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Frans Halsplein Haarlem

vloerverwarming
warmtevoorziening zwembaden
luchtbehandeling
sanitair-badkamers
zonne-energie

Specialist in zonne-energie

Lange Herenstraat 10
2011 LH Haarlem

l.Jd van de

Veren1g1ng van
Nederlandse
lnstallatlebednJven

OR:'-JA~ I I::. !

Ea

TEl\- ' B l:E LD E:. ' G I ETER IJ
H A t ' DE L SO DI:.R i'H : .\ill ! G

tel. 023- 5320433/ fax 5324257
~

Al

W

E-mail: vinkesteyn@ planet.nl

jaar het vertrouwde adres

Gewea, t raat 50 / 52- 20 1-t Jl- Haarle m
Tele foon 0 2 ) - )H 0 7 2-l- Fax 0 2 3- 524 11 56

DE SPIKESSPECIALIST VAN HAARLEM.
RUNNERSWORLD.
Voor he t al le rb es te o p loopgebi e d
mo e t j e hij Runn e rswo rld z ijn .
H et bes t e ad v ies va n me nse n di e
ze lf lope n Waar je ee n br e d e ko ll ek ti e
weJst rijd sc ho e ne n e n s peciaa ls pikes
v indt . Voor ie d eree n di e in de a tl e ti e k
grip zoek t . Bij d é s pik ess p ec iali s t va n
Haarl em du s.

SPECIAALZAKEN, GERUND DOOR RUNNE RS.
A ncga ng 29. 20 11 HR Haarlem
tel. (023) 532 87 56

Running

Ind oo r

T en ni s

Triathlon

Fitness

Walkin g

Jaarvergadering

Hierbij nodigen wij u uit om de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen op:

DINSDAG 9 APRIL 2002
Belangstellende ouders/verzorgers van onze jongste jeugd zijn als toehoorders welkom.
Plaats: in het krachtcentrum van A. V. Haarlem, Pim Muliersportpark te Haarlem.
Aanvang: 20.00 uur precies.
Agenda:

1.

Opening door de voorzitter.

2.

Ingekomen stukken.
Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend
bij de secretaris.

3.

Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen.

4.

Jaarverslag van de secretaris en diverse commissies.

5.

Jaarverslag van de penningmeester.

6.

Rapport van de kascommissie.

7.

Verkiezing van het bestuur.
Volgens rooster is aftredend:
Edwin van Drunen, herkiesbaar als penningmeester.
Secretaris, vacant.
Kandidaat bestuurslid:
Eventuele voordrachten van kandidaten voor deze functie dienen, ondertekend
door 5 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, 10 dagen
voor de vergadering te worden ingediend bij de secretaris.
Tevens bekendmaking van de diverse commissies.

8.

Vaststellen van de begroting 2002.

9.

Ingekomen voorstellen. Voorstellen dienen 10 dagen voor de vergadering te
worden ingediend bij de secretaris (uiterlijk 30 maart 2002).

10.

Verkiezing kascommissie.

11.

Rondvraag.

Namens het bestuur
Renée Schmidt

jaargang 56

"verschijnt 8 maal per jaar''
redactieadres

nummer 1

Rob Schlotar
Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM

Februari 2002

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

http://run. to/avhaarfam

Van de redactie
Het staat in een kort berichtje van het bestuur, het zat er natuurlijk al een tijd aan te komen, maar nu
is het dan een feit, de club heeft een nieuw waarnemend voorzitter, Renée Schmidt. Niet langer Joop
van Drunen dus, maar gezien zijn antwoord op de vraag "Wat ga je dan nu voor de club doen?",
namelijk "Hetzelfde als altijd", blijft Joop zich dus als vanouds voor de club inzetten.
Bij de clubbladcommissie ook een wijziging, Nico Treep komt ons groepje versterken. Als eerste stort
hij zich op de vormgeving van het blad, en mensen die Nico kennen van zijn omslagen, kalender en
andere ontwerpen voor de club, weten dat dat bij hem in goede handen is.
Voor nu moet je het nog even met die oude vertrouwde Wissel doen, maar daar is wel wat bij
gekomen. De oproep van Leo van der Veer om voor kopij te zorgen heeft het eerste resultaat
opgeleverd. In dit nummer begint Gerard Metten met een rubriek over allerlei zaken die iets met
voeding te maken hebben.
Ook vanaf nu zul je verspreid over de pagina's korte atletiekberichtjes terugvinden die ik her en der op
op het internet ben tegengekomen. Niet het laatste nieuws, zoals het nieuwe hoogspringrecord van
Wilbert Pennings want tegen de tijd dat het clubblad verschijnt is dat al geen nieuws meer. Nee, het
gaat meer om berichten van de KNAU en IAAF, of opmerkelijke berichten die je niet in elk blad
tegenkomt. Suggesties zijn natuurlijk welkom.
Niet voor elke keer, maar wel nieuw in het clubblad is een compleet overzicht van iedereen die lid is
van AV Haarlem, en zoals dat door Jos van Belle wordt bijgehouden.
Dan een oproep aan de atleten en atletes om zelf ook eens een verslagje van een wedstrijd te
schrijven. Trainers, vaders en moeders blijven toch maar toeschouwers, en alleen de deelnemers zelf
weten hoe zwaar een cross echt was, of hoe leuk het was om een PR te verbeteren.
Het hoeven geen lange verhalen te worden, dat mag natuurlijk wel, maar laat anderen eens weten
hoe je een wedstrijd beleefd hebt.
Wil je jouw artikel in de volgende Wissel geplaatst hebben, lever dat dan zo snel mogelijk, maar
uiterlijk 4 maart, bij me in. Het liefst heb ik de tekst via e-mail of op diskette, dat voorkomt lees- en
typefouten. Heb je een diskette nodig, vraag het even, dan krijg je er een van me.
Normaal geschreven was ik nu al aan het eind van de bladzijde aangekomen, maar omdat ik ben
overgestapt naar een iets kleiner lettertype - was dat al opgevallen trouwens - heb ik nog wat ruimte
over. Daardoor past er nu dus iets meer tekst op een pagina dan voorheen, en dat maakt het indelen
weer iets gemakkelijker.
Zo, het eind is gehaald. Tijd om er mee te stoppen.
Rob Schlüter
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Namen ·& Adressen
Bestuur A.V. Haarlem

Commissies

Voorzitter:
Renée Schmidt
Rollandslaan 25
2015GB Haarlem

Clubblad Commissie
Rob Schlüter
Reitzstraat 23
2021 TM Haarlem
E-mai l: schluter@ ision.nl

023 - 524 8585

Secretaris:
Vacant
Penningmeester:
Edw in van Drunen
Duin en Kruidbergerweg 16
1985 HG Driehuis
E-mai l: evd@ niehelancee.nl .

Technische Commissie:
René Ruis
023 - 531 7258
E-mail: prruis@ novacollege.n1
0255 - 515205

Lange Afstand Commissie:
Bert Boesten
' ·
023 - 538 5623
E-mail: hl.boesten@td .klm .nl
Jeugd Commissie:

Commisaris:
René Moesman
Willem Klooslaan 27-2
2024 JP Haarlem

Renée Schmidt

023 - 525 9879

Praktijk Clubarts:
F.S.G.M. Knuvelder
Van Oosten de Bruijnstraat 5
2014 VM Haarlem

Kascontrole Commissie:
Wim Hartman

023 - 525 6036

Wedstrijdsecretaria ten
023 - 5272338

Senioren & Junioren A/B
Joop van Drunen

023 - 524 4340

Junioren CID
Gerard van Kesteren

023 - 5314714

023 -- 534 0480

Pupillen
Baltien de Wit

. 023-5263123 ...

·'

'

.,

.,

'

Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan
namens A.V. Haarlem
Joob van Drunen
023 - 524 4340
E-mai l: j.m .van.drunen@ planet.nl

Trainers A.V. Haarlem
Sanne van Buchem
Arjan Buiter
Martijn Carol
Rob de Nieuwe
e-mail : sabor@ planet.nl
Rob Schlüter
e-mail: schluter@ ision.nl
Baltinede Wit
e-mail : peter.wit@ hetnet.nl
Rob de Wit
e-mail : waku25 @ hotmail.com
Ruud Wielart

023 - 524 8585

Wedstrijd Organisatie Commissie
Haarlem/Holland:
Joop van Drunen
023 - 524 4340
E-mail : j.m.van.drunen@ planet.nl

Commisaris:
023- 524 4340
Joop van Drunen
Ramplaan 98
2015 GZ Haarlem
E-mail : j .m.van.drunen @ planet.nl
Ledenadministratie:
Jos van Belle
Sparrenstraat 26
2023 WX Haarlem
E-mai l: jmg.van.belle@hetnet.nl

023 - 525 0752

023 ~7 5246346
023 - 5281033
023- 5376280
023-5350283

Platform Pim Muliersportpark
namens A.V. Haarlet)1
Joop van Drunèn
, 023 - 524 4340
E-mail : j .m.van.drunen @ planet.nl

023 - 5250752
023 - 5263 123
023 - 5263 123
023 - 5279080
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Een Harteltjk Welkom Aan:
0 junioren:
Lennart Overbeek

Timorstraat 4

2022 RG

Haarlem

Lieke Stoop
Tom Enzler

Jan Luykenstraat 97
Maerten van Heemskerckstraat 33

2026 AE
2021 ZG

Haarlem
Haarlem

Adreswijzigingen:
Rik Roozenburg

van 't Hoffstraat 75

2014 RC

Haarlem

A pupillen:

Van het Bestuur.·
Bestuurswisseling
Tijdens de laatste bestuursvergadering op 11 december 2001 heeft het bestuur besloten dat de
huidige secretaris, Reneé Schmidt de taken van de waarnemend voorzitter Joop van Drunen met
ingang van 1 januari 2002 zal overnemen. Dit betekent dat de functie van secretaris vacant is .
Het bestuur doet hierbij een oproep aan de leden van A.V. Haarlem om deze functie zo spoedig
mogelijk in te vullen . Tot de komende algemene_ledenvergadering op 9 april a.s. zal Reneé Schmidt
de taken van de secretaris waarnemen .
Voor verdere informatie over de vacante functie kunt u contact opnemen met Reneé Schmidt.

Training CID junioren
Vrijdag 22 februari is er geen training in het Kennemer Sportcentre.

AV Haarlem Runners
Het voorjaar knipoogt. ..
De Spaarnwoudeloop komt er weer aan!!!
Terwijl in andere, normale winters het ijs in de sloten van Spaarnwoude minstens een vuist dik is ,
kwetteren de vogeltjes nu al in januari dat het een lieve lust is. Het klimaat is in de war, en ook dat is
oude koek ...
Helaas : de weersvoorspelling voor 24 maart tijdens de Spaarnwoudeloop is ouderwets SNERT!
Wij , de leden van de LangeAfstandsgroep, maken zoals gebruikelijk langs deze weg bekend dat wij
ervan uitgaan dat jullie je maatregelen nemen om op 24 MAART de elementen traditioneel te
trotseren! Wij doen opnieuw een beroep op de gebruikelijke harde kern , net als ieder jaar aangevuld
met wat verse krachten . De oudgedienden zijn inmiddels goed op de hoogte van dat wat verwacht
mag worden op die jaarlijkse hoogtijdag van onze vereniging : doorzettingsvermogen , lange adem ,
sportiviteit, kortom een alternatieve trainingsdag vooriedereen die ingezet wordt. ..
En als er niets meer is dat je op de been dreigt te kü'nnèn houden tijdens die eindeloze, kille
Spaarnwoudedag ... dan kun je altijd nog dromen van die heerlijke warme voorjaarsavond die enkele
maanden later ongetwijfeld ergens in een gastvrije tuin in Heemstede, met pasta, bier en Bingo-Lotto,
of zoiets .
We gaan er natuurlijk van uit, dat het op de 24ste maart ook dankzij jullie weer een leuke dag wordt
voor al die uitslovers! En voor jullie zelf ook hoor!!!
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Aan.k·o mende juryleden
De Wedstrijd Organisatie Commissie is een samenwerkingsverband tussen de .
atletiekverenig ingen Haarlem en Holland en houdt zich bezig met het organiseren van
atletiekwedstrijden op de atletiekbaan van het Pim Muliersportpark.
Ter versterking van ons team juryleden vragen wij :

Sportieve en enthousiaste mensen
U gaat deel uitmaken van een enthousiast team en u wordt een carrière met
doorgroeimogelijkheden geboden .
De beloning is overeenkomstig de huidige beloningsstructuur bij de WOC .

..

·

;.,

Kortom:
Wij vragen ouders, trimmers, atleten (vanaf C junior) en andere atletiekliefhebbers om zich
aan te melden voor het volgen van een jurycursus.

_ _

Wat gaat dat wel niet kosten?

Deze cursusz13l 5 avonden in beslag nemen , c.a. 2 uur per avond en zal gehouden worden in
de kantine van de atletiekbaan .
De financiële gevolgen hiervan worden door de WOC gedragen . U hoeft zich slechts 5
(gezellige) avonden beschikbaar te houden .

Wanneer?
De jurycursus zal worden gehouden op een nog nader vast te stellen avond in maart en wordt
besloten met een toets .

Wat zijn de gevolgen
U zult gedurende het zomerseizoen een aantal maal worden benaderd om bij een vari de
wedstrijden als jurylid te functioneren. U mag iedere wedstrijd komen (c.a. 8X per seizoen)
maar dat is niet noodzakelijk. Wanneer u wilt jureren, bepaalt u uiteraard zelf.
U kunt zich aanmelden bij Joop van Drunen , telefonisch of op een van de trainingen .
Aarzel niet, pak meteen de telefoon en bel: 023 - 5244340

---------r~--~------------------------------------------~----------~~

KNAU re i kt .pr~statieprijzen 2001 uit
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de KNAU zijn de prestatieprijzen voor het jaar 2001 uitgereikt:
Atleten van 2001 zijn Kamiel Maaseen Laetitia Vriesde. Maase vanwege zijn zilveren medaille op de EK
veldloop en de tiende plek tijdens de 10.000m op de WK in Edmonton . Vriesde traint en woont al jaren in
Nederland en dus was haar derde plaats op de 800 m, plus het feit dat zij al vele jaren een factor van
betekenis is voor de Nederlandse atletiek goed voor de prijs .
Overige ontvangers zijn de junioren Yvonne Wisse en Arnoud Okken , Tine Schenkels, Eric Roeske , het
jurycorps van de EK onder 23 in Amsterdam , het organisatiecomite van de EK onder 23 jaar en de City
Pier Cityloop. (Bron : KNAU)
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ERIK ROLLENBERG:
"ER ECHT VOOR WILLEN GAAN, DAT IS IN MIJN OGEN ATLETIEK"
Erik Rollenberg , geboren op 25 augustus 1958, startte zijn loopbaan bij Lycurgus , wisselde aanvankelijk tussen KAV Holland en AV Haarlem, maar kwam in 1981 definitief bij onze vereniging . In 1981 en
1982 studeerde hij in Amerika, aan de Universiteit van Montana , waar hij ook deel uitmaakte van het
universiteitsteam .
Zijn record op hoogspringen dateert uit 1982 en staat op 2.201 Hij kwam een aantal malen voor de
Nederlandse ploeg uit en werd eveneens geregeld Nederlands kampioen hoogspringen .
Nog steeds , mits niet geblesseerd , is hij actief als hoogspringer, waarbij hij zich de laatste jaren in het
bijzonder op de Gay Games richt. Op de door Frank van Ravensberg samengestelde ranglijst "De
100 Haarlemse Helden van de 20ste eeuw" bezet hij een zestiende plaats.
Aan welke wedstrijd bewaar je als hoogspringer de mooiste
herinneringen?
Dat is niet één enkele wedstrijd geweest. Aan verschillende
wedstrijden denk ik met veel plezier terug. Uiteraard mijn
persoonlijk record van 2.20. Maar ook mijn eerste jeugdinterland junioren A , waar ik in de stromende regen 2.00
sprong . Of de eerste keer dat ik 2.08 haalde , indertijd de limiet voor deelname aan de Europese jeugdkampioenschappen .
Ruud Wielart sprong in 1979 over een hoogte van 2.28.
Moet je het pech noemen dat je in jouw topperiode net achter Ruud Wielart zat, of trok je je juist aan hem op?
Hoogspringers zijn over het algemeen toch in de eerste
plaats solisten , die hun eigen plan trekken. Ruud had in
1979 zijn top , ik de mijne in 1982. In 1981 begon voor Ruud
overigens ook het blessureleed .
In 1982, je was toen pas 23 jaar oud, sprong je 2. 20. Had
er, terugblikkend, misschien meer in jouw carrière gezeten?
Gezien mijn leeftijd had er misschien meer in gezeten .
Maar door blessures (vooral mijn knie en rug) was na 1982
hoogspringen op topniveau voorbij.
Ik heb jou in 1998 in Amsterdam op Ookmeer (met 1. 85)
1982. Erik aan de top in Nederland
kampioen hoogspringen zien worden bij de Gay Games.
Dat waren, ook voor het publiek, erg gezellige wedstrijden.
Veel meer sfeer dan een doorsnee atletiekwedstrijd voor
een handvol toeschouwers
Het zijn altijd bijzonder leuke wedstrijden . De eerste wedstrijd , in 1982, heb ik gemist, maar daarna
was ik er steeds bij . In 1986 was ik de enige Nederlandse deelnemer. Als mijn rug het houdt ben ik in
2002 in Sydney zeker ook weer van de partij.
Erik, als leraar werkzaam in het basisonderwijs, begon reeds in 1982 als trainer van de jeugd. Sinds
dit winterseizoen heeft hij een stapje terug gedaan voor wat betreft het zèlf geven van training. Welke
rol vervul je nu bij de training van C- en 0-junioren?
Ik heb een soort coördinerende rol, volg het verloop van de trainingen , houdt contact met de groepen ,
en zal af en toe (als de trainers zelf niet kunnen) wedstrijden begeleiden
Ik ben dus nog wel betrokken , maar duidelijk op meer afstand .
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Atleet. ..
Trainer ...
Coördinator

Wat heeft jou gemotiveerd om zo lang training te willen geven aan de
jeugd? Je staat immers overdag ook al voor de klas.
'Ik heb niet constant training gegeven Af en toe heb ik een periode afstand genomen, maar liet me dan toch weer overhalen. Als je overdag
ook al voor de klas staat, wordt het op een gegeven moment te veel.
Aan de andere kant heeft het geven van training toch ook z'n leuke
kanten . De grootste kick krijg ik als het me lukt om de jeugd gek te
krijgen voor deelname aan wedstrijden. Dat de jeugd op die manier
gemotiveerder gaat trainen om de eigen prestaties te verbeteren . Ik
heb bijvoorbeeld vroegerGer Wessel gehad ; hij was in het begin zeker geen ster, maar heeft zich langzaam ontwikkeld tot een knappe
400 meter loper.
Wat verwacht je van de huidige lichting C- en 0-junioren?
Het zijn , zeker vergeleken met andere geledingen binnen de vereniging , gelukkig vrij grote groepen . Er zitten absoluut talenten bij die op
deD-en C-spelen goed mee moeten kunnen komen .
Hoe kijk je tegen de vereniging aan nu er nog maar zo weinig senioren
wedstrijdatleten rond lopen? Hoe denk JU clat de jeugd voor de vereniging kan worden behouden?
Een goede vraag , maar het antwoord is moeilijk .
Bij onze verenigi ng , maar ook landelijk is het beeld vrij somber . Je
krijgt geen verse junioren A of B meer binnen , die op latere leeftijd bewust voor atletiek hebben gekozen.
Atletiek is vooral een individuele sport , waarbij de lol in de beleving op
trainingen en wedstrijden zit. Er echt voor willen gaan , dat is in mijn
ogen atletiek . Natuurlijk scheelt het een hoop als je met een leuke
ploeg traint en aan wedstrijden doet.
Ik ben geen voorstander van allerlei ludieke versierselen ; bij de training en de wedstrijden moet het wel om atletiek in zijn zuivere vorm
blijven gaan
Ik zie bij de senioren , uitzonderingen daargelaten , weinig echte bezieling .
Bij deze vraag moet ik aan een uitspraak van Evert van Ravensberg
denken ; hij stelde dat met de dood van Stijn Jaspers het bergafwaarts
is gegaan met de vereniging .
Leo van der Veer

Hardloper verslaat paard over 80 km wedstrijd
Ultraloper Tom Johnson heeft op 7 februan de Arabische hengst Al Baraaq verrassend verslagen in een
race over tachtig kilometer door de woestijn va11 Abu Dhabi . De Amerikaans recordhouder op de 100
kilometer fin ishte de zware tocht door de hitte en het zand in een tijd van 545 . Met die tijd wist hij Al
Baraaq, bereden door eigenares Jennifer Nice , t1en seconden voor te blijven . (Bron : Runnersworld)
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Gerechtigheden

.•·

Door Gerard Metten

WISSELWERKING
Na langdurig en enigszins hinderlijk aandringen van de clubblad commissie (Leo dus!) heb ik mezelf
bereid getoond om een vaste rubriek in de Wissel te beginnen . Natuurlijk gaat deze rubriek over eten ,
mijn lekkerste hobby. Ik denk daarbij aan stukjes over calorieën , gewicht, zin en onzin over eten en
elke keer een lekker en verantwoord recept. De lezers en lezeressen zijn vrij om commentaar te
leveren of vragen te stellen, om op die manier een levendige rubriek te laten ontstaan . Kortom het
niveau van deze rubriek zal ook van U afhangen .
Deze eerste keer wat algemeenheden over gewichtige zaken , onzin over eieren koken en een heerlijk
pasta recept.

GEWICHTIG
Ben ik nou te dun of ben ik eigenlijk een beetje te dik zullen de meeste mensen zich wel eens
afvragen. Daar is gelukkig e~n aardige formule voor:_,de ~MI (Bpdy Mass Index) . Deze BM I kunt U
zeer eenvoudig berekenen door Uw lichaamsgewicht te delen door Uw lengte in het kwadraat. B.v. U
weegt 80 kg en bent 1,85 m lang, dan is Uw BMI: 80 I 3.42 = 23 ,37.
Is de BMI :
-Extreem laag, probeer meteen onderstaand gerecht.
onder de 18
tussen de 18 .., 20 -Te laag, pas op voor ondergewicht.
tussen de 20 - 25 - Prima! Houden zo.
tussen de 26 - 30 -Te zwaar, een bezoek aan een diëtiste is op zijn plaats.
-Gevarenzone , direct beginnen met afvallen!
Boven de 30

ZIN of ONZIN
Als je een ei laat schrikken (in koud water dompelen , dus niet plotseling tegen schreeuwen) na het
koken , kun je het ei makkelijker pell~n . Deze stelling i$ je reinste onzin. Een echt vers ei laat zich
AL TIJD moeilijk pellen, geschrokken of niet geschrokken . De ware reden om een ei te laten schrikken
is om het kookproces te stoppen (net als bij pasta's) om zodoer)cje de vorming van IJzersulfaat (FeS)
en daarmee de zwarte verkleuring aan de buitenkant van het eigeel te voorkomen.

RECEPT
Pasta met blauwe kaas (voor 4 hongerige personen)

Ingrediënten:
500 gr Fusilli Tricolore
250 gr Hamblokjes
25.0 mi Magere Slagroom
100 gr Danish Blue
250 gr Champignons
250 gr Prei
200 gr Fijne Doperwten
Knoflook, Peper
Parmezaanse kaas

Bereiding:
Kook de pasta volgens de gebruiksaan-wijzing (Al Dente) . De in kleine
stukjes gesneden blauwe kaas op een laag pitje oplossen in de
slagroom (eventueel een beetje verdunnen met melk) . De ham ,
gesneden champignons en .de fijn gesneden prei even fruiten met wat
peper en knoflook (naar. smaak) in een koekepan en daarna met de
doperwten bij het slagroom mengsel voegen. Saus over de pasta,
beetje Parmezaanse kaas er over en smullen maar! Ook lekker met een
beetje sla erbij.

Delta Lloyd herziet atletieksponsoring
Delta Lloyd zal haar huidige sponsorovereenkomst met de KNAU , dat op 31 december 2002 afloopt, niet
verlengen . Na zes jaar hoofdsponsorschap van de Nederlandse atletieksport wil Delta Lloyd met het
sponsoringbeleid een nieuwe weg inslaan .
De per eind 2002 door Delta Lloyd te beëindigen sponsoringactiviteiten van de atletieksport omvatten
naast de overeenkomst met de KNAU ook landelijk bekende evenementen als de Delta Lloyd Amsterdam
Marathon, het Delta Lloyd Cross Circuit, de FBK-Games en de Dam tot Damloop .
(Bron : KNAU)
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Suikerziekte en sportbeoefening
Inleiding
Nog niet zo lang geleden kregen mensen met suikerziekte vaak van hun arts te horen dat ze maar ·
niet meer moesten sporten. Tegenwoordig wordt daar gelukkig anders over gedacht. De combinatie
suikerziekte en hardlopen is met enkele spelregels prima mogelijk. In dit artikel zal uitgelegd worden
welke deze spelregels zijn.

Wat is suikerziekte?
Maar eerst zal uitgelegd worden wat suikerziekte eigenlijk is. Suikerziekte, waarvan de Latijnse
benaming diabetes mellitus is , is een stofwisselingsziekte. De oorzaak is een tekort aan het
suikerverwerkend-hormoon insuline, dat gemaakt wordt in de alvleesklier. Met behulp van insuline kan
glucose (suiker) door de cellen uit het bloed worden opgenomen . Als er te weinig insuline aanwezig
is, leidt dat tot te hoge bloedsuikerwaarden in het bloed terwijl de :cellen zelf over te weiniçj" suiker
(=brandstof) kunnen beschikken. Het 'overtollige' suiker wordt met de urine uitgescheiden. Met het
suiker wordt ook extra water uitgescheiden, waardoor iemand die aan suikerziekte lijdt veel zal
plassen en veel dorst zal hebben. Iemand met suikerziekte zal zich als regel niet fit voelen en,
afhankelijk van de ernst van de suikerziekte, uiteindelijk ook vermageren . De suikers worden immers
onverricht ter zaken weer uit het lichaam gescheiden, zonder als brandstof voor de (spier)cellen
verbruikt te zijn.

Behandeling van suikerziekte
Er zijn twee typen suikerziekte te onderscheiden :
• Type I ontstaat meestal op jeugdige leeftijd . Bij dit type suikerziekte produceert de afvle'èsklier ·
nauwelijks of geen insuline meer. De behandeling bestaat uit het meerdere malen per dag
injecteren van insuline. De hoeveelheid van dit suiket\ter'llierkend-hormoon moet afgestemd zijn op
de hoeveelheid suikers (glucose) en meelspijzen (koolhydraten) die gegeten worden en de energie
die (onder andere bij sportbeoefening) wordt verbruikt.
• Type 11 ontstaat meestal op latere leeftijd (doorgaans boven de 40 jaar) . Bij dit type suikerziekte
werkt de alvleesklier niet goed meeren/of zijn de cellen relatief ongevoelig voor de werking van het
suikerverwerkend hormoon . Veelal is er bij de mensèn die dit type van suikerziekte krijgen sprake
van overgewicht. De behandeling van dit type suikerziekte bestaat in eerste instantie vooral uit een
dieet wat, indien noodzakelijk, aangevuld kan worden met bloedsuikerverlagende tabletten of
insuline-injecties .
De behandeling van beide typen suikerziekte is er op gericht om normale suikerwaarden in het bloed
te handhaven. Dat lukt niet altijd. Het grootste gevaar is dat dé' bloedsuikerspiegels in het bloed (veel)
te laag worden (hypoglycemie). In eerste instantie kan dat gepaard gaan met bleekheid, transpireren ,
moeheid, trillen en wazig zien . In dit stadium kan het eten of dtinken van zoetigheid of meelspijzen
(b.v. suiker of een boterham belegd met jam) nog helpen. De symptomen kunnen echter ook erger
worden . In het ergste geval kan er bewusteloosheid en levensgevaar optreden, waarbij er natuurlijk
snel medische hulp gezocht moet worden. Ook te hoge bloedsuikerspiegels (hyperglycemie) kunnen
optreden, wat gepaard kan gaan met een droge mond , veel plassen , hoofdpijn en moeheid . In het
algemeen levert dit minder acute problemen op, maar uiteindelijk zullen er zeker chronische klachten
ontstaan door beschadiging van de verschillende organen . Er zullen dus wel maatregelen getroffen
moeten worden om deze bloedsuikerspiegels te normaliseren . Hierbij is het van belang dat de
bloedsuikerspiegels frequent gecontroleerd worden . In eerste instantie zal een arts deze
bloedsuikerspiegels (laten) controleren (door een verpleegkundige). Na verloop van tijd kunnen
mensen met suikerziekte zelf hun bloedsuikerwaarden bepalen (zelfcontrole) . Zij prikken·. zichzelf dan
in de vinger en bepalen de suikerwaarde dan door middel van een glucosti'Ck. Zij zijn als régel ook
heel goed in staat om de hqeveelheid tabletten of insulinedosis op de uitslag hiervan aan te passen
··
(zeffregulatie) .
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Suikerziekte en sportbeoefening
Bij sport wordt extra energie verbruikt. Energie die nodig is om spierarbeid te leveren. De spieren
krijgen voornamelijk energie uit suikers (glucose) , meelspijzen en vetten . Beide brandstoffen zijn
aanwezig in de spieren en worden via het bloed aangevuld . Wanneer de spieren veel brandstof nod ig
hebben bestaat de kans op te lage bloedsuikerwaarden . Gewoonlijk treedt dit niet op doordat de ·
concentratie van insuline hierop afgestemd wordt en iemand ervoor zorgt dat zijn suikerspiegels
aangevuld worden , dioor iets te eten of te drinken (bijvoorbeeld sportdrank) . Bij mensen met
suikerziekte is deze afstemming verstoord . Het risico op (veel) te lage of te hoge bloedsuikerspiegels
is aanwezig .
Als de bloedsuikerspiegel voor aanvang van de sportbeoefening 'goed' is, bestaat het risico dat er ten
gevolge van de sportbeoefening een te lage bloedsuikerspiegel ontstaat. Om deze te lage
suikerspiegel (hypoglycaemie) te voorkomen , zal de dosis tabletten of insuline verminderd moeten
wordenen/of zal er extra suiker of meelspijzen gegeten moeten worden . Het is echter moeilijk om aan
te geven hoeveel er aangepast moet worden . Dit hangt af van het type sport , de duur en de
intensiteit. Zelfcontrole en het opdoen van ervaring zijn hierbij onmisbaar.
Als de bloedsuikerspiegel voor aanvang van de sportbeoefening (veel) te hoog is, wordt
sportbeoefening tijdelijk afgeraden. Door de verstoring van het samenspel van de hormonen bestaat
dan namelijk het risico dat de bloedsuikerspiegel nog meer gaat stijgen , wat de gezondheid en
natuurlijk ook de sportprestatie negatief kan/zal beïnvloeden .

Effecten van bewegen en sporten
De voordelen van (sportief) bewegen en sporten zijn legio. Bewegen en sporten zijn bij uitstek
manieren om sociale contacten te leggen en fitter te worden . Niet alleen verbetert de algemene
conditie en worden de spieren en botten sterker, maar de verwerking van insuline zal beter plaats
vinden . Die verbetering vindt niet alleen plaats tijdens de inspanning zelf, maar ook nog vele uren
erna . Regelmatig bewegen of sporten kan de behoefte aan bloedsu ikerverlagende tabletten of
insuline dus vaak verminderen. Onder regelmatig bewegen en sporten wordt verstaan dat iemand 3
tot 4 keer per week gedurende minimaal 20 tot 30 minuten aaneengesloten bezig is, met bijvoorbeeld
wandelen , fietsen of (hard-)lopen . Er zijn aanwijzingen dat regelmatig bewegen en sporten een
positief effect heeft op het optreden van de lange-termijn complicaties van suikerziekte. Denk bij deze
lange-termijn effecten bijvoorbeeld aan een slecht gezichtsvermogen en een verminderde
weefseldoorbloeding en daardoor verminderde belastbaarheid van het hart en de benen. Bijkomend
voordeel van sportief bewegen en sporten is dat het gewicht van mensen met een te hoog
vetpercentage ('te dikke mensen') in het algemeen afneemt. Natuurlijk is het van belang dat het
bewegen en het sporten met de behandelend arts doorgesproken wordt . Juist ook bij mensen met
suikerziekte is het belangrijk dat de duur, de intensiteit en de frequentie van het bewegen en de
sportbeoefening langzaam opgebouwd wordt.

Welke sport is het meest geschi kt?
Voor personen met suikerziekte zijn met name de duursporten geschikt. Binnen de atletiek is dat met
name het lange-afstand lopen . Bij lopen is de duur en de intensiteit van de sportbeoefening goed te
doseren, wat van belang is bij de (zelf)regulatie van de suikerspiegels in het bloed . Als er (nog) geen
sprake is van complicaties kunnen de andere takken van de atletiek ook tot de mogelijkheden
behoren . Natuurlijk moet het plezier in de sport voorop staan . Tot slot nog dit: het is altijd van belang
dat de trainer en eventueel ook de medesporters op de hoogte zijn van de suikerziekte en dat zij
weten wat zij moeten doen bij verschijnselen van te lage suikerwaarden in het bloed (namelijk snel
opneembare suikers geven of deskundige medische hulp inroepen) .

Samenvattin g
Suikerziekte is een stofwisselingsziekte , waarbij er een (relatief) t~kort is aan het hormoon insul ine.
Insuline is nodig om suikers vanuit het bloed in de (spier)cellen op te nemen . Bij het instellen van een
therapie is het belangrijk dat de suikerspiegels in het bloed zo goed mogelijk geregeld worden . De
therapie is afhankelijk van het type en de ernst van de suikerziekte . Er kan gekozen worden uit een
dieet, suikerverlagende tabletten en het spuiten van insuline . (Duur)Sportbeoefening kan een gunstig
effect hebben op de bloedsuike rspiegels en het beloop van de ziekte .
Els Stolk, bandsarts KNAU
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Veteranen
Ron Antheunisse
Ad Appel
Dick Bais
Ronald van Bochave
Bert Boesten
Arnoud Bosch
Jolt Bosma
Ge Broertjes
Jeltjo Doornbosch
Edwin van Drunen
Ton Gevaert
Guus Groskamp
Raymond Hoefman
Jan van Henschoten
Nico Hulsbosch
John Jongboom
Wim van Kleef
Frits Knuvelder
Gertjan Kok
Rob de Nieuwe
Hans Peters
Lex van der Pol
Peter Prins
Vera Raadsen
Evert van Ravensberg
Frank van Ravensberg
José Spaan-Capellen
Dick van der Splinter
Nico Treep
Leo van der Veer
Dick de Waal Malefijt
Martin van der Weiden

Adres
Klaas van Reeuwijkstraat 24
Scholtelaan 70
Max Euwestraat 34
Klipper 71
Gijsbr.v.Aemstelstr. 121
2e Loosterweg 108
Floris van Adrichemlaan 40
Veen en Duin 99
Vlaamseweg 8
Duin en Kruidbergerweg 16
Alb . Thijmlaan 20
Padangstraat 22
Dobbelmannduin 21
Pres. Steijnstraat 71
Leidsevaart 48
Kerkerinklaan 13
Martinus Nijhofstraat 57
Iepenlaan 6
Terrasweg 23
Ceciliasteeg 1
Kortenaerstraat 15
Reigerstraat 91
Deken Zondaglaan 65
Achterweg 47
Utrechtsedwarsstraat 40/42
Utrechtsedwarsstraat 41-1
Kortenaerstraat 6
Schotlandstraat 86
2e Loosterweg 145
Laurens Reaeliaan 39
Mient 78
Van 0. de Bruynstraat 143

Senioren
Han Baauw
Ruud Bons
Peter Braamzeel
Remy Cornet
Jaap van Deursen
Bas Gevaert
Etienne de Groot
Roei Hoedt
Pavel Kloosterman
Vincent van der Lans
Peter Markwat
Rene Moesman
Arno Molenaar
Frank Peeters
Jeroen Peeters
Christiaan Pfrommer
Arnold Pijpker
Rik Roezenburg
Rob Schluter
Oscar Soethout
Adrie Tol
Aneska de Windt
Darcy de Windt
Baltien de Wit
Rob de Wit
Peter Woortman

Adres
Postcode WoonQiaats
Schermerstraat 22 rood
2013 ET Haarlem
Luciferstraat 31
2026 SE Haarlem
Prinsesseweg 30
2042 NH Zandvoort
Dorpsplein 11
2042 JK Zandvoort
Vergierdeweg 206
2026 ZJ Haarlem
Stadionweg 41
1077 RW Amsterdam
2036 GT Haarlem
Duiveland 54
2013 PK Haarlem
Olycanstraat 48
2013 RM Haarlem
Oost lndiestraat 33
D.Jong Schouwenburglaan 25 2111 TL Aerdenhout
2061 LS Bloemendaal
Alb. Thijmlaan 27
2024 JP Haarlem
Willem Klooslaan 27-2
2103 AK Heemstede
Valkenburgerlaan 3
2023W Haarlem ·
Pijnboomstraat 122
2033 DA Haarlem
Zomervaart 48
2036 PC Haarlem
Sandenburg 137
2015 JC Haarlem
Dickmanstraat 24
2014 RC Haarlem
Van 't Hofstraat 75
2021 TM Haarlem
Reitzstraat 23
2135 BZ Hoofddorp
Taniaburg 56
2023 TN Haarlem ,
Eikenstraat 72
2011 EN Haarlem '
Gortestraat 16
2011 EN Haarlem
Gortestraat 16
2023 EC Haarlem
Velserstraat 18 rood
2023 EC · Haarlem .. ·
Velserstraat 18 rood
2134 RD Hoofddorp
Dassenbos 173
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Postcode
2132 ZP
2105 PJ
2042 RC
1991 MV
2026VC
2182 CL
2035 vc
2061 XD
2015 GA
1985 HG
2106 EK
2022 RR
2202 CW
2021 VB
2114 AD
2071 RJ
2041 NT
2061 GK
2071 BA
2011 RJ
2014 RR
2025 XC
2114 EB
2023 VE
1017 WG
1017 WB
2014 RR
2034 LE
2182 CH
2024 BC
2141 TD
2014 VP

yvoonQiaats
Hoofddorp
Heemstede
Zandvoort
Velserbroek
Haarlem
Hillegom
Haarlem
Bloemendaal
Haarlem
Driehuis
Heemstede
Haarlem
Noordwijk
Haarlem
Vogelenzang
Santpoort-nrd
Zandvoort
Bloemendaal
Santpoort-nrd
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Vogelenzang
Haarlem
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem
Haarlem
Hillegom
Haarlem
Vijfhuizen
Haarlem

Telefoon
023-5632399
023-5286517
023-5713873
023-5388852
023-5385623
0252-517780
023-5360376
023-5242703
0255-515205
023-5282489
023-5385347
071-3620070
023-5255103
023-5422596
023-5371083
023-5719492
023-5258352
023-5372813
023-5350283
023-5246394
023-5372560
023-5848301
023-5251464
020-4208172
023-5247347
023-5357780
0252-524410
023-5270365
023-5583269
023-5329136
Telefoon
023-5421351
06-23411220
023-5717507
023-5719302
023-5259404

Geb.datum
15~Ö1-1958

25-11-1954
25-01-1950
08-03-1955
17-05-1959
01-11-1944
15-04-1958
02-07-1957
23-04-1936
06-12-1961
23-03-1948
11-12-1961
14-06-1961
30-08-1947
09-08-1951
30-04-1941
26-09-1949
16-03-1945
07-06-1943
18-08-1956
16-12~ 1942

13-04~ 1947

06-09-1947
20-09-1964
04-02-1953
13-09-1960
14-04-1960
25-09-1949
05-10-1961
15-02-1948
17-12-1949
04-02-1949

Geb.datum
02-12-1963
12-08-1982
30-12-1.961
03-11-1973
18-04-1968
06-04-1980
023-5333905 28-01-.1969
10-07-1964
023-5313041
023-5428017 09~ 11-1974
023-5248089 ·, 12-64.::1981
12-07-1978
023-5375061
30-04-1964
023-5290369 20-04-1962
023-5264341 ' 07~02-1964
023-5358782 30-05-1969
023-5358765 09-05-1963
023-5242209 23-11-1970
31-10-1978
023-5250752 17-09-1964
023-5622121
25-12-1962
023-5387588 28-08-1963
023-5327572 30-08-1973
023-5327572 14-02-1978
023-5263123 05-08-1982
023-5263123 . 28-04-1981
023-5640280 12-04-1963

A Junioren
Rolf Bruijn
Sanne van Buchem
Chantal van der Zijden

Adres
PC Boutensstraat 85
Croesenstraat 53-A
M.H. Tromplaan 3

Postcode
2025 LB
2015 JK
2121 XC

WoonQiaats
Haarlem
Haarlem
Bennebroek

Telefoon
023-5492129
023-5246346
023-5357610

Geb.datum
05-05-1983
20-06-1984
31-03-1983

B Junioren
Jeroen Adelaar
Sanne Immer
Sabine Munk
Mortaza Nizam
Mark Schutte
Puck Winnubst

Adres
Stuyvesantstraat 95 rood
Saenredamstraat 116
2e Vooruitgangstraat 11
Van Konijnenburgstraat 139
Pleiadenstraat 98
Wegedoornweg 2

Postcode
2023 KM
2023 zz
2032 NH
2035 XH
2024 TS
2015 KR

Woonglaats
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem

Telefoon
023-5271036
023-5277140
023-5350522
023-5364190
023-5263067
023-5247556

Geb.datum
19-02-1986
03-09-1985
14-01 -1 985
26-12-1986
06-10-1985
17-10-1986

C Junioren
Wietske Bijl
Mitchell Ciaassen
Anne van der Erf
Fleur van Galen
Jirina van Kesteren
Sjoerd Lether
llske Lutter
Stein Metten
Niels Ran
Tim Rombout
Stephanie de Ruijter
Larissa Scholten
Lilian Vork
Thomas Wouterse

Adres
Rio Grandelaan 38
De Genestetstraat 70
Nic. van der Laanstraat 10
Rijnstraat 135
Krokusstraat 10
Salvador Allendestraat 20
Lorentzkade 310
Landzichtlaan 80
Van Dortstraat 34
Arnoldystraat 3
Rijnstraat 133
E. Zapataplein 6
Populierstraat 27
Bromestraat 37

Postcode
2051 LM
2032 ZL
2013 BM
2025 RR
2015 AG
2033 CA
2014 CH
2101 ZK
2023 JN
2024 VG
2025 RR
2033 CB
2023 SN
2022 VM

Woonplaats
Overveen
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Heemstede
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem

Telefoon
023-5273667
023-5331225
023-5311287
023-5370745
023-5314714
023-5354165
023-5244450
023-5281857
023-5273641
023-5252767
023-5384041
023-5365861
023-527 4375
023-5491960

Geb.datum
05-10-1988
12-07-1987
29-03-1988
27-02-1988
05-10-1987
17-05-1987
25-02-1988
05-07-1988
14-03-1988
07-02-1988
18-1.2-1988
14-10-1988
16-12-1988
04-03-1988

D Junioren

Adres
Prins Hendriklaan 136
Führopstraat 16
Esdoornkade 13
De Genestetstraat 70
N ie. van der Laanstraat 10
Bar. van Fridaghstraat 5
Jan van Galenstraat 78
Obistraat 55
Obistraat 25
Krokusstraat 10
Marn.v.St.Aidegondestr. 8
Langendijkstraat 33
Spaarnrijkstraat 9
Verspronckweg 8
Bloemendaalseweg 184
Timorstraat 4
Liewegje 16
Bijvoetstraat 30
Joan Maetsuykerlaan 15
Assendelverstraat 52
Rijksstraatweg 512
Herman Gorterstraat 28
Geweerstraat 47
Munterslaan 23
Rozenhagenplein 13

Postcode
2051 JH
2024 VB
2101 WN
2032 ZL
2013 BM
2064 LH
2014 AK
2022 CG
2022 CE
2015 AG
2042 AN
2013 EL
2024 EH
2023 BL
2051 GK
2022 RG
2033 AC
2033
2024 AR
2013 SK
2026 RA
2024 JH
2014 JC
2015 KA
2021 CK

Woonplaats
Overveen
Haarlem
Heemstede
Haarlem
Haarlem
Spaarndam
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Zandvoort
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Overveen
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem

Telefoon
023-5250019
023-5251120
023-5294826
023-5331225
023-5311287
023-5391228
023-5240299
023-5253212
023-5252065
023-5314714
023-5713851
023-5970044
023-527 4662
023-5272754
023-5252676
023-5271159
023-5403875
023-5360690
023-5258709
023-5322720
023-5384621
023-5271637
023-5241090
023-5245984
023-5256014

Geb.datum
03-05-1989
24-10-1990
26-05-1989
15-04-1990
02-12-1989
08-12-1990
29-12-1990
07-10-1990
07-08-1990
05-11-1989
09-09-1990
07-02-1990
02-02-1990
29-10-1990
01-09-1989
04-08-1990
06-04-1989
17-09-1990
02-01-1989
16-11-1990
17-06-1989
12-09-1 990
05-08-1990
19-06-1989
09-04-1989

Nienja Blom
Mart van den Boogaard
Roei de Bruijne
Scott Ciaassen
Eva van der Erf
Thomas Flisijn
Steven van den Haak
Patriek lmre
Yash Jagarnathsingh
Yashin van Kesteren
Stefan Kok
Steven Krind
Tim van Leeuwe
Puck Mesker
Duvan Metten
Lennart Overbeeke
Frank van der Peet
Raoul Piers
Niels Pijnaker
Roelof Ruis
Dewy van Schie
Tara van Schie
Brian Stam
Jan Versluis
Niels Welier
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A Pugillen
Katinka Becker
Tom Enzler
Roy de Groot
Debora van der Heijden
Leonie van der Heijden
Tim Hertel
Levar Hu-A-Ng
Ruben Kooy
Anna Kuijper
Josco Maaskant
Marloe Mens
Tom Menting
Selwin van der Mije
Jasper Mul
Ivo Pabst
Brinno Pijnaker
Pien Roozen
Myrthe Rosse!
Roony van Schie
Cevik Selvi
Lieke Stoop
Jeroen Teeuwen
Esmay Timmermans
Eva Voorn
Thom Voorn
Mathijs de Vries
Jurgen Wielart

Adres
Dr. C.A.Gerkestraat 153
Maerten v. Heemskerkstr. 33
Ted. van Berkhoutstr. 49
Slaperdijkweg 82
Slaperdijkweg 82
Bakenessergracht 46 B
Mr. Cornelisstraat 114 rd
Vondelweg 524
Rollandslaan 25
Edisonstraat 7
Van Deventerstraat 1
Stalp.vd Wielenstraat 13
Oesterparkstraat 48
Pres. Steijnstraat 143
Charta 77 vaart 19
Joan Maetsuykerlaan 15
Oude Posthuisstraat 13
Jan van Galenstraat 18
Rijksstraatweg 512
Spinozalaan 6
Jan Luykenstraat 97
Bijvoetstraat 10
Vijfherenstraat 37
Oude Posthuisstraat 31
Oude Posthuisstraat 31
Antonio Netastraat 6
Hedastraat 32

Postcode
2042 ER
2021 ZG
2032 LJ
2026 BL
2026 BL
2011 JX
2023 DL
2026 BH
2015 GB
2014 KH
2035 AA
2026 TE
2042 AT
2021 VD
2033 BA
2024 AR
2101 RA
2014 AJ
2026 RA
2105 KE
2026 AE
2033
2101 XN
2101 RA
21 01 RA
2033 OP
2023 EW

WoonQiaats
Zandvoort
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Zandvoort
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Heemstede
Haarlem
Haarlem
Heemstede
Haarlem
Haarlem
Heemstede
Heemstede
Heemstede
Haarlem
Haarlem

Telefoon
023-5732198
023-5265208
023-5356607
023-5382756
023-5382756
023-5420715
023-5276089
023-5376627
023-5248585
023-5242404
023-5338012
023-5389725
023-5718727
023-5265693
023-5365946
023-5258709
023-529331 0
023-5248173
023-5384621
023-5287566
023-5381 002
02 3-536581 0
023-5287798
023-5280818
02 3-5280818
023-5366820
023-5279080

Geb.datum
28-03-1992
28-11-1992
03-10-1992
03-02-1991
27-09-1992
26-01-1992
07-09-1992
26-01-1992
12-05-1991
27-02-1991
16-02-1992
01-12-1991
09-01-1991
13-07-1991
17-10-1992
12-09-1992
04-05-1991
30-01-1991
31-01-1992
11-12-1992
06-12-1992
18-06-1992
17-08-1992
31-10-1992
18-07-1991
28-01-1991
17-01-1992

8 Pu~illen
Riek Mesker
Lisanne de Ruijter
Zoë van Schie
Lennart van Winzum

Adres
Verspronckweg 8
Rijnstraat 133
Herman Gorterstraat 28
Maaslaan 27

Postcode
2023 BL
2025 RR
2024 JH
2105 XB

WoonQiaats
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Heemstede

Telefoon
023-5272754
023-5384041
023-5271637
023-5294483

Geb.datum
19-05-1993
08-01-1993
20-03-1993
23-11-1993

C Pu~illen
!sabel Hardenbol
Annabee Mens
Roan Meure
Femke Pabst

Adres
Besoekistraat 18
Van Deventerstraat 1
Frans Verpoortenstraat 7
Charta 77 vaart 19

Postcode
2022 ER
2035 AA
2064 LX
2033 BA

WoonQiaats
Haarlem
Haarlem
Spaarndam
Haarlem

Telefoon
023-5389884
023-5338012
023-5393963
023-5365946

Geb.datum
15-09-1994
23-02-1994
30-03-1994
25-10-1994

Recreanten
Gerard de Borst
Martijn Carol
Karina Corts
Corinna van der Erf-Wijsman
Ineke Gerritsma
Rob Hertel
Carla Immer
Hans Immer
Marisca Jellema-de Visser
Els Jongsma
Annette van Kesteren
Gerard van Kesteren
Jan Willem Kooy
Wendy van der Mast
Wilma Mens
Alman Metten
Gerard Metten
Peter Pijnaker
Daan van Rijsbergen
Erik Rollenberg
Gerard Sakkers
Renée Schmidt
Anita van Wees
Ellen de Weijer

Adres
Elzenplein 12
Vondelweg 2
Gasthuissingel 40 rood
Nic. van der Laanstraat 10
Rio Grandelaan 38
Bakenessergracht 46 B
Saenredamstraat 116
Saenredamstraat 116
Prinsenlaan 39
Jan Sluijterslaan 80
Krokusstraat 10
Krokusstraat 10
Vondelweg 524
Charta 77 vaart 19
Van Deventerstraat 1
Bloemendaalseweg 184
Poelgeest 77
Joan Maetsuykerlaan 15
Kruisstraat 45 - 1
Waddenstraat 519
Helmlaan 43
Rollandslaan 25
Kamperlaan 1 app. 3
lda Gerhardtlaan 7

Postcode
2023 NH
2025 AA
2012 OP
2013 BM
2051 LM
2011 JX
2023
2023
2104 AD
2033 TP
2015 AG
2015 AG
2026 BH
2033 BA
2035 AA
2051 GK
2036 HR
2024 AR
2011 PW
2036 LN
2015 LD
2015 GB
2012 JA
2104 SH

WoonQiaats
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Overveen
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Heemstede
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Ovèrveen
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Heemstede

Telefoon
023-5261613
023-5376280
023-5329140
023-5311287
023-5273667
023-5420715
023-5277140
023-5277140
023-5293393
023-5358949
023-5314714
023-5314714
023-5376627
023-5365946
023-5338012
023-5252676
023-540431 0
023-5258709
023-5329269
023-5354748

Geb.datum
09-05-1952
14-12-1976
11-01-1967
23-04-1951
08-01-1955
23-09-1957
15-07-1953
23-09-1946
09-01-1956
04-06-1954
04-09-1956
23-10-1956
06-01-1954
12-06-1961
17-05-1963
09-10-1948
15-03-1951
11-08-1952
18-02-1963
25-08-1958
24-10-1921
03-09-1955
11-09-1970
01-11-1965
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023-5248585
023-5513171
023-5284811

JunOeden
Jos Van Belle
Boy van der Erf
Edwin Meure
An Schluter-v.d.Putten
Truus van Voorst-van Egmond
Gerko Vos
Baltine de Wit - van der Ree

Adres
Sparrenstraat 26
Nic. van der Laanstraat 10
Frans Verpoortenstraat 7
Reitzstraat 23
Jan Gijzenkade 257
Ruysdaelstraat 3
Velserstraat 18 rood

Postcode
2023 WX
2013 BM
2064 LX
2021 TM
2025 MC
2021 EM
2023 EC

Woonglaats
Haarlem
Haarlem
Spaarndam
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem

Telefoon
023-5272338
023-5311287
023-5393963
023-5250752
023-537 4199
023-5250466
023-5263123

Geb.datum
11-07-1950
21-09-1940
05-07-1964
18-07-1938
22-09-1930
12-03-1944
22-05-1951

Leden van verdienste
Wim Mooienaars
Bab van der Pol
Rene Ruis
Ruud Wielart

Adres
Prinsen Bolwerk 56 zwart
L. Springerlaan 25
Hyacintenlaan 2
Hedastraat 32

Postcode
2011 MD
2033 TA
2015 BC
2023 EW

Woonglaats
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem

Telefoon
023-5320104
023-5331698
023-5317258
023-5279080

Geb.datum
20-11-1908
24-10-1921

Ereleden
Joop van Drunen

Adres
Ramplaan 98

Postcode Woonglaats
2015 GZ Haarlem

Telefoon
023-5244340

· 01~03-1947

06-08-1954
Geb.datum
08-01 -1 926

HET CLUBBLAD ZELF
Februari, maart, mei , juni , augustus , september, oktober en december. In deze maanden zal het
clubblad in 2002 verschijnen . De limiet voor het inleveren van copy treft u steeds in het laatste
nummer aan .
Langs deze weg een herinnering aan een oproep in het vorige nummer. Dit betreft het verzorgt?n van
een rubriek in het clubblad en het aanbrengen van adverteerders.
"Het verzorgen van een rubriek" betekent niet dat u steeds zelf een stukje moet schrijven , wel dat er
copy komt die past in de rubriek . U kunt uiteraard zelf de pen ter hand nemen , anderen hiertoe
uitnodigen , of bestaande publicaties benutten via citaten of (integrale) overname. De omvang per
artikel is ca. 1x A4 enkelzijdig .
De tarieven voor
1/8 pagina : Euro
1/4 pagina: Euro
1/2 pagina : Euro
1/1 pagina : Euro

advertenties op jaarbasis (8 nummers) zijn thans de volgende :
57 ,50
105,00
185,00
320,00

Naast de advertentie zal er desgewenst eenmalig redactionele ruimte beschikbaar worden gesteld om
de adverteerders nader voor te stellen .
Door Leo van der Veer reeds 4 nieuwe adverteerders gestrikt.

Horen wij iets van u?
René Ruis (023-531 .7258)
Rob Schlüter (023-5250752)
Ni co Treep (0252-52441 0)
Lee van der Veer (023-5270365) ,
leden van de clubbladcommissie .
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Let op: Vrijdag 22 februari is er geen training in het Kennemer Sportcentre.
Training Woensdagavond
Er blijkt nog steeds erg veel onduidelijkheid te bestaan over de woensdagavondtraining . Daarom hier
nog even de beoogde gang van zaken .
Voor senioren en AB-junioren is de woensdag de 2de vrije training , dus iedereen die wil kan komen .
Voor andere atleten/atletes (C-junioren + in hoge uitzondering 0-junioren) geldt dat ze persoonlijk
door een lid van de technische commissie moeten worden gevraagd . Dit geldt voor de woensdag- en
de dinsdagavond (krachttraining)
Beide zijn extra trainingen voor wedstrijdgerichte atleten/atletes.
Als je voor één van deze trainingen wordt uitgenodigd , is het niet de bedoeling dat het in plaats komt
van één van de andere trainingen . Ook is het uiteraard de bedoeling dat geselecteerden aan
wedstrijden deelnemen of gaan deelnemen .

Indoor wedstrijden Hoornse Vaart 8 december 2001
Voor het eerst deelname van Sjoerd aan een Indoorwedstrijd . In eerste instantie leek het erop dat ·
alleen Sjoerd onze vereniging zou vertegenwoordigen . Maar Stein had gelukkig ook besloten mee te
·
·· ·
doen .
Het was een druk bezette wedstrijd , die alleen helaas heel erg uitliep. Uiteindelijk gingen we pas om
half zeven 's avonds weer richting huis!
Het eerste onderdeel kogelstoten begon ruim een half uur te laat. Ondanks dat Stein als C junior nu
met een zwaardere kogel moet stoten wist hij toch 10.52 meter te stoten , niet slecht voor de eerste
keer! Ook hoogspringen liep eindelijk iets beter dan de laatste tijd , 1,40 meter. Uiteindelijk werd Stein
2e bij de 1e Jaars C junioren!
Het hoogspringen liep voor Sjoerd erg goed. Hij sprong deze wedstrijd voor het eerst over 1.45 meter'
Oe 1,50 meter miste hij slechts op een haarbreedte.
Bij de 40 meter sprint was het in de serie van Sjoerd erg spannend. Met 3 jongens tegelijkertijd
kwamen ze over de finish . Voor mij als toeschouwer was niet te zien wie als eerste over de finish
ging . Gelukkig was er een finishfoto gemaakt, en na 5 minuten beraadslagen was men het er eindelijk
over eens dat Sjoerd derde was geworden in dezelfde tijd als nr. 2 nl. 5.8 sec. Oe winnaar kreeg een
tijd van 5.7 toegewezen.
Sjoerd had er geen rekening mee gehouden in de prijzen te kunnen vallen , maar mede door zijn
goede prestatie met hoog en sprint, bleek hij tot onze verrassing derde te zijn geworden!
Al met al een leuke wedstrijd , helaas valt de tweede en tevens laatste indoorwedstrijd van het
winterseizoen in de krokusvakantie en zijn zowel Stein als Sjoerd op vakantie.
Voor diegenen die niet op vakantie zijn is het misschien toch wel leuk om eens aan een
indoorwedstrijd mee te doen .
Els Lether

Uitslagen
2. Stein Metten (C1)
3. Sjoerd Lether (C2)

40 m pnt

Hoog pnt

Kogel

6,1
5,8

1,40
1,45

10,52 547
8,41
443

612
697
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541
582

eP~nt~----~T~o~ta~a=l

1700
1722

•

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
Belas tin gadviseurs
Subsidieadviseurs

Alkmaar

T 072 5411111

Amsterdam T 020 635 20 00
Haarlem

T 023 5 300 400

www.niehelancee.nl

Bij de foto: Lourens Janszoon Coster op de Grote Markt te Haarlem .
Niehe en Lancée werkt samen met Brouwer & Oudhof Administratieconsulenten,
The NL Trust en Pesman Advocaten.

2e wedstrijd KNAU Crosscompetitie Monnickendam, 19 januari
Een stormachtige zaterdag in januari , en zoals afgesproken mag ik vandaag met de familie van
Kesteren mee naar op reis naar een cross in Monnickendam. De plaats waar de tweede wedstrijd van
de crosscompetitie wordt gehouden . Het is gelukkig droog , maar er staat een venijnig koude wind
dwars over het parcours .
Als eerste is Mitchell aan de beurt . Hem kennende van
zijn eerdere resultaten gokten de meesten opnieuw op
een dertiende plaats , maar daar dacht Mitch vandaag
anders over. Na een eerste ronde waarin hij met de
rest meeloopt komt hij steeds beter op snelheid ,
passeert één voor één zijn voorgangers en komt
uiteindelijk als zesde over de finish .
Na de JOngens konden Larissa en Jirina samen met de
andere C meisjes aan de bak . Jirina ging goed van
start en kon voorin het tempo goed bijhouden . Helaas
kreeg tijdens ze de race steeds meer last van haar
kuiten waardoor ze de snelheid niet kon volhouden en
een paar plaatsen naar achter viel. Larissa kwam juist
in het tweede deel goed opzetten en haar zesde plaats
was weer een plaatsje hoger dan de eerste wedstrijd .

Mitche/1 Ciaassen op weg naar de zesde pla ats

Er waren zoveel eerstejaars D jongens dat ze over twee series verdeeld werden , met Scott in de · ·
eerste serie . Met een loopstijl die hij afgekeken lijkt te hebben van zijn oudere broer kon hij uitstekend
vooraan meekomen , en kwam hij als derde over de finish in een tijd van zeven minuten en 42
seconden . Toen maar kijken naar de tweede seriè en afwachten welke tijden die jongens zouden
lopen . De eerste ronde leek bij hun iets langzamer te gaan als de eerste serie , en dus werd het
steeds spannender. Afwisselend kijkend naar de tijdregistratie en de jongens die in de verte op de
finish af kwamen Dichterbij kwamen ze , terwijl de zevende minuut wegtikte . 7.10 ... 7.20 ... 7.30 , met
nog zo'n honderd meter voor de koploper te gaan , dat haalt ie niet, 7.40 en nog 50 meter voor de
boeg , dat kan niet meer fout gaan ... de klok tikt door en als de 7.42 verstrijkt moeten de laatste
meters nog afgelegd worden . Scott is nummer drie en blijft nummer drie' Gefeliciteerd .
Toen de tweedejaars. Voor Haarlem kwamen hier twee Nielsen (Pen Wvoorde ingewijden) , Duvan
en Yashin in actie . Vandaag ging alle aandacht uit naar Duvan , die een heel eigen tactiek had
uitgestippeld . Direct na het startschot sprintte hij weg en nam een steeds groter wordende voorsprong
op de hele groep . De Haa1·1emmers onder het publiek vragen zich verbaasd af of hij dat wel vol kan
houden . Hij was tenslotte bij de vorige cross als vierde geëindigd, en dus niet de snelste van zijn
groep. Maar bij het ingaan van de tweede ronde 'gaat hij nog steeds ruim aan de leiding. Die
voorsprong kan hij vasthouden, en als hij het laatste rechte stuk opkomt is duidelijk dat niemand bij
hem in de buurt kan komen . Een verdiende overwinning na een sterk gelopen race.
Hoewel er nog meer races volgden, waren wij
als toeschouwers nu wel genoeg afgekoeld en
was het voor ons tijd om na deze geslaagde
wedstrijden weer richting Haarlem te
vetrekken .
Rob Schlüter
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3e wedstrijd KNAU Crosscompetitie Castricum, 9 februari
Op zaterdag de 9 de deden 17 jeugdleden mee aan de laatste voorwedstrijd van de crosscompetitie .
Gelukkig was de duingrond nog steeds goed doorlaatbaar, dus blubbertoestanden bleven
achterwege .
Weer lieten de deelnemers zien deze wedstrijden goed aan te kunnen .
Bij de C-junioren begint Mitchell , nu met een 5 de plaats , te laten zien bij de beteren te horen . Larissa
en Jirina waren erg goed met een 2de en 3de plaats.
Bij de D-junioren waren het Duvan en Scott, die beide om de koppositie streden en een goede 3de
plaats behaalden .
De A-pupillen bleven niet achter bij deze goede klasseringen , want ook Tom en Katinka eindigden
beide als 3de .
Half maart vindt de finale van de crosscompetitie plaats in Huizen .
Voor deelname aan deze wedstrijd plaatsen zich de eerste 8- 12 atleten (verschillend per categorie).
Er zijn nog 2 andere regio 's. De 3 regio 's vertegenwoordigen de provincies Noord-Holland , Utrecht en
Flevoland.
De ranglijst wordt gemaakt aan de hand van de beste 2 voorwedstrijden .
Het ziet er naar uit dat zo'n 10 atleten/atletes zich zullen plaatsen , een erg goed resultaat!
Deelnemers aan de finale : Heel veel succes!! !

Uitslagen:
2e wedstrijd
Jongens C - 3000 m
11 .07
6. Mitchell Ciaassen

3e wedstrijd
Jongens C- 3500 m (35 deelnemers)
5. Mitchell Ciaassen
13.56

Meisjes C - 2000 m
6. Larissa Scholten
8. Jirina van Kesteren

Meisjes C - 2000 m (21)
2. Larissa Scho~en
3. Jirina van Kesteren
18. Anne van der Erf

7.50
8.00

8.10
8.1 2
9.47

Jongens D 2d e jaars - 2000 m _ _ _ __
1. Duvan Metten
7.00
13. Niels Pijnaker
8.03
20. Niels Welier
8.55
22. Yash in van Kesteren
9.11

Jongens D 2de jaars - 2000 m (29)
3. Duvan Metten
7.27
19. Niels Pijnaker
8.52
24 . Niels Welier
9.11

Jongens D 1ste jaars- 2000 m
3. Scat Ciaassen
7.42

Meisjes D 2de jaars - 1500 m (23)
12. Nienja Blom
6.44

Meisjes D 1ste jaars - 1500 m
9. Tara van Schie
6.12

Jongens D 1ste jaars- 2000 m (44)
7.59
3. Scott Ciaassen

Jongens pupillen A
2. Tom Menting

Meisjes D 1ste jaars- 1500 m (29)
7. Tara van Schie
6.34

2de

jaars - 1250 m
5.02

Jongens pupillen A 1ste jaars -1250 m
3. Jeroen Teeuwen
5.07
17. Roy de Groot
5.37
16

Meisjes pupillen A 1" jaars -1250 m
2. Katinka Becker
5.19
10. Roony van Schie
5.57
17. Leonie van der Heijden
6.40
Meisjes pupillen 8- 1250 m
12. Zoë van Schie
6.16
25. Lisanne Ruijter
6.54

Jongens pupillen A
3. Tom Menting

2 de

jaars- 1500 m (33)
6.12

Jongens pupillen A 1ste jaars- 1500 m (41)
6. Jeroen Teeuwen
6.25
26. Roy de Groot
7.29
Meisjes pupillen A 1ste jaars -1500 m (24)
3. Katinka Becker
6.33
8. Romy van Schie
7.02
Meisjes pupillen 8 - 1250 m (32)
19. Zoë van Schie
6.25
24. Lisanne Ruijter
6.49
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Ranglijsten A.V. Haarlem 2001 Meisjes D
Vers~ringen

80 meter
1. Fleur van Galen
2. llske Lutter
Larissa Scholten
4 . Lilian Vork
5 . Nienja Blom
6. Wietske Bijl
Eva van der Erf
8 . Anne van der Erf
Stephanie de Ruijter
10. Dewy van Schie

9,0
9,3
9,3
9,6
9,7
9,9
9,9
10,2
10,2
11 '1

Larissa Scholten
llske Lutter
Nienja Blom
Fleur van Galen
Anne van der Erf
Eva van der Erf
Wietske Bijl
Lilian Vork
Dewy van Schie
Stephanie de Ruijter

1.49, 1
1.56 ,0
2.02,8
2.03,5
2.13,3
2.13,6
2.13,7
2.15, 1
2.15,5
2.19,7

1. Nienja Blom
2. llske Lutter
3. Wietske Bijl
Anne van der Erf
Eva van der Erf
Fleur van Galen
7. Stephanie de Ruijter
Dewy van Schie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3.48,7

60 meter horden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

llske Lutter
Fleur van Galen
Nienja Blom
Wietske Bijl
Eva van der Erf
Anne van der Erf
Stephanie de Ruijter

11,6
12,8
12,9
13,0
13,83 (et)
14,11 (et)
14,1

llske Lutter
Fleur van Galen
Nienja Blom
Wietske Bijl
Eva van der Erf
Anne van der Erf
Stephanie de Ruijter
Dewy van Schie

1,20
1' 15
1 '10
1' 10
1 ' 10
1 ' 10
0,95
0,95

llske Lutter
Eva van der Erf
Larissa Scholten
Fleur van Galen
Dewy van Schie
Wietske Bijl
Anne van der Erf
Nienja Blom
Stephanie de Ruijter
Lilian Vork

8,91
7,15
7,14
6,92
6,88
6,63
6 ,42
6,27
6,04
5,62

S~eerwergen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zes kam~
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4,10
3,80
3,68
3,61
3,56
3,55
3,52
3,28
3,25
2,97

Kogelstoten

1000 meter
1 . Nienja Blom

Larissa Scholten
llske Lutter
Fleur van Galen
Eva van der Erf
Nienja Blom
Lilian Vork
Wietske Bijl
Stephanie de Ruijter
Anne van der Erf
Dewy van Schie

Hoogs~ringen

600 meter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2274 pnt.
1846
1802
1763
1707
1379
1361
1291
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Wietske Bijl
llske Lutter
Eva van der Erf
Dewy van Schie
Fleur van Galen
Stephanie de Ruijter
Nienja Blom
Anne van der Erf

16,60
16,23
16,11
14;59
14,39
13,98
13,09
11,94

Ranglijsten A.V. Haarlem· 2001 Jongens D ·
80 meter
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.

Duvan Metten
Stein Metten
Wouter Snel
Thomas Wouterse
Niels Ran
Tim Rombout
Niels Pijnaker
Niels Welier
Frank van de Peet
Yashin van Kesteren

VersQringen
11 ,27 (et)
11 ,33 (et)
11 ,5
11 ,6
11 ,6
12,1
12,2
12,6
12,84 (et)
13,04

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.20,5
3.26,9
3.27 ,0
3.37,7
3.43 ,2
3.49,8
3.49,9
3.50,9
4.04 ,0
4.12,6

1. Stein Metten
2. Niels Pijnaker
3. Niels Ran
Thomas Wouterse
5. Frank van de Peet
Niels Welier
7. Duvan Metten
Tim Rombout
9. Yashin van Kesteren
Wouter Snel

Stein Metten
Duvan Metten
Niels Ran
Wouter Snel
Tim Rombout
Niels Pij naker
Yashin van Kesteren
Niels Welier

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

13,6
15,1
15,5
16,4
16,8
16,9
17,4
17,58 (et)

ZevenkamQ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stein Metten
Duvan Metten
Niels Ran
Niels Pijnaker
Tim Rombout
Wouter Snel
Niels Welier
Yashin van Kesteren
Frank van de Peet

3737 pnt.
2691
2629
2585
2507
2488
2072
1842
1745

1,45
1,35
1,25
1,25
1,20
1,20
1,15
1,15
1,10
1,10

Kogelstoten

80 meter horden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

4,56
4 ,37
4,06
3,99
3,77
3,72
3,67
3,63
3,51

Hoogs~ringen

1000 meter
1. Duvan Metten
2. Stein Metten
3. Wouter Snel
4. Niels Pijnaker
5. Frank van de Peet
6. Tim Rombout
7. Niels Welier
8. Niels Ran
9. Yashin van Kesteren
10. Jan Versluis

Stein Metten
Duvan Metten
Wouter Snel
Niels Pijnaker
Niels Welier
Niels Ran
Tim Rombout
Frank van de Peet
Yashin van Kesteren

Stein Metten
Thomas Wouterse
Duvan Metten
Tim Rombout
Niels Pijnaker
Maik Ruiter
Pepijn Oude Vrielink
Wouter Snel
Niels Ran
Niels Welier

12,20
8,92
8,38
. 7,90
7,37
7,31
6,60
6,47
6,41
6,17

DiscuswerQen
1.
2.
3.
4.
5.

Thomas Wouterse
Tim Rombout
Pepijn Oude Vrielink
Maik Ruiter
Stein Metten

19,71
17,38
14,37
13,95
13,26

SQeerwergen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Thomas Wouterse
Stein Metten
Tim Rombout
Niels Ran
Pepijn Oude Vrielink
Niels Pijnaker
Yashin Van Kesteren
Wouter Snel
Niels Welier
Duvan Metten

42 ,00
33 ,83
26 ,25
21 ,05
19,19
18,56
17,82
16,15
14,41
12,20

Ranglijsten A.V. Haarlem 2001 Meisjes C
80 meter

ZevenkamR

1. Puck Winnubst
2. Jirina van Kesteren

11 ,50 (et)
11 ,4

1. Jirina van Kesteren

VersRringen

600 meter
1. Jirina van Kesteren
2. Puck Winnubst

1.48,8
2.03,0

1. Puck Winnubst
2. Jirina van Kesteren
1. Jirina van Kesteren
Puck Winnubst

2.36,74 (et)

1000 meter

4,48
4,33

HoogsRringen

800 meter
1. Jirina van Kesteren

3188 pnt.

1,40
1,40

Kogelstoten

1: 'jirina van Kesteren

3.19,21 (et)

1. Jirina van Kesteren
2. Puck Winnubst

80 meter horden
1. Jirina van Kesteren

14,6

6,94
6,65

SReerwerRen
1. Jirina van Kesteren

24,84

Ranglijsten A.V. Haarlem 2001 Jongens C
100 meter
1 . Sjoerd Lether
2. Mitchell Ciaassen
Mortaza Nizan
4 . Jeroen Adelaar
5. Thomas van Luik

VersRringen
12,7
12,9
12,9
13,8
14,4

1.
2.
3.
4.

1. Jeroen Adelaar
2. Mortaza Nizan
3. Sjoerd Lether

2.22,2

1000 meter
1.
2.
3.
4.

Mitchell Ciaassen
Sjoerd Lether
Mortaza Nizan
Jeroen Adelaar

3.03 ,05 (et)
3.22,62 (et)
3.35,29 (et)
3.40,0

DiscuswerRen

16,87 (et)
18,95 (et)
19,0

Hoogsgringen

1.
2.
3.
4.

100 meter horden
1 . Sjoerd Lether
2 . Mitchell Ciaassen
3. Mortaza Nizan

47.47 (et)

AchtkamR
1. Mitchell Ciaassen
2 . Mortaza Nizan
3. Sjoerd Lether

Jeroen Adelaar
Sjoerd Lether
Mortaza Nizan
Mitchell Ciaassen

1. Mitchell Ciaassen
2. Sjoerd Lether
Mortaza Nizan
4. Jeroen Adelaar
5. Thomas van Luik

300 meter horden
1. Sjoerd Lether

5,29
4,88
4,73
4,68

Kogelstoten

800 meter
1 . Mitchell Ciaassen

Mitchell Ciaassen
Sjoerd Lether
Mortaza Nizan
Jeroen Adelaar

12,06
9,55

30,15
24,81
24,64
23,86
1,45
1,40
1,40
1,35
1,25

SReerwergen
4119 pnt.
3930
3853

1.
2.
3.
4.

Samenstelling ranglijsten: Erik Rollenberg

19

Jeroen Adelaar
Mitchell Ciaassen
Mortaza Nizan
Sjoerd L_e ther

33 ,07
30,66
30,09
24,73

SJOERD LETHER:
"KOMEND SEIZOEN WIL IK IN DE FINALE VAN DEC-SPELEN"
Sjoerd, geboren op 17 mei 1987, is vanaf mei 1999 lid van onze vereniging . Hij begon als juniorDen
is nu 2de jaars C. Ik sprak hem na afloop van de training in de Kennemersporthal.
Waarom ben je op atletiek gegaan?
"Ik zat eerst op voetballen , samen met Mitchell Claassen, maar we
hadden geen leuk team meer. Toen ben ik samen met Mitch bij AV
Haarlem gaan atletieken . Het kwam ook doordat mijn meester, Erik
Rollenberg, lid was. We hebben thuis ook nog even aan KAV
Holland gedacht, maar de trainingstijden van AV Haarlem kwamen
beter uit. We hebben hier een leuke groep. Mijn zus Maaike is ook
een jaartje lid geweest, maar zij vond atletiek niet leuk genoeg ."

80 meter ...... .. ..... .... 10,90
: 100 meter horden .. . 16,7
:300 meter horden .. 47,47
; verspringen .. ........... 4,88
hoogspringen ..... ... .. 1,45
kogelstoten .. ... ..... ... 8,49
..... ... .. 24,73 '

Van wie heb je training?
"Ik heb tot dit winterseizoen training gehad van Erik Rollenberg; hij
heeft mij horden geleerd . En vorig jaar ook nog even van Martijn
Carol , maar die doet alleen lange afstand en daar ben ik niet zo goed in . Nu heb ik training van Rob
de Wit op vrijdagmiddag (sporthal) en zondagmorgen (baan), en van Ruud Wielart op dinsdagavond
(krachtcentrum) en woensdagavond (sprinttraining op de baan) . Met Rob gaan we zo'n 1x per maand
op zondagmorgen naar de duinen . Het leukste vind ik de zondagochtend en de krachttraining ."
Dat is dus 4x per week trainen; red je dat met school?
"Ja, dat gaat net. Maar als ik te veel huiswerk heb, dan sla ik
een training over. Ik zit in de 2de klas van het Linnaeus
College , locatie Ewald . Wiskunde en Duits vind ik de leukste
vakken; in wiskunde ben ik best wel goed .
Ook moet ik oppassen dat ik niet te moe wordt, want 4x per
week trainen is best pittig op mijn leeftijd .
Op school kan ik met gym goed merken dat ik veel aan sport
doe, ik heb er nog een record met hardlopen om de
voetbalvelden . Op de olympische dag in 2000, ik zat toen in
groep 8 van de lagere school, heb ik 3 gouden plakken
gehaald. Die kreeg ik uitgereikt door Yvonne van Gennep. Ik
stond ook nog in de krant. Jammer dat al onze foto's van die
dag waren mislukt."
Wat is je favoriete nummer?
"Dat is horden , 100 en 300 meter. Ik deed dit nummer als
juniorDook al , en liep toen 13.3 op de 80 meter. Ik doe soms
ook een meerkamp, dat vind ik ook leuk. Vorig jaar ben ik
naar een C-kamp van de KNAU geweest, 4 dagen in
Apeldoorn . Daar kreeg je 2 keer per dag een training van 2
uur op steeds een ander nummer. We waren daar met 30
jongens en 30 meisjes. Het was een heel leuk kamp .
Wat vind je het leukste met atletiek?
"Een wedstrijddag waarbij .je van 's morgens 10 uur tot 's
middags 5 uur weg bent. En dat je dan je eigen nummers doet
en ook naar anderen kunt kijken. Het wachten tot je weer aan
de beurt bent, vind ik helemaal niet erg."
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Wat zijn je verwachtingen voor het komende seizoen?
Ik hoop op de C-spelen met 300 horden in de finale te komen en met de 100 horden in de halve
finale . Ook wil ik proberen in de buurt van de clubrecords op deze nummers te komen . Die records
staan op 14,9 en 41 ,5. Met de 100 meter moet ik nog goed oefenen op het 3-passen ritme . Vorig jaar
heb ik ook meegedaan met deC-spelen . Ik kwam toen net terug van vakantie en had dus aardig wat
trainingen gemist. De 300 ging nog wel, maar deze spelen waren wel een beetje een tegenvaller."
Afgezien van wat computeren , een eigen folderwijk (en een tijdelijke krantenwijk) , heeft Sjoerd het
dus vooral druk met school en atletiek. School gaat voor, maar atletiek is daarna het belangrijkste.
Gezien zijn resultaten van vorig jaar, zijn trainingsarbeid en zijn motivatie , zijn we benieuwd naar het
komende zomerseizoen .
Sjoerd, succes ermee!
Leo van der Veer
foto Rob Schlüter

Al in november had ik het idee om met de CD ploeg van vorig jaar iets leuks te doen . Na de training,
op de fiets naar huis, stelde ik aan llske en Nienja voor om naar de film te gaan. Dat vonden ze een
leuk idee. Toch duurde het nog tot januari voor dat het er van kwam . Toen heb ik iedereen van de CD
ploeg van vorig jaar gebeld of ze mee wilde naar Lord of the Rings . ledereen vond het een leuk idee,
slechts een enkeling kon niet mee. Op het aller laatste moment vielen er nog mensen af Wouter en
Scott (voetbal) enDewie (blessure) maar gelukkig kwamen daar nog andere mensen voor in de
plaats. Toen onze trainer Rob hoorde van het uitje had hij ook wel mee gewild . Volgende keer beter.
Rob heeft beloofd het volgende filmuitje te organiseren (hè Rob!) Uiteindelijk gingen 21 atleten mee
naar de film. Mitchell, Sjoerd , Stein , Tim , Niels, Niels en Niels, Lilian , llske, Anne , Daan , Eva , Nienja,
Tara, Fleur, Stephanie, Wietske, Duvan, Chander en Yashin , het was heel gezellig!
Jirina van Kesteren

AA Drink Talenten Team in topformatie
Met een groep van zes atleten , krijgt het AA Drink Talenten Team 2002 een bijzonder sterke
samenstelling : Rutger Smith (kogel) , Marjolein de Jong (400m horden) , en Koen Raymaekers (10 .000m) ,
Judith Vis (100m horden) , Bram Som (800m) en Arnoud Okken (800m) .
De sponsoring van het AA Drink Talententeam is één van de hoofdbestanddelen uit de overeenkomst
van United SoftDrinks met de KNAU . Deze overeenkomst is onlangs voor een periode van drie jaar
verlengd en loopt tot 31 december 2004.
De atleten uit het AA Drink Talenten Team kunnen naast een kwartaaltoelage ook rekenen op bonussen
voor hoge klasseringen bij nationale en internationale toernooien .
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UIT DE OUDE DOOS
Een van de 'Haarlemmers ' van het eerste uur, de natuurvorser en vogelkenner Jan P Strijbos , was
ook in zijn vak een rasechte pionier, die verre windstreken bezocht om de dieren, die zijn
belangstelling genoten , in hun natuurlijke leefgebieden te observeren . Legio zijn de verhalen ,
fotoreportages, films en boeken , waarvan hij zijn tijdgenoten al liet genieten, maar waarvan ook latere
generaties met bewondering kennisnemen , wanneer zij beseffen hoeveel inspanning het 'Jan P '
gekost moet hebben die veelheid aan materiaal te verzamelen. Een indruk daarvan geeft hij in zijn
navolgende bijdrage aan het eerste nummer van de HAV-er, verschenen bij het 25-jarig jubileum van
de H.A.V. "Haarlem" in september 1945. (Over die reis naar IJsland, die hij maakte onder leiding van
de sociaal-geograaf Bert W. Garthoff, schreef hij een boek met de titel In het zog van Raven-Fióki,
uitgegeven door L.J . Veen 's uitgeverij te Amsterdam .)
' .. Dat ik op IJsland mede durfde te gaan met de
birdhunters en mij daarbij allerlei capriolen kon
veroorloven aan het klimtouw, waarbij wij soms meer
dan 100 meter moesten afdalen langs griezelige
steile klifkusten en vogelbergen , bungelend en
zwevend tusschen hemel en aarde , was mij mogelijk
dank zij
mijn
geliefde
sport.
Dat
ik de
vermoeienissen gedurende lange ritten te paard ,
dwars door de "graun " velden en woestijnen van
IJslands wildernissen zonder al te groote bezwaren
en met succes kon doorstaan , dank ik aan de
hardheid en het uithoudingsvermogen, verworven in
.... __ ...
de eerste jeugd . De training in de jaren, dat ik mij op
Zondagochtend, training aan de Brouwerskolk
het groene veld kon oefenen in loopen, springen en
v/nr. Joop Strijbos, AadErkelens, Ge Traanberg,
werpen en wij ons bezig hielden met een gezonde
Kees Vader, Jan P Strijbos
cross-country door de duinen van ons onvergetelijk
Kennemérland , werkt ook thans nog steeds na . Wanneer bij het filmen of fotografeeren van een
buizerdnest , het beklimmen van een hoogen woudreus noodzakelijk maakt , zie ik daar niet tegen op .
En wanneer ik op zo 'n tocht vergezeld word door een vriendje en dan in de lamp krijg dat het springen
over een hek of een sloot , het klimmen en de evoluties in een boom of een paar uur modderen en
ploeteren door een onbegaanbaar moeras hem niet zoo handig afgaat of hem een groote inspanning
kost of zelfs onmogelijk is, dan begrijp ik onmiddellijk waar de kneep zit . "Jij hebt zeker vroeger niet
veel aan athletiek kunnen doen?" informeer ik dan . En dat klopt dan prompt.
"Neen" , krijg ik dan te hooren, "thuis vonden zij sport overbodig .. . en ook te gevaarlijk, snap je ?" Ik
meen echter , dat het levensgevaarlijk kan zijn , nimmer iets aan de sport te hebben kunnen doen .'
Anders dan Raven -Fióki , de Viking uit de titel van Strijbos ' boek , die , naar Garthoff in een uiterst
interessante historische inleiding beschrijft , in de 9e eeuw een tweetal pogingen om een kolonie op
IJsland te stichten , zag mislukken , oogstte Jan Strijbos wel succes. Maar zoals daar op IJsland zijn
armspieren werden beproefd aan het klimtouw, kregen af en toe ook andere lichaamsdelen het zwaar
te verduren . Garthoff: "Het plan om de reis opnieuw,
maar 'per vulpenhouder' te rnaken heeft 'Jan P ' nog
menigmaal zijn zitvlak doen wrijven in pijnlijke , maar
vroolijke herinnering aan den eersten keer , dat ik
hem op een tocht te paard 'tracteerde '. " Aan twee
maanden trekken met Strijbos hield trouwens ook t
Garthoff iets over . Het bleek dat hij bij twee eerdere
bezoeken "toch niet de helft gezien had van hetgeen
mij voor oogen was gekomen dank zij het arendsoog
van mijn metgezel. Een tocht met Jan Strijbos leert
zien I"
Clubgenoten die in vroeger dagen het genoegen
smaakten een filmvoorstelling van Jan Strijbos bij te
wonen , konden dat beamen .
Na de training een kopje koffie bij Hotel Roozendaal.
Overveen v/nr. Joop Strijbos, Ge Traanberg,
Aad Erkelens, Jan P Stnjbos, Kees Vader

Hans Douwes
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