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J;L\ TLETIEK VERENIGING 'HAARLEM 

SCHEMA ALGEF:.::till W:'.::iiTERTRAININGEN 
(ingaande zondag 5 november 2 0 0 0) 

ZONDAG: a t]et i e kbaan Pim Muliersportpark te Haarlem 

10 . 00 - 11 . !_ .;. u~r meisjes en jongens pupillen A/B/C 
10.00 - 11 .30 uur meisjes en jongens junioren C/D 
10 . 00 - 12 .00 uur meisjes en jongens junioren A/B 
10.00 - 12 . (' 0 uur vrouwen en mannen senioren 
10 . 00 - 12. 00 uur vrouwen en mannen lange afstanders 
10.00 - 11 . 15 l.JU-. vrouwen en mannen recreanten 

DI NSD.:::.G: Kracht training in ons krachtcentrum 

19. 00 - 20.15 uu r (uitsluitend na persoonlijke uitnodiging) 

~iOENSDAG: Pa ulusschool, ingang Junoplantsoen 58, Haarlem 
(ingaande woensdag 8 november) 

17.30 - 18 . 30 uur 
18.30 - 19.30 uur 

meisjes en jongens pupillen B/C en mini 
meisjes en jongens pupillen A 

WOENSDAG: Ba antraining (Pim Muliersportpark) 

19.00 - 20 .3 0 uur senioren en junioren A/B 

DONDERDAG: Kenneme ~ · sportcenter , W.v.Outhoornlaan, Haarlem 
(i ngaande donderdag 9 november) 

1 7 .00 - 18 . 00 uur meisjes en jongens C/D 
10 minuten voor aanvang aanwezig zijn!! 

LEEFTI JDSKLASSE INDELING: 

(geldt voor de periode 1--11-2000 t/m 31-10-2001) 
C-pupil geboren in 1993 
B-pupi l gebc ·- ~n in 19 9 2 
A-pupil geboren in 1991 of 1~90 
D-junior geboren in 1989 of 1988 
C-junior geboren in 1987 of 1986 
B-junior geboren in 1985 of 1984 
A--junior geboren in 1983 of 1982 
Senior geboren in 1981 of eerder 
Vete ranen vrouwen vanaf de dag dat ze 35 jaar 
Veteranen mannen vanaf de dag dat ze 40 jaar 

zijn 
z~jn 





jaargang 54 

nummer? 

oktober 2000 

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

Kortenae!Straat 6 2014 RR HAARLEM 

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

http:I!Www.knoware.nVusers/schluter/avh/index.html of http:llv-IWW.run .tolavhaartem 

VAN DE REDACTIE 

Ik heb al een tijdj e zitten kijken naar het lege witte scherm voor me, maar inspiratie 
krijg ik daar ook niet echt van. 

We zitten een beetje in de komkommertijd denk ik. Het zomerseizoen teneinde en het 
winterseizoen voor de deur. De winterstop noemen we dat geloof ik. Aan de inhoud van 
de Wissel is het ook wel enigszins te merken. Wat oude uitslagen (natuurlijk ook van de 
OW). Toch een verslag van de Jungfrau (die was net te laat voor de vorige Wissel). Een 
krantenartikeltje over een tachtigjarige. Ja u leest het goed, een tachtigjarige. Want 
dat is ons aller AV Haarlem inmiddels. Een oudje! Het is geen officieel jubileum. Maar 
erbij sti I staan mogen we toch wel even. De tijd vliegt toch al zo snel voorbij! 
En daarmee zijn we dan ook door de inhoud van de Wissel gevlogen. Alweer de een na 
laatste dit jaar. We hebben dan nog alleen het "kerst'' nummer op de rol staan. En dan 
sluiten we het jaar 2000, een j aar waar we t och wel een beetje naar uit hebben gekeken 
alweer af. Maar laat ik niet cp de zaak vooruitlopen. Da's meer iets voor de volgende 
Wissel. 

Ik heb verder geen bijzonderheden te melden dus voor deze keer laten we het hier 
maar bij, want op het thuisfront is het alles behalve komkommertijd maar alweer 
"voedertijd". Vol continue in bedrijf zullen we maar zeggen. 

Tot slot nog de kopijdat um: 

ZONDAG 3 DECEMBER A.S. 



Adreswijzigingen: 
Jessica Ramakers, Bor neoStraat 38,2022 XN HAARLEM, Tel. 5240600 
Rob de Nieuwe, Wilsonsplein 11, 2011 VG HAARLEM, tel. 06-20395759 

Telefoonnummers trainers: 

Ruud Wielart 
Han Baauw 
Rob de Nieuwe 
Rob Schlüter 

02 3 - 5279080 
023- 5312939 
06 - 20395759 
023 - 5250752 

. ' . 

~ ·~ 

·~·~ .. wr~ 

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

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

~ 



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: 

Jos 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. 
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l :KNAU ·blij met· bou.w. 
:. omnisportcent~um 

. Van onze Telesportredactie 
. . , APELDOORN, zaterdag 

De gem~nteraad van Apeldoorn heeft met 
·een overgrote meerderheid groen licht gegeven 
voor de bouw van het Omnisportcentrum bin
nen haai' stadsgrenzen. Met de aanleg is èen to
taálbedrag van circa 110 miljoen gulden ge
moeid. In het 9mnisportcentrum moet een in
door-atletiekbaan komen alsmede een demon
tabele, 250 meter lange wielerbaan. Bij de 
ÏI;l.doo~lokatie wordt ook een volleybalhal ge
bouwd, die als thuisbasis gaat dienen vooreredi
visionist Piet Zoomers/DYnamo. Het Omni-

. ~portcentrum, dat plaats moet bieden aan zes
lfuizend·toeschouwers, komt met name voor de 

· ·àtletiekunie als een geschenk uit de hemel. Met 
' \ ie sloop van de Haagse Hout:Ivsthal verloor de 

-bond haar enige indooraccom1nodatie. Voor de 
Órganisatie vandeNK indoor moest men om die 

• .;~den eerder ditjaar al uitwijken naar Gent .. De 
1hal moet in 2003 opgeleverd worden. Het is de 

' :bedoeling dat in het Omnisportcentrum niet al
, :J~n nationale wedstrijden georganiseerd wor-
;,aen, maar ook internationale kampioenschap
pen. De KNAU heeft al laten weten dat het zich 
mogelijk kandidaat gaat stellen voor de orga-
nisatie van de EK indoor Ui 2004: · · 



U1TSLAG·EN 
BAANWEDSTRIJDEN 

Door Joop van Drunen 

24 SEPTEMBER 2000 SANTPOORT 
FINALE COMPEnnE PEREN gE 
DIVISIE 

Het was deze zondag een wel heel 
slechte wedEtrijd voor de A.V. 
Haarlem. Geen bezetting op de 800 
meter, 1500 meter en de Zweedse 
estafette, derhalve een kansloze 
wedstrijd. Een 10e en laatste plaats. 

Uitslagen: 
100 meter 
1. Darcy de Windt 
400 meter 

11.15 (+0.5) 

1. Guus Groskamp 52.00 
(de beste jaarprestatie voor deze 
oude rot!) 
110 meter horden 
5. Rob de Wit 18.26 (-0.3) 
hoogspringen: 
2. Juma van Amsterdam 1.90 
verspringen: 

4 

1. Darcy de Windt 
kogelstoten: 

6.64 (-0.4) 

4. Etienne de Groot 
discuswerpen: 
9. Rob d~ Wit 
speerwerpen: 
e ':+' ... ~:-;~ de Groot 

Eindstand mannen: 

1. Suomi 
2. AV Nop 
3. Caesar 
4. Spirit 
5. Nova 
6. Sprinter 
7. Start 78 
8. Sportaan 
9. Daventria 
10. AV Haarlem 

8148 pnt 
8086 
7875 
7607 
7309 
6976 
6936 
6928 
6080 
5533 

11.62 

27.43 

39.09 

Naar aanleiding van de resultaten in 
de heren competitie in het afgelopen 
seizoen, heeft de technische 
commissie moeten besluiten om 
voorlopig geen competitie herenploeg 
in te schrijven voor het komende 
seizoen 2001. 

8 OKTOBER 2000 EINDHOVEN 
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP 
MARATHON 

Ton van Doorn verscheen hier aan de 
start. Hieronder zijn relaas: 

Nou het ging alles behalve. Het was 
natuurlijk koud en nat, maar toch. 
Halverwegenoog in 1.15.31, mar na 
25 km ging de pijp a/langzaam leeg. 
Tot een km of 371ag ik nog in derde 
positie. Finishte uiteindelijk als 
achtste in mijn klasse in 2. 46.55. 



Eindelijk behoren alle kopzorgen en 
lichamelijke p1·oblemen, die te maken 
hadden met de J ungfraumarathon tot 
het verleden. Tijdens de 
zomertrainingen bleek er bij de atleten 
enige animo te zijn om gezamenlijk eens 
een andere marathon in Europa te gaan 
lopen. Een optie was c,m in mei 2001 te 
Praag deze marathon te gaan lopen. 
Helaas komt deze datum ni~t zo goed uit 
voor onze verentg111g, omdat de 
donderdag ervo<w de Lionsloop wordt 
georganiseerd. 
Tijdens de laatste lange 
afstandvergadering is dit probleem ter 
sprake geweest. Hierop zal later op 
terug worden gekomen. 
Gelukkig hebben verschillende atleten 
weer hun krachten gemeten tijdens 
verscheidene regionale wedstrijden. Ook 
heeft de clubkampioenschap 
plaatsgevonden over 10 km op de baan. 
Ik, sch1·ijver van dit verhaal, was ziek 
dus kon ik mijn krachten niet meten met 
mede atleten. Het bleek dat de 
belangstelling voor dit evenement 
tegenviel. Drie mensen kwamen maar 
over de finish. Dhr. Tol was overwinnaar 
van het drietal (koop hoor). Voor zijn 25 
rondjes kreeg hij ook nog eens een 
verschrikkelijk grote beker, die hij 
volgend jaar maar eens op een 
behoorlijke manier moet verdedigen. Ik 
hoop dat volgend jaar er meer atleten 
aan de start zullen verschijnen. 
Op zondag 2 4 september jongstleden 
vond de jaarlijkse Trosloop plaats. Het 
weer was prachtig, alleen het Haarlems 
Dagblad had menig atleet in verwarring 
gebracht qua stcrttijdstip. De 
gebroeders Peeters (wel drie) bleken 
goede krantenlezers te zijn en kwamen 
bijna te laat (;ueg alle illusies voor een 
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wereldtijd). Tijdens de wedstrijd bleek 
al snel dat de mensen die in Zwitserland 
hadden gelopen geen beste dag hadden 
(of deed het parcours met de fiets). De 
heer T. van Doorn was voor onze club als 
eerste bij de veteranen I geëindigd, 
hierbij gefeliciteerd. 
Dit jaar opent onze club als eerste met 
de Kennermercrosscup (zie verder in dit · 
verslag) in de Haarlemmerhout op 
zondag 5 november. Hiervoor zijn nog 
steeds vrijwilligers nodig, wie zich 
geroepen voelt kan zich bij dhr. B. 
Boesten opgeven. Men kon ook eerst 
meehelpen en daarna toch meedoen aan 
de wedstrijd. 
De uitslag van de Pierloop zal later 
geplaatst worden, omdat de uitslag niet 
beschikbaar was via internet (etternet). 
(Noot redactie: ze zijn alsnog 
t oegevoegd). 

Uitslagen van wedstrijden. 

7 · ..:!oop :zondag 24 september 2000: 
Heren Senioren 
41e C. Pfrommer 
47e F. Peeters 
59e J. Peeters 
Heren Veteranen I 

1.27.10 ( 98e) 
1.28.58 (121e) 
1.34.18 (214e) 

le T. V Doorn 1.12.38 ( 15e) 
2-r J. Bosma 1.29.42 (131e) 
51e B. Boesten 1.39.01 (356e) 
61e C. du Fosse 1.43.44 (472e) 
Heren Veteranen II 
12e M. vd Weiden 
29e J. J engboom 
36e R. Ruis 
50e W. v Kleef 

Dames Veteranen I 

1.30.33 (142e) 
1.35.30 (239e) 
1.39.19 (336e) 
1.45.58 (555e) 

14e M. Huisman 2.04.03 (1104e) 

Pierloop: 
Chris Pfrommer 1.00.16.3 



Arno Molenaar 
Martin v.d. Weiden 
Rob de Nieuwe 
Ton Gevaert 
J ohn Jongboom 
(Peter Prins? 
René Ruis 
Hans Peters 
Frank van Luik 

Mededelingen: 

1.03.01.2 
1.03.59.2 
1.05.24.9 
1.07.04.6 
1.07.09.7 
1.09.36.4) 
1.09.48.3 
1.10.32.2 
1.20.52.9 

Vanaf zondag 5 november begint de 12e 
Kennemer Cross Cup weer. 

1. Zondag 5 november 11 :00 uur 
D~efzicht-cross Haarlem 
2. Zondag 26 november 11:15 uur STET 
Heliomare Cross Wijk aan Zee 
3. Zondag 10 december 11:00 uur 
Haarlemmermeercross Hoofddorp 
4. Zondag 7 januari 11:00 uur Phanos 
Boscross Amsterdam 
5. Zondog 28 januari 11:00 uur 
Beeckestiji1 Cross Veben-Zuid 
6. Zondag 25 februari 10:30 uur Rabo 
Bosloop Castricum 

In 2001 zal het Kennemer Circuit uit een 
4-tal regionale loopevenem(. nten 
bestaan. 

1. Spaarnwoudeloop (zondag 18 maart) 
2. Kennemer Gasthuisloop ( zendag 1 
april) 

Uitslagen Onderlinge Wedstrijden 

Vet. Ma.nnent 50+ ,Eigen meerkamE 100 mtr 

Naam Gbj Club Prest. PNT 

1 Gerard Metten -. AV Haarlem 11.6 614 

2 Hans I mmer -- AV Haarl em 12.1 513 

3 Gerard v Kesteren .. AV Haa rlem 11.4 657 

4 Alman Metten -- AV Haarlem 12.1 513 

5 Corinne vd Erf (m) - - AV Haarlem l3. 3 300 

6 Anke Wegman (v} -- AV Haarlem 13.2 317 

7 Ineke Gerritsma (m) -- AV Haar l em 15.6 0 

1 

3. Pierloop IJ'muiden (zaterdag 15 
september} 
4. TROSLOOP (zondag 30 september) 

Om in aanmerking te komen voor één van 
de vele prijzen moet u in ieder geval 3 
van de 4 wedstrijden (inclusief 
Trosloop) geklasseerd worden in de 
uitslagen. 

Wedstrijdprogramma oktober t/m 
december 2000 

15 oktober 
Delta Lloyd Amsterdam marathon 
42 km, start om 12:30 

29 oktober 
60P- Pim Mulierloop te Santpoort 
10-15 km, start om 11:00 

12 november 
21e Gildehuijsloop te Beverwijk 
10-16.1 km, start om 11:30 

19 november 
Zevenheuvelenloop te Nijmegen 
15 km, start om 13:00 

30 december 
35e Oliebollenloop te Vogelenzang 
10-20,8 km, star om 12:00 

oktober 2000 

Kogel Ver 400 mtr 

Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT 

9.15 397 4 .10 140 2 .19. 6 0 

9.44 ~-Ol 116 2.07.2 0 

6.84 207 4 . 24 178 2 .03.1 0 

8 . 01 307 3. 84 69 1 .57.4 0 

6.70 195 3.38 0 3.12.3 0 

5.76 108 3.26 0 2.17.3 0 

5.65 97 2-73 0 2 . 57.8 0 
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TOTAAL 

PNT 

11 51 

1048 

1042 

889 

4 95 

425 

97 



Ä~ Jun. Joncrens ,P.igen mee rkamp ~ 2e da3 Kogel 

Naam Gbj Club Pres t . PNT 

1 Rob de Wit 

2 Ra l f Te unisse 

Rolf Br ui jn (b) 

4 Ma tthijs Teengs 

5 Vi ncen t vd La n s 

AV Haarlem 

AV Haarl e m 

AV Ha a rlem 

AV Haa r l e m 

AV Haarlem 

1 0 .26 479 

9 . 22 ~02 

10.51 49 7 

10 . 4 8 4 95 

0 

Sen . 1-Ia.nnen , Eige n mee_E":tarrp , le daa 10 0 mt r 

Na a m 

1 Da r c y d e Wi n d t 

2 Rene lvicesman 

3 Etienne d e Groot 

4 Rob Schlute r 

5 Peter Ma rkwat 

6 Leo vd Veer 

7 Jaap v Deursen 

Gbj Club Pres t . PNT 

AV Haa r lem 1 1. 724 

AV Haar l e m 11. 6 614 

AV Haarl em 12 . 3 4 74 

AV Haa rl e m 1 2 . 5 4 3 7 

AV Haa:r-lem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

13. 4 28 4 

13. e 223 

0 

Ver 

Pre st. PNT 

5 . 20 420 

5 . 04 381 

4. 5 3 253 

4.95 359 

0 

Hoog 

Prest. PNT 

1. 50 394 

1.65 540 

1.4 5 344 

0 

0 

Speer 

Prest. PNT 

29 . 96 3 2 9 

33.98 397 

29.64 324 

0 

0 

1000 mtr 

Pres t . PNT 

3. 03 . 7 443 

3 . 46 . 3 118 

3 .4 0 .4 155 

0 

0 

A-Jun . Jongens ,Rigen meerk~ ,le dag 100 mtr 

Naam 

1 Rob d e Wit 

~ P e l~ Rru i j n (b) 

J Matthijs Teengs 

4 Ralf Teunis s e 

5 Vinc en t và Lans 

Gb j Club Prest . PNT 

AV Haa rlem 12.4 456 

AV Haarlem 12.7 402 

AV Haarlem 12. 8 384 

AV Haarl em 1 3.2 317 

AV Haarlem 0 

TOTAAL 

PNT 

2521 

2 155 

197 5 

123 8 

0 

Se n . Mannen ,Eigen meerk amp ,2e dag Ver Kogel 

Pre st. PNT 

1 0.32 4 8 3 

8.24 325 

9.62 4 32 

1 0. 74 513 

11.41 560 

8. 8 8 376 

Hoog 

Pre s t . PNT 

Speer 1000 mtr TOTAAL 

Naam 

1 Darcy d e Nind t 

2 Rene Moesman 

3 Peter Ma rkwat 

4 Etienne de Groot 

S Leo vd Veer 

6 Rob Schl uter 

7 Jaap v Deur sen 

Gb j Cl ub Prest. PNT 

AV Haarlem 6. 72 761 

AV Haarlem 5 . 10 396 

AV Haarlem 4 . 15 1·54 

AV Haarl em 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haa rlem 

5 .12 401 

4 . 43 228 

5.83 567 

0 

Sen. Vrouwen , Eiqen =eerk~ 100 mtr 

Naam Gb j Club Pres t . PNT 

1 Ba l t ine Wit (a) AV Haarlem 14. 6 384 

2 Jessic a Ramakers AV Haarlem 1 3 . 4 566 

3 Chantal vd Zi jden (b AV Haa rlem 1 5.3 291 

4 Sanne v Buchem (b) AV Ha arlem 14.7 370 

0 -

Hoog 

Prest. Pl'.'T 

1 . 45 672 

l. 5 0 72 6 

1 . 30 484 

1.15 27 8 

1 . 65 54 0 

1. 55 444 

1 . 40 2 93 

1.3 5 24 1 

1. 35 241 

Kogel 

0 

0 

Pre s t . PNT 

9.65 5 65 

6 . 68 34 1 

6. 86 356 

8 .51 484 

Prest . PNT 

38.30 465 

2 8 . 80 309 

30 . 82 344 

0 

34 . 26 401 

0 

0 

Ve r 

Prest . PNT 

4 . 01 4 2 5 

4 . 45 5 41 

4 . 18 471 

3. 52 28 9 

Dff VJ'J'F!)E KEER OP WEG NAAR DE JUNGFRAV 

Prest. PNT 

3 . 13.3 357 

3 . 16.9 327 

3 . 07.2 411 

3.38.0 171 

4 . 27 . 3 

Speer 

0 

0 

0 

Pres t . PNT 

2 2 . 66 457 

15. 92 305 

21.12 425 

2 0 . 80 418 

We hadden ons alweer vroeg dit jaar ingeschreven voor de 8-ste Jungfrau-Marathon op 
2 september 2000. Van AV Haarlem waren dit mijn vrienden Ad Appel, Jeroen Peters, 
Bert Boesten en Adri Tol. Dit jaar zijn er volgens mij geen mede atleten van Laac 
Twente aanwezig bij de deelname; zoals wel verleden jaar waar we twee bergstürmers 
mocht en waarnemen. 
Voor mij is het nu de 5-c..e keer om de 42,2 km bergmarathon te bedwingen van 
Interloken (56 7 m) naar Kleine Scheidegg (2091 m)_ met een overall hoogteverschil van 
+1823 m./-296m, waarvan het hoogste punt ligt op 2205 m. en na de 25 km het 
eigenlijke bergwerk via Zwirgi (27,2 km), "ons HollandHonK, Wengen (30,3 km), 
Mettienalp (36,5 km), Wer.geralp (38,3 km), Eigergletsjer (40,1 km) en verder via de 
Moräne over de Loucherflue t ot de Finish zijn bergstrecke .vervolgt . 
Zoals bij elk voorgaand jaar wordt er vooraf aan de J ungfrau Marathon a( meteen in het 
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PNT 

3330 

2415 

1918 

1800 

16 53 

1380 

0 

TOTAAL 

PNT 

2503 

2 47 9 

2027 

18 3 9 



begin van de weck (rond 28-29/8) een bergtocht ondernomen, zo zijn we in de 
voorgaande jaren bij de Rottalhütt e g~weest ( 2755 m, 1996 ) de Guggihütte (2791 m, 
1997 ), Lobhornhütte ( 2('{)6 m, '96-'97), Beot enberg en de Jachthut bij de Oberberg, ( 
2000 m , '98 ). 
Dit jaar hadden we afgesproken het wat rustiger aan te doen, net als in 1999, zodat we 
een f ikse bergwandeling hebben ingelast naar de Schmadrihütte (2262 m) op woensdag 
29/8, startend om 7.45 uw~ van de Steehelberg (910 m), om 's avonds weer terug te 
keren in het dal, 11:ant volgens Ad (hij heeft meer dan 18 jaar ervaring) was er regen op 
komst. J ercen ging met ons op stap en Adri bleef bij de tent met zijn vrouw Maike en 
baby Tsja~:ko; terwijl Bert en Stella nog niet waren gearriveerd in en rond 
Laut erbrunnen. De bergwandeling verliep zeer voorspoedig en we passeerden zowaar 2 
hotel-restaurants, waar we Koffie hebben gedronken alvorens onze weg te vervolgen. Op 
advies van Ad zijn we niet in de hut geblever. , maar direct de afdaling weer aangegaan. 
En onze Ad had het weer bij het rechte eind!!, want om 15.00 uur werd het bewolkt en 
een uur later begon het te regenen. 
Even iets over de voorbereiding op een Berg Mar.. : .;;1; in Zwitserland, waar we nooit 
zeker van zijn de omstandigheden: koud of warm weer, nat of droog bij de start-'s 
ochtends in het dai of op de top -meestal in de mist ter hoogte van de Eigergletsjer. 
Voor ons laaglanders is allereerst duurwerk in combinatie met krachttechniek een 
eerste vereiste, daarnaast is het aan te beve'en om Crosslopen, interval trainingen 
afwisselend met t empowerk in te lassen. Het is steeds weer een verrassende ervaring 
om gewoon even een bergwandeling te ondernemen bijv. van Lauterbrunnen (795 m) naar 
Wengwald en door naar de Haneggschuss (1585 m) met als gevolg een volledig nat hemd 
of shirt en opgezette kuit~n, zodat het ech te Z v.titserse gevoel al meteen terugkomt. 
Dit keer zijn we zelfs met het treintje bij de Jungfraujoch(3454 m) als familie 
geweest, samen met vele andere toeristen, want het was een prachtige zonnige dag op 
de "Top of Europe." Hier hebben we genoten van het prachtige uitzicht, het ijspaleis, 
het baggeren in de sneeuw en zowaar heeft onze Victor (verjaardag 10 jr. , 29/8) op de 
ski's gestaan. Belangrijk is c n tijdig als voorbt . ei ding op de Jungf:"'u Marathon de 
hoogte op te zoeken en te acclimatiseren, waar door de lagere druk op hoogte in de 
bergen, de lucht dunner en het zuurstofgehalte geringer is. Het kan dus gebeuren dat 
er een lichte vorm van hoogte- ziekte kan optreden, die zich uit in hoofdpijn, 
misselijkheid, lusteloosheid en bij rust een vrij hoge polsslag. Veel drinken tijdens de 
Marathon is sowieso aan te raden, maar ook bouillon en een stukje müslireep of chocola 
is prettig om je aan te sterken, zeker bij winterse omstandigheden. 

Goed, uiteindelijk is het dan vrijdagavond en de startnummers 7.ijn 's middags in het 
Kurhaus in Interlaken opgehaald, we pakken een laatste borreltje voor het slapen gaan 
en zijn sterk geïnteresseerd in de weerberichter'. ',.u.;.:"l" · ;ordt het 'weer zaterdag, 2 
september ..... onbestendig? ... van alles wat ... droog en nat ... hoe koud en warm.? ... het is 
enigszins onduidelijk. 
Zaterdagochtend vt•oeg uit de veren ca. 5.45 uur, goed ontbijten en om 7.00 uur de trein 
naar Interlaken op nallr de Gym om de spieren los te maken, rugzak afgeven (die gaat 
ook naar Kleine Scheidegg) en de spannende start om 8.45 uur bij een temperatuurt je 
van ca.15 C. Het is alt ijd gezellig om de eerste twee rondjes door het centrum te lopen 
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van Interlaken, alvorer1:.i onze weg te vervolgen naar Böningen, valsplat naar Wilderswil 
(56 7 m), Gsteigwiler en Zweilütschen (15 km, 652 m ). Over twee rondjes gesproken, 
mijn kinderen Harm {12 jr.) en Victor (10 jr.) waren mee en hebben de HMinirun"van 2,8 
km in Interiaken op 'lrijdagmiddag rnee gedaan samen met vele andere schüler en 
schülerinnen uit hun leeftijdsklasse. Goed terug naar de Jungfrau, waar ondergetekende 
inmiddels een 3hirtje had uitgetrokken, dus alleen in een singiet je en even uitgebreid 
een plaspauze heeft ingelast ... èn wie zien we daar ?? Bert Boesten kwam in het vizier, 
dus maar samen opiopen en mekaar zo goed mogelijk ondersteunen. Onze afspraak was 
de halve marathon ir• 1.55 uur te volbrengen (810 m, Lauterbrunnen, Camping de 
Jungfrau), waar we uiteindelijk een tijd konden noteren van 1.58 uur. Óp naar de 25,5 
km en stijgen maar naar Wengen(1284 m., 30 km.); het is even doorbijten maar het 
gevoel was goed en de omstandigheden qua weer en organisatie waren uitstekend. Toch 
even een nieuw shirtje aan in Wengen en doorlopen maar weer. Ad1'Ï en Jeroen waren ons 
voorgegaan en Bert was bij mij weer langszij gekomen om zowaar af en toe weer de run 
er in te zetten. We kwamen nog een Limburger tegen die dacht dat het na 35 km. (1720 
) vlak werd (want dat had een vriend verteld) en Bert zei: "dat worden je zwaarste 7 km 
van je levenen ik dee er nog een schepje bovenop om even naar boven te wijzen '2200m' 
waar we "echt" naar toe moesten. Bij alle drink- l.: :ustposten namen Bert en ik het er 
goed van, bijv. Alcofit, water, cola, spons, bouillon, etc. etc. en we gingen weer door. 
Waar was de doedelzakspeler op 2200 m? Schijnbaar gingen we te snel, niet gezien dus!, 
zeker was de acceleratie et:orm in de afdaling naar Kleine Scheidegg (2091 m) om het 
poortje (Im Ziel) in galop binnen te snellen. Waarol'!"!! Ja, ja ... de 5.16 zat er net niet 
meer in {file vorming), maar wel de 5.20 zodat Harm de loterij die we hadden 
samengesteld met zeer strenge juridische regels had gewonnen. Dit kan natuurlijk niet 
ongestraft blijven en de lange AVH afstandslopers zijn bij mij thuis uitgenodigd, 
zaterdag 28 oktober voor een etentje en slapen met als belangrijkste evenement" De 
Diepe Halterbergloop zaterdag om 13.00 uur. vanuit Nijverdal te lopen over 8,5 of 16,1 
km. Bel me (074 2567430/06 53644874) even als je komt, blijft slapen of 's avonds 
wederkeert van het Verre Oosten naar het Wilde Westen of op zaterdagavond Hengelo 
onveilig maakt! 0 ja, nog e\ .;n terug naar de t -rgmarathon; we zijn weer allemaal 
gefinisht! Zelfs 'Ad 'kwam fris en monter aan, waar het zeker niet naar uitzag nog 
enkele weke11 ervoor. Er was door hem nog geen duurloop volbracht, maar de 
fietsconditie na IJ sland was optimaal Proficiat Allemaal. 
Het overzicht is als volgt: 

Plaats Naam Categorie Tijd 21 km Tijd 42,2 km 
1421 Adri Tol M20 1.49.56 4.52.37 
1627 Jeroen Peeters M20 1.52.08 4.59.10 
2060 Martin HooKserna M45 1.58.09 5.20.56 
2103 Bert Boesten M40 1.58.09 5.22.57 
2582 Ad Appel M45 2.28.36 6.07.16 

En volgend j:Jar, 2001? .... meer AVHers en LAAC-ersop naar de Jungfrau, info en 
videoband beschikbaar. 
Met de Sportieve Berggroeten, 
Martin Hoeksema 
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Waar: 

ATLETIEK 
VERENIGING 
"HAARLEM" 

Dreefzicht -cross 
zondag 5 november 2000 

( 1 e cross voor de Kennemer Cross Cup) 

Stadsbos Haarlemmerhout met start en finish bij restaurant "Dreefzicht" 
Fonteinlaan 1. Haarlem 

I Parcours van 3,3 km rond "Dreefzicht" met kleedgelegenheid 
Auto : Afslag A9 : Zandvoort i Haarlem-zuid, richting Heemstede 

A208 randweg afrijden: op kruising Wagenweg links 
Ov. : bus 1, 5, 90, 93, 140, 174 vanaf Haarlem station richting 

zuid en Heemstede 
Programma : 10.30 

11.00 
Kmte Cross 3,3 km voor sprinters en rekreanten 
Kennem ;r Cross 9,9 km M nnen Mannen, M40, M45, M50 en M60 
Kennemer Cross 6,6 km Vrouwen Vrouwen en V35 
Open rekreatie cross 9,9 en 6,6 km voor iedereen 

12.00 Prijsuitreiking 

Inschrijving : Ter plaatse : 

Vaminschrijving : 
wedstrijd 

v.a. 9.30 uur tot 20 min voor de wedstrijd 
Kosten zijn f 8,00 voor de KCC wedstrijd- en 
rekreatieafstanden. De 3,3 km kost f 3,-

Rob de Nieuwe 
Wilsonsplein ll 
2011 VG Haarlem 
Kosten f 6,50 

Alkmaar 

Informatie : I Bert Boesten 023 5385623 

Î 

I Noordzeekanaal 

-~reefJicbt-u 

randweg 

"Dreefzicht:· __ 
Haarlemmerhout A9 

Afslag 
Zandvoon/ 

Haarlem-ruid 

\ 
Amsterdam 

Anegang 29,2011 HR Haarlem, tel. (023) 532 87 ~ 



• 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. 

• Niehe en Lancée Registeraccountants 
Belastingadviseurs 

Subsidieadviseurs 

Alkmaar T 072 5411111 

Amsterdam T 020 635 ZO 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 aanbieding! 

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

Interesse? 
Neem voo r meer info rmati e contact op met DekaMarkt, 

afdeling Personeel & Organi sa ti e: 025 1 - 276 666 . 
Je kunt ook het antwoordstrookj e naar ons sturen: 
DekaMa rkt, afdeling P&O, Antwoordnummer 309, 

I 940 YB te Beverwijk. 
Een postzege l plakken is ni et nodi g. 

Wij nemen dan zo spoedi g mogelijk contact met je op. 
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Atletiekclub trots op haar tachtigjarig bestaan 

Bij A V Haarlem is de 
toekomst voor de jeug!l 

HAARLEM. Op zondag 8 
oktober is het precies tachtig 
jaar geleden dat de Atletiek
vereniging Haarlem (A V 
Haarlem) werd opgericht. Al 
ver vóór 1900 werd er in het 
Haarlemse aan atletiek ge
daan, elke cricket- of voetbal
vereniging l1àd wel leden die 
aan atletiek deden. Maar van 
georganiseerde sport was in 
die periode nog absoluut geen 
sprake. De meeste Haarlemse 
atleten voetbalden bij HFC 
Haarlem. Het is dan ook niet 
erg verwonderlijk dat AV 
Haarlem is voortgekomen uit 
HFC Haarlem. 

De oud-voorzitter van HFC 
Haarlem , Jaap van Balen 
Blanken, was tevens de eerste 
voorzi tter van de nieuwe at
letiekvereniging, die op vrij
dag 8 oktober 1920 in één van 
de zalen van· restaurant 'De 
Kroon ' aan de Grote Markt 
werd opgericht. Één van de 

- leden van het eerste uur was 
de beroemde Ad Paulen, die 
op de Olympische Spelen van 
1920 in Antwerpen de aller
eerste Nederlander werd di P. 
een atletiekfinale haalde. 

In 1924 wordt A V Haarlem 
voor de eerste keer in haar 
kort bestaan clubkampioen 
van Ned erl and . Dit kampi
oenschap was de eerste in een 
succesreeks die tot 1934 zou 
duren. Overigens deden er op 
de Olympische Spelen van 
Amsterdam in 1928 , twaa lf 
;:tieten van deze vereniging 
mee .. Dit zegt wel het een en 
ander over de kracht .. .. 

De jaren· van de Duitse be
zett ing z ijn voor A V Haárlem 
rampzalig, net als voor de 
meeste sportverenigingen in 
Nederland. Het sportmateri
aal wordt steeds schaarser, en 
va naf eind 1941 mogen de Jo
den geen lid meer zijn van 
Nederla ndse verenigingen. 
Ook internationale atle
tiekontmoetingen waren in 
die 'zwarte jaren ' uitgesloten. 

De verenigingen mochten 
wel onderling tegen elkaar 
uitkomen, maar niet onder 
a uspiciën van de Koninklijke 
Nederlan dse Atletiek Unie 
(KNAU). Het woord 'Ko
ninklijk' moest uit de naam 
verdwijnen , waardoor het de 
NAU werd. Pas in 1949 vi ndt 
in Haarlem de eerste grote 
atleti ekwedstrijd plaats na de 
Tweede Wereldoorlog, weer 
onder de vlag van de KNAU . 
In die periode komt er ook 
steeds m eer nadruk op de 
jeugd te liggen. Ook bij A V 
Haa rl em groeit het besef dat 

Het bestu;;,r e~ de jeugd van À V Haarlem geloven in hun club. (foto 

de jeugd de continuïteit van 
de vereniging bepaalt. 

De huidige voorzitter, Joop 
van Drunen, wordt de eerste 
jeugdtrainer van de vereni
ging, en verrichtte op jeugdige 
leeftijd a l talrijke functies . in 
het bestuur. In 1958 gaat dit 
de eerste vruchten afwerpen . 
De door hem getrainde jeugd
ploeg wordt kampioen van 
Nederland, voor het altijd 
sterke AAC uit Amsterdam. 
Nog a ltijd worden de trainin
gen gegeven in het Haarlem
stadion en op het veld aan de 
Kleverlaan, maar daar komt 
in 1964 een einde aan door d e 
aa nleg van een sintelbaan op 
het nieuwe Pim Muliersport
park. 

Aan de historie van A V 
Haa rlem zijn altijd een groot 
aantal atleten verbonden ge
weE:st. Maar twee moeten er 
toch worden uitgelicht : Ruud 
Wielart , d e huidige trainer 
van de vereniging, en de he
laas op veel te jonge leeftijd 
overleden Stijn Jaspers. 

Wielart was een allrounder, 
maar de meeste successen be
haalde hij bij het hoogsprin
gen. Op het Nederlands kam
pioenschap voor B-junioren 
haalt de jonge Wielart vier 
medailles: goud bij het hoog
springen , zil ver bij de 60 me
ter horden , en twee keer 
brons , (de 100 meter horden , 
en achtkamp). De rest van de 
successen is bekend 

In februari 1980 meldt zich 
in de persoon van de jonge 
Stijn J aspers een waanzinnig 
atlet iektalent aan de baan. 
Vooral op de 1500 meter is 
Jaspers alle concurrenten te 
snel af. Maar zijn glori euze 
opmars mocht niet lang du
ren . In 1984 overlijdt het 23-
jarige toptalent in zi jn slaap 
aan een zeldzame, nooit van 
tevoren geconstateerde hart
afwijking. 
In 1987 kunnen o.ok de da 

n es terecht bij de vereniging. 
De Haarlemse Dames Atle
:iekvereniging Atmodes gaat 
:1elemaal op in A V Haarlem. 
De laatste jaren is bij A V 
Haarlem de top 'wat smaller 
5eworden. In 1993 degradeer
:le de vereniging uit de eredi
visie. De vereniging was maar 
liefst twaalf maal landskam
pioen en neemt öp de Neder
landse ranglijst na AAC en 
Vlug & Lenig de derde plaats 
in. Momenteel komt A V 
Haarlem uit in de derde klas
se. 

Voorzitter Joop van Drunen: 
"Op die derde plaats ben ik 
behoorlijk trots. Ik denk dat 
het met de atletieksport in 
Nederland wel de goede kant 
op gaat. De KNAU is één van 
de weinige sportbonden in 
Nederland die een groeiend 
ledenaantal heeft. Dit komt 
vooral door de toevlucht van 
de jeugd, en de recreanten . 
Ouders brengen hun kinderen 

naar de baan, zien het plezier 
waarmee zij aan het sporten 
zijn, en gaan nu zelf ook een 
clubje vormen. In plaats van 
koffie drinken in het clubhuis 
doen de ouders nu zelf mee. 
Dat stimuleert de kinderen 
weer, waardoor ze langer op 
atletiek blijven. Wij mogen 
dan wel tachtig jaar oud zijn , 
maar de toekomst is voor de 
jeugd." 



~·· 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE 

Vermoeidheidsbreukje 
(' Stressfractuur') 

Inleiding 
Een veel voorkomende overbelastingsblessure bij lopen is een vermoeidheidsbreukje. Een andere naam voor 
deze aandoening is 'stressfractuurtje'. Zo'n vermoeidheidsbreukje kan in verschillende botten ontstaan . Bij 
lopen treedt het meestal op in het onderbeen, met name in het scheenbeen, het kuitbeen of de voorvoet. 
Minder vaak komt een vermoeidheidsbreukje voor in de voetwortel, het bovenbeen of het bekken. In de 
beginfase van het ontstaan van een vermoeidheidsbreukje is er vaak een dragelijke pijn, met name tijdens de 
afzet, die echter verdwijnt in rust. Als er echter doorgetraind wordt, kan de pijn (soms plotseling) dusdanig 
verergeren, dat er ook pijn bij wandelen of ze lfs in rust voorkomt. Soms is er een duidelijke zwelling te z ien 
op de plaats van de pijn . 

Oorzaken van een vermoeidheidsbreukje 
Een vermoeidheidsbreukje in het bot kan optreden als er te vaak 'buigkrachten' op inwerken zonder dat het 
bot (door ru st) de kans krijgt om te herstellen . Bij een vermoeidheidsbreukje is er 'a lleen' sprake van een 
barstje of scheurtje in het bot, dat meesta l goed en restloos geneest. Wordt er echter met een 
vermoe idheidsbreukje toch doorgetraind, dan kan een echte botbreuk ontstaan. Meestal is een samenspel 
va n factoren verantwoordelijk voor het ontstaan van dit vermoe idheidsbreukje: 
• Een te snelle opvoering van tempo en/of duur van de trainingen in het begin van het seizoen of na het 

herstel van een blessure. 
• Het veelvuldig uitvoeren van heuveltrai ning, sprongvormen of andere belastende trainingsvormen. 
• Het lopen op een harde ondergrond (asfa lt, beton) in combinatie met slecht schokabsorberend schoe ise l 

(spikes !). 
• De aanwez ighe id van sportrelevante afw ijkingen, zoals een beenlengteverschil , een (geringe) 

standafw ijking va n de voeten (kn ik-platvoeten, holvoeten) of een relatief tekort aan sp ierkracht van de 
voet- en kuitspieren. 

• Een vermi nderde botdichtheid. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen op hogere leeftijd en bij (duur)atletes, 
waar de menstruatie langer dan een jaar is weggebleven . 

Hoe voorkom je het ontstaan van een vermoeidheidsbreukje? 
Om deze blessure te voorkomen, is het raadzaam om onderstaande 'preventietips' op te vo lgen. 
• Warming up 

Doe een goede warming-up: loop minimaal 5 minuten rusti g in en voer daarna rekkingsoefen ingen uit. 
Daarna dient natuurli jk een specifieke warming-up uitgevoerd te worden! 

• Goede trainingsopbouw 
Zorg voor een goede trainingsopbouw. Verhoog de intensiteit en de omvang van de trainingen niet te 
snel. A ls je de training wilt uitbouwen, ver leng dan eerst de duur van de trainingen en pas later het tempo. 
Voorkom eenz ijdige trainingsvormen. Wissel bijvoorbeeld de sprongkracht- en heuveltraining af met 
minder belastende trainingen. 

• Spierversterkende oefeningen 
Ook voor lopers is het belangrijk om over een basisniveau aan 
kracht{-uithoudingsvermogen) te beschikken . Vraag je trainer een 
algemeen oefenprogramma met spierversterkende oefeningen voor 
je op te stellen, bijvoorbeeld met handhaltertjes of in circuit
train ingsvorm . Besteed in de training aandacht aan spierversterkende 
oefen ingen voor de voetspieren, de 'voetheffers' en de kuitspieren. 
Hier staat een voorbee ld van spierversterkende oefen ingen voor de 
voetspieren getekend . De kuitspieren kun je trainen door met je 
voorvoeten op een verhoging (bi jvoorbeeld een traptrede) te gaan 
staan. Zak beheerst met de hakken naar beneden en kom vanuit 

El s Stolk, bondsdrts KNAU 
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deze stc:nd or, ·, ;18Gt; tot op de voorvoeten. Herhaal de oefening nadat je weer dezelfde uitgangshouding 
hebt aangenomen. 

• Goede technie!< 
Probeer met de juiste techn i e~,. te lopen, waarbij dt.! voeten recht naar voren wijzen, op de buitenkant van 
de hak wordt geland en de voet over de binnenzijde van de bal van de voet afgewikkeld wordt. Vraag je 
trainerhier goed op te letten. 

• Ondergrond 
Vermijd langdu r i ~ !cpc;n op Ren harde ondergrond. loop ~:évër op een zach te ondergrond (gras, bospad). 

• Sportschoenen 
Draag soepele en goed passe11de sportschoenen met een schok
dempende zool en een go-ede crdersteuning van de voetboog. Wan
neer de voeten de neiging vertonen bij de voetafwikkeling te veel 
naar binnen weg te zakken ('overpronatie'), gebruik dan schoenen 
die dat tegengaan . Een goede sportzaak kan over de aanschaf van de 
juiste sportschoenen advise; n. Realiseer je dat eh meeste spikes 
geen enkele schokdemping of ondersteuning geven. Train dus zoveel 
mogelij k op je gewone sportschoenen. 

• Cooling-down 
Beëindig de training altijd met een cooling-down. Deze bestaat uit enkele minuten rustig uitlopen en in 
ieder geval uit het uitvoeren van de boven beschreven rekkingsoefeningen . 

e lichaamsgew icht 
Zorg voor een j uist licl:aamsgewicht. Als er sprake is van een (te) hoog lichaamsvetpercentage, helpt 
'afvallen' zeker r.1ee om overbelasting te voorkomen . 

(Duur)atletes die meer dan een jaar niet of slechts zeer onregelmatig menstrueren, moeten de oorzaak 
hiervan laten onderzoeken en (zo mogelijk) een behandeling laten instellen. 

Wat kan je doen als deze blessure (toch) is ontsta~n? 
Wees alert op het begin van deze pijnklachten. Een zeurende pijn tijdens of vlak na de sportbeoefening is 
niet normaal! 'Door de pijn heen lopen', leidt van kwaad tot erger. De bij lopen veel voorkomende 
scheenbeenirritatie kan het begin zijn van een vermoeidheidsbreukje in het scheenbeen! Volg, om erger te 
voorkomen, de hieronderstaande regels op. 
o Voer bovenstaande preventietips uit 

Voer (alsnog) bovenstaande preventietips uit. 
• Pas de training aan 

Vaak kan het tijdig aanpassen of stoppen van belastende trainingsvormen al voldoende zijn om een begin
nende overbelasting van het bot te laten genezen. je kunt in het algemeen je conditie goed op peil 
houden door andere bewegingsvormen op te zoe~ · ., v. o-··'J ij de botten niet te zwaar belast wordt zoals 
fietsen, Aqua Joggen of steppen . 

., Koelen 
Koelen helpt in het aigemeen goed tegen de pijn en tegen de zwelling. Het is niet waarschijnlijk dat het 
vermoeidheidsbreukje hierdoor eerder geneest. Als je wilt koelen, doe dit dan in de vorm van een 
ijsmassage, door gedurende zo'n vijftien minuten met een smeltend ijsblokje over de pijnlijke plek heer. te 
wrijven. Dit kun je zo'n 3-5 keer per dag herhalen. 

• Aanschaffen nieuwe s:>ortschoenen? 
Laat door een deskundige beoordelen of je schoenen (nog) goed zijn en of het aanmeten van sport
steunzolen door een orthopedisch schoenmaker zinvol is. 
Als bovenstaande maatregelen niet binnen twee w eken tot een duidelijke vermindering van de 
pijnklachten leiden, ga dan naar de huisarts ·'' naar een (geregistrec d) sportarts. Deze sportarts kan 
werkzaam zijn in een ziekenhuis, op een Sportmedisch Adviescentrum (SMA) of op een Olympisch 
Steunpunt. Deze (sport)arts kan de blessure onderzoeken en meestal zo de diagnose steilen. Soms is nader 
onderzoek nodig (röntgenfoto, technetium scan) om de diagnose te bevestigen. Als er inderdaad sprake is 
van een (beginnend) vermoeidheidsbreukje zal vaak 6-8 weken gedoseerde rust noodzakelijk zijn. Alle 
activ iteiten waarbij of waarna pij nklachten optreden, z ijn verboden. Vaak kun je nog wel een alternatief 
trainingsprogramma uitvoeren om de spierkracht en de conditie met andere trainingsvormen (fietsen, 
zwemmen, lopen in het water) op peil te houden. Als begonnen wordt met een trainingsopbouw, is het 
belangrijk om in eerste instantie om de dag te trainen (het bot heeft dan steeds een dag de tijd om te 
herstellen van de belasting!). 

Els Stolk, bondsarts KNAU 



Onderlinge Wedstrijden CID-junioren 
Het weer werkte weliSt-vaar niet echt mee, maar toch hebben verschillende C/D-ers nog 
een prima meerkamp kunnen afwerken. Jammer dat de tijden van de 600 meter bij de 
CID-meisjes niet klopten, dat had nog verschillende pr's opgeleverd, want ze gingen 
behoorlijk snel. Jammer, tr • .~ar helaas ... We kui 1en de 600 nog we! een keer overdoen??!! 
Puck en Stein waren grossiers in verbeteringen, alleen de afsluitende ellende, was wat 
teveel gevraagd. We zijn er weer voor een jaar vanaf, moet je maar denken. 
De jongens D-wedstrijd beloofde op voorhand een spannende aangelegenheid te worden. 
Helaas viel Thomas al bij het eerste onderdeel uit door de blessure aan de voeten waar 
hij het hele jaar allast van had. Jammer voor de rest moor Mitchell liet al direct bij de 
80 zien wat zijn plannen waren: winnen. Dat gebeurde dan ook. Op de afsluitende 1000 
liet hij nog even zien verreweg de beste te zijn. Met 3 overwinningen en een 2de plaats 
werd hij zeer verdiend winnaar dit jcwr. 
De jongens C waren helaas maar met z'n tweeen. Mark was duidelijk de sterkste. 
Ook de wedstrijd bij de meisjes zou nog wel eens sjxlnnend kunnen worden tussen 
Amber en Jirina. Ook deze wedstrijd werd eigenlijk al bij het eerste onderdeel beslist, 
doordat Amber· e."!.n erg goede 60 liep. Het bleef weliswaar spannend tot het laatste 
onderdeel. Jirina wist de 600 net te winnen, maar het verschil met Amber was minimaal. 
Wel een mooie w~dstrijd dames. Ook van deze plek moet nog even gezegd worden dat 
we het erg jammer vinden dat Amber weggaat. Heel veel succes en in ieder geval tot 
ziens. 
Ilske begint zich ook steeris meer te verbeter'en en werd nu keurig 3de met goede 
verbeteringen op de 60 en het verspringen: vol~ - ·: .... ."uar ook over de 4m. 
BijdeC-meisjes st01-:d de lste plaats eigenlijk al vast. Sanne zou te stei·k zijn voor de 
rest. De strijd om de zde plaats werd nog erg spannend tussen Puck, die een erg goede 
meerkamp draaide , en Sabine,die zand- en gravelonderdelen nu eenmaal niks vindt, maar 
wel aardige prestaties neerzette. De 600 van Sabine was goed, die van Puck een 
martelgang, waardoor het eindverschil 3 punten werd in het voordeel van Puck. 

Uitslagen: 
D-Ju.n. Jongens , Kigen meed:!!:'!!i2 Bil n>tr -:. t...: r Kogel 1000 mtr 

Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT 

1 Mitchell Cl aassen -- AV Haarlem 11.2 549 4.64 548 8.15 429 3.15.4 5?8 

2 Sjoerd Lether -- AV Haarlem 11.2 549 4.36 490 7.87 414 3.41.8 409 

3 Stein Me t ten -- AV Haarlem 12.4 383 3.93 404 9. 32 489 3.53.7 3-ló 

4 Thomas 1qouterse -·· AV Haarlem 13.5 257 0 0 0 

C·Jun. Jongen" , Eigen mee-.:k'!:"'~ 100 mtr Hoog Kogel ver 1000 mtr 
Naam Gbj Club Pr est. PNT !?rest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT 

1 Mark Schutte - - AV Haarlem 14 . 2 181 l. 30 462 9.54 500 3 .99 416 3. 33.8 456 
2 Mortaza Nizam -- AV Haarlem 14.2 481 1. 25 4 26 7.35 385 4. os 434 4 . 00.8 31 1 

I'! 

TOTAAL 

PNT 

2104 

1862 

1622 

257 

TOTAAL 

PNT 

2315 

2037 



D-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 

Naam Gbj Club 

1 Amber Dickman 

2 Jirina v Kesteren 

3 Ilske Lutter 

4 Fleur v Galen 

5 Wietske Bijl 

6 A.!u"1e vd Erf 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

C-Jun. Meisjes ,Eigen meerkamp 

Naam 

Sanne Immer 

2 Puck 1-Hnnubst 

3 Sabine Nunk. 

4 Maaike Lether 

5 Christal v Kleef 

Gbj Club 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

60 mtr 

Prest. PNT 

8.6 SBO 

8.9 523 

9.5 419 

9.5 Ü9 

10.1 327 

10.6 259 

80 mtr 

Prest. PNT 

ll.l 564 

11.5 504 

12. 534 

12. 422 

0 

Ver 

Prest. PNT 

4.00 418 

4.06 434 

.62 342 

3.30 278 

.38 294 

.02 222 

Hoog 

Prest. PNT 

.50 623 

.45 582 

1 . .!5 352 

1.10 316 

0 

Kogel 

Prest. PNT 

6.07 425 

7.67 403 

5.90 300 

6.25 321 

6.30 324 

t,.SO 206 

Kogel 

Prest. PNT 

7.78 409 

6.35 327 

6 . ~0 330 

. 89 234 

0 

600 mtr 

Prest. PNT 

2.06.5 337 

2.08.3 339 

2.14.9 278 

2.14.1 285 

2.54 . 1 10 

2.58.2 0 

Ver 

Prest. PNT 

4.49 517 

4.06 430 

3.60 338 

3.60 338 

0 

600 mtr 

Prest. PNT 

2.11.5 308 

2.52.8 17 

2.12.1 303 

2 . 16.1 267 

0 

Onderlinge Wedstrijden Pupillen, uitslagen: 

C- Pup. Jongens ,Meerkamo 

Naam Gbj Club 

Jurgen \-Jielart 

2 Jeroen Teeuwen 

3 Ruben Kooy 

Katinka Becker (m) 

5 Roony v Schie (m) 

6 Zoe v Schie (m) 

7 Leonie vd Heijden 

B Ivo Pabst 

9 Riek ~lesker 

10 Eva Voorn (m) 

11 Lisarme de Ruyter (m 

C-Pup . Jongens ,600 mtr 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

40 mtr 

Prest . PNT 

Î.2 ~ó O 

7.0 500 

7.3 HO 

7.6 385 

7.8 351 

7. 5 4 03 

7.8 351 

6. 3 272 

8. 4 257 

8 .4 257 

9.1 163 

Naam Gbj Club Prest. 

Jeroen Teeuwen AV Haarlem 2.19.5 

2 Jurgen l·lielart AV Haarlem 2. 23. o 
Roony v Schie (m) AV Haarlem 2.33.1 

4 Katinka Bedter (m} .. - AV Haarlem 2. 33.7 

5 Ruben Kooy AV Haarlem 2.39.8 

6 Ivo Pabst AV Haarlem 2.43.2 

ï Riek Mesker AV Haarlem 2.46.1 

Zoe v Schie (m) 

9 L~cnie vd Heijden 

10 Lisarme de Ruyter (m 

11 Eva Voorn (m) 

B- Pup. J ongens ,Meerkamp 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

Naam Gbj Club 

Josco Maaskant 

2 Debora vd Reijden 

Tom Menting 

4 Pien Roezen 

5 Anna Kuyper (m) 

6 Loek Veenendaal 

7 ~lirthe Rossel (m) 

Thom Voorn 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

AV Haarlem 

2.46.7 

3.03.4 

3.17.9 

40 mtr 

Prest. PNT 

6. 9 521 

6.7 565 

7 .3 440 

7.2 460 

7.2 460 

s.o 318 

8.2 267 

8. 3 272 

Koge l 

Prest. PNT 

5.95 403 

.9 4 337 

4 . 37 297 

5 011 344 

5.45 371 

4.32 293 

3.71 247 

3.74 249 

1.55 310 

3.75 250 

3.63 24 1 

Ver 

Prest. PNT 

2.98 314 

2.84 286 

3.07 332 

.07 33 ? 

2.52 222 

2.61 240 

2.75 268 

2.70 258 

2.34 186 

2.30 178 

2.20 158 

B-Pup. Jongens ,10 0 0 mt r 

Naam 

1 Pien Roezen 

2 Josco Maaskant 

3 Anna Kuyper (m) 

4 Tom Menting 

5 Loek Veenendaal 

6 Debora và Heijden 

7 Mirthe Rossel (m) 

8 Thom Voorn 

Kogel 

Prest . PNT 

6.75 451 

3.83 256 

4.45 303 

.81 255 

4.34 295 

4.31 293 

4.39 298 

3.39 221 

IS" 

Ve r 

Prest. PNT 

3.49 416 

3.52 422 

.25 368 

3.09 336 

2. 82 262 

2.90 298 

2.50 218 

2 . 70 258 

Gbj Club Prest . 

AV Haa r lem 4.01.8 

AV Haarlem 4. 14.5 

AV Haa r lem 4.24.9 

AV Haarlem 4 .26.9 

AV Haarl em 4.30 .5 

AV Haarlem 4.59. 1 

AV Haarlem 5.33. 1 

AV Haarlem 

TOTAAL 

PNT 

1760 

1699 

1339 

1303 

955 

687 

TOTAAL 

PNT 

2421 

1860 

1857 

1577 

0 

TOTAAL 

PNT 

11?7 

1123 

1069 

1061 

944 

936 

866 

779 

753 

685 

562 

TOTAAL 

PNT 

1388 

1243 

1111 

1051 

1037 

90Sl 

803 

751 



A·PUE· Jongens le jrs '1000 mtr 

Naam Gbj Club Prest. 

1 Ni els Pijnakker AV Haarlem 3 .35 3 

2 Duvan Metten AV Haarlem 3 ~ 4.5 

3 Tim v Leeuwe AV Haarlem 4.04.1 

4 Frank vd Peet AV Haarlem 4.06 

5 Tara v Schie (m) AV Haarlem 4.06.5 

6 Ni els ~leller AV Haarlem 4 .16. 4 

7 Dewy V Schie (m) AV Haarlem 4.19 .9 

8 Steven và !'..aak AV Haarlem 4.31 5 

9 Brian Stam .;;v Haarlem 4.35 6 

1 0 Eva và Erf (m) AV Haarlem 4.37.8 

11 Yashin v Kesteren AV Haarlem 4.51.4 

12 Bas V Luyk AV Haarlem 4.56.5 

l3 Ycram MaaS AV Haarlem 4.58.5 

14 Sebastiaan V Di jk AV Haarlcn 5 . 29.2 

15 Sem Schreuder AV Haarlem 

Bas V Lu ~k AV Haarlem 

Puck Mesker (m} AV Haarlem 

A-PUE· Jon51ens lo jrs 1 Meerk~ 60 !!l.tr Kogel Ver 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Naam Gbj C)ub Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT 

Ni els Fijnakker AV Haarlem 9.6 503 6 . 38 429 3.78 474 

Duvan Metten AV Haarlem 9.5 519 7.65 502 3 .20 358 

Ta ra V Schie (m) AV Haarlem 9.6 503 S.B 1 394 3.77 472 

Tim V Leeuwe AV Haarl e m Q r 
•. Q 503 6.81 455 3.11 340 

Ni els Weller AV Haarlem 10.0 4-12 5.20 355 3.31 380 

Eva vd Erf {m) -- AV Haa rl em 10.2 413 4.80 327 3.38 394 

Steven vd Haak AV Haarlem 10 .6 359 5.26 359 3.04 326 

Yashin v Kesteren AV Haarlem 10.8 333 5 . 38 3ó6 2.79 276 

Brian St am AV Haarlem ll.O 308 6.03 408 2.63 244 

Frank vd Peet AV Haarlem 10.6 359 4.75 324 2.78 2 74 

Dewy V Schie (m) AV Haarlem 11.7 228 5 . 71 388 3.11 340 

Bas V Luyk AV Haarlem 11.8 218 5.15 351 2.55 228 

Yoram Maas AV Haarlem 11-5 250 4. 39 :!98 2.64 246 

Seba stiaan V Dijk l\V Haarlem 11. a 218 4.46 303 2 .30 178 

Puck Mesker (m) AV Haarlem 10.9 321 0 3.13 34 4 

Sem Schreuder AV Haarlem 0 0 0 

Bas V Luik AV Haarlem 0 0 0 

Cross-competitie C/D-junioren en pupillen 
Met de jaarlijkse cross-competitie doen we dit jaar mee met de C/D-junioren en ook 
met de pupillenA/Ben C. 
De cross-competitie bestaat uit 3 voorwedstrijden (in november, december/januari en 
februari) waarna de besten zich plaatsen voor de finalewedstrijd in maart. Om hier in 
aanmerking te komen , moet er wel aan minimaal 2 voorwedstrijden zijn meegedaan. 
De wedstrijden worden steeds gelopen op een bos- of duinparcours. 
De eerste wedstrijd is al s:1el, namelijk zat""rdag 18 novembe, in Zaandam. 
De afstand voor deze eerste wedstrijd is voor de pupillen 1000 meter voor alle groepen. 
De meisjes D - 1500 meter. De jongens D en meisjes C lopen 2000 meter en de jongens 
C- 2500 meter. De 2ce en 3de wedstrijd wordt de afstand voor de meeste groepen iets 
langer. 
Iedereen die interesse heeft om in de wintermaanden de crossen eens af te lopen en 
dus ook aan de eerste wedstrijd in november mee wil doen, moet zich op de eerste 
trainingen bij de trainer/ster opgeven. De inschrijfkosten bedragen steeds F2,50 

TOTAAL 

PNT 

1406 

1379 

1369 

1298 

1177 

1134 

1044 

975 

960 

957 

956 

797 

794 

699 

665 

0 

0 
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