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IN MEMORIAM
FRED VAN DER HOORN
27 JUNI 1960 – 30 APRIL 2020
Ons bereikte het droeve bericht dat Fred van der Hoorn
op 30 april was komen te overlijden.
Fred was op verschillende fronten bij De Spartaan
betrokken. Naast actief loper maakte hij jarenlang
deel uit van het CRA-bestuur en heeft in die tijd een
belangrijke bijdrage geleverd aan de digitalisering binnen
deze commissie. Als ICT-er werd er vaak een beroep
op hem gedaan om mee te denken bij de opzet van de
computernetwerken van De Spartaan. Beheer van de
computers en zorgen dat deze up-to-date bleven deed
hij op afstand vanuit huis, maar als er een probleem was
stond hij altijd klaar om ter plekke de boel weer aan de
gang te krijgen.
Maar het liefst trok Fred toch zijn hardloopschoenen aan.
Hij maakte vanaf 2005 deel uit van de recreantengroep
en was een graag geziene gast. Hij liep vele loopjes mee
en volbracht meerdere marathons. Rotterdam, New York,
Berlijn en Barcelona staan op zijn erelijst.
Samen trainen in de Fanaatgroep onder Aad en of Joop.
Vele kilometers asfalt en duin achter zich latend om
daarna gezellig een bakkie te doen met vele loopvrienden
en -vriendinnen. Want Fred was een sociale loper en het
‘ophalen’ was voor hem niet vreemd. Menig keer wachtte Fred je op om bij de moeilijke momenten je
te steunen en samen op te lopen tot aan de finish.
In 2015 werd Fred ziek en moest hij afscheid nemen van zijn actieve sportleven waar hij zoveel plezier
en ontspanning vond. Hij ging niet bij de pakken neer zitten. Fred voelde zich thuis bij De Spartaan en
iedere week knapte hij zich op voor een bakkie en een biertje met de vrienden van De Dinsdagavond
Groep. Een vast ritueel, er werd gepraat en vooral veel gelachen. Iedereen genoot met Fred als baken
in het midden. Natuurlijk waren er momenten dat het even niet ging maar een week later was hij
gewoon weer van de partij. Keurig geknipt en geschoren en altijd was hij bereid, wie het ook was, bij
te praten over hoe het is met zo’n ziekte te leven. De manier waarop hij ondanks de omstandigheden
met zijn ziekte is omgegaan is ongekend en verdient meer dan lof alleen. Hij is tot het uiterste gegaan
om alles uit het leven te halen in de tijd dat hem restte. We zullen Fred blijven herinneren als een
goed en mooi mens, een fijne gast, gezellige vriend en loopmaatje. Hij zeurde of klaagde nooit en
bleef altijd de nuchterheid zelf.

‘Het is wat het is’
Zijn dood laat een litteken achter in ons geheugen. We zijn blij dat hij al die tijd nog bij ons is
geweest. We zullen Fred vreselijk missen.
Met het overlijden van Fred verliest De Spartaan één van haar zeer betrokken leden.
Wij wensen Gonny, Lieke & René en kleinkinderen Tijn en Fien, Jette en Michael, en overige familie
heel veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.
Mede namens het bestuur van De Spartaan en de vrienden van De Dinsdagavond Groep, Aad, Ton,
René, Watze, Walter, Wim, René, Gert Jan, Rob, Tom, Peter, Hans, Erik Jan, Alfred en Ben
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Van de Voorzitter
Het laatste clubblad dateert van februari jongstleden. Op 19 maart stond de klok als het ware plotseling stil,
omdat die donderdagavond de training moest worden afgelast. Iedereen moest zoveel mogelijk binnen blijven
en contact met anderen dan de eigen gezinsleden mijden. Bedrijven stuurden hun werknemers naar huis om
thuis te werken, voor de meeste leerlingen sloten de scholen hun deuren en de straten werden steeds leger
en stiller. De sportaccommodaties werden gesloten en ieder hield zijn adem in voor wat komen ging.
Gelukkig mochten we, in tegenstelling tot inwoners van andere landen, wel naar buiten om te sporten, maar
alleen. Het werd een onwerkelijke wereld met ook aangename kanten: minder lawaai, minder prikkels. Voor
de ziekte zelf was iedereen aanvankelijk erg bevreesd, gelukkig verliep de epidemie in Nederland niet zo
desastreus als elders in Europa.
Voor de meesten kwam het bericht dat de jeugd weer buiten mocht gaan sporten op een onverwacht snel
moment. Door goede samenwerking en snelle actie was De Spartaan één van de eerste sportverenigingen
in de streek die een plan klaar had liggen om de jeugd weer binnen de hekken te laten. De hekken waren
immers al weken op slot geweest. Toen twee weken later ook de wedstrijdatleten en recreanten weer plannen
mochten maken, waren we er opnieuw snel bij om een draaiboek klaar te hebben. Op donderdag 14 mei was
menigeen blij om elkaar weer in hardloopkleding te kunnen spreken. Gelukkig is, voor zover ik weet, niemand
van De Spartaan-familie ernstig ziek geworden.
Nu de atleten en de lopers weer met elkaar mochten gaan sporten, vonden we het ook een goed moment om
weer een editie van ons clubblad uit te laten komen. De redactie bestaande uit Trudy Olij en Marga Kortekaas
was enthousiast en met steun van verschillende schrijvende leden hebben we weer een lezenswaardig
nummer samengesteld.
Jammer genoeg is de wedstrijdkalender helemaal leeg, hoewel we hopen in het najaar nog wel iets goed te kunnen
maken van dit verloren seizoen. Wat hebben we allemaal moeten missen? De voorjaarsklassiekers zoals de TSB en
de bedrijvenestafette, maar voor de pupillen ook de Athletic Champs en voor de junioren de competitiewedstrijden.
Organisatorisch heeft de klusploeg hard doorgewerkt. Het veld ligt er mooier bij dan in de afgelopen jaren
en ook de bloemperken worden keurig onderhouden. De dakbedekking op de HOED is vervangen (dat was
noodzakelijk onderhoud ) en de kleedkamers, kantine en de sportzaal krijgen nog een schoonmaakbeurt, als
dat intussen al niet gebeurd is. Helaas mogen we er nog niet in, maar we willen in ieder geval per 1 juni het
terras van koffie en wellicht snel van wat meer dan koffie alleen, voorzien.
Op 30 april is onze geliefde recreant Fred van der Hoorn overleden. Fred kon door een ernstige ziekte al
enkele jaren niet meer meelopen, maar hij bleef, als het kon elke week, een kopje koffie meedrinken na de
dinsdagavondtraining. We zullen hem missen en wensen zijn vrouw en dochters veel sterkte toe. Ben van der
Meer, die jaren met hem samen liep en optrok, heeft een In Memoriam geschreven.
Wat gaat er de komende maanden nog gebeuren? Eigenlijk blijven we in grote onzekerheid, maar vooralsnog
gaan de deuren steeds verder open, hoewel we voor langere tijd op anderhalve meter afstand van elkaar
moeten blijven. Dat blijft moeilijk, maar is wel heel belangrijk om nieuwe virusuitbraken te voorkomen.
Laten we elkaar er op blijven aanspreken om afstand te houden en hopen dat het vaccin, dat pas een echte
terugkeer naar normaal contact mogelijk zal maken, snel beschikbaar komt.
Geniet van elkaar in de buitenlucht en steun elkaar waar dat mogelijk en nodig is.
Paul Stelder

NU IN VERKOOP
•
•
•
•

Breed wonen aan het water van SINGELS in Hooghkamer
Ontworpen door de Noordwijkse architect Van Manen
Inclusief luxe badkamer en keuken
Met het oog op de toekomst zijn de woningen
gasloos en energiezuinig
• Hoogwaardig afwerkingsniveau en mooi materiaalgebruik,
zoals gevelstenen en gootomlijstingen
• De woningen zijn voorzien van onder meer geïntegreerde
zonnepanelen, luchtwarmtepomp en vloerverwarming

Verkoopprijzen van € 695.000,- tot € 895.000,- v.o.n.

All inclusive wonen in Langs de Kreken Voorhout

5 vrijstaande, 8 vrijstaand geschakelde en 4 twee-onder-een-kapwoningen

REALISATIE
0252 - 210 031

VERKOOP & INFORMATIE
0252 - 429 119

WWW.VANDERHULSTBOUWBEDRIJF.NL/LANGS-DE-KREKEN
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NICO SCHRIEK GERIDDERD

Op 24 april is Nico Schriek voor hem geheel onverwacht
door burgemeester Lies Spruit opgebeld. Op voordracht van
de AV De Spartaan en de Van Lynden Society is hij voor zijn
jarenlange belangeloze inzet benoemd tot Lid in de Orde
van Oranje- Nassau. We zijn er trots op dat we er weer een
geridderd lid bij hebben gekregen. We zijn vooral verheugd
dat hij met zijn tomeloze inzet “gewoon” bereid blijft door
te gaan op de weg die hij al zoveel jaar is ingeslagen: zich
inzetten voor De Spartaan. We hopen dat hij nog jarenlang
actief mag blijven.
Op de dag voor Koningsdag worden
altijd door de burgemeesters de
koninklijke onderscheidingen uitgereikt.
Door de coronacrisis moest dat dit jaar
in een sterk aangepaste vorm.
Namens alle leden van de AV De Spartaan heb ik hem met een boeket bloemen
gefeliciteerd. Nico was zichtbaar ontroerd door de welverdiende erkenning.
								
Paul Stelder
BERICHT VAN ONZE KLUSPLOEG
MAAIMACHINE VOOR GROENONDERHOUD GELEVERD
Per 1 april is het groenonderhoud door de gemeente Lisse overgedragen aan onze vereniging. Vanaf nu
moeten wij het maaien, schoffelen en snoeien zelf regelen of zelf doen met vrijwilligers.
Om het middenterrein en de bermen goed en wekelijks te kunnen onderhouden hebben wij, zoals
eerder aangekondigd, een professionele maaimachine aangeschaft. Deze machine is de afgelopen week
geleverd, compleet met gebruiksinstructies aan Paul van Sijl en Kees van
Ruiten. Zij zullen in aanvang het maaiwerk uitvoeren. Later zullen er ook
andere groenonderhoudvrijwilligers geïnstrueerd worden, zodat er voldoende
capaciteit is om het maaiwerk te doen. Paul heeft geposeerd voor de foto van
de maaimachine, zodat alle leden ook weten bij wie zij zich kunnen melden als
zij willen helpen als vrijwilliger bij de groenonderhoudsgroep.
					Leo Onderwater

Spartaan kleurt weer groen!
Gelijk na de gemeentelijke overdracht van het
groenonderhoud heeft ons klusteam het gazon
grondig onder handen genomen.. In jaren niet
zo'n mooi veld gezien!

FILIAALMANAGER DIRK HELPT
Vrijdag 1 mei mocht de jeugd tot en met 18 jaar weer gaan trainen op de baan, maar wel onder strikte
voorwaarden.
Één van de voorwaarden is dat het trainingsmateriaal voor en na het
gebruik wordt schoongemaakt, zoals bijvoorbeeld de boodschappenkarren
bij DIRK. Op 29 april schoonmaakmiddelen kopen, die we op 1 mei al nodig
hebben is niet eenvoudig. Alle sites gaven aan dat de levering niet voor
4 of 5 mei zou plaatsvinden en in de winkels is alles uitverkocht. Goede
raad is duur! DIRK gebruikt mooie doseerspuiten, dus dacht ik, laat ik eens
vragen waar zij deze hebben gekocht. Ik vertelde de filiaalmanager dat ik
de doseerspuiten uiterlijk vrijdag nodig heb, zodat we bij Atletiekvereniging
De Spartaan weer kunnen gaan trainen. Heel spontaan bood zij mij twee
doseerspuiten aan en een 5 liter jerrycan met schoonmaakmiddel. Op mijn
vraag, “wat ben ik u verschuldigd”, antwoordde zij dat ik dit als sponsoring zo mee mocht nemen. Dit is zo
aardig en hulpvaardig, dat ik een berichtje op de website en in het clubblad waard vind.
											Leo Onderwater
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PROEVEN AAN YOGALESSEN?

Met de versoepeling van de regels rond het Corona – virus zijn de buitensporten als
eerste in de gelegenheid gesteld om hun activiteiten voorzichtig op te pakken.
Daarbij is gevraagd om ook niet- leden en binnensportverenigingen behulpzaam te zijn.
Gezondheidscentrum Lisse heeft contact met ons opgenomen om op ons veld buitenyoga
te mogen gaan geven. Omdat dat vooral gegeven wordt op uren dat wij niet actief zijn,
willen we hier graag aan meewerken.
Misschien ook voor jou een kans om eens te proeven aan yogalessen?
Het is goed voor een gezonde balans tussen lichaam en geest.
Lees meer hieronder in het bericht van Marjan Suijten.
Met vriendelijke groet, Paul Stelder, voorzitter.
Beste Spartaanleden,
Mijn naam is Marjan Suijten.
Sinds 2011 run ik met veel passie
Gezondheidscentrum Lisse en ben ik daar ook Yoga docent.
Door de coronamaatregelen kan ik onze sportruimte momenteel niet gebruiken en mag ik tijdelijk gebruik maken
van jullie prachtige accommodatie voor onze Yogalessen, waarvoor ik jullie heel dankbaar ben. Het is fijn om samen
met mijn yogi’s in de buitenlucht op jullie terrein onze sport te kunnen beoefenen.
Yoga is misschien bij jullie minder bekend, maar kan ook voor atleten een grote bijdrage leveren aan jullie
sportprestaties. Tijdens Yoga besteden wij veel aandacht aan ademhaling, spieren verlengen (vaak zijn de
hamstrings bij atleten (te) kort), bewust wording van het lichaam. Ik vind het dan ook erg leuk om jullie
kennis te laten maken met Yoga in jullie eigen vertrouwde omgeving. Via jullie abonnement van De Spartaan
is deelname gratis. Het rooster van de Yogalessen waaraan je mee kan doen staat op de site
https://gezondheidscentrumlisse.nl/lesrooster/ Wanneer je interesse hebt om deel te nemen aan
onze Yogalessen kun je contact met me opnemen via marjan@gezondheidscentrumlisse.nl.
Je kunt je tot 3 uur voor aanvang van de les aanmelden.
Wij zijn natuurlijk afhankelijk van het weer en laten het tijdig weten wanneer de les niet doorgaat.
Met vriendelijke groet,
Marjan Suijten
Gezondheidscentrum Lisse
Haven 2B
2161HK Lisse
Tel: 0252422140
Mail: marjan@gezondheidscentrumlisse.nl
Website: https://gezondheidscentrumlisse.nl/

GEBOREN

Hallo kan ik even storen?
Ik ben er hoor, net geboren
Dit boefje gaat de wijde wereld verkennen
Laat mijn ouders maar rennen
Ik zet ze gewoon vol aan het werk
Want ik ruik af en toe extra sterk
Fijn dat ik jullie gauw kan ontmoeten
Vanuit mijn wiegje, de liefste groeten
Noa van der Hoorn
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Gelezen in het Lisser Nieuws van dinsdag 19 mei 2020

AV DE SPARTAAN IS WEER ACTIEF!
Nadat de jeugd van Atletiekvereniging De Spartaan per 1
mei is gestart met trainingen, zijn ook de wedstrijdatleten
en recreanten van 18 jaar en ouder gestart met trainingen
op de atletiekbaan en in het duin. “We zijn heel blij dat
we weer met elkaar mogen sporten. We hopen dat de
ontwikkelingen in de samenleving zo zullen zijn, dat de
versoepeling van de maatregelen ons steeds meer vrijheden
geeft”, aldus Paul Stelder, voorzitter van AV De Spartaan.
In nauw overleg met de gemeente is op 1 mei de jeugd
gestart. Achter de kantine van De Spartaan is een
speciale Kiss & Ride strook ingesteld voor de pupillen. Het
functioneert prima, ouders en kinderen zijn enthousiast.
Buurvereniging The Flags maakt er ook gebruik van.
BUITENYOGA
Vanuit overheid en gemeenten worden verenigingen gevraagd om behulpzaam te zijn richting niet-leden en
binnensportverenigingen. AV De Spartaan werkt daar graag aan mee vertelt Paul Stelder. “Gezondheidscentrum
Lisse heeft contact met ons opgenomen om op ons veld buitenyoga te mogen gaan geven. Daar werken wij
natuurlijk graag aan mee. De lessen vinden plaats buiten onze trainingstijden. Ze kunnen alleen geen gebruik
maken van kleedkamers, kantine en sportzaal, deze zijn voor iedereen, dus ook onze leden, gesloten vanwege
de landelijke maatregelen.” Marjan Suijten van het Yoga Centrum geeft zondag 17 mei de eerste les.
De Spartaan heeft veel recreanten leden die trainen in verschillende loopgroepen, ingedeeld op niveau en
afstand. “Door de 1,5 meter afstand kunnen we niet in te grote groepen lopen. Daardoor was het belangrijk
om een goede planning te maken van de trainingen en locaties. Alle leden zijn geïnformeerd en naar de
eerste duintraining van donderdag 15 mei kwamen vele leden die gefaseerd het duin in gingen.” Paul heeft
vele recreanten gesproken die fanatiek hebben doorgetraind, vaak door de initiatieven van de trainers die
trainingsschema’s en -tips toestuurden. Soms zelfs vergezeld met puzzels. “Sinds enige tijd hebben we ook
een trailrunning groep en zij zijn uiteraard ook weer gestart. 1,5 meter afstand houden is daar altijd wel
handig in verband met de onverharde paden in het bos en in het duin.”
TRAININGSSCHEMA’S
De wedstrijdatleten zijn ook weer actief op de baan. “Tijdens de maatregelen ontvingen zij van trainers
Anthony Ott en Nico Altorf trainingsschema’s met krachtrainingen, oefeningen en loopprogramma’s om
te zorgen voor continuïteit van het trainingsritme om zoveel mogelijk het niveau te behouden. In de
groepsapp hielden ze contact en stimuleerden ze elkaar, ook met video’s die op onze social media pagina’s
zoals Instagram werden geplaatst.”
								Paula Hollander
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NIEUWS VANUIT DE CWA
WEDSTRIJDATLETIEK:
HERSTART VAN TRAINING VOOR DE OVERIGE CATEGORIEËN
Ook de oudere atleten zijn weer begonnen met de trainingen. Na de lange pauze door het corona
virus is dit positief nieuws en in dit stuk wordt er extra informatie gegeven over de aanvullende
regels en het trainingsschema voor de wedstrijdatleten. Onderaan deze mail is het overzicht van de
verschillende trainingen te vinden.
Regels
Ondertussen zijn de algemene regels waaraan moet worden gehouden bij ieder ongetwijfeld bekend.
Dus ben je verkouden of grieperig of zijn huisgenoten ziek: blijf dan thuis. Trainen mag, maar minstens
1,5 meter van elkaar, dus geen lichamelijk contact en niet in grote groepen. Behalve de algemene regels
zijn er voor de trainingen nog extra regels, specifiek voor de wedstrijdatleten zijn de volgende van toepassing:
1. De kleedkamers, kantine en sportzaal blijven gesloten, dus ook de bijbehorende toiletten en lockers
blijven dicht. Het toilet bij de hoofdingang is beschikbaar. Omkleden of douchen is hierdoor niet mogelijk,
kom dus ook in sportkleding naar de training.
2. Bij toiletgang moet er maximale aandacht voor hygiëne zijn, dus gebruik de handgel na het
handen wassen en gebruik de spray voor het reinigen van de dode materialen (toilet, deurklink,
spoelknop, kraan e.d.).
3. Tijdens het trainen dient er altijd een baan leeg gelaten te worden tussen atleten om genoeg afstand
te bewaren.
4. Wanneer je met de auto komt, kom dan alleen of met huisgenoten. Neem dus geen anderen mee.
5. Als trainingsgroep kan ervoor worden gekozen om (deels) buiten de atletiekbaan te trainen. Dit is
toegestaan, uiteraard wel met dezelfde regels en ten alle tijden 1,5 meter afstand.
6. Na afloop van het eigen gebruikte trainingsmateriaal dient dit gereinigd te worden.
Overzicht trainingen
Het onderstaande schema van de trainingen is afgestemd tussen de verschillende trainers. Hierbij is onder
andere gekeken naar de grootte van de groepen, de hoeveelheid aanwezige atleten op de atletiekbaan en de
verdeling van het gebruik van de atletiekbaan. Op basis hiervan zijn er een klein aantal aanpassingen in de
start-/eindtijden van de trainingen Het volgende trainingsschema wordt gevolgd (alle trainingen vinden plaats
op de atletiekbaan):
Maandag

18:30-19:15

Kogel

Anthony Ott

Maandag

19:00-21:00

Sprint/Werp/Spring

Anthony Ott/Nico van Noort/Heino Stroet

Dinsdag

19:00-21:00

Spring

Heino Stroet

Woensdag

18:15-20:15

Polshoog/Circuit

Anthony Ott

Donderdag

18:00-19:15

Speer

Anthony Ott

Donderdag

19:00-21:00

Sprint/Werp/Spring

Anthony Ott/Nico van Noort/Heino Stroet

Zondag

09:30-11:30

Kracht/Conditie

Anthony Ott

Vanaf 18 mei zal het volgende schema voor de Mila worden gevolgd:
Maandag

19:15-21:00

Mila

Anthony Ott

Donderdag

19:00-21:00

Mila

Nico Altorf

We verwachten dat er op een correcte manier tijdens de trainingen met de regels wordt omgegaan.
Hopelijk zien we jullie allemaal weer bij de trainingen! Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan
horen wij die graag.
Davey Kaak, de Commissie Wedstrijd Atletiek (CWA)
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VAN DE LEDENADMINISTRATIE
JARIGEN
Juni
2 Cees

Juni

Houwaard

42 Ov.

16 Tijn

Kauffman

14 Jun B

12 Reina

Böhm

07 Pup A

Wit

13 Jun B

16 Fleur

Smeets

13 Jun B

12 Paul

Witteman

32 Recr.

42 Ov.

17 Michel

Dashorst

32 Recr.

14 Ruben

Boot

32 Recr.

2 Tessa

de

2 Kees

van Ruiten

2 Saskia

Kosterman

31 Recr.

17 Inge

3 Anouk

Verhorst

05 Pup B

18 Koen

31 Recr.

18 Justin

3 Sandra

van Amersfoort

4 Ilona

v.d. Berkmortel

4 Tim
4 Ruben

Philipse
van Weerdenburg

4 Rick

Juli

Kroon

11 Jun C

18 Redmar

12 Jun C

18 Liz

18 Sr.

19 Max

de
de
den
v.d.

Willigen

17 Sr.

15 Cees

Hoogenboom 42 Ov.

Hulsbos

02 Mini

15 Ronald

Koens

32 Recr.

Groot

14 Jun B

15 Anouk

Kaptein

05 Pup B

Kalimo

06 Pup B

15 Ellen

Vroege

31 Recr.

Elzen

07 Pup A

15 Ruud

Kortekaas

32 Recr.

Loefs

08 Pup A

15 Sander

Regeer

06 Pup B

Jong

32 Recr.

Jonkman

31 Recr.

32 Recr.

19 John

Geest

32 Recr.

16 Henk

4 Roy

van Hal

42 Ov.

19 Johan

Faas

32 Recr.

16 Byung

5 Levi

v.d. Geest

42 Ov.

19 Jaycee

Warmerdam

03 Pup C

17 Aiden

de

van Vuuren

04 Pup C

5 Juliette

Pluimert

17 Sr.

19 Marian

Buijs

31 Recr.

17 Jente

Blok

13 Jun B

5 Mascha

Arrachart

31 Recr.

20 Denny

Verhagen

10 Jun D

19 Wout

Vermeij

12 Jun C

5 Joram

Hobo

22 Mstrs

20 Mathilde v.d.

Bosch

41 Ov.

20 Lia

Onderwater 31 Recr.

Duineveld

Kardol

5 Til

31 Recr.

21 Rob

6 Tessa

van Kesteren

17 Sr.

21 Sofie

7 Dik

v.d. Stelt

32 Recr.

21 Piet

v.d.
van

Klauw

32 Recr.

21 Marieke

Heidinga

11 Jun C

21 Jeannette van Klink

31 Recr.

Rijnberk

38 Wand.

22 Noa

05 Pup B

Koot

31 Recr.

7 Do

Hageman

32 Recr.

21 Theo

Meijvogel

32 Recr.

22 Ton

Korfage

32 Recr.

7 Peter

Brandenburg

32 Recr.

23 Jens

Stupers

08 Pup A

22 Simon

Hoogeland

32 Recr.

09 Jun D

23 Denise

Van

Langelaar

31 Recr.

22 Fleur

Grimbergen 05 Pup B

8 Robert

Vodegel

38 Wand

23 Jolanda

van

Reeuwijk

31 Recr.

23 Zahra

Turhan

07 Pup A

8 Peter

Nibbering

32 Recr.

23 Dewi

Goldenberg

31 Recr.

23 Brechtje

Vledder

03 Pup C

Randsdorp

31 Recr.

7 Lilian

v.d. Ent

9 David

Kaptein

08 Pup A

24 Paris

Duivenvoorden 11 Jun C

23 Marjon

9 Michelle

Gilissen

07 Pup A

25 Jan

Beijk

32 Recr.

24 Arjan

v.d. Meer

32 Recr.

Vos

37 Wand

26 Rob

v.d.

Linden

32 Recr.

24 Celine

de

05 Pup B

van

9 Corrie

de

Böhm

13 Jun B

27 Nicole

10 Richard

9 Jelka

Warmerdam

32 Recr.

28 Iris

10 Amine

Et-tadmouti

08 Pup A

28 Rob

de

Mooij

Lierop

31 Recr.

24 Robine

Rosenbrand

07 Pup A

Bakker

31 Recr.

25 Lisette

Deutz

31 Recr.

Winter

32 Recr.

25 Marcel

Kortekaas

32 Recr.

12 Eric

Warmerdam

32 Recr.

29 Ingrid

Driessen

31 Recr.

25 Emma

van Wouw

05 Pup B

12 Remco

Tims

32 Recr.

30 Paul

Firet

42 Ov.

25 Pieter

v.d. Salm

04 Pup C

12 Leo

Kruik

42 Ov.

30 Theo

Verdel

32 Recr.

26 Rachael de

Juli

26 Saskia

Vreede

van Gerven

31 Recr.

13 Aino

Timmermans

31 Recr.

13 Finn

Leukel

12 Jun C

1 Jan

Beelen

22 Mstrs

26 Henk

Elfering

42 Ov.

31 Recr.

13 Will

Hoogervorst

31 Recr.

1 Joost

Dofferhoff

18 Sr.

26 Nadia

Bruns

31 Recr.

13 Joost

v.d. Meer

22 Mstrs

3 Ingrid

Duinhoven

31 Recr.

26 Aisha

Osman

15 Jun A

13 Paul

de

Koning

22 Mstrs

5 Ferre

Warmerdam

08 Pup A

28 Janny

Dofferhoff

37 Wand.

14 Lois

Sturkenboom

11 Jun C

5 Cas

Duineveld

02 Mini

28 Wim

Cozijn

32 Recr.

14 Sybren

Dijkstra

16 Jun A

7 Jill

Munsterman

09 Jun D

28 Wesley

Warmerdam

14 Femke

Kortekaas

07 Pup A

7 Corine

Rotteveel

21 Mstrs

30 Marjolein v.d. Lans

31 Recr.

7 Sandra

Borg

31 Recr.

30 Helma

Citroen

31 Recr.

31 Danny

Slootbeek

32 Recr.

14 Henk

van Dongen

32 Recr.

15 Tineke

de

31 Recr.

7 Nick

Koets

12 Jun C

15 Jeannette v.d. Toorn

Vriend

31 Recr.

10 Hilda

Wassenaar

37 Wand.

15 Hélène

31 Recr.

11 Digna

Hoogerwerf

31 Recr.

Duineveld

Het aantal actieve leden per 18-05-2020 bedraagt 778
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Nieuwe leden

V.naam TV
Senna

Naam

van van Wouw

KnauCat

V.naam

01 Mini

Simone

Isabeau

Langius

01 Mini

Jolanda

Sanne

Griffioen

07 Pup A

Saskia

Stacy

Dubos

31 Recr.

Yvonne

TV
van
van

Naam

KnauCat

V.naam

Naam

KnauCat

Schwartz

31 Recr.

Martijn

TV

Pilon

32 Recr.

Reeuwijk

31 Recr.

Puk

Kruik

32 Recr.

Kosterman

31 Recr.

Richard

Jonkman

32 Recr.

Stijn

31 Recr.

Jan Willem v.d.

Burg

32 Recr.

Sophia

Steenvoorden

31 Recr.

Marie-José van

Brunschot

31 Recr.

Willemijn

Husslage

41 Ov

Nel

Vester

31 Recr.

Nadia

Bruns

31 Recr.

Potje

testlid

41 Ov

Dewi

Goldenberg

31 Recr.

Piet

Put

32 Recr.

Martin

van

Heijst

42 Ov

Chantal

Brama

31 Recr.

Ton

Duineveld

32 Recr.

Duineveld

31 Recr.
Kate

17 Sr.

Hans

van

Hateren

18 Sr.

Stoop

18 Sr.

Ingrid

Duinhoven

31 Recr.

Ommen

31 Recr.

Juul

Opdam

03 Pup C

Korfage

32 Recr.

Meer

11 Jun C

Hélène

Opgezegde leden

v.d.

Verhuisde leden
Annemarie

ten

Arjan

van Dijk

32 Recr.

Emiel

Irma

van Dijk

41 Ov

Ellemieke

Daniëlle v.d. Zaal

41 Ov

Amber

Nuis

09 Jun D

Ton

Potje

testlid

41 Ov

Peter

Nuis

32 Recr.

Anouk

Ton

Jakobs

42 Ov

Thomas

Nuis

02 Mini

van

v.d.

VRAAG OM HULP/SAMENWERKING SPORTIEF INITIATIEF VOOR ZORGVERLENERS
Beste Spartaanleden,
Bij deze een verzoek om contact, om samen met jullie een leuk initiatief te starten. Ik ben zelf arts
en vrijwilliger bij Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC) - misschien hebben jullie ons al zien
langskomen - en wij zetten ons in voor zorgverleners die zelf getroffen zijn door het coronavirus.
Dat doen wij niet voor niets, want ruim 30% van de corona patiënten zíjn zorgverleners! We vinden
het oneerlijk en onwenselijk dat de helden in de frontlinie zich zorgen moeten maken, terwijl we ze
hard nodig hebben daar! Daarom steunen wij ze en zijn we bezig om met allerlei leuke en positieve
initiatieven geld op te halen om ze te steunen. We zijn nog ver van ons doel (3 miljoen van de 20
miljoen), maar met de hulp van de overheid, die alle donaties verdubbelen, hopen we er toch snel
te komen!
(Voor meer informatie over onze stichting verwijs ik jullie graag verder naar
www.geefvoorzorgverleners.nl)
Wij zijn al kortgeleden de challenge gestart en we zouden graag het hart van de challenge daarbij
betrekken, de hardlopers! De challenge is een Run5Donate5Nominate5 concept via Instagram (+tag @
loop.voor.zorg) (www.instagram.com/loop.voor.zorg).
En alle opbrengsten gaan naar de zorgverleners @ www.geefvoorzorgverleners.nl
We zouden jullie hulp goed kunnen gebruiken. Graag kom ik met één van jullie in contact voor
ideeën om dit een succes te maken en we hopen dat jullie ons willen helpen om dit leuke initiatief
een succes te maken. Zo zou het verspreiden onder jullie leden al enorm helpen!
Het plaatje is een voorbeeld van de 555 challenge zoals
al enkele van onze eigen bekende hem gedaan hebben.
Verder proberen we veel bekende sporters ook onze
challenge te laten doen en te laten doneren naar ZWiC!
Via deze link legt Ironman winnares Els Visser de challenge
nogmaals uit:
https://www.youtube.com/watch?v=elWiMl5rK8o.
Graag zou ik met één van u in contact komen om van
ideeën te wisselen over hoe we ons (sportief) kunnen
inzetten voor zorgverleners! Ik ben op onderstaand
nummer bereikbaar of per mail.
Met hartelijke groet,
Menco Niemeyer
Arts-onderzoeker UMC Utrecht en Vrijwilliger Stichting ZWiC
Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC)
(+31)6-17716669
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Beste sporters
Hopelijk zijn jullie allemaal gezond!
Gelukkig mogen wij weer open vanaf 1 juni,
weliswaar met verschillende restricties.
Wij willen jullie allemaal bedanken voor de
steun en medeleven in deze nare periode.
Vele van jullie hebben een diner-bon aangeschaft en of gebruik gemaakt van ons thuismenu, ontbijt of brunch mogelijkheden.
Het was fijn om elkaar af en toe te zien en
jullie toch te kunnen laten genieten van
onze gerechten.
Wij hopen jullie snel te zien in goede gezondheid op ons terras of in ons restaurant.
Blijf gezond en tot snel.
Met culinaire groet,
Ton en Ellen Freriks
Medewerkers van De Vier Seizoenen

KANTINENIEUWS

Heereweg 224
2161 BR LISSE
Tel. 0252 418023

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

www.rdvs.nl
restaurant@rdvs.nl

FEBRUARI 2020
Monique van Doorn
Trudy Olij
Aad van der Lans

REDACTIENIEUWS
Uiterste inleverdatum
kopij vóór 16.00 uur op
26 augustus 30 september - 25 november
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EIKENPROCESSIERUPS IN DE BUURT VAN DE BAAN
Op de parkeerplaats van de Spekkelaan is een boom gemarkeerd met
een lint als waarschuwing voor de eikenprocessierups. Het kan ook zo
maar zijn dat deze eikenprocessierupsen ook in de bomen langs de
Spekkelaan komen.
Door een ouder is al contact geweest met een medewerker van
HLTsamen die medeverantwoordelijk is voor het onderhoud van
deze bomen. Deze heeft aangegeven dat het hele gebied sowieso
nagelopen wordt door de HLTsamen.
Als accommodatiezaken van de AV De Spartaan houden we dit in de
gaten en zullen indien nodig contact opnemen met HLTsamen.
Voor degenen die meer willen lezen over de eikenprocessierups:
https://www.naturetoday.com/nl/nl/observations/
natuurkalender/background-information/societal-relevance/
oak-processionary-caterpillar1/frequently-asked-questionsoak-processionary-caterpilar
Voor de leden kan dit nuttige informatie zijn:
https://www.thuisarts.nl/eikenprocessierups/ik-hebklachten-door-eikenprocessierups
Voor meldingen c.q. vragen aan de gemeente:
eikenprocessierups@hltsamen.nl
De gemeente brengt via een online kaart in beeld waar er nesten zijn aangetroffen. Zie je de
eikenprocessierupsen op een plek die nog niet op de kaart staat? Maak dan melding via de Fixi app of mail
naar eikenprocessierups@hltsamen.nl
Overigens hoeven de bomen niet pal aan de baan zelf te staan, om toch overlast op de baan zelf te kunnen
geven; wind kan de brandharen een behoorlijk eindje verslepen helaas.
Als er nesten zijn, geeft dit vooral overlast van half mei tot half juli.... 			
Piet van Rijnberk

VANWEGE DE LOCKDOWN EEN EXTRA PUZZEL:
QUIZ FILIPPINE
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Gezien op Twitter bij De Spartaan
Alternatieve trainingslocatie aan de kust,
polshoog in de duinen!
Zie video op Instagram
https://www.instagram.com/p/B_IklzpF-ci/?igshid=
1vd7vrwh728mn … #atletiek #duinen #zand
#polsstokhoogspringen

Natuurlijk traint ook onze topper Andrea Bouma momenteel aangepast in eigen omgeving. Krachttraining doet ze
tegenwoordig in de tuin van haar ouders.

BEDANKT BEDANKT BEDANKT
Wat een overweldigende hoeveelheid felicitaties heb ik ontvangen ter
gelegenheid van mijn 70ste verjaardag.
Iedereen die mij via e-mail – faceboook – en per post zijn/haar wensen
heeft toegestuurd ontzettend bedankt.
En ook nog namens de wandelgroep een prachtige bos bloemen. Mijn
dag kon niet meer stuk.
Eens te meer blijkt maar weer dat De Spartaan een grote gezellige
familie is en zeker in corona-tijd doet dat een mens goed.
Samen slaan we ons er wel doorheen en als we allemaal een beetje
extra op elkaar letten gaat dat zeker lukken.
Nogmaals hartelijk bedankt
						Paul van Sijl

De Redactiemeiden in Coronatijd aan het werk!

Marga

Trudy
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NIEUWS VANUIT DE CLUB VAN 100
Ter Specke Bokaal Quiz 2020

Het was stil en vreemd op de 16e mei van het jaar 2020. De planning was dat
op deze dag weer het atletiekfeestje aan de Spekkelaan zou worden gehouden.
Iedereen was er klaar voor, had de datum met dikke letters in de agenda gezet
en keek er naar uit. Helaas bleek een virus in staat om de wereld in een ijzeren
greep te nemen. Overal speciale regels en controles daarop, maar geen enkele
regel had betrekking op de TSB quiz, dus ging deze gewoon door. Misschien was
het de onwennigheid, te moeilijk om de vragen op te zoeken of de antwoorden op
de gokvragen te bepalen maar het deelnemersaantal viel tegen: slechts 12! Maar
hopelijk hebben er veel meer door deze quiz toch nog een beetje het TSB gevoel
beleefd. Ik moet er wel bij zeggen dat er een aantal inleveringen te laat waren.
De 11e mei werd bewust aangehouden om iedereen onder dezelfde omstandigheden met de gokvragen om te
kunnen laten gaan. Hieronder volgen de resultaten en de toelichting op de vragen.

Vraag en antwoord:

1. Op de site worden 2 postcodes genoemd voor Spekkelaan 8. Welke zijn dat en wat is het juiste?
2161GH is de goede postcode. Op https://www.terspeckebokaal.nl/nl/bezoekers wordt voor dit adres
ook 2162GZ genoemd. Iedereen had 2161GH als goede postcode. Er waren er echter vier die de 2e (dus
foutieve postcode) niet hadden gevonden of genoemd, dus werd dit als fout antwoord gerekend.
2. Wie had startnummer 62 in 2016 en welk kleur shirt droeg deze persoon?
Ook hier wist iedereen dat de gezochte persoon Erik Cadee van Prins Hendrik was. 2 deelnemers hadden als
kleur van het shirt de clubkleuren van PH genoemd: blauw of blauw-geel. Normaal gesproken zou een atleet bij
dit soort grote evenementen best met enige trots de kleuren van zijn club mogen tonen. Jammer dat daar toch
geen duidelijke regels meer voor zijn. Op https://www.terspeckebokaal.nl/nl/2016 zie je de foto’s van
Erik van Leeuwen, op pagina 8 zie je dat het shirt een kleurschakering is van zwart/wit/grijs en iets groenachtig
3. In welk jaar verloor Sifan Hassan tijdens de TSB van Maureen Koster?
Je zou toch denken dat dit wereldtalent nog nooit van Maureen had verloren. Ja hoor, dit unieke moment had
plaats tijdens de TSB in 2013. Iedereen heeft dit gevonden.
4. Wat is de taak van Dave Clemens in het organisatie team
Dit was een vraag met een addertje onder het gras (dacht ik). Omdat in het organisatieteam van de TSB
een persoon zit met de voornaam Dave en een met Davey zou het kunnen zijn dat bij te snel kijken de foute
keuze gemaakt werd. Slechts één deelneemster trapte daarin en dat foutje kostte een hoge eindklassering.
5. Was Annemarie Ten Kate vorig jaar deelneemster, jurylid, fotograve of journalist?
Iedereen had het juiste antwoord. Annemarie was fotografe. Deze vraag bewees wel dat er
zeer serieus naar antwoorden werd gezocht en men scherp was op instinkertjes. Bij een aantal
antwoorden werd opgemerkt dat zij geen van de 3 functies had omdat fotograve een niet
bestaand woord is. Ik moet eerlijk bekennen dat dit gewoon een taalfout van mij was en er
geen enkele slinkse bedoeling achter zat. Iedereen had deze vraag goed.
6. Wie won in 2017 de Bokaal bij de mannen?
Ook hier een 100% score. De TSB werd bij de manen in 2017 gewonnen door Mart ten Berge.
7. Waar staat de AEX index op om 12.00 uur op 16 mei (pag 502/1 van Teletext)
Dit was echt gokken en ook hier werd gedacht aan een dubbele bodem. Frappant was dat iedereen te hoog
inschatte. Positieve instelling? Twee deelnemers gaven geen antwoord omdat er op zaterdag geen beurs is.
Dat is waar, maar er is wel een AEX index. De eindkoers van vrijdag is de beginkoers van maandag. Vergelijk
het met de voetbalcompetitie: als onze buren van FC Lisse op een zaterdag winnen en dan 38 punten in
de competitie hebben en de volgende wedstrijd is de zaterdag erna, hoeveel punten heeft Lisse dan op de
woensdag? Geen een? Omdat er geen competitie is? Of toch nog steeds 38? De juiste uitslag is 500.31 en de
antwoorden varieerden van 512.92 tot 558.12.
8. Wat is de maximum temperatuur op 16 mei op Schiphol (pag 705/3 van Teletext)
Eigenlijk een nog grotere gokvraag in een periode waarin de maximum temperatuur zomaar ergens tussen
de 10 en 30 ˚C kan schommelen. Onze antwoorden hadden wel een iets smallere bandbreedte en liepen van
11,5 tot 20,6 ˚C. Juiste antwoord was 15.3 en werd door één persoon exact voorspeld.
De Uitslag
4 Tessy Lenting
20
9 Marga Kortekaas
28
1

Marty van Rijnberk

18

1

Piet van Rijnberk

18

3

Lenie van der Poel

19

4

Vincent van Stijn

20

9

Wil van der Krogt

28

4

Anita Ruigrok

20

11 Hans van Noort

35

7

Elly Bennis

21

12 Paul van Sijl

38

8

John van der Zwet

25

Volgend jaar hopelijk weer een “echte” TSB quiz met meer deelnames, want deze unieke ervaring moet echt
wel beperkt blijven tot één keer.
									Wim van der Krogt
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NIEUWS VAN DE VRIJWILLIGERSCOMMISIE
Vrijwilligers in coronatijd….
Het is een ongewisse en onzekere tijd. Allereerst hopen we dat iedereen nog gezond en wel is.
Voor De Spartaan betekent deze corona dat een heel seizoen aan geplande activiteiten geen doorgang vindt.
Voor de ene vrijwilliger is er nu niets te doen, terwijl van anderen juist een om een extra inspanning gevraagd
wordt. Het bestuur, de klusploeg op dinsdag, de groep voor de groenverzorging (nu de Gemeente Lisse het
onderhoud heeft overgedragen aan De Spartaan) zijn allen steeds in touw gebleven. En misschien nog wel
meer mensen die achter de schermen hun activiteiten doen.
De trainingen zijn aangepast herstart. Dat heeft ook snelle actie gevraagd van bestuur en trainingscoördinatoren.
Ik volgde een webinar van de Atletiekunie over ledenbinding in coronatijd en kwam tot de ontdekking dat
ook dit keer De Spartaan vrij snel haar acties op touw heeft gezet en dit duidelijk gecommuniceerd heeft aan
leden. Een compliment voor bestuur en andere betrokkenen.
Voor wat betreft onze vrijwilligers is de situatie dus heel verschillend. Sommigen zijn actief lopend-lid en
kunnen nu weer onder aangepaste omstandigheden trainen en elkaar ontmoeten op 1,5 meter.
Juryleden en kantine-medewerkers die zelf niet actief sporten, die komen we ook niet zo gauw tegen.
Misschien is er een gat gevallen, daar ben ik zelf wel nieuwsgierig naar. De afgelopen dagen
heb ik wat navraag gedaan. Toen merkte ik de enorme individuele verschillen. De een is
ondergedompeld in zijn werk. De volgende vindt het lastig om in de omgeving van
mensen te zijn, die er gemakkelijk over denken en die moeite hebben om beetje
vrijheid op te geven voor een goed doel. Kortom laten we in deze tijd respect
hebben voor de verschillende manieren die mensen hebben gekozen in hun situatie.
Wat mij /ons nog bezig houdt?
Zou je als vrijwilliger in deze tijd een andere klus willen doen als daar een vraag naar is? Wat
kunnen wij doen om de binding met de club erin te houden?
We moeten nog een beetje uitvinden waar er in de komende periode behoefte aan is. Wij staan open voor
ideeën en nieuwe gedachten.
In ieder geval hebben we als Vrijwilligers Commissie kennisgemaakt met de kandidaat vice-voorzitter
Angela van der Lans, die als het kan ergens in het najaar als nieuw bestuurslid wordt benoemd, en voor ons
contactpersoon vanuit het bestuur is/wordt.
In dit clubblad vinden jullie ook weer een interview: Govanni Cozijn en Justin de Groot zijn
enthousiaste pupillentrainers, waarmee het leuk is om nader kennis te maken!
Vanuit de vrijwilligerscommissie: Lenie v.d. Poel – Jeannette v.d Toorn – Petra v.d. Toorn.
Dubbel-interview Vrijwilligers van de maand:

Govanni Cozijn en Justin de Groot – pupillentrainers

Ook in coronatijd zijn een aantal vrijwilligers
van De Spartaan gewoon aan de slag: de
klussenploeg, het bestuur of enkele trainers
(die digitaal programma’s en stimulansen
doorsturen) en nog anderen die hun
activiteiten doorzetten.
De pupillentrainers Govanni en Justin hadden
hun tekst al klaar voor het clubblad. Gelukkig
konden zij na 1 mei weer aan de slag met de
trainingen voor pupillen.
Stellen jullie je zelf eens kort voor :
Hoi ik ben Govanni Cozijn. Ik ben 16 jaar.
Ik ben geboren in Lisse en ik woon al heel
mijn leven daar. Ik zit op het fioretti college
Hillegom. Ik zit in mijn examen jaar. Ik ga
volgend jaar naar het cios hoofddorp. Mijn
hobby’s zijn atletiek, darten en afspreken met
vrienden.
Hoi ik ben Justin de Groot, ik ben 16 jaar en zit in het 4e jaar havo op het rijnlandslyceum in Sassenheim.
Mijn hobby’s zijn atletiek (natuurlijk), tekenen, en afspreken met mijn vrienden.
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Wanneer en hoe zijn jullie bij De Spartaan gekomen? Welke onderdelen doen jullie het liefst?
Govanni: Ik ben bij De Spartaan gekomen door het rekenboek van de basis school. Ik had geen sport op dat
moment maar tien ik dat zag ging ik kijken en ik bleek het heel leuk te vinden. Ik doe het nu ongeveer 7jaar.
Mijn favoriete onderdelen zijn polstokhoogspringen (deze vind ik het leukst) en hoogspringen.
Justin: Ik ben bij De Spartaan gekomen omdat ik vroeger met Youp wilde spelen alleen hij moest elke keer
sporten. Ik ben uiteindelijk een keer meegegaan en toen kwam ik hier. Ik vond het een leuke sport, en na zes
en een half jaar nog steeds. De leukste onderdelen vind ik hoog, ver en polsstokhoog springen.
Wat zijn voor jullie je mooiste sportmomenten/herinneringen?
Govanni: Mijn mooiste herinnering waren de zomerkampen in Wanssum. En de ouder kind wedstrijden. En
momenten waren de meerkampen met alleen De Spartaan geen wedstrijd druk maar gewoon lekker tegen
elkaar. maar vooral de overnachtingen in het club gebouw.
Justin: Mijn mooiste herinnering van atletiek is toch wel dat ik vorig jaar leider mocht zijn van het eerste
zomerkamp in Lisse. Ik vind het al leuk om met kinderen te werken, en dan een hele week lang je eigen
groep in de gaten houden vond ik geweldig.
Favoriet eten:		
Govanni: Mijn favoriete eten is barbecue (Ik hou van vlees).
Justin: Mijn favoriete eten is pizza (zonder ananas want dat hoort niet op een pizza!
Overige favorieten:
Govanni: Op tv kijk ik graag naar expeditie Robinson. Favoriete vakantie is op camping de vergarde.
Justin: Mijn favoriete film is mall cop met in de hoofdrol Paul Blart. Mijn favoriete muziek is eigenlijk zo een
beetje alles wat in de top 40 is geweest vanaf het jaar 2000.
Hoe zijn jullie in het vrijwilligerswerk bij De Spartaan gerold, en wat doen jullie nu?
Govanni: Ik geef training aan de pupillen op woensdag en vrijdag. Ik ben daar gekomen door stage van
school en ik ben niet meer gestopt. Ik zit nu in mijn 3de jaar training geven.
Justin: Ik ben vrijwilliger bij De Spartaan geworden omdat Jan aan mij vroeg: ‘’hey Justin, heb je zin om
kleine kindjes te komen pesten’’. Dit vond ik leuk klinken en toen moest ik training geven en kwam ik er
achter dat er van kindjes pesten niet zoveel kwam. Gelukkig vind ik normaal training geven ook leuk.
Wat betekent De Spartaan voor jullie?
Govanni: De Spartaan betekent veel voor mij want ik kan mijn energie kwijt maar ik heb daar ook veel
vrienden die ik ook los van De Spartaan zie.
Justin: Voor mij is De Spartaan een nuttig en leuk tijdverdrijf. Het is gezellig en kan dus lekker bijpraten en je
bent sportief bezig.
Wat willen jullie zeggen tegen
de groep tot 25 jaar over
vrijwilligerswerk bij De Spartaan?
Govanni: Ik vind het een aanrader voor
de groep tot 25jaar om vrijwilligerswerk te
doen want die kindertjes zijn vet gezellig
en je Ven zelf ook nog een beetje sportief
bezig.
Justin: Tegen de groep tot 25 jaar zou
ik willen zeggen dat het heel leuk werk
is en dat we altijd meer mensen kunnen
gebruiken. Je hoeft alleen met kinderen
kunnen om te gaan en een beetje de
techniek van de onderdelen te weten.
Wat wensen jullie De Spartaan toe??
Govanni: Ik wens De Spartaan nog vele
sportieve en gezellige jaren toe.
Justin: Ik wens De Spartaan nog veel lange
gezellige jaren van trainen en training geven.
Hopelijk blijft het nog een lange tijd bestaan.
Govanni en Justin bedankt voor het interview en nog vele gezellige en sportieve jaren bij De Spartaan.		
									Lenie van der Poel
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NIEUWS VAN DE MAN VAN DE STATISTIEKEN
Clubrecords
baan/weg/indoor

maat Vrouwen Senioren

geb

pres

pl

land

d.d.

I

300 meter

Roanna Geleijn

090405

47,00

Apeldoorn

I

400 meter

Romara van Noort

110986

56,47

Gent

BEL

11 02 2006

I

400 meter

Andrea Bouma

061199

55,97

Magglingen

SUI

26 01 2020

I

400 meter

Andrea Bouma

061199

55,09

Apeldoorn

08 02 2020

I

400 meter

Andrea Bouma

061199

55,09

Apeldoorn

22 02 2020

I

4 x 200 meter

1

Marieke Moonen

221004

1.45,90

Apeldoorn

08 02 2020

I

4 x 200 meter

2

Suus Altorf

140504

1.45,90

Apeldoorn

08 02 2020

I

4 x 200 meter

3

Nimah Lommerse

070303

1.45,90

Apeldoorn

08 02 2020

I

4 x 200 meter

4

Anne-Wil van Werkhoven

200401

1.45,90

Apeldoorn

08 02 2020

baan/weg/indoor

maat Vrouwen U20

26 01 2020

geb

pres

pl

land

d.d.

Roanna Geleijn

090405

47,00

Apeldoorn

26 01 2020

I

300 meter

I

4 x 200 meter

1

Marieke Moonen

221004

1.45,90

Apeldoorn

08 02 2020

I

4 x 200 meter

2

Suus Altorf

140504

1.45,90

Apeldoorn

08 02 2020

I

4 x 200 meter

3

Nimah Lommerse

070303

1.45,90

Apeldoorn

08 02 2020

I

4 x 200 meter

4

Anne-Wil van Werkhoven

200401

1.45,90

Apeldoorn

08 02 2020

I

hink-stap-springen

Lonneke Derriks

220487

10,69

Gent

I

hink-stap-springen

Anne-Wil van Werkhoven

200401

10,99

Apeldoorn

geb

pres

pl

090405

47,00

Apeldoorn

geb

pres

pl

090405

47,00

Apeldoorn

geb

pres

pl

baan/weg/indoor
I

300 meter
baan/weg/indoor

I

maat Vrouwen U18
Roanna Geleijn
maat

300 meter

Meisjes Junioren C
Roanna Geleijn

10 01 2004
29 02 2020

land

d.d.
26 01 2020

land

d.d.
26 01 2020

baan/weg/indoor

maat

I

60 meter

IPC37 Juan Bouw

250502

10,00

Naaldwijk

17 01 2020

I

60 meter

IPC37 Juan Bouw

250502

9,96

Assendelft

02 02 2020

baan/weg/indoor

maat Mannen U18

geb

pres

pl

land

d.d.

2.000m hindernis

84 cm vacant

baan/weg/indoor

maat Jongens Junioren C

geb

pres

pl

land

d.d.

Ryan Bootsma

190106

10,28

Utrecht

maat Mannen Masters 60+

geb

pres

pl

W 20 km

Peter Nibbering

080655

1.52.51

Alphen a/d Rijn

24 03 2019

W 20 km

Theo Meijvogel

210658

1.47.52

Alphen a/d Rijn

01 03 2020

maat Mannen Masters 65+

geb

pres

pl

Peter van Noort

230155

44,78

Eindhoven

08 02 2020

230155

19,45

Eindhoven

08 02 2020

pres

pl

B

I

hink-stap-springen
baan/weg/indoor

baan/weg/indoor

5 kg

Aangepast Sporten M

BEL

limiet

land

d.d.

6.18,96
01 02 2020
land

land

d.d.

d.d.

B

kogelslingeren

B

gewichtwerpen

9,08kg Peter van Noort

baan/weg/indoor

maat Mannen Senioren

geb

W 20 km

Piet Beelen

090343

1.02.12

Alphen a/d Rijn

01 05 1967

W 20 km

Piet Beelen

090343

1.02.37

Leeuwarden

16 10 1966

NB De 1.02.12 werd gelopen door Aad Steijlen, die het record van Piet afsnoepte.
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1,50

Naam
1 Mieke van Doorn

Prestatie

Datum

1.73

19/12/70

Plaats
Groningen

2 Kimberley Booij

1.71

14/02/16

Apeldoorn

3 Remona Fransen

1.65

13/01/02

Gent (B)

4 Eveline de Jong

1.61

18/02/17

Apeldoorn

5 Anouk Kragtwijk

1.60

23/11/02

Lisse

6 Eva van der Poel

1.58

03/02/02

Gent (B)

7 Debbie Verhaar

1.55

10/02/90

Den Haag

8 Roxanne van Noort

1.55

??-02-98

Den Haag

9 Anne-Wil van Werkhoven

1.55

27/12/16

Apeldoorn

10 Anouk van der Meer

1.53

01/02/20

Utrecht

11 Zyna van de Poel

1.50

08/12/12

Alkmaar

12 Lara Owobowale

1.50

05/02/17

Apeldoorn

Alle ranglijsten (in- en outdoor) vanaf de Junioren B (U18) zijn op de website in te zien, volledig bijgewerkt
tot en met begin maart 2020

Clubrecords, welke al heel lang op de lijst staan

Jan behoorde bij de ‘oprichters’ van de vereniging en bleef lid tot 7 oktober 1965 (clubblad 31). Hij was
ook actief voor het clubblad, o.a. als redacteur die uitslagen verzamelde. Daarom vind ik het vreemd, dat
ik geen verslag heb kunnen vinden van deze opmerkelijke prestatie. Het is niet bekend, of Jan nog vaker
aan snelwandelen heeft gedaan. Naast dit resultaat is er nog slechts van één clubgenoot een uitslag op
snelwandelen bekend. Dit record geldt op het moment van schrijven als oudste clubrecord en krijgt in het
kader van dit artikel het nummer 1.
Op de tweede plaats van ‘ouderdom’ staat het record op de 4 x 1500 meter. Een record met een verhaal,
dat ik ook weer niet kon terugvinden in ons cluborgaan.
Op zoek naar een verhaal kwam ik via de site van de Atletiekunie terecht in een boek:
Recordboek, uitgave 1992.

Het valt op, dat het NR van onze mannen van een latere datum is, dan het in onze lijst staande CR.
De snellere tijd is dus niet erkend als NR. De tekst in de recordlijst (ONR) gaat derhalve verwijderd
worden. Jack Vernooy leek in zijn wedstrijd sneller dan Bert Smit, want de andere mannen zijn dezelfde.
Aanvankelijk dacht ik ook aan een foute presentatie van de datum, 29/5 om 25/9, maar de eerste
wedstrijd werd aangekondigd in ons clubblad (nr. 32-).
Het clubrecord stond voor aanvang van deze wedstrijden op 16.42,6.
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Op de plaats 6 van ‘ouderdom’ staat het record op de 2000 meter Mannen.

Eerst even waarom 6 en geen 3: Excel helpt mij bij het zoeken en kende aan het vorige record 4x de 2 toe (4
regels). En om de tel niet kwijt te raken…
Op 8 maart 1964 boekte Arie een historische overwinning op het NK Veldloop voor Junioren A. Hij en onze
Bas Rooijakkers verloren beide bij de start een schoen en moesten 5.000m lopen met steeds verder kapot
gaande voeten! Lees zeker het verslag in clubblad nr. 20 op pagina 6!
Arie was die dag net zo oud, als hij uiteindelijk in jaren lid zou zijn: van november 1961 tot september 1980.
In die bijna 19 jaren behaalde Arie menig overwinning, meestal op afstanden van 1.000m tot 5.000m. Hij was
niet alleen een baanatleet, maar zegevierde ook in vele crosses. Arie bezit momenteel nog steeds 2 clubrecords.
Op plaats 7 van 'ouderdom' staan twee records uit één wedstrijd:

Baan of weg: dat is nog een puntje van onderzoek! Clubblad nr. 40, pagina 16: PIET BEELEN zorgde voor de
grootste prestatie van het jaar door in LEEUWARDEN de uurloop te winnen en tevens 2 Nederlandse records
omver te kegelen. Hij legde in 1 uur 19.069½m af, wat ruim 160m meer is dan het oude record van Frans
Künen. Piet ging nog even door en pakte ook het 20km-record: 1 uur 2 min 37,2 sec, ruim een minuut sneller
dan Frans Künen in zijn gloriejaren.

Van de wedstrijd, waarin Piet zijn record kwijtraakte, stond een verslag in het clubblad. De
ranglijstmedewerker las het verslag niet helemaal goed en noteerde Aads tijd als CR van Piet. Die tijd is
gecorrigeerd, want het staat zwart op wit…

Boven lees je, dat ook onze redacteur in de fout was gegaan. Nu echter een fout in Piets voordeel. We
houden hier de officiële recordlijst van de KNAU (!) aan.
Piet was lid vanaf de oprichting tot 1992 met een onderbreking van ruim een half jaar.
Mede dankzij zijn zeer goede prestaties groeide De Spartaan als kool.

NIEUWS VANUIT HET CRA
Trainingsprotocol Recreanten AV De Spartaan Atletiek in de 1,5 meter samenleving

Donderdag 14 mei jl. zijn we gestart met de eerste trainingen
in het waterleidingduin ingang De Zilk. Onderstaand het
nieuwe trainingsschema met de aangepaste locaties en de
tijden en het protocol waaraan wij ons moeten houden om
onze sport te mogen bedrijven. Dit heeft alles te maken met
trainen in de 1,5 meter samenleving.
In verband met carpoolregels en daardoor gebrek aan
parkeerruimte is besloten om op donderdag te verhuizen van
Noordwijk naar de Zilk. Ook zie je dat de aanvangstijden veel
verschillen, dit is om een goede verspreiding te maken zodat
we in kleine groepjes van max. 15 lopers kunnen starten. Let
dus goed op wanneer jouw groep van start gaat en kom zo
veel mogelijk op tijd dat wil zeggen niet te vroeg en niet te laat. Lees alles goed door en kijkt wat er van je
verwacht wordt om gezamenlijk de training weer op te pakken. De accommodatie is nog geheel gesloten,
alleen voor noodgevallen zijn er toiletten geopend. Volg alle instructies van je trainer op voor je eigen
veiligheid en die van je loopvrienden.
									Veel sport plezier
Alle trainers
1. Trainingsschema
2. Locatie
3. Organisatie maatregelen rondom de trainingen/ sportactiviteiten
4. Hygiëne maatregelen
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Trainingsschema

Tijd
Maandag

19:00

Leeftijd

1.5 M

Locatie

Sportief Wandelen

Senioren

Ja

Waterleidingduinen De Zilk

Groep

Leeftijd

1.5 M

Locatie

13:45

Dinsdagmiddag

senioren

Ja

Baan

19:00

DC groep

senioren

ja

Even week baan
Oneven week weg

19:15

B Groep

senioren

ja

Even week weg
Oneven week baan

senioren

Ja

Vanaf de baan op de weg

Tijd

Dinsdag

Groep

19:30 Wandelaars (E groep)

Trainers
Anneke vd Veek
Jan van Saasse
Robert Vodegel
Theo Edens
Trainers
Theo Edens
Aad vd Lans
Peter Jonkheer
Corine Rotteveel
Thea Baak
Kees Luijk
Peter Jonkheer
Peter Nibbering
Bert Beltgens
Rob v.d. Klauw
Gert Jan Booij
Mike Boom

19:30

Run Starter
opstapgroep

senioren

ja

Baan

19:30

D groep

senioren

ja

Weg

Jelle Settels
Paul Bronstring

19:30

C groep

senioren

Ja

Baan /Weg
Baan/Weg-Weg

Nathalie Verzendaal
Louis van Dijk
Henk Buurman

19:45

B groep

senioren

Ja

Baan /Weg
Baan/Weg-Weg

Hans Maarschalk
Ruben Boot

19:45

A groep

senioren

Ja

Baan /Weg
Baan/Weg-Weg

Willem van Klink
Anthony Wassink

Tijd

Groep

Leeftijd

1.5 M

13:45-15:00

Donderdagmiddag

senioren

Ja

Weg

19:15-20:45

A-B Groep

senioren

Ja

Waterleidingduinen De Zilk

19:15-20:45

C Groep

senioren

Ja

Waterleidingduinen De Zilk

Donderdag 19:15-20:45

D Groep

senioren

Ja

Waterleidingduinen De Zilk

19:15-20:45

Trailrunning

senioren

Ja

Waterleidingduinen De Zilk

19:15-20:30

Sportief wandelen

senioren

Ja

Waterleidingduinen De Zilk

Zaterdag

Tijd
Groep
09:30 Wandelaars (E groep)

Leeftijd
senioren

09:15

A groep

senioren

Ja

Waterleidingduinen De Zilk

09:15

B Groep

senioren

Ja

Waterleidingduinen De Zilk

09:30

C groep

senioren

Ja

Waterleidingduinen De Zilk

09:30

D groep

senioren

Ja

Waterleidingduinen De Zilk

10:00

Run Starter
opstapgroep

senioren

Ja

Baan

Groep

Leeftijd

1.5 M

Locatie

Mix groep

senioren

Ja

Waterleidingduinen De Zilk

Tijd
Zondag

Locatie

09:00

1.5 M
Locatie
Ja
Waterleidingduinen De Zilk
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Trainers
Rob v.d. Klauw
Corine Rotteveel
Peter Jonkheer
Willem van Klink
Kees Luijk
Pim Hessels
Thea Baak
Jelle Settels
Henk de Jong
Hans Maarschalk
Anneke vd Veek
Carla van Noort
Rien van der Lans
Theo Edens
Trainers
Bert Beltgens
Piet Jan vd Marel
Hans Geerling
Hans Maarschalk
Peter Jonkheer
Peter Nibbering
Thea Baak
Louis van Dijk
Pim Settels (oneven week)
Jelle Settels
Paul Bronstring
Rob v.d. Klauw
Gert Jan Boij
Mike Boom
Trainers
Peter Jonkheer
Kees van Beelen
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Clubgebouw
Tijdens de trainingen zal het clubgebouw gesloten zijn, met uitzondering van de sanitaire voorzieningen en EHBO
ruimte. Tussen het clubgebouw en de atletiekaccommodatie is een pleintje dat zal fungeren als een mixed zone
waarbij iedereen 1,5m afstand moet bewaren. Vlak bij de ingang van het hoofdgebouw zijn de toiletten en EHBO
ruimte. Deze toegangsdeur zal permanent geopend zijn tijdens de trainingen, hier wordt toezicht op gehouden.
Materiaalruimte
Uitsluitend trainers en bestuursleden hebben toegang tot deze ruimte. Gezien de geringe interne ruimte mag
er maar 1 persoon tegelijk naar binnen om materiaal te halen of te brengen. Gebruikte materialen moeten na
afloop door de trainer gereinigd worden conform de RIVM regels.
Rondbaan (400m)
6 banen van 1,25m breed. Tijdens de trainingen zullen de binnenste 3 banen ( 1 tot 3) en de buitenste
3 banen (4 tot 6) gebruikt worden om per groep in te trainen. Het uitstappen uit de binnenste 3 banen
is op het grasveld, het uitstappen bij de buitenste 3 banen is op de grasbaan buiten de baan. Daarbij zal
de tussenliggende baan worden vrijgehouden om 1,5m afstand te creëren tussen de atleten en wordt er
ingehaald in de banen 3 en 6. Bij het lopen op de baan zullen atleten na elkaar starten, in volgorde van
persoonlijke snelheid. De snelste lopers lopen daarbij als eerste om het inhalen te beperken..
Organisatie maatregelen rondom de trainingen/ sportactiviteiten
Maatregelen voor atleten:
· Kom alleen wanneer er voor jou een training gepland staat.
· Reis alleen of kom met personen uit jouw eigen huishouden.
· Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie.
· Kom in sportkleding naar de club. De kleedkamers zijn gesloten. Zorg dat je een plastictasje bij je
hebt om je kleding welke je niet gebruikt voor de training in kunt doen, en dit tasje kan je dan op het
tassen rek leggen. Nog beter is het, indien mogelijk in de fietstas of in de auto laten liggen.
· Je kunt ook niet douchen op de accommodatie.
· Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar de club.
· Volg altijd de aanwijzingen van trainers, begeleiders en bestuursleden op.
· Houd 1,5 meter afstand tot de andere atleten en de trainers.
· Reinig handen voor en na de training.
· Gebruik alleen je eigen bidon om uit te drinken.
· Het is verboden om tijdens de training te spugen of je neus leeg te blazen
· Verlaat direct na de training de accommodatie. 				
									Theo Zandbergen
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Noten, kaas, delicatessen en meer ....

SPORT, RECREATIE
& GEZELLIGHEID
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Subtropisch Zwembad & Wedstrijdbad • Sporthallen
Activiteiten • Multifunctionele Ruimte • Horeca
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Trailrunning! Nieuw bij De Spartaan

De basis van trailrunning is zo veel mogelijk onverhard te lopen (100-95%) in de natuur. Wij lopen over
bospaden, maar nog meer daar buiten: over de hertenpaadjes en dwars door het duingebied. Trailrunning
vraagt meer van je dan ‘gewoon’ hardlopen. We lopen immers over een ondergrond die zeer divers is en
daarmee wordt er meer gevraagd van techniek en kracht. En waar kan je dan beter trainen dan in onze
duinen waar alle omstandigheden te vinden zijn?
Hoewel Nederland een vlak land is gaan de trails vaak door gebieden
met heuvels, dus een beetje klimmen hoort er bij. We lopen lekker in
de natuur waar we niet echt letten op de snelheid maar meer op de
duur en vooral op het plezier en het genieten van de natuur. En om zo
lang mogelijk te kunnen genieten is het leuk om een beetje afstand te
kunnen afleggen. Iedereen die ca 10KM kan hardlopen kan mee doen:
de training is gedifferentieerd en er is voldoende variatie.
Interesse? Dan zien we jou graag op donderdagavond op de
trailrun training in de duinen.
Trainingen
Op donderdagavond start de training om 19.15 in de Amsterdamse
Waterleiding Duinen, ingang De Zilk. Gediplomeerde trainers Henk de
Jong en Hans Maarschalk verzorgen deze trainingen. Wil je een keer
meedoen, dan zien we jou graag op donderdag. Indien je vragen hebt,
neem dan contact op met Henk, dejonghenk@ziggo.nl / 06-10087958.
Unieke trails
Een van de vele aspecten die trailrunning zo leuk maakt is dat elk
pad uniek is. Je trail voert je doorgaans over paden met allerlei obstakels zoals boomwortels, zand, heuvels,
modder en nog veel meer. Trailrunnen en natuur gaan hand in hand. Respect voor je omgeving tijdens het
lopen van een trail is dan ook zeer belangrijk.
Conditie
Trailrunnen is vermoeiender dan regulier hardlopen. Je hebt te maken met stijgingen en dalingen in je route
en doet continu een beroep op je uithoudingsvermogen. Leg de lat de eerste paar keer niet te hoog. Het is
verstandig om je tempo wat te vertragen én je te richten op het vinden van een ritme dat goed bij je past. Na
een aantal weken raak je gewend aan het lopen op onverharde paden en ontwikkel je een gevoel van één zijn
met je omgeving en haar uitdagende paden.
Techniek
Trailen vraagt meer techniek. De manier van lopen is anders, gebruik daarom ook je armen om de juiste
balans te vinden en til je voeten iets hoger dan je gewend bent. Op deze manier ben je flexibel en in staat om
obstakels tijdig te ontwijken.
Kracht
Trailen vraagt meer kracht. Om je trailrunning prestaties te
verbeteren neem ik kracht én evenwicht-oefeningen op in de
trainingen. Een goede ontwikkeling van de spieren en een
goede core-stabiliteit zorgen voor de juiste houding en het
uithoudingsvermogen tijdens je trail.
Minder vaart en geniet
Trailrunnen is een stuk inspannender dan hardlopen op
geasfalteerde wegen, vooral als je een technisch parcours
loopt met heuvels, rotsen, gaten en andere leuke obstakels.
Start daarom ook niet te snel en vergelijk je trailrunning tempo
niet met je reguliere hardloopsnelheid. Doe het gerust wat
langzamer aan en geniet van je omgeving, dit is namelijk wat
het trailrunnen zo bijzonder maakt.
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PUPILLENNIEUWS

Beste pupillen,
Hierbij de 2e tussenstand van het pupillenklassement seizoen 2019/2020.
Alleen de 3e quatrocross in Lisse is er nog in verwerkt. Daarna hebben jullie helaas geen
wedstrijden meer gehad. Hopelijk gaat dat snel weer veranderen en kunnen jullie nog
meedoen aan leuke wedstrijden.
Als je vragen hebt over het pupillenklassement kunnen jullie mailen naar
pietercyrille@hotmail.com
							Groetjes Cyrille
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8
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2

Eerste training na Coronastop
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Speciaal voor de ouders van nieuwe pupillenleden onderstaand reglement:
REGLEMENT PUPILLENKLASSEMENT
Doel:
•
De kinderen meer bewust te maken van hun eigen prestaties (en van anderen).
•
Stimuleren van kinderen om eigen prestaties te verbeteren.
•
Minder getalenteerde atleetjes de mogelijkheid geven om ergens te scoren.
•
Stimuleren van de pupillen om aan wedstrijden deel te nemen.
Binnen het puntenwaarderingsysteem kunnen de kinderen op verschillende manieren punten verdienen, die
allemaal meetellen in het eindklassement.
•
Deelname aan een wedstrijd: 2 punten (ouder / kindwedstrijd telt niet mee).(DN)
•
Evenaren van een persoonlijk record: 1 punt (EV)
•
Verbeteren van een persoonlijk record: 2 punten (PR)
Daar de bij boslopen (bv quatrocross) gelopen afstanden nooit helemaal gelijk zijn, kan er bij deze
wedstrijden alleen door deelname punten worden verdiend!
•
Onderdeel voor de eerste keer gedaan: 1 punt (NN)
Van ieder kind wordt per wedstrijd het aantal behaalde punten bijgehouden. Aan het eind van het jaar zal
een totaalklassement worden gemaakt. Aan de hand hiervan wordt er binnen iedere categorie een beker voor
de nummers 1, 2 en 3 uitgereikt.
Het leuke van dit systeem is dat alle kinderen, ongeacht de hoogte van hun prestaties, mee kunnen dingen
naar de eerste plaats. “Deelname aan” en het “Verbeteren van de eigen prestatie” staat namelijk centraal.
In het clubblad zal regelmatig een overzichtje verschijnen. Wij hopen op deze manier het wedstrijdgebeuren
voor alle kinderen uitdagend en spannend te houden.
Naast dit eigen Spartaanpuntensysteem bestaan er voor de pupillen ook nog de 2 onderstaande
puntenklassementen:
*
die van de 4 Quatrocrossen
*
die van de ZHM-competitie oftewel Athlectics Champs
Deze genoemde puntenklassementen worden niet door De Spartaan bijgehouden maar dit wordt gedaan
door de overkoepelende organisatie van de ZHM-competities en de Quatrocrossen.

Tweedehandskleding, hardloopschoenen en spikes
Mocht je tweedehandskleding (Spartaan) hebben en er een leuk doel voor
zoeken, dan kun je dit bij ons inleveren. De opbrengst van de kleding zal naar
de jeugd gaan. Zij kunnen daar dan extra activiteiten van organiseren. Zoals een
springkussen op de ouder/kind wedstrijd of pizza tijdens de filmmiddag.
Het totale aanbod met maten en prijzen staat op de website van
De Spartaan (onder het kopje “contact” staat de optie marktplaats)
Mocht je vragen hebben met betrekking tot:
- Aanmelden/aanleveren artikelen (spikes, hardloopschoenen
en Spartaankleding)
- Kopen van artikelen, passen of bekijken van artikelen
Dan zijn wij te bereiken op het volgende email adres :
tweedehandskleding@avdespartaan.nl
						Groetjes Bettina Kwak en Cyrille Weeber

Pupillennieuws in Coronatijd
Vanwege de opgelegde sancties i.v.m. het coronavirus zijn er de afgelopen maanden totaal géén activiteiten
geweest. Géén training, géén wedstrijden. Gelukkig mochten de pupillen per 1 mei jl. weer op de baan gaan
trainen, zij het wel met de nodige restricties!.
Er is, voordat de kinderen weer “los” mochten, heel wat mailverkeer aan vooraf gegaan om een goed protocol
samen stellen. Complimenten voor al degene die hier de nodige uurtjes mee bezig zijn geweest.
Gezien de in de eerste alinea genoemde omstandigheden is er totaal geen kopij voor de Pupkrant
binnengekomen. Zou natuurlijk wel zo leuk zijn als er meer dan alléén maar een kleurplaat inkomt.
Heb daarom het volgende bedacht: ik ga door middel van een vragenlijst een pupil interviewen. Bij de laatste
vraag mag hij/zij een naam zetten die de volgende keer aan de beurt is.
Milou Heidinga (MPA-2) was zeer vereerd dat zij als eerste aan de beurt mocht zijn.
												Marga.
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Naam: Milou Heidinga
Woonplaats: Lisse
Leeftijd: 10
Wanneer ben je lid geworden?
2016
Waarom heb je gekozen voor
atletiek? Het leek me leuk
Doe je graag aan wedstrijden
mee? Ja, die zijn het leukst
Leukste atletiek onderdeel?
Poolstok ver/hoog
Minst leuke atletiekonderdeel?
Lange afstand lopen
Hoeveel keer train je in de
week? Twee keer
Op welke school zit je?
Tweemaster Lisse GD
Leukste schoolvak? rekenen
Minst leuke schoolvak? spelling

Wat is je lievelingseten?
Pasta spinazie
Wat lust je beslist niet? zuurkool
Lievelingskleur? paars
Lievelingsdier? Wilde hond
Hobby? Sporten en knutselen
Naar welke muziek luister je
het liefst? Ed Sheeran, Abba en Dua Lipa
Naar welke tv-programma’s kijk
je? Spangas, Klokhuis en Dr. Pol
Wat is je favoriete game? Sims
Vakantie in eigen land of buitenland?
buitenland
Wat wil je later worden?
Paleontoloog of bioloog
Wie is de volgende keer aan de
beurt?
		Isa Philipse

GEZOCHT: PUPILLENBEGELEIDERS

Twee keer in de week staan er vele pupillen klaar om spelenderwijs getraind te worden voor alle
atletiekonderdelen.
Plezier staat voorop! Om dit mogelijk te maken hebben we extra hulp nodig. We
zoeken pupillenbegeleiders (/assistent-trainers). Ben je sportief, vind je het leuk om met kinderen te
werken en wil je wat doen voor De Spartaan? Dan is deze vrijwilligersfunctie perfect voor jou.
Bijscholing en praktische ondersteuning voor de begeleiders wordt door de trainers gegeven.
Heb je weinig of geen ervaring met de atletieksport, geen probleem, al doende leert men.
Wanneer?
Woensdagen tussen
Vrijdagen tussen

14.30 en 17.00
17.00 en 18.15

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor een van de dagen (of
beide dagen) bij onderstaande personen of de
vrijwilligerscommissie.
Marga Kortekaas: margakortekaas@hotmail.com
Jan Beijk: jongetjejan@gmail.com
Vrijwilligerscommissie:
vwcvoorzitter@avdespartaan.nl

Gezocht
pupillenbegeleiders

Activiteitenkalender 2020
3 oktober 2020

Marga Kortekaas Spelen ?????

Baan

11 oktober 2020

Crossen door de bossen voor BO en VO ?????

Keukenhofbos

30 november 2020

Dick de Vroomen Bokaal ?????

Baan

26 december 2020

Kerstcross ?????

Lisse

Leeftijdsindeling Pupillen
Mini’s zijn geboren in 2014/2013
C’ers zijn geboren in 2012
B’ers zijn geboren in 2011
A-1 geboren in 2010
A-2 geboren in 2009

LET OP!!!!!!
EIKENPROCESSIERUPS IN DE
BUURT VAN DE BAAN
VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE BLZ. 11
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Gelukkig mogen we weer trainen na Coronastop!!

Jaaahhhh vrijdag 1 mei mochten we weer trainen.
Het was af en toe wel een beetje raar, omdat we onze handen wassen voor de training en dat doen we
anders nooit. Ook mogen we niet te dichtbij de trainers komen. Wat wel heel leuk is, dat ik wel weer lekker
kon spelen met de andere kinderen. En ook gewoon weer lekker trainen dus, want eigenlijk was ik wel een
beetje bang dat het nog heel lang zou duren totdat we weer naar De Spartaan mochten gaan. Maar gelukkig
duurde het niet zo lang!								Juul Opdam MPC
Ik ben blij dat ik weer naar atletiek mag. Toen we niet naar atletiek mochten, ging ik thuis ook sporten met papa
en mama en mij zusje en broertje. Maar ik vind het ook weer echt gezellig om weer bij De Spartaan te sporten
met de trainers en de kinderen. Ik hoop dat Marga ook weer gauw komt. 		
Jools Knops MMini
Het wegbrengen is nu een beetje gek. Ik ben blij dat ik nu weer naar atletiek kan, dat ik weer kan sporten.
Weer verspringen en rennen.							Denise Regeer MPC
Ik vind het wel weer leuk om naar atletiek te gaan. Hoogspringen is leuk. Het wegbrengen vind ik wel
handig. Ik hoef niet meer helemaal over te steken, maar kan bij de atletiek uitstappen. Mijn beste vriend
Senna komt, nu de coronastop is afgelopen, ook naar atletiek. Dat vind ik leuk! Sander Regeer JPB

Ik was superblij dat ik weer kon gaan trainen en mijn vriendinnen en de trainers weer zag! Het was met sommige
onderdelen wel weer even inkomen zoals hoogspringen maar ik train nu even twee uur achter elkaar omdat mijn
moeder helpt bij de auto’s dus dan kom ik er lekker snel weer in. 		
Groetjes van Anouk Kaptein MPB
Het was erg jammer dat we niet meer naar De Spartaan mochten. Ik heb thuis nog een stopmotion filmpje
gemaakt van een hardloopwedstrijd omdat we toch niet konden trainen. Het leuke van dat filmpje was dat ik
altijd won. Gelukkig mochten we na 8 acht weken eindelijk weer naar De Spartaan. Als je aan komt moet je even
desinfecterende zeep op je handen maar daarna konden we weer gewoon trainen. Ik vond het heel leuk om weer
op de baan te rennen en met de andere kinderen te spelen. En ik hoop de er ook weer snel wedstrijden komen.
En hopelijk hoeven we nooit meer thuis te zitten. 				
Groetjes Femke Kortekaas MPA1
Op vrijdag ging ik weer voor het eerst trainen. Ik was een beetje zenuwachtig omdat het best lang geleden was
dat ik getraind heb. Toen ik er was toen dacht ik: leuk ik ga weer trainen. En leuk weer bij de trainers. Het was
heel druk met kinderen en ik zag ook weer mijn vrienden. Het leukste vond ik dat ik weer lekker kon rennen en
trainen want ik vond het niet leuk dat ik een hele tijd niet kom trainen.
Joris Niewold JPB
- 29 -

Atletiekvereniging “De Spartaan”

54e jaargang nr. 531 juni 2020

KLEURPLAAT
ZOMER
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ENERGIERIJK WONEN MET PLUSLEVEN
Wonen in het huis van de toekomst? Van der Hulst Bouwbedrijf maakt energierijk
wonen mogelijk. Optimaal renderend, circulair, comfortabel, duurzaam en voorzien van
geïntegreerde domotica. De huizen zijn slim, gasloos en energieproducerend. Ze wekken
meer energie op dan voor normaal gebruik van de woning nodig is, wat resulteert in een
vast bedrag van € 25,- per maand aan energielasten. Wij hebben voor u de energienota
van de toekomst geregeld. 2030 begint nu!

Van der Hulst Bouwbedrijf is trotse hoofdsponsor van
AV De Spartaan. Samen zetten we ons in voor een duurzame en
gezonde leefomgeving, zowel binnen als buiten.

Onze 33 Plusleven woningen zijn bekroond met de Nationale
Innovatie en Duurzaamheidsprijs Wonen 2018. Wij zijn tevens
winnaar van de Duurzaamheidsprijs Duin- & Bollenstreek en de
KBB Award 2019.

www.vanderhulstbouwbedrijf.nl

