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VAN DE BESTUURSTAFEL
Van de Voorzitter

De Olympische Spelen zijn net achter
de rug en helaas zonder deelname
van Remona. Zij kwam helaas
wedstrijdritme te kort en had een
dik PR nodig. Dat gaat echt komen.
Een grote groep Spartaners heeft genoten in Londen van de
verschillende sporten, maar zeker ook van die in het sfeervolle
atletiekstadion.
Het is toch nog echt zomer geworden, de vakanties zijn voorbij
en er staan nog wat wedstrijden op het programma. Terwijl ik
dit stukje schrijf is Martien van den Hoorn actief op de EVACS
(Europese kampioenschappen Masters) en heeft al 1 medaille
(zilver op steeple) in de wacht gesleept.
Ruud van Noort blijft zich verbeteren (en verbazen?) en
Lonneke Derriks laat zien dat ze in vorm is; beiden scherpten
hun PR’s aan.
De mannenploeg gaat op voor de promotiewedstrijd eind
september na een keurige eindsprint in de laatste wedstrijd.
Een anekdote: op onze discus/kogel-avond een mooie
zomeravond in augustus hebben een aantal polsstokkers (uit
Friesland!!!) acte de présence gegeven.
Laatste melding vanuit de wedstrijdatletiek is dat er op 2
september een instuifwestrijd wordt georganiseerd bij De
Spartaan; zeker de moeite waard om te bekijken!
De Olympische Spelen waren ook in Lisse: we hebben 2
succesvolle dagen georganiseerd voor BSO groepen. Anthony
heeft met hulp van AB-jeugd de kinderen in Olympische
sferen gebracht. Mooi stukje reclame; via SKOL (de eerste)
kwam ook Het Woudlopertje naar ons toe met de vraag, die
we natuurlijk gehonoreerd hebben. Deze quotes spreken
voor zich: “Ik wil je nog even bedanken namens iedereen
van Het Woudlopertje voor de fantastische dag gisteren en je
maximale inzet. De kids hebben een waanzinnig leuke ervaring
opgedaan op jullie sportterrein.”.
Bij de recreanten en de wandelgroepen zijn er een paar
uitdagingen, die we slechts moeizaam opgelost krijgen. Een
slinkende trainersgroep en het wegvallen van een coördinator.
Bij deze de oproep aan eenieder om als je interesse hebt om
looptrainer/-begeleider te worden dan met Leo Onderwater
contact op te nemen.
Een groep recreanten (de FanAten) is serieus aan het trainen
voor de marathon van Berlijn en worden door Anthony begeleid
op het gebied van krachttraining (maandagavond met de rest
van de week spierpijn voor de voorzitter). Een andere groep
bereid zich voor op de halve van Amsterdam. Het SPOC-circuit
begint binnenkort weer en van oudsher is dit sfeervolle circuit
een test voor een aantal atleten (wedstrijd en recreant) onder
ons, dan wel er wordt voor de prijzen gelopen. Dit circuit staat
voor komend jaar wel op losse schroeven omdat de dragers
hiervan (Piet Waaning en Aad Anthonissen) er na dit seizoen,
na 18 jaar (!!!), mee gaan stoppen. Ook hier een roep om
hulp/handjes; organiseer je graag, dan is dit je kans! Neem
contact op met mij voor meer informatie.

DE SPARTAAN

-2-

Atletiekvereniging “De Spartaan”

46e jaargang nr. 485 augustus 2012

Ook ons eigen wedstrijdsecretariaat is nog op zoek naar een coördinator. Die rol is de laatste jaren door Joke
Nederpelt met veel plezier ingevuld en we zijn naarstig op zoek naar een opvolger/-ster. Meer informatie bij
Joke of leden van de vrijwilligerscommissie.
Op 30 september worden de vrijwilligers weer bedankt voor hun inzet en dat zal, als vanouds, een gezellige,
actieve middag worden.
We zitten niet stil achter/aan de bestuurstafel en er wordt hard gewerkt aan het meerjarenbeleid 2013-2018.
In een volgend clubblad meer daarover en houd ook de berichtgeving op de website in de gaten in deze.
De jeugd heeft de ouder/kindwedstrijd als afsluiter van het schooljaar en het begin van de vakantie een
tentenkamp opgeslagen gehad. Dat was heel leuk om te zien en volgens mij is er met volle teugen genoten.
In september staat de Grote Clubactie weer voor de deur en we hopen dat iedereen een lot (meer mag ook)
koopt en zo de jeugd steunt.
Dit keer eindig ik in mineur. Ruim een week geleden kregen we het bericht dat Jan Beelen betrokken is
geweest bij een ernstig ongeval, waarbij zijn vrouw is omgekomen. Dan word je stil en zoek je naar woorden.
Wat dan opvalt is dat er een hechte gemeenschap is binnen Lisse en zeker ook binnen De Spartaan, want in
no-time was eenieder op de hoogte en zijn de nodige contacten gelegd.
Een warm hart, dat is wat ik voel bij De Spartaan.
Kees van der Dussen

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 theorie-examen. 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
DE SPARTAAN
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CLUB VAN HONDERD NIEUWS
Alles van waarde is weerloos
Deze vijf woorden beschrijven zo veel dat er misschien wel een boek over geschreven zou kunnen
worden om te verklaren wat er mee betekend wordt. Het is een zo korte en krachtige tekst dat je er
wel over moet gaan nadenken.
Deze tekst stond boven aan de rouwkaart van mevrouw Tonny Beelen, binnen onze vereniging beter
bekend als de vrouw van Jan Beelen. Tonny Beelen was op 15 augustus samen met haar man Jan
en haar vriendin Lida Meskers betrokken bij een zeer zwaar auto-ongeluk. Beide vrouwen verloren
hierbij het leven en Jan werd zwaargewond per helikopter afgevoerd naar het VU Medisch Centrum in
Amsterdam. De viering van Maria Tenhemelopnemening door deze gelovige mensen is in een drama
geëindigd. Op een dag, die waardevol moest zijn was men weerloos tegen het noodlot dat hun moest
treffen.
Bij het indrukwekkende afscheid op 21 augustus in de St. Agathakerk waren ook veel leden van de
Club van Honderd. Jan heeft op de avond van 20 augustus in besloten kring afscheid kunnen nemen
van zijn vrouw in het VUmc. Tijdens de Requimviering werd Tonny door haar zoon Jos beschreven
als een vrouw, die eerst aan anderen dacht en daarna pas aan zichzelf. Als bestuurders van de Club
van Honderd hebben Marty en ik dat vooral ervaren als we eens een bespreking hadden bij Jan thuis.
Iedere keer werden we op een uiterst vriendelijke manier ontvangen, alsof we goede vrienden waren,
die ze jaren niet gezien hadden. Er werd met plezier voor ons gezorgd. Ook kenmerkend was de
manier waarop Tonny de telefoon oppakte als ik Jan opbelde. De eerste vraag was veelal – zoals bijna
standaard is in Nederland – “ Dag mevrouw Beelen, hoe is het met u?”. Het antwoord kwam snel en
kon niet korter: “Goed, dank u en hoe gaat het met u?”. De toon kwam zo over alsof het belangrijker
was dat het met mij goed ging dan met haar. Wat Jos beschreef was daardoor heel herkenbaar.
Onvoorstelbaar moet het verdriet voor Jan zijn om zijn vrouw en hun vriendin te verliezen. Met Jan
gaat het herstel de goede kant op. De genezing van drie gebroken ribben, een gebroken schouder en
het kleine scheurtje in zijn schedel verloopt voorspoedig. Wij weten dat Jan binnen de gemeenschap
van Lisse een duizendpoot was. Ongelooflijk veel uren als vrijwilliger heeft hij aan diverse instanties
gegeven. Binnen De Spartaan was Jan aanwezig wanneer het maar kon en inzetbaar voor een grote
diversiteit aan taken. Binnen de Club van Honderd is Jan meedenker en uitvoerder tegelijk. Om al dit
vrijwilligerswerk te kunnen doen moet je ondersteuning hebben van het thuisfront en met een vrouw
als Tonny met het levensmotto: eerst de ander, dan pas ik, krijg je die ondersteuning.
De leden van de Club van Honderd hebben intussen een e-mail ontvangen met de mededeling
dat ons geplande jaarfeest op 1 september niet doorgaat. Wij zullen voor dit jaar nog een andere
datum zoeken. Van veel leden hebben wij een begripvolle reactie gekregen op dit besluit. Om de
communicatie met en tussen de leden van de Club van Honderd te verbeteren verzoek ik ieder lid
(voor zover dat nog niet gebeurd is) om hun e-mail adres door te geven aan Marty van Rijnberk:
martyvanrijberk@kpnmail.nl.
Wij hopen dat Jan lichamelijk heel snel zal herstellen. Geestelijk zal het oneindig veel tijd vragen,
maar als al die vrijwilligers waarvoor Jan zich inzet nu eens een klein beetje aan Jan terug gaan
geven, dan moet dat op een positieve manier gaan helpen.
Willem van der Krogt
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KANTINENIEUWS
Koffiekaarten zijn alléén geldig met
trainingen, dus niet bij wedstrijden
WINNAARS
KOFFIEKAARTEN

JUNI 2012

Esther Nieraad
Ans Keijzer
Wim Cozijn
WINNAARS
KOFFIEKAARTEN

JULI 2012

Sam Rodenberg
Theo Edens
Marga Kortekaas
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WSV LEO (Leiden en Omstreken)
Organiseert op zaterdag 6 oktober a.s.

“De 3e Marine Vliegkamptocht”
Dit is een wandeltocht om
het voormalige
Marine Vliegkamp
Startplaats:
Voetbalvereniging FC Rijvogels
1e Mientweg 1, 2223 LC Katwijk
200 meter links voor de ingang
van de Vliegbasis
Starttijden: 25 km
10 en 15 km

9:00 – 10:00 uur
9:00 – 11:00 uur

Info:
0252-412982 na 18:00 uur of www.wsvleo.nl

Zomerkamp 2012 foto’s gemaakt door Jan en Leoniek
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE

Opgezegde leden

Vnaam

Naam

KnauCat

Vnaam

Naam

KnauCat

Vnaam

Naam

KnauCat

Werner

dekker

32 Recr

Simon

Lagendijk

32 Recr

Roon

Walkier

32 Recr

Jan

Eichhorn

32 Recr

Rik

Haalen

12 C-jun

Mariëlle

Walkier

31 Recr

Greet

Eichhorn-Poelgeest 31 Recr

Jasmin

Abouzied

09 D-jun

Theo

Schie

32 Recr

Mathilde

Plantenberg

17 Sr

Jeffreij

Rodewijk

32 Recr

Wisam

Lakdimi

04 C-pup

Lem

03 C-pup

Marloes

Kanselaar

31 Recr

Dreunen

08 A-pup

Rutger

Laak

08 A-pup

Koops

16 A-jun

van

van

Danny

vder

Ploeg

22 M M45

Jill

Heidi

vder

Veek

21 M V35

Rick

Jan

vder

Voet

32 Recr

Isa

Kort

07 A-pup

Reinier

Marcel

Peschier

22 M M35

Sara

Hoogenboom

05 B-pup

Hans

Morris

Boers

10 D-jun

Floorie

Beemster

31 Recr

Riana

Silvia

Topper

31 Recr

Marion

Keislair

31 Recr

Vnaam

Naam

KnauCat

Vnaam

Naam

Vnaam

Naam

KnauCat

Ammeraal - Diemel 31 Recr

Jeroen

Hoexum

32 Recr

Toorn

35 Recr Jr

Liu

Tran

32 Recr

van

ter

vden Haak
Krijger

32 Recr
31 Recr

Nieuwe leden
Rory

van

Noort

18 Sr

Cilia

Sylvia

den

Hollander

31 Recr

Petra

Ingrid

vder

KnauCat

Kleverlaan

31 Recr

Irene

Korbijn

11 C-jun

Bowie

vder

Slot

04 C-pup

Donna

vder

Niet

31 Recr

Janneke

Sengers

11 C-jun

Tjeerd

de

Vries

32 Recr

Indy

vder

Slot

06 B-pup

Dave

Spreeuw

10 D-jun

Korry

Diemel

31 Recr

Marjon

Randsdorp

31 Recr

Carin

vder

Kolk

31 Recr

Marco

de

Wit

32 Recr

Mani

Heijstek

04 C-pup

Sandra

van

Duijn

31 Recr

Hans

van

Duijn

32 Recr

Casper

Huikeshoven

02 Mini

Vanwege administratieve reden
afgevoerd als lid
Vnaam

Naam

KnauCat

Marianne de

Wit

31 Recr

Pauline

Hilliger

31 Recr

Vanwege administratieve reden

Het aantal leden
per 1 juli bedraagt

767

Het aantal leden
per 1 juli bedraagt

Verhuisde leden
Annemieke

Clemens-v.d. Lans 37 Wand

Rozemarijn van

Rooijen

31 Recr

Joost

Meer

18 Sr

Huub

Voesten

32 Recr

Karin

Huisman

31 Recr

vder

Verhuisde leden

KLAVERJASCOMPETITIE
SEIZOEN 2012 - 2013
afgevoerd als
lid
Vnaam

Naam

KnauCat

767

Annemieke

Clemens-v.d. Lans 37 Wand

Rozemarijn van

Rooijen

31 Recr

De klaverjascompetitie bij AV De Spartaan mogen we wel een traditie noemen.
Marianne de
Wit
31 Recr
vder Meer
18 Sr
Ook
het komende
winterseizoen
wordt deze weer georganiseerd door Jan Joost
van den Berg
en Frans Dames.
Pauline
Hilliger
31
Recr
Huub
Voesten
32
Ook deze winter zal veel bij hetzelfde blijven. De vaste kaartavond blijft de tweede vrijdag van de maand.Recr
Het systeem blijft hetzelfde, Rotterdams en verplicht gaan.
Karin
Huisman
31 Recr
In totaal 6 vrijdagavonden, in de maanden oktober t/m maart, aanvangstijd 20.00 uur.

1e
2e
3e
4e
5e
6e

avond:
avond:
avond:
avond:
avond:
avond:

vrijdag,
vrijdag,
vrijdag,
vrijdag,
vrijdag,
vrijdag,

12 oktober 2012
9 november 2012
14 december 2012
11 januari
2013
8 februari 2013
8 maart
2013

Om in de eindstand opgenomen te kunnen worden moet op minimaal 5 avonden deelgenomen worden.
Uiteraard is iemand die niet aan de gehele competitie kan deelnemen welkom op de avonden die men wel
kan of kom gewoon eens een avondje sfeer proeven.
Het inschrijfgeld ( € 3,= ) houden we voorlopig op hetzelfde niveau als het voorgaande seizoen.
Alle avonden zijn er een aantal kleine prijzen te winnen, dat kunnen vleesprijzen zijn, of delicatessen of een
flesje wijn. Ook de poedelprijs ontbreekt niet, deze mag echter niet mee naar huis genomen worden.
Als onze vaste administrateur Theo van Stijn aanwezig is, dan is een betrouwbare en snelle verwerking van
de uitslagen gegarandeerd.
Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan weet u ons denk ik wel te vinden.

GEZELLIGHEID IS TROEF

Met vriendelijke groeten, Jan van den Berg, 0252-860268/Frans Dames, 0252-413146,
e-mail: dames.meekel@ziggo.nl
DE SPARTAAN
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VAN DE CWA
De zomer loopt ten einde, de Olympische Spelen liggen nog vers in het geheugen. Er waren, met name
bij de atletiekwedstrijden, prachtige prestaties te bewonderen, met soms verrassende winnaars. Een ding
is wel duidelijk geworden: als je een doel voor ogen hebt en dat blijft nastreven dan is een medaille niet
ondenkbaar.
Ook de wedstrijdatleten van De Spartaan hebben doelen voor ogen en een paar atleten hebben die doelen
ook bereikt, of staan op het punt om die te bereiken. Het resultaat van doelgericht trainen en wedstrijdritme
opbouwen gaat dan zijn vruchten afwerpen. Maar, soms lukt het net niet en moet je jezelf weer oppeppen en
je schouders eronder zetten. Neem bijvoorbeeld onze topatlete Remona Franssen. Zo dicht bij deelname aan
de Olympische Spelen was ze nog nooit. Maar helaas gooide een blessure roet in het eten en haalde ze de
limiet net niet. Maar het bijltje erbij neergooien zal ze niet doen!
Een ander voorbeeld is Giselle Slotboom. Net een fantastisch jaar in de States achter de rug met veel
overwinningen en PR’s. Voor de zomervakantie was ze even terug in Nederland, maar kon door ongemakken
haar kunnen hier niet echt tonen. Nu is ze weer in Amerika, bij een andere universiteit en dus ook een ander
loopteam en reken maar dat we weer van haar zullen horen.
Daarentegen hebben bijvoorbeeld Ruud van Noort, Lonneke Derriks en Michel Hageman de laatste maanden
aansprekende prestaties geleverd.
Zo heeft Ruud de 7,25kg kogel een slordige 14.31m weggestoten en met de discus bijna de 50m-grens
doorbroken: 49.53m, terwijl Lonneke haar PR op de 600m (1.32.9min) en op de 800m (2.11.22min) scherper
heeft gezet. Verder is Michel steeds bezig om zijn master 800m tijd aan te scherpen, hij zit nu bij de 2.07min:
Uiteraard moeten we ook Martien van de Hoorn even noemen, wederom bezig om een paar plakken op de
Europese Master Kampioenschappen binnen te halen.
Gelukkig wordt een oude traditie weer in ere hersteld: de nazomer-instuif van De Spartaan, dit keer met een
aantal incourante nummers. We hopen op een gezellige en drukke wedstrijddag op zondag 2 september.
Kees van Beelen

BERICHTEN VANUIT HET WOC
Dag
Vr
Za
Zo
Zo
Di
Za
Zo
Zo
Zo
Za
Zo
Wo

Datum
14 sept 12
15 sept 12
16 sept 12
23 sept 12
25 sept 12
6 okt 12
7 okt 12
28 okt 12
4 nov 12
24 nov 12
2 dec 12
26 dec 12

Ed
5e

26e
25e

Omschrijving aktiviteit
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
Scholierenbosloop V0- en BO groepen 3 t/m 8
Indoor pupillen en junioren CD
Ter Specke Loop (Zorg&Zekerheidcircuit) 5-10-15 km
Kerstcross

REDACTIENIEUWS

Foto: Jan Sjoerd de Vries
Uiterste inleverdatum voor kopij op woensdag vóór 16.00 uur
woensdag 10 oktober; 28 november 2012
DE SPARTAAN
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lokatie
Leiden

Baan/weg
Baan
Baan
Baan/weg
Bos
Onderwater
Weg/baan
bos
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SUPER PRESTIGE ORANJE CIRCUIT
18de

2012
www.av-nsl.nl

www.oranjecircuit.nl

www.spartaan.net

Algemeen
De atletiekverenigingen N.S.L. uit Noordwijkerhout en de Spartaan uit Lisse organiseren voor de achttiende keer,
in samenwerking met de Oranjeverenigingen uit Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout en Sassenheim en de
harddraverijverenigingen Hillegom en Lisse, het “Super Prestige Oranje Circuit”. Het is een open competitie, waaraan
iedereen kan deelnemen. Deelname aan één wedstrijd kan ook. Men wordt dan niet in het SPOC–klassement
opgenomen. De plaatselijke organisaties kunnen, indien zij dit willen, een tijdslimiet hanteren v.w.b. binnenkomst.
De tijdslimiet zal door de organisatie voor de wedstrijd bekend worden gemaakt.

Het circuit gaat over de volgende 6 wedstrijden:
Datum
28-08-2012
04-09-2012
07-09-2012
14-09-2012
18-09-2012
25-09-2012

Plaats
Noordwijk
Noordwijkerhout
Hillegom
Voorhout
Sassenheim
Lisse

Afstand
6,5 km
6,6 km
7,2 km
7,3 km
7,0 km
6,5 km

Aanvang
19.45 uur
19.45 uur
19.45 uur
19.45 uur
19.30 uur
19.20 uur

Jeugdloop
19.00 uur
19.15 uur
19.15 uur
19.15 uur
19.00 uur
19.00 uur

Start/inschrijving
Jeroensplein (Hotel Royal Voorstraat)
Havenstraat (Hardloopwinkel)
Hoofdstraat (Hotel Flora)
Kerkplein (Tent)
Hoofdstraat 226-228 (Melman Business & Casuals)
Atletiekbaan a.v. (De Spartaan Spekkelaan)

Inschrijving
Voorinschrijving t/m 26 augustus a.s (tot 20.00 uur) via www.oranjecircuit.nl € 15,Na inschrijving tot 15 minuten vóór aanvang van de wedstrijd in Noordwijk, Noordwijkerhout en Hillegom € 17,-

Eindklassement
Om voor het eindklassement in aanmerking te komen, moet men minimaal aan vier wedstrijden deelnemen.
Indien men aan meer dan 4 wedstrijden deelneemt, worden de 4 beste resultaten in het eindklassement opgenomen.
Voor een klasse waar minder dan 3 lopers/loopsters deelnemen wordt geen eindklassement opgemaakt.

Mannen & Vrouwen
15 t/m 20 jaar
21 t/m 34 jaar
35 t/m 44 jaar
45 t/m 54 jaar
55 t/m 64 jaar
65 en ouder

Prestatie SPOC
jeugd t/m 14 jaar.
de
voor
atie naar

Ga voor alle inform

t.nl
www.oranjecircui

Voor alle
SPOC
deelnemers
een oranje
badlaken!

Prijzen
Als de plaatselijke Oranje-harddraverijverenigingen voor hun wedstrijden prijzen beschikbaar stellen, dan komt iedere
deelnemer, ook diegene die niet aan het SPOC deelnemen, daarvoor in aanmerking. Voor deelname aan het
“Super Prestige Oranje Circuit” ontvangt de overallwinnaar bij de vrouwen en bij de heren een geldprijs van € 75,-.
In de klassen voor mannen, 3 geldprijzen van € 40,- tot € 20,-.
In de klassen voor vrouwen, 3 geldprijzen van € 40,- tot € 20,-.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking is direct na de laatste wedstrijd.
Voor alle SPOC deelnemers is er ook nog een bidon, beschikbaar gesteld door Speciaal Drukkerij Bax.

NOORDWIJK – NOORDWIJKERHOUT – HILLEGOM – VOORHOUT – SASSENHEIM – LISSE
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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CRA-NIEUWS
HET WINTERCIRCUIT
Op 28 oktober gaan de onderlinge (hard)loopcompetitie en de Sportief-wandel/nordicwalking (SW/NW)
tochten van start. Ieder Spartaanlid vanaf 15 jaar kan aan de loopcompetitie meedoen. Het is een gezellige
competitie met ook in de lagere regionen leuke onderlinge strijd. Als je nog geen twee jaar loopt, raden
we aan om met de korte afstand mee te doen. Hiermee verklein je de kans op blessures. De start voor de
hardlopers is steeds om 11 uur. De Coopertest is vanaf 11 uur in series.
De activiteiten staan gepland op de volgende zondagen:
Hardlopen
SW/NW
28 oktober
Keukenhofbosloop; ca. 5 of 11 km
Rondje langs het water
18 november
Polderloop; 5 of 15 km
Dijkenrondje
16 december
Duin/strandloop; 3,5 of 10,7 km
Rondje duin/strand
13 januari
CRA- ½ marathon; 8 of 21,1 km
Olmenhorstwandeling
10 februari
Baanloop; 4 of 8 km
Rondje Lisse
10 maart
Coopertest; 12 minuten
Rondje Keukenhofbos
De reserve Coopertest (voor wie op de 10e niet kan) is op 3 maart om 11.00 uur.
De sportief-wandelaars en Nordic-walkers (SW/NW) zijn nadrukkelijk uitgenodigd ook mee te doen. Voor hen
wordt een apart parcours uitgezet. Hier ligt de nadruk niet op het wedstrijdelement, maar op lekker sportief
samen een stuk lopen en ongeveer gelijktijdig en op (nagenoeg) dezelfde plaats eindigen als de hardlopers.
Zondag 28 oktober beginnen we dus met de 1ste wandeltocht. De starttijd voor de wandelaars en Nordic
walkers is 10.00 uur. De afstanden van de tochten zijn ca. 6,5 km of 9 km.
We hebben ook dit jaar weer een deelnemerslijst, dus meldt je vooraf bij de CRA.
Wanneer je minimaal 5 keer hebt meegedaan doe je mee aan de verloting. We hopen op een grote deelname.
Introducés mogen ook mee; tegen betaling van 2 euro.
Onze voorjaarsestafette (voor de hardlopers) is gepland op dinsdagavond 21 mei.
DE FEESTLOOP VAN DE HARDDRAVERIJVERENIGING
Net als in voorgaande jaren kunnen Spartaanleden weer gratis meedoen.
Op dinsdag 25 september organiseert de Spartaan voor de Harddraverijvereniging weer de jaarlijkse
najaarsfeestloop (de kermisloop).
Deze loop is ook de laatste wedstrijd van het ‘SPOC-circuit’ (zie o.a. hierachter bij Trimlopen).
Diegenen die niet mee willen doen, kunnen niet van onze accommodatie gebruik maken. In het
trainersoverleg is afgesproken, dat er op deze avond geen training wordt gegeven. Ieder wordt opgeroepen
mee te doen aan de feestloop. De afstand is 6,6 km en de start is om 19.20 uur.
Inschrijven
Op vertoon van je ledenpas bij het wedstrijdsecretariaat krijg je een startnummer. Vanaf 18.00 uur kun je je
inschrijven.

Spartaantenue

We stellen het op prijs als de Spartaankleuren goed te zien zijn. Verzoek aan alle deelnemers is om het
Spartaanshirt te dragen.
DE (DONDERDAGAVOND)TRAININGEN IN SEPTEMBER EN REFLECTIEHESJES
Binnenkort is het helaas weer te vroeg donker om nog in het duin te kunnen trainen. Donderdag 6 september
is/was de laatste duintraining.
Op 13 september wordt per groep gestart met de wegtraining.
Op donderdag 27 september (harddraverij-avond in Lisse) komen veel Lissese lopers en trainers niet. Er
zullen wel enkele trainers aanwezig zijn. De groepen worden iets samengevoegd.
DE SPARTAAN

- 11 -

Atletiekvereniging “De Spartaan”

46e jaargang nr. 485 augustus 2012

We vertrekken de donderdagavonden om 19.15 uur bij de kantine. Dragen van een (eigen) reflecterend hesje
is verplicht. Zonder hesje mag je niet mee. Een lampje/lampjes voor de betere zichtbaarheid is verstandig.
Voor de duidelijkheid: ieder wordt geacht met zijn eigen hesje te lopen. De hesjes van de Spartaan
zijn er voor nieuwe leden die zelf nog geen hesje hebben en voor de anderen als je je eigen hesje eens hebt
vergeten.
SPORTKEURING
Het is ieders eigen verantwoordelijkheid, maar ik wil weer eens wijzen op het belang van een (uitgebreide)
sportkeuring. Hoeveel van de kosten wordt vergoed, is afhankelijk van je ziektekostenverzekering.
Adres en telefoonnummer op bladzijde 2 van de Spektakels.
TRIMLOPEN
Op dit moment bereiden vele recreatielopers zich voor op de Berlijn Marathon (30 september) of de Zilveren
Kruis Achmealoop, anderen op de Berenmarathon op Terschelling. Of natuurlijk op een ander evenement,
zoals bijvoorbeeld de kermisloop (of –lopen; het ‘SPOC-circuit’).
Als je dit leest, zijn de eerste lopen van het SPOC-circuit al geweest, maar je kan nog aan één of meer ‘losse’
lopen meedoen.
Een andere serie lopen in de omgeving is het Z en Z-circuit; een serie van 8 lopen. Elders in dit blad (of in het
volgende nummer) en/of in de kantine kun je hierover meer informatie vinden.
Enkele lopen in de omgeving en elders.
za. 15 sept. Oranje FlowerPowerPainter (estaf.-)Mar.; 42,2 km www.oneenonly.nl
zo. 23 sept. Dam tot Damloop; 16,1 km (inschr. is dicht)
di. 25 sept. Najaarsfeestloop; (zie boven)
zo. 30 sept. Zilveren Kruis Achmealoop; 10-21,1 km; www.zilverenkruisachmealoop.nl
zo. 7 okt. Rondje Bergen; 10-16,1 km; www.rondjebergen.nl
zo. 7 okt. Rottemerenloop; 10-21,1 km; www.dekieviten.nl
zo. 4 nov. Berenmarathon; 21,1-42,2 km; www.berenloopterschelling.nl
zo. 4 nov. Najaarscross; 10-21,1 km; www.dekieviten.nl
zo. 11 nov. Oosterduinloop; 8-16,1 km; www.av-nsl.nl
zo. 18 nov. Zevenheuvelenloop; 15 km; www.zevenheuvelenloop.nl

12.00 u. Roelofarendsveen
v.a. 12.20 u. Amsterdam
19.20 u. Lisse (Spartaan)
13.15/12.30 u. Haarlem
11.10/12.45 u. Bergen NH
11.00 u. Bleiswijk
12.00/12.30 u. Terschelling W
11.00 u. Bleiswijk
11.00 u. Noordwijkerhout
v.a. 13.00 u. Nijmegen

WANDELINGEN IN DE REGIO
za.
8 sept. Den Haag, paleizentocht, div. afstanden, ook NW
za. 22 sept. Amsterdam, Dam-dam, div. afst., ook NW(Inschr. is dicht)
za. 29 sept. Vlaardingen, Randstadserie- 1e tocht, ca. 25 km
za.
6 okt. Vliegkamp Valkenburgtocht, 10-15-25 km, ook NW
za. 13 okt. ‘s Gravenzande, Randstadserie- 2e tocht, ca. 25 km
za. 20 okt. Wormer, de Saens Skoon wandeltocht, 40 km
za/zo.27/28 okt. Overveen, NHWB-Herfstwandeltocht, 5-10-15-20-25 km, ook NW
za.
3 nov. Pijnacker, Randstadserie- 3e tocht, 25 km
za. 17 nov. Wassenaar, Randstadserie- 4e tocht, 25 km

www.sdsdenhaag.nl
www.damtotdamwandeltocht.nl
www.rs80.nl
www.wsvleo.nl
www.rs80.nl
www.WS78.nl
www.nhwb.nl
www.rs80.nl
www.rs80.nl

Als je nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met één van de leden van de Commissie
Recreatie Atletiek (Margo Kivits, Alfred Langendijk, Fred van der Hoorn, Wim Schouten, Loek van Saase en
Theo Edens).
Namens de Commissie Recreatie Atletiek,
Theo Edens

50 jaar geschiedenis van AV De Spartaan
Koop het jubileumboek voor slechts € 5,00
DE SPARTAAN
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Soepel lopen sterke heupen
Marc Gerlings, ingezonden om je voordeel er bij te doen, door Lieskina Brouwer, trainer groep B
Behalve dat ik de buikspieren erg belangrijk vind, kan ik me ook erg vinden in onderstaand advies.
Om soepel te lopen heb je niet alleen beenspieren nodig die veerkrachtig hun werk doen.
De heupen, daar zit ook veel loopkracht in. Laat je niet zakken in je heupen maar werk met ze zodat je
mooie soepele looppassen maakt. Gebruik hun kracht en flexibiliteit.
Ga over van sloftempo naar de verende pas.
Bij looptrainingen hoor je er weinig over: de heupen. Het devies is meestal warming-up en stevig trainen.
Prima dat je veel traint maar gebruik die heupen. Je haalt er kracht uit en je stabiliseert de torsie. Je
hebt als loper twee dingen nodig; kracht in de heupen maar ook flexibiliteit. Vooral bij de afzet is extra
bewegingsruimte mooi meegenomen. De algemene regel; zak niet door je heupen, met je achterwerk naar
achter. Gebruik je heupen en daarmee krijg je een rechte loophouding in je bovenlijf. Een paar oefeningen
die je kunt uitbouwen tot een rekoefening kunnen je op weg helpen.
Skipping
Een ideale manier om je heupen beter in te zetten is om regelmatig skippings
uit te voeren. Dat kan heel eenvoudig, bijna op de plaats tot ingewikkeld met
verschillende passen. Je vergroot je bereik in het heupgebied en daar is het om te
doen.
Een eenvoudige skipping kun je uitbouwen tot een rekoefening. Doe een rustige
skipping met passen. Zodra je bovenbeen horizontaal is breng je je beide handen
naar de knie en trek je het been richting de borst. Houd het heel even vast,
één tot enkele seconden, en laat dan weer rustig los. Doe de oefening rustig en
gecontroleerd.
Lunge krachtvoer
Een van de mooiste oefeningen voor de heupen is de lunge. Het is krachtvoer voor
dit gebied. Pak regelmatig lunges mee in je training, je zal het merken in de spieren
die sterker worden. Voer een lunge, de uitvalspas in goed Nederlands, zo uit
dat je onderbeen dat je vooruit zet recht onder je knie uitkomt. Hoe verder
de pas, hoe zwaarder de oefening. Doe je deze oefeningen voor het eerst,
beperk de uitvalspas. Te ver betekent dat je kleine scheurtjes op kunt lopen
door een te grote belasting. Als je de pas gebruikt in een warming-up en je
gaat daarna trainen wil je geen te zware uitvalspas doen. Je kan er last van
houden tijdens de training, stramme spieren.
Let bij de lunge ook op de rek die ontstaat bij het been achterwaarts.
Meestal ligt de nadruk op krachtontwikkeling in het bovenbeen voor. Voor de
toepassing in je heupen kun je beter aandacht vestigen op het achterwaartse
been. Strek totdat je rek voelt en ga dan niet verder.
Schuin
Als loper ga je meestal rechtdoor maar het is voor je lijf goed om een breder bereik te trainen. Tenslotte heb
je ook wedstrijden en trainingen met veel bochtenwerk. Doe daarom naast de lunges recht vooruit ook schuin
uitgevoerde lunges. Je belast je heupen anders en je moet meer corrigeren dan bij de rechte uitvoering. Stap
ongeveer 45 graden uit,keer terug naar je start en stap dan naar de andere kant 45 graden uit.
Rotatie langs de muur
Tot slot gaan we de benen en heupen nog even losmaken. Zoek een muur op. Sta rechtop en plaats je
hand tegen de muur. Op een been komt je gewicht, het andere kan vrij bewegen. Met het been dat vrij kan
bewegen ga je nu mooie ronde hardlooppassen maken zonder dat je de grond aanraakt. Je mag wel over
de grond schuiven maar het is niet de bedoeling dat je daar tot stilstand komt. Maak de beweging ronder en
groter dan je normale hardlooppas.

DE SPARTAAN
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SUDOKU

Olympische sferen bij AV De Spartaan
Zelfs tijdens de zomervakantie leeft atletiek in Lisse. In samenwerking met de plaatselijke BSO’s
(buitenschoolse opvang) heeft onze club op 9 Juli en 2 Augustus, maar liefst 132 kinderen in aanraking met
atletiek gebracht.
Op beide dagen was er een heuse vlaggenparade tezamen met het Olympische volkslied aan vooraf gegaan.
Kinderen van BSO SKOL had zelfs vlaggen gemaakt voor hun ploeg (zij vertegenwoordigde ieder een fantasie
land) waarna zij d.m.v. een meerkamp kennismaakten met atletiek.
Met de fantastische hulp van Giselle Slotboom, Simon Grannetia, Miranda de Regt, Karel Peterse, Maaike Boon
en Anthony Ott beleefden de kids een leuke sportieve dag.
Tevreden en vermoeid gingen zij naar huis. “Bedankt Meneer, DIT WAS LEUK!!” “Mogen we nog een keer
hoogspringen!” “We willen nog een keer werpen” Waren een paar van de vele positieve reacties.
Wellicht zijn een aantal kinderen geïnspireerd om deel te nemen op de Spelen van 2020!
De sportdagen in samenwerking met de BSO’s zijn zeer geslaagd te noemen en voor herhaling vatbaar!
Anthony Ott

DE SPARTAAN
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NIEUWS VAN DE COMMISSIE JEUGD ATLETIEK
De zomervakantie zit er weer op. Na een enorme eindspring in juni en juli konden we eindelijk half juli op
vakantie (behalve dan Noord Holland). En wat een eindsprint was het. Weet jullie het nog: ZHM pupillen
competitie in Lisse (heel veel Spartanen), laatste CD competitie in Alphen a/d Rijn (halen we de landelijke finale
of niet), NJAD in Vught (heel nat maar ook heel gezellig), Ouder-Kind wedstrijd in Lisse (ook zo’n
spierpijn gehad) en als absolute afsluiter voor de zomer, de Spartaan zomerkamp (30 Spartanen
onder de geweldige begeleiding van een aantal trainers en oudere Spartaanleden).
Wat hebben de begeleiders er weer een super kamp van gemaakt,
nogmaals iedereen ontzettend bedankt. Dan heb je ook even rust nodig…

Wat staat er verder op de menukaart?
Voorgerecht in de vakantie met de Olympische Spelen.

Hebben jullie ook zo genoten van de atletiek tijdens de Olympische Spelen? Ik wel! Helaas waren niet alle
Hollandse atleten even succesvol als Churandy Martina (wow, een Nederlander in de finale van de 100 meter
sprint!), maar sport blijft leuk om te zien.
Ik hoop dat jullie na het zien van al dat sport ook weer veel zin hebben
in de rest van dit seizoen.

Hoofdgerechten

Wat staat ons nog allemaal te wachten? Voor de pupillen de laatste ZHM in Zoetermeer op
1 september, de NK estafette in Amstelveen voor de snelste Spartanen van het afgelopen
seizoen en de onderlinge meerkamp aan het eind van het seizoen.
Voor de CD jeugd staan de C en D spelen op het programma, nog een aantal instuif
wedstrijden en meerkampen en natuurlijk ook de onderlinge meerkamp.

Bijgerechten

Het wordt straks weer tijd voor de Grote Club Aktie, dus waarschuw al je vrienden,
familie (opa’s, oma’s, alle ooms, tantes, neven, nichten), buren, kennissen en andere
bekenden, dat ze straks loten van jouw kopen!

Toetje

Aan het einde van het seizoen nemen de A2 pupillen afscheid van de pupillengroep. Onlangs
hebben wij kunnen vernemen dat we de komende 10 jaar de Dick de Vroomen bokaal mogen
toewijzen aan die atleet/atlete, die het best in de groep staat, met hartelijke dank aan de
familie de Vroomen. Aansluitend een clinic van het favoriete onderdeel van de gekozen atleet.
Maar eerst afwachten wie de Dick de Vroomen bokaal dit jaar mag ontvangen.
Wim Bouma

PUPILLENNIEUWS
Beste Pupillen
De vakantie is weer voorbij en de meesten zijn alweer aan het trainen. Voor de vakantie
nog een geslaagde ouder-kind wedstrijd en tentennacht gehad. De groep was niet erg
groot, maar de lol was er niet minder om. Dit jaar voor het eerst een springkussen, wat
zeker voor herhaling vatbaar is. Spannende nachtspellen onder leiding van Jan Beijk;
altijd een succes! Daarna je tent in, maar….. wat is er nu leuker om ’s nachts om 12
uur met je zaklamp een rondje op de baan te lopen en daarna nog in de kantine een
pannenkoek eten!
Ook de laatste woensdagmiddag training voor de vakantie was het gelukkig warm genoeg voor
waterspelletjes (dit is een beetje traditie geworden). 8 kliko’s met water klaargezet, ook de steeplebak vol
water voor het eindspel. Tom met de brandslang erbij om iedereen nat te spuiten, wat een feest! Nou dat kan
je wel aan hem over laten, die Tom kan zo bij de brandweer!
Natuurlijk is er ook weer een bus vol naar Meerlo op kamp gegaan. Ondanks dat er wel eens een regenbuitje
viel, was het weer grandioos! Begeleiders bedankt!!
Ik hoop dat iedereen van de vakantie genoten heeft en weer met frisse moed naar school en de trainingen
gaat. 1 september is namelijk de 4e ZHM competitie in Zoetermeer al en de 29e de NK estafettes in
Amstelveen. Dus reden genoeg om er weer hard tegenaan te gaan.
We zien jullie weer graag komen!
Namens jullie trainers en trainsters, Fieke
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Tussenstand puntenklassement
Hieronder de tussenstand van het puntenklassement van de pupillen, bijgewerkt tot en met de NJAD in
Vught. Bij deze laatste wedstrijd waren de onderdelen wat anders dan we gewend zijn, daarom hebben
jullie voor deze wedstrijd alleen deelname punten gekregen. Succes met de laatste wedstrijden van
het seizoen in September en Oktober. Heb je vragen of opmerkingen, mail me dan: puntenklassement.
spartaan@hotmail.nl
Groetjes van Nathalie

1
2
3
4

Mini pupillen Jongens
Naam
Nick Duinkerken
Alje Stip
Jari Langelaan
Casper Huiskeshoven

1
2
3
4
5
6
7
8

C pupillen Jongens
Naam
Tijs Kotte
Jarique Hazel
Tijn Kauffman
Wisam Lakdimi
Youp Dekker
Jasper Valten
Tibbe Nijgh
Bram Koorstra

1
2
3
4
5
5
6

B pupillen Jongens
Naam
Stijn Hooijman
Matthijs Valten
Thijs van Rijn
Thijs van 't ship
Robin Hummeling
Julian Lamboo
Wesley Wijnands

1
2
3
4
5
6
7

A1 pupillen Jongens
Naam
Sven Hazenoot
Jochem van Stijn
Luka van der Meij
Niels van Beek
Martijn den Hoed
Sam Reijerkerk
Dylan Mul

1
1
2
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
10

A2 pupillen Jongens
Naam
Bas Meeuwenoord
Julian van Meggelen
Martijn Sabel
Stijn Lammers
Michael Bouma
Merlijn van der Lans
Willem Olsthoorn
Jesper van der Marel
Tyrone Nijman
Maurits van Oers
Kevin MacDonald
Bas Tijssen
Benjamin van Kessel
Daniël Venhuizen

Dn NN EV PR Tot
24
6
0
8 38
10
6
0 10 26
12
4
0
0 16
2
4
0
0
6

Dn NN EV PR Tot
24
7
0
8 39
22
7
0
2 31
12
7
0
6 25
6
7
0
6 19
6
5
0
6 17
4
4
0
0
8
2
4
0
0
6
2
0
0
0
2

Dn NN EV PR Tot
20
7
1
4 32
20
7
0
4 31
16
7
1
6 30
16
6
1
2 25
2
4
0
0
6
2
4
0
0
6
2
3
0
0
5

Dn NN EV PR Tot
22
7
1 12 42
28
7
0
6 41
24
5
0
2 31
20
5
0
4 29
4
4
0
0
8
4
3
0
0
7
2
0
0
0
2

Dn NN EV PR Tot
28
7
0
8 43
26
7
0 10 43
22
7
0
8 37
24
7
0
6 37
20
5
0
8 33
16
7
0
8 31
20
7
0
4 31
16
6
0
2 24
4
5
1
2 12
4
5
0
2 11
6
0
0
0
6
2
3
0
0
5
2
0
0
0
2
2
0
0
0
2

Mini pupillen Meisjes
Naam
1 Nadine van Dam

Dn NN EV PR Tot
10
7
1
4 22

1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10

C pupillen Meisjes
Naam
Jelka Böhm
Carmen de Jong
Fleur Smeets
Laura van Kampen
Iris Hulsbosch
Iris Vije
Jill Lem
Tessa de Wit
Emmelie Tegel
Noortje Reijerkerk
Anouk Bemelman

Dn NN EV PR Tot
22
7
0 10 39
18
7
1 12 38
20
7
2
8 37
8
7
0
8 23
6
5
0
6 17
6
5
1
2 14
4
4
0
0
8
4
4
0
0
8
2
4
0
0
6
4
0
0
0
4
2
0
0
0
2

1
2
3
4
5
6

B pupillen Meisjes
Naam
Amy den Hollander
Mandy Duinkerken
Floor Verkade
Suzanne van Oers
Sanne van der Meer
Eva Lieverse

Dn NN EV PR Tot
22
7
1 12 42
20
7
0
4 31
10
6
0
4 20
6
6
0
4 16
6
6
0
2 14
4
4
0
0
8

1
2
3
4

A1 pupillen Meisjes
Naam
Nicole in 't Veld
Shana van Vuuren
Hannah Olsthoorn
Emma van Werkhoven

Dn NN EV PR Tot
26
7
0 10 43
22
7
1
6 36
22
7
1
4 34
20
7
0
2 29

A2 pupillen Meisjes
Naam
Eveline de Jong
Annemijn Warmerdam
Megan van Beelen
Hieke Böhm
Lara Owobowale
Anne-Wil van Werkhoven
Joël Langelaan
Isabel van Opzeeland
Linde Braun
Doortje Roodenburg
Vivian Rooza
Sterre van Rijn
Milou van der Ploeg
Loes Wijsman
Irene Winters
Bente Amundsen
Rachel van der Veek

Dn NN EV PR Tot
28
7
0 10 45
26
7
1 10 44
26
6
0 12 44
24
7
0 10 41
14
7
0 12 33
20
7
1
2 30
22
5
0
2 29
18
7
0
2 27
10
7
0 10 27
16
5
0
0 21
8
7
1
4 20
12
6
0
0 18
6
4
0
6 16
4
5
0
4 13
8
4
0
0 12
6
4
0
0 10
10
0
0
0 10

1
2
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
14
14
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NATIONALE JEUGD ATLETIEK DAG VUGHT 24 JUNI 2012

Op stap met 19 teams en 24 begeleiders/sters
Op pad met de lente runners (geschreven door de moeder van Isabel van Opzeeland),
De woensdag middag voor het NJAD begon de voorpret al. De meiden Bente, Isabel, Doortje en Irene lieten
al hun creativiteit los op het spandoek. Met vingerverf en stiften
gingen zij aan de slag. Het werd een heel vrolijk spandoek. Eindelijk
was het zover, zondag 7:15 op de parkeerplaats, in de regen,
maar dat mocht de pret niet drukken. Marga had alles weer perfect
georganiseerd, dus zaten we vrij vlot met z’n allen in de bus. Wat
gezellig met z’n allen in de bus en mochten ze ook nog een film
kijken. We arriveerden volgens schema. De tent van de Spartaan
werd opgezet (zo bleven alle tassen lekker droog). De spandoeken
werden opgehangen en bewonderd.
Het kon eindelijk beginnen. We kregen een warm welkom van de burgermeester en daarna een warming
up dans van Cees en Cees. Eenmaal warm kon het echte werk beginnen.
De lente runners begoten met Hordelopen en daarna de Atletics Arena waar diverse onderdelen waren.
Vervolgens naar de survivalbaan (opblaas baan) die door het weer extra glad en pittig werd. Pauze, eindelij
opwarmen afdrogen en lekker wat eten en vol enthousiasme weer door naar Verspringen en Kogelstoten
waar ze lekker vaak aan de beurt waren doordat er toch al wat kinderen waren afgehaakt door het weer.
De mensen van de organisatie bij de diverse onderdelen bleven super
vrolijk en enthousiast ondanks dat sommige echt doorweekt waren. Top!
Ze waren dan ook blij te zien dat de meiden zo genoten.
Vol verwachting gingen de meiden naar de prijsuitreiking waar iedereen
een prachtige medaille kreeg.
Nog even met z’n allen op de foto en op naar de bus. Daar hebben de kids
met elkaar genoten van de terug reis. Zo kwamen we moe en voldaan
weer aan in Lisse.
Een dag om nog vaak met plezier aan terug te denken.
Twee teams van De Spartaan zijn in de prijzen gevallen te weten: De Groene Rakkers (Jelka, Fleur, Iris V. en Carmen)
1e bij de C-pupillen en De Groene Sprinters (Stijn L, Merlijn, Jesper en Martijn S.) 1e bij de A1-pupillen
DE SPARTAAN
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Hier een stukje van de beleving van Lara:
Vanochtend moesten we vroeg op, toen gingen we in de bus. Ik zat boven
voorin. Toen we er waren gingen we naar binnen, een paar minuten
moesten we snel naar de hordeloop, ik had nog nooit een hordeloop
gedaan in een wedstrijd.
Toen konden we naar een funspel dat was leuk, we deden het in een
opblaasband die heel groot was we deden hoogspringen en sprinten.
We gingen toen verder, ondertussen ging het keihard regenen. We deden
nog de stormbaan. Dat moest op onze blote voeten, het was heel koud ik
mocht 2 keer.
Toen hadden we echt pauze, dat was best saai, we zijn toen onszelf
wezen opdrogen. Toen we weer opgedroogd waren was de pauze
afgelopen. We gingen verspringen en daarna sprinten, een paar minuten
later moesten we kogelstoten.
Toen kregen we nog een bosloop er waren heel veel meisjes gevallen,
gelukkig stonden ze weer op.
Toen waren we klaar. En gingen we weer de bus in, het was in Lisse mooi
weer.
Lara Owobowale

Vivian

Rachel

Lara

Milou

Onder moeders paraplu

Nationale Jeugd Atletiek dag op 24 juni 2012
Bij aankomst in Vught hebben Marga en haar sterke mannen eerst de party-tent opgezet. Op dat moment was het
even droog en hebben alle trotse kinderen hun spandoeken opgehangen, het zag er erg leuk en kleurrijk uit.
Na de opening konden alle kinderen en begeleiders aan de slag. Wat doen we aan vandaag: natuurlijk Spartaan
groen, maar het begon al snel een beetje te regenen, iets harder te regenen, heel hard te regenen en het stopte
niet meer met regenen. Het spartaan groen werd regenpak geel.
Dat mocht de pret niet drukken, want weer of geen weer, we gaan door met sprinten, horden, bal stoten,
verspringen, fun-onderdelen en AA. Mijn groep van 4 B-meiden met de naam TEAM FOUR’s (T=Teuntje, E=Eva,
A=Amy, M=Mandy) mocht beginnen met een fun-onderdeel, met een stok zover
mogelijk naar boven klimmen op een steile wand. Daarna wat atletiek onderdelen
en ook actief zijn in de AA (Athletics Arena)waar je allerlei verschillende onderdelen
mocht doen waarbij hoogspringen hier erg in trek was!
Tussen de onderdelen even snel eten, drinken, naar het toilet want de pauze moest
toch ook echt gebruikt worden om droge kleding aan te doen. Het laatste onderdeel
was de hindernisloop over de atletiekbaan en door het bos, het Spartaangroen was
weer zichtbaar, want het was droog!
Iedereen heeft goed gepresteerd en na de prijsuitreiking mochten we moe maar
voldaan allemaal de bus weer in. Als begeleider was ik blij met mijn watervaste pen,
Amy den Hollander
enthousiaste kinderen, een goede organisatie in Vught, een goede organisatie vanuit
de Spartaan en alles wat ik vergeten ben. Kortom de ouders/begeleiders die twijfelen
om ook een keer mee te gaan: doen! want volgend jaar is het droog!
Groeten Renate van der Zwet

Hoezo nat???
Trainster in spé:
Lara geeft les aan Milou

Balstoten:
Stijn Hooijman

Tijn Kauffman
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Ik vond het vet leuk omdat ik nog nooit mee heb gedaan aan de njad.
Als eerste gingen ik en mijn groepje hordenlopen na het hordenlopen
gingen we naar de Arena. Na de Arena gingen we verspringen en toen
heb ik mijn pr gehaald. Na verspringen gingen we kogelstoten. Na
het kogelstoten gingen ik en mijn groepje naar de afmatrace. Bij de
afmatrace ben ik helemaal tot bovenaan geklommen tot de tachtig.
Na de afmatrace gingen we naar de survivalbaan ik vond de survivalbaan leuk omdat het om snelheid ging
en omdat je dan kan zien hoe snel iedereen door de survivalbaan heen kan. Na de survivalbaan gingen we
naar de sprint ik vond het een leuk onderdeel maar ik vond het wel jammer dat we niet uit de startblokken
mochten starten maar ander liep het nog erger uit. Na de sprint gingen ik en mijn groepje klaar staan bij de
hindernisloop ik liep goed maar ik vond de bochten lastig omdat dat voor de finish staat en dan kan ik geen
sprintje meer trekken. Ik vond de terug reis ook leuk want ik zat naast Bente en die is heel erg lief. Volgend
jaar wil ik nog wel een keer mee want ik vond het een super leuke dag.

LIEFS ISABEL

Sven Hazenoot

Megan van Beelen

Nadine van Dam

Fleur Smeets

Youp Dekker

Leiders of lijders???

De winnaars van de groep A1-pupillen zijn v.l.n.r. Martijn, Jesper, Merlijn
en Stijn. Deze groep kreeg ook een eervolle vermelding voor hun spandoek.
DE SPARTAAN

- 19 -

Atletiekvereniging “De Spartaan”

46e jaargang nr. 485 augustus 2012

Ouder-Kind-Wedstrijd en Tentennacht 30 juni 2012
Hoi, ik ben Fleur Smeets, 8 jaar oud en C-pupil.
Samen met mijn vader en moeder heb ik meegedaan aan de ouder- kind
wedstrijd !! Dat vond ik echt wel spannend, want nu kon ik laten zien
of ik beter dan mijn ouders kan sprinten. Eerst gingen we de tenten
opzetten op het gras. We werden in groepen ingedeeld en gingen lekker
pannenkoeken eten.
Daarna begonnen we aan de 60m sprint, mijn favoriete onderdeel….ik
was benieuwd of ik ging winnen van mijn vader en moeder…en…….jawel
ik won !!!!
Ook gingen we nog verspringen, kogelstoten en balwerpen. Toen werd
het al een beetje laat en gingen de ouders weg. Toen het echt donker
was gingen we het dieren geluidenspel doen op de wielerbaan. Dit was
heeeel spannend want overal zaten mensen verstopt die enge geluiden
maakten en er was zelfs iemand die vuurspuwde!!!
Nadat dit spel afgelopen was mochten we ook nog op de baan spelletjes doen zoals estafette met zaklampjes
die je dan moest doorgeven…..inmiddels was het al heel laat geworden en ging ik in een tent slapen met
Laura, Job en Sanne. ’s Morgens waren we al vroeg wakker en kregen we een lekker ontbijt en toen gingen we
spelletjes doen en opeens waren mijn ouders er weer en werd jammer genoeg de tent weer afgebroken en ging
ik naar huis.
Ik vond het echt heel erg leuk en wil graag de volgende keer weer meedoen!!! Groetjes.
Het verslag van Sanne van der Meer (MPB):
Op 30 juni ging ik bij de Spartaan slapen. Om half 5 moest je je tent
opzetten. Maar ik was er pas om 6 uur, want ik had een partijtje. Ik
ging wedstrijden doen tegen me vader. We moesten verspringen,
balwerpen, kogelstoten, 60 meter sprinten en we moesten 6 minuten
hardlopen. En ik heb toen 1075 meter gelopen. Na de wedstrijd
mochten we in onze tent. En ik lag bij Jop, Laura en Fleur. En om 11
uur gingen we een speurtocht doen. De jongens gingen in de ene
groep bij meester Karel en de meisjes gingen in de andere groep
bij meester Jan. Bij de speurtocht gingen mensen dierengeluiden
nadoen. Die dierengeluiden moesten we onthouden, zoals: een vis,
een duif, een wolf en een kalkoen.
Het was heel donker op de wielerbaan en het was ook heel spannend. Maar het allerspannendste was dat er
iemand uit een prullenbak sprong en iedereen schrok. Toen we in de tent lagen gingen we nog heel lang kletsen.
En de volgende ochtend gingen we met zijn allen ontbijten. Na het ontbijt gingen we spelletjes doen en toen die
spelletjes afgelopen waren was het alweer tijd om naar huis te gaan. Ik vond het heel erg leuk !!!! Groetjes.
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Het verslag van Matthijs Valten:
Op 30 juni en 1 juli was de ouder-kind wedstrijd en de tentennacht. We kwamen met een stuk of 25
pannenkoeken. Eerst gingen we de tent opzetten. Want ik sliep met mijn broertje in de tent. Er was veel tijd
over, want we hadden een 2 seconden-tent.
Daarna zag ik dat er een springkussen was. Daar heb ik toen lang op gesprongen. En vervolgens gingen we
eten. De pannenkoeken waren lekker.
Daarna begon de ouder-kindwedstrijd. De onderdelen waren: verspringen, kogelstoten, balwerpen, 60 meter
en 6 minutenloop. Het was spannend om een keertje tegen je gezin
te strijden. En soms ook moeilijk.
Om 9 uur was het zover om de ouders uit te zwaaien (en misschien
je broertje of zusje). En vervolgens gingen de kinderen die mini,
C of B-pupil waren een speurtocht doen. Je moest raden van welk
dier het geluid was. Ieder team had een fakkel. Jan en zijn broer
kwamen ineens te voorschijn. (Jan was er al want hij was leider van
een groepje.) Ze deden lampolie in hun mond en die spuugden ze
uit op de fakkels. Dat was vet. Het vuur ging één meter ver. Toen
gingen we weer verder. Uiteindelijk eindigden de teams gelijk.
En vervolgens gingen we slapen (niet iedereen). De volgende
ochtend werden we wakker. Toen gingen we ontbijten maar Stijn
en Thijs v.R. waren nog aan het slapen dus die hebben we wakker
gemaakt. Het brood was lekker.
Na het eten gingen we spelletjes doen. Eén spel was leuk, ik ben
alleen de naam vergeten. Dan moet je ballen gooien en de vlag
pakken van de tegenpartij. Daarna werden we opgehaald.
Ik hoorde dat ik iets moest schrijven over het kamp en toen schreef
ik dit. Eind.
Hallo allemaal, mijn naam is Doortje.
Samen met mijn vader heb ik meegedaan aan de ouder- kind wedstrijd. Toen we kwamen gingen we eerst
de tent opzetten. Ik sliep met Lara, Irene, Vivian, Megan en Rachel in een hele grote tent. Toen de tent stond
gingen we pannenkoeken eten. Er waren heel veel pannenkoeken.
Na het eten werden we in groepjes ingedeeld voor de ouder- kind wedstrijd. We begonnen met warmlopen en
de spieren losmaken. Ons groepje ging eerst kogelstoten, daarna verspringen en balwerpen. Daarna moesten
we sprinten. Met sprinten heb ik één keer van m’n vader gewonnen en jammer genoeg ook één keer verloren.
Als laatste gingen we de 6 minuten loop doen. Ik liep natuurlijk met mijn vader. We zijn niet te snel begonnen
en konden het lang volhouden. Het laatste rondje hebben we hand in hand
gelopen en ook nog wat andere ouders ingehaald. We hadden wel 1750m
gelopen.
Toen was de wedstrijd voorbij en gingen de ouders naar huis. We hebben
eerst gevoetbald en spelletjes gedaan en midden in de nacht zijn we naar
het bos gegaan. Daar hebben we een heel eng spookspelletje gedaan.
Daarna gingen we terug naar de tenten en moesten we gaan slapen. Ik
heb eigenlijk bijna niet geslapen.
De volgende ochtend gingen we eerst met z’n allen ontbijten en daarna
hebben we weer spelletjes gedaan. Om ongeveer 11.00uur kwamen onze
ouders ons weer ophalen. Eerst hebben we de tenten opgeruimd en toen
gingen we allemaal naar huis.
Ik vond het erg leuk en doe de volgende keer weer mee (maar dan een
keer met m’n moeder). Groetjes.
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Verslag Irene Winters A2-pupil:
Op 30 juni hadden we ouderkind wedstrijd. Toen alle ouders weg waren mochten we eerst nog wat voor ons
zelf doen. Om 21:30 gingen de c en de d pupillen weg. Zij gingen op de wielerbaan met een fakkel rondjes
lopen. Om 23:30 gingen alle A pupillen weg. Wij gingen naar het bos. In het bos kregen we allemaal een
kaartje. In het donker moest je allemaal posten zoeken, maar er waren ook tikkers. Als je werd getikt kreeg
je bovenaan een kruisje op je blaadje. Als je daarna nog een keer getikt werd kreeg je een heel kruis door
je blaadje dan moest je een nieuw blaadje gaan halen en dan moest je overnieuw alle posten opzoeken. We
hebben dit spel gedaan tot 00:30 toen gingen we terug. Ik heb in de tent natuurlijk nog gesnoept. Ik zat
in de tent met: Lara, Vivian, Doortje, Rachel, Megan en ik. We lagen met z’n zessen in een tent, maar we
hadden wel een hele grote tent.
De volgende ochtend werden we om 8:00 uur wakker gemaakt en toen moesten we binnen een kwartier
aangekleed zijn. Toen gingen we in de kantine met z’n allen eten. Daarna gingen we nog spelletjes doen. De
groepjes waren al ingedeeld. We gingen op het springkussen iets doen en painball en nog biatlon.
Toen iedereen elk spel 2 keer had gedaan gingen we stoppen. Toen ging iedereen zijn spullen opruimen en de
tent afbouwen. Later kwamen alle ouders.
Toen ging iedereen naar huis. Ik vond het heel erg leuk en ga volgend jaar zeker weer!

Jurylid in dop??

Zomerkamp 2012
Zondag 8 juli 2012, 10 uur ’s ochtends, parkeerplaats Ter Specke: Regen. Gelukkig staat er bus klaar
die ons hopelijk naar het zonnige zuiden zal brengen. En met 6 leiding (2 oude rotten, 3 jonge talenten en een
enthousiaste vreemdelinge) en 30 pupillen en junioren is het gezellig druk. De paar plekjes die over zijn worden
gevuld met zooi dat niet meer in het bagageruim past.
Zondag 8 juli 2012, 2½ uur later, kampterrein in Meerlo: Er is nog een heel klein beetje regen over. De
rest van de week zal er af en toe nog een bui vallen maar eigenlijk hebben we er weinig last van gehad. Natuurlijk
omdat De Spartaan zoals altijd de beste partytenten heeft en omdat de leiding buienradar op z’n telefoon heeft.
Op het kampterrein is alles als vanouds. We zijn ruim de eerste
dus we hebben mooi de tijd om de beste pallets uit te zoeken voor
in de slaaptent, de beste tafels en banken bij elkaar te zoeken en het
terrein alvast te verkennen. Na het fantastische jubileumkamp van
vorig jaar is het toch ook wel weer leuk om al die andere verenigingen
te zien.
De eerste avond hebben we al meteen een spooktocht. Deze is
super eng, de leiding komt handen tekort omdat bijna niemand alleen
het bos in durft. Natuurlijk zijn er ook een paar bikkels die
vooruit lopen om de spoken alvast aan het schrikken te maken.
Op maandag is het tijd om met alle sporten kennis te maken, dus voetballen, handballen, turnen,
penaltyschieten en natuurlijk speerwerpen (wat voor sommige van ons ook nog nieuw is). Natuurlijk moet
er tijdens elke pauze gekaart worden. Voor het avondeten doen we nog een touwtrekcompetitie. Uiteraard
winnen de dikke voetballers. ’s Avonds is meteen al de dropping. In een geblindeerde bus worden we na een
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lange rit afgezet en moeten we zelf de weg weer terug zien te vinden. En dat duurt lang. De laatste groep ligt
pas om 3:30 uur op bed (hoewel geen record).
Op Dinsdag staan de rare sporten op het programma, dus levend tafelvoetbal (heel gaaf), een verkleedestafette en skippybal-voetbal. Ook doen we het witte sokkenspel. Met witte sokken (en zonder schoenen) door
de bagger kruipen en dan maar zien of je aan het eind nog net zo wit zijn. Vies worden vindt niet iedereen even
leuk maar sommigen zijn er erg goed in. Die avond spelen we moordmysterie. Verspreid over het terrein liggen
een paar lijken (heel mooi geschminkte leden van de kampstaf) en met een aantal aanwijzingen moet daar een
logisch verhaal van gemaakt worden. Ook is vanavond de eerste candle light. De mooie liefdesgedichten (soms
echt, vaak niet) vliegen je om de oren.
Woensdagmiddag is zoals altijd een vrije middag. Erg populair omdat de snoepvoorraad nodig
aangevuld moet worden. Maar eerst moeten er natuurlijk nog een aantal spellen gedaan worden.
De mooiste dag is toch wel de donderdag. Het is de eerste
dag dat de zon flink schijnt en het lekker warm is en precies vandaag
zijn de waterspelletjes. En hier heeft de kampstaf flink uitgepakt.
Meters hoge opblaaskussens staan klaar. Een hele hoge glijbaan, een
polsstokverspringkussen en nog veel meer. Na een paar uur komt zelfs de
brandweer het hele veld onderspuiten met schuim.
Vrijdag, de laatste volle dag op dit kamp alweer. Vandaag hebben we
de survival. Lekker vies worden en afzien. En natuurlijk hele stukken door de
rivier zwemmen. Door de buien van de afgelopen dagen is het extra spannend
want het water stroomt lekker snel. Je wordt natuurlijk wel ontzettend koud
maar gelukkig eten we die avond tafelpatat. Er komt een hele grote rol
aluminiumfolie over tafel zodat alles patat en saus gewoon op tafel gegooid
kan worden. Vanavond is de laatste kans om je geheime kampliefde een mooi
gedicht te schrijven want vanavond is ook de laatste candle light.
Zaterdag is het vooral spullen bij elkaar zoeken (soms nog een hele opgave) en alles inpakken. En dan weer op
naar huis, sterke verhalen vertellen maar vooral lekker slapen.
Het was weer een tof kamp. Volgend jaar zeker weer.
Groeten, Stephanie, Leoniek, Levi, Tom, Max en Jan
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De waterdag bij de Spartaan.
Ik vond de watertraining hartstikke leuk want het was heel warm. Ik vond
het ook leuk dat we allemaal spelletjes deden met water. Eigenlijk wou ik nog
langer door gaan met de training omdat ik het zo leuk vond. Ik verheug me al
op volgend jaar als we het weer gaan doen. Ik vond het ook leuk dat je tegen
elkaar moest en dat je met een team zat. Er waren vier spellen er was er een dat
een team met sponsen je bekertjes van je dienblad moest gooien maar jij moest
er voor zorgen dat je zoveel mogelijk water aan de overkant krijgt. Er was nog
een spel waar er een iemand in een kruiwagen moest zitten met een bakje water
boven zijn of haar hoofdClub van Honderd nieuws
Alles van waarde is weerloos
Deze vijf woorden beschrijven zo veel dat er misschien wel een boek over geschreven zou kunnen worden om te verklaren wat er
mee betekend wordt. Het is een zo korte en krachtige tekst dat je er wel over moet gaan nadenken.
Deze tekst stond boven aan de rouwkaart van mevrouw Tonny Beelen, binnen onze vereniging beter bekend als de vrouw van Jan
Beelen. Tonny Beelen was op 15 augustus samen met haar man Jan en haar vriendin Lida Meskers betrokken bij een zeer zwaar
Belevenissen van Maurits en Suzanne van Oers:
Op woensdag 4 juli zouden we als het lekker weer was bij de atletiektraining spelletjes met water doen.
Gelukkig was het ook lekker weer dus deden we hele leuke waterspelletjes. Bijvoorbeeld met iemand anders
een plankje met een bakje water naar de overkant rennen en het water in de emmer doen en het eerste
team die zijn emmer vol heeft gewonnen. En nog een paar andere spelletjes. Toen iedereen alle spelletjes
had gedaan deden we met zijn alle estafette in de waterbak van de steeple chase we hadden allebei niet
gewonnen maar we vonden het wel heel leuk. Op het eind mochten we nog in de waterbak spelen.
Spetterfeest,
De laatste Woensdagmiddag voor de vakantie hadden we met de training
waterspelletjes. En ik vond het heel leuk. We hadden een dienblad met bekertjes water
erop die moesten anderen met natte sponzen eraf gooien. Daarna gingen we naar
Karel toe, een iemand ging in een kruiwagen zitten met een bakje water en een ander
moest zo snel mogelijk de kruiwagen duwen. Bij Fieke hadden we een plank met een
bakje water erop en die moesten wij naar de overkant brengen. Het laatste spel vond
ik het leukste want daar werden we kletsnat. Het was een superleuke middag.
Amy den Hollander
Noortje Reijerkerk(7):
De laatste training vond ik de allerleukste training die ik gehad heb. Het leukste vond ik dat we met plastic
bekertjes met water overliepen en de rest sponzen naar ons gooiden. En dat we met een plank met een bakje
water moesten rennen naar de overkant. Het was gelukkig warm weer want we werden erg nat. Op het eind
mochten we in een groot bad met water springen.
Suze Reijerkerk(4) Ik mocht ook meedoen met Tom (2), we gingen lopen met een bakje water en we hadden
ook een keer gewonnen en mamma hielp ons, we waren helemaal nat, ik had ook nog gezwommen. Het was
heel leuk, later wil ik ook op de spartaan als ik net zo groot als Noor ben.
Groeten, fam Reijerkerk

Datum

29 september 2012
6 oktober 2012
2 november 2012
10 november 2012
24 november 2012
26 december 2012
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NK-estafettes
Onderlinge Wedstrijden (laatste baanwedstrijd)
Dick de Vroomen Bokaal
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Indoorwedstrijd
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Amstelveen
Lisse
Lisse
Voorschoten
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