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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem''

Onderlinge Wedstrijden Atletiek Vereniging Haarlem
Zondag 7 okt ober 2001

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

10.30
11.00
12 .30
13 .30
15.00
16 .00

100 meter
verspr1 ngen
kogelstoten
hoogspringen
speerwerpen
1000 meter

Jongens C:

11.30
12 .00
13 .30
14.30
15.30

100 meter
hoogspringen
kogelstoten
verspringen
1000 meter

Jongens

11.30
12.30
13 .30
15.00

D:

Jongens A/B:
100 meter
kogelstoten
verspringen
hoogspringen
speerwerpen
1000 meter

10.30
11.00
12.30
13.30
14.30

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

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

Meisjes

80 meter
verspringen
kogelstoten
1000 meter

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

Dames & Meisjes A/B:
100 meter
hoogspringen
kogelstoten
verspringen
speerwerpen

10.30
11.00
12.30
13 .30
15.00
16.00

11.30
12.30
13.30
15.00

D:

60 meter
verspringen
kogelstoten
600 meter

Recreanten
11.30 80 meter
12.30 kogel
13.30 verspringen
15.00 600 meter

Pupillen B:

Pupillen C:

12.00
13.00
14.00
15.00

12.00
13.00
14.00
15.00

40 meter
kogelstoten
verspringen
1000 meter

40 meter
kogelstoten
verspringen
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 7 oktober 2001
Dit strookje svp uiterlijk maandag 1 oktober a.s. inleveren bij je trainer of bij
Joop van Drunen.

jaargang 55

"verschijnt 8 maal per jaar"

nummer 5

redactieadres
Rob Sch/Oter
Reftzstraat 23, 2021 TM HAARLEM

Augustus 2001

tel. 023-5250752
e-mail schlufer@ision.nl

http://www.knoware.nVuserslschluterlavMndex.html of http://www.run .to/avhaarfem

VAN DE REDACTIE
De laatste!! Althans van mijn hand. En da's toch best wel raar. Alhoewel ik de laatste jaren heel wat keren
gemopperd heb als het blad er weer aan zat te komen omdat ik eigenlijk geen tijd of geen zin had of geen
kopij of de computer niet deed wat ik wilde (meestal deed ik het dan fout en niet de computer) ik zal "De
Wissel" toch ook best wel gaan missen. Want sinds jaar en dag is het toch ook "een van mijn kindjes". Zou
ik nu allast krijgen van "het lege nest" syndroom? Nee, dat denk ik toch niet. Ik weet nu al dat dit blad in
uitstekende handen overgaat. Iemand die kan goochelen met de computer. Dus ik verwacht dat "het
cluborgaan" er alleen maar op vooruit gaat. Er mooier en beter uit zal gaan zien zoals een clubblad er in
2001 hoort uit te zien. Wellicht eens echt volwassen wordt. Dus dat is alleen maar positief. En ik verheug
me er op dat als het blad nu bij mij in de bus valt ik eindelijk weer eens wat te lezen heb. Dus nieuwe
redactie ik ben reuze benieuwd wat jullie er van maken! Heel veel succes enne ...... misschien schrijf ik nog
wel eens wat!
Met mijn vertrek komt ook een einde aan het stenciltijdperk En ook dat mag wel eens in de 21e eeuw. Dat
zal voor mijn steun en toeverlaat René Ruis ook wel wennen zijn. Want ik mag dan lang aan de Wissel
verbonden zijn, René overtreft mij vele malen. In nacht en ontij heeft hij altijd gezorgd dat De Wissel
vermenigvuldigd werd. Ik heb wel eens gehoord dat er een stencilmachine aan het voeteneind van zijn bed
stond!!!!! René duizendmaal dank voor je/I!Jip, ik kon altijd op je rekenen! René neemt overigens (voor zover
ik weet) geen afscheid van de Wissel maar kopiëren kan iedereen dus hij en A.V. Haarlem krijgen wel wat
meer manoeuvreer ruimte.
Natuurlijk wil ik alle kopij leveranciers bedanken. Daar zaten vele trouwe schrijvers tussen die de weg
naar mijn brievenbus altijd wel wisten te vinden. Van handgeschreven -kattebelletjes tot gelikte kopij via
de e-mail. Van alles heb ik m~ gemaakt. Mensen bepankt!! (ik lijk Joop wel). Ga zo verder met.de nieuwe
· redactie!
'
En Joop, ja Joop, als ik niet dat zwakke plekje voor je had gehad zou ik het misschien nooit zo lang hebben
uitgehouden. Dus bedankt voor alles. Maar uhhe jij/ AV Haarlem raakt mij (nog) niet kwijt hoor ik blijf
jurylid enne wie weet wat voor een atletische talenten mijn kindertjes hebben.
Tot slot, wat dit clubblad betreft, want dat blijft toch wel het belangrijkste, daar heeft de nieuwe
redactie al aan gesnuffeld. Dus jullie treffen al wat nieuwe dingetjes aan. Verder natuurlijk van jong en
oud de wedstrijduitslagen.
En overstelp de nieuwe redactie met kopij en doe dit op uiterlijk:

17 september a.s.

naar Rob Schlüter, Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM, tel.: 023- 5250752
e-mail: schluter@ision.nl
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Adreswijzigingen:
Jurylid: Boy van der Erf, Nic. V.d. Laanstraat 10, 2013 BM HAARLEM

Van het Bestuur:
Telefoonnummers trainers:

iuua Wielai"T

o23 - e279oso

Han Baauw
Rob de Nieuwe
Rob Schlüter

023- 5312939
06 - 20395759
023- 5250752

Soltien de Wit

023 - !5263123
Baltinede Wit jr. 023 - 5263123
Erik Rollenberg
023 - 5354748
!1".

Bij geen gehoor Joop van Drunen 023- 5244340 of e-mail:
j.m.van.drunen@planet.nl
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~eel - heel - hartel ijk dank!!
De voor u liggende Wissel is de laatste editie welke onder de
supervisie van ons aller José Spaan- Capellen tot stand is gekomen.
J osé is gedurende een lange reeks van jaren de bindende figuur
geweest in het achtmaal per jaar gereed maken van "De Wissel":
kopij verzamelen en typen, stenci Is inbranden etc. etc.
Ondanks haar drukke leven- een baan, drie kindertjes- zag zij altijd
kans om het vele werk dat deze klus eiste tot een goed einde te
brengen.
José, maar ook je echtgenoot Antoon die zonder meer zijn steen(tje)
heeft bijgedragen aan het vele werk, namens het bestuur en leden
heel veel dank voor het vele werk aan "De Wissel" besteed.
J osé je was "het" voorbeeld voor velen.
Tijdens de laatste jaarvergadering mocht ik je_reeds
een kleine attentie uitreiken, binnenkort kom ik nog
eens.
Het was voor mij een geweldig genoegen met je samen te
werken.
José, Antoon en het kroost het ga jullie goed!
Joop van Drunen
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ROB SCHLÜTER:
OPVOLGERVAN JOSÉ SPAAN-CAPELLEN

Na eenjarenlange inzet van José op het redactiesecretariaat van De Wissel, waarover in het
volgende nununer meer, is Rob Schlüter bereid gevonden haar rol over te nemen.
Rob Schlüter, geboren in 1964, is sinds zijn 13de jaar
lid van AV Haarlem. Als wedstrijdatleet bezat hij, met
14.01 meter het clubrecord op hink-stap-sprong bij de
junioren A. Ook het verspringen in zijn seniorentijd
mocht er zijn:
6.97 meter als persoonlijk record.
Na zijn wedstrijdloopbaan is Rob actief gebleven voor
de vereniging. Bij wedstrijden zit hij vaak achter de
computer op het wedstrijdsecretariaat Verder heeft de
ontwikkeling van en het beheer over website van de
vereniging ter hand genomen.
En sinds enige jaren is Rob ook als trainer actief. Hij
traint nu de, groeiende, recreantengroep, daarvoor ook
de B-, C- en D-junioren.
Hij stelt zich voor om in zijn rol als redactiesecretariaat
de aangeleverde en verzamelde informatie op een
aardige manier te presenteren.
Op zijn werk bij de Leidse Onderwijs Instellingen
houdt hij zich o.a. bezig met het ontwikkelen van
software voor internet en intranet-toepassingen, en in
zijn vrije tijd beoefent hij (digitale) fotografie .
We kunnen er dus alle vertrouwen in hebben dat Rob er
iets moois van gaat maken.

Tekstbijdragen voor De Wissel kunnen via e-mail naar Rob gestuurd worden, het adres 1s:
schluter@ision.nl. Ook aanleveren op floppy (onder Windows ofDOS) is mogelijk.
Zijn adres is: Reitzstraat 23, 2021 TM Haarlem
023-5250752
Telefoon:

Leo van der Veer
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UITSLAGEN BAANWEDSTRIJDEN

Door Joop van Drunen

werd er Top kwaliteit geleverd door
meer dan 150 vrijwi 11 igers een waar
Jeugd atletiek feest.
Onze Sanne Immer kwam tweemaal
aan de bak, zaterdag hoogspringen en
zondag stond voor haar het
verspringen op het programma.
Zaterdag voor aanvang van de
wedstrijd ging ik nog even bij haar
langs in de callroom. Je kon goed zien
dat de zenuwen haar goed te grazen
hadden. Uit een veld van 21
deelnemers bezette zij de 13e plaats
met een hoogte van 1.55 meter.
Helemaal niet zo'n slecht resultaat
voor haar eerste optreden bij een
Nederlands Kampioenschap.
Sanne volgend jaar ben je nog Bmeisje. En dan zijn de
kampioenschappen nog iets verder
weg namelijk in Sittard.
Zondag kwam Sanne aan de bak voor
het onderdeel verspringen. Met 24
deelneemsters voor Sanne een 12e

24 MEI 2001 HEILOO
HEMELVAARTSVVEDSTRIJD
Org.: A.V. Trias

Als enige Haarlem atleet was Darcy
de Windt naar Heiloo gereisd om
daar te gaan deelnemen aan het ·
onderdeel Hink-Stap-Springen.Darcy kwam tot een goede prestatie.
Zijn beste sprong was 14.33 meen
prestatie die zijn deelname aan de
Nederlandse kampioenschappen veilig
stelde.

22-23-24 JUNI 2001 UDEN
NEDERLANDSE
JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
Org. : A. V de Keien

Ik wil beginnen met een compliment
uit te delen aan de organiserende
vereniging "De Keien". Drie dagen
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plaats met een sprong van 5.04
meter. Ook deze prestatie was
zonder meer goed.

4. Sanne Immer

14.08 (-0.9mps)

Me is jes B hoogspringen :
1. Sanne Immer
1.55 m

7 EN 8 .JUU 2001 TILBURG
DELTA LLOYD NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN BAAN
SENIOREN

Heren 100 m resp 1 e en 2e serie:
5. Rob. de Wit
12.61 (+0.2mps)
3. Rolf Bruyn (JA) 12.82 (+07mps) PR

Org.: A.V. Attila

Heren discuswerpen:
9. Rob de Wit
26.96

Uitstekende prestatie van Darcy de
Windt!!

.Jongens A discuswerpen:
3. Rolf Bruyn
30.20

Het was voor Darcy een goed
kampioenschap. Na zijn resultaat in
Heiloo op 24 mei jl. 14.33 m bij het
Hink-Stap-Springen en zijn zesde
positie op de seizoensranglijst op dit
onderdeel was de kans op een goede
klassering tijdens het N.K. dus wel
mogelijk. Dat het uiteindelijk een
derde plaats opleverde en daarmede
de bronzen medaille kwam toch wel
als een welkome verrassing.
Darcy kwam in zijn derde poging tot
een afstand van een 14.70 meter met
een windnadeel van 2.0 m per sec.
Dat tijdens de prijsuitreiking een
geheel verkeerde naam werd
omgeroepen voor Darcy was een
blunder maar dat mocht de pret niet
drukken. Darcy nogmaals proficiat
met je 14.70 meter en een dik PR!!

.Jongens B kogelstoten:
4. Mark Schutte 9.81 PR

13 .JUU 2001
INSTUIFWEDSTRIJD HEILOO
Org.: A.V. Trias
Er was een goeie opkomt (100 deelnemers).
Hopelijk hebben jullie een goede prestatie
geleverd. De weersomstandigheden zijn goed.
Geen windvoordeel, en de temperatuur is 18°

Meisjes B 100 meter:
Sanne Immer
13.6
Omgerekend naar elektronische tijd
13.84 sec. een PR voor Sanne.
Me is jes B verspringen:
2. Sanne Immer
5.10
Slechts 1 cm minder dan de nummer
1 (5 .11).

11 .JUU 2001 LEIDEN
INSTUIFWEDSTRIJD

Heren 100 meter 2e serie:
2. Rob de Wit
12.4

Org. : A.V. Leiden Atletiek
Instuif met elektronische tijd . Bewolkt met af en
toe zon, temperatuur van 18 tot 20 graden,
windkracht 6 vanuit het zuidwesten.

Heren kogelstoten:
5. Etienne de Groot

Me is jes B 100 meter:
6

11.71

•

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 072 541 11 11

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.

middenafstand. En we deden ons best met de
organisatie van die mooie avondwedstrijd.

Heren discuswerpen:
14. Rob de Wit

28.44

Ondanks de mooie woorden van de
organisator was onze "Haarlem"
deelnemer René Moesman verre van
tevreden volgens René was het een
puinbak de wedstrijd begon veel te
laat de serie indeling was waardeloos.

Jongens A kogelstoten:
1. Rolf Bruyn
10.37
Jongens A discuswerpen:
1. Rolf Bruyn
30.21
27 JULI 20901
INSTUIFWEDSTRIJDEN

Heren 100 meter resp. 200 meter:
1. René Moesman
11.6
23.7
1. René Moesman

Org.: A.V. Trias
Ondanks dat het erg warm en ook benauwd was ,
was er een goede opkomst, vooral op

Joop van Drunen hard aan het werk:
met "verhaalt jes" bedenken en
verzamelen van alle uitslagen voor de
Wissel!
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23 juni Minibokaal - Hoorn
Een erg goede wedstrijd waarbij veel medailles mee werden teruggenomen.
Jirina was goed in vorm met 2 overwinningen in persoonlijke •·ecords (onder 1.50.0 op de
600 meter!), Stein benadert het clubrecord kogelstoten steeds meer: nu 11.32 ! (1ste).
Ook behaalde hij nog 2 tweede plaatsen. De minibokaal bij de D-junioren ging zijn neus
net voorbij.
Twee overwinningen en een 2de plaats waren er voor Mitchell, met o.a. weer 2.22 op de
800 meter.
Sjoerd won de 100 horden en behaalde een 3de plaats op de 300 horden.
Wouter werd 2x keurig 3de bij het verspringen en de 1000 meter.
Mortaza werd 2de op de 100 meter.
Uitslagen:
Jongens D pte jaars
80 meter
11.5 (pr)
4. Wouter Snel

80 meter horden
7. Yashin v. Kesteren

1000 meter
3.27.0
3. Wouter Snel
9. Yashin v.Kesteren 4.09.4

Verspringen
3. Wouter Snel
4. Niels Pijnaker

Hoogspringen
4. Niels Pijnaker

Speerwerpen
9. Yashin v.Kesteren 15.61

1.25

Jongens D zde ,jaars
80 meter horden
13.8
2. Stein Metten
Kogelstoten
1. Stein Metten

4 .06 (pr)
3.99 (pr)

Verspringen
2. Stein Metten

4 .35

Verspringen
15. Anne v.d. Erf

2.44

11.32 (pr)

Meisjes D zde jaars
600 meter
9. Anne v.d. Erf
2.16.8 (pr)
Kogelstoten
14. Anne v.d. Erf

18.7

6.10 (pr)
8

Jongens C 1ste jaars
100 meter
2. Mitchell Ciaassen 13.3

800 meter
1. Mitchell Ciaassen

2.22.2

100 meter horden
1. Sjoerd Lether

17.2

300 meter horden
3. Sjoerd Lether

50.2 (pr)

4.75

Discuswerpen
5. Sjoerd Lether

24.81 (pr)

Jongens c zde jaars
100 meter
2. Mortaza Nizan
13.5

100 meter horden
3. Mortaza Nizan

19.0 (pr)

Verspringen
4. Mortaza Nizan

Kogelstoten
4. Mortaza Nizan

8.65 (pr)

Hoogspringen
6. Jirina v.Kesteren

1.30

Verspringen
1. Mitchell Ciaassen

4.11

Meisjes C 1ste jaars
600 meter
1. Jirina v.Kesteren 1.49.8 (pr)
Speerwerpen
1. Jirina v.Kesteren

24.84 (pr)

30 juni/1 juli Meerkamp Santpoort

+

Haarlem

Grote deelname aan deze wedstrijden van Haarlem (zo hoort het ook).
Het weer was prima dit keer. Over de hele linie is er erg goed gepresteerd met stapels
persoonlijke records. De besten waren de heren Metten die een 3de en 5de plaats
behaalden , waarbij Stein het clubrecord meerkamp erg dicht benaderde!!, en Anne die
na een goed eerste deel op de 60 horden hard ten val kwam en niet kon finishen , maar
een erg goede mentaliteit liet zien door op bijna alle volgende onderdelen knokkend
persoonlijke records te halen!
Uitslagen:
Jongens D 1ste jaars
SOm
11.2p·r
7. Duvan M.
12.0
6. Wouter 5.
12.4
8. Niels P.
12.8
14. Niels W.
17. Yashin v. K. 14.0

5. Duvan M.

Hoog
1.15pr

Pnt.
549
435
383
335
206

Ver
3.61pr
4.05
3.79
3.72pr
3.05

Pnt. KQgel
352 7.89pr

Pnt.
340
428
376
362
228

Speer
12.20pr
16.15pr
17.98pr
13.25pr
17.16pr

Pnt. 1000m
415 3.26.3
9

Pnt.
157
247
285
182
268

80hrd.
15.1pr
16.4pr
17.9
18.7
19.6

Pnt.
375
283
193
151
107

Pnt. Totaal pnt.
503 2691pr

8. WouterS.
10. Niels P.
15. Niels W.
17. Yashin v.K.
Jongens D

2clc

1.10pr
1.20
1.15
1.05pr

316
389
352
279

6.47pr
5.78pr
5.37
4.74

335
292
266
223

3.35.8
3.48.3
3.54.4pr
4.35.0

444
374
342
168

2488pr
2292pr
1990pr
1479

'f.er
4.25
366
3.55

Pnt.
468
350
328

Speer
33.83pr
21.05pr
22.25

Pnt.
553
344
366

80hrd.
13.6
17.7
16.8pr

Kogel
11.29
7.90pr
6.30pr

Pnt.
583
416
324

1000m
3.26.9pr
3.49.8pr
3.50.9pr

Pnt.
499
366
360

Totagl pnt.
3737pr
2507pr
2498pr

jaars

SOm
3. Stein M.
10. Niels R.
12. Tim R.

11.2pr
11.6pr
12.1pr

Pnt.
549
490
422

Pnt.
503
204
257

3. Stein M.
10. Tim R.
11. Niels R.

Hoog
1.45pr
1.15pr
1.25pr

Pnt.
582
352
426

60hrd.

Pnt. Hoog

Pnt. Speer

Pnt.

13.3
14.2

242 1.20pr
177 0.90

389 11.62pr
169 8.85

143
69

1.10pr

316 11.94pr

151

~

Pnt. 600

Pnt. Totaal pnt.

Meisjes D
1ste jaars
5. Nienja B.
13. Eva v.d. E.

jaars
15. Anne v.d. E. dnf
2de

1ste jaars
7.. Nienja B.
13. Eva v.d. E.

0

Ver

Pnt.

3.46
306

310 6.27
230 6.02

323 2.02 .8
307 2.13 .9

395 1802pr
287 1239

248 6.10pr

312 2.13 .3pr

292 1319pr

lOOm

Pnt. Ver

Pnt. Kogel

Pnt. Hoog

Pnt.

13.0
13.0pr

634 4.96
634 4.26

613 7.57pr
470 7.99pr

398 1.40pr
421 1.35pr

541
499

13.5

567 4.43

504 8.81pr

464 1.35pr

499

Discus Pnt.

Speer Pnt.

1000m Pnt. Totaal

jaars
15. Anne v.d. E. 3.15
2de

Jongens C
1ste jaars
6. Mitchell C.
7. Sjoerd L.
2de jaars
7. Mortaza N.

100hrd Pnt.
1ste jaars
6. Mitchell 18.7pr 424

21.52

335

30.66pr 505
10

3.03 .6pr 669 4119pr

7. Sjoerd 17.3
zde jaars
7. Mortaza 19.2

515

21.22

329

24.73pr 409

3.27.2

497 3774pr

394

24.64pr 389

29.36pr 485

3.33.4

473 3761pr

Me is jes C 1ste jaars
80hrd
15.5pr
6. Jirina v. K.

6. Jirina v. K.

Ver
4.12

Pnt. Hoog
345 1.40

Pnt. Kogel
541 .6.27pr

Pnt. Speer
442 18.42

Pnt. 600m
293 1.48.9pr

Pnt. 150m
' 323 21.5pr

Pnt.
473

Pnt. Totaal pnt.
562 2979pr

11/12 augustus Dutch Challenge -Santpoort
De tweede dag was verregend en zelfs afgelast, de eerste dag redelijk weer, maar wel
een erg harde wind, waardoor de tijden op de langere loopnummers wat tegenvielen.
Uitslagen:
80 horden JD
18.82
9. Yashin v. Kesteren
Speerwerpen JD
17.82 (pr)
12. Yashin v. Kesteren
Hoog MC
1.40
7. Jirina v. Kesteren
Speerwerpen MC
23.10
8. Jirina v. Kesteren
600 meter MC
5. Jirina v. Kesteren
1.53.10
100 meter JC
13.83
10. Mortaza Nizan
150 meterJC
19.55 (pr)
5. Mortaza Nizan
800 meter JC
2.22.86 (nee he?!)
8. Mitchell Ciaassen
Kogelstoten JC
9.17 (pr)
5. Mortaza Nizan
.,_

Komende wedstrijden
25/26 augustus Nationale C-Spelen - Amsterdam Ookmeer
29 augustus· Instuif Avondwedstrijd C-junioren Haarlem
8 september CD-junioren Haarlem
9 september Nationale D-Spelen- Amsterdam Olymp.Stadion
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ANNE VAN DER ERF:
"ATLETIEK IS SUPER!"

Anne, geboren op 29 maart 1988, is sinds éénjaar lid van onze vereniging. Zij ging voor de
gezelligheid wel eens met haar zus Eva mee, die al eerder lid werd van de vereniging. Arme
vond het een leuke sport en besloot ook lid te worden. Ze zit nu bij de junioren D2. Haar
moeder doet mee met de recreantengroep en ook haar vader is geregeld naast de baan te
vinden.
"Het leuke van atletiek is datje zo veel verschillende ·
onderdelen hebt en datje zo veel met je lichaam doet."
Wedstrijden doen vindt ze leuker dan trainen, "maar als
je vooruit wil komen, dan moet je veel trainen. We zijn
met een groep C- en D-j unioren van ruim 25 jongens
en meisjes. Op de training maken we ook vaak gein,
maar als er te veel wordt geklierd, dan wordt onze
trainer een beetje chagrijnig. Maar Erik Rollenberg kan
ook lol maken en de oefeningen heel goed uitleggen en
voor doen. 's Zomers trainen we op de baan en 's
winters in de duinen en de zaal."
Kogelstoten vind ze het leukst, dat doet ze ook al met
een aanglij en komt daarbij met 2 kg. tot 6.10 meter.
Maar ook de loopnumers 60 en 600 meter vindt ze
leuk. Op de 600 meter heeft ze op 23 juni in Hoorn
haar persoonlijk record met 3 seconden verbeterd, naar
2.16.73. Op 1 juli in Haarlem weer 3 seconden eraf:
2.13.3 , en ook nog persoonlijk records met speer
(11 .94) en hoog (1 .10). Daar is ze best trots op.
"We hebben nu 4 wedstrijden gehad en er komen van
de zomer nog meer wedstrijden, ook een meerkamp.
Op die wedstrijden verheug ik me erg", aldus Arme.
"Veel andere hobby's naast atletiek heb ik eigenlijk
niet, en van veel huiswerk heb ik nog geen last. Na de zomer ga ik naar het Schater Lyceum,
daar heb ik best zin in".

Leo van der Veer
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STEIN METTEN:
"DIE RECORDS, DAAR GA IK HEEL HARD VOOR TRAINEN."

Stein, geboren op 5 juli 1988, is sinds september 1997 lid van onze vereniging. Hij houdt van
fysieke inspanning en is daarom aan atletiek gaan doen. Naast atletiek zit hij ook op voetbal, bij
RCH waar hij keeper is. "Mijn vader en opa zaten ook op deze voebalclub. Mijn opa was een
beroemde voetballer" , aldus Stein. Vader Gerard is lid van de recreantengroep en was een aantal
jaren penningmeester van AV Haarlem.
"Ik vind het leuk om mijn lichaam te ontwikkelen
en sterke spieren te krijgen. Thuis oefen ik ook op
de hometrainers van mijn vader, en met losse
haltertjes. Van een zware training kan ik helemaal
kicken. "
Voor atletiek traint hij 2 keer in de week en op
woensdag traint hij bij zijn voetbalclub. "Trainer
Erik vond ik in het begin heel streng, maar mijn
vader heeft me uitgelegd datErik ons beter wil
laten presteren. Nu bekijk ik het op een positieve
manier."
Met zijn rood-roze haar is hij een opvallende
verschijning. "Mijn vader was in het begin heel
boos, maar nu gaat het wel. Het was een cadeau
van mijn moeder voor mijn verjaardag. Mijn haar is
eerst gebleekt en toen geverfd. Ik vind het zelf erg
gaaf."
"Trainen is leuk, maar wedstrijden zijn het leukst.
Dan kan je zien of je vooruit bent gegaan, en of wat
op de training lukt in de wedstrijd ook lukt."
Zijn persoonlijke records zijn de volgende: kogel:
11.32; hoog: 1.45; ver 4.41; 80 meter: 11 ,3; 80
meter horden: 13,6; speer: 33 ,83; 1000 meter: 3 .26,9.
Op het meerkamp-weekend van 30 juni en 1 juli werd hij derde en zat hij met 3 737 punten dicht bij
het clubrecord juniorenD op de zevenkamp. Dat stamt uit 1985 en staat met 3818 punten op naam
van Patriek Been. Ook het kogelrecord lijkt binnen zijn bereik te liggen; het staat op 12.30 meter.
"Dat meerkamp-record moet ik kunnen pakken; het kogel-record zal moeilijk worden. Die records,
daar ga ik heel hard voor trainen", aldus Stein.

Leo van der V eer
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