
e • 
IS Se 

Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



SCHEMA ALGEMENE ZOMERTRAININGEN 
ATLrnEKBAAN PIM MUUER SPORlPARK 
(ingaande 1 april2000) 

MAANDAGAVOND 
18.45 - 20.00 uur 
18.45 - 20.15 uur 
18.45 - 20.15 uur 
18.45 - 20.00 uur 
19.00- 20.45 uur 
19.00- 20.45 uur 

DONDERDAGAVOND: 
18.45 - 20.00 uur 
18.45 - 20.15 uur 
18.45 - 20.15 uur 
19.00- 20.45 uur 
19.00-20.45 uur 
19.00- .è:0.ot::Ï U '-' l' 

meisjes en jongens pupillen a/b/c/mini 
meisjes en jongens junioren d 
meisjes en jongens junioren c 
recreatiegroep vrouwen en mannen 
meisjes en jongens junioren a/b 
vrouwen en mannen senioren 

meisjes en jongens pupillen a/b/c/mini 
meisjes en jongens junioren d 
meisjes en jongens junioren c 
meisjes en jongens junioren a/b 
vrouwen en mannen senioren 
vr~uwen "'-" !'Ninnen lange afstanders 

attentie - op onderstaande dagen iE er geen trairrit!g - atf'entiel 
Maandag 24 april ~ pciClSdag 
Donderdag 04 mei Dodenherdenking 
Donderdag 01 juni HemeiWICirtdag 
Maandag 12 juni 2e Pinksterdag 

LEEFTIJI)SKLASSE INDELING (VAN 1-11-99 t/m 31-10-00) 

c- pupil geboren in 1992 
b -pupil geboren in 1991 
a- pupil geboren in 1988 of 1989 
d- junior geboren in 1987 of 1988 
c - junior geboren in 1985 of 1986 
b- junior geboren in 1983 of 1984 
a- junior geboren in 1981 of 1982 
senioren geboren in 1980 of eerder 
veteranen vrouwen wnaf de dag dat ze 35 jaar zijn 
veteranen mannen vanaf de dag dot ze 40 jaar zijn 

VE'TERANEN 
Vet. I 

Vet.n 

Vet.m 

VROUWEN 
35 t/m 39 jaar 
40 t/m 44 jaor 
45 t/m 49 jaar 
50 t/m 54 jaar 
55 t/m 60 jaar 
Ouder dan 60 j_oor 

(8 jaar) 
(9 jaar) 
{10 of U jaar) 
(12 of 13 jaar) 
(14 of 15 jaar) 
(16 of 17 Jaar) 
(18 of 19 jaar) 

MANNEN 
40 t/m 44 jaar 
45 t/m 49 jaar 
50 t/m 54 jaar 
55 t/m 59 jaar 
60t/m 64 jaar 
ouder dan 65 jaar 

Voor veteranen geldt dat de indeling plaatsvindt naar geboortedag. 
Bij wedstrijden over twee of meer dogen geldt de eerste dag. 





jaargang 55 

nummer 2 

Maart2000 

VAN DE REDACTIE 

"verschijnt 8 maal per jaar'' 
redactieadres 
José Spaan-Capellen 

Kortenaerstraat6 2014 RR HAARLEA 

tel. 023-5247347 
e-mail spaan@dds.nl 

De atletiekbaan, d~ Krim, Pim Muliersportpark, bij het Mendel. Denkt u er wel 
eens over na, staat u er wel eens bij stil. Hij is er gewoon, hij ligt daar te liggen 
aan het randje van Haarlem-Noord, vlakbij het Mendel. Dat is . gewoon zo, 
vanzelfsprekend. Tenminste dat denken we. De baan, de gehele ac:c:ommodatie, 
gewoon, dat is er en dat blijft er. Tocht? Weet u dat er een tijd was dat er 
helemaal geen atletiekbaan in Haarlem was. 't Is lang geleden, maar echt die tijd 
bestond. En toen kwam de sintelbaan. En na lang strijden kwam dan ook eindelijk 
die fel begeerde t artanbaan. Vanzelfsprebnd? Helemaal niet. Dat je moet blijven 
strijden voor wat j e hebt bliJkt maar weer uit de . recente plannen die de gemeente 
de bewoners/~b:-..;ikers van het Pim Muliersportpark voor legt. Een "facelift" voor 
het park? Voor iedereen? Zijn we daar blij mee? Heeft u over deze ontwikkelingen 
in de krant ~;:~e~~~~1? Ne.~ , dan krijgt u nog een herkansing middels het artikel 
"Platform Pim MLdier bron van zorg" dat wij over mochten nemen uit het clubblad 
van tennisveren!ging Pim Mulier. Lees het aandachtig en vorm uw eigen meningl 

Een clubblad met van alles wat is het dit keer geworden. Nog geen uitslagen het 
nieuwe seizoen stact immers weer voor de deur. Geen uitslager.a, da's niet helemaal 
waar, want de AV Haarlem Runners lopen altijd hier en daar wel wat kilometertjes 
weg. En wat t e denken van die succesvolle Spaarnwoudeloop van 19 maart jl. 
Doordat de Runners deze wedstrijd zelf organiseren komen ze zelf in de 
uitslagenlijst niet of nauwelijks YOOr. Maar dat ze het weer perfect gedaan hebben 
mag wel blijken c:~n de grote deelname en enthousiaste reactiesl Klasse mannenl 

Tot slot vonden we op de homepage van AV Haarlem nog het gastenboek met wat 
leuke reacties van bekende, oude bekende en gasten. We dMJkten het voor jullie 
~- . 

KOPIJ voer h~·t Ht~nde blad s.v. p. inleveren op: WOENSDAG 3 MEI 



~~ C -Pupillen: « 
;; R. (Riek) Mesker 
<< 

Verspronckweg 8 2023 BL HAARLEM 

~' « ~ « « 
~~ Senioren L.. A. : ·,.:~ « ~ 

~~ V.P. (V era) Raadsen Achterweg 47 2023 VE HAARLEM ~ 
« « 
~ ~ 
~~ .. ::;~::~;.:;_~ _ -~;.;:-;~~~~~~~,~~~v-~.:~ ... :~~:;~~::::.::;· .. ~~~ ... «.=t~;~~~-~:::::;.~:X;:..:::{-.~~~::;;;-..·~~'-~::~:;:r":'~~~~.;~:,~ ...... ~~~~ 

training t raining training trqining training training 
~ ! • ~ - · . •. . 

· ·De laatste wintertrainingen vallen op onderstaande dagen: 

Zondagochtend 
· Woensdagavond zaaltraining 

Donderdagavond Extranhal 

26 maart 
29 maart 
30 maart 

Telefoonnummers trainers: 

Ruud Wielart 
Han Baauw 
Timo v Kempen 
Rob Schlüter 

023-5279080 
023- 5312939 
023-5346117 
023-5250752 

Gerard Metten 
Baltien de Wit 
Arno Molenaar 
Erik Rollenberg 

Bij geen gehoor Joop van Drunen 023- 5244340 
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023 - 5404310 
023 - 5263123 
02 3 - 54 72595 
023 - 5354748 



~------------------------------------------------------------, 

L "'r rainingspakkenwedstrijd 
·--·--·-- .------------! 

Verenigir.y I De Gezamenlijke Haarlemse Verenigingen Regio 3 
~------------ ·--+---------------------------------------------~ 
Datum 16-04- 2000 Ref. nr. 545 
Plaats Haarlem 
Soort weds~·r !jcl _ 'Alle categoriën 

~------~------------------------------------~ 
Behoort h-i i rJ- -· ,;t nee ~.oot",) ~ . < ... . ... ' 

Naam circuit I 
~-----------1-----------------------------------------i 

Wedstrijdt P-ri ein 
Aan';ang wedstrijd 

l Pim Mulier Sportpark 

Ele~tronische t ijd 
Instuifwedstr ijd 

Sluitingsdatum 
Inschrijving 
Na- in~chrijving 

Inschrijfgelden 

12.00 uur 

Nee 
Nee 

06-04-2000 
is mogelijk 

f 4,50 Senioren A/B Junioren 
f 4,00 Pupillen Meerkamp 
!1,50 Pupi1 Ïi~1ooom 

· .. 

Na-inschrijving /1,50 extra 

Programma 

JPC: Meerkamp ( 40m; Ver: Kogel) 
MPC: Meerkamp ( 40m; Ver; Balwerpen) 
JPB: Meerkamp ( 40m; Ver; Kogel) 
MPB: Meerkamp (40m; Ver; Balwerpen) 
JPAl: Meerkamp (60m; Ver; Kogel) 
JPA2: Meerkamp (60m; Ver; Kogel) 
f..\PAl: Meerkamp (60m; Ver; Balwerpen) 
MPA2: Meerkamp,:(60m; Ver; Balwerpen) 
JB: lOOm; 400m;800m:Ver; Kogel; Discus 
JA: lOOm; 400m;800m;3000m; Ver; Kogel; Discus 

. MB: lOOm; 400m;800m:Ver; Kogel; Discus 
MA: lOOm; 400m;800m;30ÖOm; Ver; Kogel; Discus 
Mannen: lOO:n; 400m;800rn;3000m; Ver; Kogel; Discus 
Vrouwen: lOOm; 400m;800m;3000m; Ver; Kogel; Discus 
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Inschijfadressen 
Baltien de Wit 
Pupillen 

Joop van Drunen 
o'verigen 



Onderst aande is met toestemming overgenomen uit het clubblad van tennisvereniging 
Pim Mulier. 

Platform Pim Mulier een bron van zorg? 

Niet iedereen weet dat er ook een Platform Pim Mulier bestaat en misschien nog minder 
wat het doet. I k wi l daarom enige aandacht hieraan besteden, maar bovenal wil ik u 
informeren wat ons boven het hoofd hangt . 
Het platform is een aantal jaren geleden opgericht om de belangen van alle verenigingen 
op het park te behar·tigen, m.n. r ichting gemeente Haarlem i.v.m. plannen t.a.v. de 
ontwikkeling van het pad~. 
Daarnaast biedt het Platform nat uurlijk ook de mogelijkheid om gezamenlijke problemen 
of aandachtsgebieden aan te pakken. Stel dat in overleg met de trainers wij behoefte 
hebben aan· t raining op het gebied van lopen/sprinten/condit ie etc. Wij hebben 2 
atletiekverenigingen op het par'k waar de knowhow aanwezig is. Zij beschikken ook over 
een krachthonk, waarom geen gebruik maken van elkaars kennis en faciliteiten? Een 
ander punt is bijv. veil igheid, erlichting . bereikbaarheid, parkeren. Wij hebben daar 
allemaal mee te maken. 
Afgelopen week heb ik een vergadering bijgewoond van het platform en heb mij daar 
verbaasd, verwonderd en zeer geërgerd. Wat is het geval. De Gemeente Haarlem heeft 
in al zijn wijsheid en politieke dadendrang besloten dat op het Sportpark Pim Mulier de 
honkbalsport naar topniveau gebracht moet worden. Enige nuancering is hier op zijn 
plaats. Niemand van de huidige verenigingen heeft bezwaar tegen het renoveren van het 
honkbal stadion. Prima zaak. Dat daar eens per 2 jaar een toernooi wordt gehouden met 
wat overlast voor ons is geen probleem. Als er gewoon competitie gespeeld wordt in het 
stadion is ook geen enkel probleem. Het wordt pas een probleem als een vereniging al of 
niet met steun van de gemeente een zodanig grote claim op het park gaat leggen dat dit 
ten kost e gaat van de bestaande bewoners. Daarnaast heeft men het onzalige plan om 
een bedrijfsverzamelgebouw te projecteren op het park. Lees: we moeten de kosten 
drukken en met zo'n gebouw wordt meebetaald aan de ontwikkeling van het park. Er is 
maar een klein probleem. Een commercieel bedrijf laat het wel uit zijn hoofd om daar te 
gaan zitten en een armlastige sportbond kan de vierkante meter prijs nooit betalen. In 
de hierboven aangehaald vergadering werd ons 4 plannen gepresenteer~. Eerlijk gezegd 
verdient het niet het woord plan, want dat suggereert dat er over nagedacht is. Een van 
onze leden van het platform , de secretaris , heeft namens ons de vergadering 
bijgewoond met de projectleider van de gemeente. Het project houdt kort gezegd in 
dat het honkbalstadion wordt gerenoveerd. honkbalvereniging Kinheim een aantal velden 
op het park krijgt. de korfbalvereniging Rapido eraf geknikkerd wordt en dat (nagenoeg) 
alle parkeerruimte verdwijnt. Zit u nc:>g? Gaat het weer een beetje? 

Wat is er gebeurd. De secretaris woont een vergadering bij en daar wordt gemeld dat 
er vier ideeën zijn. Ongeveer een week lat er wenst de projectleider graag te vernemen 
met welke 2 plannen men verder kan gaan. De seéretaris kreeg op de middag voor onze 
vergadering een paar vodjes van de gemeente. Het waren een paar schetsjes op Davilex 
amateurniveau die nauwelijks leesbaar waren. Op basis van deze vodjes moet een 
miljoenenproject gedaan worden. Nu heeft u misschien al gezien dat er op het park een 
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gebouw in aanbouw is. en daarvan is ai bekend dat het bepaald niet binnen het budget 

gereed komt. Nu wordt er over de rug van verenigingen heen politieke prestige slagen 
uitgevochten zonder dat ër ook maar op een of andere manier rekening wordt gehouden 

met de huidige bewoners van het park. Een voorzichtige telling le·ert dat de huidige 

bewoners bij elkaar zo'n 3500 leden hebben. Waar is de belangenafweging van die 
bespelers? Heeft u een veilig gevoel alsu's avonds in het donker het park afloopt naar 
de parkeerplaats? In de nieuwe plannen wordt het Scream 8. Parkeren op het park is er 

niet bij. De gemeente bagatelliseert dit .~oor te stellen dat men maar wat andere 

vervoersmogelijkheden moet benutten~ OV? Waar komt dat aan? Fiets, ook erg veilig. 
Lopen? Bijna 500-600 meter voordbt u op de banen komt. Verlichting? Misschien niet 

nodig als wij als de Biind Boys of A Uabama achter elkaar aan lopen met een hand op de 

schouder van de voorganger. Ik verbaas me over het inconsequenfe gedrag van de 
gemeente. Ik lees namelijk niets van deze argumenten als ik naar de ijsbaan en de 
Extranhal kijk. Ruime parke~rmogelijkheden, fatsoenlijke verlichting en accommodaties 
op korte loopafstand. 

Ik doe hierbij met klem een oproep op alle leden om zich in te zetten voor ons park. 
Woont u in de Krim laat uw stem horen en neem conto~t op met de wijkraad. Zitten uw 

kinderen op het Mendel vraag hoe daar wordt aangekeken tegen deze ontwikkelingen. 
Wordt het veiliger voor de kinderen? De school groeit, meer leraren meer auto's. Bent u . 
van mening dat de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft naar de overige 

verenigingen, bespelers van het park, laat uw stem horen, schrijf ingezonden brieven 
naar de krant, maak duidefijk dat u de gemeente aansprakelijk st elt voor schade aan uw 

fiets of andere eige~,dom'mèn als gevolg van slechte. verlichting of slechte 
bereikbaarheid van ~.~ acëommodaties. 

Stel vragen over de financiële onderbouwing van de plannen. De fondsen moeten allemaal 
uit de gemeenteruif komen ~ie u met' zoveelliefde ieder jaar spekt. Maar de echte 

vraag is natuurlijk; waarom heel veel geld uitgeven aan een beperkte groep mensen, 
terwijl de huidige· bespelers (samen zo'n 3500 leden die er wekelijks gebruik van maken) 

er enkel op achteruit gaan. . 

Bent u thuis in zaken als bestemmingsplannen, natuur (er schijnt een mooie sloot te 
lopen rond het park waar ef,n zestal guppen de oudste daad ter wereld verrichten en 
daar zeker niet in gestoord mogen worden) laat het zo gauw mogelijk weten aan het 
bestuur. Alle hulp is welkom en slechts met een gezamenlijke inspanning van onze 

vereniging met de andere bespelers, kan leiden tot het behoud van de accommodaties 

zoals wij die nu kennen. Nu wordt er.,.een korfbalvereniging afgeschopt onder het mom 
van dat ze bereid zijn mee te werken.aan ~en constructieve oplossing (er is hen 

simpelweg medegedeeld: opzouten anders zegg~n ~ede huur op) straks is een ander aan 
de beurt. In de plannen moeten de atletiekverenigingen hun voorzieningen gaan · 
verplaatsen (lees: hun ruimte wordt kleiner). straks kunnen wij banen gaan inleveren of 

achter het Mendel gaan parkeren. Dit is ten enenmale onacceptabel. Maar u moet ook 
wat doen. Laat weten wa:t u vindt, doe iets. Ik hou u op de hoogte van de verdere 

ontwikkelingen. 

Ferdinand van Noort 
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IIWJKE NWEII.ANDSf ATUTIEIC UNIE 

Medische aspecten bij de organisatie van lange-afstand lopen 

1. Inleiding 

Het lopen van lange-afstanden ( > 10 km) is bijzonder populair. Verspreid over het land worden 
v.ele recreatie-, prestatie-, en wedstrijdlopen georganiseerd. Oe organisatie van dergelijke lopen 
brengt specifieke veiligheids- en sportmedische aspecten met zich mee. In de praktijk blijkt dat de 
wedstrijdorganisatie en de medische staf zich lang niet altijd voldoende bewust zijn van de 
gevaren en onvoldoende voorbereid zijn op het voorkomen en aanpakken van de (sportmedische) 
problemen. Deze notitie vormt hiervoor een 'handvat'. Blijven er na het lezen van deze notitie nog 
vragen over, dan kan op of via het bondsbureau contact opgenomen worden met een medewerker 
van de sector atletiek of met de bondsarts. 

Ter verduidelijking; daar waar gesproken wordt over (hard-)lopen respectievelijk (hard-)lopers 
wordt ook snelwandeten en snelwandelaars bedoeld. 

2. Organisatie: algemeen 

2.1 Inschrijving 
Bij de aankondiging van de wedstrijd dient de organisatie te vermelden welke 
weeromstandigheden verwacht worden (gemiddelde weerstomstandigheden over de laatste vijf 
jaar). De wedstrijdorganisatie dient deze informatie ook te gebruiken bij vaststellen van het 
starttijdstip. Als de mogelijkheid bestaat dat op de dag van de wedstrijd het klimaat (hoge 

,. 'temperatuur I hoge vochtigheid) bij de lopers aanleiding kan geven tot problemen met hun 
temperatuur-huishouding, dan dienen de lopers in de voorinformatie attent gemaakt te worden op 
het feit, dat zij op de dag van de wedstrijd door de wedstrijdorganisatie op de hoogte gesteld 
zullen worden over het risico dat zij lopen. Dit risico is bijvoorbeeld heel goed aan te geven door 
vlaggen op te hangen, waarvan de kleur correspondeert met het risico voor de lopers. Mocht de 
wedstrijdorganisatie besluiten dit risico op de dag zelf met vlaggen aan te geven, dan dienen de 
lopers daar in de voorinformatie op attent gemaakt te worden. In bijlage 1. wordt uitgelegd 
wanneer er problemen te verwachten zijn en welke kleur vlag welk risico aangeeft. 

In de voorinformatie dienen de lopers er ook op áttent gemaakt te worden dat zij er zelf 
verantwoordelijk voor zijn dat zij alleen als zich (sport-}medisch gezien fit zijn, zullen starten (en 
dus niet zullen starten als zij zich niet fit voelen). Het verdient aanbeveling om op het 
inschrijfformulier, dat een 'niet KNAU-lid' zelf invult en ondertekent, een tekst met eenzelfde 
inhoud op te nemen. Het heeft de voorkeur om het als bijlage 2. bijgevoegde informatiebulletin 
aan de lopers toe te sturen. In dit informatiebulletin warde~ de lopers geïnformeerd hoe zij zich 
verantwoord op de loop kunnen voorbeiden respectievelijk hoe zij op verantwoorde wijze aan de 
loop kunnen deelnemen. 

2.2 Wedstrijd planning 
Het blijkt in de praktijk moeilijk om een groot aantal lopers goed te laten starten. De periode voor 
de start, wanneer de lopers zonder trainingspak en andere bescherming tegen het weer klaar staan, 
moet zo kort mogelij k zijn. Dicht bij de startplaats dient de organisatie voor toiletten en (bekertjes I 

januari 2000 
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flesjes met) drank te zorgen, die nog vlak voor de start gedronken kunnen worden. Als hef 
verzorgen van deze drank bij de startplaats op onoverkomenlijke problemen stuit, dienen de lopers 
bij de inschrijving al het advies te hebben gekregen om zelf voor deze drank te zorgen. 

Het parcours dient direct na de start breed en effen te zijn, zodat het risico dat lopers ten val 
komen en 'onder de voet geiopen worden' zo gering mogelijk is. Ook in de rest van· het parcours 
dienen zo rnageiijk geen a >stakels zoals paaltje aanwezig te zijn. Wclnneer deze obstakels niet 
weggehaald kunnen worden, moeten ze duidelijk gemerkt worden zodat lopers er niet tegenaan 
kunnen lopen. 

Een loper dient na de finish zo snel mogelijk over zijn kleding te kunnen beschikken, zodat hij zich 
kan verkleden. Hij moet snel iets kunnen drinken en eten en eventueel kunnen rusten in een 
beschutte omgeving, totdat hij klaar is om veilig naar huis te gaan. 

3. Spons-, drink- en verfrissingsposten 

Regelmatig drinken is een medische noodzaak om het vochtverlies dat tijdens het zweten optreed, 
aan te vullen. Als dit vocht onvoldoende aangevuld kan worden, dreigen er problemen met de 
circulatie en de temperatuur-regulatie. Dit kan resulteren in serieuze gezondheidsproblemen. Het 
inrichten van spons, drink- en verfrissingsposten is dus een medische noodzaak! 

Bij spons-, drink- en verfrissingsposten kunnen echter ook gemakkelijk ongelukken optreden 
doordat lopers botsen tegen andere lopers die stoppen om te drinken, of kunnen uitglijden over 
weggeworpen bekertjes/sponzen of sinaasappelschillen. Om de kans op ongelukken zo klein 
mogelijk te maken moeten deze posten goed zichtbaar zijn, terwijl er duidelijk aangegeven moet 
zijn aan welke kant van de 'Neg welke dïankjes beschikbaar zijn. Daar.1aast moeten er voldoende 
medewerkers aanwezig zijn die de bekertje~flesjes drank-van de organisatie of de eigen bidons aan 
de lopers kunnen overhandigen. De lopers moeten geïnstrueerd worden dat zij hun bekertjes en 
sponzen weg moeten gooien langs de kant van de weg. lopers die geen verversing willen, moeten 
ongehinderd do0r ku'1nen !open. Spons-, drink- en verfrissingsposten moeten dus op een breed 
gedeelte van het parcours opgezet worden. 

Zoals hierboven beschïeven is het een medische noodzaak dat er regelmatig gedronken kan 
worden om het vocht'.rerlies dat tijdens het zweten c ·' ; ·?.Ó, aan te vullen. Er dient per drink- en 
verfrissingspast derf:lalve voor een dusdanige voorraad drinken en bekertjes gezorgd te worden, 
zodat er ook voldoende c'rank beschikbaar is ·:oor de langzaamste lopers, Globaal moet er 
rekening gehouden worden dat een loper gemiddeld meer dan één bekertje (15ü-200 cc) per 
drankpost-verbruikt en twee bekertjes drank bij de finish. Dit betreft natuurlijk een gemiddelde. Zo 
zal de drànkbehoefte tijdens warme weersomstandigheden en bij lopers die langzaam lopen (per 
afgelegde afstand) aanzienlijk hoger zijn. Een loper die 4Y2 uur over een maraton doet, zal grofweg 
een dubbele drankbehoefte hebben in vergelijking met een loper van nationaal niveau die de 
marathon in ruim twee uur af!egd. 

Water is de meest belangrijke vonn van vochttoevoer en moet aanwezig zijn bij ieder ververslngs-
punt. Als de organisatie zelf de sportdranken aanmaakt, mag dat alleen op de dag van de race zelf, 
omdat deze dranken f-;;n bijzonder ~oede !-acteriëie voedingsbodr m zijn. Hierbij moet ook 
aandacht geschonken worden aan de juiste oplossing zoals die door de fabrikant bij de heersende 
temperatuur aanbevolen wordt. Het is van belang dat.a!fe dranken koel aangeboden worden. Het is 
namelijk bewezen dat koele dranken sneller de maag passeren dan lauwe dranken en dus sneller 
door het Ifchaam opgenomen kunnen worden. 

januari 2000 
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Vaak worden er tussen de drankposten in posten geïnstalleerd waar sponzen (en/of 
sinaasappel partjes} worden aangeboden. Als er sponzen bij posten aangeboden worden, is het zaak 
ervoor te zorgen dat er voldoende sponzen zijn, mede gezien het feit dat in de praktijk blijkt dat 
men (loper erv'of organisatie) anders in de verleiding gebracht wordt weggeworpen sponzen weer 
opnieuw te gebruiken. Het verbruik van sponzen is natuurlijk afhankelijk van de 
weersomstandigheden, maar als regel kan men aanhouden dat één spons per loper volstaat. 

Als bijlage 3. is artikel 70 van het KNAU wedstrijdreglement bijgevoegd, waarin staat vermeld bij 
welke wedstrijden er om de hoeveel kilometers 'Spons-, drink- en verfrissingsposten' dienen te zijn. 
Daarin staat beschreven dat bij alle wegwedstrijden van 10kmof langer verfrissingsposten ingericht 
moeten worden na ongeveer 5 kilometer en vervolgens na ongeveer elke 5 kilometer. Daarnaast 
staat beschreven dat de organisatoren ongeveer halv:>"' ·,: ;~ twc~ verfissingsposten of -als de 
weersomstandigheden dit eisen- op meerdere plaatsen spons/drinkposten moeten inrichten waar 
water ter beschikking wordt gesteld. 

Als aanvulling hierop kan worden vermeld dat de medische commissie van de IAAF in 1988 'Road 
racing safety guidelines' he<-'ft rondgestuurd, waarbij wordt gesteld dat er bij warme, vochtige 
weersomstandigheden om de tweeënhalve kilometer drinkposten aanwezig moeten zijn, waarbij er 
niet mag worden volstaan met posten waar alleen sponzen beschikbaar zijn. Hier is sprake van als 
de 'Wet Bulb Globe Temperature' (WBGn hoger dan of gelijk is aan 25°C of als de omgevings
temperatuur hoger dan of gelijk is aan 28°C bij een relatieve vochtigheidsgraad van 70%+. Zie 
hiervoor ook bijlage een, waarin aan de hand van de klimaatinschatting en inschatting wordt 
gemaakt wanneer er problemen zijn te verwachten. 

Van belang hierbij is op te merken dat hierboven de verplichtingen van wedstrijdorganisatoren 
worden beschreven ten aanzien van het inrichten van 'spons-, drink- en verfrissingsposten'. Het 
staat de wedstrijdorganisatoren natuurlijk vrij om aan de hand van een inschatting van het risico dat 
hun deelnemers lopen meer van dergelijke posten in te richten. Van belang bij het maken van deze 
inschatting. zijn niet alleen de weersomstandigheden,· maar · ook het (prestatie-/trainingsniveau) 
niveau van de deelnemers. Voor langzame (recreatie) lopers zijn de tussen de 5 kilometer punten 
liggende sponslverfrissings extra van belang en is het een overweging hier meerdere van in te 
richten of z~!fs te vervangen door drinkposten. 

4. Organisatie: medisch 

4.1. Medisch leider 
De organisatie van een lange-afstand evenement vergt zoveel op (sport-}medisch gebied, dat er 
naast een wedstrijdleider ook een medisch leider c.q. ? •- < ~ï>wez :g moet zijn rue kennis heeft van 
organiseren en van de specifieke problematiek die mogelijk te verwachten is. Als bijlage 4. is een 
voorbeeld gegeven van een medisch draaiboek, waarin beschreven staat aan welke medische 
zaken gedacht moet worden bij de organisatie van lange-afstand lopen. Voorafgaande aan hel 
evenement moet een bijeenkomst met alle (para-}medici gehouden worden, waarbij zij goed 
voorgelicht moeten worden In het herkennen van de eerste verschijnselen van een hitte-stuwing of 
onderkoeling. Bij deze voorlichtingsbijeenkomst kan gebruik gemaakt worden van 
informatiebulletin voor de eerste hulp bij lange-afstand lopen, wat als bijlage 5. bij deze notitie is 
gevoegd. Een zo groot mogelijk aantal van de beschikbare (para-)medici dient getraind te zijn in het 
reanimeren. Deze medisch leider is ervoor verar.,woordelijk dat de lopers op de dag zelf zonodig 
op de hoogte gebracht worden van de klimatologische omstandigheden en het risico dat ze lopen 
door te starten. Hierbij verdient het de voorkeur dat er zowel gebruik gemaakt wordt van een 
gekleurde vlag, waarbij de kleur overeenkomt met het risico op hitte-stuwing, (zie bijlage 1.t als 
dat de lopers via de geluidsinstallatie attent gemaakt worden op het risico. 
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4.2 Eerste hulp posten · > 
Het verdient aanbeveling om de EHBo-posten zo'n 50-100 meter voorbij de verversingsposten te 
plaatsen, zodat de lopers weten waar ze naar deze posten moeten uitkijken. Er moet een soort van 
wachtruimte zijn, waar koude bezwete lopers moeten kunnen wachten op de bezemwagen. De 
posten moeten in verbinding staan met één van de dienstdoende artsen en een ambulance, wat 
hoge eisen stelt aan de onderlinge communicatie(-mogelijkheden). 

4.3 Medische ruimte aan de finish en medisch personeel. 
De medische ruimte moet dicht bij de finish gesitueerd zijn en goed bereikbaar voor ambulances 
en voor lopers die tot 20 minuten na hun finish onwel kunnen worden. De medische ruimte bij 
bijvoorbeeld een marathon moet groot genoeg zijn om tot Yijf procent van de deelnemers te 
kunnen heipen en moet zo nodig adequaat veïWarmd en verlicht kunnen worden. Er dienen vol
doende bedden en stoelen aanwezig zijn, evenals spuugbakjes, toiletten, voldoende vers water (bij 
voorkeur uit een kraan}, afvalemmers, aluminiumfolie dekens, gewone dekens, kleding en ijs. Bij 
koude is het van belang dat de aluminiumfolie dekens v -v-;::rmá kunnen worden. 

Tussen de bedden dient v0ldoende ruimte te zijn voor het medisch personeel om te kunnen 
werken. De medische ruimte moet voldoende privacy bieden aan de verschillende sexen, zodat 
atleten zich kunnen verkleden en de temperatuur rectaal (in de anus) kan worden opgenomen 
zonder iemand in veriegenheid te brengen. Een intensive care afdeling in de medische ruimte is 
van belang voor een enkele loper die via een infuus vocht moet worden toegediend of 
gereanimeerd moet worden. Infuusmateriaat een directe telefonische verbinding en de beschikking 
hebben over voldoende ambulances met het ziekenhuis zijn noodzakelijk. Reanimatie apparatuur 
en zuurstof zijn wenselijk. 

De sportmedische problemen moeten bij de ingang door een arts 'gesorteerd' worden in lokale 
huidproblemen (b.v. blaren, blauwe teennagels), klachten van het bewegingsapparaat (b.v. kramp) 
en algemene problemen (b.v. diarree, verHardheid}, zodat duidelijk is wie, welke hulp dient te 
krijgen. De opvang van lopers met huidproblemen kan vaak prima verzorgd worden door 
sportmasseurs, die ook de kleinere problemen van het bewegings-apparaat kunnen behandelen 
(kramp!}. Fysiotherapeuten kunnen EHBO verlenen . bij (grotere) probiemen van het 
bewegingsapparaat. Verp!eegkundizen kunnen EHBO verlenen bij algemene problemen en de 
artsen ondersteunen bij de behandeling van ernstige algemene problemen (b.v. infuus behandeling, 
reanimatie). 

Het is aitijd moeilijk om te voorspelen hoeveel medisch personeel er nodig zal zijn. Maar bij een 
marathon bijvoorbeeld lijkt het redelijk als er verspreid op het parcours en met name aan de finish, 
voor elke 1000 lopers, tier, sportmasseurs, drie "~rpleegkundigen, één fysiotherapeut en één arts 
beschikbaar zijn. Het zal d~idelijk zijn dat als de weer;stomstandigheden ongunstig zijn of als er 
relatief veel langzame lopers deelnemen, deze behoefte groter kan zijn. Met welke (sport-) 
medische problemen de medische verzorgers te maken kunnen krijgen, staat vermeld in bijlage 5. 

Een bewaakte ingang van de medische ruimte is van belang om de pers en bezorgde familieleden 
van de vermiste lopers tegen te houden. Alleen het, goed herkenbare, medisch personeel heeft 
toegang tot deze medische ruimte. Vlak bij de ingang moet een informatiebalie gesitueerd zijn die 
de namen weet van lopers die in de medische ruimte zijn en van de lopers die doorgezonden zijn 
naar een ziekenhuis. 

Indien adequate medische zorg beschikbaar is aan de finish, zal het slechts zelden voorkomen dat 
lopers doorgezonden moeten worden naar ziekenhuizen. Toch dient het locale ziekenhuis 
geïnformE!erd te zijn over het piaatsvinden van het loopevenement Vanuit de organisatie dient 
voor transport gezorgd te zijn om lopers van- en naar ziekenhuizen te rijden. 
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5. Kan een lange-afstand loop verzet of afgelast wordenl 

Af en toe kunnen de omstandigheden dusdanig zijn dat het lopen van lange-afstanden de 
gezondheid kan schaden. Hierbi.i kan gedacht worden aan extreem hoge of juist lage temperaturen 
en aan luchtverontreiniging (smogvorming}. 

5.1 Omstandigheden in de win~er 

Bij temperaturen beneden 15°C moet er rekening gehouden worden met uitvallers in verband met 
onderkoelingproblemen. Het risico op ond~rkD"?.Iing wordt bepaald door de temperatuur in 
combinatie met windsnelheid en regen. In principe kunnen lopers zich tegen deze koude en gure 
omstandigreden áde{,uaat !:dede<1 en beschec,..en, zoda: z'~f. las~inb in Nederland bijna nooit nodig 
zal blijken. Soms kunnen gevaari ijke omstandigheden zoals ijzel of zeer dichte mist er echter wel 
toe leirlen dat de wegwedstrijd atfr:;!ast dimt te worden. 

Vv'intersmog kan in Nederland ontstaan c; ls er een gebied me! hoge luchtdruk boven centraal 
Europa aanwezig is en er een zwakke (zuid-}ooste!ijke wind staat. Door de zwaveldioxide en de 
zwevende stofdeeltjes in d lucht kan er een (( lelijk) verminderde lo:;gfunctie ontstaan. Het 
VROM beveelt aan om tijdens zeer ernstige wintersmog ( > 350 ug/m3) geen lichamelijk 
inspanning in de buitenlucht te verrichten. Overigens komt deze zeer ernstige wintersmog maar 
ééns in de vijf jaar in Nederland voor. 

5.2 Omstandigheden in de lente/zomer 
Aangezien de wegwedstrijden ook vaak in de iente (en zomer} worden gehouden, zal het ook vaak 
voorkomen dat het op de dag van de wedstrijd (te) warm is. De atleet kan dan in de problemen 
komen doordat de wam1te die bij ·de lichamelijke inspanning vrijkomt niet meer adequaat 
afgevoerd kan worden. Dit is met name het geval als het de atleet niet meer lukt om het 
vochtverlies, dat optreedt do:>r de zweetproductk , 'bij te drinken'. 

In het wedstrijdreglement van de KNAU is in art ikel 70 niet expliciet opgenomen wanneer een 
wegwedstrijd afgelast moet worden. Wel wordt gesteld dat de organisatie verantwoordelijk wordt 

geacht voor de vc:lir;heid van de lopers. Om deze veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen wordt 

door (de sector sportgezondheidszorg van) de KNAU en de lAAF aanbevolen om bij 'hittegolven' 
de richtlijnen van het 'American CoHege of Sports Medicine' te volgen. In deze richtlijnen wordt 
gewerkt met de 'Wet Bulb Globe Temperature' (WBGn, een temperatuur die mede afhankelijk is 
van de relatieve vochtigheid en van de zonnestraling. Hoe de gewone buitentemperatuur 
omgerekend kan worden naar de WBGT, staat beschreven in bijlage i .. In de richtlijnen van het 
'American College of Sport. Medicine' wordtaant velen om lange- afstand wedstrijden ( > 16 km) 
niet te houden bij een 'WBGT' van 28°C of hoger. Als de WBGT oploopt tot 27°C moeten lange
afstand lopen worden gehouden voor 09.00 uur 's mqrgens of na 16.00 uur ·in de middag. Het 
verdient aanbeveling om met deze richtlijnen alvast rekening te houden bij de organisatie van 
lopen in perioden van het jaar wanneer de WBGT vaak oploopt tot 2rc. 

Zomersmog kan in Nederland ontstaan als er veront;einigde lucht wordt aangevoerd met een 
oostelijke of zuidelijke · wind, terwijl er een hoge temperatuur en fel zonlicht is. Onder deze 
omstandigheden wordt er veel ozon gevormd, dat kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, irritatie 
van de ogen en van de luchtwegen en een (tijdelijk) verminderde longfunctie. Het VROM beveelt 
dan ook aan om tijden .. ernstige zomersmog ' > 240 uglm3} geen I i · hamelijk inspanning in de 
buitenlucht te verrichten tussen 12.00-uur 's middags en 08.00 uur 's avonds. Bij zeer ernstige 
zomersmog wordt aanbevolen orn sportevenementen ' ~ -? -;elassen. 

Meer informatie over s.'Tiogvorming is op te vragen bij de VROM (0900 80 52), waar een brochure 
met algemene informatie is op te vra~en, tetwijl meer actuele informatie is te lezen op pagina 711 
en 712 van Teletekst en op de internet-site www.lmi.RIVM.nl. 
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6. Kan een loper uit de race gehaald worden? · 

Een door de organisatie daartoe aangewezen, en door middel van een armband herkenbare, 
medicus heeft het re<:ht een deelnemer uit de race te nemen, zoals beschreven staat in het KNAU 
wedstrijdreglement artikel 70 (zie bijlage 3.). Dit zal met name dienen te gebeuren bij lopers die 
klaarblijkeHjk 'bevangen zijn door de warmte', maar zelf door willen lopen. Deze lopers zijn zich 

niet (meer) bewust van de gevaren die doodopen met zich mee kan brengen en kunnen zich 
verward of zelfs agressief gedragen. 

Een marathon met massale deelname kan niet worden beheersd door één of meerdere artsen en het 
is daarom de plicht van alle officials en (para-)medisch personeel om deze lopers ertoe over te 
halen de race niet voort te zetten. Bij alle lopers waarvan klinisch vermoed wordt dat zij een 
'warmte-stuwing' hebben of juist 'onderkoeld zijn', moet de temperatuur gemeten worden (in de 
anus; rectaal). Het blijkt namelijk dat er bij bepaalde lopers (grote) problemen met de 
temperatuurhuishouding kunnen optreden, terwijl de buitentemperatuur niet extreem hoog of laag 
hoeft te zijn. 

7. Samenvatting 

Aan het organiseren van lange-afstand lopen zitten een aantal specifieke veiligheids- en 
sportmedische aspecten. 
• De organisatie is verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers. Om deze veiligheid 

zoveel mogelijk te waarborgen dienen er specifieke eisen gesteld te worden aan de veiligheid 
van het parcours, de drankposten en het (para-)medisch personeel en medische voorzieningen. 

• In uitzonderlijke gevallen qua temperatuur dan wel qua luchtverontreiniging geeft de (sector 
sportgezondheidszorg van de) KNAU de sterke aanbeveling om de lange-afstand loop qua 
aanvangstijdstip te verschuiven dan wel af te gelasten.' 

• lopers dienen erop attent gemaakt te worden dat zij alleen (sport-) medisch gezien fit aan de 
start verschijnen. 

• Een door de organisatie daartoe aangewezen arts heeft het recht iemand uit de wedstrijd te 
halen. 

Bijlagen 
Bijlage 1 
Bijlage 2 
Bijlage 3 
Bijlage 4 
Bijlage 5 

Literatuur 

Kiimaatinschatting: Wanneer zijn er problemen te verwachten? 
Informatiebulletin voor de lange-afstand loper 
Wedstrijdreglement: Artikel 70 Wegwedstrijden 
Medisch draaiboek voor lange-afstand lopen 
Informatiebulletin voor de eerste hulp bij lange-afstand lopen 

Bij het opstellen van deze notitie-werd gebruik gemaakt van de volgende literatuur: 
• Het artikel: 'Marathons, half marathons en long distancè runs' uit het British Medica! joumal 
• De 'Raad racing safety guidelines' van de medische commissie van de lAAF, januari 1988. 
• Wedstrijdreglement KNAU (uitgave 1997) 
• De literatuurstudie: 'Richtlijnen voor Triathlon-organisatoren m.b.t. medische zaken'. 

Nederlanse Triathlon Bond: G.Schep, 1991 
" De voorlichUngsbrochure: 'Smog en uw gezondheid'. Publicatie Ministerie VROM. 1997. 
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HAARLEM- De beide 
egiolopen, de TROSloop 
n de Kennemer Gast
iUÎsloop gaan nauw met 
,H~aar samenwerken, om 
:o de deelname aan de 
1eide halve marathons 
Ioor regio wedstrijdlo
~ers te bevorderen. 

grote toppers, tenvijl er voor 
de regionale wedstrijdlopers 
niets- of weinig overblijft. De 
organisatie van zowel de 
TROSJoop als de Kennemer 
Gasthuisloop hechten erg veel 
waarde aan een grote regioaf
vaardiging, naast natuurlijk 
een aantal nationale- en in
ternationale toppers . 

Om het voor deze regioatle
ten extra aantrekkelijk te ma
ken om toch in de prijzen te 
vallen, is er besloten om een 
zo genaamdt bonuspot in het . 

leven r·'"~ _?en. Cv11creet 
houdt a...t in dat alleen wed
strijdlopers die aan beide lo
pen meedoen en finishen in 
aanmerking kunnen komen 
voor prijzengeld uit deze bo
nuspot. 

Via een bepaa ld. puntensys.:: 
teem, krijgt elke wedstrijdlo
per punten toebedeeld. 

Beginnend met de Kennemer 
Gasthuisloop op zondag 2 
apriJ en eindigend met de 
TROSloop op zondag 24 sep
tt mber. Na de TROSloop zal 

dan de eindstand van he·t 
Kennemer Circuit bekend 
worden gemaakt. 

In de categorieën Heren, He
reri Vl, V2, V3, Dames Vl en 
V2 worden dan de eindklas
sementen opgemaakt en in het 
totaal zullen er dan 42 bonus
prijzen worden uitgereikt. 

Een uitgebreide infonnatie 
over zowel het bonus- als het 
puntensysteem is te vinden op 
de internetsite van de Kenne
mer Gasthuisloop: 
www .sportsupport.nl/kgloop. 

Veel van het prijzengeld 
wordt bij deze twee wedstrij
den binnengehaald door de 

er Ga 
HAARLEM- Voor de 

derde achtereenvolgende 
keer vindt op zondag 2 
april een halve mara•h"ln 
plaats tussen twee loca
ties van het Kennemer 
Gasthuis. De start vindt 
plaats om 12.00 uur bij 
locatie Zeeweg in IJmui
den, en de finish zal 
plaatsvinden op het par
keerterrein van locatie 
Elisabeth Gasthuis in 
Haarlem. 

Tal van prominenten uit de 
nationale en internationale 
marathonwereld zullen aan
wezig zijn. Bert van Vlaande
ren, Aart Stigter, John Ver
meule, en Marty ten Cate zijn 
de bekendste Nederlanders. 
Verder zijn bij de mannen 
twee Belgische toppers en zes 
lopers uit Afrika. Bij de da
mes vormt de grootste attrac
tie de Nigeriaanse Lora 
Kiplagat. 

Naast deze wedstrijdloop zal 
er ook een family-nm ( onge
veer 2 kilometer ), en ,_.;n re-

creatieloop ( circa 7 kilometer 
) plaatsvinden. De start van 
deze twee evenementen vindt 
plaats in Haarlem op het par
keerterrein van het EG. De 
farnily-run zal starten om 
11.00 uur, de recreatieloop om 
11.30 uur. 

Alléén voor de halve mara
thon dient gebruik gemaakt te 
worden van de voorinschrij
ving. Deze loopt tot en met 28 
maart. Een inschrijfformulier 
kan aangevraagd worden bij 
de infolijn, telefoon 023-
5260302. 

Van Doorn snelste veteraan 
ALPHEN AAN DEN RUN • MARC KOK 

Ton van Doorn heeft gisteren de Twintig van Alphen gewonnen 
bij de veteranen. De 48-jarige atleet van AV Haarlem toonde 
zich de s~el~te deelnemer in het veld van lopers die ouder zijn 
dan veerug Jaar. De Haarlemmer finishte de twintig kilometer 
lange loop in 1.08.01. Tweede werd René Bergsrnauit Amstel
veen, die ruim anderhalve minuut op Van Doorn had moeten 
toegeven. 

V ?TI Doorn toonde zich ll<è afloop te....-reden. Hij VC ;d het ech
ter Jammer dat het vernieuwde parcours langzamer is dan het 
outl~. ,.Vorig jaar liep ik een minuut sneUer en werd pas vierde. 
Nu hepen we over wegen met vervelende steentjes en kregen 
we de nodige viaducten voor de kiezen. Maar de Twintig van Al
phen winnen, een van de belangrijkste lopen van het jaar, is na
tuurlijk altijd mooi." 



AV-HAARLEM RUNNERS 

Net de Spaarnwoudeloop gerend: 
geen fut meer voor een stukje. 

Uitslagen: 

21 van Egmond 

21 Jeffrey O,Sullivan 1:07:15 
1 Ton van Doorn 1:12:43 
501 Jeroen Peeters 1:41:58 
72 Jolt Bosma 1:28:39 

13-2 Marquette-loop 21km 

104 Adrie Tol 
134 J eroen Peeters 
146 Bert Boesten 

??km Winterronde-
waterleidingduinen 

1 Frcd Hcue.legu· 
2 Chris Pfrommer 
3 Dick de Waal 
4 Joost Beliën 

1:30:45 
1:33:14 
1:34:44 

1:43:45 
1:46:43 
1:50:50 
1:52:08 

5 Kees van Dommelen 1:52:36 
6 Arno Molenaar 1:53:50 
7 René Kropman '1:54:00 
8 Ton Gevaert 1:55:37 
9 Conno du Fossé 1:59:43 
10 Guus var. é~ Scnden2:01:06 
11 Jan Kuperus 2:01:14 
12 Eisbrand Modderm 2:01:42 
13 Peter Prins 2:03:18 
14 Theo Marchand 2:05:40 · 
15 Rob Bakker 2:05:40 
16 Jan Krauwel 2:11:33 
17 Carla Wi llemse 2:11:55 
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18 Dick Kuit ~ 2:13:10 
19 Mar jan Swart 2:28:26 
20 Jaap Swart 2:28:26 
21 Frans Witteman 2:30:28 

Runnersworld Spaarnwoudeloop 

10KM 
2 
3 
19 
25 
33 

20KM 
2 
46 

30KM 

Ton van Doorn(!) 0:32:40 
Getachew Ayele(2) 0:33:14 
Adrie Tol (11) 0:38:10 
Conno du Fossé(9) 0:39:28 
Frank Homburg(16) 0:40:19 

Fred Hazeleger{2) 1:14:38 
Vera Raadsen(3) 1:44:19 

?? J eroen Peeters 2:20:32 

""--
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ELFDE SPAARNWOUDELOOP: SPORTIEF EN RECREATIEF 
SUCCES I 

Spaarnwoude, 19 maart 2000 
De elfde SpaarnwoudeJoop is vandaag een sportief en recreatief feest geworden voor 
ongeveer 550 deelnemers. t~et mooie weer lt>kte velen naar h :t recreatiegebied 
Spaarnwoude. Onder de deelnemers waren dit j e.. _ op het laatste moment enkele 
nationale beroemdh~den aan de start verschenen. Dat leverde bij de dames twee 
parcoursrecords op; en gezien het lastige karakter van de Spaarnwoudeloop is dit een 
prestatie van groot formGat. 
De organisatie is erg blij dat de wedstrijd zonder problemen kon verlopen ondanks de vele 
andere recreanten (skaters, wandelaars en fietsers) die in Spaarnwoude van het prachtige 
voor jaarsweer kwamen genieten. 
Bij de dames was een sterk deelnemersveld aan de start verschenen. Anne van Schuppen, 
Annelieke van der Sluijs en J olanda Homminga ;.orgden voor een mt~oie strijd op de dertig 
kilometer die een prooi werd voor de routineuze Anne van Schuppen; zij liep een 
fantastisch parcoursrecord: 1 uur 48 minuten en 37 seconden. Ongetwijfeld zal zij de 
komende tijd van zich laten horen op de marathons. 
Bij de heren verscheen Luc Krotwaar aan de start van de dertig kilometer; hij testte 
zichzelf kennelijk zonder helemaal tot het uiterste te gaan om te weten waar hij verder 
dit jaar tijdens de marathons nog rekening mee moet houden. Het leverde hem een 
vanzelfsprekende overwinning op in een tijd van 1.43.23. 
Bij de twintig kilometer vrouwen zorgde Cinta Groos voor een verscherping van het 
parcoursrecord: 1.30.37. 
Bij de 10kilometer mannen werd de eer hoog gehouden door plaatselijke/ regionale atleten: 
Eddy Wagner (Suomi) en Ton van Doorn (AV Haarlem) waren de eersten die een rondje van 
tien kilometer volmaakten: zij hadden iets meer nodig dan 32 minuten. 
Meer uitslagen elders op onze website. 
Natuurlijk kon ook deze Spaarnwoudeloop alleen een succes zijn dankzij de heldhaftige 
medewerking van ons trouwe leger vrijwilligers/sters. 
Zie voor uitslagen de pagina van de AV Haarlem Runners. Tot volgend jaar!!! 

De organisatie ontving kort na de wedstrijd ook al enthousiaste reactie via de e-mail: 

>From: "Jan Mulder" < · 
>To: <. 
>Subject: Spaarnwoudeloop 
>Date: Sun , 19 Mar 2000 18:54:06 +0100 
> 
>Beste organisatie, 
>Vandaag heb ik voor de eerste keer meegedaan aan jullie loop (10km) . Ik heb 
>er echt van genoten. Een prachtig parcours, en met dit mooie lenteweer is 
>het lopen door het r _c r e a tiegebied n tuurlijk helemaa: fantastisch. Ik vond 
>het een erg goed georganiseerd evenement . Complimenten hoor! Volgende keer 
>ben ik weer van de partij (mijn tien clubgeno~en van KombijSport uit 
>Badhoevedorp waren ook al zo enthousiast.) 
>Met vriendelijke groet, 
>Jan Mulder 
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Doe mee en . 

Aernout Lcezenbel"g -~::o:!.~'!'l.~-::_~·-~;_<-!f::3_':L: __ ~::::.!.•' 
Dames en heren, ZOEF I S BACK!!! Surf vooral eens naar de clubrecordranglijst jongens junioren-e 

en besef dat op de 100 met er niet Arnoud, maar Aer nout Leezenberg mede- clubrecordhouder is!!! 

Nog steeds! 

Altijd leuk weer eens wat oude namen te.gen t e komen van zo'n 20 jaar geleden. Alleen jammer dat 

veel van die oude t ijden en afst anden nog st eeds als t'ecord geboekt staan. Lopen Guus Grolschkamp 

en Han Blaauw no9 steeds? 

Han Baauw 
komt allen weer op de b-aan trainen 

Paul Smit r, · 
Surfen en hardlopen b lijkt een prime combinat ie. 

adappel ~:::L-li. :.'~~~-~b~: _,_·_r-',,_ : _::.;,"'__:_: 
mijn eerste bezoek en vast niet het laatste. ik n~us eens even bij de club op deze manier. tot later • 

adap 

R~my Diephuis QL:.:2k.i..Ji~;~?::.1.:kdl.nJ ~::~[L~.t·~hc~ 
Komplimenten met deze pagina. Ik bewaar zeer goede herinneringen aan A V Haarlem en de baan. 

Toen de Baan op Ookmeer werd voorzien van kunststof hebben vele aac'ers in haarlemmogen 

t r ainen. Dit was destijds een fantastische ervaring.Ook hebben we eens de ClubKampioenschappen 

samen met Haarlem gehouden. Neem eens een kijkje op onze home page. talk.to/aac Remy Diephuis 

\lincent van der Lans ~~:~;~~~_ê_:~~:!.@~::?!r:::::!:~~r~~~ b. ~!_c:.:_.L(n\~!~:t?.~~~.?.t!~_t!_t?.9.-s~~:!:.'~~~-~:~r!VEY.Q 
Dit is Vincent van der Lans, lid van de jonge garde van de AV Haarlem. Ook nu nog wordt er nog 
steeds hard getraind onder de bezielende leiding van o.a. Rob Schlüter, Han Baauw en Ruud Wielart. 

Dus, met name L'c wd-leden zou ik willen vragen: Kom een keer kijken bij een training of een 
wedstrijd. het is altijd leuk om oude bekenden te zien en ervaringen uit te wisselen! 

Ed B!acha ~~-~_l,~r_: h1:~:: e-,·.-i_i 
Jurylid A.V. Haarlem 

bartblom Qg_r·H:!5!~~~~WI \·~ . O!'cJ.:D9~11Î . 
Ik wilde wet en of AV Haar lem inmiddels ziJn eigen site had, en ja hoor, wat voor één. Ziet er heel 

goed uit. Zag trouwens nog een hoop bekende namen in de uitslagenlijst. Laat mij deze gelegenheid 

meteen gebruiken om iedereen bij Haarlem de groeten te doen. Vriendelijke groet, Bart. 

Dan Moffett 1r.o f f..~t!~~ii~~J:-i.r.:~::.:~2!.::\ 
I am visiting Zandvoort in july 1998 forabout 3 weeks. I am interested in trying to participate in a 

running race up to 15 Kilometers. Con anyone provide me any information about any rood races that 

would happen close t o Zandvoort? This site is wel! organized ar:d attractive. My dutch is very 
limited. I only understand a tittle of the informa·, ;on. 

I wan Oprins oor 1 r;s~\'.'estÇiobGf1.!.:~?.:!: j·,tto _[/hom~~e st_~roqon t . net I -~op.!:.:.!:!.~ 
Zeer mooi afgewerkte Internetpagina's! Alleen werkt de Wedstrijdpagina bij mijn Netscape-versie 

niet helemaal. 

Ar j en K~s r:r:r; ~:.·.'?~, c:·:;:cgf. •_1_! 

Groeten van een oud-l id (circa 1970-1986) Leuk om leuke op internet te zien! 

! ) 



V A N D. E TECHNISC HE C 0 M MISSIE 

Na de degradatie van onze heren competitieploeg · het 
afgelopen jaar van de (landelij ke) 1e divisie naar de (regio
nale) le klasse, heeft de t.c. zich gebogen over het feit in 
welke klasse we in het jaar 2000 zouden willen deelnemen. 
Nadat puntenverza.(lelaars als Niels Terol e n Ger Wessel de 
vereniging hadden verlaten was het zelfs moeilijk om tot een 
fatsoenlijke ploegopstelling in de le klasse te komen. (Intus
sen was er in de kompetitie weer eens i ets veranderd: de le 
klasse heet nu 2e divisie en de 2e klasse heet nu 3e divisie.) 
De t. c. heeft daarom besloten de heren kompetitie in te 
schrijven in de 3e divisie. 

NOTEER DATA EN PLAATSEN!! 

le wedstri jd 14 mei in Grootebroek (SAV) 
2e wedstrijd 18 juni in Santpoort (Suomi ) 

Het programma luidt: 100 - 400-80 0 -1 50 0- 5000-llOmh-hoog
ver-kogel-diskus-speer (alles 1 deelnemer) + zweedse estafette 
(400-300-200 - 100). 

Bovendien is er een heren/ jonge nsploeg ingeschreven voor 
de overgangsklasse 2e divisie. DAT IS IETS NIEUWS! Het is een 
competitie voor A-junioren en senioren t/m 22 jaar (Geen B
junioren!) 

NOTEER DATA EN P~~TSEN!! 

le weds t rijd 16 april i n A'àam Ookmeer (AAC) 
2e wedstrijd 7 mei in Hoorn (Hollandia) 

He t programma luidt : 100(2)-400(2) -800(2)-5000(2)-hoog 
(2)-ver(2)-kogel (2)- diskus(l) -speer(l) Tussen haakjes het 
maximaal aanta l deelnemers, waarvan steeds al leen de beste 
telt + 4xl00 

C/D COMPETITIE 

Ingeschreven zijn: meisjes C, meisjes D en jongens D 
allen 2e divisie. 

NOTEER DATA BN PLAATSEN!! 

le wedstrijd 15 april Santpoort (Suomi) 
2e wedstrijd 13 mei Huizen {Zuidwal ) 

Eventuele finalewedstrijden worden bekend gemaakt als we 
ons daarvoor geplaatst hebben. 

EERSTE BAANY.1EDSTRIJD 

Helaas vooT" de deelnemers a an de ove rgangscompetitie is 
tegelijkertijd aan hun e~rste wedstrijd ook op onze baan de le 
trainingswedstr~jd. Dus : 

ZONDAG 16 APRIL 
Trainingswedstrijd voor pupillen , junioren A/B en senio

ren. Programma i s op de training bekend. Inschrijven op de 
gebruikelijke manier. 



Cross-finede 11 maart - r.>en Helder 
Jirina en Mitchell waren de twee atleten die zich 
via voorwedstrijden wisten te plaatsen voor de 
finale van de cross-competit ie. De besten uit alle 
5 regio's (Noord-Holland, Utrecht, Flevoland) 
streden om de prijzen. 
Zowel voor Jirina als Mitchd l was de wedstrijc1 

eigenlijk bij de start al verloren. De beste 
startposities werden zo gauw het mogelijk was 
ingenomen door anderen, met als gevolg dat J. en 
M. achter aan mochten sluiten. Toch wisten ze 
beide nog heel wat atleten in t e halen, waardoor 
Jirina 12de werd en Mitchell keurig .lode. 

Competitie 
De eerste CID-competitie is dit jaar erg vroeg {volgend jaar willen ze al in maart 
beginnen). Het zal tevens e;ok de eerste baanwedstrijd worden. 
15 april in Santpoort (Suomi), gevolgd door de 2de: 
13 mei in Huizen (Zuidwal) 
De jongens D en meisjes C zullen hieraan deelnemen. 
Hieronder de (zeer) voorlopige opstelling. De defi,i!Tieve kan nog aan alle kanten worden 
gewijzigd en volgt later op de training. 

Jongens D-i unioren Me is jes C- junioren 
80 meter Sjoerd, 80 meter Sabine 

Thomas Maaike 
1000 meter Mitchell 1000 meter Jirina 

Anouk 
80 horden Sjoe-rd 80 horden Puck 

Anouk 
Verspringen Mitchelf Verspringen Sanne 
Hoogspringen Thomas Hoogspringen Sanne 
Kogelstoten Stein of Sven Kogelstoten Amber 
Discuswerpen Stein of Sven Discuswerpen - Puck 

Speerwerpen Amber 

'l 



4x80 Sjoerd, Thomas 4 x 80 
Mitchell, Stein 

Sabine, Jirino 
Sanne,Puck 

O.;erige weds·i rijd~n 
In april zijn er zeer rJeinig wedstrijden. De enige die een beetje in de buurt is, is op 
vrijdagavond (vakantie) 26 april in Purmerend, aanvang 19.00 uur. Programma op training. 

Prl!:t.""tati~bekers 

// Op de jaarvergaderir.g werden de prestatiebekers uitgereikt 
Ï . voer d~ beste jongens- en meisjesp::-estatie in 1999. Sanne Immer 

kreeg voor het zde achtereen\ J ... ende jaar de meisjes CID-beker 
voor haar hoogtesprong van 1.50 meter. 

J eroen Adelaar kreeg de jongens CID-beker als winnaar van de 
onderlinge wedstrijden. 

Beide gefeliciteerd. 
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