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jaargang 55 

nummer4 

"verschijnt 8 maal per jaar .. 
redactieadres 
José Spaan-Capelten 
Kottenaststraat 6 2014 RR HAARLEM 

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

--------·---------------------------------------------------------hitp:llwww.knoware.niluserslschiuterlavhlindex. html of http://www.run.tolavhaarlem 

VAN DE REDACTIE 

Als eerste weer een nieuw e-mail adres en zeker niet van de minste. Onze eigen Joop 
van Drunen is tegenwoordig ook via de e-mail te bereiken. Dus noteert u alleen in uw 
agenda, adresboek of waar dan ook onderstaand e-mail adres. 

m. van.drunen@wolmail.nl 

mailen maar mensen. 

Dat zijn J oop's eigen woorden!!!! 

Zeer snel op de vorige vinden jullie alweer een Wissel in de bus. Een kleintje maar dit 
keer. Stilte voor de storm???? Of zijn jullie allemaal al zo ver in de EK 2000 sfeer dat 
van atletiek niet veel meer komt? Nou ja we wachten het af. 

Het Wisseltje is dit keer gevuld met pupilfennieuws. Dat komt omdat meneer Post de 
kopij voor de vorige Wissel net t e laat in de bus deponeerde. Dus wel een beetje oud 
nieuws' maar het hoort er wel in. 

Verder heb ik geen nieuws te melden. Waarschijnlijk doe ik dat de volgende keer wel. 
Want ik neem aan dat de nieuwe wereldburger dan wel gearriveerd is. 

Kopij moge.n jullie inleve,~en op; 

WOENSDAG ~JULI A.S. 



Mini-~m-f!n: 

K. (Kevin) de N\ooij Tugelastraat 38 2021 TC HAARLEM 

~ C-PupUen: 
I. (Ivo) Pab$T Charta 77 Vaart 19 2033 BA HAARLEM 

A-PupiiJ!ID: 
~R.M. (Riek) StokrMn 

~s 
~~ t~-Ja.w~: fs.R ( stephanve) de Ruijter 

J. Luyckenstraat 38 2026 AG HAARLEM 

Rijnstraat 133 2025 RR HAARLEM 

!!Sal!i-., L.A.: L (Peter) Bf'CICII'llzul Haarlemmerstraat 15 2042 NA ZANDVOORT 

Adreswijzigingen: 
Thomas Wouterse, Bromastraat 37,2022 VM HAARLEM 

Te lefconnummers trainers: 

Ruud Wielart 
Han Baauw 
Rob de Nieuwe 
Rob Schlüter 

023 - 5279080 
023 - 5312939 
023. 5441650-
023 - 5250752 

Baltien de Wit sr. 023 - 5263123 
Baltine de Wit jr. 023 - 5263123 
Erik Rollenberg 02~- 5354748 

Bij geen gehoor Joop van Drunen 023- 5244340 of e-mail: 
m.van.drunen@wolmail.nl 
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Attentie- op onderstaande dag is er geen training- attentiel 

Maandag 

18 juni 
21juni 
23-25 juni 
8/9juli 
15/16 juli 
23augustus 
1 oktobeF ·. 

12 juni 

WEDSTRIJDEN 

Santpoort 
Haarlem 
Hengelo 
Haarlem 
Amsterdam 
Haarlem 
Haarlem 

ze seniorencompetitiewedstrijd 
A vondinstuif (zie hieronder) 
NKjunioren 
BCD meerkampen 
NK senioren 
A vondinstuif 
Onderlinge Wedstrijden 

Voor informatie over wedstrijden: zie het prikbord op de baan of vraag het aan 
Joop van Drunen. Ook voor inschrijvingen kun je bij hem terecht. 

Woensdag 21 juni a.s. 

Programma: 

Mannen•vrouwen-J A-JB-MA-MB 

lOOm 
400m 
800m 
100 resp, 110 m horden 

hoogspringen 
kogelstoten 
speerwerpen 

Aanvang: 1 ~00 uur 
Elektronische tijdwClCH"neming 
Inschrijfgeld: 
loopnrs. /5,= p.n. 
techn. nrs f 4 ,= p.n. 
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BAANNVEDST~JDEN 

Door Joop van Drunen 

28 ·. APRIL INSTUIF 
AlKMAAR 
Org. Hylas 

i' 
l;t!ren ICoqelslingeren 
3. Rob Schlüter 24;44 
Een verbeter·ing van zijn PR! 

3 MEI INSnJIF LEIDEN 
Org. Leiden Atletiek 

4 

Heren ver-sDringen 
4. Rob Schlüter 

Jr.mns B ve~rir.gen 

6.17 

4. Rolf Bruijn 4.96 PR 

21 MEI NK VETERANEN 
CAPE!.LE AI.N DE IJSSEL 
Org. PAC 

Ton van Doorn eerste. A.V. Haarlem 
atleet die Nederlands Kampioen 
wordt in de 21e eeuw. Ton proficiat 
met je overwinning op de 15 km op de 
weg. Tijd 50:35 klasse 45-50 jaar. 

·Ton van Doorn kampioen op lSkm 
· CAPELLE NP USSEL• Ton van Doom is gisteren in Capelle aan de 
<IJ ssel nationaal kampioen geworden op de vijftien kilometer op 
i de weg. De atleet van AV Haarlem zegevierde in de .klasse 45-50 
j aar. De Haarlemmer liep lange tijd met eeri viertallopers uit de 
:klasse 40-45 jaar. Uiteindelijk klokte Van Doom een tijd van 50 
. 'minuten en 35 seconden. Daarmee bl~f hij de nununer twee 
-. ruinl een minuut VOvf • .,Dit was een meevaller. Vorige weèk heb 
· ik: tijdens de competitie nag een vijf kilometer gelopen, maár 
daarvoor heb ik door lichte blessures weinig kunnen trainen. Ik 

. bën dus zeer tevreden", meldde Van Doorn. 
I . 



KONINKLIJKE NEDERLANDSE AnETIEK UN IE 

Doping en dopingcontrole 

Inleiding 
Atletiek is een prachtige sport, maar komt helaas nogal eens negatief in de publiciteit door doping
schandalen. jaarlijks blijken tientallen atleten 'positief' bij een dopingcontrole en wordt een veelvoud aan 
beschuldiginge,n geuit, zonder dat daarvoor bewijzen kunnen worden geleverd. Daarnaastontkennen atleten 
wiens uitslag van de dopingcontrole 'positief' is, dat ze (zich ervan bewust zijn) doping gebruikt te hebben. 
Het blijkt dat veel atleten niet (meer) weten waar ze aan toe zijn. In onderstaand artikel wordt in het kort uit 
de doeken gedaan wat doping nu eigenlijk is en wat de wedstrijdatleet er zelf van moet weten. Als er vragen 
overblijven, neem dan contact op met je (club-) arts, met de bondsarts Els Stolk (tel : (030) 608 73 00 of het 
NeCeDo tel : (010) 201 01 50). 

Doping 
De eerste verhalen van doping stammen uit de Griekse oudheid. Bij extreme vermoeidheid werd aan vrou
wen melk, rechtstreeks uit de borst gedronken, een stimulerende werking toegekend. Zou de 'rendieren
melk', wáárvan gezegd werd dat zij verantwoordelijk was voor de successen van de Finse lange-afstand 
lopers, op dezelfde manier hebben gewerkt? Het gebruik van doping is verboden omdat ervan uitgegaan 
wordt dat het gebruik van doping voordeel · oplevert voor diegenen die gebruiken (geen 'fair play') en het 
gebruik van doping de gezondheid kan schaden. De IAAF/KNAU hebben een lijst met doping-geduide 
middelen opg~steld. Op deze lijst staan ook stoffen die 'vrij' in de handel verkrijgbaar zijn en/of door een 
arts als medicament voorgeschreven kunnen worden ter behandeling van een ziekte. De prestatiebevorde
rende en/of de schadelijke werking van de stoffen op de dopinglijst is niet in alle gevallen bewezen. Dat doet 
echter niets toe of af aan het feit dat het gebruik van de stoffen die op de IAAF/KNAU-lijst staan verboden is. 

Dopingcontroles 
Dopingcontroles kunnen zowel op wedstrijden als in de. trainingsperiade gehouden worden. Bij 
dopingcontroles op wedstrijden komen in principe alle deelnemers in aanmerking om uitgeloot of 
aangewezen te wordenvoor een dopingcontrole. Voor 'out of competition dopingcontroles' komen alleen 
de Nederlandse toppers in aanmerking, die lid zijn van de topselecties. Daarnaast zijn atleten verplicht om 
-in principe op de :.Vedstrijd zelf, maar in het geval dat daartoP. geen mogelijkheid aanwezig was, binnen 48 
uur op het bondsbureau- een dopingcontrole te ondergaan als zij een nationaal senioren record vestigen of 
een richtprestatie voor een groot senioren toernooi behalen. 

Diegene die uitgeloot of aangewezen wordt voor een dopingcontrole, wordt hiervan door middel van een 
formulier op de hoogte gesteld. Deze atleet is verplicht dit formulier te ondertekenen en zijnihaar 
medewerking aan de dopingcontrole te verlenen. Daartoe dient deze atleet zich binnen een uur op de 
dopingcontrole-post te melden, waarbij hij/zij zich mag laten vergezellen door een begeleider. Vanaf het 
moment van ondertekening van het formulier tot het voltooien van de 
dopingcontrole zal de atleet 'bewaakt' worden door een 'steward' . In de 
dopingcontrolepost wordt de atleet precies uitgelegd worden hoe de 
verdere procedure van de dopingcontrole is. Weigering om mee te 
werken aan een dopingcontrole (of 'bedriegen' tijdens het leveren of 
'verzegelen' van de urine) wordt als een overtreding van de dopingre
glementen beschouwd, waarna een schorsing van 2 jaar opgelegd 
kan/zal worden. 

Belangrijk om te weten is dat bij dopingcontroles op wedstrijden op 
de hele dopinglijst gecontroleerd wordt, terwijl bij dopingcontroles 
buiten wedstrijden om alleen gecontroleerd wordt op het gebruik van 
medicijnen met een anabole werking (o.a. anabole steroïden en bèta
sympaticomimetica) en op middelen en methoden die het gebruik 
hiervan kunnen maskeren ('plaspillen', Bromantan en Probenicid). 

13-04-00 Els Stolk, bondsarts KNAU 



Dopinglijst 
De dopinglijst is zo uitgebreid geworden dat je in principe geen medicijnen gebruiken moet. Bij medicijnen 
moet je niet alleen denken aan door een arts voorgeschreven 'pillen' en 'medicinale dranken', maar oök aan 
alle inhalatie-, snuif-, wrijf-, plak- en 'alternatieve' midaelen, zoals homeopathische middelen, 
kruidenmengsels of voedingssupplementen waaraan een bepaalde werking wordt toegekend. Als je toch 
medicijnen nodig hebt, volgen hieronder enkele praktische richtlijnen om te voorkomen dat je de doping 
reglementen overtreedt. Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met je (club-)arts, de bandsarts Els 
Stolk (tel: (030) 608 73 00) of het NeCeDo (tel : (010) 201 01 50). 

• Astma(tische bronchitis). De medicijnen Atrovent, Lomudal en Theolair zijn in alle toedieningsvormen 
toegestaan. Corticosteroïden zijn alleen toegestaan per inhalator/rotacaps (b.v. Pulmicort, Becotide, 
Flixotide). Van de bèta-sympaticomimetica is alleen het gebruik van Ventolin, Bricanyl en Serevent 
toegestaan, mits gebruikt per inhalator/rotacaps en mits de (bondsarts van de) KNAU hiervoor schriftelijk 
toestemming heeft verleend. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek aan de bandsarts gericht te worden, 
waarbij een kopie van een recent uitgeschreven recept of een verklaring van de behandelend arts bijge
voegd dient te worden. Voor de volledigheid; het gebruik van antibiotica is wel toegestaan. 

• Verkoudheid/griep/hooikoorts. In medicijnen tegen verkoudheid, griep en hooikoorts kunnen middelen 
voorkomen die op de dopinglijst staan. Hieronder staan medicijnen genoemd die wel toegestaan zijn 
+ Als een neusspray nodig is, zijn Otrivin, Nasivin, neusspray's tegen hooikoorts en neusspray's waarin 

corticosteroïden (b.v. Rhinocort) zitten toegestaan . 
+ Als een 'slijmoplosser' nodig is, zijn Bisolvon, Brachopeet en Fluimkil toegestaan. 
+ Als een 'hoestdemper' nodig is, zijn Bredon dragees/siropen, Tosilon suspensie en Darolan capsules 

toegestaan. Sinds'1995 is ook de sterke hoestdemper I pijnstiller codeïne toegestaan! 
+ Middelen tegen allergie, zoals Claritine, Allerfre, Zyrtec, Tinset en Polaramine, zijn toegestaan. 
+ Het is niet toegestaan om corticosteroïden (voor een algemene werking) te spuiten of te slikken. 

• Pijn. Bekende pijnstillers zoals Aspirine, Paracetamol, lndocid, Naproxen, Rengasil, lbuprofen, 
Butazolidine, Feldene, Ethylmorfine, Dextropropoxypheen .en Codeïne zijn toegestaan. Keuze te over 
dus. Het gebruik van sterkere pijnstillers dan hierboven genoemd (b.v. morfine) is niet toegestaan tijdens 
wedstrijden. Wees erop verdacht dat sommige pijnstillers coffeïne bevatten, waarvan het gebruik tijdens 
wedstrijden aan regels gebonden is. 

• Stimulerende middelen en coffeïne. Alle stimulerende middelen zijn in de wedstrijdperiode verboden. 
Hier vallen ook medicijnen onder die bij de ziekte van Parkinson voorgeschreven kunnen worden! Vaak 
worden deze middelen opgenomen in (compositum = samengestelde) medicijnen tegen b.v. 
verkoudheid of hoofdpijn of in 'natuurlijke kruidenmengsels', zoals 'Ma Huang' en 'Ephedra'. Ook 
Coffeïne heeft een licht stimulerende werking en wordt boven een bepaalde concentratie in de urine ook 
als 'doping' beschouwd. Voor alle zekerheid moet je op de dag van de wedstrijd niet meer dan 5 koppen 
koffie en/of glazen cola drinken. 

• Anabole steroïden, testosteron en aanverwant werkende middelen. Anabole steroïden zijn synthetische 
hormonen met (grotendeels) dezelfde werking als het mannelijk hormoon testosteron. Het gebruik van 
anabole steroïden en (voorlopers van) testosteron is altijd verboden. Hier vallen bijvoorbeeld ook 
Gestrinon, Androstenedion, DHEA en 19-norandrostenediol (in sommige landen als voedingssupplement 
te koop!) onder. Ook het gebruik van hormonen die het lichaam (mogelijk kunnen) aanzetten -tot een 
hogere produktie van mannelijke hormonen (b.v. groeihormoon en HCG) is te allen tijde verboden. 

• 'Plaspillen', Bromantan en Probenicid. 'Plaspillen', Bromantan en Probenkid zijn medicijnen die het 
gebruik van testosteron en anabole steroïden (gedeeltelijk) kunnen maskeren. Het gebruik van deze 
medicamenten is daarom zowel tijdens wedstrijden als in de trainingsperiade verboden. 

Het gebruik van het suikerverwerkend hormoon Insuline is alleen toegestaan voor de behandeling van 
suikerziekte, mits daarvoor toestemming is aangevraagd bij de IAAF (zie 'Uitzonderingen'). 

• Uitzonderingen. Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om, via de bondsarts, bij de IMF dispensatie 
te vragen voor het gebruik van medicamenten die op de dopinglijst staan. Deze toestemming kan/zal 
alleen in zeer speciale gevallen bij chronische aandoeningen verleend worden (voor de periode van 
hoogstens een jaar), waarbij beargumenteerd zal moeten worden waarom niet volstaan kan worden met 
de medicatie die wel is toegestaan volgens de dopinglijst van de IAAF/KNAU. 

06.{)4.00 fis Stolk, bondsarts KNAU 
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Hallo Allemaal! 

Zondag 26 maart hebben we voor het eerst een ochtend georganiseerd in de 
Extranhal voor de pupillen en de c/d junioren. Naar mijn mening een zeer 
geslaagde ochtend. De kinderen konden zich anderhalf uur vermaken in de hal. 
Ze konden vanuit trampolines zo in een valkuil springen en de manier hoe je erin 
sprong maakte nie.t uit want je kilJam altijd zacht terecht. Er waren een stel 
ringen naar beneden gehaald ze konden balanceren op 2 hoge en 2 lage balken en 
we hadden een tumbling ba·l n gehuurd (een opblaasbare dikke lange mat). Er 
werden de gekste kapriolen uitgehaald door ied~reen. Ik heb alles op foto's 
vastgelegd die nabesteld kunnen worden en ik maar een fotolijst voor in de 
kantine van deze geslaagde dag._ Deze ochtend was niet mogelijk als Baltien sr. 
niet bij de gymnastiekvereniging had gewerkt, want alleen gymverenigingen 
mogen in deze zaal. We hopen dit volgend jaar weer te doen. We maken samen 
met de pupillen er een hele gezellige zomer van. 

Groetjes Baltine jr. 

Voor de wedstrijden en traningen even op het volgende letten. 

Wedstrijden: 
.. Elke wedstrijd heb je clubkleding nodig (op trainingsavenden verkrijgbaar) . 

Trainingen: 
a Niet op het middenveld lopen 
• Niet op de witte randen lopen 
• De training begint op 18.45 uur. 
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Voor een aantal pupillen de eerste kennismaking met wedstrijdatletiek en wat 
ging het leuk. Mooi weer en goede prestaties. Voor iedereen was er natuurlijk 
een diploma en voor een paar zelfs een medaille. We weten nu ook allemaal waar 
we wat extra op moet en trainen. 

J oogens Pu2illen C 40m ver ~ totaal 
2. Riek Mesker 8.9 2.61 4.64 745 

Meis,ies Pu2illen 8 40m ver balwerl!!n totaal 
3. Deborah v.d. Heijden 7.1 3.13 9.06 957 

Jo~ens Pu2illen A (2e jrs} 60m ver ~ totaal 
7. Duvan Metten 10.1 3.34 6.55 1252 
8. Desai Hu-A-ng 9.7 3.28 5.74 1251 
9. Niels Welier 10.2 3.02 5.15 1086 

10. Yashin van Kesteren 10.6 3.16 5.33 1072 
11. Frank v.d. Peet 10.6 3.00 5.33 1040 
12. Niels Pijnacker 12.1 3.29 5.92 964 
14. Jan Ver sluis 12.2 2.58 4.97 750 
15. Sebast iaan van Dijk 13.0 2.12 4.32 537 

Meisjes PuRillen A (1 e .irs} 60m ver balwerl!!n totaal 
4. Tara van Schie 10.7 3.40 14.52 978 
6. Eva van de Erf 10.7 3.00 13.70 884 

MeisJes Pu2illen A (2e .irs} 60m ver balwerR!n totaal 
7. Nina van de Werf 10.8 3.05 19.53 972 
8. Dewv van Schie 

I 
12.7 2.55 20.38 680 

Jongens Pu2illen C 600 meter 
2. Riek Mesker 2.55.8 

Meis,ies Pu2illen C 600 meter Meisjes ~2illen A 1 ejrs. 1 000 
meter 
6. Roony van Schie 2.38.6 2. ·,ara van Schie 4.13.3 
7. Zoë van Schie 3.09.9 
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De 1e pupillen competitiewedstrijd was erg gezellig. Haarlem nam deel aan de 
wedstrijd met 15 pupillen en heel veel ouders. 
Ondanks de storm slaagde iedereen erin een leuke prestatie neer te zetten. 
Duidelijk is wel dat we nog hard moeten trainen op de estafette en dat alles wat 
we leren op de training we ook moeten uitvoeren op de wedstrijden. De uitslagen 
zijn helaas nog niet binnen dus die komen de volgende keer. 
De eerst volgende wedstrijden worden op onze eigen baan in Haarlem gehouden. 

17 juni 

25 juni 

Pupillencompetitie 

NKS sportmanifestatie voor de jeugd voor alle categorieën 40/60 m 
- ver - kogel - balwerpen - 600/1000 m 
Aanvang: 12 uur 
Er wordt gestart met estafettes. 

Voor beide wedstrijden inschrijven bij Baltien. "Kosten per wedstrijd /5,=. Bij 
inschrijving betalen. 

We gaan ervan uit dat jullie allemaal meedoen. 

~altien 

& 

~altine 

..• I I ·-......... 

9 

- . ,. 
I 


