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BESTUUR:
Voorzitter:

Kees Aerts

Secretaris:

Ellen Tesselaar

Penningmeester:

Jan Dito

Algemene Zaken:

Erik Leibbrand

Soembastraat 67
1782 SM
cajm.aerts@me.com
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

627759
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

626814
523114
615267
645001
646412
06-41850587
634668
668158
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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 1 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

is door een misverstand in het vorige clubblad de
aankondiging van de Grote Club Actie niet geplaatst.
Gelukkig kwam het wel op FB, op de site en hebben we allemaal
een mailberichtje gekregen met een link waarmee je je loten kunt
bestellen. Hopelijk is dat massaal gebeurd!
Ik ben een fan van uitslagen.nl. Ondanks mijn herhaalde oproepen/smeekbedes om uitslagen door te geven
wordt daar maar door 0,001% op gereageerd. En dan is uitslagen.nl een uitkomst. Een heel overzichtelijke site
waar naam, leeftijd, woonplaats en atletiekvereniging vermeld worden. Er is ook een zoekfunctie waar je je
eigen uitslagengeschiedenis kunt vinden, maar ook die van een ander. Dat kan handig zijn als de uitslag niet
overeenkomt met iemands normale prestaties en het vermoeden bestaat dat een ander op het startnummer heeft
gelopen.
Jammergenoeg is een aantal organisaties overgestapt naar een andere uitslagenverwerker. Daar zullen gegronde
redenen voor zijn neem ik aan (en hoop ik). Ook Texel is na tien jaar van uitslagen.nl overgestapt naar een
ander. Mylaps in dit geval. Ik vind het erg jammer, want nu is het zoeken naar de uitslagen van Noordkoppers
een stuk moeilijker geworden, geschiedenis zoeken kan niet meer, verenigingen worden niet vermeld, wel de
woonplaats. Omdat ik niet alle Noordkoppers van naam ken, wordt dat zoeken naar deelnemers woonachtig in
Den Helder, Julianadorp en Huisduinen met de ledenlijst ernaast. En als iemand op het nummer van een ander
heeft gelopen, is het een onmogelijke taak, mede door de eerder genoemde 0.001%. Neem daarbij ook nog het
gegeven dat bij overname van een startnummer wel de naam gewijzigd werd, maar niet de woonplaats, dan kan
je je wel voorstellen dat ik een hele uitslagenzoektocht achter de rug heb en hoop ik dat ik iedereen gevonden
heb. Daar had ik ook nog hulp bij door de foto’s van Arnold.
Het crosscircuit gaat 29 oktober van start, met zoals altijd de Parkcross in Hoorn. Vorige jaren bekend onder de
naam het Roele DeVries Crosscircuit, maar met ingang van dit jaar Runnersworld Hoorn Crosscircuit. Meer
informatie elders in het clubblad.
Het winterprogramma is 1 oktober ingegaan. Behalve dat het kouder wordt, wordt het ook sneller donker: loop
veilig, loop verlicht. Verlicht lopen is verplicht!
Myra van Es.

We zijn weer in de tijd van de wintertraining gekomen.
Zondag 1 oktober zijn de clubkampioenschappen gehouden.
De weersvoorspelling ten spijt was het een prima dag.
SV Noordkop heeft samengewerkt met Team Sportservice bij de organisatie van de rollaterloop. Een groot
succes!
Wegens weersomstandigheden was de loop verplaatst van sportpark Ruyghweg naar gebouw 66 op
Willemsoord.
De animo onder de rollaterlopers was groot. Ook dit valt onder de kreet:” kom in beweging”.
Via de sportimpulsaanvraag is SV Noordkop gehonoreerd met een subsidie van ZonMw.
Dit betekent dat we financieel verantwoordelijk zijn voor de duur van twee jaar om mensen met klachten van
depressieve aard te laten bewegen.
Twee trainers zullen hiervoor de running-therapie opleiding gaan volgen.
Met DOK hebben we een principeakkoord bereikt voor het uitwisselen van beide locaties voor wat betreft de
trainingen in de komende periode.
Sportieve groet,
Kees Aerts
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PROGRAMMA WINTERSEIZOEN PUPILLEN 2017/2018
Oktober
Za 21 oktober t/m zo 29 oktober

HERFSTVAKANTIE
Geen zaaltraining!
21 oktober : geen bostraining i.v.m. pupillenfeest
28 oktober : geen bostraining!

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

Januari
Za 13 januari :
Zo 21 januari :
Za 27 januari :
???????????? :

2e voorronde boscross Donkere Duinen
Indoorwedstrijd Noordkop
3e voorronde district-cross Hera, Heerhugowaard
Indoorwedstrijd Wieringerwerf

Februari
Za 10 februari :
Zo 18 februari :

3e voorronde boscross Donkere Duinen
indoorwedstrijd Phanos Amsterdam (ook voor CD-jun)

Za 24 februari t/m zo 4 maart :

Maart
Za 10 maart :
Za 17 maart :
Za 17 maart :
Wo 21 maart
Za 24 maart :
Ma 26 maart
Za 31 maart (onder voorbehoud)

VOORJAARSVAKANTIE
Geen zaaltraining!
24 februari : wel bostraining!
3 maart : geen bostraining!
finale district-cross AV Pijnenburg, Soest
indoorwedstrijd Heerenveen (ook voor CD-jun)
geen bostraining i.v.m. “Dag van de Atletiek”
laatste zaaltraining
laatste bostraining
start baantraining op maandag en woensdag
finale boscross bij DOK aan de Guldemondweg

Voor vragen kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat : Peter Jacobs , pwjjacobs@planet.nl
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3 Nederlandse Records bij Hollandia in Hoorn
Tijdens de Finale van het Baancircuit Heer en Meester

Een grandioze afsluiting van een succesvol Baancircuit Heer en Meester 2017.
131 atleten gaven acte de présence vrijdagavond 22 september en het was gezellig druk. Meteen aan het begin
vlogen de vonken er al vanaf en sneuvelden er Nederlandse Records. Twee atleten van Hollandia mochten
deze op hun naam zetten.
Wim Metselaar verbrak het NR mannen 75+ op de 800m met een tijd van 2.55,53min.
Joel de Jong zette niet alleen ‘t NR JJB met een beperking op de 100m op zijn naam met een tijd van 14,18sec.
Maar wist ook het NR verspringen in zijn klasse met 21 cm te verbeteren meteen met zijn 1e sprong over 5,14m
Natuurlijk werden deze prestaties beloond met een mooie prijs.
Tot zover de algemene weergave van de finale van het
Baancircuit Heer en Meester, want wat ons het meest
interesseert is toch hoe de atleten van Noordkop het deden.
Er waren slechts 3 atleten van Noordkop aanwezig: Tjerk
Vos, Merel van der Broek en Isa Kolle. Jammer want om in
de finaleprijzen te vallen moet je de finalewedstrijd wel
aanwezig zijn. Zo maakte Djao Lobles serieuze kansen op
een 2e prijs, evenals Djulan van der Mee, Tiana Dekker,
Rutger Keet, maar ook Nel Pot maakte hier kans op en
Jeffrey Wassenburg. Ieder in zijn eigen categorie
natuurlijk. Ja allemaal gemiste kansen.
Onze master Tjerk Vos (M60+) baalde, want bij zijn 1e
onderdeel raakte hij geblesseerd en moest helaas na de
100m het wedstrijdveld verlaten. Maar niet voordat hij
over de finish was gekomen in 13,34sec. waarmee hij de
race toch glansrijk had gewonnen.
Wat hij niet wist is dat hij ook 1e was geworden in de
eindstrijd met het hoogste aantal punten, nl 65. Ik wees
hem hierop, maar hij had teveel pijn en wilde naar huis.
Dus Tjerk kreeg zijn prijs iets later. Via deze weg alsnog
gefeliciteerd Tjerk.

prijsuitreiking Merel links

Dank zij de afwezigheid van Tiana zag Merel van de Broek ineens haar kansen liggen en zij werd 2e bij de
dames met 40 punten. Ook jij nogmaals gefeliciteerd Merel.
Dagprijzen en Bonussen waren er niet voor onze atleten, maar hier komen hun prestaties.
M60+
Tjerk Vos
1e 100m
13,34 sec
Vrouwen
Merel van de Broek
1e kogel
8,09 m
e
2 100m
16,07 sec
2e 200m
33,54 sec
e
MJB
Isa Kolle
2 discus
29,98 m
3e kogel
10,19 m
3e 100m
14,52 sec
Een succesvolle afsluiting van het Baancircuit Heer en Meester.
Volgend jaar hopen we er weer te zijn, maar dan onder de naam XL BAANCIRCUIT
XL n.a.v. de bijzondere onderdelen die we elke wedstrijd toevoegen, onderdelen die niet vaak voorkomen op de
instuifwedstrijd, zoals Polsstokhoogspringen, kogelslingeren, Zweedse Estafette, Hinkstapspringen enz. We
krijgen dan ook weer een nieuwe site.
Volg ons op Facebook. Hier zijn ook de foto’s te vinden.
Complete uitslagen via www.atletiek.nu bij uitslagen 22september Baancircuit Heer en Meester bij Hollandia.
Verdere info bij Rosita Poldervaart r.d.p@outlook.com
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“In the Picture”
Genomineerd door Gerard Eggen staat deze maand Harry Kraak (61) “In the Picture”.
Harry vertelt “Ik ben bij Noordkop gekomen in 2006. Ik was toen aan het lopen geslagen
als gevolg van te veel en te lang werken en liep 3-maal per week een wedstrijd van 10km
tegen mijzelf. Dat ging niet zo goed, en toen ik in de krant een vermelding zag van de
beginnerscursus, heb ik mij daarvoor
aangemeld.
Voor mij was dat een ommekeer in
mijn leven. Mijn lopen ging steeds
beter en ik voelde mij goed in de
vereniging
met
vele
nieuwe
kennissen en uitjes. Ongeveer in de
zomer van 2010 waren de trainers
Fred Veer en Peter Asselman beiden
afwezig i.v.m. vakantie en op de
zaterdag-training keek iedereen
elkaar aan wat te gaan doen.
Ik vond mij toen plotseling terug
voor de groep toen ik besloot om de
training te gaan doen die Fred al had
voorbereid in het schema. Dat was
vervolgens aanleiding voor Fred om
mij te vragen voor de assistenttrainer opleiding.
Na het behalen van het diploma heb
ik vervolgens in 2012 de cursus voor
zelfstandig trainer gedaan. En ben ik
Fred opgevolgd en bovendien Jan
den IJzerman opgevolgd voor de contacten naar vrijwilligers voor de lopen die door de
wegcommissie worden georganiseerd.
Samen met Peter Asselman heb ik toen de trainingen voor de recreatieve groep 3 en 4
verzorgd.
Vorig jaar is Peter Asselman gestopt met trainingen geven en verzorg ik de trainingen met
ondersteuning van onder andere Dennis Curvers.
Voor de volgende aflevering wil ik hem dan ook nomineren.”
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ANNA PAULOWNA KNEESLOOP 02-09-2017
500m:
Bram Mulder 0.02.14 3e
1000m:
Thom Mulder 0.04.08 3e
3km:
Sven Verduijn 0.11.34 1e
7,6 km:
Tim Tesselaar
0.24.45 1e
Pascal v/d Vendel
Ronald Lienos
0.27.56
Lammert Jager
Ronald Jacobs
0.30.00
André van Tillo

0.30.16
0.34.59
0.36.41

Johan Lienos
Peter Jacobs

0.37.43
0.38.09

Pascal v/d Vendel:
Zaterdag toch maar naar de Kneesloop gegaan, na de stevige donderdagtraining en vrijdag ook nog een rondje
gedaan te hebben twijfelde ik een beetje. Maar het zou mooi weer worden dus waarom ook niet. Samen met
Sven ingelopen (nieuwe pupil van Raymond), hij wilde zijn tijd van 12.10 op de 3 km verbeteren. Dus bijna 3
km ingelopen en wat sprintjes gedaan. Toen naar de start, het startschot klonk en binnen 10 sec dacht ik dat ik
op het WK Atletiek was!! De meesten gingen er als een malle vandoor en ik werd aan alle kanten ingehaald.
Aangevoerd door Tim Tesselaar stoof het hele veld richting de eerste bocht, vlak na de eerste bocht was het 1
km punt, ik klokte 3,54 dus zo langzaam ging ik ook weer niet, al voor de 2e km begon ik de eersten in te halen
die misschien een ietsie pietsie te hard waren gestart. En dat ging zo door tot het einde, om de paar 100m haalde
ik weer wat mensen in. De km tijden bleven rond de 4,01 en de 4,05 dus lekker vlak gelopen. Ondanks de iet
wat vermoeide benen toch als 14e over de finish in 30,16 over 7,5km. Sven had ondertussen zijn 3km gelopen
en verbeterde zijn PR aan van 12,10 naar 11,34!!! Een mega progressie.
MEDEMBLIK WESTOEVERLOOP 03-09-2017
Een 10 km en een halve marathon kon hier gelopen worden. Ruurd Boomstra koos voor de halve marathon die
hij in 1.59.30 aflegde.
KERMISLOOP ZIJDEWIND 09-09-2017
8 kilometer: Pascal v/d Vendel 32.11; Frits van Twuijver 36.13; Claudia Geldermans 36.27
Pascal v/d Vendel:
Een aantal jaren geleden eens de Kermisloop in Zijdewind gelopen, het enige wat ik er nog van wist was dat je
door een paardenbak heen moest en over een stukje gras. Dus vandaag maar eens op herhaling samen met
Claudia en Frits.
Op de poster stond nu "Kermiscross Zijdewind" wat dus in zou houden dat het een cross zou zijn. Frits had wat
blessureleed achter de rug en had geen idee welke afstand hij zou lopen. Om het wat makkelijker te maken liet
hij mij kiezen en werd het dus gewoon 2 rondjes! De start van de wedstrijd was naast de kermistent onder een
aantal partytenten, dus de start was overdekt, wat een luxe. Dat was het dan ook gelijk met alle luxe. Na de start
gelijk door drassige weiland naar het dijkje langs de sloot, dus dijkje op, pallet bruggetje over, gevolgd door een
kletsnat en modderig weiland met schapen. Daarna mochten we een stukje over asfalt gevolgd door weer een
lange, drassige grasstrook, aan het eind weer het dijkje op en over weer een zelfgebouwd bruggetje. Toen tussen
de kleedhokjes door van het buitenbad van Zijdewind en via een stukje asfalt naar de Renbaan van het dorp.
Rondje renbaan en toen via de hoofdstraat weer terug naar de start. Dat dacht ik tenminste, maar halverwege de
straat mochten we nog even bij iemand over het erf en bij een paar locals door de achtertuin. Vlak voor het
einde van de eerste ronde werd ik ingehaald door iemand en ik probeerde bij hem te blijven. Ik liep achter hem
aan en bij start/finish rende hij zo de feesttent binnen en ik vervolgde mijn weg voor de 2e ronde. 100 m verder
werd ik weer ingehaald door die zelfde man?? Ik dacht dat hij 1 ronde deed maar hij was dus verkeerd gelopen.
Dus ik weer bij hem aangeklampt, maar bij 6 km moest ik hem laten gaan. Aangekomen bij de Renbaan kon ik
goed zien waar iedereen liep en ik lag 11e. De partytent loper lag inmiddels 9e en de nummer 10 50 meter voor
me. Dus met een goede laatste km moest het lukken om nog 10e te worden. Toen we voor de 2e keer door de
achtertuinen liepen zat ik achter hem, nog een keer om de appelboom heen en toen erlangs. Toen nog even door
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getrokken maar zag al dat hij het opgaf. Dus als 10e over de finish en behoorlijk tevreden over de tijd gezien
het modderige en bochtige parcours. Achter mij kwam Frits over de finish en kort daarop Claudia als 5e dame
en 3e in haar leeftijd. Als aandenken een overheerlijke krentenmik van de locale banketbakker en Claudia een
slagroomtaart . Al met al een leuke, maar pittige loop en zeker voorherhaling vatbaar.
Claudia Geldermans:
Kermiscross in Zijdewind, twee rondjes van vier km. Een leuke blubberige route (na al het water wat er
afgelopen nacht/ochtend was gevallen). De start was onder een partytent naast de feesttent en meteen een stuk
grasland dus direct soppige schoenen/sokken. Gezellig langs de schaapjes....Pascal's sokken zaten onder de
schapenstront!!! Stukken asfalt proberen te versnellen want op het grasland was het te drassig/ongelijk om echt
snelheid te maken. Ook nog een rondje op de "Zijdewindse atletiekbaan", dat dacht ik, maar het was de
drafbaan aldus Frits haha. Op de terugweg nog een leuk onverwacht lusje door een achtertuin/grasland. Ik zag
Frits de 2e ronde steeds 100m voor me, maar kon hem niet inhalen helaas. 5e dame overall en 3e in mijn
leeftijd. Kreeg een lekker slagroomtaartje die we na de wedstrijd hebben opgepeuzeld met Gineke en de
kids....jammie!
Frits van Twuijver:
Leek wel een echte cross. Door de regen van de laatste paar dagen was het lekker zwaar geworden de gras
stukjes en de weilanden. Gelukkig was het stukje koolveld er uitgehaald, dat was een echte blubber zooi. Wel
lekker bij de schapen gelopen. En de atletiekbaan baan (drafbaan) van Zijdewind. Lekker gelopen en blij dat ik
toch voor de 2 rondjes ben gegaan.
DE 30 VAN AMSTERDAM-NOORD 10-09-2017
Tim Tesselaar
Daniël Spijker
Jan-Willem Schutte

1.49.25 2e overall 1e Msen;
2.05.31
11e M35;
2.08.25
1e M55.

Jan-Willem Schutte:
Ging niet helemaal volgens plan, ik kreeg last van
mijn darmen, daar door bij 12 en 14 km even
gestopt, in eerste instantie kon ik nog een redelijk
tempo houden, maar de laats te 6 km heb ik het
tempo omlaag gebracht zodat ik minder last had.
Hierdoor zeker 3 a 4 minuten trager dan gepland.
Het was in elk geval nog voor de eerste plaats bij
de mannen 55. Het was een goede middag voor
Noordkop er waren vier categorieën . bij de
mannen, en wij hadden twee 1ste plaatsen, want
Tim had ook de eerste plaats bij de senioren.
Tim Tesselaar:
De 30km van Amsterdam Noord is een mooie
voorbereidingswedstrijd voor de Marathon, dus
ging ik ook op dat tempo lopen, dit ging erg goed
en ik kon zelfs met de behoorlijke tegenwind mijn
tempo vasthouden.
De laatste 6km heb ik nog wat versneld en kortere
afstand lopers ingehaald.
Uiteindelijk ook mooi nog 1e senior!
1e 10km: 36:18
2e 10km: 36:23
3e 10km 36:05
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ARNHEM BRIDGE TO BRIDGE 10-09-2017
6,22 EM: Annie Flisijn 1.05.38; Karin v/d Burg 1.12.00; Erna van Bremen 1.12.00; Hedy Verheijen 1.12.07
10 EM: Evert v/d Burg 1.23.24
DAM TOT DAMLOOP 16/17-09-2017
Damloop bij night 5 EM 16-09-2017
Rutger Wolters
0.43.22
Marjan Kortbeek
Karina Vacano
0.46.51
Erna van Bremen

0.52.06
0.54.52

Karin v/d Burg
Hedy Verheijen

0.55.29
0.55.37

10 EM 17-09-2017
Dennis Curvers
André van Tillo
Albert Platte
Rutger Wolters
Ineke Smit

1.31.42
1.34.57
1.39.35
1.40.54
1.41.25

Ilse Kolmüs
Sarah Link
Ron de Groot
Maureen de Groot
Karin v/d Burg

1.42.04
1.49.05
1.49.49
1.49.51
1.53.13

1.13.20
1.24.20
1.29.12
1.30.06
1.31.03

Ricardo Link
Jolanda Kämpfer
Cinderella Verhoef
Joop Menke
Marije van Straaten

Dennis Curvers:
Gestart in het eerste recreantenvak bij de Dam tot Damloop om 14:15 en relatief rustig begonnen ivm Texel
halve marathon volgende week. Het ging eigenlijk gewoon zo lekker dat ik wat versnelde, het gevoel van
inspanning, ademhaling en hartslag bleven goed, dus zo door gegaan. Eigenlijk een geheel eigen race gelopen
en voordat ik het doorhad was het alweer voorbij. In ieder geval blij met het resultaat.
Albert Platte:
Lekker gelopen bij de damloop. Mooi constant tempo 05:35, en laatste stukje versneld. Eindtijd 1:29:12. Heel
tevreden mee.
HALVE VAN HAARLEM 24-09-2017
Henk Mosk:
Jammer dat de halve van Haarlem op dezelfde zondag wordt gelopen als de halve van Texel. Misschien pakt het
nog eens anders uit, dan loop ik natuurlijk de 10 km. op Texel. Deze keer weer de 10 km. gelopen met onze in
Haarlem wonende dochter, over een prachtig circuit startend op de Grote Markt, richting de bossen achter
Overveen en terug naar de Grote Markt. Ik wilde een goede tijd neerzetten en dacht daar mee bezig te zijn, ik
liep lekker ontspannen, tot ik de tijd zag die bij 5 km. werd aangeven. Met een tijd van 27 minuten breek ik
geen PR. Volgende keer toch maar “met tijd” gaan lopen. Niet zo tevreden dus met 55.38.
Ik loop nu ruim vijf jaar en het hardlopen blijft voor mij leuk en een uitdaging. Ik herinner mij nog goed een
gesprek met Dick van der Weide enkele jaren geleden. Toen hij “mijn tijden” ging lopen is hij juist gestopt met
“wedstrijdjes” lopen.... Maar het was weer een geweldig festijn in Haarlem. Wat een drukte en een geweldige
sfeer daar. Ik startte naast Martin Nieuwerf en was verbaasd dat hij de 10 deed. Hij kwam terug van een
blessure en zou na de 10 ook nog even de halve gaan doen als het goed zou gaan. De 10 deed hij prima en de 21
werd ook nog even gelopen.
Martin Nieuwerf:
Trainingsmiddag in Haarlem. 10km in 49.36 min en halve marathon in 2:04.16 uur. Toch een redelijk vlotte
training van 31km na weinig getraind te hebben.
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TEXELHALVEMARATHON 24-09-2017
Claudia Geldermans:
Eindelijk een keertje lekker gelopen deze wedstrijd op Texel! Mistig tot acht km, daarna zonnetje. Weinig wind
O2-3. 17 graden. Evengoed wel blafheet! De eerste km ging retesnel (te snel), 3.58, daarna redelijk vlak
gelopen. Vanaf 7 km was het wel doorduwen, maar had een buffertje opgebouwd van mijn 1e km. Hoopte onder
de 45 min en dat is gelukt. Lekker!
Nathalie Dragt:
De vorm zit erin en blij met deze testwedstrijd. Goed voor een 2de plek in mijn categorie tijdens de halve
marathon van Texel
Jan-Willem Schutte:
Niet lekker gelopen, maar wel een redelijke tijd, goed genoeg voor de 1ste plek M55.
Matthieu Magielsen:
Komt tijdens de halve van Texel iemand achter me lopen kletsen. Had nog geen idee wie het was. Later bleek
het Dennis te zijn. Hij had helemaal goeie benen.(tijd voor overstap naar de marathon ). Daarna maakten we er
een sport van om het publiek in de bochten een beetje op te jutten.
Ik ging voor tijd rond de 1:55. Maar benen konden makkelijk onder 5 minuten per km lopen. Veel lucht over,
beetje kletsen onderweg. Eindtijd onder 1:44. Liep onder de naam Luuk vandaag.
Dennis Curvers:
Startend in de mist. Vrijwel achteraan gestart, net als andere jaren is dat niet zo handig want je kan in het begin
maar moeilijk inhalen. Evengoed veel gedaan via het gras/berm. Veel bekende lopers gezien. Ook dat maakt
deze wedstrijd leuk. Na 10km begon ik de inspanningen van afgelopen week (is Dam tot Damloop) wel te
voelen en werden de benen wat zwaarder. In de duinen op weg naar het strand was daar ineens het zonnetje.
Pffff dat was wel warm zeg! Het strand was niet heel slecht. Laag water maar behoorlijk aan gort gestampt door
de voorgaande lopers was het evengoed en pittig stuk. De strandafgang ook gewoon doorgepakt terwijl bijna
iedereen om mij heen 'm wandelend deed. Dat was volgens mij niet nodig, en voor mijn gevoel heb ik hier ook
maar marginaal tijd verloren. Eenmaal uit de duinen het tempo weer oppakken. Dat lukt! Voor mij loopt iemand
zonder shirt en ik herken 'm gelijk. Matthieu! Leuk dat ik deze topper ook nog tegenkom, hij geniet en zet het
publiek aan tot juichen. Zo hoort het te zijn. Het bos uit is er evengoed nog een pittig oostenwindje tegen.
Linksaf, nog iets meer dan een kilometer en doorstampen. In het dorp nog een laatste bocht, klimmetje en het
zit er weer op. In het finish vak kom ik gelijk al een hoop bekenden tegen. De meeste redelijk tevreden, ik zeker
ook.
Tineke Mellema:
Texel Halve Marathon 2017: Vet de zenuwen van tevoren, wist niet wat ik kon verwachten want met de
duurlopen had het wel 's beter gezeten. Maar goed, ondanks een mindere voorbereiding dan anders kwam 't toch
goed. Had mezelf als doel gesteld 2.06. Alles daaronder was mooi meegenomen, alles daarboven dan wel geen
ramp, maar toch een tegenvaller... Nu dus helemaal blij met deze 2.04.04. Een medaille en mooi shirt als
aandenken (nu in één keer de goeie maat) en ook meteen de versie van 2016 opnieuw aanschaft (de poging om
't shirt kleiner te maken was laatst schromelijk mislukt... ) Al met al een geslaagde dag, mooi weer, lekker
gelopen en gezellig even nagehangen. En volgend jaar gaan we er gewoon weer voor
Ricardo Link:
Vandaag stond de 10 km van Texel op het programma. Na de Damtotdamloop van vorige week was het even
kijken hoe het met de benen was. In het begin rustig gelopen daarna kon ik tempo maken al met al heerlijk
gelopen en dik tevreden
Albert Platte:
Vandaag voor het eerst meegelopen op Texel. Ik zou eerst niet meedoen, maar donderdag na de training toch
iets van: als er een startnummer is doe ik mee. En er waren zat startnummers beschikbaar. Veel bekenden en erg
gezellig. Voor vandaag had ik bewust voor de 10Km gekozen. Lekker gelopen, en heel tevreden met mijn tijd
van 51:22. Toevallig gelijk met Ricardo langs Arnold, die een mooie foto heeft gemaakt. Volgens de TomTom
app mijn snelste 10k.
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Myra van Es;
Weer-on-line geeft altijd een weersverwachting voor twee weken. Ik keek dus al twee weken voor Texel elke
dag wat voor weer het zou worden. Dat wijzigde van zon in bewolkt, de wind van ZW, in ZO, in NO in Oost en
variërend in sterkte. Maar over mist werd er niets gezegd en dat was er deze dag nu net wel. Omdat het
startnummer ophalen de vorige jaren nogal een hectische toestand was, was ik ruim op tijd op Willemsoord,
maar vanwege het feit dat de meeste nummers opgestuurd waren, had ik mijn nummer supersnel en tijd genoeg
om tig keer naar het toilet te gaan en met Johan (en andere lopers) buiten op een bankje het leven door te
nemen.
Dit jaar hadden we geen “eigen” boot, er waren ook nietlopers en toen we ons opstelden klonk er een
vrouwenstem door de speakers die met zeer strenge stem de lopers verbood om naar boven te gaan maar op het
onderdek te blijven waar ook toiletten waren waar we van alles op konden doen…. Hilariteit alom!
Zoals altijd zat de sfeer er al goed in, mede door de muzikanten van het Dweilorkest Kunstzin. Mist of geen
mist, we kwamen op Texel aan en onder het voortdurend geluid van de scheepstoeter liepen we de mist in het
eiland op en ritsten de eilandstarters in.
Mijn tien kilometer ging niet vanzelf, ik had een brok in mijn keel die ik niet weg kreeg, vijf keer heb ik een
korte wandelpauze moeten inlassen om wat te drinken en die brok proberen weg te krijgen. Niet gelukt, maar
ondanks alles toch wel een redelijke tijd gelopen en 1e bij de V65.
Het was mijn negende keer Texel en daarvan ben ik zes keer 1e, twee keer 2e en een keer 3e geworden. Zegt dat
nu iets over mij of over mijn tegenstanders? Het was dit jaar de eerste keer dat, behalve de overall drie, alle
categoriewinnaars werden opgeroepen. Dat hoeven ze van mij volgend jaar niet meer te doen, dat ging beslist
niet van een leien dakje en duurde heel lang. We kregen een chocolademedaille (waar wél Halve Marathon
Texel opstond) en gratis deelname volgend jaar.
Na afloop heb ik heerlijke poffertjes gegeten. Volgens het poffertjesmeisje zou ik, omdat ik gelopen had, wel de
grote portie van 20 stuks kunnen nemen. Ik ben blij dat ik niet naar haar geluisterd heb, hoe lekker ze ook
waren, tien waren me meer dan genoeg!
Kids Run:
Ioann Lobles 4.24 1e 13 jaar e.o.
10 kilometer:
Djoao Lobles
Stephan Privee
Ab Vos
Joost Veenstra
Charissa Czech
Audrey Breur
Claudis Geldermans
Patrick Blankenzee
Jessica Visser
Evert v/d Burg
Johan Lienos
Edwin Agema
Saskia Marsman

0.34.07
0.38.33
0.42.19*
0.42.42
0.43.37
0.44.32*
0.44.38
0.45.36
0.47.31
0.48.50
0.50.33
0.50.42
0.50.43

De 6km van Den Hoorn:
Aiwen Lobles 24.46 1e ; Coen v/d Kerkhof 25.21 3e
Ricardo Link
Albert Platte
Ewoud de Jong
Jan Evers
Ron Toornvliet
Louw Post
Myra van Es
Trudy Kiefte
Hester Douma
Harry Kraak
Edith Czech
Anja Vlot
Getjan Wuis
Marije de Winter

0.51.17
0.51.21
0.51.37
0.52.39
0.53.03
0.55.07
0.55.26*
0.55.55
0.56.13
0.56.19
0.56.55
0.56.58
0.57.18
0.57.22

Nynke van Dijk
Herman Lammers
Tineke Privee
Regina Travaille
Jennifer de Visser
Nel de Visser
Piet Gijswijt
Karin v/d Burg
Erna van Bremen
Sarah Link
Hedy Verheijen
Janny Heidman

0.57.50
0.58.59
0.59.01
1.02.03
1.02.20
1.02.21
1.03.27
1.04.53
1.05.22
1.05.23
1.09.15
1.16.51

1.40.51
1.42.24
1.43.54
1.44.56
1.49.56
1.51.01
1.52.08
1.52.27
1.53.27
1.55.36

Josef Laufenberg
Rutger Wolters
Roel Verschoor
Ineke Smit
Erwin Schoot
Anneke Quartel
Rudy Vermeulen
Tineke Mellema
Marianne Bremer

1.57.15
1.58.05
1.58.08
2.00.08
2.02.17
2.02.47
2.03.22
2.04.01
2.18.15

* Ab 3e M55; Audrey 2e V45; Myra 1e V65
21,1 kilometer:
Tim Tesselaar
Raymond Koen
Jan-Willem Schutte
Danny Hajos
Ingmar Vink
Pascal v/d Vendel
Erik Leibbrand
Nathalie Dragt
Robert jan van Vliet
Jan Koopman

1.16.26*
1.19.40*
1.27.07*
1.30.03
1.31.13
1.33.21
1.35.23
1.38.14*
1.38.33
1.39.22

Dennis Curvers
Edwin de Wit
Matthieu Magielsen
Jacob v/d Wulp
Willem Snel
Marco Langendoen
Chris Everhardus
Ron van Buuren
Johan Schonheden
Cors van Kruining

*Tim 3e M; Raymond 1e M35; Jan-Willem 1e M55; Nathalie 2e V45
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DEN HELDER NMK HALVE MARATHON 27-09-2017
Ronald Lienos 1.23.48; Danny Hajos 1.27.25; Eric Leibbrand 1.35.49; Matthieu Magielsen 1.41.06.
AGRIPORT A7 HALVE MARATHON 01-10-2017
Een Noordkopfeestje!
Tim Tesselaar was de snelste op de halve marathon in 1.13.09 en verbeterde het Parcoursrecord met ruim twee
minuten!
Claudia was 1e vrouw op de 13km in 1.01.24; Pascal v/d Vendel werd op die afstand 2 e man in 55.23 terwijl
Ronald Jacobs de derde plaats opeiste in 56.04.
Claudia Geldermans:
Agriport 13,3 km. Z4-5, 14 grd. Hoopte een iets sneller gemiddelde te lopen na vorige week Texel maar dat
lukte helaas niet. Het was best doorduwen. Tot 6 km met 3 mannen gelopen (met 2 ervan gewaaierd), daarna
hadden we wind opzij en mee dus ging iedereen zijn/haar eigen weg. Wind mee was best zweten. Wel 24 sec
sneller dan vorig jaar en goed voor een 1e plek. Alle Noordkoppers liepen in de prijzen: Tim 1e op de halve en
op de 13,3 km Pascal 2e en Ronald 3e. We kunnen voorlopig even aan de groente (2x groente pakket als
herinnering)
Pascal v/d Vendel
Vandaag de Agriportloop in Wieringerwerf gelopen. Van Noordkop waren er 4 deelnemers Tim liep de halve
marathon, Ronald Jacobs, Caludia en ik zelf liepen de 13,3 km. Helaas stond er een stevig windje zodat de
eerste helft best pittig was. Vanaf de start liep de uiteindelijke nummer 1 al op kop en na 5km liep ik op de 2e
positie met drie man achter mij op een meter of 100. Bij die drie man zat Ronald Jacobs die zich zelf ook al snel
daarna los liep van de rest. Laatste kilometers weer windje mee. De nummer1 liep verder uit en had duidelijk
nog wat over. Het gaatje tussen mij en Ronald bleef hetzelfde. Dus Ronald(56.04) 3e overall en ik(55,23) 2e.
Claudia eindigde als 1e Dame(1.01,24). Toen was het wachten op Tim maar dat duurde niet lang. In slechts
1.13,09 raffelde hij de 21 km af en tevens snoepte hij bijna 2,5 minuut van het parcoursrecord af! Dus alle
Noordkoppers in de prijzen. Tevens kregen alle deelnemers een kratje met groenten mee. Dus voor een week
genoeg vitamines in huis.
RONDJE BERGEN 01-10-2017
De 10 EM werd gelopen door Danny Hajos en wel in 1.07.32.
Voor de 10 km kozen Ineke Smit 53.24; Gineke Oosterhuis 53.32 en joop Menke 1.00.10
Noa Zoon liep de 5km in 21.44

Runnersworld Hoorn Crosscircuit 2017
(voorheen roeledevries crosscircuit)

Klik op de poster

Eindprijzen Runnersworld Hoorn Crosscircuit voor de categorieën mannen, vrouwen en veteranen
(M35 t/m M65 en V35 t/m V60)
Extra: vier aanmoedigingsprijzen voor beste atleten en atletes t/m 23 jaar.
Schrijf je in voor alle wedstrijden tegelijk, ook voor de jeugd. Tussenstand na iedere wedstrijd op de
website.
18

ABBEKERK 03-09-2017
zwemmen 500m
Audrey Breur
0.09.28
Claudia Gedermans 0.12.17
Edwin Agema
0.13.52

fietsen 24km
0.41.29
0.47.10
0.43.52

lopen 5,7 km
0.26.18
0.26.58
0.29.34

totaaltijd
1.17.13
1.26.25
1.27.17

1e Vmasters
1e Vsen

Claudia Geldermans:
Mijn debuut op de (achtste) triatlon....en wat voor eentje! Gewoon 1e dame geworden in mijn categorie.... Is dat
een leuk debuut! Super mooi weer, 18 graden, ZO2. Een gevecht met drie schoolslag zwemmende dames in
dezelfde baan, dus het zwemmen ging helaas niet helemaal volgens plan. Wel alles borstcrawl gedaan, maar
geslagen en geschopt door de dames en daardoor wel veel verloren. Ook heel stom, vaak vergeten af te zetten
bij keerpunt. Allemaal punten voor verbetering dus. Het wisselen ging goed, maar ik sprong direct op de
fiets....shit mag nog niet...ik weer van de fiets, rennen naar de streep en er weer opgesprongen. Fietsen ging
lekker, kon tempo vasthouden en veel fietsers ingehaald. Wisselen naar lopen, snelveters in schoenen, geen
sokken aan (gok, nog nooit gedaan, maar ging prima)! Heel veel lopers ingehaald. Na afloop zei een dame: jij
bent vast een loopster, je liep zo makkelijk, zag er goed uit. Altijd leuk een compliment! Bedankt Gineke voor
het overhalen om ook een triatlon te gaan doen.....dit smaakt naar meer!
Audrey Breur
1/8 triathlon Abbekerk, pas vorige week van de wachtlijst doorgeschoven naar de startlijst, leuke, kleinschalige
triathlon en 1e dame.
CHALLENGE ALMERE-AMSTERDAM 09-09-2017
De oudste triatlon van Europa
Almere is beroemd in de geschiedenis van de triatlon. Na Hawaï is de Holland Triatlon de oudste triatlon ter
wereld. Almere is de thuisbasis van de Nederlandse triatlon sport, met twee sportverenigingen, een regionaal
Topsport Centrum en veel individuele atleten.
Bijzondere winnaars waren pioniers als Axel Koenders en Gregor Stam.Er zijn in Almere verschillende
Europese- en Wereldkampioenschappen gehouden. De snelste race, met een eindtijd van 7 uur en 57 minuten,
werd gerealiseerd door Jan van de Marel in 1999.
Triatlon onder zeeniveau
Het Almeerse parcours ligt 4,5 meter onder zeeniveau op de bodem van de voormalige Zuiderzee en op maar 25
kilometer afstand van de hoofdstad Amsterdam. Flevoland is nog steeds omgeven door water en staat bekend
om de dijken, windmolens en eindeloze rechte polderwegen waar je je niet kunt verschuilen tegen de wind! De
strijd met de elementen is een strijd met jezelf.
Een facelift voor de triatlon
De 30e verjaardag van de Holland Triathlon leidde in 2012 tot een facelift van de Almeerse triathlon. De start
en finish vinden nu plaats in het stadshart van Almere. De zwem- fiets- en looponderdelen beginnen allemaal op
de Esplanade: het plein aan de rand van het Weerwater grenzend aan het gebogen maaiveld van het futuristische
winkelcentrum.
Rudy Vermeulen
Chris Vermeulen

zwemmen 1,9km
0.35.49
0.49.06

fietsen 91,8km
2.50.13
3.14.09
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lopen 21,5km
1.58.05
2.03.31

totaaltijd
5.36.16
6.18.12

AMELAND TRI-AMBLA CROSSTRIATLON 09-09-2017
De Tri-Ambla, de Cross Triathlon op Ameland, is een duursportevenement voor zowel de wedstrijdatleet als de
recreatieve sporter. Zwemmen in de Waddenzee, mountainbiken en lopen door bos, duinen en over het
verraderlijke strand.
zwemmen 1500m
fietsen 36km
lopen 12km totaaltijd
Wouter v Onzenoort 0.29.32
2.06.34
1.20.49
3.59.57
WOMMELS 16-09-2017
Claudia Geldermans:
1/8 triatlon in Wommels Friesland. Gezellig met Gineke op pad. Gisteravond een pastamaaltijd gemaakt voor
ons tweeën en vandaag eens kijken of dat geholpen heeft. Ik was toch wel erg bezorgd over het weer. Het zou
van 13-15 uur gaan regenen en de start was om 13 uur. Nou de weergoden waren ons goed gezind...er is geen
drup gevallen (gelukkig)!
Gineke ging voor de kwart en ik de kortere afstand, ook omdat dit mijn 1e keer open water zwemmen was. En
wat was het koud....door al die regen van afgelopen week was de temperatuur flink gedaald, nu was het 15
graden. Het was een drukte van jewelste bij de start dus ik heb even ingehouden en toen begonnen met
schoolslag om niet meteen al die armen/benen overal te krijgen. Toen het veld wat verspreid was, borstcrawl
gezwommen, stukjes schoolslag, op een gegeven moment werd het water lekker warm. Ik dacht: of er heeft
iemand voor me geplast, of....jahoor ik was in het riet gezwommen haha....hup weer stukje terug en weer recht
vooruit. We moesten met een ladder het water uit. Ik keek op mijn horloge en had 11 min. Tevreden voor de 1e
keer. Moesten een aardig stukje lopen naar de fiets en koude kakkies, dus dat ging niet zo snel. Pak bleef aan
mijn enkelchip hangen, dus beetje rommelige wissel (2 min). op de fiets (21 km) ging het eerste stuk super
lekker (windje mee), maar had me toch vergist in de wind. Grote stukken tegenwind, daar kwam een beetje de
klad in de snelheid (niet echt tevreden over de gemiddelde van 29,5). Voor mij waren twee vrouwen al een hele
tijd aan het stayeren. Ik dacht: Ik doe lekker mijn eigen ding.
Met de loopwissel had ik zulke koude voeten, dus dit keer wel sokken aangedaan in mijn schoenen. Ik kwam
tegelijk met die stayer vrouw uit het vak en ze duwde me een beetje aan de kant met het lopen. Was een smal
stukje over blubberig/glibberig grasland dus ik dacht: wacht jij maar.....zodra we op de weg kwamen haalde ik
haar in en nooit meer gezien....en terecht! Lopen ging weer super (zelfde gemiddelde als Abbekerk (4.38). Even
een hele venijnige brug over de weg (leek wel of je stil stond) en nu ook weer veel mensen (dames/heren)
ingehaald. Dat geeft een lekkere boost. Er valt nog heel te verbeteren op alle fronten, maar was weer een leuke
ervaring en een super georganiseerde kleinschalige triatlon! Kregen een mooi T-shirt als aandenken.
Gineke Oosterhuis:
1/4 triatlon in Wommels in Friesland gedaan. Op pad met Claudia die ook weer mee heeft gedaan.
Wat was het open water koud ! 14 graden! .
Zwemmen, fietsen en lopen dat ging beter dan in Anna Paulowna,vooral met het hardlopen met een gemiddelde
van 5.30 ben ik dik tevreden met deze mooie kwart.
Tijdens het hardlopen kwam Syb van der Ploeg nog een stukje naast mij fietsen, helaas geen Nije dei, ook geen
geef me je hand, maar wel een aanmoedigen.
zwemmen 500m
Claudia Geldermans 0.12.05
zwemmen 1km
Gineke Oosterhuis 0.19.52

fietsen 20km
0.44.34
fietsen 40km
1.32.19

20

lopen 5km
0.24.21
lopen 10km
0.56.42

totaaltijd
1.21.02
totaaltijd
2.48.53

4e V

ROTTERDAM WK TRIATLON 17-09-2017
Audrey Breur:
Ik vond het een erg
indrukwekkend evenement,
zo
groots,
al
die
nationaliteiten en al die
regeltjes. Met twee parc
fermees
kilometers
uit
elkaar, heb ik me rot gelopen
om overal op tijd te zijn
(fiets moest zaterdag al
ingecheckt, dus die had ik
niet meer). Mooi om mee te
maken,
leuk
die
aanmoedigingen
‘’hup
Holland’’ omdat ik mijn NL
trisuit aan had.
Erg bochtig fietsparcours, maar gelukkig was het zondag droog. Lopen door een park, erg leuk, verhard en
onverhard, heuvels en bochten. Gezien de omstandigheden wel tevreden.
Harry Kraak
Audrey Breur

zemmen 750m
0.19.57
zwemmen 1500m
0.29.25

fietsen 20km
0.40.50
fietsen 40km
1.08.27

lopen 5km
0.24.29
lopen 10km
0.43.12

totaaltijd
1.35.05
totaaltijd
2.29.34

**************

GROTE CLUB ACTIE
Het eerste superlot van de grote Clubactie
voor SV Noordkop is verkocht aan
KENBRI fire fighting.
Het bedrijf zal 50 loten krijgen en nu
duimen dat ze mooie prijzen zullen
winnen.
Ondertussen sponsoren ze SV Noordkop
met een mooi bedrag!

Het 2e superlot van de Grote Clubactie voor SV
Noordkop is
verkocht aan het bedrijf
Wilms installatietechniek.
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DE JARIGEN VAN OKTOBER
Patrick Blankenzee
Lubertus Brink
Lars Eelman
Andy Gielen
Sana Hoogland
Samantha Kreté
Lilian de Leeuw
Rusella van Nieuwkoop
Lindsay Struijk
Monique de Winter

Monique Bovenkerk
Jose v/d Burg
Chris Everhardus
Fiene Grotewal
Elisa Knulst
Cors van Kruining
Ellen Lugtenburg
Nineke Pieters
Lisette Tak
Marijke de Wit

Gerda Bregman
Mila Darphorn
Wil de Gast
Dick Heemskerk
Frits van Koomen
Ingrid Langelaan
René de Man
Arne Reenders
Tjerk Vos

Marianne Bremer
Hester Douma
Yvette van Gelder
Jan van Herwijnen
Helen van Koomen
Josef Laufenberg
Martin Nieuwerf
Jeannette Smit
Suzanne v/d Weide

PROGRAMMA WEGWEDSTRIJDEN SV NOORDKOP 2017
Za 18 november

Noordkop familie boscross (interne trainingsloop)

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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TRAINEN IN DE REGEN

Beetje regen houdt een loper niet tegen. Meer dan een beetje
is ook geen reden om niet te gaan. Doe alvast wat
opwarmoefeningen voor je het huis uitgaat. Ga buiten verder
met die warming-up maar dan heb je alvast je hartslag wat omhoog en je spieren iets meer gebruikt voordat de
overgang van de regen erbij komt.
Jasje
Met regenachtig weer, dan ben je niet zo eigenwijs dat je zonder regenjasje op pad gaat. In dit jaargetijde
wisselen buien snel af. Je kunt de gok nemen dat je net dat droge moment, die droge 1 tot 1,5 uur van de dag
treft. Meestal niet. Ergens gaat er wel weer een wolk open en dan sta je daar in je shirt.
Regenjasjes koop je in allerlei kwaliteiten en tegen veel verschillende prijzen. Twee eisen heb je natuurlijk
meteen voor dat jack: het stopt de wind en het houdt de regen tegen. Oftewel het is waterafstotend.
Wat je niet wilt als loper is dat je een jack hebt dat je helemaal afsluit. In dat geval weet je zeker dat je jack niet
alleen afstotend werkt maar compleet al het water buiten houdt. Jouw zweet kan dan ook geen kant op en dat
wil zo graag naar buiten. Ondertussen krijg je het dan warmer en warmer, de hitte kan geen kant op. Dat loopt
niet lekker.
Handig bij de huidige jasjes; je kunt ze goed afsluiten bij je polsen. Let daar op als je de winkel binnenstapt.
Met klittenband kun je de sluiting helemaal aanpassen. Dat scheelt heel wat druppels die anders door je
armbeweging naar binnen schept.
Regen en kou: 3 lagen
Op dit moment vallen de temperaturen mee. Als regen samenvalt met kou, kun je het beste gaan voor 3 lagen.
Een shirt, een shirt met lange mouwen en een regenjasje. Geen katoen, gun jezelf dat plezier. In lopersjargon
heet het zo mooi: functionele loopkleding. Kleding die je transpiratie naar buiten afvoert en ademt. Katoen
zuigt zich vol; oncomfortabel plakkerig en zwaar.
Trek niet te veel aan. Deze maand heeft momenteel temperaturen van circa 12-15 graden boven nul. Niet
meteen een temperatuur om drie hele lagen over je heen te gooien.
Pet
Lopen in de regen is niet erg maar al dat water dat langs je gezicht loopt is irritant. Telkens veeg je alles maar
weer weg. Neem gewoon een petje met een klep. Dat houdt het grootste deel van het hemelwater weg bij je
gezicht. Je kunt gewoon rondom je heen kijken zonder allerlei druppels die in de weg zitten. Er zijn ook lopers
die zweren bij een hoed met een rand omdat je dan rondom minder last hebt van de regen.
Dat gaat schuren
Als je lang gaat lopen in de regen dan is het handig om te weten dat er plekken zijn waar kleding eerder gaat
schuren. Met natte, zwaardere kleding heb je er nog eerder last van. Bij de dames zijn de randen van de beha
berucht, bij de heren de tepels. Maar denk ook aan de dijbenen, de onderarmen en uiteindelijk zakt al het water
naar beneden; naar je schoenen. Ook bij je voeten kun je last krijgen van schurende plekken. De aloude
Vaseline kan hulp bieden om het contact te verlichten.
Red mij
Als ze konden praten dan roepen ze dat voor je de regen instapt: ‘red mij’. Elektronica heeft het meestal niet zo
op nattigheid. Mobiele telefoons, muziekspelers, meters, niet allemaal kunnen ze goed tegen regen. Neem je ze
toch mee, geef ze dan wat extra bescherming. Zorg er voor dat ze goed onder je kleding vallen. Kijk even of er
geen sporen water net over heen lopen. Wil je zeker weten dat het goed gaat dan moet je er toch wat plastic
omheen doen.
Meertjes
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Loop je op paden, in parken of bossen dan kan je vaak die plassen op de grond niet altijd inschatten. Ze blijken
toch dieper dan je zolen. Loop liever om de plassen heen dan dat je er doorheen gaat. Meestal schep je dan toch
zoveel water dat je er meteen last van hebt, tot en met het einde van je training. En dat kan soms lang lijken.
Slippery when wet
In Amerika zetten ze altijd keurig een bordje bij al die vloeren die net gedweild zijn ‘slippery when wet’. De
natuur doet dat niet. Denk dat bordje erbij als je gaat lopen in de regen. Meestal gaat het goed maar regenwater,
modder kan een combinatie maken die glibberig wordt. Vertouw je een stuk niet, verkort je pas zodat je meer
stevigheid in je balans krijgt.
Dwaallichtje
Met water heeft het niet direct te maken; neem een lampje mee. Beter bekend als fietslampje in de Lage
Landen. Voordat je het weet valt de schemer in. Als het dan ook nog regent of gaat regenen is het al snel donker.
Dan wil je als loper gezien worden.
A) Daarom kies je voor loop- en regenkleding die opvalt. Het liefst met reflecterende randen en lijnen in je
outfit. Dan zijn automobilisten je dankbaar en dat is wederzijds.
B) De meeste loopjacks voor in de regen hebben een wat hogere kraag achter. Een ideale plek om daar je ledlichtje aan te koppelen. Je bent bezig met een training en dan heb je door de inspanning minder oog voor je
omgeving. Je hoeft met een lampje minder argwanend te zijn voor achteropkomend verkeer. Onthoud wel dat jij
waarschijnlijk beter zicht hebt dan die automobilist, wees voorzichtig met de combinatie verkeer, regen en
invallende duisternis.
Lekker die regen
Trainen in de regen is ook gewoon fijn. Die regen houdt je niet tegen en dat is maar goed ook, het blijft een
mooie sport. Waarom is dat leuk?
- Ten eerste er zijn veel minder mensen buiten. Jouw trainingsroute is een stuk rustiger, meestal, tijdens een
regenbui. Dan kun je je nog beter concentreren op je trainingsdoel, of dat nu herstel is of snelheid.
- De lucht voelt schoner. Of dat echt zo is, geen idee maar de lucht voelt in ieder geval frisser aan. Dat is nou
net een van de voordelen van buitensporten, het contact met zuurstof.
- De regen houdt je meer bij je looptempo. Je hebt minder de neiging om te gaan wandelen. Wie weet is dit een
extra motivatie om je goed aan je tempo te houden.
Veel plezier en loop lekker in de volgende bui.
(Marc Geerlings voor Prorun.nl)
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