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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 4 oktober om 24:00 uur.
4
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TRAININGSPROGRAMMA ZOMERSEIZOEN 2017
PUPILLEN C + MINI’S
Maandag
17.00-18.00 uur
Woensdag
17.00-18.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

René de Man
Lawrence Raadgers

PUPILLEN B
Maandag
Woensdag

18.15-19.15 uur
18.15-19.15 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

Rene de Man
Lawrence Raadgers

PUPILLEN A 1E JAARS
Maandag
17.30-18.30 uur
Woensdag
17.30-18.30 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

Jacob v/d Wulp
Joke Kreté
Joep van der Wulp

PUPILLEN A2E JAARS
Maandag
18.45-19.45 uur
Woensdag
18:45-19.45 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

Jacob v/d Wulp
Joke Kreté
Joep van der Wulp

JUNIOREN D
Maandag
Woensdag

18.30-20.00 uur
18.30-20.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg

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 A/B + SENIOREN
Maandag
18.30-21.00 uur
Woensdag
18.30-21.00 uur
Donderdag
18.30-21.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg
Ruyghweg

Piet Nuijens
John Klappe

JUNIOREN ABC / 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

MILA (midden en lange afstand)
Maandag
19.00-21.00 uur
Donderdag
18.30-20.00 uur
Zaterdag
08.30-10.00 uur

Ruyghweg
Ruyghweg
Huisduinen Storm aan Zee

Raymond Koen
RaymondKoen/Mats Smit
Raymond Koen

WEGATLETIEK
Maandag:
18.00-19.00 uur

Duinoord

18.45-20.00 uur

Duinoord

Niveau 3 / 4

19.00-20.15 uur

Julianadorp Bibliotheek

Niveau 3/4

Aangepaste Sportbeoefening
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Wim Ouwens
Ineke Smit
Renata Vermeulen
Chris Vermeulen
Karin v/d Burg
Evert v/d Burg
Cors van Kruining
Pieternel Ruiten

Dinsdag:
08.30-09.30 uur

Ruyghweg

Niveau 3 / 5

Renata Vermeulen

18.30-19.45 uur

Donkere Duinen

Niveau 4 / 5

18.30-20.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 3 / 4

18.30-20.30 uur

Donkere Duinen

Niveau 1 / 2

François Flisijn
Wim Ouwens
Dennis Curvers
Harry Kraak
*
Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit

Woensdag:
18.00-19.00 uur

Ruyghweg

Donderdag:
09.00-10.00 uur

Duinoord

Niveau 3 / 5

Renata Vermeulen.

18.30-19.45 uur

Duinoord

Niveau 3 / 5

18.30-20.00 uur

Ruyghweg

Niveau 3 / 4

Renata Vermeulen
Chris Vermeulen
Karin v/d Burg
Harry Kraak

18.30-20.30 uur

Ruyghweg

Niveau 1 / 2

Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit

Zaterdag:
09.00-10.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 5

09.00-10.00 uur

Donkere Duinen

Niveau 3 / 4

09.00-10.30 uur

Donkere Duinen

Niveau 1 / 2

09.00-10.30 uur

Julianadorp Dorperweerth “Kingsway”.

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

Aangepaste Sportbeoefening

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

Donkere Duinen

Wim Ouwens
Ineke Smit

Jan-Willem Schutte
Jan Cornelissen
Mats Smit
Renata Vermeulen
Chris Vermeulen

Niveau 3 / 5

*Ondersteuning door poule ass. trainers in onderling overleg ( Matthieu Magielsen, André Marrenga)

zondag 1 oktober 2017

de clubkampioenschappen
op de baan aan de Ruyghweg.

Aanvang 11.00 uur.

Voor programma en inschrijven Zie elders in het clubblad.
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Na

twee maanden “rust” eindelijk weer een clubblad. Het
waren twee echte Hollandse zomermaanden, soms bloedheet,
soms koel, soms regenachtig en (vaak) veel wind. Ook de halve
in drie dagen (met een schrikbarend en zorgelijk lage opkomst),
de twee strandlopen in Julianadorp en de Overlevingsloop hadden met deze verschillende weertypes te maken.
Dat maakt het er alleen maar leuker op, steeds hetzelfde weer wordt een beetje saai, toch? Wat betreft de
Overlevingsloop kan je wel zeggen dat het echt overlevingsweer was. Zeker voor de vrijwilligers. En wat zijn
we toch blij dat zij er elke keer weer staan!
Wat hebben we genoten van het optreden van Djoao Lobles in Hongarije bij de EYOF. Europees kampioen op
de 800 meter werd hij! En dan onze eigen voorzitter Kees Aerts die in Aarhus bij het EK masters 2 e M55 werd
met kogelstoten! Ik heb jullie al uitbundig gefeliciteerd, maar nogmaals: GEFELICITEERD!
Veel uitslagen in dit clubblad, de meeste trouwens niet doorgekregen, maar moeten opzoeken bij uitslagen.nl
en/of FB. Een leuk verslag over de SUP-les die een aantal Noordkoppers heeft gedaan. Weer eens heel iets
anders dan hardlopen.
Succes met de Dam tot Dam, Texel en wat er nog meer op het programma staat. Geniet nog maar even van de
avondtrainingen met natuurlijk licht, over een maand is het helaas alweer zo donker dat je met verlichting moet
lopen.
Myra van Es.

Weer terug van vakantie en er zijn weer veel verschillende
verhalen te vertellen over diezelfde vakantie. In die periode
waren er nog enkele opzienbarende prestaties van enkele van
onze atleten.
Zo wist Djoao Lobles in het verre Hongarije tijdens de EYOF iedereen achter zich te houden en op
imponerende wijze europees kampioen te worden op de 800m in een kampioensrecord van 1.50.72. Waar gaat
dat eindigen zou je zeggen.
Het crossseizoen zit er weer aan te komen en wie weet wat daar nog uit kan komen? We zijn benieuwd naar zijn
opmars.
Daarnaast was er in Aarhus, Denemarken het EK Masters, waar ik zelf aan mee heb gedaan, met de focus op
het kogelstoten bij de Mannen 55. Heel onverwacht, maar niet minder leuk, liep ik daar met een zilveren
medaille weg, met een goede prestatie van 13.03m in een veld van 16 atleten.
Daarna hebben we genoten van het WK voor de senioren in Londen, helaas zonder inbreng van onze
Noordkoppers, maar dat komt wel weer een keer goed.
In de zomer is op 28 juli Martijn Nuijens in het huwelijk getreden met Tiana Dekker. De omgeving was nog
lang onrustig heb ik begrepen.
De trainingen op de baan zijn in de vakantieperiode gewoon doorgegaan en dan blijkt dat er toch steeds weer
animo is om te komen trainen. Niet iedereen gaat in dezelfde periode op vakantie. Terwijl ik dit schrijf staat
vanavond de Overlevingsloop weer op het programma en gezien de weersomstandigheden nu lijkt het met recht
een overlevingsloop te gaan worden.
Na de vakantie is het weer tijd om de focus te verleggen en te genieten van de gezelligheid op en rondom de
baan en overige startpunten voor de trainingen. Zo is er de finale competitie voor de mannen senioren in
Wageningen op 17 september in de 3e klasse. En daarna zijn er op 1 oktober de Clubkampioenschappen op het
sportpark Ruyghweg.
De berichtgeving in de plaatselijke krant laat nogal eens te wensen over. Ondanks het aanleveren van uitslagen
en aankondigingen van wedstrijden blijkt dat plaatsing niet altijd op waarde wordt geschat. Een triest gegeven,
terwijl er toch voorbeelden in de omgeving zijn waarin de atletieksport wel de nodige aandacht krijgt van de
pers. Verder wil ik hier niet al te veel woorden aan vuil maken. Ik wens iedereen een sportieve nazomer.
MvG Kees Aerts
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COSTA SMERALDA 20 JAAR SPONSOR
Soms is een door SVNoordkop georganiseerde loop niet
rendabel. De kosten zijn hoger dan de inkomsten. Dat mag,
een vereniging moet zijn leden wat te bieden hebben, dat mag
dan wat kosten, maar het liefst willen we, als je iets
organiseert, er voor de club iets aan overhouden.
Daarom zijn wij erg blij, als er een sponsor is, die voor extra
inkomsten zorgt. Nog blijer zijn wij als veel van onze leden
aan de start staan, dan weet je weer waar je het voor doet als wegcommissie.
De halve marathon in 3 dagen is zo’n loop. Met 80 deelnemers kan het uit. Als er dan net 40 aan de start staan
weet je al, dat gaat de club geld kosten. We zijn er drie dagen voor in de weer met veel vrijwilligers. Natuurlijk
kan niet iedere loper zich drie dagen vrij maken en lopen er een aantal één of twee keer mee. De sfeer is goed,
men is enthousiast en toch moet het anders.
In de commissie zijn we bezig met een aanpassing, die in het jaarprogramma voor 2018 bekend gemaakt wordt.
Aan de sponsor zal het niet liggen. Al twintig jaar zorgt Costa Smeralda voor een groot gedeelte van het
prijzenpakket. Al twintig jaar liggen er 10 dinerbonnen voor ons klaar. Al twintig jaar zorgt Jelle Ruiten ervoor
dat wij er over kunnen beschikken. Een sponsor moet je in ere houden en Jelle begrijpt dat.
Jan Groot

VERTROUWENSPERSONEN
Wij, Petra de Bock en Joop van de Laar, hebben ons vorig keer voorgesteld
als vertrouwenspersonen bij Noordkop.
Kortgeleden was er in de pers en op tv aandacht voor het onderwerp
“seksuele intimidatie in de sport”. Daarbij werd vermeld dat het veel vaker
voorkwam dan vermoed werd en dat in meer dan 40 % van de gevallen
slachtoffers er geen melding van maken. Dit zijn verontrustende cijfers. Uit
het onderzoek kwam ook naar voren dat zaken niet worden gemeld uit een
gevoel van schaamte of de angst niet begrepen te worden. Men is bang voor
een reactie zoals, “ach dat zat wel meevallen”, “zo zal het niet bedoeld zijn”
of “overdrijf je het niet een beetje”.
Wij willen benadrukken dat wij alle meldingen serieus en vertrouwelijk
behandelen. Uitgangspunt is dat als jij je seksueel geïntimideerd voelt dat de
waarheid is. Gevoelens zijn altijd oprecht en verdwijnen niet door erover te
zwijgen. Als achteraf zou blijken dat een en ander inderdaad niet zo bedoeld
was, zien we dat later wel. Belangrijk is dat alle signalen worden opgepakt
en zaken bespreekbaar worden gemaakt.
Sporten moet leuk en ontspannend zijn en in een veilige en vertrouwde
omgeving plaats vinden. Gevoelens van bedreiging of angst moeten daar
geen plaats in hebben.
Neem daarom gerust contact met ons op als je hierover met ons wilt praten.
Petra de Bock
Joop van de Laar

petradebock@quicknet.nl
javandelaar@zonnet.nl,
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gsm: 06-46743232
gsm: 06-10114344 /
0223 644663

HULDE AAN DE VRIJWILLIGERS.
30 augustus en na een paar zeer mooie dagen wilde het vandaag echter niet droog
worden. Vanavond stond de Overlevingsloop op het programma. Regen is voor de
deelnemers eigenlijk geeneens zo erg, die worden toch al nat, maar voor de
vrijwilligers gaat het op deze manier ook overleven worden. Toch waren ze
allemaal aanwezig om hun taak op zich te nemen.
Het inschrijfbureau had het eigenlijk nog het beste van allemaal maar ook zij
moesten eerst door die regen richting Factor 30, en dat is niet even in en uit de auto
stappen maar voor de meesten gewoon op het fietsje. Dan waren er mensen die het
parcours moesten uitzetten, die de weg wezen en die bij de finish probeerden om al die natte omgevouwen
nummers te lezen en te noteren. Vooral dat noteren was met de regen een hele onderneming.
De speaker die mensen aanmoedigde om toch nog dat tweede rondje vol te maken en de prijzenuitreikers die
iedereen onthaalden met een beloning omdat ze het hadden overleefd.
En laten we de reddingsbrigade niet vergeten die in de zee een oogje in het zeil heeft gehouden en de EHBO’ers
die paraat stonden. Bijna 100 lopers hebben dit unieke evenement weer mogen beleven. Sommigen voor de
eerste keer, anderen al voor de zoveelste keer enthousiast. Velen uit Den Helder maar een enkeling zelfs uit Den
Haag of van de Veluwe helemaal hier naartoe gekomen. Gemiddelde leeftijd? Geen idee, maar de oudste was
een dame van 82 jaar. WOW respect.
En 1 van die vrijwilligers was Jan-Willem Schutte. Officieel afgelopen jaarvergadering gestopt als voorzitter
van de wegcommissie, maar onofficieel gewoon nog even doorgegaan tot na de finish van deze
overlevingsloop. Bedankt Jan-Willem voor je inzet van de afgelopen jaren. Volgend jaar mag je gewoon weer
zelf als atleet aan de start staan.
Helaas is er nog niemand die zijn vinger heeft opgestoken om zijn taak definitief over te nemen. Gelukkig wil
Kees Heemskerk deze taak tijdelijk invullen maar ook Kees doet al zoveel. Dus ben jij die nieuwe vrijwilliger
die in weer en wind samen met nog een heleboel anderen zo’n mooi evenement wil helpen organiseren? Die
sturing wil geven aan de wegcommissie? Die aanschuift bij de vergaderingen van het bestuur? Laat ons dit dan
weten!! Samen gaat alles zoveel makkelijker.
Ellen Tesselaar

BAAN C I R C U I T 2 0 1 7
• 22 september FINALE bij AV. HOLLANDIA in HOORN
ZWEEDSE ESTAFETTE en POLSHOOG SPÉCIALE*
* PRIJZEN OP POLSSTOKHOOGSPRINGEN

• Loop onderdelen:
100m, 200m, 400m, 800m, 3000m
• Technische onderdelen: hoog, ver, kogel, discus

E.T.

aanvang 19.00uur

Info.: www.baancircuit.tk of Rosita Poldervaart 0223-637178. e-mail: r.d.p@outlook.com
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PUPILLENNIEUWS
Finale pupillencompetitie
Chelsea Striet heeft zich bij de meisjes pupillen A1 geplaatst voor
de finale van de pupillencompetitie die op 16 september bij AV
Edam wordt gehouden.
Na drie voorronden staat Chelsea 7e in het eindklassement terwijl
de beste 12 deelnemers per leeftijdsgroep als individueel deelnemer
aan de finale mee mogen doen.
De Noordkopploeg van de MPA1 en Leila Smits (MPC) grepen
helaas net naast een finaleplek.

Chelsea
Op 19 juli is een aantal A-pupillen en junioren van Noordkop de uitdaging van trainer Jacob van de Wulp
aangegaan om mee te doen aan de Zee van Tijd strandloop.
Op de Noordkopsite is via het kopje “media” en dan “foto album baan en jeugd” een fotoverslag van deze
wedstrijd vinden.

Wedstrijdprogramma zomerseizoen 2017.
Za 2 september :
Wo 13 september :
Za 16 september :
Zo 1 oktober:

Gerrit Vosbokaal pupillen Hollandia in Hoorn
pupillen tweekamp + 600-1000 m Noordkop in Den Helder
finale pupillencompetitie
clubkampioenschappen Noordkop
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“In the Picture”
In de editie voor de vakantie zei Jan Kooijman “Ik geef het stokje door aan
Gerard Eggen”. Dus deze maand staat Gerard (73) “In the Picture”. En dat
komt mooi uit want hij is deze maand ook nog eens 30 jaar lid van Noordkop.
Fantastisch!! Een mooie gelegenheid om hem het woord te geven.
Gerard vertelt: Mijn dochter Melissa zat al op atletiek. Tijdens het begeleiden
van haar werd ik gevraagd om jurycursussen te volgen. Dit heb ik gedaan en
daarna volgde ik de cursus scheidsrechter en wedstrijdleider.
Omstreeks 1990 werd ik door
Dick van der Weide gevraagd
om secretaris Noordkop te
worden. Dit heb ik ongeveer 5
jaar gedaan en daarna ben ik
overgestapt
naar
het
Atletiekbestuur en vervolgens
naar de Commissie Wegatletiek.
Ook heb ik de opleiding
assistent-trainer
wegatletiek
gevolgd en werd ik assistent van
trainer Peter Asselman.
Hierna kreeg ik op zaterdagen
een 'eigen' trainingsgroep, waar
ik met veel plezier aan
terugdenk. Na 3 jaar moest ik
hiermee
stoppen
vanwege
knieklachten.
Mijn huidige taken bij de
wegcommissie zijn:
opzetten start en finish
registratie aankomsttijd en
nummers, met behulp van diverse vrijwilligers
beheer wedstrijdklok en chronoprinters
Ik geef het stokje door aan Harry Kraak”
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BOSLOOP SCHOORL 29-06-2018
Frits van Twuyver werd zevende op de 8 kilometer in 38.16 en hoopt de volgende bosloop een minuut sneller te
lopen.
KNEESLOOP 01-07-2017
500 meter: Bram Mulder 2.13 (2e); Thijmen Koen 2.38
1000 meter: Thom Mulder 4.23 (3e)
3 km:
Frits van Twuyver 11.39 (3e)
7,6 km:
Raymond Koen 26.24 (1e); Ronald Lienos 27.58 (3e); Ronald Jacobs 32.19;
Lammert Jager 34.33; Peter Jacobs 38.47.
HALVE MARATHON IN DRIE DAGEN
STRANDLOOP 6 KILOMETER 04-07-2017
Tim Tesselaar
0.20.45
Matthieu Magielsen
Raymond Koen
0.21.18
Joost Veenstra
Erik Leibbrand
0.24.46
Patrick Blankenzee
Ioann Lobles
0.25.10
Willem Snel
Stephan Privee
0.25.25
Edwin Agema
Frits van Twuyver
0.25.28
Albert Platte
Dennis Curvers
0.25.54
Nico v Koningsbrugg
Edwin de Wit
0.26.59
Gineke Oosterhuis
Marco Langendoen
0.27.01
Simon Abbink
Lammert Jager
0.27.15
Peter Jacobs
Anno v/d Bosch
0.27.24
Peter v/d Heide
Claudia Geldermans 0.27.26
Tineke Mellema

0.27.53
0.28.04
0.28.29
0.29.45
0.29.57
0.30.02
0.30.12
0.30.28
0.30.28
0.31.41
0.31.48
0.31.52

Danny den Boer
Ronn Toornvliet
Evert v/d Burg
Henk Mosk
Chris van Kooten
Edith Czech
Miriam Smit
Anouk Spruit
Willeke Maas
Piet Gijswijt
Karin v/d Burg
Ilse Kolmüs

0.31.58
0.32.23
0.32.26
0.32.53
0.33.14
0.33.53
0.35.25
0.35.43
0.37.12
0.41.02
0.43.21
0.45.45

WEGLOOP 7 KILOMETER 05-07-2017
Tim Tesselaar
0.24.10
Joost Veenstra
Raymond Koen
0.25.27
Anno v/d Bosch
Daniël Spijker
0.28.29
Patrick Blankenzee
Erik Leibbrand
0.30.07
Nico v Koningsbrugg
Frits van Twuyver
0.30.21
Ricardo Link
Dennis Curvers
0.31.23
Edwin Agema
Marco Langendoen
0.32.12
Gineke Oosterhuis
Edwin de Wit
0.32.15
Simon Abbink
Ruud Kollé
0.32.26
Jan Evers
Lammert Jager
0.32.36
Tineke Mellema
Matthieu Magielsen
0.32.39
Luan v/d Meer
Claudia Geldermans 0.32.43
Albert Platte

0.32.50
0.33.07
0.34.10
0.34.52
0.35.35
0.35.54
0.36.06
0.36.20
0.36.54
0.36.58
0.37.12
0.37.17

Danny den Boer
Brigitte v Graafeijl.
Ronn Toornvliet
Henk Mosk
Edith Czech
Miriam Smit
Myra van Es
Willeke Maas
Sarah Link
Piet Gijswijt
Karin v/d Burg
Ilse Kolmüs

0.37.53
0.38.16
0.38.27
0.39.07
0.40.08
0.40.17
0.42.32
0.44.09
0.45.18
0.48.14
0.51.10
0.52.19

0.41.35
0.42.37
0.42.39
0.43.52
0.43.58
0.45.33
0.45.42
0.46.20
0.46.22
0.46.45
0.47.18

Wim van Belzen
Albert Platte
Henk Mosk
Edith Czech
Marloes Schendelaar
Miriam Smit
Anouk Spruit
Nel Pot
Piet Gijswijt
Karin v/d Burg
Ilse Kolmüs

0.49.39
0.49.53
0.50.40
0.51.26
0.51.32
0.51.37
0.52.37
1.02.46
1.04.52
1.12.44
1.12.45

CROSSLOOP 8 KILOMETER 06-07-2017
Tim Tesselaar
0.31.32
Edwin de Wit
Raymond Koen
0.34.13
Lammert Jager
Lars Eelman
0.34.18
Claudia Geldermans
Ronald Lienos
0.35.27
Joost Veenstra
Ingmar Vink
0.37.09
Patrick Blankenzee
Erik Leibbrand
0.38.13
Edwin Agema
Ioann Lobles
0.38.27
Nico v Koningsbrugg
Jan Cornelissen
0.38.49
Danny den Boer
Frits van Twuyver
0.38.50
Simon Abbink
Jan Koopman
0.39.14
Ronn Toornvliet
Dennis Curvers
0.39.47
Gineke Oosterhuis
Matthieu Magielsen
0.41.30
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EINDUITSLAG
1. Tim Tesselaar
2. Raymond Koen
5. Erik Leibbrand
8. Frits van Twuyver
10. Dennis Curvers
13. Edwin de Wit
15. Matthieu Magielsen
16. Lammert Jager
17. Claudia Geldermans
18. Joost Veenstra
20. Patrick Blankenzee
23. Nico v Koningsbruggen

1e M
2e M
1e M50
3e M40
4e M
6e M40
7e M40
1e M60
2e V
6e M
8e M40
2e M60

1.16.27
1.20.58
1.33.06
1.34.39
1.37.04
1.40.49
1.42.02
1.42.28
1.42.48
1.44.46
1.48.37
1.50.46

24. Edwin Agema
27. Simon Abbink
28. Gineke Oosterhuis
29. Danny den Boer
30. Albert Platte
31. Ronn Toornvliet
35. Henk Mosk
37. Edith Czech
38. Miriam Smit
42. Piet Gijswijt
43. Karin v/d Burg
44. Ilse Kolmüs

4e M50
4e M60
3e V
9e M40
6e M50
5e M60
6e M60
1e V50
4e V40
7e M60
6e V
5e V40

1.51.24
1.53.10
1.53.52
1.56.11
1.57.12
1.57.35
2.02.40
2.05.27
2.07.19
2.34.08
2.47.15
2.50.49

STRATENLOOP TUITJENHORN 15-07-1017
Zaterdagavond 15 juli 2017 werd voor de 69e maal de hardloopronde van Tuitjenhorn georganiseerd.
Het is de oudste hardloopronde van Noord-Holland. Ooit ontstaan bij voetbalvereniging Hollandia T om de
voetballers te stimuleren om in de zomermaanden aan de conditie te blijven schaven.
Het waren goede hardloopomstandigheden deze zaterdagavond in het mooie dorp Tuitjenhorn. Daardoor was er
veel publiek op de been. Vele vlaggen hingen uit en langs het parcours waren vele zitjes gecreëerd. Met
enthousiaste aanmoedigingen werden de deelnemers gestimuleerd om tot het uiterste te gaan.
Als enige Noordkopper liep Frits van Twuyver de 9.5 km en finishte in 40.36
ZEE VAN TIJDLOOP 19-07-2017
3 kilometer:
Ioann Lobles
0.10.59
Aiwen Lobles
0.11.17
Sven Verduijn
0.12.15
Tom Jansen
0.14.01
Dylan Adriaansen
0.14.21
Jeffrey Hutten
0.14.24
Lara Smits
0.14.34
Marije Dito
0.14.56
Maritza Kroon
0.15.00
John Klappe
0.15.33
Andy Gielen
0.15.53
6 kilometer:
Ronald Lienos
Ingmar Vink
Stephan Privee
Dennis Curvers
Jan Koopman
Marco Langendoen

0.22.54
0.23.43
0.25.28
0.25.48
0.25.50
0.27.12

Gineke Oosterhuis
Cindy ten Have
Chelsea Striet
Lisette Tak
Louise Jansen
Amber Adriaansen
Joep v/d Wulp
Lisa Lievebos
Suzanne de Wit
Pim Nuijen

0.15.56
0.16.10
0.16.12
0.16.29
0.16.37
0.16.50
0.16.52
0.16.57
0.17.30
0.17.33

Willeke Maas
Amber Olij
Jacob v/d Wulp
Tijn Touwen
Cindy Blankenzee
Tim Prikken
Cindy Prikken
Maureen de Groot
Sarah Link
Marjan Kortbeek

0.17.36
0.17.38
0.17.40
0.18.19
0.18.20
0.18.51
0.18.54
0.19.18
0.19.19
0.19.47

Edwin de Wit
Joost Veenstra
Claudia Geldermans
Gabriëlle Czech
Cors van Kruining

0.27.20
0.28.13
0.28.18
0.28.34
0.29.20

Ricardo Link
Willem Snel
Simon Abbink
Peter Jacobs
Tineke Mellema

0.29.43
0.30.11
0.30.21
0.31.29
0.31.51

DFW RUNNERS
Al heel veel jaar organiseren Ronald Kwint en Sjoerd Laaf kleinschalige, supergoed georganiseerde marathons
in het Drents Friese Wold, de DFW Runners. Elke week, soms zelfs twee keer in de week, is er een marathon te
lopen. Het is niet verplicht de hele marathon te lopen, omdat het rondjes zijn, kan er ook een kortere afstand
gelopen worden. Op 19 juli was de 1e Terborgh marathon in Eelde waar François Flisijn een van de tien
deelnemers was en liep in warme omstandigheden naar 4.14.15. Een week later was de marathon EeldePaterswolde en kreeg François gezelschap van Matthieu Magielsen. François finishte in 3.56.49, Matthieu in
4.17.21.
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ZEE VAN TIJDLOOP 02-08-2017
3 kilometer:
Ioann Lobles
0.11.28
Aiwen Lobles
0.11.34
Frits van Twuyver
0.12.13
6 kilometer:
Daniël Spijker
Ronald Lienos
Ingmar Vink
Bart Tesselaar
Stephan Privee
Pascal v/d Vendel
Joost Veenstra

0.22.42
0.22.49
0.23.35
0.24.48
0.25.09
0.25.21
0.25.32

Jacob v/d Wulp
Marije Dito
Chelsea Striet

0.12.43
0.14.56
0.15.21

Louise Jansen
Jaron de Weert
Piet Gijswijt

0.15.59
0.16.32
0.19.27

Dennis Curvers
Erik Leibbrand
Sven Verduijn
Claudia Geldermans
Cors van Kruining
Gabriëlle Czech
Lammert Jager

0.25.42
0.26.37
0.27.16
0.27.57
0.29.14
0.29.23
0.29.52

Willem Snel
Simon Abbink
Jessica de Visser
Peter Jacobs
Henk Mosk
Ronn Toornvliet
Renata Vermeulen

0.30.05
0.30.08
0.30.15
0.32.02
0.32.26
0.32.41
0.32.41

BOSLOOP SCHOORL 10-08-2017
Pascal v/d Vendel
Na een jaartje overgeslagen te hebben weer eens de Bosloop gedaan. Twee rondes van 4 km met elke ronde
75m klimmen met aan het eind een hele steile klim en dito afdaling. Samen met Ronn, Claudia en Erik eerst een
volle ronde ingelopen. Behoorlijk benauwd in het bos en die heuvel aan het eind was nog steeds even steil. Er
was een redelijk grote groep lopers die mee deed aan deze wekelijkse loop die elke donderdag gehouden wordt
in de maanden juli en augustus.
Doel was ergens een tijd onder de 36 min maar na de eerste ronde dachten mijn beentjes daar heel anders over.
onderaan de laatste klim zag ik dat er achter mij een loper zat van een concurrerende vereniging hier uit de
buurt. Die moest ik toch wel voor blijven. Alles kraakte en piepte maar ik kwam een paar seconden voor hem
boven en heb me toen met een soort van wanhoopspoging naar beneden gestort over het klinkerpaadje. Mijn
tegenstander kon niet volgen, wat misschien ook maar beter was gezien het feit
dat het niet zoveel met lopen te maken had, maar meer met een poging om niet
te vallen. Dus net voor hem over de finish als 12e met een tijd van 36.30 .
Helaas niet wat ik wilde maar wel weer de moeite waard om voor naar Schoorl
te gaan.
Vlak achter mij kwam Erik over de finish die het ook zwaar had en Claudia even
daarna als 2e dame. Toen was het wachten op Ronn die verdacht lang op zich liet
wachten. Ronn kwam uiteindelijk met het schuim om de mondhoeken over de
finish. Aan het eind van de laatste klim had hij zich zo ingespannen, dat dat effect had gehad op zijn
darmstelsel! En dan denk je dat je alles hebt gehad, niet dus! Ronn ging zich daarna even omkleden tussen de
auto"s op de parkeerplaats. Net op het moment dat hij voor een tweede keer uit de broek moest kwam er een
dame op de fiets om de hoek die erg schrok van wat zij zag. Ze vond het niet kunnen en moest dat ook even
melden. Wij vonden daar wat anders van en hebben er op het terras onder aan de klimduin nog een biertje op
gedronken en uiteraard met de gebruikelijke bitterballen.
Pascal v/d Vendel 36.30; Erik Leibbrand 36.50; Claudia Geldermans 41.04,; Ronn Toornvliet 46.11
VLIELAND 13-08-2017
Roel Verschoor liep de Stortemelk Halve Marathon in 1.55.50
TEXEL BOS EN DUINZOMERCROSS 20-08-2017
4150 meter: Sven Verduijn 18.12
8300 meter: Pascal v/d Vendel 35.43; Jan Koopman 37.53; Claudia Geldermans 40.22 1e dame.
Claudia Geldermans:
Met Pascal, Gineke, Sven en Jan op de fiets naar de boscross op Texel. Dit was een drukke editie met een
touringcar vol jeugd uit Aalten en een groep uit Wassenaar (goed voor de clubkas van AV Texel). Twee rondjes
en geen stukje verkeerd gelopen, dat mag ook in de krant! Na gisteren het fietsen had ik geen verwachtingen en
ben gewoon lekker gaan lopen. Die klim na 1 km vonden mijn bovenbenen iets minder fijn en ook na 7 km
kwam de klad er een beetje in, maar ach, gewoon lekker gelopen en dan word je met zo'n tijd ook nog 1e dame
Na afloop nog een lekkere snack bij het Turfveld en bootje 13 uur weer terug. Een leuke ochtend besteding!
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Pascal v/d Vendel:
De Bosloop op Texel is een van mijn favoriete kleine loopjes: heuveltje, bospaden en krappe bochten. En altijd
een leuke sfeer, helaas moeten wij als "Overkanters" even met de boot en dan een stukje fietsen om vervolgens
veel te vroeg aanwezig te zijn.
Dat dit loopje leuk is was dus ook op het vaste land doorgedrongen. Een groep van een man/vrouw of 10 uit
Wassenaar en een hele volle touringcar uit Aalten! En uiteraard wat toeristen en locals. Wij waren met vier
lopers, Claudia, Jan, Sven den ikzelf. Vriendje Ronn zou ook mee gaan maar melde zich af met een kleine
blessure, hij wil fit zijn voor de Bosloop in Schoorl aankomende donderdag. Dus de meegebrachte toiletrol kon
in de tas blijven! Insiders weten waar dit over gaat!! Sven deed een ronde en de rest twee rondes. Het startschot
viel en een hele grote horde gele shirtjes uit Aalten sprintte weg, Sven en ik er achter aan en na 500m waren de
meesten uitgeraasd en kon het inhalen beginnen. Tot een km of drie bleef Sven vlak achter me lopen en moest
toen een klein gaatje laten. Maar voor iemand die net twee maandjes loopt bij Raymond gaat het super. De 2e
ronde liep ik in op een gele loper uit Aalten en kon hem halverwege inhalen. Toen op 100 meter een AVtexel
loper en daar wilde ik ook nog even aan voorbij. Niet dus, in de laatste twee km kwam ik geen cm dichterbij,
als ik probeerde aan te zetten leek hij dat wel te voelen en deed hetzelfde. Aan het eind waren de benen leeg dus
heb ik het maar opgegeven en finishte als 5e overall. Al met al lekker gelopen en nu op naar de Bosloop in
Schoorl.
BOSLOOP SCHOORL 24-08-2017
4 kilometer: Danny Hajos 17.16 1e ; Frits van Twuijver 19.17
8 kilometer:
Daniël Spijker
Ingmar Vink
Jan-Willem Schutte
Bart Tesselaar

0.33.48 3e
0.34.16
0.35.18
0.35.40

Pascal v/d Vendel
Erik Leibbrand
Jan Koopman
Claudia Geldermans

0.36.01
0.37.30
0.37.59
0.40.10 3e

Nathalie Dragt
Anno v/d Bosch
Ronn Toornvliet

0.40.25
0.42.46
0.45.17

Nathalie Dragt:
Ervaring rijker...boscross met behoorlijk klimmen en net na Claudia gefinisht die 3de dame werd! Nog niet
eerder zo'n zware 8 km gecrost dus dik tevreden. Het tweede rondje liep Danny "Haasons" voor de gezelligheid
voor ons uit thanks en Jan-Willem bedankt voor het begeleiden van de eind sprint. Daarna met drinken en
bitterballen gezellig nazitten, super gezellig!.
SOESTDIJK ROYAL RUN 27-08-2017
Het parcours bedraagt 3500 m (7.0 km twee ronden en 10.5 km drie ronden) en loopt eerst langs het bordes
van het paleis om vervolgens door het park naar
het Koninklijke Bos te gaan dat normaal
hermetisch is afgesloten voor het publiek.
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10,5 km:
Evert v/d Burg

0.57.25

7km;
Ricardo Link
Ron de Groot
Sarah Link
Annie Flisijn
Erna van Bremen
Karin v/d Burg
Hedy Verheijen

0.35.08
0.38.47
0.45.59
0.45.59
0.47.27
0.50.42
0.50.44

3500m
Lisette Tak

0.20.05

TEXEL BOS EN DUINZOMERCROSS 27-08-2017
Bij de 8 kilometer liep Ismar Klomp uit Den Haag naar een keurige tijd van 34.32 en werd eerste. Hij moest
daar best moeite voor doen, want de nummer twee Danny Hajos uit Den Helder finishte maar 5 seconden later
(34.37).
Het loopt tegen het eind het seizoen en dat was te merken aan het aantal deelnemers dit keer. 45 in totaal. Het
was echter prima loopweer. Misschien iets benauwd maar in het bos was het goed te doen.
Ook Bart Tesselaar liep de 8km en wel in 36.17
OVERLEVINGSLOOP 30-08-2017
4,3 kilometer:
Marije Dito
0.22.23*
Danny den Boer
0.22.47
Luan v/d Meer
0.23.28
Erwin Schoot
0.24.06

Herman Lammers
Marloes Schendelaar
Karina Vacano
Anouk Spruit

0.24.55
0.25.33
0.25.48
0.26.34

Mirjam Boer
Karin v/d Burg
Nel Pot

0.28.37
0.29.48
0.30.57

Jean Paul Driessen
Edwin de Wit
Dennis Curvers
Ab Vos
Nathalie Dragt
Willem Snel

0.35.34*
0.37.08
0.37.09
0.37.20*
0.40.49*
0.42.27

Peter Jacobs
Martijn Vacano
Tineke Mellema
Chris Vermeulen
Maarten Griek

0.42.41
0.43.34
0.45.51
0.46.48
0.46.50

* Marije: 1e V
6,7 kilometer:
Djoao Lobles
Daniël Spijker
Ingmar Vink
Bart Tesselaar
Danny Hajos
Jan Koopman

0.30.25*
0.32.20
0.33.12*
0.33.17
0.33.45*
0.35.00*

Djoao 2e M; Ingmar 1e M40; Danny 2e M50; Jan 2e M40; Jean-Paul 3e M40; Ab 3e M60; Nathalie 3e V
SUP-LES
Om eens iets anders te doen dan
hardlopen op de zondagochtend
kwamen Wendy en Sasja met het
idee om een dagje sup-les te
nemen op het Amstelmeer met
afsluitend een BBQ. Drie
verschillende
data
werden
uitgekozen, uiteindelijk werd het
16 juli met het maximale aantal
deelnemers van 15 personen.
Verzamelen om 15:00 op het
Lutjestrand alwaar Nel al klaar
zat in haar tentje met koffie /thee
en cake. Het tentje diende tevens
als opslagplaats van tassen
tijdens de les.
Het was geen zomerse dag maar
dat mocht de pret niet drukken.
Na de versnaperingen en een
korte uitleg op het land mochten we het water op. Onze instructeurs Thomas en Nick wisten ons binnen een
redelijke tijd rechtopstaand op de plank te krijgen, het passeren van de boei met 15 planken gaf af en toe nog
wel wat problemen. Oe, Ah en Oh waren veel gehoorde kreten en af en toe een plons, gelukkig konden we
overal staan Onderwijl dat de “Loop Suppers” veel hebben gelachen heeft Nel foto en film opnames gemaakt.
Na 1 ½ uur les en een afsluitende wedstrijd gewonnen door Jennifer en/of Dennis kwam aan dit leuke
evenement ook weer een eind. Hongerig door deze training op het water was de BBQ bij Brandend Zand meer
dan welkom.
Goed vlees, lekkere drankjes, gezellige Noordkoppers, het was TOP.
Helen en Frits van Komen,
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organiseert op

zondag 1 oktober 2017

de clubkampioenschappen
op de baan aan de Ruyghweg.

Aanvang 11.00 uur.

Programma :
Voor de pupillen is er een driekamp en een 600/1000m :
mini- en C-pupillen :
B-pupillen
:
A-pupillen
:

40m-ver-bal
40m-ver-kogel
60m-hoog-kogel

600m
1000m
1000m

Voor de junioren CD is er een vijfkamp :
MD
JD
C Junioren

:
:
:

60-1000-Kogel-Ver-Discus
80-100m-Kogel-Ver -Speer
200-Ver-Kogel-Hoog-Discus

De junioren AB, senioren en masters
Junioren AB/Senioren/Master :

200 – Ver – Hoog – Speer- Kogel

Kogelslingeren:
Vóór dit programma is er nog de gelegenheid om deel te nemen aan het
kogelslingeren dat om 09.30 uur begint.

Hardlopen:
Tijdens de clubkampioenschappen staat er nog looponderdelen op het
programma :
800m, 3000m en zweedse estafette
Bij de Zweedse estafette, mag er gemengd worden gelopen. Tot een half uur
vóór het
begin van deze loopnummers kan hiervoor worden ingeschreven
op het wedstrijdsecretariaat.

Inschrijven:
Geen inschrijfgeld maar wel vóór 25 september inschrijven via trainer
ofWedstrijdsecretariaat of zelf inschrijven via Atletiek.nu
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NIEUWE NIEDORP 05-07-2017
zwemmen 600m
Jan Koopman
0.11.57
Audrey Breur
0.11.17
Joop Menke
0.09.09

fietsen 22km
0.38.41
0.38.29
0.38.12

lopen 5km
0.19.06
0.20.14
0.24.47

totaaltijd
1.11.58
1.12.11
1.14.32

SPRINTTRIATLON SCHAGEN 11-07-2017
zwemmen 750m
fietsen 24,5km
Audrey Breur
0.14.02
0.40.53
Wouter v Onzenoort 0.13.28
0.44.46
Edwin de Wit
0.16.49
0.45.41
Harry Kraak
0.16.29
0.46.41

lopen 5km
0.20.48
0.23.45
0.20.50
0.24.29

totaaltijd
1.17.30
1.25.04
1.25.54
1.29.50

BELGIË DUATLON HERENTALS 28-07-2017
lopen 3,7km
fietsen 21,3km
Audrey Breur
0.14.57
0.36.49
Harry Kraak
0.17.07
0.42.04

lopen 2,9km totaaltijd
0.13.43
1.06.22
0.16.28
1.16.49

1e V40

Erg leuke duatlon met een sterk deelnemersveld. Voor 6 euro inschrijfgeld krijg je een tas met koek en twee
consumptiebonnen. Het is een stadsgebeuren: je loopt rondjes door het dorp en fietst rondjes langs een kanaal.
1/8E TRIATLON ANNA PAULOWNA 06-08-2017
zwemmen 500m
fietsen 20km
Audrey Breur
0.10.10
0.39.44
Joop Menke
0.08.30
0.41.33
Wouter v Onenoort 0.08.22
0.46.08
Nathalie Dragt
0.14.16
0.46.24
Harry Kraak
0.11.27
0.48.03
Chris Vermeulen
0.13.14
0.47.46

lopen 5km
0.23.05
0.28.52
0.26.06
0.24.18
0.26.30
0.27.17

TRIATLON LEIDERDORP 13-08-2017
zwemmen 1500m
Chris Vermeulen
0.38.21

lopen 10km totaaltijd
0.55.17
3.01.47

fietsen 40,7km
1.21.54

ANNA PAULOWNA KWARTJE TRIATLON 19-08-2017
zwemmen 1000m
fietsen 40km
Audrey Breur
0.20.56
1.13.06
Erik Leibbrand
0.23.02
1.15.57
Joop Menke
0.17.06
1.14.12
Wouter v Onzenoort 0.20.46
1.18.26
Rudy Vermeulen
0.18.04
1.17.57
Edwin de Wit
0.25.36
1.20.25
Nathalie Dragt
0.27.57
1.23.00
Harry Kraak
0.27.11
1.23.19
Chris Vermeulen
0.27.43
1.23.01
Gineke Oosterhuis 0.20.50
1.26.52
Jessica de Visser
0.24.06
1.44.01
Brigitte v Graafeijl.
1.21.07
Claudia Geldermans
1.21.28
Tim Tesselaar
Ronald Lienos
Jan Koopman
0.19.53
20

lopen 10km
0.48.20
0.46.12
1.00.06
0.55.56
1.02.05
0.53.07
0.50.25
0.54.54
0.54.55
0.58.45

0.36.23
0.40.25

totaaltijd
1.12.59
1.18.55
1.20.36
1.24.58
1.26.00
1.28.17

totaaltijd
2.25.06
2.29.19
2.34.12
2.38.05
2.41.50
2.41.54
2.44.35
2.49.36
2.49.58
2.51.01

3e V40
3e M60

Gineke Oosterhuis:
Het was fantastisch om te beleven. Alles ging prima .
Blij !
Claudia Geldermans:
Trio met Jan en Pieter in het Kwartje triatlon van Anna Paulowna en ik mocht fietsen. Leuk met W4-5. Bij de
start van het zwemmen begon het regenen, dus helaas natte wegen, ook na 5 km wat regen en hardere wind, net
lekker een stuk tegen. Ik dacht na 10 km...hoe kom ik aan het 'gevraagde' gemiddelde van 30 km/uur van Jan??
Maar toen kwamen de betere stukken. Mee- en zijwind, dus knallen. Slippery when wet in de bochten, paar
keer gleed mijn achterband wat weg, maar gelukkig niet gevallen (dat is al heel wat voor mij). Kwam samen
met een vrouw te fietsen (nee niet stayeren!) en ze zei:” jij bent toch een hardloopster??” “Haha ja”, zei ik,
“maar nu 'moet' ik fietsen”. Af en toe stuivertje wisselen met haar en wat kletsen (gaat de tijd lekker snel van).
Ze kent Jan ook en laat hij nou net ergens in een bocht staan, dus op de foto toen we een theekransje hadden
Superleuk om te doen! Gemiddelde van 30 net niet gehaald (29,2) maar ik ben tevreden....en mijn teamgenoten
gelukkig ook!
Nathalie Dragt:
Ondanks dat het mijn slechtste tijd ooit van het kwartje triatlon Anna Paulowna is, heb ik genoten!
Als een van de laatsten uit het water, dus een eenzame start van het fietsen. Toch de kiezen op elkaar en hard
gaan trappen en zo de een na de andere fietser ingehaald en was ik terug in de gezelligheid. Met fietsen nog
even bedacht of ik niet te veel van mijn benen vroeg, maar risico genomen om op tempo te blijven. En heel gek:
nog niet eerder heb ik zo lekker gelopen tijdens een triatlon, blij!
Jan Koopman:
Gisteren genoten in Anna Paulowna bij de triatlon, dit keer als zwemmer in een team met Claudia en Pieter.
Mooie teamprestatie en ook nog eens mijn doelstelling gehaald: de kilometer zwemmen binnen de 20 minuten.
Vandaag nog wat lucht over voor deelname aan de Bos en Duin Zomercross op Texel. Mooi parcours en goed
loopweer, oké gegaan!
VEENENDAAL NK SPRINT TRIATLON 26-08-2017
zwemmen 750m
fietsen 20km
Audrey Breur
0.13.55
0.32.24
Harry Kraak
0.17.16
0.37.48

lopen 5km
0.20.46
0.26.01

totaaltijd
1.10.43
1.26.19

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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DE JARIGEN VAN SEPTEMBER
Daniël Adriaansen
Sjaak v/d Berg
Deniece Bromlewe
Janny Heidman
Karin Pronk
Mats Smit
Timo de Wit

Kees Aerts
Lieke Bijl
Ralph de Gast
John Hukom
Anneke Quartel
Bas Tot
Vigo Witte

Kees Bakker
Vera Bisdonk
Pol Gombault
Saskia Marsman
Jan-Willem Schutte
André v/d Vegt
Thijs van Zaal

Trudi Beerling
Jet Bosch
Kim Hartman
Tineke Mellema
Gioia Secci
Herman van Veldhuizen
Jan van Zanten

NIEUWE LEDEN
Evan de Haas
Camilla Roelink
Marije van Straaten

Danny Hajos
Yara Schotman
Sven Verduijn

Lindsay Hoedemaker
Lucas Smith
Marije de Winter
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Jolanda Louwe
Mischa Straatman

WANNEER JE NIET MOET GAAN HARDLOPEN
Hardlopen kan eigenlijk altijd. Of het nu regent, stormt, of
bloedheet is. Of het nu midden in de nacht, ’s ochtends vroeg
of na het middaguur is. Het enige wat je hoeft te doen is de
juiste kleding aan te trekken. Hoe zwaarder de omstandigheden, des te groter de voldoening. Je juist op deze
momenten aan je schema houden, brengt je verder in je hardloopleven.
Toch zijn er momenten dat het echt beter is om thuis op de bank te Netflixen, dan de hardloopschoenen aan te
trekken.
1. Met een kater
Je kater eruit sporten is een aloude en vaak gepropageerde methode. Het doet pijn, maar door
flink te zweten ben je al die afvalstoffen kwijt en kun je de rest van de dag zonde r hoofdpijn
doorbrengen. Niet doen. Je hebt een kater, omdat je vergiftigd bent door de alcohol. Je lever
kan het verwerken ervan niet aan, je hersenen hebben te weinig vocht (hoofdpijn!) en je
darmen zijn zwak van al die rum-cola’s. Kortom: je lijf heeft het al druk genoeg met
ontgiften. Het laatste dat je nodig hebt is nog maar vocht verliezen of je ingewanden nog meer
door elkaar rammelen. Geef je lijf de rust en het extra vocht waar het zo naar verlangt. Rennen
komt morgen wel.
2. Met een fikse verkoudheid.
Nog zo’n urban legend. Ben je niet lekker, hoest je de longen uit je lijf en druipt het snot uit je neus? Ga dan
hardlopen en je gehoest, geproest en gesnotter verdwijnt als sneeuw voor de zon. Want zo zweet je die
ziektekiemen er lekker uit. Niet doen. Je voelt je niet goed, omdat je lijf in gevecht is met al die bacillen en
virussen. Het is niet voor niets dat je je zo uitgewrongen voelt. Je lijft heeft die rust nodig om de ziekte-strijd te
winnen. Door te rennen, verbruik je te veel energie. Bovendien is je weerstand nu echt niet goed. Het helpt dan
niet om buiten met een natte zweetrug door de herfstwind te rennen. Binnen blijven.. Zitten de klachten alleen
boven je nek? Dan kun je wel gaan lopen!
3. Met een pijntje
Een zeurende knie, trekkende achillespees of pijnlijke rug? Dan krijg je vaak het advies om lekker te gaan
rennen. Dan worden je spieren goed warm, komt je bloedsomloop op gang, worden afvalstoffen lekker
afgevoerd en is je pijntje zo vergeten. Niet doen! Een beginnende blessure heeft maar 1 ding nodig om een echt
pijnlijke blessure te worden: en dat is door dat pijntje te overprikkelen. Dat is nu precies wat je gaat doen door
nu door de pijn heen te rennen. Echt, geef die nietszeggende blessure de rust die het nodig hebt en je bent m
voordat je het weet vergeten. Wil je toch bewegen, ga dan zwemmen of fietsen (als je blessure dat wel toestaat).
4. Met een volle buik
Tuurlijk, je moet rennen met genoeg energie in je lijf. Want slap als een vaatdoek knallen tijdens de training: dat
gaat niet lukken. Maar zorg dan wel dat je goed van tevoren eet en niet nog snel een paar boterhammen
wegkauwt, terwijl je al veters aan het strikken bent. Dan gaat het eten je alleen maar in de weg zitten, krijg je
steken in de zij en weet je zeker dat je geen runners high, maar een runners misselijkheid ervaart. Niet doen
dus.
(Bron: Sebastiaan Timmermans voor prorun)
DERTIG EXCUSES ALS JE NIET WILT GAAN HARDLOPEN
Het vorige artikel gaat over wanneer je beter niet moet gaan hardlopen. Maar veel vaker kun je natuurlijk wel
gewoon gaan. Toch slaan we allemaal wel eens een training over. Hieronder 30 verschillende excuses die je
regelmatig hoort. We skippen weleens omdat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je lichaam zeer doet
Je honger hebt
Je een lange dag hebt gehad
Het warm is
Het koud is
Het waait
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Het regent
Het sneeuwt
Je broek omhoog kruipt
Je hardlooplegging afzakt
Je moe bent
Je schoenen zwaar voelen
Je schoenveters te strak zitten
Je schoenveters niet strak genoeg zitten
Er een steentje in je schoen zit
Je schoenen nat zijn
Je net twee kilometer bezig was maar alles pijn doet
Iets schuurt
Je dorst hebt
Je een steek in je zij hebt
Je moet plassen
Je je muzieklijst moet verversen
Je nog boodschappen moet doen
Je de wc nog moet schoonmaken
Je geen tijd hebt om te lopen
Je geen tijd hebt om te lopen en daarna nog te douchen
Je gps-horloge nog opgeladen moet worden
Je geen goede route weet
Je hardloopapp niet meewerkt
Je sportkleding in de was zit

Eigenlijk kan je iedere keer wel een reden bedenken waarom je het rustiger aan wilt doen, of überhaupt niet
hoeft te gaan. Maar weet dat iets doen beter is dan niks doen. Het kan soms tegenzitten en ik weet dat het elke
keer weer een strijd is, maar je staat er niet alleen voor. We worstelen er allemaal mee en kunnen elkaar er
doorheen trekken. De volgende keer als je een hardloper op straat tegenkomt, moedig hem of haar aan, want
hem of haar is het vandaag gelukt om, ondanks die 30 excuses, te gaan.
(Bron: Eleanor Crick voor prorun)

VERDRIJF DE STIJFHEID UIT JE LICHAAM
Stramme spieren, stijve benen? Doe er wat aan
Je staat ’s ochtends op en voelt je ongelooflijk stijf. Of je komt net uit de
file. Reken af met die stijve toestand.
Eindelijk je werk bereikt en je sleutel uit het contact gehaald. Aaah, wat ben
je stijf. Stramme benen, pijnlijke rug en ogen op steeltjes van het turen naar
de kentekens voor je in de file. Door onderstaande rekoefening voel je je
weer helemaal soepel en fris om te gaan lopen of aan het werk te gaan.
Ga ontspannen in een lichte spreidstand staan (iets minder ver dan op de foto boven).
Buig zover mogelijk naar voren (oké, iets minder ver dan op de foto boven).
Probeer je vingers of handen op de grond te krijgen, maar forceer niets.
Je mag best je knieën een beetje gebogen houden.
Beweeg je neus richting je knieën en duw de hakken in de grond.
Houd een paar tellen vast.
Kom rustig weer omhoog.
Herhaal drie tot vijf keer.
Voel je je als herboren? Dit is ook een handige oefening als je ’s ochtends voor dag en dauw wilt hardlopen,
maar de slaap huist nog in je.
(bron: runnersweb)
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