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Onderlinge Wedstrijden Atletiek Vereniging Haarlem 
Zondag 1 oktober 2000 

Programma I Chronologisch overzicht 

10.00: Jury-vergadering 
(ouders, vriend(inn)en, partners, broers, zussen kom a.u.b. helpen) 

Heren: Jo~ens A/B: Dames & Meisjes A/B: 

·, 

10.30 100 meter 10.30 100 meter 10.30 100 meter ~ 

11.00 verspringen 
12.30 kogelstoten 
13.30 hoogspringen 
15.00 speerwerpen 
16.00 1000 meter 

Jongens C: 
11.30 100 meter 
12.00 hoogspringen 
13.30 kogelstoten 
14.30 verspringen 
15.30 1000 meter 

Jongens D: 
11.30 80 meter 
12.30 verspringen 
13.30 kogelstoten 
15.00 1000 meter 

Pupillen A: 
12.00 60 meter 
13.00 kogelstoten 
14.00 verspringen 
15.00 1000 meter 

11.00 kogelstoten 
12.30 verspringen 
13.30 hoogspringen 
15.00 speerwerpen 
16.00 1000 meter 

Meisjes C: 
11.30 80 meter 
12.00 hoogspringen 
13.30 kogelstoten 
14.30 verspringen 
15.30 600 meter 

Meisjes D: 
11.30 60 meter 
12.30 verspringen 
13.30 kogelstoten 
15.00 600 meter 

Pupillen B: 
12.00 40 meter 
13.00 kogelstoten 
14.00 verspringen 
15.00 1000 meter 

11.00 hoogspringen 
12.30 kogelstoten 
13.30 verspringen 
14.30 speerwerpen 

Heren & Dames L. A.: 
13.00 10 km (baan) 

Recreanten 
11.30 80 meter 
12.30 kogel 
13.30 verspringen 
15.00 600 meter 

Pupillen C: 
12.00 40 meter 
13.00 kogelstoten 
14.00 verspringen 
15.00 600 meter 

Naam: ____________________________________________________ __ 

Categorie: Heren I Jongens A I Jongens BI Dames & Meisjes AB I L.A. /Recreanten 
Jongens C I Meisjes C I Jongens D I Meisjes D I 
Pupillen A I Pupillen BI Pupillen C 

Doet mee aan de Onderlinge Wedstrijd op zondag 1 oktober 2000 

Dit strookje svp uiterlijk maandag 25 september inleveren bij je trainer of bij Joop 
van Drunen. 



jaargang 55 

nummerS 

Septemb~r 2000 

"verschijnt 8 maal per jaar" 
redactieadres 
José Spaan-Capelfen 

KortenaaiStraat 6 2014 RR HAARLEM 
tel. 023-5247347 
e-mail spaan@dds.nl 

http:llwwrv.knoware.nVuserslschluterlavhlindex.html of htfp://www.run.to/avhaarlem 

VAN DE REDACTIE 

Drie maanden is ze alweer onze Frederieke, 14 weken, één kwart jaar. Het gaat allemaal 
veel te snel. Ik moet en wi I er van genieten maar het lijkt of ik de tijd niet bij kan 
houden. Morgen a:w~r mijn eerste werkdag, buitenshuis wel te verstaan. Ik. heb 
werkdagen genoeg! Ik had/heb nog zoveel plannen. Ik kom gewoon tijd te kort. En ik 
maak mijn dagen allang (en de nachten dus kort, gaap, gaap). 2000~ we hebben er met 
z'n allen zo lang.· naar uit9ekeken en nu, het láatste kwartaal breekt bijna aan. t>e O.W. 
(onderlinge wedstrijden) staan weer voor de deur. Maar dat wisten jullie natuurlijk al 
want de bladzijde hiervoor bevat alle relevante info én het inschrijfformuliertje!U Nog 
2 clubblaadjes en we rollen 2001 in. 

Pech ook dat m'n verlof afgelopen is. Had ik de Olympische Spelen misschien nog een 
beetje kunnen volgen. Ik ben bang dat veel me nu zal ontgaan. Alhoewel, ik weet dat •we" 
de eerste gouden plak al binnen hebben. Inge de Bruin ·/loog door het water. Encds ik 
iets gemist heb zal ik het vast wel op onze e.igen homepage van AV Haarlem kunnen 
vinden. Ik bracht er gister nog even een supersnel bezoekje en het zag er prima uit. 
Veel atletiek info! (voor het adres zie boven). 

En omdat ik weer ga werken moet er ook wat W""'OndP.ren aan het inleveren van de kopij. 
Wat heeft dat met elkaar te maken zuft u denken. Wel dat heeft ook alles te maken 
met tijd. Tijd die vrijgemaakt dient te worden voor het i nelkaar flansen van dit blaadje. 
Dus voor het volgende clubblad dient de kopij binnen te zijn op: 

ZONDAG 15 OKTOBER A.S. 

U leest het goed. Op zondag, zodat ik niet op het allerlaatste moment nog kopijbinnen 
krijg. Zodat ik mijn aandacht goed kan verdelen over gezin en clubblaadje. En ik mijn 
nachten weer tot normale slaapuren kan terugbrengen. Zodat ik niet alleen werkdagen 
heb, maar ook nog hoop te genieten. (Ja Jaapv D. maak je borst maar nat!) 
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~ F.J. (Fio ;•1 f:) ~- !.'i. ·;~t':r trn~endi~kst r·aat 27 2013 EL Hi' .~RLEM ~ 
~B. (Brian) Bocs"Carc.i ~harta 77 Vaart J.ï' 2033 BA HAARLEM ~ 

~ C-Pupillen: ~~ 
L. (Leonie) van der HeijdGn Slnperdijkt,"e3 82 2026 BL HAARLEM il 
K. (Katinka) Becker Dr. C.A. Gt.1·kestraat 153 2042 ER ZANDVOORT ~~ 

l B-Pupillen: 
. M. (Mathijs) de Vries 

~~ 
~~ D-Junicren: 
~( 

l
<~ N.C.G. (Niels) Ran 

~T. ~Tim) Rombout 

~~Senioren (trim): 
~~ W. (WenJy) van der Mast 

~~ 

Telefoonnummers trainers: 

Antonio Netastraat 6 

van DorstrCY.Jt 34 
Arnoldystraat 3 

Chtlrta 77 Vaart 19 

2033 DP HAARLEM 

2023 JN HAARLEM 
2024 VG . HAARLEM 

2033 BA HAARLEM 

Ruud Wielart 
Han Baauw 
Rob de Nieuwe 
Rob Schlüter 

02-:J - 5279080 
023 - 5312939 
023 - 5441650 
023 - 5250752 

Boltien de Wit sr. G23- 5263123 
Baltinede Wit jr. 023- 5263123 
Erik Rollenberg 023 - 5354748 

Bij geen gehoor Joop van Drunen 023- 5244340 of e-mail: 
m. van.drunen@wolmai l.nl 

2 

<~ 

! 



Einde zomertrainingen : 

De laatste zomertraining van het seizoen 2000 zal plaatsvinden op dDnderdag 
28 september a.s. 

Gegevens over de wint ertraining zullen worden gepubliceerd in het dubblad 
van oktober a.s. 

Opzeggen lidmaatschap:. 

Indien u voornemens bent het lidmaatschap van de A. V. Haarlem per 1 
januari 2001 te beëindigen, dan dient u dit schriftelijk te melden aan onze 
ledenadministratie: 

J os van Belle 
Sparrenstraat 26 
2023 WX HAARLEM 

Uw brief moet uiterlijk 20 november a.s .. bij bovengenoemd adres binnen 
zijn. 

Personen waarvan de afmelding ons na 20 november a.s. bereikt, moeten wij 
de volledige K~N.A.U. contributie over het jaar 2001 in rekening brengen. 

Zondagochtend 27 augustus jl. werd ik door Emiel Bleiswijk opgebeld - een hevig 
ontdane Emiel- hij vertelde mij dot.Dick Hagtingius geheel onverwachts was overleden. 
Dick Hogtingius een illuster figuur in onze atletiekgemeenschop. Eerst als atleet, maar 
bovenal al bestuurder, 25 jaar bestuurslid, waarvan 15 jaar als voorzitter. 
Ik heb persoonlijk geruime tijd als bestuurslid met hem samengewerkt. Vaak stonden 
wij als kemphonen tegen over elkaar, maar even vaak kwamen wij er weer uit, en altijd in 
het belang van ons •Haon em". 
Dick Hogtingius was Erelid van onze vereniging. 
Dat hij moge ruste in vrede. 

J' oop . van Dr.unen 

N.B.: Op verzoek van het bestuur schreef Frank van Ravensberg een In Memoriam 
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Ventrietig :nemen w .. · afscheid van mijn ·,"der, sèoonvader, ou.De grootvader, 
neefenoom 

· UIRK HAGTINGHJS 
smds 1987 weduvrnaar van Petronelia Verkerke 

* Scheten, 10-08-1920 t Heiloo, 27-08-2000 

Zijn leven was inspirerend, rijk en daadkrachtig. 

Seillans (Fr.) Peter en Renée Hagtingius 
Florine 

Krimpen ald IJsset Annis 

Alkmaar C.G. Hagtingius- Kleimeer 
Dirk 

Corr. acres : Tr:)'llp~nb<~>g 26 
1852 CD Heiloo 

Hans 
Jaap en Jhea 
Nanco 

Vader is overgebracht naar de aula van uitvaartcentrum 'Duin' , van Maerlantstraat 4 
te Alkmaar. 

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 31 augustus om 11.00 uur 
in het crematorium Velsen te Drie huis-Westerveld. 

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in de ontvangkamer 
van het crematorium. 
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Met grote verslagenheid hebben wU kennis 
genoi"ti!!n . van ·het plotse)ing overiUden van 

·, ons erelid 

DICK HAGTINGlUS 
gedLirendè t~mge tijd voorzitter-van onze ver-: 
enigl ng, die met z.Un Inspirerende P'1rsoon1Uk
held een groot stempel heeft gedrukt op de 
nöoorlogse ontWikkeling van de Haarlemse 
·atletiek. 

Bestuur Atletiek Vereniging 
. ,.Haarl~m" 



• Niehe en Lancée 

Een toonaangevend kantoor voor 

financiële zaken met vestigingen in 

Alkmaar, Amsterdam en Haarlem. 

Regionaal het grootste kantoor 

met bijbehorende internationale 

zaken en klanten die verlangen 

dat kennis gelijke pas houdt met 

de meest actuele ontwikkelingen. 

CD Niehe en Lancée Registeraccountants 

Belastingadviseurs 

Subsidieadviseurs 

Alkmaar T 072 5411111 

Amsterdam T 020 635 20 00 

Haarlem T 023 5 300 400 

www.niehelancee.nl 

Bij de foto: Laurens Janszoon Coster op de Grote Markt te Haarlem. 

Niehe en Lancée werkt samen met Brouwer & Oudhof Administratieconsulenten, 
The NL Trust en Pesman Advocaten. 



ENERGIE OVER? 
Bij DekaMarkt hebben we leuke (bij )banen in de aanbi eding ! 

In onze winkels, de diverse distributi ecentra of de slagerij . 
Werktijden op maat, passend binnen jou wensen! 

Interesse? 
Neem voor meer info rmatie contact op met DekaMarkt, 

afdeling Personee l & Organi sa ti e : 025 1 - 276 666. 
Je kun t ook het antwoordstrookje naar ons sturen: 

DekaMarkt, afdeling P&O, Antwoordnummer 309, 
1940 VB te Beverw ijk . 

Een postzege l plakken is ni et nodig. 
W ij nemen dan zo spoedig mogelij k contact met je op . 

Voor- en achternaam 

Straatnaam 

Po~ tcodc + \\OOnplaats 

Teil= foonnummer 

Gcboo rtcdatum 

Gc\\ Cn ~ t c fun cti e 

0 Ca iss tè rc (m v) 

0 \Vinkclmcdc,,crkcr (m v) 

0 Boetiekmedewerker (m ' ) 

0 Groe nte & Fruit med e.: \\ erker (m,'v) 

0 Orderpi eker (m ' ) 

0 Productiemedewerker (m ') 

0 Ander~ . nl 

Soort dtcn ~ l\ crband 

0 Fulltime 

0 Pnruimc 

0 \Vcckcnd m·ondhulp 

• IDEKAMARKTI• 



IN MEMOru:AM t>ICK HAGTINGIUS 10 AU6VSTUS 1920 - 27 AUGUSTUS 2000 

Het is bi>..gin augu!.'tus als ik van mijn broer Evert 2 oude foto's krijg. Het zijn foto's van 
een van de bijeenkomsten van de Reünisten, want ik herken het interieur van De 
Rusthoek in Bloemendaal. Op de foto's sta ik samen met Dick Hagtingius, die mij een 
gedichtenbundel van de Jegen.darische trainer Jan Hi.rt uitreikt. Nauwelijks drie weken 
nadat ik die foto's heb gekregen, word ik gebeld met het bericht dat Dick overleden is. 
Een schok. Onmiddellijk schieten allerlei gedachten door je heen. Natuurlijk weet je 
dat hij de laatste 2 jaar niet meer helemaal de oude was, maar toch. Het overlijden van 
erelid Dick Hagtingius is een enorm verlies voor de club. Het is een dreun voor de 
Reünisten, die hun voorzitter en grote inspirator verliezen. Ze zouden t>ick in 
september net in het zonnetje zetten vanwege zijn 80e verjaardag. Hoe moet het nou 
verder met de Reünisten? 
Maar niet alleen voor hen is het verlies groot. Met het overlijden van Dick verliezen we 
een van de grote mensen in de historie van de club. Dick was niet arteen een goed atleet 
(die bij de beste 100 atleten van onze vereniging hoorde, hij staat in mijn overzicht van 
100 helden 95e), maar ook een kwarteeuw bestuurder en redacteur van ons clubblad, 
naast vele andere functies. 

De geschiedenis van Dick binnen onze vereniging (die toen nog H.A. V. Haarlem heette, 
de naam die Dick ook altijd is blijven gebruiken) begint eind jaren dertig als hij zich als 
lid aanmeldt. Al snel ontpopt hij zich als een goede middenafstandloper, die zich kan 
meten met de betere Nederlandse lopers. Dick haalde echter vooral successen in 
teamverband, hij werd met een ploeg 4x kampioen van Nederland. 1941 en 1943 waren 
zijn topjaren: in beide jaren wist hij zowel de Nederlandse titel te veroveren op de 
4x1500. m estafette als ook het dubkampioenschap (de PH-beker). Vooral de winst in 
de PH~~eker J941 op de Nenijto-baan in Rotterdam (waar de HAV Haarlem met een 
half punt verschil won) was. hem dierbaar. Dat hij zelf met een 2e plaats op de 5000 m 
een belangrijke bijdrage leverde aan · die overwinni~; blies hij echter nooit . van de 
toren. 
Dick is ook een jaar Nederlands recordhouder geweest op de 4x1500 m (met 17.02,3 
gelopen in 1941), maar ook liep hij verschillende clubrecords: op de 3000 m (9:04,8 in 
1944); 2mijl {10.03,4 in 1946)eh 4x1500 m {17.02,3 in 1941). 

Vrij snel na de oorlog stopte Dick ·als atleet, maar hij . werd in plaats ·daarvan zeer 
actief als ·bestuurder en redacteur. Het , opnoemen · van zijn functies is een schier 
eindeloze lijst: hij was 25 jaar betrokken bij het clubblad (toen nog de HAV-er 
geheten), een cli,f~blad dat mede door hem werd opgericht · en dat in de eerste jaren 
achter zijn zciak 'in· elkaar werd gezet: Dick was ook 25 jaar bestuurslid (van 1945 tot 
1970), waarv~rî hij i~·.jaar v~·rzitter was; hij was lid van de jubileumcommissie; hij was 
30 jaar (vanaf 1970) de grote man achter de Reünistenclub, de club van oud:leden en 
oudere leden, welk'e club hij niet alleen met veel enthou$iasme en inspiratie leidde, 
maar waarvoor hij in zijn eentje ook telkens weer een Reünistenbericht volschreef met 
gedichten, proza, historie van de vereniging en wetenswaardigheden over Reünisten met 
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wie het l'Jat minder ging. In een periode waarin er even een verwijdering was tussen 
Haarlem en D1ck was hij ook nog even voorzitter bij Trias in Heiloo. Terecht is Dick 
voor zijn vele werk binnen de vereniging beloond m-et het erelidmaatschap, naast 
diverse bekers en andere orederscheidingen. 

Veel van zijn activiteiten (zoals het clubblad en t',çJ Reünistenbericht)verraadden zijn 
eigenlijke passie: de journalistiek. Graag had Dick voor dat beroep gekozen, maar het 
liep anders. Door het verlies van zijn broer (in de oorlog) en zijn moeder (vlak na de 
oorlog) kwam hij min of meer noodgedwongen en ongewild terecht in de drogisterij van 
zijn ouders; die hij vervolgens wel met veel enthousiasme voortzette .. Wi.e ·stukjes van 
hem leest komt vaak anekdotes over de drogisterij tegen. 
Toch heeft Dick de journalistiek nooit helemaal uit zijn hoofd gezet, want naast af zijn 
eigen schrijvende activiteiten las hij dagelijks 3 kranten en daarnaast nog diverse 
opiniebladen. Hij verzamelde en las ook vele boeken (vooral over de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook literatuur (Elschot), gedichten (Bloem), filosofie (Kirkegaard) 
en nog vele andere onderwerpen) en st.imuleerde zijn zoon Peter om toch voor.ol te doen 
wat hijzelf altijd gewild had: journalist worden. Dat ·Jaatste is uiteindelijk gelukt: Peter 
die in de jaren zestig nog een aantal jaren lid was van de HAV Haarlem en die 
momenteel in Zu~d-Frankrijk woont is inderdaad journalist geworden. 

Alhoewel Dick uit een weinig sprookzame-fami-lie komt en hij vrij timide was toen hij lid 
van de HAV Haarlem werd, ontpopte-hij zich langzaam maar zeker als een begenadigd 
spreker die · mensen kon enthousiasmeren. Zijn duidelijk aanwezige stemgeluid en zijn 
kenmerkende · enthousiasme over de · meest uiteenlopende onderwerpen · werkten 
aanstekelijk. 'Nie "I zijn ReüniStenberichten achter elt\.aa1• legt kri-jgt het idee. een 
encyclopedie open te slaan~ Dick schreef welhaast overal over. De ene keer · was het 
over Kick Smit (de beste Haarlemse voetballer- aJier tijden), dan weer over zijn dieren, 
vervolgens weer over de Provence, over eenzaatr.hcid; over het Olympisch Stadion in 
Amsterdam, over de Schoorlse ·duinen of over het· roemruchte verleden · van de. HAV 
Haarlem. 

Dick was ook een man van principes. · Op een verjaardag werd cola geschonken, in het 
café dronk hij thee. Hij was wars van sterke drank. Ook van allerlei min of meer 
opgedrongen luxe hebbedingetjes uit de nieuwe tijd moest hij niets hebben: hij wo.s nog 
wel bereid zijn oude schrijfmachine in te ruilen voor een elektrisch exemplaar, maar 
computers en mobiele telefoons kwamen er bij hem niet in. 

Dick verhuisde in 1963 ;laar Heiloo en hod op een gegeven moment meerdere 
drogisterijen in Haarlem en ook in Alkmaar. Toen hij ·de · drogisterijen ·verkocht had, 
was zijn droom samen oud worden met zijn vrouw Nel. Zij ontviel hem e.chter veel te 
vroeg (in 1987). Hij hield er een grote .antipathie tegen de medische wereld aan· over. 
Na het overlijden van zijn echtgenote .had . Dick het · niet makkelijk . . Gelukkig had hij 
gewe~dige buren die hem tot het einde · van · zijn .leven hebben bijgestaan; zodat hij 
buiten het circuit van verzorgingstehuizen e.d. kon blijven en uiteindel-ijk gestorven is 
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op . een manier zoals hij het zelf waarschijnlijk gewild -heeft: thuis en vredig in zijn 
slaap. 

De laatste twee jaar was Drek niet altijd meer de oude. Dat kwam met name door een 
hersenbloeding in 1998. Dat jaar moest hij verstek laten gaan bij de jaarlijkse Reunie, 
maar een jaar later was hij er weer bij en dit jaar was hij ~eker we.er van plan om er 
als voorzitter wat van t~ maken. Over het eventuele afstand doen van het 
voorzitterschap van de Reünisten was geen enkele discussie mogelijk, hij vond het nog 
steeds fantastisch om dat te doen. 

Alhoewel Dick erg eenzaam was na het overlijden van . zijn vrouw en de verhuizing van 
zoon Peter naar de Provence, legde hij er toch ,,: 7 :jJ .:::e nadruk op dat· hij zijn dieren 
nog had. Van jongs af aan omringde hij zich met honden en katten. Hij was een 
geweldige dierenvriend. Dat ble.ek ook wel uit ·zijn-stukjes. Als hij vond dat hij weinig 
inspiratie had; dan had hij toch altijd wel een verhaat over een van zijn honden paraat. 
Misschien is zijn liefde voor dieren ~nog wel hetgee.rf'! wat-Dick het meest typeert. Als 
herinnering -aan een bijzonder mens wil ik een van zijn -laatste stukjes hieronder 
afdrukken. Het komt uit het · Reünistenbericht van -december 1999. Dick; we zullen je 
missen. 

Frank van Rave11sberg 

Mijn · poes Pien doet aan · r-~~::-:~rostitutie: . En gisteren heeft mijn · kater Dorus 
geprobeerd de telefoonerGden zo hardhandig.· met zijn gebit te bewer.ken, dat als er 
niet ingegrepen was het hele netwerk in ·huis plat:was komen te liggen: Maor1k zou- mijn 
poes en mijn kater beslist niet kunnen ·missen. Ze zijn ·niet te koop. Voor .géen .·100.000 
dukaten. Ze waren een troost , toen ik twee maanden geleden mijn supertrouwe hond 
Buddy volkomen onverwacht moest laten inslapen. Ik was emotioneel even volkomen van 
de kaart. 

Nu is een mens niet te vervangen. Maar een hond wel. En daarom heeft uit het 
asiel zijn opvolger zich aangediend. Woody; een c"cker spaniël. Was Zx teruggebracht 
naar het asiel, want hij kon niet tegen het alleenzijn. Want dan blaft hij -net zo lang, 
dat er een heel politiecorps voor de deur staat. Ik kan wel tegen het alleenzijn, maar ik 
kan niet blaffen. Dus vorm . ..:n we nu al een t~Me-eenheid. Same..' .-net de poezen stappen 
wij straks tevreden de nieuwe eeuw in. 

Ouw.basie Hag 
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fJ!ïSLAGEN 
BAANWEDSTRIJD~N 
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je 
@ 

Do>or Joop van Drunen 

2 JUU LEIDEN INSTUIF 
Org. Leiden Atletiek 

Warm zomerweer,! 22 C, heiige lucht, drukkend . 
warm, wind zuidoost kracht 2. 

Heren l{a~~ ~~=i'~gercr.: 

5~ Rob Schlüter 19.72 

Jongens 8 kogelslingeren: 
4. Rolf Bruijn 28.60 
Deze afstand betekent een PR voor 
Rolf. Proficiat. 

15 EN 16 JUU AMSTERDAM 
NEDERLANDSE 
KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN 

In het geheel gerenoveerde 
Olympisch Stadion werden deze 
kampioenschappen afgewerkt. Een 
schitter~ndz atlztiektempel met 
alles erop en eraan, echter met één 
groot nadeel de veel te grote tribune 
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capaciteit 25.000 zitplnatsen. Er 
waren c~ide dagen niet meer dan zo'n 
1500 toeschouwers, daarbij nog niet 
al te beste weersomstandigheden, 
dus u begrijpt een wat troosteloze 
aanb!ik. 
Van Haar!~ 7.'ijde slechts één 
deelnemer. Maar deze deelnemer 
heef t het er uitstekend afgebracht. 
Dry de VJindt zagen w~j in actie op 
het technisch moeilijke onderdeel 
rfink-stap-sprong. Dry liet een 
uitsteker1de reeks sprongen zien, in 
elke. sprong verbeterde hij .zich (zie 
bijgaande tabel aan slot van dit 
artikel). Voor zijn zesde en .laatste 
sprongwerd ·14.58 m opgemeten. De 
4e plaats. Zijn beste 
ou·; ~:Jcr"prestatie stond sinds 5 juli 
19~7 op 14.25 m een·verbetering 
derhalve van 33 cm. Een dik 
persoonlij record voor Darcy. Tevens 
e.en dik proficiat!! 

28 JULI HSLOO INSTUIF 
Org. Trias 

· Hèt· was rustig weer, geen wind, .'n-prac:.htige 
zomeravond. Goede deelname. 

J origens A resp. 8 kogelstoten: 
1. Matthijs Teengs {A) 1t91 PR 

·1. Rolfde ·Bruin (B) 8;51 PR 

Heren verspringen: 
1. Darcy de Windt 6.63 

23~.U~_.ISTtJ~ HAARLEM 
I t ·-"1"'1 ,.,...~ 
__;____ ' .., -~ 
Org. A.V. Haarlem/KA V Holland 
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Onderdeel: Hinkstapspringen mannen 

Finale: Zondag 16 juli 
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Plaats Naam Geb.j Vereniging Prestatie Poging 1 Wind 1 Poging 2 Wind 2 Poging 3 Wind 3 Poging 4 Wind 4 Poging 5 Wind 5 Poging 6 Wind 6 

1 Sedoc, Jermaine 77 AAC 15.51 15.04 0,9 15.42 0,8 x x - 15.51 1,1 x 
2 Delissen, Martijn 76 llion 15.50 x 14.81 1,2 x 14.83 0,9 15.09 1,9 15.50 0,2 

3 Kerkhof, Mark van 76 Sprint 14.62 x - 14.59 1,7 14.40 1 '1 x - 13.30 1,4 14.62 1,3 

4 Windt, Darcy de 78 Haarlem 14.58 14.01 0,4 14.29 0,6 14.32 1,5 14.35 2,9 14.55 0,8 14.58 1,2 

5 Landburg, Yvor 76 AV34 (A) 14.33 13.49 1,3 14.33 0,4 14.18 2,0 13.ï0 0,9 {2.08 2,0 14.31 0,9 

6 Groen in 't Wout, M. 72 Lycurgus 14.23 13.86 1,8 13.93 0,5 14.04 0,9 x 14.06 0,6 14.23 1 '1 
7 Roedoe, Dirk-Jan 68 AV'47 14.16 13.92 1,8 14.16 0,6 13.92 2,1 13.80 0,8 13.95 1,3 13.92 2,5 

8 Rest, Pol vd 77 Sprint 13.91 13.91 0,0 x 
9 Koopmans, Frank 75 PEC 1910 13.75 x 13.71 1,8 13.75 1,2 

Vos, Bas de 75 Haag Atl. dns 
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AV-HAARLEM RUNNERS 

TERUGBUK-VOORUITBUK 
De zomer is voorbij: Jungfrau en 
Berlijn zijn bedwongen, de bladeren 
vallen, regenbuien striemen het raam 
en de eerste verkoudheid komt 
eraan. Het baanseizoen is echter nog 
niet ten einde want zondag 1 oktober 
zijn de traditionele afsluitende 
onderlinge wedstrijden. Voor de 
lange-afstanders staat de 10 km op 
het programma (start: 13.00 uur). 
Iedereen is welkom. 
Wat staat ons het komende 
winterseizoen te wachten? 
Vanzelfsprekend de Kennemercross 
Cup. Het programma is dit jaar iets 
aangepast. De eerste wedstrijd -
"onze" Dreefzichtcross"- vindt 
reeds op 5 november plaats. 
Daarnaast bestaan er plannen om 
met een groep A V-Haarlemmers 
volgend voor jaar een marathon te 
lopen. Gedacht wordt aan de 
marathon van Praag (20 mei). Nadere 
berichten volgen nog. 

De Jungfrau-marathon 
Ook dit jaar heeft een delegatie van 
A V Haarlem, aan gevuld met een 
afvallige uit het oosten, deelgenomen 
aan de Zwitserse J ungfrau
Marathon. Noodgedwongen is de 
voorbereiding deze keer nogal 
individueel aangepakt. 
Ad Appel's voorbereiding begon begin 
oktober en bestond uit 2 weken 
looptraining en 2 weken fietsen op 
het wonderschone IJ sland (overigens 
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een prachtige vakantiebestemming 
voor iedereen die van overweldigend 
natuurschoon houdt en daarbij de 
enkele regendruppels voor lief 
neemt; zo was het toch Ad?). 

·. 

Adrie dacht dat de hoogste duin van 
Kennemerland de beste conditie zou 
geven, helaas dachten zijn kuiten 
daar anders over. 
Bert vond drie duurlopen Schiphol
Haarlem wel een voldoende 
trainingsarbeid. 
Jeroen richtte zich in de weken 
voorafgaande aan de marathon op 
een fietstocht van Karlsruhe naar 
Oost-Frankrijk; de meeste energie 
stak hij overigens in het uitfoeteren 
(in woord en gebaar) van een 
lokettist die weigerde zijn fiets toe 
te laten in de trein naar Zwitserland. 
Martin (de "afvallige") trainde 
voornamelijk in exotische oorden als 
Vietnam, Thailand en Singapore 
(althans dat beweerde hij). 

2 september de dag van de 
marathon. Onder ideale 
weersomstandigheden klonk om 8:45 
het startschot waarna de 3200 
lopers langzaam in beweging kwamen. 
Ad koos voor zijn eigen tempo op het 
vlakke. De anderen besloten als 
groep op te lopen maar verloren 
elkaar toch vrij snel uit het oog. 
Vanaf km 25 begon het echte 
klimmen. Net als de meeste andere 
deelnemers deden Ad, Bert, Martin 
en Jeroen dit wandelend, want zo 
werd energie gespaard voor later en 
bovendien ging men niet veel 
langzamer dan de hardlopers. Alleen 



Adrie dacht in het begin ook de 
steilste gedeeltes wel hardlopend te 
kunnen doen. Deze overmoed leidde 
tot zware krampaanvallen vanaf km 
37 en een loodzware laatste paar 
kilometers. Uiteindelijk hebben ook 
dit jaar weer alle A V-Haarlemmers 
de finish gehaald. Enkele denken er 
zelfs aan om ook volgend jaar weer 
deel te nemen. 

Uitslag 

2581 Ad Appel 
6:07:16,1 

2103 Bert Boesten 
5:22:57,3 

(M45: 434) 

(M40: 461) 

2060 Martin Hoeksema (M45: 263) 
5:20:56,6 

1626 J eroen Peeters 
4:59:10,8 

1420 Adrie Tol 
4:52:37,9 

(M30: 723) 

(M30: 646) 
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Berlijn marathon 
Arno Molenaar en Rob de Nieuwe 
waren de vertegenwoordigers van A Y 
Haarlem bij de Berlijn Marathon. 

• 

Onder bijna tropische 
omstandigheden met een 
luchtvochtigheid van meer dan 80% 
kwam de lichtgrieperige Rob tot een 
tijd van 3:42 u. Arno, die dutdelijk ::. 
minder last had van de warmte en de 
26.000 andere deelnemers, eindigde 
in een tijd van 3:18 u. 

Onderlinge baanwedstrijden 
AV Haarlem/LA-groep 
Hierbij is iedereen uitgenodigd voor 
de afsluiting van het baanseizoen: de 
"onderlinge 10 km". 
Plaats: Pim Mulier Spartpark 
Datum: 1 oktober a.s. 
Afstand : 10 km 
Start: 13.00 u. 



~·· 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE AllETIEK UNIE 

·. 
Spierscheur 

Inleiding 
Een spierscheur is een blessure die veelvuldig bij atletiek voorkomt en die vaak ontstaat bij sprinten of tijdens 
een afzet. Deze blessure treedt bij atleten vaak op in de kuitspieren, in de spieren aan de voorzijde van het 
bovenbeen (de m.Quadriceps) of in de sp ieren aan de achterzijde van het bovenbeen (Hamstrings) . Bij het 
optreden van een spierscheur wordt er vaak plots (hevige) pijn gevoeld . Het kan lijken alsof er met eeii 
zweep op de spier wordt geslagen of dat er in de spier wordt getrapt. De blessure wordt in de vo lksmond dan 
ook wel 'zweepslag' genoemd. Direct na het ontstaan van de blessure is lopen (vaak) moeilijk en pijnlijk. 
Soms va ll en de pijnklachten (in eerste instantie) echter wonderwel mee. Er kan na verloop van tijd een 
zwelling of een bloeduitstorting zichtbaar worden . 

Oorzaken van een spierscheur 
Een spierscheur treedt vaker op als er sprake is van: 
• Niet (of onvoldoende) uitvoeren van een warming-up. 

Niet (of niet goed) uitvoeren van de rekkingsoefeningen . 
Verkorte of stijve spieren. 

• Een te snelle trainingsopbouw, waarbij in een korte tijd te veel, te intensief 
en te vaak wordt getraind. 
Eenzijdige trainingsvormen, waarbij met name de sprongkrachttraining 
berucht is. 

• Vermoeidheid, waardoor eerder kramp optreedt. 
Koude en natte weersomstandigheden . 
Na de inspanning geen cooling-down uitgevoerd . 

Hoe voorkom je een spierscheur? 
Om deze spierblessure te voorkomen, is het raadzaam om onderstaande 
'preventietips' na te leven bij het sporten. 

Warming up 
Doe een goede warming-up van minstens 20 minuten. Begin met 5-10 
minuten losjes inlopen en voer daarna de rekkingsoefeningen uit die 
hieronder vermeld staan . Voer hierna een aantal versnellingsloopjes uit, 
waarbij de snelheid naar het einde toe steeds meer wordt opgevoerd . 
Goede trainingsopbouw 
Zorg voor een goede trainingsopbouw. 'Te snel' en 'te veel' is vragen om 
moeilijkheden. Als je vermoeid bent of stijve spieren hebt, pas je training 
dan daarop aan en dribbel lekker los. Train niet verder met een spier die 
'zomaar' sa mentrekt of waar de kramp in schiet. Het optreden va n kramp is 
niet norm aa l! Dit duidt op overbelasting, w aarbij er eerd er een spiersc heur 
za l optreden. 
Spierversterkende oefeningen 
Zorg dat je over een basisniveau aan kracht(-uithoudingsvermogen) 
beschikt. Vraag je trainer een trainingsschema met spierversterkende 
oefeningen voor je op te stell en, gericht op de nummers die je beoefent. 
Goede techniek 
Het is va n groot belang, dat je 'soepel' blijft bewegen. 'Verkrampen' en 
'forceren ' verhogen de kans op een spierscheur aa nzienlijk . 
Sportkleding 
Draag bij koud en nat weer een trainingsbroek. 
Cooling-down 
Voer altijd een cooling-down uit. Dit voorkomt (zoveel moge lijk) stij ve 
spieren (de dagen) na de training. 

Els Stolk, bandsarts KNAU 



Wat kan je doen als er (toch) een spierscheur is ontstaan? 
Als eenmaal een spierscheur is ontstaan, is het zaak 'erger' te voorkomen . Dit kun je bereiken door: 

Rust 
+ Loop of steun niet op het geblesseerde been. 
+ Vermijd het aanspannen en rekken van de gescheurde spier en houd het been zoveel mogel irJ<. 

omhoog. Op deze manier blijft de bloeduitstorting zo klein mogelijk. 
+ Probeer in de eerste 2 tot 3 dagen na het optreden van de spierscheur het been zo min mogelij k te 

belasten . Gebruik eventueel in overleg met je huisarts of het SMA krukken. 
• Koelen 

+ Koel direct door een coldpack of ijszak op de pijnlijke plaats te leggen. Het koelen moet zeker vijftien 
15 minuten volgehouden worden. Zorg er we l voor dat er bijvoorbeeld een theedoek tussen het ijs en 
de huid wordt gelegd om huidbeschadiging door bevriez ing te voorkomen. Ga door met koele!J 
waarbij periodes van vijftien minuten koelen afgewisseld moeten worden met periodes zonder 
koeling. 

+ Koelen kan tot 48 uur na het ongeval een positief effect hebben op het zo klein mogelijk blijven van 
de bloeduitstorting. Deze bloeduitstorting ontstaat doordat er ook bloedvaatjes in de spier gescheurd 
zijn . Maar bedenk wel : hoe eerder gekoeld wordt, hoe beter' 

Drukverband 
Leg zelf of laat zo snel mogelijk een drukverband aanleggen. Laat hierbij geen vette watten gebru iken . 
Hieronder wordt het namelijk warm, waardoor het effect va n de koeling weer verloren gaat. 
Geen massage! 
Laat een verse spierscheur nooit masseren en gebruik geen warmte (of warmte-i nbrengende za lven). Dit 
verergert de blessure alleen maar. Pas na 2 of 3 dagen kunnen eventueel 'schuddingen' of een 
voorzichtige massage rondom de gescheurde plek worden toegepast. 

• Vraag sportmedisch advies 
Raadpleeg na bovengenoemde EHBO-maatregelen je huisarts of een (geregistreerd) sportarts. Deze 
sportarts kan werken in een ziekenhuis, op een Sportmedisch Adviescentrum (SMAl of op een Olympisch 
Steunpunt. Deze (sport)arts kan dan beoordel en of fysiotherapeutische behandeling voo r jou zinvo l is. 

Wanneer kan je de training hervatten? 
Na een spierscheur is het aan te raden zo sne l moge lijk met rustige rekkingsoefeningen te beginnen, om de 
spier op lengte te laten genezen. Hierbij mag je niet 'door de pijn heen ' rekken. Als de pijnkl achten na 
verloop van enkele dagen weer wat minder worden, kun je voorzichtig gaan rekken vo lgens het principe van 
'janda' waarbij de aa ngedane spier eerst aangespannen wordt en direct aansluitend gerekt wordt. Ook fi etsen 
en zwemmen behoren dan tot de mogelijkheden. Pas als dat pijnvrij kan, kan je weer voorz ichtig gaan 
dribbelen en sp ierversterkende oefen ingen voor de spier uitvoeren . 

Bedenk dat een sp ierscheu r een blessure is die de neiging heeft weer opnieuw op te treden wanneer de 
training te snel wordt hervat. Neem dus de tijd (zeker 6-8 weken!) voor de revalidatie. Zorg, in overl eg met je 
trainer en eventueel met een (sport) arts of fys iotherapeut, voor een goede trainingsopbouw. Hierbij moet veel 
aandacht worden gegeven aan rekki ngsoefeningen en oefen ingen om de krac ht en met name ook het 
krachtuithoudingsvermogen van de aangedane spier weer op te trainen . 

Wanneer ben je weer volledig trainingsbelastbaar? 
j e bent pas weer vo lledig trainingsbelastbaar als: 
• je tijdens belasten geen pijn meer voelt 

De spier weer zijn oorspronkelijke lengte heeft 
De kracht en met name ook het krachtuithoudingsvermogen va n de spier weer (b ijna) gehee l opgetraind 
zijn. Hoe weet je nu of dat het geva l is? Vaak voelt een at leet dat ze lf feilloos als 'vermoeidheid ' of 
'optrekkende stijfheid' die eerd er optreedt in de aangedane spier. 

Globaa l kan de tra iningsopbouw na een sp ierscheuring uit de vo lgende stappen bestaan: onbelast oefenen, 
wandelen of fietsen; rustig lopen; voorzichtig versnellingsloopjes en langere tempo lopen; submaxim aa l 
sprinten; vo luit sprinten op de training en uiteindelijk sprinten de wedstrijd . Vaak is hier ve le maanden mee 
gemoeid. Zeker bij deze blessure ge ldt dus: voorkomen is beter dan genezen! 

Els Stolk, band sarts KNAU 
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Pupillen nieuws 
Onderlinge 
Na een lange zomervakantie is het weer gezellig druk op de trainingen. Er waren voor de 
maand september geen geschikte pupillenwedstrijden meer zodat we ons gaan 
voorbereiden op de Onderlinge Wedstrijden. In dit clubblad zit een inschrijfformulier 
voor deze wedstrijden en iedereen kan lezen welke onderdelen er zijn voor de pupillen. 
Schrijf je snel in en geef het strookje aan Baltien of Baltien. Denk er aan alleen pupillen 
die lid zijn van AV Haarlem mogen aan deze wedstrijd meedoen. Omdat de vereniging 80 
jaar bestaat wordt er iets gezelligs gemaakt van deze wedstrijd dus wij hopen dat 
iedereen zich inschrijft. Heb je nog vragen Baltien en Baltien weten overal antwoord op. 

Winter 
Na de onderlinge wedstrijden hebben we een paar weken vakantie en vanaf zondag 5 
november 2000 gaan we verder met de wintertraining. Onze ploeg zal dan wat kleiner 
zijn geworden omat alle 2e jaars A pupillen dan gaan trainen in de C/D ploeg. Wij wensen 
alle pupillen, die ons gaan verlaten veel succes in hun nieuwe ploeg. 
In de wintermaanden wordt op woensdagavond in de zaal getraind en op zondagochtend 
op de atletiekbaan. 

Grote Clubactie 
Iedereen is inmiddels bezig met het verlopen van loten van de GROTE CLUBACTIE. Zo 
te horen doen jullie het prima. (lees ook volgend artikeltje). 

Olympische Spelen 
Tot slot kan ik jullie aanraden om te kijken naar de atletiekwedstrijden van de 
Olympische Spelen en ook natuurlijk naar de ander sporten mar juist van de 
atletiekwedstrijden kun je een heleboel leren vooral omdat er vaak langzame 
herhalingen zijn zodat je goed kunt zien hoe er gestart, gelopen, geworpen, 
kogelgestoten en gesprongen wordt en dan gaan we dat op de training nadoen en 
oefenen. 

B&B 
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GROTE CLUBACTIEII 
Zoals jullie allemaal al gemerkt hebben is de Grote Clubactie weer gestart. Een 
belangrijke loterij want van het opgehaalde geld voor de loten mag de club een groot 
deel houden. En dat geld gaat allemaal naar het jeugdfonds van de club, om diverse 
activiteiten te kunnen organiseren. 

.. 

Het is dus belangrijk dat er veelloten verkocht worden. En tot nu toe gaat dat goed, 
want een paar dagen nadat de intekenlijsten verspreid waren, zijn er al diverse volle 
lijsten terug. Dat is dus mooi voor de club, maar ook voor de verkopers. Want die kunne11 
deze keer ook iets winnen. Er worden prijzen uitgeloofd voor de beste verkopers van de 
club: 

De drie kinderen die de meeste loten hebben verkocht winnen een tegoedbon die je bij 
Runnersworld kunt besteden. Dus verkopen maar, aan iedereen die je kent, familie, 
buren en bekenden, het maakt niet uit. 

Ter herinnering nog even alle data op een rijtje: 

Tot en met 21 september kunnen de ingevulde intekenlijsten op de training worden 
ingeleverd. 

Op 5 oktober kun je van 19:00 tot 20:30 je lijst met de bestelde loten in de kantine van 
het krachtcentrum ophalen. Die loten breng je dan naar iedereen die bij jou loten 
besteld heeft. En dan krijg je van die mensen ook je geld. 
Let op, 5 oktober is géén trainingsavondl 

Op de eerste wintertrainingen op 5, 8 en 9 november kun je je opgehaalde geld 
inleveren. 

r.s. 

\)e Juniorel) 

Meerkamp Haarlem 8/9 juli 
Bijna iedereen was wel te porren voor een nachtje atletiekbaan, helaas wat minder voor 
de wedstrijden, maar toch. De eerste dag ging redelijk. Op de tweede dag was de 
verbazing groot dat de deelname een stuk minder was. Verschillenden hadden zich 
teruggetrokken en het werd nog erger toen ook het afsluitende nummer door een 
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aantal werd geboycot. Een trieste zaak: als je aan een meerkamp besluit deel te nemen, 
is het erg zwak als je hem niet afmaakt. Excuses waren er ivm ziekte. 
Achteraf bleek het weekend ook nog een staartje te krijgen toen bleek dat een aantal 
Holland-atleten , waaronder de leiding van zaterdagnacht, zich zeer laatdunkend en •• 
zielig uitliet over de Haarlem-delegatie in het clubblad van Holland. Heren, erg zielig, 
gebruik voortaan de hersens wat beter. 

Uitslagen 

D-jongens 7-kamp 
80 Ver Speer 8ohrd Hoog ~ 

9. Mitchell Ciaassen 11.2(pr) 4.21 25.44 15.9(pr) 1.35(pr) 6.65 
17. Thomas Wouterse 12.5(pr) 3.96(pr)35.70 17.8(pr) 1.25(pr) 6.90 
27. Sjoerd Lether 12.0 3.60 16.26 16.3 6.41 

1000 Totaal 
3.35.1 3038 

2345 
1642 

30. Stein Metten 12.4(pr) 3.66(pr)25.56(pr) -
31. Sven Berghuijs 12.7 3.32 20.72 

D-meisjes 6-kamp 

4. Amber Dickmann 
6. Jirina v. Kesteren 
18. Ilske Lutter 
22. Wietske Bijl 
23. Fleur v. Galen 
28. Anne v.d. Erf 

60hrd .!::iQQg Speer Ver 
13.0 1.25 23.02 3.94 
12.0(pr) 1.20 17.92(pr)3.91 
13.9(pr) 1.20(pr) 9.23(pr)3.36 
13.6(pr) l.lO(pr) 10.91(pr)3.35 
13.3(pr) 1.10(pr) 10.31(pr)3.14 
15.7(pr) l.OO(pr) 10.30(pr)2.75 

Kogel 600 Totaal 
8.13 1.59.9 2332 
7.46 1.59.6 2246 
6.32(pr)2.11.6(pr) 1591 
5.93(pr)2.22.5(pr) 1464 
5.68(pr)2.17.7(pr) 1453 
4.62(pr)2.41.5(pr) 901 

C-jongens 8-kamp 
100 

11. Jeroen Adelaar 
12. Mark Schutte 

13.8 
14.6 

Ver Kogel 
4.33(pr)10.14 
3.97(pr) 9.44 

Hoog lOOhrd Discus Speer 1000Tot 
1.30(pr) 20.6(pr)27.65(pr)25.01 - 3175 
1.35(pr) 21.6(pr)16.76 30.13(pr)-2853 

C-meisjes 7-kamp 
80hrd Hoog Kogel 150 Ver Speer 600 Totaal 

8. Sanne Immer 13.4 1.50 7.62 21.5 4.88(pr)16.13 2.07.7 3206 
10. Puck Winnubst 14.8 1.35 6.2 2(pr )2 2.2(pr )3.92(pr )11.65(pr )2.19.4 2423 
14. Maaike Lether 16.7(pr) 1.10 5.08(pr)24.2(pr )3.59 9.90(pr)2.22.7 1761 
16. Sabine Munk 17.9 1.10(pr) 6.38 21.5(pr) - 1311 
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Dutch Challenge Suomi - Santpoort 12/13 augustus 
Bas de Wit was de enige Haarlemse deelnemer in deze toch aantrekkelijke wedstrijd 
door deelname van een groep Amerikaanse High-school atleten. Jammer dat toch niet •• 
meer C-junioren zich geroepen voelden (het was weliswaar vakantie, maar toch) aan deze 
wedstrijd deel te nemen. Bas' eerste wedstrijd dit jaar (door veelbelovende 
keepersactiviteiten liggen de prioriteiten ergens anders dan bij atletiek, wat ook wel 
begrijpelijk is, hoewel het jammer blijft en er nog veel meer uit zou kunnen komen) zou 
een goede worden. Twee tweede plaatsen en een derde is leuk thuiskomen. 
Twee keer tweede op kogel en discus, met respectievelijke 11.01 meter en 30.01 meter :;. 
zijn prima verbeteringen. De 800 meter werd net geen verbetering van zijn pr met 
2.25.01. De 100 meter en het verspringen waren dat weer wel met respectievelijk 13.53 
en 4.85. 
Het voetbalseizoen is inmiddels al weer begonnen, dus het zal helaas wel bij deze ene 
wedstrijd blijven. 

2-/3kampen Lycurgus- Krommenie 19 augustus 
Midden in de vakantie gingen we met een aardig groepje naar Krommenie. Prima weer, 
lekker windje mee, dat kon wel wat worden ..... . 
Nou, dat werd het ook: uitstekende prestaties, met als absoluut hoogtepunt Sanne, die 
haar persoonlijk record hoogspringen (dat al een aardig niveau had) tot 3 keer toe wist 
te verbeteren tot 1.60!!! De aanloop was duidelijk beter waardoor de hoogte vanzelf 
kwam. Als nu ook lenigheid en rompkracht nog wat beter worden, dan hoeft ook 1.70 niet 
lang te duren. 
Ook het verspringen ging goed met de eerste keer over de 5_meter: 5.10, en de 80 
meter waren verbeteringen. en ook nog eens overwinningen. 
Een week later waren de C-Spelen, dus dat kon ook nog wel eens leuk worden ..... 
Ook de anderen deden het prima. 
Het verspringen van de jongens D was ook een aardige wedstrijd. Sjoerd was weer 
uitgerust, net terug van vakantie en ziekte. Hij begon de wedstrijd erg goed met een pr 
van 4.66. Blijkbaar prikkelde dit Mitchell genoeg door daar nog een schepje bovenop te 
doen en 4.72 te springen. Ook de 1000 was weer ouderwets goed, jammer dat het net 
geen pr was, maar wel een prima overwinning!! 
Ook de D-meisjes deden het goed: Jirina werd keurig tweede op de 600 en derde bij de 
driekamp met een goede 60 en hoog. Anne was goed op de 60 en bij ver. Het 
hoogspringen was erg knap: ze landde bij de tweede poging met haar rug bovenop de lat, 
de derde poging was dus geen aantrekkelijk vooruitzicht, toch sprong ze de hoogte in 
de derde poging en had een pr te pakken.! 
Mortaza had zijn eerste wedstrijd. Hij trof het niet door meteen tegen erg goede 
tegenstanders te moeten strijden. Een eerste wedstrijd op de 100 meter in 13.3 is een 
prima start, dat moet vrij snel onder de 13 seconden kunnen gaan. 
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Uitslagen 
D-meisjes 

60 Ver 1::1QQg Totaal 600 ·, 

3. Jirina v. Kesteren 8.8(pr) 3.98 1.30(pr) 1417 pnt. 1.56.9 (2de) 

6. Anne van der Erf 9.9(pr) 3.11(pr) 1.05(pr) 876 

C-meisjes 
80 Ver 1::1QQg Totaal 

1. Sanne Immer 11.0(pr) 5.10(pr) 1.60(pr) 1922 '-' 

D-jongens 
80 Ver ~ Totaal 1000 

5. Sjoerd Lether 11.2 4.66(pr) 7.65(pr) 1503 
9. Mitchell Ciaassen 11.8 4.72(pr) 6.07 1336 3.12.9 (1ste) 

C-jongens 
100 Ver Hoog 

5. Mortaza Nizan 13.3(pr) 4.34(pr) 1.35(pr) 

Hera-Heerhugowaardvrijdagavond 25 augustus 
Een klein groepje durfde zich wel aan een avondwedstrijd bij Hera te wagen. Het was 
dat de aanwezigheid op een atletiekbaan alleen al ook leuk kan zijn, afgezien van het 
leveren van een absoluut dieptepunt in een te lang atletiekleven, het verliezen van een 3-
voudige weddenschap, het urenlang wachten op de afloop van het onderdeel speerwerpen 
voor veteranen, senioren t/m d-junioren, het zich ergeren aan weliswaar 
goedbedoelende juryleden die soms erg irritante beslissingen nemen. 
Ook de anderen leverden zomeravondprestaties die snel vergeten mogen worden. De 
positieve uitzondering waren Rob die een zichtbaar genoegen beleefde bij het 
hoogspringen en Mark die een goede speerworp liet zien. 
Uitslagen zijn (nog) niet binnen gekomen. 

Sanne Immer 3de op hoog bij C-Spelen 
Op 26 en 27 augustus vonden deC-Spelen weer als vanouds plaats bij AAC, Amsterdam
Ookmeer. Slechts twee deelnemers vertegenwoordigden Haarlem. De vakantie van een 
deel, desinteresse van een ander deel, uitsluiting van D-junioren voor een 4 x 80 meter 
estafette bij de meisjes , waren oorzaken van deze kleine afvaardiging. Sanne begon op 
zaterdag met verspringen. Een week eerder 5.03, met een kwalificatie-eis van 5.00 
meter,waarbij waarschijnlijk 4.70 genoeg zou zijn voor een finaleplaats later die dag, 
leek een niet al te zware klus te worden. Dit bleek behoorlijk tegen te vallen: de balk 
was onvindbaar, of het zou met het verkeerde been moeten zijn. Jammer, maar wellicht 
een goede les om toch wat meer tijd en moeite te besteden aan het inspringen, het gaat 
niet altijd vanzelf. Sanne bleef nu steken op 4.27 en uitgeschakeld voor de finale (de 
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eigenlijke wedstrijd). Ook Sabine had geen geluk: uitgeschakeld in de series 80 meter in 
11.61 (e.t.), terwijl die tijd zeker een halve seconde harder moet kunnen. 

De eerste dag was dus niet best. De tweede leek ook een droevig einde te krijgen. ·• 
Sanne begon met 'de 80 meter horden. De verwachtingen waren niet hoog gespannen, 
maar 14.07 (e.t.) viel toch wel wat tegen. 
Wellicht getergd door tegenvallende prestaties, maakte Sanne meer dan alles goed met 
een uistekende hoogspringwedstrijd. Er werd in 2 bakken gesprongen. De meeste goede 
sprongen in de andere bak. Ook dit leek in eerste instantie niet veel te worden, maar 
gelukkig herstelde ze zich uitstekend door gewoon goed te springen op het moment dat :;. 
het nodig was. Weer een hoogte van 1.60 werd gehaald, met zelfs kansen op 1.65. De 
toeschouwers hielden intussen de resultaten van-de andere bak angstval~ig in de gaten 
want de 1.60 leek wel eens een medaille op te kunnen leveren. Ook op de andere bak 
bleek 1.60 het hoogst haalbare te zijn. Na wat zenuwachtige minuten was de medaille 
inderdaad gehaald, het werd brons, terwijl goud en zilver ook een hoogte van 1.60 
behaalden. Sanne, een uitstekend resultaat, gefeliciteerd!!!! 

Thomas Wouterse 3de bij speerwerpenD-Spelen 
De laatste grote wedstrijd van het jaar in het historische gerenoveerde Olympisch 
Stadion waar de atletiekwedstrijden van de Olympische Spelen 1928 werden gehouden. 
Uiteraard een zeer aantrekkelijke plek om een kampioenswedstrijd te houden. Een 
behoorlijk groepje D-junioren streed op zondag 10 september onder uitstekende 
weersomstandigheden met de besten van Nederland in hun leeftijdsgroep om de 
medailles. Weliswaar een zeer lange dag (Mitchell mocht om 18.15 uur ook nog een keer 
een 1000 meter lopen), maar wel de moeite waard: de D's maakten er een mmoie 
wedstrijd van. 
Stijn mocht als eerste kogelstoten, wat een zeer verrassend verloop zou kennen. Het 
bleek namelijk dat hij met 9.00 met de besten meedeed. Hij stond tot de voorlaatste 
ronde zelfs 3de, maar werd toen helaas gepasseerd door een of ander vervelend 
heerschap, waardoor hij helaas op de irritante 4de plaats terechtkwam. Wel een prima 
resultaat natuurlijk, maar jammer dat hij net naast de medailles greep. 
Sjoerd deed het ook prima op de 80 meter horden. In de series plaatste hij zich met 
een aanzienlijke verbetering van zijn pr voor de halve finale. Het lukte helaas niet om 
daarna nog een rol van betekenis te kunnen spelen. De serietijd was uitstekend: 13.56 
(e.t.). Ver ging wat minder met 4.39 meter. Ook Mitchell had moeite om de echte 
afstanden te vinden bij het verspringen. Hij bleef steken op 4.40 (baas boven baas). De 
1000 meter was een ander verhaal. Het begon bijna desastreus doordat hij gehinderd 
werd door een andere loper zodat hij bijna de baan van wel zeer dichtbij kon bekijken. 
Maar wel direct helemaal achteraan en maak dat maar eens goed. Dat lukte dan ook niet 
helemaal, maar de tijd was uitstekend, hij liep, zeker naar omstandigheden, een heel 
goed pr. 3.11.43 (e.t.). 
Jirina had een goed pr bij verspringen met 4.08. Nu die aanloop eens naar normale 
afstanden met een snelheid die er in zit en het kan nog veel verder. 
Op de 1000 meter had ze geen geluk met de serie-indeling. Ze streed goed met de 
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voorsten, maar het tempo was te laag om een echt goede tijd neer te kunnen zetten. Nu 
werd het 3.34.10. 
Amber lijkt dit seizoen een patent te hebben op ongelukkig samengestelde 
chronologisch overzichten. De 80 meter en het speerwerpen waren nu bijna gelijktijdig:• 

Tijdens de wedstrijd bleek het gelukkig net te kunnen. Dat verliep goed, dus er moest 
wel iets anders goed misgaan. Nou, dat liet niet lang op zich wachten. Op de uitslag van 
de 80 meter serie, die redelijk goed leek te verlopen en die ze zelfs voor koeienogen in 
3de positie afsloot, stond op de 3de plaats een of andere onbekende dame en Amber 
stond als 6de genoteerd. Protesteren, nog een keer na laten kijken, waarna ze nu als 5de 
werd geplaatst. Nog meer zeuren voor misschien een 4de plaats werd niet meer gedaan. ~ 
Gevolgen voor een eventuele halve finale had het niet, maar het is natuurlijk wel erg 
slordig, want de 3de positie werd ook nog eens van alle kanten bevestigd. De verkeerde 
tijd werd 9.20 (e.t.). Het speerwerpen was wel erg voorzichtig, wat de afstand niet 
bevorderde. 19.24 werd het nu. 
De laatste die het strijdperk betreed was Thomas, die met zijn 38.08 meter bovenaan 
de ranglijst stond van de lste jaars. De verwachtingen waren dan ook wel hoog gespannen. 
Misschien wel ten onrechte, want de blessure aan de elleboog is een constante 
belemmering geweest om regelmatig lekker te kunnen gooien. Toch was hij altijd wel in 
staat om minstens 35 meter te gooien. Zo niet die dag. Te veel spanning -gooit niet zo 
lekker. Hij had eigenlijk geen enkele echt goede worp, maar wel 33.29 meter en genoeg 
voor de 3de plaats - in ieder 

geval wel een medaille! Voor 
hemzelf teleurstellend, 
maar je kunt nog genoeg 
keren wraak nemen: volgend 
jaar weer nieuwe D-Spelen. 
Het I ij kt erop dat de 
wedstrijd op de instelling 
alleen maar een positief 
effect heeft gehad: een dag 
later heb ik hem voor het 
eerst zien trainen. Dat kan 

;;'J:'i" 
niet anders dan volgend jaar <' · 

richting 50 meter gaan als 
je zo gaat trainen!! 

Zondag 1 oktober Onderlinge Wedstrijden 
Het zal ongetwijfeld elders in het clubblad uitgebreid zijn beschreven. Voor alle 
duidelijkheid vermelden we dat alle C-en D-junioren, die enigszins regelmatig op 
trainingen verschijnen, zijn ingeschreven. Mochten er andere plannen opduiken dan 
willen we dat graag snel weten. 
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