Helderse Duincross
Jarigen
Nieuwe leden
Wedstrijdkalender Noordkop
Voor u gelezen
De Nek-check

2
3
6
8
8
9
11
16
17
19
19
19
20
23

3december
HelderseDuincross

1

2

BESTUUR:
Voorzitter:

Kees Aerts

Secretaris:

Ellen Tesselaar

Penningmeester:

Jan Dito

Algemene Zaken:

Erik Leibbrand

Clematistraat 52
1783 HS
secretaris@noordkopatletiek.nl
Javastraat 102
1782 DG
jandito@quicknet.nl
Ooievaarstraat 20, 1781 VP

Technische zaken:

Marchel Keppel

R.W. van de WIntstraat 10 , 1789 BB

Baanatletiek:

Martijn Nuijens

B.Breetstraat 3
1781 CV
nuijens@gmail.com

06-30104490

Wegatletiek:

Vacant

Kruiszwin 1112 1788LA
wegsecretariaat.noordkop@gmail.com

06-21860583

WEDSTRIJDSECRETARIAAT:
Dames/Heren en
Junioren A/B weg:
Kees Heemskerk
Dames/Heren en
Junioren A/B baan:

Tiana Dekker/
Rudy Vermeulen

610523
627208
646489 /
06-30722087
623456 /
06-53192229

secretariaat.noordkop@gmail.com

Junioren C/D: Axel Boon/Michel Klomp

secretariaat.noordkop@gmail.com

Pupillen:

Peter Jacobs

Ruyghweg 186 1781 DR

627971

JURYCONTACT:

Chris Vermeulen

Binnenhaven 130
1781 BP
jurycontact.noordkop@gmail.com

626814

VERTROUWENSPERSONEN:
Petra de Bock
Joop van de Laar

petradebock@quicknet.nl
javandelaar@zonnet.nl

06-46743232
06-10114344

Trainers Wegatletiek:
Naam
Kees Heemskerk
François Flisijn
Evert van den Burg
Karin van der Burg Pronk
François Flisijn
Harry Kraak
Renata Vermeulen
Wim Ouwens
Jan Cornelissen
Jan-Willem Schutte

Positie
Trainerscoördinator
Praktijk begeleider
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer

Telefoon
06-21860583
691822
724060
724060
691822
644478
626814
627475
0227-592876
631258

Chris Vermeulen
Ineke Smit
Mats Smit
Pieternel Ruiten
Cors van Kruining
Dennis Curvers
Matthieu Magielsen
André Marrenga

Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer
Assistent-trainer

626814
523114
615267
645001
646412
06-41850587
634668
668158

Audrey Breur
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Trainers Baanatletiek:
Naam
Axel Boon
Daniël Adriaansen
Jacob van der Wulp
John Klappe
Joke Krete
Lawrence Raadgers
Piet Nuijens
Raymond Koen
Rene de Man
Samantha Krete

PR:

Jessica de Visser

CLUBKLEDING:

Intersport

Positie
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer
Trainer

Telefoon
758778
642784
627213
645863
630490
624879
620691
724667
614013
06-22774853

jessicasusanna1@gmail.com
Beatrixstraat 60

WEBSITE:

617363

www.noordkopatletiek.nl

TELEFOON MARINEGEBOUW (CLUBGEBOUW) RUYGHWEG:

0223-653773

CONTRIBUTIE:
Contributie per 01-07-2014
Senioren/masters/recreanten
Junioren
Pupillen
Gast- en studentenleden
Vanaf derde lid: gezinskorting

(maandelijks)
€ 11,75
€ 9,50
€ 8,25
€ 6,00
€ 3,50

Wedstrijdlicentie per 01-01-2015 (jaarlijks)
Senioren/masters
€ 22,25
Junioren
€ 13,90 (verplicht)
Pupillen
€ 7,85 (verplicht)
Minipupillen
niet van toepassing

De licentiekosten worden gelijktijdig met de januari contributie geïnd.
Administratiekosten nieuw lid en reactivering
€ 6,75
Overschrijvingskosten andere vereniging
€ 9,95

LIDMAATSCHAP EN LEDENADMINISTRATIE:
Ineke Smit
Andromeda 7
1785 DR

menke.smit@hetnet.nl

523114

NB
Gastleden: zij die reeds lid zijn bij een andere vereniging en voor die vereniging uitkomen maar (ook) trainen bij een Noordkop groep.
Studentenleden: zij die vanwege studie elders (dus niet in Den Helder) verblijven/woonachtig zijn en eventueel trainen maar nog wel
voor Noordkop willen uitkomen.
LIDMAATSCHAP EN LEDENADMINISTRATIE
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Contributie betalen gaat in maandelijkse termijnen per automatische incasso.
Opzeggen kan 2 x per jaar namelijk voor 1 juli en voor 1 januari.
Dit moet dan respectievelijk per 15 juni (voor 1 juli) en per 15 december (voor 1 januari)
schriftelijk of per email worden gedaan bij de ledenadministratie.

CLUBBLAD:
Redactie:
Myra van Es Korvetstraat 116
1784 MT
pmvanes-ruder@quicknet.nl
Lay-out:
Ralph de Gast clubblad.noordkop@gmail.com

634090

KOPIJINLEVERTIJDSTIP:

Uiterlijk woensdag 29 november om 24:00 uur.
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TRAININGSPROGRAMMA WINTERSEIZOEN
01-10-2017/31-03-2018
PUPILLEN C + MINI’S
Maandag
17.00-18.00 uur

Sporthal aan Zee 2

Rene de Man
Lawrence Raadgers

PUPILLEN B
Maandag

18.15-19.15 uur

Sporthal aan Zee 2

Rene de Man
Lawrence Raadgers

PUPILLEN A 1e JAARS
Maandag
17.30 -18.30 uur

Sporthal aan Zee 2

Jacob van der Wulp
Joep van der Wulp

PUPILLEN A 2e JAARS
Maandag
18.45-19.45 uur

Sporthal aan Zee 2

Jacob van der Wulp
Joep van der Wulp

BOSTRAINING PUPILLEN EN JUNIOREN
Zaterdag
09.00-10.00 uur
Donkere Duinen

Jacob, Axel, Rene,
Lawrence

JUNIOREN D 1E JAARS
Woensdag
17.30-18.30 uur

Sporthal aan Zee 2

Axel Boon
Samantha Kreté

JUNIOREN D 2E JAARS
Woensdag
18.30-19:30 uur

Sporthal aan Zee 2

Axel Boon
Samantha Kreté

JUNIOREN C
Maandag
Woensdag

19:00-20:30 uur
19:00-20:30 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

John Klappe
Daniel Adriaansen

JUNIOREN B
Maandag
Woensdag
Donderdag

19.30-21.00 uur
19.30-21.00 uur
19.30-21.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg
Ruyghweg

Piet Nuijens
Martijn Nuijens

JUNIOREN B A / SENIOREN / MST
Maandag
18.30-21.00 uur
Woensdag
18.30-21.00 uur
Donderdag
18.30-21.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg
Ruyghweg

Piet Nuijens
Martijn Nuijens

MILA (midden en lange afstand)
Maandag
19.00-21.00 uur
Donderdag
18.30-20.30 uur
Zaterdag
08.30-10.00 uur

Ruyghweg
Raymond Koen
Ruyghweg
Raymond Koen/ Mats Smit
Huisduinen Strorm aan Zee Raymond Koen

TRAININGSPROGRAMMA WINTERSEIZOEN WEGATLETIEK
01-10-17 T/M 31-03-18
Maandag:
18.00-19.00 uur
18.45-20.00 uur

Ruyghweg (Buiten)
Ruyghweg

Trimgroep
Niveau 3 en 4

19.00-20.15 uur

J'dorp Bibliotheek

Niveau 3 en 4
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Wim Ouwens
Renata Vermeulen
Karin v/d Burg
Chris Vermeulen
Evert v/d Burg
Cors van Kruiningen
Pieternel Ruiten

Dinsdag:
08.30-09.30 uur
18.30-19.45 uur

Ruyghweg
Linie

Niveau 5
Niveau 4
Niveau 5

18.30- 20.00 uur

Linie

Niveau 3 en 4

18.30-20.30 uur

Linie

Niveau 1 en 2

Woensdag:
18.00-19.00 uur

Ruyghweg (baan)

Trimgroep

Wim Ouwens
Ineke Smit

Donderdag:
09.00-10.00 uur
18.30-19.45 uur

Duinoord
Sportlaan

Niveau 5
Niveau 3 en 5

18.30-20.00 uur

Ruyghweg

Niveau 3 en 4

18.30-20.30 uur

Ruyghweg

Niveau 1 en 2

Renata Vermeulen
Renata Vermeulen
Karin v/d Burg
Chris Vermeulen
Harry Kraak
*
Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit

Zaterdag:
09.00-10.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 5
Niveau 3 en 4

09.00-10.30 uur

Donkere Duinen

Niveau 1 en 2

J'dorp Dorperweerth

Niveau 3 en 4

Zondag: uitgezonderd wedstrijddagen. Vraag de trainers!
09.00-10.30 uur
Donkere Duinen
Niveau 1 en 2
Niveau 3 en 5

Renata Vermeulen
François Flisijn
Karin v/d Burg
Dennis Curvers
Harry Kraak
*
Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit

Evert en Karin v/d Burg
Harry Kraak
Dennis Curvers
Ineke Smit
Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit
Cors van Kruining
Pieternel Ruiten
Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit
Renata Vermeulen
Chris Vermeulen

* Ondersteuning door assistent trainers in onderling overleg (Dennis, Matthieu en André)
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Helaas

geen Van de Voorzitter. Zoals jullie op de site en in
onderstaand stukje kunnen lezen is Kees ernstig ziek en heeft
zijn taken neergelegd. Ik wens hem en zijn gezin heel veel
sterkte toe.
Gelijk met de wintertijd startte het crosscircuit met de Parkcross in Hoorn. Dus alle deelnemers zullen op tijd
aanwezig zijn geweest, sommigen misschien wel ruim op tijd! Nog vier wedstrijden zijn er te lopen, waaronder
onze eigen Duincross. Inschrijven daarvoor is al mogelijk via onze site.(natuurlijk niet als je je al voor het hele
circuit hebt ingeschreven!)
Ook wij, sportmensen, kunnen verkouden worden en/of de griep krijgen. Niet altijd verstandig om dan te gaan
trainen. Weet je niet zeker of je kunt gaan trainen, raadpleeg dan de nek-check. Die vind je elders in dit
clubblad.
Genoeg weer te lezen in dit clubblad, met dank aan FB waar een aantal zijn/haar ervaringen met ons heeft
gedeeld. Ik hoop dat jullie dat blijven doen!
Help de vereniging aan nieuwe materialen voor de jeugd, door een Grote Clubactie lot te kopen.
Dit kan nog tot 15 november.
Klik op deze link

:

Grote clubactie Noordkop

Myra van Es.

Namens het bestuur moet ik jullie helaas meedelen dat onze voorzitter Kees Aerts ernstig ziek is. Er is
geconstateerd dat hij een tumor heeft in zijn hoofd. Hij gaat nu de medische molen in en moet afwachten
wat daaruit komt. Kees gaat nu vechten voor zijn herstel en zal al zijn taken binnen de vereniging
neerleggen. Hij zendt ons zijn sportieve groeten.
Wij wensen Kees, Wilma, Onno en zijn verdere familie heel veel sterkte toe de komende tijd.
Ellen Tesselaar (secretaris)
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PROGRAMMA WINTERSEIZOEN PUPILLEN 2017/2018
November
Za 4 november :
Za 18 november :

1e voorronde district-cross SAV, Grootebroek
1e voorronde boscross Donkere Duinen

December
Zo 3 december :
Za 9 december :
Za 16 december :

Duincrossloop Noordkop met jeugdafstand
indoorwedstrijd Alkmaar, geen bostraining!
2e voorronde district-cross AV Castricum, Castricum

Za 23 december t/m zo 7 januari :

KERSTVAKANTIE
Geen zaaltraining!
23 december en 30 december: geen bostraining!
6 januari : wel bostraining!

Zo 31 december :

Oudejaarsloop Noordkop met jeugdafstand

Voor vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat : Peter Jacobs , pwjjacobs@planet.nl

Ter afsluiting van het zomerseizoen zijn de pupillen met hun trainers op 21 oktober naar Indoor Speelparadijs
Monkey Town in Alkmaar geweest.
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KUSTMARATHON ZEELAND 07-10-2017
Veel wind en regen, maar een redelijk te belopen strand en terug wind mee. Nel Pot deed mee met de 10km en
finishte in 1.04.36
HARLINGEN N31 RUN 07-10-2017
Nat en drooglopen!

Na een bouwperiode van bijna twee jaar is de nieuwe N31 klaar. Feest in het weekend van vrijdag 6, zaterdag 7
en zondag 8 oktober! Dit betekent echter nog niet dat de weg meteen na het weekend open gaat voor het
verkeer. Dit moment zal een aantal weken later plaatsvinden. In het Samen 1 weekend bedanken we iedereen
met allerlei speelse, sportieve, muzikale maar vooral leuke activiteiten voor jong en oud op en rond de nieuwe
weg. Zaterdagochtend is de sportieve ochtend! Samen met wielervereniging Wct ouwe seun zetten we een
parcours uit van circa 5 kilometer. Het nieuwe wegdek is uitermate geschikt voor een tijdrit en zal
waarschijnlijk de nodige persoonlijke records opleveren. De helling van het aquaduct en de op- en afritten van
de Centrale aansluiting geven de fietser net dat stukje extra uitdaging. Let op: er kunnen maximaal 90 personen
mee doen dus vol = vol!
Voor de wielrenners ging het evenement niet door:
Helaas zijn we genoodzaakt het wielrennen af te gelasten. Het parcours van de tijdrit op de N31 is afgekeurd.
De slechte weersvoorspellingen in combinatie met de hoge snelheden maken het onmogelijk om op de huidige
N31 een tijdrit te rijden.
Het lopen ging wel door, Frits van Twuyver was een van de aanwezigen, in de wind en regen liep hij de 5km in
20.25
DRIE IN DRIE WEKEN
Zo loop je in jaren geen halve en zo doe je er drie in drie weken.
Hoe kan dat zo gebeuren? Na mijn eerste halve (de eerste halve van Den Helder in de huidige opzet) riep ik
nooit meer, op drie kilometer van de finish een hevige kramp in de linker kuit, kostte drie minuten voordat ik
weer verder kon.
Maar hoe komt het dat ik er nu drie in drie weken heb gedaan? Wel dat ging eigenlijk per ongeluk. Ik had mij al
ingeschreven voor de 25 km. Trial van Terschelling toen op een zeker moment een vriendin van mij aangaf dat
ze een startbewijs voor Texel kwijt wilde omdat ze het toch niet aan durfde. Te weinig getraind je kent dat wel
nou zei ik ga ik het wel doen en zie het maar als een training voor Terschelling. Vervolgens kreeg ik via de mail
een uitnodiging om in te schrijven voor een nieuwe trial: “de kust trial van IJmuiden”. Leek mij wel wat ik kijk
daar op de site en zie afstanden 13, 21 en 39 km. Voor 13 rij ik niet naar IJmuiden en 39 vind ik te gek dus het
werd de 21.
Over Texel kan ik kort zijn die kennen de meesten wel, lekker gelopen en binnen de door mij persoonlijk
gestelde limiet van 2.50, ik had namelijk nog 4 seconden over dus ruim op tijd.
De kust trial is een afwisselend parcours van duinpaden, singel tracks strand en een sluip door, kruip door van
een aantal bunkers. Deze lagen bijna aan het eind direct voorafgegaan door een aantal flinke hopen los zand die
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ze duinen noemen. Onderweg mooie landschapen en paddenstoelen gezien. Ik kan zeggen een mooi parcours
zeker een aanrader voor de liefhebber. Ook hier bleef ik binnen de verwachte eind tijd van 2.50 nu had ik 1.15
over.
Vorig jaar op Terschelling de 15 gedaan mooi parcours en lekker gelopen dus dit jaar op herhaling maar voor
die 15 wilde ik niet meer heen en weer want dat is nogal een onderneming. Dus op pad voor de 25 daar zit
overigens ook het zelfde traject in als voor de 15 dus die mooie plaatsje van vorig jaar heb ik weer mogen zien.
Hier ook veel single track of eigen maar half tracks zo smal zijn sommige stukken. Twee keer het strand op
waarbij de eerste opgang en weer terug behoorlijk stijl zijn zodat je er tegenop moet als een trap, in de
voetstappen van je voorganger. De tweede ronde strand is wat makkelijker te bereiken en te verlaten. Hier is
echter voor velen de afstand over het strand de grootste opgave (3 km). Lekker gelopen na 2.46 kwam ik moe
maar voldaan over de eindstreep.
Willem Snel
NAJAARSLOOP HEERHUGOWAARD 08-10-2017
Claudia Geldermans:
Najaarsloop Heerhugowaard. Frits had mijn briefje ingevuld, dus i.p.v. 10 km ging ik 5 km lopen en Frits zou
me gaan hazen. Zo gezegd zo gedaan. Geen idee wat ik nu kan op een 5 km...je moet direct vlammen... Frits
wilde 4.20 gaan lopen om onder de 22 min uit te komen....hellup dacht ik, dat is best rap. De eerste 2 km gingen
onder de 4.20 en ik dacht: dat gaat goed. Bij 2,5 een vervelend keerpunt, waarbij je stil komt te hangen en weer
op gang moet komen, 4.24, dus ietsie verval. Bij 3 km liepen mijn bovenbenen vol maar Frits is een echte
oppepper: kom op, doorgaan, we gaan naar de 1e dame toe, je kan het. Het was wel ff doorsukkelen die laatste
2 km, maar wat heerlijk kort zeg....je bent zo klaar...en doel bereikt. Sorry Frits, het laatste rondje op de baan
kon ik echt niet meer versnellen, en ook die laatste 100m niet haha. Maar bedankt voor het hazen en de peptalk
onderweg! 2e dame overall (kreeg een kadobon) en Frits een lekker stuk kaas, als 4e naast het podium.
Frits van Twuyver:
Gisteren in Harlingen gelopen. Vandaag weinig zin om volle bak te gaan. Nu heb ik Claudia mooi naar de 2e
plaats bij de dames kunnen hazen. Zelf nog op plek 4 bij de heren. En toch nog een prijs gewonnen. Een pond
kaas gekregen. Volgende week in Petten weer voor me zelf lopen.
Pascal v/d Vendel
Zondag is deze maand Racedag, vandaag de 10 km najaarsloop bij Hera. Gelukkig was het weer een stuk beter
dan gisteren. Minder wind en regen. Een leuke opkomst van Noordkop vandaag, Gineke, Ingmar, Erik L,
Ronald J, Frits die Claudia ging hazen op de 5 km en ikzelf. Vanmorgen niet zo fris mijn bed uit en echt zin had
ik ook niet, geen idee waarom maar de motivatie was ver te zoeken. Bij het startschot ging het al lekker,
horloge uit gezet in plaats van aan dus de eerste 100m lopen etteren om hem weer aan te zetten. Dus het eerste
stukje gemist. Het plan was om bij Ronald J te lopen gezien we ongeveer even hard lopen, maar die was er al
vandoor door mijn gestuntel met mijn horloge. Na 2 km een andere loper opgepikt die hetzelfde tempo liep en
samen met hem het gaatje naar Ronald dicht gelopen. Verder met zijn drieën, maar de gehoopte tijd onder de 40
min zou lastig worden. Bij 5,5 km weer windje mee maar moest een gaatje laten vallen met de andere twee.
Vervolgens 3 km alleen gelopen waarin alles pijn deed en ik het in mijn hoofd al steeds wilde opgeven of
inhouden en op Erik wachten die een stukje achter me liep. Maar alle redenen om op te geven waren geen
goede en opeens zag ik dat ik weer langzaam in liep op Ronald en die andere loper. Dat gaf de burger weer
moed en vlak voor het 9 km punt haalde ik Ronald in en niet veel verder liep ik achter de 2e man uit ons begin
groepje. In de laatste km probeerde ik alles te geven om hem bij te houden maar hij bleef maar naast me lopen.
De laatste 300m waren op de baan en toen gaf hij nog even gas en ik moest nu echt mijn meerdere erkennen.
Helemaal stuk over de finish in 40,30. Het was dus een zware wedstrijd zowel lichamelijk als geestelijk maar
toch wel blij om het weer gedaan te hebben. Volgende keer beter en wie weet weer eens onder de 40 min.
5 kilometer:
Claudia Geldermans 0.21.16*
Frits van Twuyver
0.21.16

10 kilometer:
Ingmar Vink
Pascal v/d Vendel
Ronald Jacobs
Erik Leibbrand

0.39.41*
0.40.30
0.40.40*
0.41.38*

Lammert Jager
Gineke Oosterhuis
Peter Jacobs

* Claudia 2e V; Ingmar 3e M40; Ronald 2e M50; Erik 3e M50; Lammert 1e M60; Gineke 2e V35
12

0.46.51*
0.50.39*
0.51.06

HOGE VELUWELOOP 08-10-2017
Evert v/d Burg maakte ons ongerust door te melden dat hij geblesseerd was aan zijn knie: geraakt door een heel
zware sleutel. Maar het viet allemaal reusachtig mee. Op de 5km liep hij 27.09 terwijl Karin op dezelfde
afstand 31.35 klokte.
MARATHON EINDHOVEN 08-10-2017
De halve marathon werd door Martin Nieuwerf afgelegd in 1.46.46
4 MIJL VAN GRONINGEN 08-10-2017
Hedy Verheijen en Erna van Bremen liepen gezusterlijk naar een tijd van 44.18.
SPIJKENISSE NK RUN-BIKE-RUN 08-10-2017
lopen 10km
fietsen 40km
Audrey Breur
0.45.18
1.11.53
Harry Kraak
0.51.43
1.24.48

lopen 5km
0.23.30
0.27.14

AMSTERDAM MARATHON 15-10-2017
Marathon:
Tim Tesselaar
2.37.12
Daniël Spijker
2.56.12
Nahalie Dragt
3.31.58 Nederlands Kampioen V45!
Danny Hajos
3.45.58

Halve marathon:
Robert Jan van Vliet
Erik Leibbrand
Edwin de Wit
Ricardo Link

totaaltijd
2.22.55
2.46.56

1.40.39
1.45.41
1.48.01
2.15.33

Spannend tot de laatste seconden was het of het
parcoursrecord en het Nederlands record wel verbeterd
zouden worden. Vorig jaar liep Daniel Wanjiru een
parcoursrecord in 2.05.13 en dit jaar zette Lawrence
Cherono dat op 2.05.09.
Tien jaar terug zette Kamiel Maase een Nederlands record
neer van 2.08.21. Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat
Abdi Nageeye het zou kunnen verbeteren, maar het lukte
uiteindelijk toch: 2.08.16.
Ook een record was het aantal ambulance uitrijdingen bij
deze editie: maar liefst vijftig keer waarvan twee keer
vanwege een reanimatie.
Nathalie Dragt liep dan wel geen persoonlijk record, maar
ze werd wel mooi Nederlands Kampioen V45! En
persoonlijk uitgereikt door Dick van der Weide, wat wil je
nog meer!

Het marathondebuut van Tim Tesselaar kon niet beter.
Als doel had hij een tijd van rond de 2.40 voor ogen. Het werd 2.37.12, dat is een gemiddelde van 3.44 min/km.
Daarmee werd hij 9e van het NK en de jongste bij de Top Tien.
KERMISLOOP PETTEN 15-10-2017
Claudia Geldermans:
Petten Kermisloop, 10 km. Vernieuwde route, nu één ronde in plaats van twee rondjes bos. Die twee rondjes
waren al pittig, maar nu met stuk strand erin was deze nog pittiger voor mijn gevoel. Z4, 19 graden (blafheet
woei mee). Mijn horloge was gereset dus jammer genoeg geen km tijden, maar je kan goed zien op het kaartje
dat het een stuk langzamer ging na 5 km (22m50)....toen begonnen we aan het strand en daarna het bos. Het
extra lusje op het strand had van mij niet echt gehoeven haha, daar kakte ik helemaal in. Al met al best veel
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klimmetjes/heuveltjes, maar wel een leuke route.... één rondje is toch leuker dan twee. Hij was wel 400m
langer...volgende keer dus niet een extra lus op het strand. Ik kon niet inlopen op de 2e dame maar moest wel
doorlopen om de 4e voor te blijven. Mooie bos herfstbloemen nu op tafel!
Pascal v/d Vendel
Vandaag naar de Kermisloop in Petten. Afgelopen jaren liep je twee rondes van vijf km maar dit jaar een
vernieuwd parcours met een grote ronde van 10 km. De laatste kilometers zouden hetzelfde zijn als de oude
ronde en de rest van de route was nieuw. De
oude ronde was al een pittige met korte
klimmetjes door het bos van Petten met die
leuke houtsnippers en smalle paadjes. Dus erg
benieuwd naar de nieuwe route. Om 11 uur was
de start van de 10km en 5 minuten later de
5km. Vanaf de start ging de route eerst door
Petten zelf heen om vervolgens richting de dijk
te lopen, lekker snel asfalt en ik kon een goed
tempo lopen. Bij de dijk aangekomen eerst nog
een paar honderd meter naar het zuiden om
vervolgens de dijk op te gaan en via het nieuwe
fietspad bovenop de dijk richting het Uitkijkdu
in bij Petten. Inmiddels ruim vier km op de
teller en het ging lekker, maar toen het strand
op, mul zand tot aan de waterlijn en wat is het
strand daar breed!!! Na 1 km rechtsaf weer door het mulle zand richting de duinenrij, waar nog een soort lusje
gelopen moest worden door, gelukkig ook mul, zand. De beentjes begonnen al wat te protesteren en ik hoopte
dat de strandopgang niet te moeilijk was, maar helaas hier ook mul zand omhoog. Mijn gevoel zei dat ik erg aan
het inkakken was wat tempo betreft, maar de mensen voor en achter mij liepen ook niet harder, dus iedereen
had het zwaar. Vervolgens kwamen we terecht op het oude parcours en ik wist dus wat nog ging komen. Langs
de route stonden ook km bordjes die redelijk overeen kwamen met mijn horloge maar bij 8 km dacht ik,
volgens mij is het langer dan 2 km naar de finish. Maar gezien de km bordjes zou je denken dat het wel zou
kloppen en uitgemeten zou zijn. Als ik het zwaar krijg onderweg, en dat was zo, denk ik vaak in plaatjes, dat
plaatje is de atletiekbaan en denk dan, okay nog 2 km dat is dus maar 5 rondjes op de baan. Maar deze 2 km
waren door het Pettemer bos met kleine klimmetjes en scherpe bochten. Eenmaal het bos uit gaf mijn horloge
10 km aan maar we waren er nog niet, voor me liep iemand op 50 meter en achter me iemand op een zelfde
afstand. Maar de benen waren echt op, en toen het laatste stukje door de hoofdstraat en dan eindelijk bij de
finish. De route was dus 10,4 km en ja, dat is slechts 1 rondje extra op de baan, maar dan wel een hele zware.
Al met al waarschijnlijk net bij de eerste 10 mannen en 11e overall. Volgend jaar maar weer denk ik zo.
Marije Dito-Kos
Spontane deelname Kermisloop 2017 Petten
Zondag 15 oktober 2017, een prachtige Indian Summer-dag, of eigenlijk kan dat
niet want het is officieel al herfst. In ieder geval is het schitterend weer, er schijnt
al vroeg een zonnetje, er staat weinig wind en de temperatuur is zalig.
De kermisloop in Petten is vandaag. Vorig jaar voor het eerst gelopen en dat beviel
goed.
Vandaag dus maar weer, want hoe lekker is het om te kunnen hardlopen in oktober
in je korte broek en hemdje, dat gebeurt niet vaak, dus als het zover is, moet je het
ervan nemen!
Omdat ik nogal laat besluit die ochtend om te gaan meedoen, moet ik een beetje
haasten maar ben ik nog wel mooi op tijd in Petten om me in te schrijven voor de
5 km. Manlief is ondertussen ook al gearriveerd, vanaf Den Helder over het strand
komen fietsen. Toch gezelliger als je niet alleen bent op een wedstrijdje.
Naar mijn idee wat minder deelnemers dan vorig jaar maar wederom weer een
leuke loop. Het is een pittig rondje, alleen in het dorp is het vlak maar voor de rest
eigenlijk overal heuvelachtig en glooiend. Prachtig hardlopen zo door het bos en
de duinen en met de start en finish op het gezellige gerenoveerde dorpsplein.
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Weer even zwaar gehad, warm maar tevreden met mijn tijd op dit parkoers en gezien mijn trainingsarbeid.
Volgens mij was ik de enige Noordkopper op de 5 km.
Ik vond het inschrijfgeld overigens wel wat duur, € 6,- voor 5 km zonder herinnering en met alleen een flesje
water aan de finish, maar dat kan aan mij liggen….
Wie weet volgend jaar gewoon spontaan weer!
Frits van Twuyver:
De kermis loop is nu een ronde geworden. Je pakt nu een deel van het nieuwe duingebied erbij, en een stukje
strand. Maar wat was het zwaar vandaag. De eerste paar kilometers gingen nog lekker. Maar toen we op het
strand kwamen ging het licht langzaam uit. In het bos de grootste moeite om nog wat tempo er in te houden. Op
een paar 100 meter voor het einde stond Lammert te roepen naar Jan. Kom op je kan hem nog pakken. Met veel
pijn en moeite nog een soort van eindsprint kunnen doen. Kon Jan nog net achter me houden. Volgend jaar ben
ik er weer bij.
5 kilpometer: Marije Dito 26.51.
10 kilometer: Pascal v/d Vendel 44.29; Frits van Twuyver 47.22; Jan Koopman 47.26; Claudia Geldermans
50.14; Ruurd Boomstra 56.08; Gineke Oosterhuis 56.45
SCHOORL TRAIL 29-10-2017
10 km: Gineke Oosterhuis 1.05.07.
17km: Evert v/d Burg 1.54.07; Willem Snel 1.56.10;
Claudia Geldermans 1.56.38; Jan Koopman 1.56.39;
Ruurd Boomstra 2.03.06; Tineke Mellema 2.03.35.
35 km: Danny Hajos 3.32.35
Tineke Mellema
Wauw… , nog niet eerder zo’n zwaar parcours gelopen. Hier heb ik
nog een paar dagen plezier van, dat weet ik nu al… Maar wel
ontzettend mooi om te doen. Bos, smalle en brede paden met veel
dennenappels en soms nauwelijks zichtbare boomstronken en
uitsteeksels (uitkijken dus), trappetjes in verschillende soorten en
maten, duinen, veel klimmen en veel mul zand (strandopgang is er
niets bij…). ’t Weer viel mee gezien de eerdere voorspellingen. Maar een klein beetje regen gehad en niet veel
last van de wind omdat je veel beschut liep. Alleen op het open stuk, vanaf 6 km ongeveer, had je de wind echt
tegen en omdat de klimmetjes daar niet ophouden en je daar ook veel door het mulle zand loopt, maakte dat dit
stuk extra zwaar. Verder eigenlijk heel goed loopweer gehad, zelfs regelmatig ’t zonnetje erbij. Laatste
kilometers voelden al zwaarder aan, dus ondanks de mooie loop, toch blij toen ik in de verte het rumoer bij de
finish vernam… En helemaal fijn, laatste meters bij ’t klimduin mag je naar beneden denderen… lekker.
Claudia Geldermans
Buff Duinentrail in Schoorl, 17 km. Samen met Jan gelopen (Gineke deed de 10 km). Supermooie omgeving,
dus het was weer genieten! Er stond een beste woei (N5-6), 12 graden, een aantal buitjes gehad, maar ook weer
lekker in het zonnetje opgedroogd. Aantal koeien uit de sloot gehaald van onze laatste training met Frits in
Schoorl (de berg opklimmen met handen/voeten, een kabouter die we kwijt waren en nog wel een paar) Zijn
een stukje verkeerd gelopen en daardoor hadden we opeens een grote menigte voor ons waardoor we hier en
daar wat opstoppingen hadden. Dus maar even wat eten terwijl we stonden te wachten om het schrikdraad over
te klimmen en weer rustig aan verder. Er kwam net een bui aan op een open zandstuk, het zand bleef lekker
kleven op je gezicht/nek door de regen, wie heeft het: een gratis scrub! Bij de verzorgingspost moest je je eigen
bekertje meenemen (dat hebben de echte trailers natuurlijk in hun bepakking zitten, asfalt lopers niet!). Jan had
bewust zijn belt met 2 flesjes meegenomen dus even bijvullen. Flinke slok en 2 winegums in mijn mond en toen
was er een hele hoge trap, die ben ik maar opgewandeld, maar zelfs dat deed zeer aan je kuiten/bovenbenen.
Weet niet of wandelen nou zoveel beter was dan dribbelend omhoog.... Op een gegeven moment stopte Jan's
horloge ermee en hij zei dat ik mocht doorlopen. Ga natuurlijk nu niets lulligs over Garmin zeggen, dat zou
gemeen zijn haha. Ik dacht na paar honderd meter, ik wacht toch maar even op Jan, net zo gezellig om samen
verder te lopen. Dit geintje van Garmin heeft 3 min geduurd....voor de rest zeg ik niets. We zaten net over de 14
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km en kregen nog een paar venijnige klimmetjes voor onze kiezen...poe zeg....mijn bovenbenen stonden op een
gegeven moment in brand van de verzuring...nog nooit zo erg gevoeld. Wat was ik blij dat ik geen 35 km
hoefde! We hoorden de doedelzak steeds dichterbij komen en daar was de kleine klimduin....heerlijk naar
beneden denderen in het zand....met als beloning een biertje bij de finish. Totaal 18.3 km gelopen, nu pijn in
mijn billen en bovenbenen, maar het was zeker de moeite waard. We moeten snel weer daar gaan trainen met
onze groep!!!
ETTEN LEUR 29-10-2017
Martin Nieuwerf:
3h39m46s.....Yes! Doelstelling gehaald! Startvak C bij de Comrades Marathon South Africa 2018. Daarvoor
moest ik binnen 3:39:59 uur lopen. Met mijn eindtijd vandaag van: 3:39:46 uur aan de eis voldaan. Super blij!!
Het was moeilijk om het tempo hoog te houden. Wisselende weersomstandigheden: regen, wind 5 bft, maar ook
de zon. Afijn, na een bijzonder onregelmatige voorbereiding, héél tevreden met het behalen van mijn
doelstelling! Kan ik me nu volledig richten op duurvermogen. Nu het ligbad in. Prima hotelletje.
AMSTERDAM MIDDENMEERLOOP 29-10-2017
Ronald Jacobs 10 km: 40.24
Peter Jacobs
10km: 51.36

Runnersworld Hoorn Crosscircuit 2017
(voorheen roeledevries crosscircuit)

Wedstrijdkalender 2017
PARKCROSS HOORN 29-10-2017
1000 meter:
Amber Adriaansen 0.04.21
1850 meter:
Ioann Lobles
0.06.43
Sven Verduijn
0.07.15
Coen v/d Kerkhof
0.07.19
Niek Kollé
0.08.01
Isa Kollé
0.09.16
Ravi Raadgers
0.09.25

2700 meter:
Isa Raadgers
5500 meter:
Charissa Czech
Noa Zoon
Audrey Breur
* Isa 3e 16/19jr.
* Audrey 1e V45
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0.11.57*
0.24.04
0.25.25
0.25.40*

7800 meter:
Tim Tesselaar
Djoao Lobles
Ingmar Vink
Joost Veenstra
Harry Kraak

0.29.13
0.30.01
0.33.22
0.38.49
0.43.11

Klassement Runnersworld Hoorn Crosscircuit 2017:
Meisjes t/m 9:
Meisjes 13-15:
Meisjes 16-19:
Vsen:
V45:
Jongens 13-15:

Msen:
M40:
M60:

8.
10.
3.
4.
8.
1.
7.
9.
12.
14.
11.
14.
51.
12.
8.

Amber Adriaansen
Isa Kollé
Isa Raadgers
Charissa Czech;
Noa Zoon
Audrey Breur
Ioann Lobles;
Sven Verduijn;
Niek Kollé;
Ravi Raadgers
Tim Tesselaar;
Djoao Lobles;
Joost Veenstra
Ingmar Vink
Harry Kraak.

HELDERSE DUINCROSS
ZONDAG 3 DECEMBER 2017-10-29
Inschrijven:

Sportpark De Streepjesberg/FC Den Helder (Bremstraat)

Start en finish:

Sportpark De Streepjesberg (nabij het hoofdveld)

Afstanden:

circa 1, 2 en 3km voor de jeugd
circa 6km (dames Crosscircuit)
circa 10 km (heren Crosscircuit)

Starttijden:

1km jeugd t/m 9 jaar:
1 km jeugd 10 t/m 12 jaar
2 km jeugd 13 t/m 15 jaar
3 km jeugd 16 t/m 19 jaar
6km
10km

10.25 uur
10.35 uur
10.45 uur
10.45 uur
11.15 uur
12.00 uur

Voorinschrijven: tot vrijdag 1 december 2017 24.00 uur via
www.noordkopatletiek.nl
Inschrijven:
Inschrijfgeld:

vanaf 09.30 uur in de kantine ven FC Den Helder
jeugd €2,50;
6 en 10 km €6,00

17

18

DE JARIGEN VAN NOVEMBER
Dylan Adriaansen
Michel Boon
Edith Czech
Wan Geertsema
Gerda de Jong
Ruud Kollé
Marjon Mulder
Jan-Arie Portegijs
Regina Travaille
Martin de Vos

Koert Angevare
Jelte Boonstra
Tara Darphorn
Marion Geertsema
Rutger Keet
Harry Kraak
Martijn Nuijens
Donna Quartel
Martijn Vacano
Jacob v/d Wulp

Niek Bais
Audrey Breur
Leo Dekker
Mexx Grootjans
Lisa Kiekebos
Joke Kreté
Rosanne Pijnacker
Henriette de Ruiter
Karina Vacano

Fabio Bakker
Els de Bruijn
Noah Ellen
Anneke Hingstman
Bas Kok
Quinn Marrenga
Alex Poortvliet
Mildred Sediqui
Flip Verweij

NIEUWE LEDEN
Bjorn Adriaanse
Isa Hendriks
Elisa Koningstein

Lotte Borst
Sair Kaymak
Thijmen de Weert

PROGRAMMA WEGWEDSTRIJDEN SV NOORDKOP 2017
Zo 3 december

Duincross (1e zondag in december)

Zo 31 december

Oudejaarsloop

Wedstrijden in het land of in de regio zijn te vinden op: www.hardlopen.nl
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Voor u gelezen, in het NRC van 14 oktober, en aangeleverd
door Gabriele Ferrari
HART EN KNIEËN KRIJGEN DE KLAPPEN
Marathon van Amsterdam
Bijna 15.000 hardlopers deden mee aan de marathon van Amsterdam. Wat doet zo'n lange afstand eigenlijk met
het lichaam?
Door onze redacteur Dennis MeinemaHart
Hart
Van alle organen in het lichaam van een marathonloper wordt het hart misschien wel het zwaarst belast,
afhankelijk van de mate van geoefendheid. Het hart zorgt ervoor dat bloed met onder andere zuurstof door het
lijf gepompt wordt, tijdens een marathon zo rond de 150 keer per minuut, vier uur lang, grofweg de tijd van de
gemiddelde marathonloper. In training loopt haast niemand zo lang. Men bewaart de krachtsexplosie voor de
race. Tijdens zo’n „forse” inspanning – zoals sportarts en voormalig cardioloog in opleiding Bernard te
Boekhorst een marathon duidt – wordt de hartspier steeds als die na een samentrekking ontspant en de kamers
vollopen met bloed, wat verder opgerekt. Gevolg van die belasting is het groter worden van de hartkamers en
het dikker worden van de spierwanden. Dat proces heeft zich als het goed is al in de voorbereiding voltrokken.
Het hart past zich aan, raakt getraind. Maar tijdens een marathon kan de belasting zo lang aanhouden, dat de
kamers en wanden niet meer verder kunnen uitdijen. Hartcellen gaan dan bindweefsel aanmaken, littekens als
het ware. Uiteindelijk kan dat tot hartritmestoornissen en hartfalen leiden. Maar die littekens krijgt weer niet
iedereen en onduidelijk is waarom niet. Tijdens de Amsterdam Marathon van zondag gaat een team van
specialisten van het AMC daar onderzoek naar doen. Meteen na de race worden mannelijke proefpersonen naar
het ziekenhuis gebracht voor een MRI-scan, waaruit moet blijken of een marathon bij hen tot hartschade heeft
geleid en waarom precies.
Nieren
Tijdens een marathon raakt het lijf van een hardloper uitgedroogd, in meer of mindere mate, ook weer
afhankelijk van de fysieke conditie. Dat bleek uit een recent onderzoek uitgevoerd door de Yale School of
Medicine onder 22 marathonlopers. Zij raakten uitgedroogd en dat zorgt voor spierafbraak en ontstekingen. In
het bloed werden eiwitten gevonden die ook te vinden zijn bij patiënten met acute hartproblemen. Binnen twee
dagen na de marathon waren de nieren van de proefpersonen weer hersteld.
Spieren
Het is inmiddels een vertrouwd beeld na afloop van de New York Marathon: duizenden hardlopers dalen met
een van pijn vertrokken gezicht achterstevoren de trappen van de metro af. Op die manier proberen ze hun
‘betonnen’ bovenbenen te ontzien. „Dat komt door de zogenaamde excentrische belasting op met name die
bovenbeenspieren”, vertelt UvA-bewegingswetenschapper Maurice Maas. „Bij iedere stap die een hardloper
zet, komt er spanning op de spieren. Door toenemende vermoeidheid zijn die spieren niet meer in staat de
klappen goed op te vangen en daardoor rekken ze op terwijl ze op spanning staan. Daarvan krijg je enorme
spierpijn.” Zou je een marathon heuvelaf lopen, zegt Maas, dan zou je de dag erna vergaan van de spierpijn,
terwijl heuvelop amper tot problemen zou leiden.
Volgens sportradioloog Gino Kerkhoffs en -orthopeed Mario Maas, beiden verbonden aan het AMC in
Amsterdam, wordt die spierpijn veroorzaakt door overbelasting van de spiervezels en een verstoorde
celstofwisseling. Dat komt door die veel grotere belasting in de wedstrijd dan de loper gewend te doen is in
training. Spierschade na een marathon kan tot drie weken na de race nog op een MRI-scan waargenomen
worden, aldus de artsen.
Gewrichten
Hardlopers klagen na een marathon vaak over pijn in de knieën. AMC-artsen Mario Maas en Gino Kerkhoffs
halen onderzoeken aan uit 2014 waaruit blijkt dat kraakbeen in de kniegewrichten maar ook in die van de
enkels tijdens de marathon zo zwaar worden belast dat het wordt afgebroken. ‘Aan het eind van een marathon
zitten er twee keer zoveel stoffen in het bloed die vrijkomen bij de afbraak van kraakbeenweefsel als normaal’,
schrijven ze in een e-mail. ‘De knieën krijgen het vergeleken met de enkels en de heupen het zwaarst te
verduren.’ Volgens de artsen duurt herstel drie maanden, als er al volledig herstel plaatsvindt. Fanatieke
hardlopers zouden op latere leeftijd vaker artrose – slijtage – melden.
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Maagdarmsysteem
Gedurende een marathon is de belasting op het hele lichaam zo groot, dat er lekkage kan ontstaan in de darmen
en er giftige stoffen uit de darmwand lekken. Dat kan voor krampen zorgen. Maar wat veel marathonlopers zich
niet realiseren is dat de darmen en de maag ook spieren zijn die net zo goed als de rest van het lichaam te
trainen zijn en daardoor weerbaarder worden, zegt Miriam van Reijen. Ze is bewegingswetenschapper en
begeleidt hardlopers op het gebied van voeding.
Tijdens de langdurige inspanning die de marathon is, regelen verschillende processen dat er zuurstofrijk bloed
gaat naar de plekken waar dat het hardst nodig is: de spieren in met name de benen. Die in maag en darmen
worden naarmate de marathon vordert steeds minder van bloed voorzien, en uiteindelijk ligt de verwerking van
voedingsmiddelen zowat stil. Maar als het lichaam door training gewend is geraakt aan langdurig hardlopen en
heeft geoefend om voedingsstoffen tot voorbij de pijngrens tot zich te nemen, zal het lichaam de inspanning
langer kunnen volhouden.
Voeding
De meeste hardlopers nemen tijdens de marathon energiegels; een geconcentreerde dosis koolhydraten in de
vorm van suikers. Ze moeten daar niet te veel van nemen, want suikers die niet kunnen worden opgenomen
zorgen ook voor krampen. Hetzelfde geldt voor gels met cafeïne. Die moeten bovendien goed getimed worden,
want die stof is behoorlijk agressief voor maag en darmen. Van Reijen: „Neem een gel met cafeïne vijf minuten
voor de start, want het duurt drie kwartier voordat de werking een piekniveau heeft bereikt. Veel lopers blijven
cafeïne gebruiken en staan aan de finish te stuiteren.”
Er zijn volgens Van Reijen ook trucjes om maag en darmen te ontzien maar toch energie te krijgen, zeker in de
slotfase van de marathon. „Op veertig kilometer staat vaak nog een post met sportdrank. Zo ver in de marathon
heb je moeite om eten of drinken door te slikken, en dat hoeft ook niet. Ik raad mijn lopers aan om op dat punt
alleen nog wat te spoelen met sportdrank. Via receptoren in de mond sturen de hersenen een signaal waardoor
het lichaam denkt dat er koolhydraten aan komen. Dat is genoeg voor de laatste twee kilometer. Doorslikken
kan, maar aan die energie zal je wat hebben na de finish.”
Zo’n beetje alle wereldtoppers zweren tegenwoordig bij sportdrank van de Zweedse start-up Maurten.
Koolhydraten worden in die sportdrank ingekapseld als water, waardoor energie snel door het lichaam wordt
opgenomen en er minder achterblijft in de maag.
Hersenen
Een marathon lopen doet zeer en als reactie maakt het lichaam endorfines aan die de hersenen een pijnstillend
signaal geven. Maar in de hersenen van een marathonloper gebeurt tijdens de wedstrijd nog meer. Het is niet
iedereen gegeven drie, vier of vijf uur hard te lopen. Vaak wil het lijf al veel eerder stoppen, maar stemt de
psyche daar niet mee in en wordt het lichaam gedwongen grenzen te verleggen. „Een marathon vraagt veel van
je mentale weerbaarheid”, zegt Miranda Boonstra, tweevoudig Nederlands kampioene op de klassieke afstand.
„Je probeert pijn te onderdrukken of om te buigen in iets positiefs. Ik richt me altijd op het laatste uur en
bedenk me dan dat ik dat in trainingen al zo vaak deed.” Na een marathon is Boonstra twee weken lang
„ontzettend moe”. Dat komt door de druk die ze zichzelf vooraf oplegt. Boonstra begeleidt marathonlopers en
ziet dat vaker gebeuren: „Ze leven maanden intensief toe naar de wedstrijd, laten alcohol staan, zetten hun
sociale leven op een lager pitje. Op de wedstrijddag komen familieleden kijken en dan willen ze goed presteren.
Aan de finish barsten ze in tranen uit. Er valt van alles van ze af.”
Huid
Door de repeterende beweging tijdens een marathon raakt de huid beschadigd. Bij mannen zie je bloedende
tepels doordat het shirt daar urenlang langs schuurt. Afplakken met sporttape biedt uitkomst. Ook de huid onder
de oksels en de dijbenen kan door schuren beschadigen. Vaseline voorkomt dat. Aan blaren en blauwe
teennagels kun je niets doen. Boonstra: „Het tempo dat je in de wedstrijd loopt kan je moeilijk op trainingen
nabootsen. Je voeten worden in de race warmer dan je gewend bent, en dat zorgt eigenlijk altijd voor blaren.”
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SLIMMER DOOR HARDLOPEN
Slimmer door hardlopen
Afvallen en meer bewegen staat wereldwijd op nummer 1 in de top 10 van dingen die we belangrijk vinden.
Om ervoor te zorgen dat we ook daadwerkelijk tot actie overgaan kun je gebruik maken van positieve attributie.
Je verbindt meer bewegen aan allerlei voordelen en bent zo meer geneigd ook daadwerkelijk de deur uit te
gaan. Recent onderzoek geeft ons nog een extra reden – en dus motivatie – om te bewegen. Want.....van
bewegen wordt je namelijk slimmer en houd je aftakeling van de hersenen op een afstand.
Word een kei in memory
In het onderzoek werd een groep weinig actieve mannelijke studenten gevraagd naar een hele rits portretten met
namen van vreemden te kijken. Na een korte pauze moesten ze proberen zoveel mogelijk namen bij de goede
foto’s te plaatsen. Vervolgens werd de helft van de groep op een fiets gezet waarbij ze steeds harder moesten
fietsen totdat ze uitgeput waren. De andere helft van de groep mocht rustig een half uur op een stoel zitten
Vervolgens deden beide groepen de test met de foto’s en namen nog een keer. Opvallend resultaat was dat de
fietsende groep aanzienlijk beter presteerden op de tweede test. De groep dit enkel gezeten had zag geen
verbetering.
Gezonde zenuwcellen
Bloedmonsters die gedurende de hele test bij alle deelnemers waren afgenomen gaven de verklaring voor het
resultaat. Direct na de inspanning hadden de fietsers een aanzienlijk hogere concentratie van het brain-derived
neurotrophic factor (BDNF) eiwit. Dit eiwit staat bekend om zijn positieve effect op de werking van de
zenuwcellen. De zittende groep zag geen verandering van de BDNF in het bloed.
Nooit te oud om te leren
Een vergelijkend onderzoek onder oudere ratten liet zien dat voorheen inactieve bejaarde ratten die een aantal
keer per week vijf minuten een rondje renden een sprong in hun geheugenfunctie maakte. De beweging had
zoveel effect dat ze een stuk beter scoorden op knaagdier-geheugen-testen dan veel jongeren, inactieve ratjes.
Ook een langdurig onderzoek onder ruim 140 piloten (tussen de 40 en 65) liet het effect van beweging zien.
Alle piloten lieten gedurende twee jaar een lichte vermindering van prestatie zien tijdens een cockpit simulator
test die drie keer per jaar werd uitgevoerd. De grootste achteruitgang was echter te vinden bij piloten die een
bepaalde genetische afwijking hadden. Deze genetische variatie zorgde er namelijk voor dat de BDNF activiteit
in de hersenen werd verminderd. De piloten met deze afwijking lieten twee keer zoveel achteruitgang in de test
zien als hun collega’s.
Direct en snel resultaat
Professor Salehi die het onderzoek naar de piloten leidde verwacht dat mensen met deze genetische afwijking
aan de BDNF productie het meeste baat zullen hebben bij beweging. Maar dat beweging de snelste, meest
consistente en grootste verandering laat zien in de productie van het eiwit voor iedereen. Een spelletje memory
op het programma? Eerst maar even een rondje rennen. Een slimme vogel die jou dan nog kan verslaan!
(Bron: Miriam van Reijen voor Prorun)
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