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VAN DE BESTUURSTAFEL
De titel van dit schrijven geeft een beeld van dat alles
van die bewuste tafel komt, echter dat is toch een beetje
anders en best wel saai om over te schrijven. Dus ... de actualiteit dan
maar van de afgelopen periode en de nabije toekomst.
Het bruist binnen de vereniging. We zijn op vele fronten actief (geweest).
Tijdens de Ter Specke Bokaal was het koud, maar gelukkig wel droog en
uiteindelijk is het een mooie dag geworden met winnaars van de bokalen
op de sprintnummers (Jamile Samuel en Giovanni Codrington) en met
voor Amy Siemons de prijs als beste paralympiër. Ruud van Noort overtrof
zich op discus met een PR. Ook andere atleten verbeterden (persoonlijke,
nationale of Europese) records. Respect voor Marlou van Rhijn, die op 2
veren een record op de 100 meter liep en dat de week erna in Hoorn zelfs
aanscherpte. De scholierensprint, wheelers en kidsrun completeerden de
dag, die zoals te doen gebruikelijk werd afgesloten met een chinees buffet
voor de vrijwilligers. Gezellig napraten.
De wedstrijdploegen presteren keurig met zo af en toe een uitschieter. Een
finaleplaats voor de jongens B sinds jaren. In Gouda op Hemelvaartsdag
zijn bijna al onze toppers actief geweest en dat is afgesloten met een BBQ
op de baan. De avondwedstrijden en het KogelDiscusCircuit staan volop
in de belangstelling en ook daar geven onze atleten acte de présence.
Op de NK junioren heeft Simon Grannetia de 3000 meter steeple met
een PR winnend afgesloten. Miranda de Regt verbeterde het clubrecord
hinkstapspringen, ook in Breda. Voor een uitgebreid verslag verwijs ik
naar de website. De C/D competitie op onze eigen baan is op een mooie
(Pinkster)zaterdag met een struikelende wedstrijdapplicatie tot een goed
einde gebracht; hulde dan ook aan de kanjers op het wedstrijdsecretariaat
en petje af (of juist op met die zon) voor alle juryleden.
De recreanten zijn actief geweest op verschillende fronten; tijdens de CRAestafette met een winnend team op 2 seconden van de voorspelde tijd af
en een vijftigtal deelnemers aan de halve marathon van Leiden. Slechts
één uitvaller daar al na 7 kilometer; te voortvarend gestart en wel gelijk
besloten om te stoppen met roken. Tja, dat zijn nog eens besluiten. Naast
al die activiteit in sportkleding is de recreantengroep ook hofleverancier
als het gaat om vrijwilligers; organiseren van TSB, CRA-estafette,
jeugdwedstrijden en binnenkort de Grant Thornton Bedrijvenestafette.
Blijven nog twee onderwerpen over, te weten het meerjarenbeleid en
de vacature voor het wedstrijdsecretariaat. Die laatste blijft de aandacht
vragen van de vrijwilligerscommissie. Er wordt naarstig gezocht naar
vervanger(s) van Joke Nederpelt, die jarenlang dit met passie en naar volle
tevredenheid van eenieder heeft gedaan. Meld je bij Paul van Sijl of mij
als je meer informatie wilt. Het is een leuke, uitdagende rol en je kunt wat
ervaring opdoen in het organiseren van wedstrijden en enthousiasmeren
van mensen. Het meerjarenbeleid heeft de eerste twee brainstormsessies
met een aantal leden (ook ouders van jeugdleden) gehad en daar zijn
een aantal goede ideeën uitgekomen, die nu door het bestuur en de
verschillende commissies nader onderzocht  zullen worden.

Afsluitend een kortschrift over de activiteiten door Anthony ontplooid. In

de aanloop naar de scholierensprint een aantal sprintclinics op scholen
gegeven. Verder actief betrokken in Lisse en Hillegom bij Sports4U
sportdagen met spin-off voor De Spartaan. Een flyer gerealiseerd, die in
het vorige clubblad te zien was. Trainingclinics georganiseerd met een
goede deelname en nog een enkele in het verschiet. Samen met SKOL
(buitenschoolse opvang) een 2-daags evenement met als thema de
Olympische Spelen aan het organiseren. Op gebied van sponsoring bezig
om te zoeken naar verenigingsbrede sponsoren en kijken of we één naam
kunnen koppelen aan de evenementen die we jaarlijks organiseren. Als
vereniging zijn we zeker interessant met wat we allemaal doen.
Toch nog een aardige lap tekst geworden. Volgende keer maar weer
puntsgewijs J.
Een fijne vakantie toegewenst. Kees van der Dussen
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GESLAAGDE BRAINSTORMAVONDEN
over TOEKOMST van de Spartaan
Op 23 april en 30 mei j.l. zijn twee geslaagde brainstormavonden gehouden
over de toekomst van de Spartaan in het kader van het nieuwe meerjarenplan 2013-2017.
De eerste keer waren 25 Spartaanleden aanwezig, en de tweede keer 15 leden.
Aanwezigen reageerden enthousiast en brachten op de eerste avond in kleine groepen
6 pagina’s vol met ideeën op papier over de volgende 4 thema’s:
1. Doelgroepen (wedstrijdatleten – jeugd – recreanten) en trainingstechnisch beleid
2. Ledenbestand, vernieuwend sportaanbod, accommodatie
3. Sponsoring, PR en professionalisering
4. Communicatie, sociale media, imago-cultuur en vrijwilligers.
De tweede avond is besteed aan het uitwisselen van mogelijke quick-wins (waarmee kunnen we snel en
gemakkelijk resultaten behalen), waarbij een paar grote lijnen steeds weer terugkeerden:
o

Belang van kruisbestuiving tussen de 3 doelgroepen (wedstrijd – jeugd – recreant), waarbij
meerwaarde voor diverse groepen en/of totale vereniging geboekt kan worden.

o

Verbetering  publiciteit  - zowel intern als extern

o

Verbetering  accommodatie, vb. indoor-mogelijkheden zowel voor wedstrijdatleten, als ook
krachttraining voor recreanten.

De volgende stap ligt nu bij alle commissies en het bestuur om vanuit evaluaties over de afgelopen 4 jaar,
en de ideeën uit de brainstormbijeenkomsten te komen tot een keuze en prioriteitsstelling voor de komende
jaren. Wordt vervolgd.
Voor vragen of ideeën, meld je!
Lenie van der Poel, (Vice-voorzitter)

Ontwikkelingen elektronisch clubblad: de toekomst??
Sinds april van dit jaar is het voor alle leden mogelijk om via de site een internetexemplaar te lezen. Geef goeie tips over de
presentatie s.v.p. aan de internetcommissie: mvstijn@zonnet.nl, richard.bosman@gmail.com
Voorlopig ontvangen alle leden nog een papieren exemplaar. In de komende periode
gaan we inventariseren welke leden het clubblad alleen via internet willen lezen.
Op de site is al een poll geweest, met 167 respondenten. De resultaten
De clubbladadressering werkt per huisadres. Alle leden op hetzelfde adres moeten
dus afstemmen, voor ze een mailtje sturen dat een papieren clubblad niet meer
gewenst/nodig is. Voor bestuur en clubbladredactie is de inventarisatie belangrijk
i.v.m. het aantal te drukken exemplaren voor 2013, en de financiën die daarmee
gemoeid zijn. Wie geen papieren clubblad meer hoeft/ wenst te ontvangen, kan dit
aangeven bij Trudy Olij via de mail trudy.olij@hotmail.com
In het kader van de wet op de privacy zullen een aantal privégegevens niet in het
internetexemplaar verschijnen, omdat het internet openbaar is voor iedereen.
(adressen nieuwe leden, en verjaardagen).
Namens het bestuur en clubbladredactie, Lenie van der Poel, Trudy Olij en Marga Kortekaas
DE SPARTAAN
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE
Opgezegde leden
Vnaam

Naam

KnauCat.

Vnaam

Naam

KnauCat.

Vnaam

Naam

KnauCat.

Vroomen

09 D-Jr

Roos

Pessel

05 B-pup

Thessa

Moolenaar

31 Recr

Guus

Oomen

04 C-pup

Dennis

Habers

16 A-jr

Julian

Lamboo

06 B-pup

17 Sr

Nina

Broekhuizen

07 A-pup

Peter

Rietbroek

32 Recr

31 Recr

Erwin

Wessels

32 Recr

Fleur

Broekhuizen

Kragtwijk

31 Recr

Mathieu

08 A-pup

Bianca

van der Hulst-Sijsenaar

Martin

32 Recr

Thijmen

Masereeuw

06 B-pup

Sanne

Pessel

05 B-pup

Ruiter

22 MM50

Carola

Rek

31 Recr

Marit

Blom

05 B-pup

Mascha

Arrachart

31 Recr

Benjamin van Kessel

08 A-pup

Kees

Hogenboom

32 Recr

Frank

Mélotte

32 Recr

Nienke

Donner

05 B-pup

Debbie

Oosthoek

31 Recr

Weerd

31 Recr

Fons

Oomen

08 A-pup

Lauriëlle

Nicolaas

09 D-Jr

Daan

Selier

08 A-pup

Anouk

Bemelman

03 C-pup

Mei Li

Hegeman

09 D-Jr

Sylvia

Heemskerk

31 Recr

Rosa

Broekhuizen

05 B-pup

Bob

Kerssemakers

10 D-Jr

Broekhuizen-Keijzer

31 Recr

Gonnie

Tjoelker

07 A-pup

37 Wand

Noa

Salverda

Dorien

vden Berg

31 Recr

Lotte

Henk

van

Dongen

32 Recr

Bart

van

Gent

18 Sr

Greetje

Heemskerk

Marga

Horstman-Geerlings

Anouk
Toon
Ron

de

Nancy

Inke

vd

van

de

van Beek

de

Braak

31 Recr

Adriëlle

Robbert

Wijten

16 A-Jr

Sylvia

Eveline

Mélotte

13 B-Jr

Vnaam

Naam

KnauCat.

Vnaam

Tünde

Brinkerhof

13 B-Jr

Rutger

Jelle

Settels

32 Recr

Hilde

Baak

01 Mini

Raemon

Baak

02 Mini

in 't Veld-Runge

Elise

van der Knaap

03 C-pup
31 Recr

05 B-pup
31 Recr

Nieuwe leden
Naam

KnauCat.

Vnaam

Naam

KnauCat.

Laak

08 A-pup

Kelly

Verburg

09 D-Jr

Neil

Batenburg

06 B-pup

Sophie

Geul

03 C-pup

Wim

Bouma

42 Ov Sr

Esther

Nieraad

31 Recr

Bram

Koorstra

04 C-pup

ter

Verhuisde leden
Ruben

Schild

10 D-Jr

Het aantal leden per 1 juli bedraagt 776
Opzeggen lidmaatschap:
Opzeggen dient voor 25 juni te geschieden! Voorkom problemen en zeg op tijd op, zodat u niet onnodig
nog contributie moet betalen. Opzeggen dient ten allen tijden schriftelijk of via email te geschieden bij
de ledenadministratie. Terugbetaling van contributie is niet mogelijk!!

KANTINENIEUWS
Koffiekaarten zijn alléén
geldig met trainingen, dus
niet bij wedstrijden
WINNAARS
KOFFIEKAARTEN

2012
MAART

Theo Edens
Rita v.d. Krogt
Peter Nibbering

REDACTIENIEUWS

WINNAARS
KOFFIEKAARTEN

2012
MEI

Trudy Olij
Peter Nibbering
Joke van der Lans

Hoera!!! Lang
verwacht
eindelijk prijs....
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30ste Ter Specke Bokaal weer groot succes
5 mei was de koudste Bevrijdingsdag in 21 jaar. Toch bleef het droog, was de wind niet continu een spelbreker en werd de 30ste editie van de Ter Specke Bokaal in Lisse een succesvolle seizoensopening. Het waren
vooral de sprinters die de show stalen. Jamile Samuel en Giovanni Codrington gingen dankzij hun razendsnelle
150 meter met de Ter Specke Bokalen naar huis. Wheeler Amy Siemons was de beste Paralympiër van de
dag. Daarnaast leverde Spartaan-atleet Ruud van Noort een uitstekende prestatie met de discus.

Opvallende prestaties

Jamile Samuel zorgde voor de grootste verrassing van de dag. Op de
150 meter versloeg ze Dafne Schippers, Nederlandse recordhoudster op
de 200 meter en winnares van de Bokaal in 2011.
Giovanni Codrington liep de 150 meter bij de mannen in één van de
snelste 150 meters ooit door een Nederlander gelopen, en dat met
tegenwind én een lage temperatuur. Bij afwezigheid van Patrick van
Luijk, de bokaalwinnaar in 2011, won Codrington gemakkelijk van zijn
concurrenten.
Op de 110 meter horden was Koen Smet de winnende favoriet
toen Marcel van der Westen zich afmeldde vanwege knieklachten.
Tienkamper Eelco Sintnicolaas werd op de horden tweede en startte
ook bij de 150 meter en het speerwerpen. Andere deelnemende
meerkampers waren Ingmar Vos, Eugene Martineau, Dafne Schippers
foto: Jan Sjoerd de Vries
en Nadine Broersen.
Yvonne Hak verbrak het oudste Lotto Baancircuitrecord door op de 1000 meter een tijd van 2.41.48 te laten
noteren. Bij de mannen was het de Belgische Jan van den Broeck die met een eindsprint voor landgenoot
Jeroen d’Hoedt als eerste finishte op de 1000 meter. Bram Som had zich helaas moeten afmelden omdat hij nog
niet fit was.
Op de 3000 meter won verrassend Tom Wiggers in 8.04.28 van favoriet Khalid Choukoud. Ook waren er weer
een groot aantal paralympiërs aanwezig waarvan Amy Siemons en Marije Smits zich wisten zich te kwalificeren
voor de spelen in Londen.

Spartaanatleten

In het voorprogramma startte de jeugd tijdens de kidsrun en bij de scholieren sprint. In het hoofdprogramma
waren het Lonneke Derriks, Nienke Kragtwijk en Ruud van Noort die deelnamen namens de Spartaan. Remona
Fransen en Miranda de Regt hadden zich helaas moeten afmelden wegens blessures. Lonneke liep een 400m
horden en kwam niet geheel tevreden binnen in een tijd van 1.05.00, goed voor de zesde plaats. Verspringster
Nienke kwam in haar derde sprong tot een afstand van 5,38 meter. Ruud kwam uit op het kogelstoten en
discuswerpen. Het kogelstoten ging nog niet geheel goed maar met de discus verbeterde hij zijn pr met maar
liefst 3 meter tot 46,66.

Sponsors en vrijwilligers

We kunnen weer terugkijken op een geslaagd evenement.
Via deze weg willen we de sponsors heel erg bedanken
die dit mogelijk hebben gemaakt. Ook zijn we alle 150
vrijwilligers dankbaar voor hun inzet. Het Chinees buffet met
alle medewerkers was weer een geslaagde afsluiting van een
succesvol evenement. We verzoeken iedereen zijn T-shirt goed
te bewaren omdat we deze volgend jaar waarschijnlijk weer
nodig hebben, en we hopen in 2013 weer op jullie te kunnen
rekenen!
foto: Jan Sjoerd de Vries

Kijk voor foto’s, uitslagen en meer op www.spartaan.net/TSB

Organisatiecomité Ter Specke Bokaal,
Vincent van Blitterswijk
Ed Warmerdam

Maarten ter Hoeve
Kees van der Dussen

Marit Suttorp
Tessy Lenting

Lonneke Derriks
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CLUB VAN 100 NIEUWS
Club wordt Club van Honderd +
De gezelligste club binnen onze vereniging heeft haar
grenzen verlegd. Jarenlang was de limiet gesteld op
100 leden, maar door enthousiaste acties van leden
en nog enthousiastere reacties buiten de Club van
Honderd zitten we nu op 104 leden. Dus geen wachtlijst meer. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op
16 november 2012 zullen we onze nieuwe grenzen
gaan vaststellen. Op de soosavond van 1 juni konden
we kennismaken – voor zover zij al niet bekend waren
– met de nieuwe leden Ad en Leny van Ruiten en       
Mark Beelen. Van harte welkom bij de Club!
Gezellige soosavond
Voor een buitenstaander zou het er best uitgezien
kunnen hebben als een bijeenkomst van een politieke
partij. Niet dat er honderden mensen waren, maar
de manier waarop er meningen werden uitgewisseld,
de uitvoerige discussies werden gevoerd en de consumpties werden genuttigd gaf toch voor een leek de
indruk dat er zo juist met meerderheid een nieuwe
lijsttrekker was gekozen. Toch is dit niet zo ver naast
de waarheid want wat wel gebeurde was de verkiezing
van de atletiekkenner van 2012, een titel die steeds
meer aanspreekt en waar velen voor vechten om
die te bemachtigen. Het was sfeervol, er werden
wat kaartspelletjes gedaan en vooral gepraat, oude
herinneringen opgehaald en ideeën uitgewisseld.
De atletiekkenner van 2012
De 30e Ter Specke Bokaal is door maar liefst 68 leden
van de Club van Honderd bezocht. Dat waren er 9 meer
dan in 2011. Natuurlijk waren veel leden ook nu weer
actief betrokken bij de organisatie van de wedstrijd als
jury, kantinemedewerker, baanploeg of andere taken die
o zo belangrijk zijn voor het slagen van een wedstrijd
dat door heel atletiekminnend Nederland gevolgd wordt.
Bijna traditioneel is er voor de leden van de Club van
Honderd tijdens de  wedstrijden om de Ter Specke
Bokaal de laatste jaren een quiz. Deze quiz mag zich
verheugen in een toenemende belangstelling. Waren
er in 2009 en 2010 nog 16 deelnemers, in 2011 liep dit
aantal op naar 27 en dit jaar vulden maar liefst 31 leden
van onze club de vragen in. Tijdens de 30e –Ter Specke
Bokaal konden de deelnemers een antwoord geven op
de volgende zes vragen:
1. Wat is de tijd van Koen Smet op de 110 meter horden?
2. Wie wint de 3000 meter bij de mannen?
3. Hoeveel vrouwen lopen op de 100 meter horden
onder de 14 seconden?
4. Op de hoeveelste plaats eindigt Maureen Koster op
de 1000 meter vrouwen?
5. Hoe hoog springt Remona Fransen?
6. Hoeveel ongeldige worpen zijn er in de finale bij het
speerwerpen mannen?
Natuurlijk zijn het vragen waarbij kennis van de atletiek
van pas komt maar er is ook sprake van een behoorlijk
hoog “gok”gehalte. Degene die het dichtst bij de juiste
uitslag zit krijgt voor de vraag 1 punt en degene die er
het verste naast zit 31 punten. Winnaar is de persoon
met het minste aantal punten en die mag zich voor één
jaar atletiekkenner van het jaar noemen. Het clubrecord
is met 12 punten in handen van Piet van Rijnberk, die
dit ongelofelijke lage aantal in 2011 realiseerde. Ook na
deze editie blijft dit record nog stevig staan.

De uitslag werd dus tijdens de soosavond gepresenteerd en het was opvallend dat er geen discussies of
protesten waren.
Een aantal opmerkelijke resultaten en conclusies willen
we toch zeker noemen.
• Het blijkt dat echtparen, waarbij zowel de man
als de vrouw lid is van de Club van Honderd,
uitgebreid met elkaar overleg hebben over de in te
vullen resultaten gezien de opvallende gelijkenissen
op de formulieren. We weten niet hoe lang en
hoe fel deze discussies zijn geweest en hoe het
uiteindelijke resultaat tot stand is gekomen maar
wel is zeker dat de laatste plaatsen bezet zijn door
de echtparen van Noort en Grimbergen.
• Als grootste optimist was toch wel het echtpaar van
Noort, die bij vraag 1 respectievelijk 12.85 en 12.75
seconden invulden. Wetende dat het wereldrecord
12.87 sec. is willen zij toch de TSB organisatie
maximale uitstraling en bekendheid gunnen. Toch
jammer dat dit optimisme beloond wordt met 30 en
31 punten.
• 14 deelnemers hadden de juiste winnaar van de
3000 meter (Tom Wiggers) voorspeld.
• De uitslag van vraag 6 werd door Jeannette v. d.
Toorn beantwoord met 30. Nu is het zo dat er in de
finale speerwerpen slechts 24 worpen zijn. We zijn
nog aan het uitzoeken wat de regels zijn als een
werper bij de afworp fout is en de speer ook nog
eens ongeldig neerkomt. Telt dit dan voor 2??
• Gokken of kennis? Opvallend is ook dat een aantal
“kenners” ieder jaar goed presteren zoals Ton
Meskers, die ieder jaar goed presteert en de laatste
3jaren 4e (2010), 2e (2011) en 4e (2012) werd en
niet te vergeten de nieuwe winnares die de titel
ook al in 2009 pakte.
De Winnaar:
Met veel genoegen kon bekend gemaakt worden dat er
dit jaar een uniek tweetal gelijk was geëindigd op de 1e
plaats. Een van de oprichters van de Club van Honderd:
Henk Elfering en het allereerste 100e lid Tessy Lenting
eindigden samen op de 1e plaats met 28 punten en
mogen zich allebei voor één jaar de atletiekkenner
van De Spartaan noemen. Het clubrecord van Piet van
Rijnberk lijkt voorlopig nog onaantastbaar maar we
zullen zeker met deze quiz doorgaan.  
Het Podium:
1 Henk Elfering
28 punten
2 Tessy Lenting
28 punten
3 Marga Kortekaas
32 punten
Hoelang blijft het clubrecord staan en wie wordt in
2013 de opvolger van Henk en Tessy?
Bijeenkomsten 2012
Nog even als herinnering de geplande bijeenkomsten
voor dit jaar:
Jaarlijkse feestdag
  1 september
Jaarvergadering
16 november
Namens de Club van Honderd wil ik iedereen een hele
goede en mooie zomer toewensen en een prettige
vakantie!
Willem van der Krogt
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VERTROUWENS COMMISSIE
Vertrouwens Contactpersonen – wisseling van de wacht!
Met ingang van de ALV van maart j.l. heeft Kees van der Dussen zijn functie van Vertrouwens Contactpersoon
neergelegd. Deze functie was niet te combineren met die van Voorzitter. Vincent Schniedewind heeft Kees
opgevolgd. Vincent en Janny (Janny was al Vertrouwens Contactpersoon en blijft dat) zijn aanspreekpunt voor
leden als er sprake is van Ongewenste Omgangsvormen.
Graag stellen Janny en Vincent zich voor en vatten nog eens kort samen waar het ook alweer over gaat.

Vincent is actief als
wedstrijdatleet (sprinten en
speerwerpen) en als trainer
van de D-junioren. Vincent
werkt als HRM Adviseur en
heeft vanuit die rol weleens
te maken met vertrouwelijke
zaken en ondersteund o.a.
medewerkers hierbij.

Janny is recreant, loopt zo
nu  en dan met veel plezier met
de groep van Aad vd Lans een
marathon, is moeder van Lonneke
(wedstrijdatlete) en was vroeger zelf
ook een periode wedstrijdatlete bij
de Spartaan. Janny is lerares in het
basisonderwijs en heeft ervaring als
vertrouwenspersoon.

Ongewenste omgangsvormen; wat zijn dat?
Dan kan je denken aan pesten, treiteren, ongewenst aanraken, schelden, iemand buiten sluiten, of nog
ernstiger; agressief gedrag, slaan, schoppen, spugen, aanranding of verkrachting. En hoe jij dit ervaart is voor
iedereen anders, dus jij geeft zelf aan waar je grens ligt. Als je merkt dat je je niet prettig voelt of iemand je
aanraakt terwijl je dat niet wilt, dan is dit voor jou niet fijn en is er sprake van ongewenste omgangsvormen.
Wat kun je doen als je je niet prettig voelt of je zorgen maakt?
Als jij, jeugd-/wedstrijd atleet, trainer, coach, ouder, toeschouwer, recreant, etc. , ongewenst gedrag ervaart
kunnen de Vertrouwens Contactpersonen je helpen om naar een oplossing te zoeken, je door te verwijzen
naar een externe vertrouwenspersoon of je helpen bij het opstellen van een klacht. Zij gaan vertrouwelijk om
met al je informatie en zullen niets doen buiten jou om.
Soms is het voor iemand, vooral een kind, moeilijk om te reageren en dan kan een ouder of trainer dit met de
Vertrouwens Contactpersoon bespreken.
Contactgegevens
Janny is te bereiken op telefoonnummer 0252-518693 of via e-mail derriks@casema.nl
Vincent kun je bereiken op 06-24716402 of via e-mail vincent@schniedewind.nl
Uiteraard zijn zij ook aan te spreken op of rond de atletiekbaan.
AV de Spartaan heeft het beleid rond ongewenste omgangsvormen vastgelegd in het document “Beleidsnotitie
Ongewenste Omgangsvormen”. Daarnaast is er een functieomschrijving voor de vertrouwenscontactpersonen
opgesteld. Beide documenten kun je vinden op de Spartaan website door in de linkerkolom op “De Spartaan”
te klikken en vervolgens op “Ongewenste omgangsvormen”.

Hebben uw voeten net vele kilometers afgelegd? Voorkom
pijnlijke voeten en verwen ze bij Pedicurepraktijk
De Meidoorn. Maak een afspraak en geef uw voeten
de zorg die zij verdienen!

Wij wensen alle leden
van De Spartaan een
zonnige zomervakantie

Pedicurepraktijk De Meidoorn
aangesloten bij de brancheorganisatie Provoet

toe.

Mob. 06-34 93 65 30
Tel. 0252-75 60 03

De redactie

Meidoornplantsoen 71, Lisse

debbieoosthoek@pedicuredemeidoorn.nl
www.pedicuredemeidoorn.nl
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Simon Grannetia Nederlands Kampioen 3000 m. steeple chase

Simon van harte gefeliciteerd namens de hele Spartaan-gemeenschap!
DE SPARTAAN
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Net ‘n haar beter!

Heereweg 50, 2161 AH Lisse
Postbus 147, 2160 AC Lisse
Telefoon: 0252 - 418850
Telefax: 0252 - 414655
info@polderman-lisse.nl
www.polderman-lisse.nl

033-8883911/0653951466 SPAKENBURG

Postbus 353, 2160 AJ Lisse,
Kanaalstraat 270E, 2161 JZ Lisse
Telefoon 0252-417450, Fax 0252-413407
www.kromhoutlisse.nl
Pedicuresalon Natasja
de Nooijer
De sportieve voet heeft een goede voetverzorging nodig !
voor een afspraak neem contact op via

10% KORTING

BIJ DE HARDLOOPWINKEL
V O O R A L L E S PA R TA A N L E D E N

DE HARDLOOPWINKEL DE SPECIALIST VOOR ALLES OP HET GEBIED VAN HARDLOPEN:

● Keuze uit alle bekende merken
● Deskundig advies bij aanschaf loopschoenen
● Goede raad en tips van ervaren lopers

NIEUW! ONZE KLANTENPAS!
Sparen voor extra korting in de vorm van waardecheques.
Ook bij acties en aanbiedingen spaart u punten.
Regelmatig exclusieve aanbiedingen en koopavonden voor pashouders.

WWW.DE HARDLOOPWINKEL.NL
Olympisch Stadion 3 - 1078 DE Amsterdam - Tel.: 020-671 63 80
Doortocht 3a - 2411 DS Bodegraven - Tel.: 0172-650 683
Schoolstraat 33 - 2511 AW Den Haag - Tel.: 070-362 54 17
St. Jorissteeg 8 - 2311 JA Leiden - Tel.: 071-512 63 65
Havenstraat 41-43 - 2211 EG Noordwijkerhout - Tel.: 0252-376 557

(0252) 222 522
(behandeling bij u thuis is ook mogelijk)
Ook gespecialiseerd in:
 Diabetische voet (aantekening)
 Reumatische voet (aantekening)
 Orthese
 Nagelreparatie
 Nagelregulatie
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VAN DE VRIJWILLIGERSCOMMISSIE
Op het moment van schrijven hebben we net een eerste zomerpiek achter de rug en is het gewoon weer fris
Hollands weer. En er staat ons hopelijk een prachtige ‘sportzomer’ te wachten, met mooi voetbal en wie weet….?
Bovendien volgen nog de Olympische spelen en met uiteraard als hoogtepunt het Olympisch Atletiek Toernooi.
Mooie atletiek, onder nogal frisse omstandigheden hebben we op 5 mei beleefd, met een professionele
organisatie waar we U tegen mogen zeggen. Uiteraard met inzet van veel vrijwilligers op de dag zelf, maar wat
dacht u van al het voorbereidende werk zoals het aantrekken van atleten en atletes, het werven van sponsering
etc. etc. Een groot compliment aan de TSB-ploeg onder de bezielende leiding van Vincent van Blitterswijk.
Ik was dit jaar getuige van een briefing op woensdag 2 mei waar het enthousiasme van afstraalde. Om
19.30 uur liep al een grote groep Juryleden over het veld om over de laatste nieuwigheden en juiste plekken
te worden bijgepraat en aansluitend in de kantine een goed verhaal van wat er van ieder verwacht mocht
worden. Grote klasse en bewondering. En eigenlijk vinden we het gewoon, maar het moet toch maar gedaan
worden. Met zoveel inzet en passie geeft dat voor de komende jaren een goed gevoel.
Verwondering is er echter ook te melden. En wel het volgende: de uitnodigingen voor de vrijwilligersdag op
30 september zijn dit jaar elektronisch verstuurd, maar toch heeft niet iedereen een uitnodiging ontvangen.
En dat vinden wij van de VWC vreemd want we gebruiken een lijst van vrijwilligers welke begin januari 2012
geheel is aangepast. Kennelijk worden wijzigingen door de leden  zelf maar ook door de secretarissen van de
diverse commissies, niet door gegeven. Ook kregen we te horen dat er een aantal vrijwilligers helemaal geen
uitnodiging ontvangen hebben. Vandaar de ‘VERWONDERING.’  Het moet toch niet zo ingewikkeld zijn, als
men van provider wisselt, dit even te melden, zodat wij onze lijst kunnen aanpassen. Als je van bank wisselt
geef je aan je werkgever toch ook het nieuwe nummer door!! Hopenlijk heeft iedereen nu wel een uitnodiging
gekregen en inmiddels ingevuld in de bekende groen doos in de kantine gedaan. Per e-mail aanmelden kan
ook, kunnen we gelijk goed nazien of men juist geregistreerd staat. Dit kan via jose.elfering@tele2.nl
30 september lijkt nog ver weg, maar wij moeten nog wel het nodige regelen. Dus vrijwilligers wacht niet te lang.
Tot slot nogmaals een oproep voor het bemensen van het wedstrijdsecretariaat. Tot nog toe heeft ons
navragen geen resultaat opgeleverd. Het liefst zien wij 2 enthousiastelingen die samen de kar trekken.
Op die manier is het wat makkelijker te overzien. Voel je je geroepen, maar wil je eerst wat meer informatie
hebben over het HOE -  WAT – HOEVEEL maak dan een afspraak met Joke Nederpelt, zij kan je alles haarfijn
uitleggen. E-mail: wsavdespartaan@gmail.com Ook onze voorzitter Kees van der Dussen kan je het
nodige vertellen, hij heeft ruime ervaring op het wedstrijdsecretariaat tijdens de TSB.
Email: voorzitter@spartaan.net

Het kan en mag toch niet gebeuren dat we als Spartaan straks moeten zeggen:
Sorry maar de wedstrijd kan niet doorgaan, want het secretariaat is niet bezet.
Tot slot wensen wij iedereen een prachtige zomer toe met veel sportieve hoogtepunten en
Vragen wij jullie de vrijwilligersmiddag van 30 september niet te vergeten.
Namens de VWC Paul van Sijl

Vrijwilliger van de maand juni 2012
Voor de derde keer dit jaar de rubriek ‘de vrijwilliger van de maand’.  Het leek ons goed om deze keer weer
eens een dame te vragen, maar dan kom je voor de vraag te staan wie? En wie is er al eens geweest?
Op 22 mei j.l. heb ik in de kantine een gezellig gesprek gehad met Wilma Haagsman. Wilma is nog niet heel
lang lid van de Spartaan, maar wel vrij snel aan vrijwilligerswerk begonnen. Zij geeft recreanten training,
waarvoor zij de cursus ‘assistenttrainer’ gevolgd heeft. Hieronder het interview.

Wie is Wilma Haagsman-van Straalen?

Ik ben geboren als Wilma van Straalen op 7 april 1960 als jongste
van 4 kinderen op een boerderij in Wassenaar. Ik heb 3 oudere broers
maar geen van allen hebben het bedrijf van mijn ouders voortgezet.
Mijn (lagere) schooltijd heb ik in  Wassenaar doorgebracht en in Leiden
heb ik de LEAO gevolgd. Na mijn opleiding ben ik in Wassenaar bij de
gemeente gaan werken en heb toen ook in de avonduren mijn MAVOdiploma gehaald. Thans werk ik nog steeds 3,5 dag als administratief
medewerkster in Lisse. Ik ben al jaren getrouwd met Johan en wij hebben
2 dochters en sinds een jaar 2 kleinzoons, een echte eeneiige tweeling,
waar ik met veel plezier 1,5 dag per week op pas.
DE SPARTAAN
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Heb je een sportieve achtergrond?

Ik kom beslist niet uit een sportief nest, mijn ouders hadden daar geen tijd voor op een drukke boerderij.
Ik heb wel in mijn jeugd veel paardgereden. Via mijn man ben ik gaan korfballen (waar hebben we dat
meer gehoord) bij Ready in Den Haag en daarna bij Top in Sassenheim. In die periode bij Top is voor mij
vrijwilligerswerk begonnen als jeugdtrainster. Ik was toen ook al bezig met hardlopen o.a. het Z & Z circuit,
halve marathon van Leiden en ik ga graag nog regelmatig een eind op de racefiets. Twee van mijn broers
waren ook echte lopers, 1 heeft zelfs al 20 x New York en andere marathons gedaan. Als er in mijn jeugd
in Wassenaar meisjes-voetbal was geweest had ik dat zeker gedaan. Ik heb uiteindelijk voor de Spartaan
gekozen omdat het dicht bij huis is en de ‘Dorpse’ binding mij zeer aanspreekt. In 2003 ben ik lid geworden.
Inmiddels heb ik 3 marathons volbracht  New York in 2005 met de Spartaan. Londen in 2006 via mijn broer
die een Marathon – reisbureau runt en in 2010 Rotterdam.

Hoe is je vrijwilligerswerk bij de Spartaan tot stand gekomen?

Ik ben eigenlijk niet direct gevraagd, maar ik heb mij zelf min of meer aangeboden omdat het mij wel een
leuke uitdaging leek iets voor de Spartaan te gaan doen. In 2006 heb ik de cursus assistenttrainer met goed
gevolg gedaan en sinds die tijd geef ik regelmatig training aan de recreantengroepen. Ook breng ik al vrij
lang het clubblad bij mij in de buurt rond, maar ja  1 x per 2 maanden is niet te veel gevraagd hoor.

Zijn er dingen die je voor het vrijwilligerswerk graag anders ziet?

Ik heb de stellige indruk dat echt veranderen niet nodig is, maar wel met de tijd meegaan. Eigenlijk is dat
een vanzelfsprekendheid. Wat mij wel enige zorgen baart is, hoe krijgen, we vooral voor de recreanten,  
voldoende aanwas om het huidige peil vast te houden.

Wat vind je van de Spartaan als vereniging?

Vanaf mijn eerste kennismaking heb ik de Spartaan als een zeer sociale club ervaren, waar overal de juist
‘klik’ is. Bijzonder opvallend vond ik de wijze waarop ik, vooral in de eerste paar weken, door iedereen in de
groep werd opgevangen. Professionalisering, waar vaak over wordt gesproken, lijkt mij voor de Spartaan,
meer iets voor de (top)sporters en minder voor de recreanten. De ongedwongen sfeer van ‘mogen en niets
moeten’ spreekt mij erg aan.

Zou je ander vrijwilligerswerk willen doen?

Als hardlopen echt niet meer zou kunnen dan zou ik wel wandel- of nordic-walking training willen gaan geven,
maar misschien ook wel totaal iets anders. Voorlopig hoop ik echter nog enige tijd op de huidige weg voort te
kunnen gaan.

Heb je naast baan, oppassen en Spartaan nog tijd voor hobby’s?

Een grote hobby van mij is het verzorgen van mijn prachtig aangelegde tuin. Dat wil zeggen alleen de
beplanting dan, het eventuele zware werk, laat ik graag aan mijn man over.

Heb je een uitgesproken sportieve held/heldin?

Niet een uitgesproken held of heldin, maar wel bewondering voor doorzetters in de sport. Zoals bijv. Sven
Kramer, voor de wijze waarop hij na zijn blessure is teruggekomen aan de top. Ook Nelli Cooman mag niet
ontbreken, maar haar heb ik dan ook in New York ontmoet en een leuk gesprek mee gevoerd.

Wat zou je Spartaners  willen zeggen die nog geen vrijwilligers zijn?

Ga iets doen vanuit je hart en omdat je het leuk vindt. De Spartaan is een sociale vereniging, Je doet met
vrijwilligerswerk een goede ervaring op, die je overal van pas kan komen.
Wilma dank voor je openhartigheid en ik hoop dat het met net zoveel plezier gelezen wordt als dat ik jouw
verhaal onder woorden heb gebracht.
Namens de WVC Paul van Sijl

Bent U al in het bezit van het fraaie jubileumboek?
Nog steeds te koop voor slechts € 5,00 in de kantine
DE SPARTAAN
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Trainers en assistent trainers gezocht!!!
Met ruim 400 leden in de categorie recreanten heeft De Spartaan een groot aantal recreatieve duurlopers
die wekelijks 2 of 3 keer trainen voor evenementen zoals de Dam tot Damloop, De Zevenheuvelenloop, halve
marathons in verschillende plaatsen of de marathon van Rotterdam.
Hardlopen is goed voor je conditie en in een groep nog gezellig ook. Steeds meer mensen ontdekken dit en
melden zich aan voor de Opstapgroep of komen naar de maandelijkse introductieavond. Dit is een goede
ontwikkeling en wij willen bij De Spartaan de mogelijkheden hiertoe ruimschoots blijven bieden.
De trainingen worden verzorgd door een groep van circa 10 gediplomeerde trainers en 20 assistent trainers
en duurloopbegeleiders. Met elkaar verdelen zij de taken, zodat er op verschillende avonden en tijdstippen
getraind kan worden. Dat training geven leuk is om te doen blijkt wel uit het aantal jaren dat sommige
trainers al training geven. Ze zien er allemaal best wel jong uit, maar inmiddels is de gemiddelde leeftijd van
de trainersgroep behoorlijk hoog. En helaas, met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op blessures toe
en neemt de inzetbaarheid van de trainers af.
De afgelopen tijd hebben om deze redenen een aantal trainers en assistent trainers hun activiteiten beëindigd
of willen anderen wat minder trainingen gaan geven. Je kunt het wel raden:

Wij hebben dringend een aantal nieuwe trainers nodig!!
Wij nodigen iedereen met minstens een jaar loopervaring uit, om zich aan te melden voor de opleiding
Assistent Looptrainer 2. Als je al wat langer meeloopt, kan je je aanmelden voor de opleiding Basis
Looptrainer 3.
Er zijn geen instroomeisen aan de opleidingen verbonden. Je moet het een uitdaging en leuk vinden om als
duurloopbegeleider een groep te begeleiden, als assistent een deel van de training te verzorgen of om als
trainer voor een groep te staan.
De opleidingen zijn leuk om te doen, zeker als je met een paar van je loopmaatjes meedoet. Daarnaast is het
natuurlijk leerzaam, je kunt jezelf verder ontplooien en je wordt begeleid door ervaren praktijkbegeleiders en
trainers.
De begeleiding bij de Spartaan houdt ook in dat je langzamerhand, in een tempo dat je aankunt, wordt
ingezet. Redenen voldoende om er voor te gaan toch?  
De druk op de huidige trainers wordt langzamerhand te groot. Versterking van het trainerskorps is nodig om
te voorkomen dat wij trainingen niet door kunnen laten gaan, bij gebrek aan trainers en assistenten.  
Heb je vragen of wil je je aanmelden, doe dit bij je trainer of bij de recreanten trainers coördinator:
leo@onderwater.org
Opleiding informatie
Door de Atletiekunie zijn er aangepaste opleidingen geïntroduceerd voor de rol van Assistent Looptrainer
(niveau 2) en Basis Looptrainer (niveau 3). Deze opleidingen zijn goed afgestemd op de behoefte van
atletiekverenigingen en cursisten en vergen beduidend minder tijd dan de eerder geïntroduceerde
opleidingen. Hieronder vindt je een korte beschrijving van de beide opleidingen  
Assistent Looptrainer 2
De opleiding Assistent Looptrainer 2 is een korte interne opleiding van drie workshops van 2,5 uur met
aanvullende opdrachten die in de eigen trainerspraktijk kunnen worden uitgevoerd. Een vereniging kan
de opleiding zelf aanbieden op de eigen accommodatie. De opleiding heeft tot doel assistenten op te
leiden die deeltaken van de atletiektrainer kunnen overnemen, om zo de belasting voor de trainer te
verminderen. Er zijn geen instroomeisen aan deze opleiding verbonden. Na afloop van de cursus ontvang
je een certificaat van de Atletiekunie.
Basis Looptrainer 3
De opleiding Basis Looptrainer 3 is een opleiding van 5 workshops met aanvullende opdrachten die in
de eigen trainerspraktijk kunnen worden uitgevoerd. De opleiding heeft tot doel zelfstandige trainers
op te leiden. De nadruk van de opleiding ligt op het training geven van atleten. De opleiding is bedoeld
voor trainers met atletiekervaring die zelfstandig op een verantwoorde wijze een groep atleten (pupillen,
junioren of senioren) training willen geven en/of door willen stromen naar de opleiding Prestatie Looptrainer 4 om meer prestatiegericht aan de slag te gaan. Verder zijn er geen instroomeisen aan deze opleiding verbonden. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je het diploma Basis Looptrainer 3
van de Atletiekunie.
De bedoeling is dat wij de beide opleidingen in het komende najaar op de eigen accommodatie zullen
organiseren. De assistent Looptrainer 2 opleiding uitsluitend voor Spartaanleden en de Basis Looptrainer 3
opleiding met medewerking van de Atletiekunie, dus open voor alle Atletiekunieleden.
Voor meer informatie over beide opleidingen, zie de site van de atletiekunie:
http://opleiding.atletiekunie.nl/ Opleiding / bijscholingen - Opleidingen

Foto: Jan Sjoerd de Vries

Grijp je kans om een bijdrage te leveren aan onze leuke hobby en wordt Assistent of Looptrainer !
Trainers en duurloopbegeleiders recreanten
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Lonneke en Ruud op Gouden Spike in Leiden

zondag 10 juni 2012

Gisteren op een winderige en bewolkte baan hebben Lonneke Derriks en Ruud van Noort mooie prestaties
neergezet op hun onderdelen. Ruud kwam tot 48.46m met discus, zijn tweede afstand ooit! Lonneke liep in
de enige 800m serie naar een tijd van 2.11.41. Slechts een tiende boven haar PR.
Op de inmiddels 41ste Gouden Spike, onderdeel van de vijf baancircuit wedstrijden die Nederland rijk is,
kwamen dit jaar twee Spartaanatleten in actie die eigenlijk alle baancircuit wedstrijden ook al meededen.
Ondanks dat het weer iets wat tegen zat met veel wind en weinig warmte, waren er over het algemeen
prima prestaties en ook enkele EK-kwalificaties te zien.
Lonneke begon de dag op de 800m, de enige serie die er was met enkele snelle buitenlandse loopsters.
Ze wist zich goed te houden in deze race, waarbij de snelste tijd 5seconden sneller was dan haar tijd.
Tevreden vooral dat ze met deze wind en kou zo een tijd neerzette en ook van enkele snellere meiden
won. Een tijd waarmee ze erg dicht bij haar PR in de buurt komt, wat betekent dat Lonneke haar vorm van
het voorseizoen goed door weet te trekken richting het NK. Volgende week staat Lonneke namelijk op de
startlijst van de 400mH. Echter ook haar kanttekening bij de wedstrijd, want als ze met iets meer lef had
gelopen dan was haar PR er hoogstwaarschijnlijk wel aan gegaan.
Ruud van Noort was de andere atleet die in actie kwam. De werper van de Spartaan laat al het gehele
seizoen zien dat hij in prima vorm steekt en liet dat vandaag ook weer zien. Voor Ruud, die goed met
wind uit de voeten kan, was dit weertype perfect. Hij wist zijn discus dan ook in zijn derde poging naar
een mooie afstand van 48.46 te werpen. Zelf gaf hij aan dat er nog wel meer had in gezeten, maar dat
mag hij volgende week op het NK laten zien. Hopelijk staat de wind dan net zo goed en met de gezonde
NK spanning erbij, kunnen we er misschien wel rekening mee houden dat het clubrecord verbroken gaat
worden.
Voor Remona Fransen had dit weekend een test moeten zijn voor haar meerkamp in Ratingen. Na hersteld
te zijn van de ene blessure, verviel ze in een andere blessure. Helaas voor onze topmeerkampster, die zich
eigenlijk al vroeg in het seizoen had willen kwalificeren voor de Olympische Spelen. Onmogelijk wordt dit
niet meer, maar de kansen worden wel schaarser. Nu hopen dat de atlete op tijd fit is voor het EK in Helsinki.
Ook volgende week op het NK is Remona van plan om op enkele onderdelen in actie te komen. Ze liet
tussen haar twee blessures in al zien dat ze goed in vorm steekt; afgelopen week maakte ze in het Belgische
Oordegem haar comeback met een mooie tijd van 14.36 sec. op de 100 meter horden en een stoot van
13,52 met de kogel. Helaas liep ze bij het hordelopen een lichte verrekking op, waardoor ze dus gisteren niet
in actie kon komen bij de Gouden Spike.
Geschreven door Dave Clemens

BERICHTEN VANUIT HET WOC
dag

za
zo
vr
vr
za
za
zo
vr
zo
vr
za
zo
zo
di
za
zo
zo
zo
za
zo
wo

datum
23 jun 12
24 jun 12
29 jun 12
29 jun 12
30 jun 12
7 jul 12
8 jul 12
17 aug 12
2 sep 12
14 sep 12
15 sep 12
16 sep 12
23 sep 12
25 sep 12
6 okt 12
7 okt 12
28 okt 12
11 nov 12
24 nov 12
2 dec 12
26 dec 12

editie OMSCHRIJVING ACTIVITEIT

Competitiewedstrijd CD junioren, 3e ronde
Competitiewedstrijd Senioren, 3e ronde
17e Spartaan Estafette 4 x 5,1 km
5e KogelDiscusCircuit, Lisse/Leiden, 3e wedstrijd + polshoog
Ouder-Kind-Wedstrijd pupillen
Meerkamp junioren B/C/D
Meerkamp junioren B/C/D
5e KogelDiscusCircuit, Lisse/Leiden, 4e wedstrijd + polshoog
Instuifwedstrijd Senioren, Junioren A/B
5e KogelDiscusCircuit, Lisse/Leiden, 5e wedstrijd
Landelijke finale junioren CD
Landelijke finale junioren B / Landelijke finale Masters
Promotie-/degradatiewedstrijden Senioren
Najaarsfeestloop SPOC-circuit
Onderlinge Pupillenwedstrijden meerkampen + junioren C/D
Onderlinge meerkampen Senioren / junioren A/B / Masters
CRA Randwegloop
26e Scholierenbosloop VO- en BO-groepen 3 t/m 8
Indoor pupillen en junioren CD
25e Ter Specke Loop (Zorg & Zekerheid circuit) 5-10-15 km
Kerstcross
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weg/baan
Leiden
baan
baan
baan
baan
baan
Leiden

baan/weg
baan
baan
baan/weg
bos
Onderwater
weg/baan
bos
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Clubrecords Bal- en Speerwerpen
Zyna van der Poel (1997) verbeterde in één klap 2 clubrecords:
MC en MB. Sinds 1 januari werpen de MB met een lichtere
speer dan voorheen en daardoor was hier het record ‘vacant’.
Voor de MA en V geldt nog immer een limiet i.v.m. een ander
type speer (de zgn. duikspeer).

bal- / speerwerpen

62,68

62,68

M -800

JB -700

49,52

JC -600

41,94

JD -400

pupA…

38,84

pupB…

pupC…

pupD…

34,28

40,00

V -600

40,00

34,09

MB -…

MA -…

34,09

MC -…

31,72

MD -…

pupA…

27,03

pupB…

0

pupD…

10

25,14

20

pupC…

30

35,75

40

42,39

50

54,84

60

JA -800

70

Marathon – nu 716 resultaten bekend.
Koos Beijk, Hans van den Berg, Berlijn (50x in één klap),,,, In 2 maanden van 455 naar 716 !
Om Berlijn er maar even bij te pakken: in dat lijstje staan namen, waarbij ik het gevoel heb, dat er nog meer
uitbreiding aan zit te komen. Bij diverse andere namen ontbreken resultaten uit tussenliggende jaren….
Het bijgaande overzicht staat in de volgorde ‘jong’ naar iets ouder (en allemaal onder de 30 jaar).
Ook deze lijst kent nog hiaten. Vermoedelijk zijn die gegevens niet meer te achterhalen !??
Mocht ik in het vorige clubblad nog melden, dat er weinig vrouwen op het overzichtje stonden: nu is dat
duidelijk anders.
Een beetje uitleg over de verschillende kolommen:
In de tweede kolom staat het plaatscijfer in de lijst van 716; in de kolom ‘datum’ staat 1-1 waar de exacte
datum niet bekend is; onder % staat het verval van de tweede helft t.o.v. de eerste helft, is dat getal <0 dan
spreken we van een ‘negatieve split’.
Zo bent u weer bijgepraat! Schroom niet om uw resultaten (hoe’ goed’ ook) aan mij door te geven.
Wim Cozijn, wgcozijn@ziggo.nl
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Marathon resultaten
naam\afstand

datum

42,195

gem.

geb.

leeftijd 21,098 2ehelft

m 109 Slobbe, Henk

1-1-1962 3:13:20 13,095

24-11-1939

22,11

m 123 Slobbe, Henk

1-1-1962 3:15:24 12,956

24-11-1939

22,11

8-11-1987

23,00

v 551 Hulst, Betsy vd

7-11-2010 4:23:51

9,595

m

73 Homan, Toon

1-1-1966 3:03:27 13,800

1-1-1942

24,00

m

51 Jansen, Kees

7-4-1990 2:58:58 14,146

16-3-1966

24,06

2:09:13 2:14:38

%

plaats

4,2% New York
Maassluis

v 511 Topper, Silvia

21-10-2007 4:18:58

9,776

7-9-1983

24,12

2:05:26 2:13:32

v 596 Topper, Silvia

13-4-2008 4:29:51

9,381

7-9-1983

24,60

2:04:30 2:25:21 16,7% Rotterdam

m 143 Gerven, Kees van

26-8-1967 3:20:31 12,625

23-11-1942

24,76

18-4-1993 2:51:00 14,805

m

25 Veek, Ronald vd

6,5% Amsterdam
Enschede

23-6-1968

24,82

v 520 Topper, Silvia

5-10-2008 4:19:49

9,744

7-9-1983

25,08

2:08:24 2:11:25

2,3% Keulen

m 515 Kroon, Marc

7-11-2010 4:19:27

9,757

19-4-1985

25,55

2:05:38 2:13:49

6,5% New York

m 135 Homan, Toon

26-8-1967 3:19:13 12,708

1-1-1942

25,65

1-4-1996 2:37:00 16,125

15-4-1970

25,96

m

2 Bakker, Erik

v 456 Groen, Esther

20-5-2007 4:11:59 10,047

6-1-1981

26,37

m 118 Walraven, Piet

1-1-1984 3:14:25 13,022

14-6-1957

26,55

m

55 Walraven, Leo

12-5-1985 2:59:13 14,126

8-10-1958

26,59

m

76 Gerven, Kees van

16-8-1969 3:04:18 13,736

23-11-1942

26,73

23-4-2006 3:53:59 10,820

25-3-1979

27,08

m 338 Beernink, Eelco

Enschede
Hoorn
Amsterdam
Enschede
1:51:52 2:02:07

9,2% Enschede

18-4-1993 2:50:00 14,892

16-3-1966

27,09

m 166 Walraven, Piet

12-5-1985 3:27:30 12,200

14-6-1957

27,91

m 546 Beernink, Eelco

15-4-2007 4:23:31

9,607

25-3-1979

28,06

1:52:20 2:31:11 34,6% Rotterdam

31-1-1976 2:56:48 14,319

m

m

20 Jansen, Kees

Rotterdam

43 Verspeek, Henny

Rotterdam
Amsterdam

13-12-1947

28,13

Apeldoorn

4,219

12-2-1974

28,30

Enschede

m 154 Uphus, Frits

28-1-1989 3:24:44 12,365

23-9-1960

28,35

Apeldoorn

m 113 Walraven, Piet

30-8-1986 3:13:59 13,051

14-6-1957

29,21

Noordwijkerhout

v 716 Streppel, Bianca

1-6-2002 9:59:59

SUDOKU
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VAN DE CWA

Het wedstrijdseizoen is in volle gang en er zijn al heel wat Spartanen op de diverse atletiekbanen
gesignaleerd. Veel atleten hebben de overgang van het winter- naar het zomerseizoen goed doorstaan,
getuige de vele PR’s en verschillende (verbeterde) noteringen in de “bestenlijsten”.
Hieronder een kleine greep uit het enorme aanbod:
Hemelvaartsdag: de 1e Goudse Kaas en Stroopwafelinstuif
Op deze vrije donderdag is een grote delegatie AB-junioren en senioren afgereisd naar Gouda om deel te
nemen aan deze traditionele instuif. Van elke trainingsgroep waren er atleten aanwezig: zo zag men de
werpers de springers aanmoedigen, de lopers werden opgejaagd door de kreten van de meerkampers en
omgekeerd. Kortom: gezelligheid troef! Uiteraard moest deze gezellige dag ook gedenkwaardig eindigen.
En dus was er besloten om op de eigen baan af te sluiten met een BBQ. Aan alles was gedacht, vlees,
vlees en nogeens vlees, maar een barbecue zelf,nee die was men vergeten.Maar geen nood onze Goudse
atletiekvrienden hadden er één te leen. En dus bleef het toch nog lang onrustig bij de Spartaankantine.
Hieronder de uitslagen van de Spartanen:
Uitslagen 1e Goudse Kaas en Stroopwafelinsuif
Jongens junioren B
100m
4
Imanse, Dimitri
8
Teeling, Joost
9
Kroon, Hylke
200m 8 deelnemer(s)
4
Imanse, Dimitri
8
Peterse, Karel
400m 14 deelnemer(s)
11 Kroon, Hylke
1500m 2 deelnemer(s)
2
Kaak, Davey
110mh 3 deelnemer(s)
1
Teeling, Joost
ver 6 deelnemer(s)
1
Zon, Jelle van der
3
Peterse, Karel
hoog 8 deelnemer(s)
4
Zon, Jelle van der
5
Teeling, Joost
6
Peterse, Karel
hss 6 deelnemer(s)
4
Geest, Levi v.d.
5
Roel, Teeling
kogel 5 deelnemer(s)
2
Hoekema, Tom
discus 4 deelnemer(s)
2
Hoekema, Tom
speer 12 deelnemer(s)
2
Imanse, Dimitri
7
Roel, Teeling
8
Peterse, Karel
10 Geest, Levi v.d.
11 Kroon, Hylke
Meisjes junioren B
100mh 8 deelnemer(s)
4
Boon, Maaike
ver 12 deelnemer(s)
7
Beelen, Kaylee van
discus 10 deelnemer(s)
1
Beelen, Kaylee van

Meisjes junioren A
ver 2 deelnemer(s)
1
Kistemaker, Loes
kogel 2 deelnemer(s)
1
Kistemaker, Loes
discus 3 deelnemer(s)
2
Regt, Miranda de
speer 1 deelnemer(s)
1
Regt, Miranda de

12.28 sec +1.2
12.82 sec -0.2
12.97 sec -0.6
24.36 sec +1.2
25.70 sec +0.9
58.27 sec  

Mannen Senioren
100m 17 deelnemer(s)
12 Clemens, Dave
200m 12 deelnemer(s)
8
Beelen, Menno van
400m 18 deelnemer(s)
7
Clemens, Dave
13 Barnhoorn, Arie
ver 8 deelnemer(s)
5
Hoeve, Maarten ter
6
Blitterswijk, Vincent van
hss 8 deelnemer(s)
7
Hoeve, Maarten ter
discus 10 deelnemer(s)
1
Noort, Ruud van
6
Beelen, Menno van
8
Habers, Jeroen

4.35.32 min  
16.62 sec +0.9
5.34 m  
5.06 m
1.61 m  
1.51 m  
1.48 m
11.29 m  
10.50 m
11.96 m  
38.12 m  
45.87
33.69
33.23
29.50
28.30

Vrouwen Senioren
400m 3 deelnemer(s)
1
Derriks, Lonneke
800m 4 deelnemer(s)
3
Edelaar, Lisa
1500m 2 deelnemer(s)
1
Meer, Iris van der
ver 5 deelnemer(s)
2
Kragtwijk, Nienke
hss 5 deelnemer(s)
5
Boon, Silke
speer 5 deelnemer(s)
2
Kragtwijk, Nienke
3
Meer, Stephanie vd

m  
m  
m  
m  
m  

18.04 sec +1.3
4.34 m  
29.43 m  

4.48 m
8.92 m
26.96 m
29.41 m  

12.02 sec +2.2
25.03 sec +0.2
52.91 sec
56.48 sec
5.57 m
5.45 m
10.77 m
44.23 m
30.57 m
26.55 m

57.98 sec
2.30.70 min
5.06.07 min
5.22 m
9.80 m
31.80 m
30.85 m
DE SPARTAAN
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Nederlandse Jeugd Atletiek Kampioenschappen in Breda op 1, 2 en 3 juni
Zaterdag 2 juni is Simon Grannetia Nederlands Kampioen bij de jongens A geworden op de 3000m steeple
chase door met een versnelling vanaf de laatste balk zijn concurrent eraf te lopen. Daarmee verbeterde hij ook
nog eens zijn PR met 12 seconden naar een tijd van 9.43.36min. Simon plaatst zich hiermee op de tweede
plaats allertijden op de Spartaan ranglijst bij de JA en op de vijfde plaats
bij de heren! Voor de start was hij erg zenuwachtig, maar toen de race
eenmaal bezig was groeide het zelfvertrouwen. ‘Ik heb een hele lekkere race
gelopen, steeds in de binnenbaan en had het gevoel alsof ik iedere aanval
kon pareren’ aldus een super tevreden Simon. Terugkijkend is er vooral
tevredenheid over de gehele race, het gemak waarmee hij liep en de goede
steeple-passages. Vol ambitie kijkt hij ook alweer uit naar het NK senioren
en heeft hij er goede hoop op dat zijn race nog sneller kan!
Op dezelfde zaterdag kwam Miranda de Regt ook in actie op het nummer
Hinkstapspringen MA.  In haar tweede poging sprong ze een nieuw
clubrecord van 11.23m. Na al eerder het clubrecord in handen te hebben
gekregen met 10.73m, verstevigde ze haar positie op de ranglijst bij de
meisjes A met een halve meter. Met deze goede sprong ze gelijk naar de
derde plaats in de wedstrijd. Helaas kon ze deze positie niet vasthouden.
Over deze tweede wedstrijd in haar jonge carrière was zij best tevreden,
maar ze had ook wel graag meer gewild. Een tweede plaats had er zeker
ingezeten als haar vijfde poging geldig was geweest.
Op de eerste dag van het NK Junioren, op vrijdag 1 juni was het Maaike Boon die s’avonds als eerste
Spartaan mocht aantreden. Dit deed ze op de 400m Horden, waarop ze dit jaar al enkele malen haar PR had
verbeterd. Ook ditmaal liep Maaike weer sneller dan de vorige keren, ze verbeterde haar beste tijd met iets
meer dan 2 seconden, en heeft nu een PR van 72.67s. Dit zal waarschijnlijk weer snel worden gebroken!

DE SPARTAAN

- 18 -

Atletiekvereniging “De Spartaan”

46e jaargang nr. 484 juni 2012

vervolg van de CWA

Op dezelfde afstand maar dan zonder horden, kwamen er ook drie andere Spartanen in actie. Bij de jongens
waren het Hylke Kroon en Tom Vonk. Op Hylke zijn allereerste NK wist hij helaas zijn PR niet te verbeteren en
snelde naar een tijd van 57.08s. Tom maakte wel indruk, maar liep absoluut geen stap te veel. Hij werd met
een tijd van 54.73s vierde in zijn serie, en ging als tijd snelste door naar de halve finale iets later dezelfde
dag. Helaas lukte het Tom niet om zich te plaatsen voor de finale, hij werd zesde met een tijd van 55.31s. Bij
de meisjes liep Kirsty een goede 400m, waarbij ze haar PR verbeterde. Ook voor Kirsty was het haar eerste
NK. Een prima debuut voor dit meisje A: 63.36s.
Op zondag kwamen er nog twee andere junioren in actie: Davey Kaak en Dimitri Imanse. Op de 2000m
steeple chase kwam de jeugdige B-junior Davey tot een tijd van 6:55:57min. Hiermee zette hij niet alleen een
nieuw PR op dit spectaculaire loopnummer, maar liep hij zich ook naar de 6e plaats op de Spartaan-ranglijst
bij de jongens B. Dimitri worp zijn speer naar een afstand van 46.16m. Hiermee werd hij tiende en verbeterde
ook zijn PR met 10cm. Hij deed dit al in zijn eerste poging, waarmee hij piekte op het juiste moment. Hij
kwam in zijn volgende twee pogingen helaas niet meer verder.
Teleurstelling was er jammer genoeg ook op dit NK: Max van der Voet, kwam iets te laat aan in de callroom
en mocht helaas, ondanks diverse protesten, niet meedoen aan de wedstrijd. Dikke pech voor Max, die zich
zeker dit seizoen nog zal laten zien.

Hoe staat het met Remona Fransen?
Remona zal in Ratingen (op 14 & 15 juni) een poging doen om
alsnog te voldoen aan de olympische limiet voor de Meerkamp
dames. Ze moest de zevenkamp van Götzis aan zich voorbij laten
gaan, omdat ze nog te veel last had van de kuitbeenblessure,
die ze eerder opliep. Nu gaat ze het dus proberen in Ratingen,
waar ze goede herinneringen aan heeft, omdat ze zich hier vorig
jaar voor de WK wist te plaatsen. Mocht Remona in Ratingen
niet slagen in haar missie voor Londen, dan is de kans groot
dat zij zal deelnemen aan het EK in Helsinki. Wij blijven haar
verrichtingen gespannen volgen!!
Kees van Beelen

(Noot van de redactie: Helaas heeft Remona ook voor Ratingen moeten afzeggen i.v.m. een spierverrekking)

VANUIT DE TR
Competitienieuws
Het baanseizoen is inmiddels in alle hevigheid losgebarsten en vele competitieploegen van De Spartaan
hebben de afgelopen twee maanden hun beste beentje voorgezet. Sommige ploegen zijn voor dit seizoen
alweer klaar, andere ploegen zijn nog maar net begonnen. Hieronder volgt een  overzicht van de resultaten.  
Dames
Na de degradatie vorig jaar uit het NK-teams treden de dames dit jaar weer aan in de eerste divisie. Dit
betekent dus weer drie wedstrijden in plaats van één.  De eerste wedstrijd was al op 22 april in een zeer koud
en nat Tilburg, de tweede wedtijd was op 20 mei in Hilversum waar het weer al een stuk aantrekkelijker was.
Dit jaar zijn de regels iets gewijzigd: iedere atleet kan aan drie onderdelen mee doen, en hier hoeft geen
estafette bij te zitten.  De damesploeg heeft deze twee wedstrijden geen beroep kunnen doen op Remona
Fransen,  Giselle Slotboom en Eveline Botter. Dit gemis werd opgevuld door het optreden van nieuwe atletes
die vanuit de junioren instromen, zoals Kaylee van Beelen, Kirsty van der Geest, Maaike Boon en Remi van
Dijk.  Na twee wedstrijden staat de ploeg op een erg mooie zesde plek; als zij dit weten te handhaven tijdens
de derde wedstrijd op 24 juni in Zwolle, hoeven zij in september niet aan een promotie/degradatiewedstrijd
mee te doen.     
Heren
De heren komen uit in de 2e divisie; de ploeg onder leiding van Maarten ter Hoeve is erg enthousiast. Na twee
wedstrijden staan zij landelijk op een zesde plaats; als zij dit weten te handhaven op 24 juni a.s. geeft dit
recht op deelname aan de promotie-degratiewedstijd in september, waar zij dan gaan strijden om promotie
naar de eerste divisie. Een plek bij de eerste acht ploegen is daarvoor vereist.
De verschillen zijn hier erg klein, waardoor nog alles mogelijk is, maar de mannen gaan ervoor!
DE SPARTAAN

- 19 -

Atletiekvereniging “De Spartaan”

46e jaargang nr. 484 juni 2012

Masters mannen
Ook dit jaar, net als vorig jaar hebben wij  bij de masters alleen een mannenploeg in de strijd voor De
Spartaan. Zij hebben hun twee voorronden al gehad en staan landelijk op plaats 19. Dat geeft helaas geen
toegang tot de landelijke finale in september.
Meisjes A.
De meisjes A hebben nog maar één wedstrijd gehad. De ploeg, die door de eindexamens en blessures niet
compleet was, staat nu landelijk op plaats 22. Dit is niet genoeg voor de landelijke finale in september. Op 10
juni hebben zij hun tweede wedstrijd.
Meisjes B.
De meisjes B hebben hun twee wedstrijden er al op zitten en zij zijn al klaar. Landelijk zijn zij op de 15e plaats
geëindigd, drie plaatsen te laag voor de landelijke finale. Deze ploeg werd aangevuld met enkele C-junioren,
die het erg goed gedaan hebben.
Jongens B
Na enkele jaren in de schaduw van de meisjes zijn de rollen nu omgedraaid: de jongens staan na twee
wedstrijden op de zesde plaats en hebben zich hiermee geplaatst voor de landelijke finale in september.
Junioren C-en D.
Bij de C-D- junioren zijn de spelregels veranderd. Er zijn geen twee divisies meer en geen gebiedsfinales. Alle
ploegen hebben drie wedstrijden en de beste twaalf gaan naar de landelijke finale.
De meisjes C staan na twee wedstrijden op plaats 16 en de jongens op plaats 13; de verschillen zijn erg klein
dus een stijging naar een plek bij de eerste twaalf zou mogelijk moeten zijn.
Dit lijkt bij de junioren D een onmogelijke opgave.  De jongens staan op plaats 60 en de meisje op plaats 34
(ploeg 1) en plaats 76 (ploeg 2).
Op 23 juni hebben de C-D-junioren hun laatste wedstrijd.
De TR wenst alle ploegen die de komende weken nog aan de bak moeten veel succes toe bij hun laatste
wedstrijden!  

Succesvolle promotietour!
Op donderdag 5 en 26 april heeft AV De Spartaan
promotie gemaakt voor de “Moeder aller Sporten”.Op
de SportZ4U dag in Lisse en de Schoolsportdag tijdens
de Nationale Sportweek in Hillegom hebben ruim 500
kinderen van basisscholen in Lisse en Hillegom kunnen
kennismaken met Atletiek.
Op het terrein van FC Lisse en op het grasveld van het
Zwembad in Hillegom werden verschillende sporten
aangeboden aan 1500 basisschoolkinderen. De dagen
waren opgesplitst in twee dag delen en in elk dagdeel
zaten 5 rondes. ’s Ochtends groepen 3,4 en 5 en ’s
middags groep 6, 7 en 8.
Vanuit AV de Spartaan waren Anthony Ott, Arne van
der Meer, Eva van der Poel, Dimitri Imanse en Myrthe
Duivenvoorden ingezet om de kinderen goed te
kunnen begeleiden met alle de onderdelen.
Tijdens een ronde, van 25 minuten, hebben we de kinderen laten speerwerpen, hoogspringen en hordelopen.
Voor het hoogspringen hebben we gebruik gemaakt van de opblaasbare hoogspringmat van Stichting
Amsterdam Atletiek. De kinderen kregen maar geen genoeg van het hordelopen en het hoogspringen. Ze
deden allemaal goed mee en hebben geen moment stil gestaan. Gezien de temperatuur en regen was dit
maar goed ook.
Enkele reacties van de kids: “Dit was het leukste tot nu toe!”. “Dat was heel goed om ze zo die drie
onderdelen te laten doen” zeiden enkele leerkrachten die als begeleider van de klas mee waren en sommige
van deze leerkrachten deden zelfs mee!
Ook Wim Bouma (voorzitter CJA) kwam kijken en heeft een goede indruk gekregen. De brieven met
persoonlijke uitnodiging gericht aan de ouders en de Spartaan flyer voor alle kinderen zijn aan de
groepsbegeleiders mee gegeven en werden op school uitgedeeld.
DE SPARTAAN
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vervolg Promotietour
In de brief stond een korte uitleg over het kennismakingstraject en de kinderen worden uitgenodigd om 5
gratis proeftrainingen te komen volgen bij de Spartaan. Hiervoor moeten zij zich wel per email aanmelden,
daar het is het email adres info@spartaan.net voor aangemaakt.
We zijn erg benieuwd hoeveel reacties we zullen krijgen en hoeveel nieuwe leden dit in de toekomst gaat
opleveren! Het waren in ieder geval geslaagde promotiedagen die vervolg zullen krijgen later dit jaar.
Volgende atletiekpromoties zullen zijn tijdens de Olympische sportdagen op 9 en 12 juli in samenwerking met
SKOL kinderopvang (FC Lisse) op onze eigen atletiekbaan.

CRA-NIEUWS

DE VOORJAARS-ESTAFETTE

De estafette viel dit jaar net na de Leiden marathon en was jammer genoeg niet meer te verzetten. Volgend
jaar beter. De deelname was hierdoor met uiteindelijk 22 teams minder dan vorige jaren. Bij het mooie weer
was het goed toeven langs de baan. Er waren verschillenden, die zich niet hadden aangemeld of dachten dat
het automatisch was gebeurd, maar wel mee wilden doen. We hebben dit nog kunnen honoreren. Wel hadden
we zo enkele niet-aangepaste richttijden.

Vooraf waren de teams ingedeeld voor de estafette waarbij iedere deelnemer 3,4 km moest lopen. Voor
iedere deelnemer waren de tijden geschat aan de hand van Coopertest en/of 3 km testloop. De teams waren
weer zo samengesteld dat ze allemaal even sterk waren (volgens de prognose 8 seconden verschil tussen het
snelste en het langzaamste team). Dankzij de medewerking van de trainers beschikten we over veel tijden
van 3000 m testlopen en intussen van eerdere lopen. Voor de deelnemers, die afgelopen zondag de
½ marathon hadden gelopen, hebben we de snelste prognose (Coopertest of 3000m testloop) geschrapt.
Zij waren immers nog niet goed hersteld.
We hebben er dit jaar voor gekozen dat het team dat het dichtst bij de verwachte tijd zat, winnaar is. Dit
was het team; Jaqueline Winnen, Mark Jansen, Femke Tims en Jack Mens. Zij liepen allemaal iets sneller of
langzamer dan verwacht; totaal 2 seconden sneller. Ieder kreeg een beker en als team de wisselbeker.
Op de foto’s resp. de dames; Jacqueline en Jack van het winnende team en het snelste team. Van dit team
kreeg ieder een koffiekaart.
Door een niet doorgekomen afmelding en enkelen die het waren vergeten, hadden we dit jaar 3 teams buiten
mededinging. Zie verder de uitslag op de website www.spartaan.net.
Verheugend was verder diverse nieuwe deelnemers te zien en om ook nu weer van verschillenden te horen
dat ze het leuk vonden mee te doen. “Je ontmoet mensen die je niet eerder hebt gezien”.

TRIMLOPEN
Hier weer een overzicht van trimlopen in de omgeving.
Sinds het baanseizoen - al een tijdje geleden - is begonnen, is de keuzemogelijkheid duidelijk kleiner.
Meer informatie over afstanden, starttijden, organiserende vereniging en tel.nr. voor inlichtingen, enz. Zie
dit overzicht op onze Spartaanwebsite; www.spartaan.net. Daar staan veelal ook website adressen bij de
verschillende lopen.
Verder begint natuurlijk op 28 augustus al weer het SPOC-circuit (voor de 18e keer). Meer info op www.
oranjecircuit.nl of via de website van De Spartaan. Ook waarschijnlijk elders in dit nummer meer info.
Dus: blijf tijdens je vakantie regelmatig trainen. Het kan natuurlijk best iets minder dan normaal, maar lopen
als bewegingsvorm is toch wel nodig om je loopconditie op peil te houden. Zoals de meesten wel weten,
gaan onze recreatieve trainingsgroepen de komende maanden gewoon door. Verschillende mensen hebben
al ervaren dat het hardlopen na de vakantie toch erg tegenvalt, ondanks al het fietsen, wandelen, of andere
lichamelijke activiteiten en na de vakantie is het snel eind augustus.
DE SPARTAAN
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vr.
29 juni Spartaan-estafette voor bedrijfs- en verenigingsteams
19.00 u. Lisse
wo.
4 juli Midzomeravondloop; 5-15 km; www.dekieviten.nl
19.00 u. Bleiswijk
za. 15 sept. One en Only Marathon; alleen of in estafette; www.oneenonly.nl/oeno/ 12.00 u. Roelofarendsveen

WANDELINGEN IN DE REGIO
za/zo 16/17juni
zo.
17juni
za/zo. 23/24juni
za/zo. 30/1juni/juli
za.
  8sept.
za.
22sept.

Hoek v. Holland-Scheveningen, 23-0.30 uur, ca. 17 km www.nachtstrandwandeling.nl
Noordwijkerhout, 4 uur, midzomernachtwandeltocht, ca. 25 km
www.av-nsl.nl
Den Haag, zomertocht, div. afstanden, ook NordicWalking
www.sdsdenhaag.nl
Gouda, Goudse 2-daagse (1 dag mag ook) div. afstanden
www.wsvdes.nl
Den Haag, paleizentocht, div. afstanden
www.sdsdenhaag.nl
Amsterdam, Dam-dam, div. afstanden, ook NordicWalking,
Inschrijven via internet
www.damtotdamwandeltocht.nl

We wensen alle deelnemers aan de 4daagse veel succes.
Namens de Commissie Receatieatletiek (CRA), Theo Edens

20 mei 2012
7.30 uur: de halve nacht wakker, van de spanning,
onweer en slagregen. Ik ben slechts een recreant
die op haar vrije zondagochtend ook lekker
rustig had kunnen opstaan. Met man en kind:
sinaasappeltjes persen, eitje koken, croissants uit
de oven. Maar ja, dat doen we anders ook niet, dus
hup dan maar, opstaan.
8.00 uur: De hamvraag doemt op: wat trek ik aan?
Lange mouw, capribroek, korte mouw, winterjas?
Ik doe het allemaal aan en neem nog wat reserves
mee.
9.30 uur: Pieterskerk. Ik sla een kruisje (oude
gewoonte) en realiseer me dat dit als ongelovige
uitermate ongepast is. Toiletten? In de kerk?
Dat hadden wij vroeger niet. “Hip lopen” ook niet. Had ik nu mijn creditcard maar mee. Had ik leuk iets hips
bij dat kraampje kunnen kopen.
10.30 uur: “Run baby, run”, lees ik in de display van mijn mobiel. Vluchten kan niet meer. En daar gaan we.
Met z’n allen. In de zon en in goed gezelschap. Wat de route was, is mij ontgaan. Maar hij was mooi,
uitdagend, afwisselend. Dat heb ik wel geregistreerd. En heerlijk om zo nu en dan een – voor deze
gelegenheid – groen spartaan(s) shirt in de bewegende massa te ontwaren.
Ik word ingehaald door de grote kanshebber op de 42. Voel me reuze trots even (!)
in zijn buurt gelopen te hebben. Ze juichen voor hem. En ik voor mijzelf.
En weet je, je doet het voor je maten. Op een zondagochtend, vroeg op voor wat? Je
doet het ook voor je trainers. Want die zijn er altijd. Voor jou. Tenminste, daar heeft
het alle schijn van. En onderweg kwam ik er achter dat ik het ook voor mijzelf deed.
Want opeens heb je heel veel vrienden. Als je je op tijd hebt ingeschreven, staat
namelijk je naam onder je startnummer. En dan roepen ze naar je. “Louis, Mike, ziet er
goed uit Monique, Jeroen (2.06 uur, wauw), Danielle ook.” “Ellen, je bent er bijna. Thea, Angelique, Petra,
hé nog een Petra!”
“Uh, eentje zonder naam en nummer, hoe zou hij heten?” ‘Paul’, roep ik nog. En dat hij zich om redenen niet
had ingeschreven, laat ik voor de handigheid maar even achterwege. Ze riepen ook Carla. “Carla, jij kan nóg
wel een rondje. Je loopt zo te lachen”. En dat klopt. Ik lach nog steeds. En kijk uit naar mijn volgende rondje.
Dan hoop ik wel dat de rest er ook is. Anders is het niet leuk.
Carla van Vliet
DE SPARTAAN
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KIJK VOOR MEER VRagEn/InFORMaTIE OP:
www.Tourforlife.nl OF PER MaIL:
BarT.Tourforlife2012@gmail.com
Mathilde van der Eijk, Paul Bijwaard, Henrie de Bruin, Mark Breugem,
Bart van den Bosch, Henry van Kesteren, Rens Wijnands, Ron van Dam,
Wilfred Ruitenberg en Ploegleider Willem van den Berg

Rijd de tour van je leven

www.tourforlife.nl

Fotografie: Eppo Karsijns

Steun Artsen zonder Grenzen en zorg ervoor dat wij
als team van start kunnen gaan.

Fotografie: Eppo Karsijns

In 2012 is er tijdens de Tour for Life ook een team uit
de Bollenstreek actief. Team Koelhuis van den Berg.

Een spectaculaire
Een spectaculaire 8- daagse
8- daagse wieler tocht
26 augustus t/m 2 september

B. Elfering D.H.Z.
Heereweg 212A – 2161 BR Lisse
Tel. 0252-793376 – Mob.: 06-26362678

Zakelijk Drukwerk
Printwerk
Huwelijkskaarten
Geboortekaartjes
Ontwerpen

info@drukkerij-flora.nl
www.drukkerij-flora.nl

Postbus 36 - 2160 AA Lisse
Tel.
0252-413108
Fax
0252-419365

Internet: www.profilerijkerkerk.nl
E-mail: rijerkerk@hotmail.nl

Kanaalstraat 106-108 / 2161 JR Lisse / (0252) 41 31 20 / www.brasseriedeburenlisse.nl

Blokhuis 14a, Lisse, tel. 0252-413437
Veel keus in: wildspecialiteiten, fijne vleeswaren,
kant en klare maaltijden, kipspecialiteiten.
www.vandongenuwpoelier.nl
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NIEUWS VAN DE CJA
De eerst helft van de activiteiten voor de zomer zit erop. Het is weer snel gegaan.
De pupillen  hebben al drie van de vier wedstrijden van de ZHM competitie gedaan
en de CD jeugd hebben de eerste twee van de drie wedstrijden gehad van de
CD competitie. En we hebben nog heel veel leuke activiteiten op de agenda
staan voordat de zomervakantie gaat beginnen. Hieronder een overzicht van de
verschillende activiteiten.
2de hands kleding
Helaas hebben we nog geen aanmelding gehad voor de coördinatie van de 2de hands kleding. Na beraad
is het voorstel om 2 maal per jaar een 2de hands kleding markt te organiseren, waarbij te klein geworden
kledingstukken, schoenen en spikes op de vereniging aangeboden kunnen worden. Een eerste proef zal
plaatsvinden tijdens de komende ouder-kind wedstrijd op 30 juni.
ZHM Competitie
Na de ZHM wedstrijd in Reeuwijk en Gouda was het afgelopen zaterdag 9 juni de beurt voor de Spartaan. Het
was fijn om te zien dat vele nieuwe Spartaan leden zich hebben aangemeld voor de thuiswedstrijd van deze
competitie. Met enige trots kan ik melden dat met meer dan 60 atleten de Spartaan de vereniging was met de
meeste atleten. Al met al waren bijna 400 atleten actief bezig.
Het was ondanks het matige weer gezellig druk bij de Spartaan.
CD competitie
De eerste 2 wedstrijden van de CD competitie zijn geweest en het is mooi
om te zien dat de atleten groeien in de prestaties. Alle teams hebben bij de
2de wedstrijd een hoger puntentotaal gehaald dan bij de 1ste wedstrijd. Bij de
C jeugd zal het spannend worden of ze de landelijke finale gaan halen (JC
staan voorlopig 13de van de 140 teams, de MC 16de van 146 teams).
NJAD
We hebben een nieuw record wat betreft het aantal aanmeldingen! Met maar
liefst 19 teams gaan we naar Vught. Dat zijn zoveel kinderen, dat we niet
eens alle begeleiders kunnen meenemen in de bus. Wat zal dat een drukke
dag worden in Vught met alle deze Spartanen. Alvast heel veel plezier en
ondergetekende zal zo snel mogelijk de gemaakte foto’s rondsturen.

Ouder-Kind Wedstrijd
Dit is een waarschuwing voor alle ouders: op 30 juni zult u worden uitgedaagd door uw
kind(eren), want dan is het tijd voor de Ouder-Kind wedstrijd. Dus bereid u zich alvast
maar voor, het wordt een zware strijd. Aansluitend kunnen de pupillen spelletjes doen en
natuurlijk overnachten op onze atletiekbaan.
Vakantie
De eerste week van juli is de laatste trainingsweek voor de vakantie. Hopen op mooi en droog weer, zodat
wij de baan goed nat kunnen maken. Op 8 juli gaan een aantal
jeugdatleten op zomerkamp. De CD jeugd heeft het eerste weekend
van de vakantie een thuiswedstrijd in de vorm van een meerkamp.
Dat was het weer. Veel (sport)plezier bij alle activiteiten en alvast een
hele fijne vakantie.  Wim Bouma

onderonsje JPB

Uitslag 3e ZHM-competitie 9 juni 2012 Lisse
Jongens Pupillen D
Alje Stip
Casper Huikeshoven
Jari Langelaan
Nick Duinkerken
Meisjes Pupillen D
Nadine van Dam

40m*
8,05
9,24
8,90
8,71
40m*
9,44

ver
2,35
2,26
2,09
2,46
ver
2,42

balw.
10,27
14,02
11,90
12,21
balw.
5,80

600m
2,555
2,598
2,352
600m
3,152
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Jongens Pupillen C
Jarique Hazel
Tibbe Nijgh
Tijn Kauffman
Tijs Kotte
Wisam Lakdimi
Youp Dekker
Meisjes Pupillen C
Carmen de Jong
Fleur Smeets
Iris Vije
Jelka Böhm
Laura van Kampen
Iris Hulsbosch
Jongens Pupillen B
Matthijs Valten
Stijn Hooijman
Thijs van Rijn
Thijs van ‘t Schip
Meisjes Pupillen B
Amy den Hollander
Floor Verkade
Mandy Duinkerken
Sanne van der Meer
Suzanne van Oers
Teuntje van der Zwet
Jongens Pupillen A-1
Jochem van Stijn
Luka van der Meij
Niels van Beek
Sven Hazenoot
Meisjes Pupillen A-1
Emma v Werkhoven
Hannah Olsthoorn
Nicole in ‘t Veld
Shana van Vuuren
Jongens Pupillen A-2
Bas Meeuwenoord
Julian van Meggelen
Martijn Sabel
Maurits van Oers
Merlijn van der Lans
Michael Bouma
Stijn Lammers
Tyrone Nijman
Willem Olsthoorn
Meisjes Pupillen A-2
Annemijn Warmerdam
Anne-Wil v Werkhoven
Doortje Roodenburg
Eveline de Jong
Hieke Böhm
Irene Winters
Isabel van Opzeeland
Joël Langelaan
Lara Owobowale
Linde Braun
Loes Wijsman
Megan van Beelen
Milou van der Ploeg
Rachel van de Veek

40m*
8,83
8,08
7,35
7,99
8,48
8,10
40m*
7,74
7,67
7,83
7,34
8,88
8,53
40m*
7,70
7,73
7,94
7,69
40m*
7,61
8,75
8,05
9,35
7,96
7,42
60m*
10,86
11,31
9,82
11,04
60m*
13,00
10,44
10,28
11,26
60m*
9,91
9,16
10,19
11,76
10,41
9,58
10,05
9,49
9,73
60m*
10,67
10,36
11,44
9,41
9,05
10,94
10,41
10,74
9,19
9,63
12,15
9,48
10,60
10,54

ver
2,08
2,67
2,95
2,71
2,16
2,64
ver
3,28
2,91
2,36
3,16
2,12
2,20
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balst.
2,74
4,68
4,45
4,21
4,26
4,68
balst.
4,19
3,34
3,91
4,38
3,61
3,62

hoog
0,89
0,79
0,94
0,84
hoog
0,84
0,84
0,89
0,50
0,84
0,94
ver
3,22
2,92
3,46
3,32
ver
2,38
3,09
3,33
2,93

balw.
31,05
14,37
19,19
19,24
balw.
14,74
11,91
11,28
8,15
10,82
13,13
kogel
5,08
4,66
5,46
5,91
kogel
4,00
4,58
4,98
7,14

hoog
0,99
1,14
1,24
0,89
1,14
1,09
1,09
1,24
1,29
hoog
1,04
1,09
1,04
1,24
1,19
1,09
1,04
1,14
1,24
1,24
1,09
1,44
0,50
0,99

balw.
22,61
26,28
23,96
20,86
30,73
27,98
20,28
30,70
28,24
balw.
18,67
23,54
15,61
22,73
32,55
11,70
14,66
16,50
24,28
8,85
16,89
29,54
11,48
20,91

600m
3,009
2,495
2,357
2,338
2,580
2,448
600m
2,283
2,350
3,199
2,348
3,150
3,054
1000m
4,161
4,039
5,320
4,210
1000m
4,302
5,529
4,220
5,233
5,130
4,530
1000m
3,521
4,449
4,344
4,291
1000m
5,094
3,592
5,075
4,122
1000m
3,577
4,095
3,435
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Shana 60 mtr.

4,368
3,426

3,342
1000m
4,329
4,097
4,476
3,339
3,446
4,486
4,241
4,520
4,065
4,218
4,207
3,382
4,339
4,344

(de uitslag van de jongens pupillen A2 is nog niet compleet)
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PUPILLENNIEUWS
Beste Pupillen
Het zomerseizoen is in volle gang. Na deze tussenstand hebben jullie misschien
alweer een wedstrijd gehad. Deze tussenstand is tot en met de ZHM competitie
wedstrijd in Gouda van 12 Mei.  
Er zijn in totaal nu al 12 wedstrijden opgenomen in deze tussenstand, maar er
volgen nog genoeg wedstrijden om punten te halen.
Veel succes bij de komende wedstrijden.  Heb je vragen of opmerkingen, mail me
dan: puntenklassement.spartaan@hotmail.nl
Groetjes van Nathalie

Tussenstand puntenklassement:
Mini pupillen Jongens
1 Nick Duinkerken
2 Alje Stip
3 Jari Langelaan
C pupillen Jongens
1 Tijs Kotte
2 Jarique Hazel
3 Tijn Kauffman
4 Wisam Lakdimi
5 Youp Dekker
5 Jasper Valten
B pupillen Jongens
1 Stijn Hooijman
1 Thijs van Rijn
1 Matthijs Valten
2 Thijs van 't ship
3 Robin Hummeling
3 Julian Lamboo
4 Wesley Wijnands
A1 pupillen Jongens
1 Sven Hazenoot
1 Jochem van Stijn
2 Luka van der Meij
3 Niels van Beek
4 Sam Reijerkerk
5 Martijn den Hoed
A2 pupillen Jongens
1 Bas Meeuwenoord
1 Julian van Meggelen
2 Stijn Lammers
3 Martijn Sabel
4 Willem Olsthoorn
5 Merlijn van der Lans
5 Michael Bouma
6 Jesper van der Marel
7 Maurits van Oers
7 Tyrone Nijman
8 Bas Tijssen
9 Kevin MacDonald
10 Benjamin van Kessel

Dn
20
8
8
Dn
20
18
8
4
2
2
Dn
16
12
16
12
2
2
2
Dn
18
24
20
16
4
2
Dn
24
22
20
18
16
12
16
14
2
2
2
4
2

NN
6
6
0
NN
7
7
7
6
4
4
NN
5
5
5
4
4
4
3
NN
7
7
5
5
3
4
NN
7
7
7
7
7
7
5
6
4
4
3
0
0

EV
0
0
0
EV
0
0
0
0
0
0
EV
0
0
0
0
0
0
0
EV
0
0
0
0
0
0
EV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PR
6
8
0
PR
4
2
4
2
0
0
PR
2
6
2
2
0
0
0
PR
10
4
2
0
0
0
PR
4
6
4
4
4
6
4
2
0
0
0
0
0

Tot
32
22
8
Tot
31
27
19
12
6
6
Tot
23
23
23
18
6
6
5
Tot
35
35
27
21
7
6
Tot
35
35
31
29
27
25
25
22
6
6
5
4
2

Mini pupillen Meisjes
1 Nadine van Dam
C pupillen Meisjes
1 Jelka Böhm
2 Fleur Smeets
3 Carmen de Jong
4 Laura van Kampen
5 Jill Lem
6 Iris Hulsbosch
6 Emmelie Tegel
6 Iris Vije
6 Tessa de Wit
7 Noortje Reijerkerk
8 Anouk Bemelman
B pupillen Meisjes
1 Amy den Hollander
2 Mandy Duinkerken
3 Floor Verkade
4 Sanne van der Meer
4 Suzanne van Oers
4 Teuntje van der Zwet
5 Eva Lieverse
A1 pupillen Meisjes
1 Nicole in 't Veld
2 Hannah Olsthoorn
3 Shana van Vuuren
4 Emma van Werkhoven
A2 pupillen Meisjes
1 Eveline de Jong
2 Annemijn Warmerdam
3 Megan van Beelen
4 Hieke Böhm
5 Joël Langelaan
6 Anne-Wil van Werkhoven
7 Lara Owobowale
8 Isabel van Opzeeland
9 Sterre van Rijn
9 Vivian Rooza
10 Doortje Roodenburg
11 Bente Amundsen
12 Milou van der Ploeg
12 Rachel van der Veek
12 Loes Wijsman
13 Irene Winters

Dn
6
Dn
18
16
14
6
4
2
2
2
2
4
2
Dn
18
16
8
4
4
4
2
Dn
22
18
18
16
Dn
24
22
22
20
20
16
10
14
12
6
12
4
2
6
2
4

NN
6
NN
7
7
7
7
4
4
4
4
4
0
0
NN
7
5
6
4
4
4
4
NN
7
7
7
6
NN
7
7
6
7
5
6
7
6
6
7
4
4
4
0
4
0

EV
0
EV
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
EV
0
0
0
0
0
0
0
EV
0
1
1
0
EV
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

PR
2
PR
6
6
6
2
0
0
0
0
0
0
0
PR
10
0
2
0
0
0
0
PR
8
4
2
0
PR
8
8
8
6
0
2
6
0
0
4
0
0
0
0
0
0
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Tot
14
Tot
31
30
28
15
8
6
6
6
6
4
2
Tot
35
21
16
8
8
8
6
Tot
37
30
28
22
Tot
39
38
36
33
25
24
23
20
18
18
16
8
6
6
6
4
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Uitslag en fotocollage 1e ZHM-competitie Reeuwijk 14 april 2012

EEN....

Wachten op de dingen die gaan komen

TWEE....

Droomland

Lara MPA2

DRIE....

Hannah MPB

Gezellig onderonsje

Jongens Pupillen D
Alje Stip
Nick Duinkerken
Jongens Pupillen C
Jarique Hazel
Tijn Kauffman
Tijs Kotte
Meisjes Pupillen C
Carmen de Jong
Jelka Böhm
Fleur Smeets
Laura van Kampen
Meisjes Pupillen B
Amy den Hollander
Floor Verkade
Jongens Pupillen A-1
Jochem van Stijn
Luka van der Meij
Niels van Beek
Sven Hazenoot

40m
8,23
8,30
40m
8,35
7,24
7,82
40m
7,82
7,54
7,84
9,13
40m
7,89
8,72
60m
10,70
10,82
9,84
11,30
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ver
2,27
2,57
ver
2,37
2,79
2,43
ver
3,09
3,04
2,64
1,99

balw.
12,81
14,00
balst.
2,89
4,18
4,18
balst.
4,17
3,97
4,05
2,48
hoog
0,88
0,93

ver
3,28
2,99
3,47
2,91

balw.
11,96
9,90
kogel
4,39
4,89
4,83
5,96

600m
2,4610
2,3500
600m
2,5411
2,2549
2,2714
600m
2,2400
2,2440
2,3471
3,1993
1000m
4,3318
5,1200
1000m
3,5054
4,2903
4,4265
4,4320

Atletiekvereniging “De Spartaan”
Meisjes Pupillen A-1
Hannah Olsthoorn
Nicole in 't Veld
Shana van Vuuren
Jongens Pupillen A-2
Bas Meeuwenoord
Julian van Meggelen
Martijn Sabel
Merlijn van der Lans
Michael Bouma
Stijn Lammers
Willem Olsthoorn
Meisjes Pupillen A-2
Annemijn Warmerdam
Eveline de Jong
Hieke Böhm
Joël Langelaan
Lara Owobowale
Megan van Beelen
Vivian Rooza

60m
10,29
9,86
11,10
60m
9,91
9,33
10,33
10,11
10,21
9,74
9,42
60m
10,70
9,30
9,19
10,65
9,50
9,19
11,12

ver
3,20
3,38
3,01
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kogel
4,59
4,59
7,00

hoog
1,03
1,03
1,23
1,18
1,03
1,03
1,33
hoog
1,13
1,38
1,18
1,03
1,18
1,18
1,23

1000m
3,4974
4,5046
balw. 1000m
18,92 4,0730
24,17 3,5534
27,44 3,5393
27,90 4,1479
24,13 3,5249
17,42
30,67 3,3180
balw. 1000m
13,80 4,4174
21,48 3,3557
27,70 3,4731
16,56 4,5848
18,91 4,1816
23,04 3,3866
22,34 4,4047

Niels - Start 1000m - Luka

Finish 60m v.l.n.r. Megan - Eveline - Hieke

PR’en Regen – Kidsrun – Ter Speckebokaal
Lag het nu aan de meivakantie of aan desinteresse van onze A/B-illen, dat er maar zo weinig kinderen
deelnamen aan de 1000 meter loop tijdens bovengenoemde wedstrijd?
Slechts 19 jongens en meisjes (vorig jaar waren het er 31) verschenen er aan de start.
Jammer, want hoe mooi is het niet om op deze dag aan al die toppers uit Nederland te laten zien wat jij
in je mars hebt op deze afstand! En wat te denken dat je aangemoedigd wordt door atleten/atletes die
deelgenomen hebben aan Olympische Spelen, WK’s, EK’s en NK’s of die daar nog hard voor bezig zijn om dat
ook te bereiken.
En denk nou echt niet dat je perse “goed” moet zijn om aan deze 1000 meter loop mee te mogen doen.
Nee hoor, het maakt ons niet uit of je snel, minder snel of als laatste binnenkomt. Iedereen is voor ons even
belangrijk.
Als het op zo’n dag dan ook nog lukt om je PR (Persoonlijk Record) te verbeteren dan zijn wij als trainers/
sters BERENTROTS op jullie.
De kop van dit verslag zegt het al: PR’en  Regen. Dat het “regende” blijkt wel uit het onderstaande
overzichtje:
NAAM

tijd

PR NAAM

tijd

PR

NAAM

tijd

Jong Eveline de
Beelen Megan van

A2 3:27.27 x
A2 3:31.86 x

Marel Jesper vd
Hooijman Stijn

A2 3:50.28
B 4:05.63

x
x

Hazenoot Sven
Hollander Amy den

A1 4:24.14
B 4:27.84

Bouman Michael

A2 3:38.98 x

Schip Thijs van t

B

4:09.31

x

Duinkerken Mandy

B

Böhm Hieke

A2 3:39.93 x

Meeuwenoord Bas

A2 4:12.26

Veld Nicole in ‘t

A1 4:36.31

Meggelen Julian v

A2 3:42.91 x

Braun Linde

A2 4:13.83

x

Roodenburg Doortje

A2 4:44.75

Stijn Jochem van

A1 3:46.27 x

Warmerdam Annemijn

A2 4:15.18

x

Rijn Thijs van

B

Lammers Stijn

A2 3:49.93 x

nn = nieuw nummer

4:32.32

5:06.65

PR
x
x
nn
x
nn
x

Nogmaals proficiat voor iedereen die die dag een PR scoorde. Degene die daar nog niet aan toe kwam een
volgende keer meer succes. Er komen nog wel wat wedstrijden.
Namens alle pupillentrainers/sters

Marga
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Zomerreces
•
•
•
•

Laatste woensdagtraining
Laatste vrijdagtraining
Eerste woensdagtraining
Eerste vrijdagtraining

4 juli 2012
6 juli 2012
22 augustus 2012
24 augustus 2012

Iedereen alvast een hele fijne vakantie toegewenst.
Jullie trainers en trainsters

Uitslag 2e ZHM-competitie Gouda 12 mei 2012

Martijn                 Willem                                      Bas
Meisjes Pupillen B
Amy den Hollander
Mandy Duinkerken
Jongens Pupillen A-1
Jochem van Stijn
Sven Hazenoot
Meisjes Pupillen A-1
Emma van Werkhoven
Hannah Olsthoorn
Nicole in 't Veld
Shana van Vuuren
Jongens Pupillen A-2
Bas Meeuwenoord
Jesper van der Marel
Julian van Meggelen
Martijn Sabel
Merlijn van der Lans
Stijn Lammers
Willem Olsthoorn
Meisjes Pupillen A-2
Annemijn Warmerdam
Anne-Wil van Werkhoven
Eveline de Jong
Hieke Bohm
Isabel van Opzeeland
Lara Owobowale
Linde Braun
Megan van Beelen
Rachel van de Veek
Sterre van Rijn
Vivian Rooza

40M
7,60
8,09
60M
11,03
11,07
60M
12,87
10,99
10,15
11,47
60M
10,23
10,35
9,26
10,44
10,46
10,00
9,51
60M
10,52
10,42
9,58
9,46
10,89
9,42
9,72
9,36
10,92
11,43
11,47

ver
2,77
2,70

kogel
3,21
4,02
hoog
0,93
1,03
hoog
0,88
0,93
1,08
0,88

ver
3,62
3,50
4,05
3,71
3,62
3,75
4,09
ver
3,34
3,50
4,01
4,15
3,08
4,20
3,47
4,06
3,38
2,69
3,00

balw.
12,72
21,13
balw.
10,27
15,42
11,57
23,87
kogel
4,30
6,14
7,04
7,31
7,08
6,72
7,88
kogel
6,11
6,49
7,25
7,58
4,59
7,19
5,10
7,36
6,52
3,75
6,39

Jongens Pupillen D
Alje Stip
Nick Duinkerken
Meisjes Pupillen D
Nadine van Dam
Jongens Pupillen C
Jarique Hazel
Tijn Kauffman
Tijs Kotte
Wisam Lakdimi
Meisjes Pupillen C
Carmen de Jong
Fleur Smeets
Jelka Bohm
Laura van Kampen
Jongens]]Pupillen B
Matthijs Valten
Stijn Hooijman
Thijs van Rijn

40M
8,56
8,83
40M
9,45
40M
8,86
7,63
8,27
9,28
40M
7,82
7,74
7,60
9,48
40M
7,61
7,82
7,95

ver
2,49
2,60
ver
2,11

balst.
3,70
3,76
balst.
2,97
hoog
0,73
0,83
0,73
0,73
hoog
0,78
0,78
0,98
-

ver
2,95
3,11
2,81

balw.
13,95
19,30
17,50
11,60
balw.
12,53
16,23
14,79
6,40
kogel
4,79
3,67
4,79

Rachel                                  Annemijn                           Isabel
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Zomerkamp 2012 - Thema Middeleeuwen
Op de eerste zondag van de zomervakantie t.w. 8 juli a.s. stappen 30 Spartaanleden met hun 6 begeleiders/
sters in de bus op weg naar Meerlo om te gaan genieten van een fijne kampweek.
De kampstaf heeft het programma klaar en de kinderen plus leiding zijn volop bezig met de laatste voorbereidingen.
Dus: laat die 8ste juli nu maar gauw komen!
Iedereen heel veel plezier toegewenst. We lezen jullie verhalen wel in het volgende clubblad.
Marga
DE TEAMS:
Teamnaam: de minstreels en troubadours van Lisse (Spartaan 1)
Megan v. Beelen
Bas Meeuwenoord
Rachel v.d. Veek
Twan v. Tol
Freek Henneken
Jesper v.d. Marel
Joost Dofferhoff
Alex v. Noort
Stefan v.d. Kort
Anne-Wil v. Werkhoven
Leiding:  Stephanie v.d. Meer en Max v.d. Voet
Teamnaam: Jean D’Arc en de tempeliers (Spartaan 2)
Sam Lem
Morris Boers
Wolf  Nederpel
Michael Bouma
Joël Langelaan
Linde Braun
Nina Broekhuizen
Jurgen v.d. Zwet
Kevin MacDonald
Annemijn Warmerdam
Leiding: Jan Beijk en Levi v.d. Geest
Teamnaam: de hertogen/hertoginnen van Lisse (Spartaan 3)
Jochem v. Stijn
Sven Hazenoot
Niels v. Beek
Martijn den Hoed
Martijn Sabel
Jill Lem
Bente Amundsen
Sterre v. Rijn
Shana v. Vuuren
Emma v. Werkhoven
Leiding: Leoniek v. Leeuwen en Tom Hoekema

Prijsvraag Ter Specke Bokaal
Alweer meer dan een maand geleden was bij ons op de
baan een grote wedstrijd; op 5 mei was namelijk de TSB.
Velen van jullie zijn komen kijken en sommige hebben zelfs
meegedaan met de kidsrun.
Ook was er dit jaar een mooi boekje speciaal voor de
pupillen van De Spartaan. Hierin stonden allemaal weetjes,
tips en doedingen. En natuurlijk een prijsvraag!
Bij de schatvragen
waren er 3 heren
die wel erg goed
geschat hadden en
3 van de 4 vragen
goed hadden. Twan
van Tol zat echter
bij de 4e vraag
het dichtst bij en heeft zijn fantastische prijs inmiddels ontvangen.
Nogmaals gefeliciteerd Twan!
Bij de originaliteitsprijs was er maar één duidelijke winnaar. De enige
die echt origineel was, was Jarique Hazel!
Gefeliciteerd Jarique!
DE SPARTAAN
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Nieuwe jurycursus in September 2012
Heeft u kinderen en staat u regelmatig aan kant bij atletiekwedstrijden en wilt u
graag helpen tijdens de wedstrijden maar u vindt dat u niet voldoende kennis hebt
van de regels, dan is dit uw kans!
Hier komt bij dat de AV De Spartaan aanvulling nodig heeft in het jurycorps.
Hiervoor wordt er bij
De Spartaan een jurycursus georganiseerd op 2 zaterdagen in september,
namelijk 15 en 29 september.
Op deze dagen wordt de cursist door een docent van de Atletiekunie de
wedstrijdregels en de fijne kneepje van het jureren bijgebracht.
De cursus jurylid algemeen is de basiscursus van het opleidingsmodel voor baan- en indooratletiek. Voor het
deelnemen aan deze cursus is geen vooropleiding vereist. De cursus heeft tot doel om belangstellenden met
enige kennis van atletiek en affiniteit met het jurywerk op te leiden tot algemeen jurylid, teneinde aan de
vraag van voldoende jurykader op verenigingsniveau te voldoen.
De opzet van de cursus bestaat uit vier dagdelen, dit betekent dat de cursus op twee zaterdagen gehouden
wordt. 80% van de cursus wordt in de praktijk uitgevoerd. De diverse onderwerpen binnen het jureren
worden dan ook op de atletiekbaan behandeld. Hierin wordt de theorie behandeld, die zoveel mogelijk in
de praktijk zal worden toegelicht. De cursus wordt tijdens het vierde dagdeel afgesloten met een theorieexamen. De cursusstof omvat de taken van een jurylid, organisatie van de Atletiekunie, de onderdelen lopen,
springen en werpen, en praktijk. Van de cursisten wordt verwacht dat ze voor aanvang van de cursus de
lesstof, Reglementenkennis Jurylid Algemeen, tot zich hebben genomen. Dit is noodzakelijk om de cursus
goed te kunnen volgen. Aan het einde van het vierde dagdeel wordt de cursus met een theorie-examen
afgesloten.
Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden op de site van de Atletiekunie, middels de volgende link:
http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=119. Aanmelden achter de cursus aanklikken en de
gegevens invullen. U kunt zich inschrijven tot 25 augustus 2012.
Voor overige informatie kunt u terecht bij de jurycoördinator van de Spartaan, Kees van Ruiten,
e-mailadres:
keesenellyvanruiten@ziggo.nl
.					
Piet van Rijnberk

Vers van de pers
Clubrecord hoogspringen MPA.
Tijdens de 3e ZHM-competitiewedstrijd op 9 juni jl. te Lisse verbeterde
Megan van Beelen bovengenoemd clubrecord naar een hoogte van
1.44 mtr.
Het oude record stond met 1.40 mtr. op naam van Jaimy Loos, die
deze hoogte haalde op 4 oktober 2008 te Lisse.
De weersomstandigheden tijdens dit onderdeel waren nou niet wat
je noemt ideaal (veel wind, geen zon, leek wel najaar). Dus... als het
weer een keertje meezit dan lukt het misschien wel om nog hoger te
komen. We wachten af!
Megan van harte proficiat met dit mooie resultaat.
Marga
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PLOEGEN N.J.A.D. VUGHT 24 JUNI 2012

Spartaanse Sporters
(C-pupillen)
Jarique Hazel
Wisam Lakmidi
Tijn Kauffman
Tijs Kotte
Leiding: Ingrid Kotte
De Bliksemsnelle Spartaanboys
(A-Pupillen)
Niels van Beek
Martijn den Hoed
Sven Hazenoot
Jochem van Stijn
Leiding: Karin Zonneveld en
Lisette Hazenoot
De Lenterunners
(A-pupillen)
Bente Amundsen
Doortje Roodenburg
Irene Winters
Isabel van Opzeeland
Leiding: Arine van Opzeeland
De Sportieve Smurfinnen
(A-pupillen)
Vivian Rooza
Lara Owobowale
Milou v.d. Ploeg
Rachel v.d. Veek
Leiding: Ada Owobowale
De Groene Hardloopsters
(A-pupillen)
Hannah Olsthoorn
Shana van Vuuren
Nicole in ’t Veld
Emma van Werkhoven
Leiding: Rob of Tanja Oltshoorn
Spartaanse Sprinters
(A-pupillen )
Julian van Meggelen
Bas Meeuwenoord
Michael Bouma
Willem Olsthoorn
Leiding: Ron Meeuwenoord en
Nathalie Bravenboer
De Snelheidsmonster
(MINI + C-pupillen )
Youp Dekker
Jari Langelaan
Bram Koorstra
Nick Duinkerken
Leiding: Astrid Dekker

Een record aantal teams heeft zich voor dit spektakel opgegeven.
Vorig jaar waren het in totaal 17 teams en dit jaar kwamen we al aan
de 19 ploegen. Wat zal het worden in 2013??
Allemaal een hele gezellige dag toegewenst en we horen graag van
jullie hoe het geweest is.
De Groene Sprinters
(A-pupillen)
Stijn Lammers
Merlijn v.d. Lans
Jesper v.d. Marel
Martijn Sabel
Leiding: Bas Lammers en
Nils Verwer

De Vier Toppers
(pupillen-C gemengd )
Jasper Valten
Nadine van Dam
Tessa de Wit
Iris Hulsbosch
Leiding: Robert van Dam

HEMA-team (A-pupillen)
Hieke Böhm
Eveline de Jong
Megan van Beelen
Anne-Wil van Werkhoven
Leiding: Ferry Böhm

4 FUN
(D meisjes)
Annemijn Warmerdam
Sterre van Rijn
Nathalja Roose
Linde Braun
Leiding; Edwin Warmerdam

De Groene Rakkers
(C-pupillen gemengd)
Jelka Böhm
Fleur Smeets
Iris Vije
Carmen de Jong
Leiding: Gert de Jong

De Kwebbelende Babbels
(Meisjes-D)
Laurien v.d. Coevering
Loes Vonk
Elise Hoogkamer
Juliëtte Pluimert
Leiding:Michel v.d. Coevering

TEAM FOUR’S
(B-pupillen gemengd )
Teuntje v.d. Zwet
Eva Lieverse
Amy den Hollander
Mandy Duinkerken
Leiding: Renate v.d. Zwet

De Super Spartanen
(Jongens-D)
Jasper v.d. Bogaard
Thimo de Fuijk
Freek Henneken
Julius Oud
Leiding: Marcel Oud

SPART-IJTJES
(pupillen B gemengd )
Thijs van Rijn
Thijs van ’t Schip
Stijn Hooijman
Matthijs Valten
Leiding: Edwin van
Rijn en Bob Valten

A.V. De Groentjes
(Meisjes-D)
Anneloes Pluimert
Fleuriënne Witvliet
Kimberley Booij
Dione Langelaan
Leiding: Bas Witvliet

Team Zonder Naam
(D-meisjes)
Rebecca Hulshof
Inge de Willigen
Lianne Daan
Manon van Hal
Leiding: Paul van Hal

Star-Sporters
(pupillen A-jongens)
Dylan Mul
Kevin MacDonald
Daniël Venhuizen
Luka v.d.Meij
Leiding: Hans v.d. Meij

N.J.A.D. VUGHT 24 JUNI 2012
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Aktiviteitenkalender pupillen
Datum

24 juni 2012
30 juni/1 juli 2012
4 juli 2012
6 juli 2012
8 t/m 14 juli 2012
27 juli t/m 12 aug 2012
22 augustus 2012
24 augustus 2012
1 september 2012
29 september 2012

Evenement

Nationale Jeugd Atletiek Dag
Ouder-Kindwedstrijd + tentennacht
Laatste woensdagtraining voor zomervakantie
Laatste vrijdagtraining voor zomervakantie
Kamp
Olympische Spelen
1e woensdagtraining na zomervakantie
1e vrijdagtraining na zomervakantie
4e ZHM-competitie
NK-estafettes

WAAR

Vught
Baan
Baan
Baan
Meerlo
Londen
Baan
Baan
Zoetermeer
Amstelveen

Fotocollage

3e ZHM-competitie
Lisse 9-6-2012

VANUIT DE CD-HOEK
De CD-junioren hebben veel wedstrijden, waar ze aan meedoen. Er worden ook regelmatig PR’s door de
atleten behaald. Niet altijd worden ze in de berichten op de website genoemd.
Annemarie heeft aan een extra wedstrijd meegedaan. Onder wisselende omstandigheden werd op
donderdagavond 7 juni 2012 een instuifwedstrijd georganiseerd door AAV’36 voor horden, steeple en
polshoog in Alphen aan den Rijn.
Annemarie heeft hier meegedaan aan de 80 mH en 300 mH bij de meisjes C-junioren.
Op beide onderdelen behaalde ze PR’s: 80mH 14,54 sec ET en 300mH 54,92 sec ET.
Met vriendelijke groeten, Marijke en Warner, Annemarie en Rens

Noot redactie: het ligt niet aan ons dat er zo weinig in het clubblad over de CD-jeugd staat. Wij willen graag
plaatsen maar dan zullden de CD-junioren ervoor moeten zorgen dat er copij komt. Liefst voorzien van foto’s
in JPG-formaat.
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