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SV NOORDKOP ATLETIEK 

www.noordkopatletiek.nl 

 

Pupillen en Junioren Jaarverslag 2022 

 

Algemeen 

Na de coronamaatregelen van de afgelopen jaren kon de pupillencompetitie in 2022 

gelukkig weer normaal afgewerkt worden. De deelname van de pupillen van Noordkop 

viel nog wat tegen. Blijkbaar moet het inschrijven voor wedstrijden buiten Den Helder 

ook weer op gang komen. Geen enkele Noordkop pupil haalde de finale. De 3 onderlinge 

wedstrijden op de Atletiekbaan aan de Ruyghweg en het clubkampioenschap werden wel 

goed bezocht door de pupillen. 

De vaste groep pupillentrainers, aangevuld met stagiaires van het Vonk en enthousiaste 

ouders, heeft weer de zaal-, bos- en baantrainingen verzorgd. Nog steeds is er bij de 

jongste jeugd een flinke aanwas van nieuwe leden en blijft het totale aantal pupillen 

redelijk constant. 

Op 29 mei organiseerde SV Noordkop Atletiek “Het Atletiekfestijn”, dat mede mogelijk 

werd gemaakt door de 100 jarige Woningstichting. De Helderse jeugd kon kennis maken 

met Athletic Champs, waarbij atletiek is afgestemd op de ontwikkeling van het kind. 

Centraal staat succesbeleving, veelzijdigheid, sporten in teams, lopen, springen en 

werpen. 

Ook werd een demonstratietraining gegeven van onze pas gestarte Frame Runners. 

Jonge en oudere atleten met een lichamelijke beperking, die niet zelfstandig kunnen 

lopen of rennen, kunnen op deze manier toch actief zijn met behulp van een loopframe.  

Een flinke groep van SV Noordkop Atletiek liep dit jaar mee met de Helderse 

Avondvierdaagse.  

Tijdens het Pinksterdagen werd er door de jeugdtrainers van Noordkop weer een 

geslaagd kampeerweekend georganiseerd voor de A2-pupillen en D-junioren. 

De PR-competitie werd ook weer opgepakt en de prijzen werden eind november 

uitgereikt tijdens de speciale Sinterklaastraining. 

 

Crossfinale in Amersfoort 

Op zaterdag 12 maart organiseerde AV Triathlon in Amersfoort de finale van de 

crosscompetitie regio 1 t/m 5. 

Bij de pupillen eindigde Ioann Lobles in het verleden altijd al in de top van het 

klassement. Dit keer werd hij nipt 2e bij de jongens junioren A. Bij de meisjes mini 

veroverde Maud Kraak met de 3e plaats ook een podiumplek. Van de pupillen en junioren 

van SV Noordkop Atletiek hadden zich verder voor de finale geplaatst : Leila Smits 

(MJD2), Blees de Vries (JJD2), Thijmen Koen (JPA1), Saar van ’t Spijker, Sam Kraak 

(JPB) en Binta Diallo (MPC).     
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        Ioann Lobles.      Maud Kraak (rechts). 

     

Boscross 

De finale boscross werd, na drie voorronden in de Donkere Duinen, traditiegetrouw op 

het terrein van DOK gehouden.  

Na de wedstrijd, waarbij ook de ouders een rondje konden lopen, was er nog een 

feestelijke afsluiting, inclusief prijsuitreiking, in de kantine.  

 

Clubkampioenschap baan SV Noordkop Atletiek  

Clubkampioen op de driekamp werden: 

Ivan Grevelink, Owen Reekers, Sam Kraak, Bram Mulder, Daan Baars, Maud Kraak, 

Josanne van Loon, Timiro Cansuur, Mena Eckhardt, Lotte Lienos. 

Clubkampioen op de 600/1000 m werden: 

Ivan Grevelink, Owen Reekers, Sam Kraak, Bram Mulder, Daan Baars, Maud Kraak, Ise 

Douma, Timiro Cansuur, Saar van ’t Spijker, Alisha Freeth.  

Clubkampioen op de vijfkamp bij de junioren werden: 

Andy Gielen, Thom Mulder, Natalia van Kroon, Niek van Casand en Leila Smits. 

 

Kidsrun Zee van Tijd strandloop 

Op woensdag 6 juli ging, als alternatieve training, een grote groep Noordkop pupillen 

naar Julianadorp voor een pittige strandloop over 1 of 2 km. 

 

Grote Club actie en Jantje Beton 

De jeugd van SV Noordkop Atletiek heeft zich weer behoorlijk ingespannen om loten te 

verkopen voor de Grote Clubactie 2022. Ook werd er gecollecteerd voor Jantje Beton. De 

opbrengst wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd, zoals het 

Pinksterkamp, en de aanschaf van materialen. 
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Een uitbundige groep pupillen, met enkele trainers. 

 

NK Indoor Apeldoorn 

Ioann Lobles had zich geplaatst voor de 800 meter en de 1500 meter.   

Helaas zat er geen finale plaats voor hem in op beide afstanden. Volgens Ioann ging het 

goed maar het was niet genoeg helaas. Hij heeft veel geleerd tijdens het NK en heeft een 

mooie ervaring opgedaan. 

 

Nederlands Kampioenschap Apeldoorn 

Ioann Lobles had zich geplaatst en heeft meegedaan op de 800 en 1500 meter en 

behaalde een goede 6e en 7e plaats.  

Djoao Lobles deed mee aan de 800 meter en won zijn race! Daarmee werd hij 

Nederlands Kampioen op de 800 meter, een fantastisch resultaat natuurlijk! 

 

Europees Kampioenschap München  

In 2022 stond het Europees Kampioenschap in München gepland. 

Djoao Lobles moest hiervoor nog eerst het tijdslimiet lopen op de 800 meter om zich te 

plaatsen voor het EK. De EK limiet liep hij tijdens een wedstrijd in België, waar hij een 

snelle tijd van 1.45.66 sec op de 800 meter neer zette.  

Tijdens het EK  in München heeft Djoao een mooie ervaring opgedaan. Hij heeft helaas 

geen halve finale plek kunnen bemachtigen.  
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Djoao Lobles op de 800 m tijdens het EK in München. 


