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Einde wintertraining 2002-2003 

Laatste wintertrainingen 2002-2003: 
zondagmorgen 30 maart baan c.q. duintraining 
dinsdagavond 25 maart krachttraining 
woensdag 26 maart zaaltraining pupillen 
woensdag 26 maart baantraining 
donderdag 27 maart Kennemer Sportcenter 

Zomertraining 2003 

Maandag baantraining ingaande 7 april 
18:45 
18:45 
18:45 
19:00 

- 20:00 
20:15 

- 20:00 
20:45 

Pupillen A, B en C 
Junioren 8, C en D 
Recreanten 
Senioren I Junioren A 

Woensdag: baantraining ingaande 2 april 
19:00 - 21 :00 Senioren I Junioren A/8 

Woendag: krachttraining ingaande 2 april 
19:00 - 20:00 Alleen op uitnodiging. 

Donderdag baantraining ingaande 3 april 
18:45 
18:45 
19:00 
19:00 

- 20:00 
20:15 

- 20:45 
20:45 

Pupillen A, B en C 
Junioren B, C en D 
Senioren I .Junioren A 
Lange Afstand groep 





JAARVERGADERING 

Hierbij nodigen wij u uit om de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen op: 
DINSDAG 15 APRIL 2003 

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. 

AGENDA 
1. Opening door de voorzitter. 
2. Ingekomen stukken. 

Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij 
de waarnemend secretaris, Renée Schmidt, Julianalaan 117, 2051 JP Overveen. 

3. Mededelingen. 
4. Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen. 
5. Jaarverslag van de secretaris en diverse commissies. 
6. Jaarverslag van de penningmeester. 
7. Rapport van de kascommissie. 
8. Verkiezing van het bestuur. 

Tussentijds aftredená: 
Renée Schmidt, voorzitter. 
Zij zal in het komende jaar de vacante functie van secretaris gaan opvullen. Het 
bestuur doet een dringend beroep op de leden om de vacature voorzitter te vervullen. 
Kandidaat bestuurslid: 
Het bestuur stelt voor Rob de Wit en Gerard Metten, ter ondersteuning van het huidige 
bestuur, als commissarissen aan te stellen. 
Eventuele voordrachten van kandidaten dienen, ondertekend door 5 leden en vergezeld 
van een bereidverklaring van de kandidaat, 1 0 dagen voor de vergadering te worden 
ingediend bij de waarnemend secretaris (adres zie boven), uiterlijk 5 april2003. 
Tevens bekendmaking van de diverse commissies. 

9. Vaststellen van de begroting 2003. 
10. Ingekomen voorstellen. Voorstellen dienen 10 dagen voor de vergadering te worden 

ingediend bij de waarnemer1d secretaris (adres zi~ boven), uiterlijk 5 april2003. 
11. Verkiezing kascommiss· ~~-

12. Rondvraag. 

Namens het bestuur, 

Renée Schmidt 

JAARVERSLAG OVER 2002. 

Degene, die het financieel verslag over 2002 voor de jaarvergadering wenst te ontvangen, 
dient onderstaande strook uiterlijk 5 april 2003 te sturen aan de waarnemend secretaris (adres 
zie boven). Het verslag zal dan binnen 1 week aan u worden toegezonden. 
Ik wil graag het jaarverslag over 2002 ontvangen. 

Naam:--------------------------------------------------
Adres:---------------------------------------------------
Postcode en woonplaats:-----------------------------





JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 

Op de jaarvergadering in maart 2002 werden de leden geïnformeerd dat Renée Schmidt de 
functie van voorzitter zou gaan vervullen. Daar de post van secretaris door geen van de leden 
op zich werd genomen betekende dit in de praktijk dat zij zich niet volledig aan deze nieuwe 
taak kon wijden en Joop van Drunen nog taken moest verrichten die hij liever al vele jaren 
geleden had afgestoten. Ook in de loop van het jaar heeft niemand zich gemeld voor een 
bestuursfunctie. Het bestuur van A.V. Haarlem heeft getracht alle lopende zaken afte 
handelen, echter er was nauwe:lijks tijd voor het uitstippelen van een nieuw beleid. Het tekort 
aan kader blijft een voort durend probleem voor het bestuur. Voor de kaderleden die 
overblijven werkt dit zeer demotiverend. 

Dit jaar hebben wij in samenwerking met Kennemer Sport Support een sportinstuif 
georganiseerd. Ondanks publicaties, verzorgd door de Gemeente Haarlem, was het animo 
voor deze dag zeer gering. Ook voor het jeugdsportpasproject voor leerlingen van diverse 
basisscholen hebben wij 4 trainingen verzorgd. De belangstelling voor dit project was al 
beduidend beter te noemen. Een echte "klapper" was de scholierenveldloop in oktober, met 
498 deelnemers een absoluut record! 
Voor de prestaties van onze leden die in competitieverband uitkwamen verwijs ik u naar het 
rapport van de Technische Conm1issie. 

Door tariefverhogingen van accommodatiehuur en KNAU-contributie heeft het bestuur zich 
genoodzaakt gezien de contributie voor het komende jaar met 3% te verhogen. 

Het beheer van de kantine was dit jaar voor rekening van K.A.V. Holland waardoor de 
vrijwilligers binnen onze vereniging aanzienlijk ontlast werdeii. 

Het bestuur heeft getracht de dagelijkse zaken vlot te laten verlopen, waar nodig bijgestaan 
door andere vrijwilligers. Zij wil deze mensen dan ook hartelijk danken voor hun 
enthousiasme en inzet. 

Het bestuur vergaderde een keer per maand met uitzondering v~n de vakantiemaanden. 

Wij begonnen het jaar met volledig bezette commissies. Zoals hierboven vermeld had het 
bestuur geen volledige bezetting. Dit zag er als volgt uit: 

Voorzitter 
Penningmeester 
Secretaris 
Commissaris 

Renée Schmidt 
Edwin van Drunen 
Vacant 
René Moesman, Joop van Drunen 

Ledenbestand van A.V. Haarlem: 

31-12-1999 31-12-2000 31-12-2001 31-12-2002 

Vrouwen/meisjes 

Vrouwen 14 15 16 13 
Meisjes A 2 2 2 2 
Meisjes B 2 5 3 3 



Meisjes C 9 2 8 9 
Meisjes D 6 7 5 6 
Pupillen 10 12 15 16 

Totaal 43 43 49 49 

Mannen/jongens 

Mannen 77 74 65 71 
Jongens A 4 2 1 1 
Jongens B 2 1 3 4 
Jongens C 4 4 6 15 
Jongens D 5 14 18 18 
Pupillen 27 28 18 19 
Ereleden 2 1 1 1 
Leden van verdienste 4 4 4 4 

125 128 116 133 
Juryleden 8 6 7 7 

Totaal aantalleden 176 177 172 189 

JAARVERSLAGVAN DE JEUGDCOMMISSIE 

De bezetting van de jeugdcommissie was als volgt: 
Erik Rollenberg, Baltien de Wit sr., Renée Schmidt. 

De jeugdcommissie kwam bijeen w2nnepr dit nodig was en h"' ·~ :l de volgende activiteiten 
verzorgd voor de jeugdleden van onze vereniging. 
Na afloop van de onderlinge wedstrijden, gehouden op 21 en 22 september 2002, heeft de 
jeugdcommissie een barbecue met disco georganiseerd voor de CID-jeugd. Hoewel het in 
september 's avonds al behoorlijk koud is en wij ook nog te maken kregen met een paar fikse 
buien, was dit een zeer geslaagde avond. Het eten was goed, de muziek uitstekend, de sfeer 
geweldig! 

Natuurlijk is er begin december de traditionele St. Nicolaasloop gehouden. Met een aantal 
mensen is een parcours uitgezet, waarvoor onze hartelijke dank. 

Ook heeft de jeugdcommissie wederom de Grote Clubaktie verzorgd. Hoewel de opbrengst 
ten opzichte van vorige jaren een stuk minder was, een groot aantalloten zijn niet verkocht, 
hebben wij toch een redelijk bedrag overgehouden. De kinderen die welloten hebben 
verkocht hebben dit zeer serieus genomen en wij danken hen voor hun inzet. 



JAARVERSLAG LANGE AFSTANDCOMMISSIE. 

In 2002 is het aantalleden weer iets minder geworden. Het werkelijke trainingsbezoek 
(kracht- en baantraining) blijft ongeveer gelijk. Rond de 10 (veelal dezelfde) atleten. 
Gezelligheid speelt, naast prestatie een belangrijke bijrol. Zeker na de krachttraining op 
donderdag is er veel lol. 
Uw LA commissie bestaat uit Ad Appel, René Ruis, Evert van Ravensberg, Arno Molenaar, 
Rob de Nieuwe en Bert Boesten. 
Zoals gewoonlijk hebben wij in 2002 drie loopevenementen georganiseerd. 

De Runnersworld Spaarnwoudeloop (10,, 20 en 30 km.) in maart kende een record aantal 
deelnemers van 700. Het parcours (een ronde van exact 10 km. met elke kilometer een 
aanduiding) zorgt altijd voor positieve reacties. Voor de tweede keer was de 
Spaarnwoudeloop onderdeel van het Sport Support Loopcircuit. Het sponsorschap van 
Runnersworld werpt zijn vruchten af. Met een aardige inzet van ook de jeugdige Haarlem 
vrijwilligers liep de wedstrijd gesmeerd. Er zit één afgevaardigde van de LA-commissie in het 
overleg met de zes atletiekverenigingen van het circuit. In mei hebben wij onze 
vrijwilligersgroep op pasta en pizza getrakteerd. Huize Molenaar stond voor ons open die 
avond. 

In mei is de traditionele LION's loop (5, 10 en 15 km.). Die beleefde ongeveer dezelfde 
opkomst als het jaar daarvoor. Mede door de business-loop op de 10 km. is het altijd een 
gezellig en rommelig gebeuren. Opwindend detail dit jaar was het in de brand vliegen van de 
barbecue. 

Voor de Dreefzichtcross (3 ,4, 6,8 en 10,2 km.), als Ie cross in het Kennemer Cross Cup 
circuit, moesten we op zoek naar een andere lokatie. Dreefzicht bestaat niet meer. Gelukkig 
vonden we een onderkomen bij de termisclub HLTC aan de Spanjaardslaan. Dit bleek een 
goede keus. De deelname (ongeveer 370 mensen) groeit gestaag door met name door de 
jeugdklassementen van de Kennemer Cross. Er zit één afgevaardigde van de LA-commissie in 
het overleg met de zes "Kennemer Cross Verenigingen". 

Opnieuw hebben, nu zelfs elf LA-leden, deelgenomen aan de Jungfrau marathon te Interlaken 
Zwitserland. Hoogteverschil ongeveer 1800 meter. Twee van de elf hebben moeten opgeven, 
de andere atleten zijn gefinisht. In het clubblad is hiervan uitgebreid verslag gedaan. V ast 
uitgangspunt is huize Appel, hoog in de bergen. 

In 2002 is Jolt Bosma gestart met het vastleggen van onze daden in het clubblad. Hij houdt u 
zo goed mogelijk op de hoogte over de komende wedstrijden, gelopen wedstrijden, sociale 
ontwikkelingen en allerlei ( on)zin betreffende de Lange Afstandsgroep. 

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE. 

De Technische Commissie was ditjaar ongewijzigd in samenstelling: René Ruis (voorzitter), 
Erik Rollenberg (secretaris), Joop van Drunen, Ruud Wielart en Rob de Wit. Naast 
besprekingen tussendoor is de Technische Commissie 7 keer bijeengekomen. 



Helaas weer geen positiefbeeld van de senioren en junioren A/B wedstrijdatleten, atletes van 
onze vereniging. Het aantal loopt nog verder terug. Er is een klein aantal dat zich nog 
regelmatig op wedstrijden laat zien. Bij de CID-junioren is het beeld positiever. Het aantal 
wedstrijden van deze groep is groot en de prestaties gaan goed vooruit. Aangezien deze 
groepen ook kwetsbaar zijn, is het van groot belang deze atleten/atletes voor de vereniging te 
behouden. 

Trainers: 
Ruud Wielart 

Rob de Nieuwe 
Rob de Wit 

Rob Schluter 
Martijn Carol 

Rik Roozenburg 
Fred Roozen 
Baltine de Wit jr. 

Sanne van Buchem 

Baltien de Wit sr. 
Arjan Buiter 

Trainingscoordinatoren: 
Joop van Drunen 
Erik Rollenberg 
Baltien de Wit sr. 

Trainingsoverlcg: 

-Senioren/Junioren A/B, sprint/springen 
- Krachttraining Senioren/ Junioren A/BIC 

- Senioren Lange Mstand 
- Werpselectie Senioren/Junioren 
-Junioren C 
- Recreatiegroep Senioren 
-Midden Afstand Junioren (tot 1/11) 
- Zaal JuniorenD (tot 1/4) 
- Midden Afstand Junioren (vanaf 1/11) 
- Hordens~ lectie Junioren (·;anaf i/11) 
-Junioren D 
-Zaal Pupillen 

-Pupillen 
- Zaal Juni oren D 

-Pupillen 
-Pupillen 

-Senioren en Junioren A/B 
-Junioren CID 
-Pupillen 

De Technische Commissieleden en de trainers/trainsters zijn ditjaar 2 keer bijeengekomen. 

Trainingsaccommodaties: 
De trainingen waren ditjaar op de volgende lokaties: 

Atletiekbaan Pim Mulier Sportpark 
Krachtcentrum A V Haarlem 
Kennemer Sportcenter 
Gymzaal Paulusschool 
Kennemerduinen 

Nederlandse Kampioenschappen: 
Geen medailles dit jaar bij de Senioren en AIB/C/D-junioren . Ook geen enkele senior die aan 
een kampioenschap deelnam. 
Sanne Immer deed bij de B-junioren mee aan hoog- en hinkstapspringen. Op het laatste 
onderdeel behaalde zij een verdienstelijke 6e plaats. 
Guus Groskamp wist dit jaar de enige medaille te behalen. Hij werd 3e op de 60 meter indoor 
bij de Veteranen I. 
Bij de C-Spelen waren 4 deelnemers. 
D-Spelen, onbekend. 



Competities. 
De crosscompetitie is goed gegaan. Een behoorlijk aantal pupillen en CID-junioren wist zich 
voor de finalewedstrijd te plaatsen. Nog geen podiumplaatsen, wie weet volgend jaar. 
De heren namen deel in de 3e divisie. De ploeg wist zich te plaatsen voor de finale en werd 
daarin 12e. 
DeC-jongens plaatsten zich voor de gebiedsfinale en werden 9e. OokdeC-meisjes wisten 
zich voor deze finale te plaatsen. Het resultaat is onbekend. Bij de pupillen namen een paar 
atleten/atletes deel aan de fmale.. 

Nederlands Record. 
We dachten al dat hij voorgoed gestopt was, maar noodzaak breekt wet. Ruud Wielart moest 
invallen bij de competitiewedstrijd hoogspringen. Hij deed dit bijna als vanouds en verbeterde 
het Nederlands Veteranen II record en bracht dit op 1. 90 meter. 

Club records. 
Toch nog een paar verbeteringen dit jaar. 
Srume Immer verbeterde haar eigen clubrecord hinkstapspringen bij de meisjes A en B tot 
10.52 meter. 
Larissa Scholten verbeterde het een jaar oude clubrecord op de 1000 meter meisjes C met 
maar liefst 9 seconden tot 3.1 0.64. 
Jirina van Kesteren raakte haar record op de 1000 meter kwijt aan Larissa, maar kwam wel in 
het bezit van het record op de 600 meter meisjes C en bracht het op 1.44.08. 
Sjoerd Lether kwam in het bezit van het indoorrecord op de 50 meter hordenjongensBen 
bracht dit op 8.0 seconden. 



• 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. 

(D Niehe en Lancée Registeraccountants 
Bel as ti ngadviseu rs 
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. 
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MEDEDELINGEN Kopij voor nr. 3: 28 april 2003 

Nieuwe leden 
Sjoerd Weller, recreant Hozenhagenplein 13 

Van de penningmeester: betaling contributie 2003 

2021 CK Haarlem 

In januari j.l. heeft ieder lid van onze vereniging een schrijven ontvangen i.z. de contributie betaling over 
het jaar 2003. In dit schrijven werd u verzocht de contributie 2003 uiterlijk 15 maart te voldoen. 
Een behoorlijk aantalleden heeft nog niet aan die verplichting voldaan. 

Wij verzoeken u dringend om er zorg voor te dragen, dat de contributiebetaling uiterlijk 10 april a.s. in 
ons bezit is. Na genoemde datum (10 april a.s.) zullen wij overgaan tot de verzending van de eerste 
herinnering. Het te betalen bedrag zal dan echter met 5% worden verhoogd. 

In u en ons belang betaal de contributie dus voor 10 april a.s. 

Edwin van Drunen. 

Competitiedata voor 2003: 
Noteer vast in de agenda's: 

Mannen senioren 2e divisie: 
Junioren B: 
Junioren C/D: 
Pupillen: 

4 mei, 18 mei, 15 juni. 
11 mei, 25 mei, 7 september. 
10 mei, 24 mei, 14 juni. 
12 april, 17' mei, 14 juni. 

K.N.A.U. Meerkamp voor B/C/0 junioren 
Dag 1: Zaterdag 31 mei bij Suomi te Santpoort. 
Dag 2: Zondag 1 juni bij A.V. "Haarlem"- K.A.V. "Holland" te Haarlem. 
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Namen & Adressen 

Bestuur A.V. Haarlem 

Voorzitter: 
Renée Schmidt 023- 524 8585 
Julianalaan 117, 2051 JP Overveen 

Secretaris: 
Vacant 

Penningmeester: 
Edwin van Drunen 0255-515 205 
Duin en Kruidbergerweg 16, 1985 HG Driehms 
E-mail: evd@niehelancee.nl 

Commisaris: 
René Moesman 023 - 525 9879 
Willem Klooslaan 27-2, 2024 JP Haarlem 

Commisaris: 
Joop van Drunen 023 - 524 4340 
Ramplaan 98 , 2015 GZ Haarlem 
E-mail: j .m.van.drunen@planet.nl 

Ledenadministratie: 
Jos van Belle 023 - 5272338 
Sparrenstraat 26, 2023 WX Haarlem 
E-mail: jmg.van.belle@hetnet.nl 

Opzegging lidmaatschap 
Het lidmaatschap geldt uitsluitend voor het gehele 
kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk bij de 
ledenadministratie te gebeuren. 

Praktijk Clubarts: 
F.S.G.M. Knuvelder 023 - 534 04RO 
Van Oosten de Bruijnstraat 5, 2014 VM Haarlem 

Trainers A.V. Haarlem 

Sanne van Buchem 
e-mail: vanbuchem@hetnet.nl 

Rob de Nieuwe 
e-mail: sabor@planet.nl 

Fred Roozen 
Rik Roozenburg 
Rob Schlüter 

e-mail: rob.schluter@xs4all.nl 

023 - 5246346 

023 - 5350283 

023 - 5254659 
023 - 5248983 
023 - 5250752 

Baltinede Wit 023 - 5263123 
e-mail: baltine73@hotmail.com 

Rob de Wit 023 -- 5263123 
e-mail: waku25@hotmail.com 

Ruud Wielart 023 - 5279080 

Bij geen gehoor: 
Joop van Drunen 023 - 5244340 

I Commissies 
I 

Clubblad Commissie 
Rob Schlüter 
Reitzstraat 23, 2021 TM Haarlem 
E-mail: avhaarlem@xs4all.nl 

Technische Commissie: 
· René Ruis 
i E-mail: prruis@novacollege.nl 

! Lange Afstand Commissie: 
1

1 

Bert Boesten 
E-mail: hl.boesten@td.klm.nl 

; Jeugd Commissie: 
1 Renée Schrnidt 

i 

Wedstrijd Organisatie Commissie 
Haarlem/Holland: 
Joop van Drunen 

I 
Kascontrole Commissie: 
WimHartman 

I Wedstrijdsecretariaten 

I Senioren & Junioren AIB 

1 

Joop van Drunen 

1 Junioren CID 
I Peter Pijnaker 
i E-mail: peter.pijnaker@tip.nl 
I 
I 

j Pupillen 
1 Baltien de Wit 
l E-mail: baltiendewit@hotrnail.com 

I Dïversen 
I 

I 

023 - 525 0752 

023 - 531 7258 

023 - 538 5623 

023 - 524 8585 

023 - 524 4340 

023 - 525 6036 

023 - 524 4340 

023 - 5258709 

023 - 5263123 

' Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan 
namens A.V. Haarlem 
Joop van Drunen 023 - 524 4340 

A.V. Haarlem op internet 
http: //run.to/avhaarlem 

; Clubkleding: 
I De clubkleding is te koop tijdens de trainingen. 
I Informatie bij Joop van Drunen 

I 

2 



Openingswedstrijd, 19 april 2003 Haarlem 
Organisatie AV "Haarle,m"- K.A.V. "Holland" 

Programma: 

Meisjes & jongens pupillten A 
Meerkamp 60 m. + verspringen + kogelstoten, 1000 m. 

Meisjes & jongens pupillten B 
Meerkamp 40 m. +verspringen+ balwerpen, 1000 m. 

Meisjes & jongens ~,upi111en C 
Meerkamp 40 m. +verspringen+ balwerpen, 600 m. 

Inschrijven vóór 8 april a.s. bij mevr. Yvonne Teeuwen. 
Inschrijfgeld: meerkamp: € 1, 75 

600m I 1000 m: € 0,75 

Meisjes & jongens juniorten C/0 
Meisjes D: 60 m., verspringen, kogelstoten. 
Jongens D: 80 m., verspringen, kogelstoten. 
Meisjes C: 80 m., hoogspringen, kogelstoten, speerwerpen. 
Jongens C: 100 m., hoogspringen, kogelstoten, speerwerpen. 

Inschrijven vóór 8 april a.s. bij dhr. Peter Pijnaker. 
Inschrijfgeld: € 1,50 per nummer. 

Meisjes & jongens juniorten B 
100 m., 300 m., verspringen, kogelstoten, discuswerpen. 

Inschrijven vóór 8 april a.s. bij dhr. Joop van Drunen. 
Inschrijfgeld: € 1,50 per nummer. 

Schrijf massaal in!! 
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Wedstrijduitslagen Door Joop van Drunen 

Nederlandse Kampioenschappen Indoor Senioren, Gent (Bel) 15-02-2003 

In de schitterende indooraccomodatie van het Begische Bent werden deze wedstrijden verwerkt. 
De a.v. "Haarlem" was daar vertegenwoordigd door Darcy de Windt. Darcy, deze winter opmerkelijk 
trouw bij de trainingen aanwezig, kwam uit op het onderdeel Hink-Stap-Springen. 

Bij zijn tweede poging kwam Darcy na 14.33 m in het zand terecht, goed voor de tweede plaats. Zijn 39
, 

4e en se pogingen waren ongeldig, maar hij behield wel de tweede plaats. Toen sprong Jose Augusto 
de Silveira Neto van de vereniging Phancs 14,37 m. De spanning bij de supporters van Darcy (ouders
vriendin - Ruud Wielart-Joop van Drunen) steeg tot grote hoogte. Darcy stond klaar voor zijn zesde 
en laatste sprong. Zijn aanloop ... de sprong ... nog meer spanning, het leek eindeloos te duren dat 
opmeten: 14,38 m, 1 centimeter verder dan Silveiro! 
Die ene centimeter leverde hem dan toch nog de zilveren plak op. Darcy, van harte gefeliciteerd! 

A. V. "Haarlem" 7 Nederlandse •·ecords rijker. 

De K.N.A.U. heeft, in navolging van de I.A.A.F., Nederlandse records erkend voor de enige jaren 
geleden in het leven geroepen nieuwe leeftijdsgroep, de groep jonge senioren van 20 t/m 22 jaar. Deze 
groep jonge senioren heeft ook zijn eigen Europese- en Wereldkampioenschappen. 
Maar liefst zeven van deze records kwamen in "Haarlem" handen, deze zeven Nederlandse records 
werden behaald door 2 A.V. "Haarlem" leden. 
Het ons helaas veel te vroeg ontvallen lid Stijd jaspers 4 records, Frank van Ravensberg komt 3x op de 
lijst voor. 

Stijn Jaspers 
1 mijl (1609 rn) 
2000 m 
3000 m 
5000 m 

Frank van Ravensberg 
20 km snelwandelen 
30 km snelwandelen 
50 km snelwandelen 

3.57,28 
5.05,9 
7.53,86 
13.24,64 

1:37.30,4 
2:34.11 
4:47.05 

Joop van Drunen & Frank van Ravensberg 

Koblenz (GER) 
Arnhem 
Brussel (BEL) 
Koblenz (GER) 

Utrecht 
Stiphout 
Stiphout 
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25-08-1982 
17-08-1983 
31-08-1983 
11-06-1994 

09-08-1981 
24-10-1982 
24-10-1982 



1. Correcties en aanvullingen 

~- r,· ~~ 
---.:.::.:.._::-• 1 J ,, 

door Jolt Bosina 

Het moest er eens van komen, aanvullingen. 'Alles' staat op Internet, maar alles is niet altijd bij te 
houden. Hoe dan ook, verdienstelijk lopen van een AV Haarlem-lid bleef onvermeld. Hans Peters liet de 
volgende prestaties noteren: 

Velserpierloop 2002 (15 km): 
Trosloop 2002 (21, 1 km): 
Heliomare-loop 2002 (10,4 km): 

2. De Kennemer Crosscup 

1 uur 13 min. en 40 sec. 
1.42:19 
51.29 

Ook deze winter konden we weer bijna ongestoord crossen. Bijna, want de Beeckesteijn-cross werd 
wegens vermoede risico's afgelast (er lag sneeuw en het had gevroren, ofwel: het was winter). 
Dientengevolge ook dit seizoen een eindstand gebaseerd op de 3 bestgelopen races, van de 5 die wel 
doorgingen. Eerst de nog niet eerder gemelcle uitslagen: 

15 december: Hoofddorp, Haarlemmermeerse Bos (10 km) 

MSen. 
26. Rik Reazenburg 
37. Frank Peeters 

M 40-45 
14. Jolt Bosma 
16. Arno Molenaar 
20. Bert Boesten 

39.58 
42.57 

44.16 
45.52 
49.13 

M 50+ 
9. John Jongboom 

14. René Ruis 

5 januari 2003: Amstelveen: Amsterdamse Bos (9,6 km) 

M Sen. 
39. Rik Roezenburg 
43. Frank Peeters 
44. Adrie Tol 

M 40-45 
10. Chris Pfrommer 
17. Arno Molenaar 
25. Bert Boesten 

37.19 
38.25 
38.49 

37.02 
40.34 
44.57 

M 45-50 
24. Ad Appel 

M50+ 
9. John Jongboom 

23 februari 2003: Bosloop Castricum (10,7 km) 

MSen. M 45-50 
27. Adrie Tol 42.09 17. Gerard van Kesteren 
35. Jeroen Peeters 45.27 
37. Frank Peeters 46.25 M 50+ 

10. John Jongboom 
M 40-45 21 . René Ruis 
11. Jolt Bosma 44.24 
22. Bert Boesten 48.45 
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46.17 
48.58 

52.59 

42.08 

1.00.21 

46.39 
53.07 



Eindstand AV Haarlemmers Kennemer Crosscup 2002-2003: 

M Sen. 
28. Rik Roezenburg 
35. Adrie Tol 

_&__ .... .&.L ................. ... er 36. Frank Peeters 
38. Jeroen Peeters 

M 40-45 
16. Jolt Bosma 
20. Bert Boesten 

Cross Cup I 
2002 I 2003 I 

Suomi DEM A V C8slrirum AV Haarlem 

M50+ 
11. John Jongboom (officieus/feitelijk: nr 9., bij de telling heeft een spel- tot een tel-fout geleid, 

wordt het tijd voor een Raad van Toezicht van de Kennemer Crosscup?) 

I 
I 

Het was, résumerend, weer een mannengebeuren. Om preciezer te zijn, een mannengebeuren voor 
een harde kern, vanaf een bepaalde leeftijd. Hoe heuglijk is het dan ook om een uitstapje naar de jeugd 
te kunnen maken, even Wisselen: bij de meisjes-pupillen werd Katinka Becker overtuigend eerste in 
haar eindklassement: ze won 5 van de 5 maal. Katinka, van harte gefeliciteerd! 

3. En er was meer 
Maar niet veel meer: op 12 januari liep Roei Hoedt de Halve Marathon van Egmond in de netto-tijd van 
1.38.04. Daarmee was hij 3166 bij de heren-senioren. 

Wellicht is mij nog wat ontgaan. Laat het weten: jolt.bosma@planet.nl; tel. 023-5360376. 
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Spaarnwoudeloop 2003 

Veel records gesneuveld! 

Op 23 rnaart 2003 was het ongekend mooi weer en onze 
Spaarnwoudeloop werd een groot succes. Maar vooral dat 
mooie weer waren we niet echt gewend: twee jaar geleden 
sneeuwde het nog tot vlak voor de start. 
Nu scheen de zon en het was 16 graden, een perfecte dag! 

Op sportief vlak werd er nog nooit zo hard gerend door het 
recreatiegebied: een "échte Keniaan" liep voorop en Aart 
Stigter volgde al snel erna ... en daarna nog eens 870 
anderen ... de grauwe massa zullen we maar eerbiedig 
zeggen .. . 
Het was ook heel mooi weer om foto's te maken, of om in het 
zonnetje te zitten, te liggen en te staan, of orn op het terras 
iets lekkers te drinken ... 
Zo mooi is het maar zelden : en toch was er nog een enkeling 
teleurgesteld dat er geen warme thee en bouillon was ... 
Maar alle lopers hebben kunnen profiteren van de inzet van 
de vrijwilligers van onze club langs de kant: er was veel 
dorst, en er is heel veel gedronken ... en het leverde ons veel 
complimenten op, dat er voldoende te drinken was. 
Het is heerlijk om iets te organiseren voor mensen die er 
plezier aan beleven en die hun dankbaarheicl na afloop laten 
blijken. t toez1end oog van enkele klimmers 

werd de heuvel genomen. 

De 10 kilometer werd gewonnen door de Keniaan David 
Koech in 30 minuten en 44 seconden. De 30 kilometer werd gewonnen door de in grandioze vorm 
stekende veteraan Aart Stigter. Hij won in de snelle tijd van î uur 36 minuten en 22 seconden. Een 
nieuwe parcoursrecord. De winnaar van vori !~ jaar Dick van den BroP-k werd tweede op drie minuten 
achterstand. 

Lieve vrijwilligers/sters, clubleden en partners, jong en oud, 
• langs het parcours, bij de tent, langs de kanobaan , op de 

heuvel, of achter computers en inschrijftafels enz.enz. (velen 
al met j;:Jrenlange ervaring !): allemaal ontzettend bedankt en 
we hopen ooK voor jullie: tot volgend jaar! 
Ook onze sponsoren willen wij hier nog eens bedanken voor 
hun bemoeienis en inzet. 

Helaas hebben niet alle lopers en loopsters hun 
herinnerings-T-shirt afgehaald. Dat is erg jammer. En er 
waren vast nog wel meer schoonheidsfoutjes ... mailzemaar, 
we proberen het elk jaar weer: de organisatie verbeteren! 

Oja, er komt natuurlijk nog wel een traditionele evaluatie, waar vooral LEKKERE dingen ter tafel 
schijnen te komen! 

Allemaal tot gauw!!! Jullie horen nog van ons! 
Ad Appel, namens de Lange-Afstand-commissie 
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Bloedarmoede bij lopers 

Inleiding 
Om uit te leggen wat bloedarmoede is, zal eerst uitgelegd moeten worden wat hemoglobine (Hb) is. 
Hemoglobine is een stof die in de rode bloedcellen (erytrocyten) aanwezig is en ervoor zorgt dat 
zuurstof gebonden en vervoerd kan worden. Bij mannen is de normaalwaarde van het Hb-gehalte 
8.7.mmol/l- 11.2 mmol/1; bij vrouwen 7.5 mmoi/I- 9.9 mmol/1. Bij lagere waarden wordt gesproken van 
bloedarmoede (anemie). Omdat zuurstof van belang is bij de energieleverantie van (arbeidende) 
spieren, is het voor (duur)sporters belangrijk om een goed hemoglobinegehalte te hebben. Het blijkt 
echter dat bij veel lopers het Hb-gehalte aan de lage kant is. 

Oorzaken van een laag hemoglobinegehalte 
Er kunnen meerdere redenen zijn waardoor het Hb bij veel sporters wat aan de lage kant is. Deze 
redenen staan hieronder beschreven: 

• Verdunning. In de eerste plaats treedt er na een langdurige inspanning een verdunning van het 
bloed op, Dat is een fysiologische a;;tnpassing van het lic !~c. r.:.rn aan deze duurinspanning. 
Verdund bloed is minder stroperig, waardoor het gemakkelijker door het hart in het lichaam 
rondgepompt kan worden. Door deze verdunning treedt er een daling op van het gemeten Hb
gehalte, terwijl er absoluut gezien geen tekort aan hemoglobine is. In dit geval zal de sporter 
geen klachten van bloedarmoede hebben en zal het Hb-gehalte niet stijgen als er ijzertabletten 
of vitamines gegeven worden. 

• IJzergebrek. Er treedt echter bij veel duursporters (ook) een bloedarmoede op, door gebrek 
aan ijzer. Bij het ontstaan van deze ijzergebreks-anemie kunnen verschillende oorzaken 
meespelen: 

• De voeding bevat te weinig ijzer. De voeding van de gemiddelde Nederlander bevat in 
het algemeen net aan voldoende ijzer, mits er gezond gegeten wordt. De voeding dient 
dan wel voldoende ijzerrijke producten te bevatten, zoals volkoren producten, vlees, vis, 
lever, groene groenten, vruchten en noten. Als er echter veel tussendoortjes en 
frisdranken genuttigd worden, komt de ijzerintake met de voeding wel in het gedrang. De 
voeding van vrouwen bevat vaak te weinig ijzer om de simpele reden dat vrouwen vaak 
kleiner zijn en dus ook een lagere energiebehoefte hebben. Zij zullen dus in het 
algemeen minder eten en derhalve ook minder ijzer met de voeding binnen krijgen . 
Daarnaast eten veel duursporters weinig of geen vlees. Weliswaar kan er voldoende ijzer 
in plantaardige producten zitten, maar dit wordt moeilijker door het lichaam opgenomen. 

• Het ijzer wordt gebrekkig opgenomen in het maagdarmkanaal. IJzer wordt slechts 
gedeeltelijk door het lichaam in het maagdarmkanaal opgenomen. Zo blijkt dat ijzer uit 
dierlijke producten veel beter opgenomen wm·dt dan ijzer uit plantaardige producten. De 
opname van ijzer uit plantaardige producten kan wel verbeterd worden, door deze 
producten gelijktijdig met vitë:Ami,-lö C-r'ljke producten zoals sinaasappelsap, een kiwi, 
groene groenten of vitamine C in tabletvorm. Door gelijktijdig yebruik van koffie, thee en 
melkproducten kan de opname van ijzer uit het maagdarmkanaal juist geremd worden . 
Als iemand neigt tot een lage ijzervoorraad, dan moeten deze dranken dus niet tijdens 
een ( ijzerrijke) maaltijd genomen worden. 

• IJzerverlies. Bij lopers die langdurig en intensief trainen, is er vaak sprake van een 
verlies van ijzer. Dat kan met het zweet, met de ontlasting en met de urine. De rode 
bloedcellen blijken bij lopers namelijk sneller kapot te gaan, waardoor er (meer) vrij 
hemoglobine in de bloedbaan komt te circuleren. De nieren filteren dit hemoglobine uit 
het bloed en scheiden dat met de urine uit. IJzer kan ook verloren gaan, doordat er 
bloedverlies kan optreden uit beschadigd slijmvlies in de darmen. Zeker als dat 
bloedverlies niet al te veel is, of wat hoger op in de darmen plaatsvindt, wordt het 
bloedverlies als zodanig niet gezien of opgemerkt. Bij vrouwen kan het bloedverlies bij de 
menstruatie ervoor zorgen dat bij hen eerder een bloedarmoede ontstaat. 

• Andere oorzaken Bloedarmoede kan ook ontstaan door een vitaminetekort, maar dit komt 
duidelijk minder voor dan de bloedarmoede die door een ijzergebrek wordt veroorzaakt. Dat 
betreft dan meestal een tekort aan vitamine B12 en foliumzuur, wat kan optreden bij diegenen 
die totaal geen dierlijke producten in hun voeding opnemen (veganistische voeding). Minder 
zeldzaam is het voorkomen van bloedarmoede ten gevolge van (chronische) infecties, 
bloedaanmaakziekten en kwaadaardige gezwellen. Dit valt echter buiten het bestek van dit 
artikel. 



Nadere diagnostiek 
Alleen op basis van een laag Hb-gehalte kan dus niet de diagnose bloedarmoede door een ijzergebrek 
gesteld worden. Daarvoor is meer laboratoriumonderzoek nodig. Dit aanvullende 
laboratoriumonderzoek kan bestaan uit de bepaling van de concentratie van het ferritine, een maat voor 
de ijzervoorraad. Vaak wordt bij gewone mensen bij deze bepaling een onderwaarde van 20 Ug/L 
gehanteerd, maar zeker bij sporters dient ernaar gestreefd te worden deze waarde boven de 35 Ug/L te 
houden. Pas bij deze waarde is de voorraad ijzer in het lichaam voldoende. Er kleven enkele nadelen 
aan deze ferritinebepaling. Zo kost deze bepaling beduidend meer dan een Hb-bepaling. De bepaling 
moet in een laboratorium gedaan worden en kan dus niet even snel worden uitgevoerd door een 
vingerprik bij de huisarts. Daarnaast is het bekend dat de waarde van het ferritine stijgt als een sporter 
een infectie onder de leden heeft. In dat geval kan dus abusievelijk geconcludeerd worden dat de 
ijzervoorraad goed is, terwijl dat niet het geval is! Uit onderzoek is gebleken dat zo'n 30% van de 
duursporters ondanks een goede voeding (toch) een ijzertekort te ontwikkelen. Dat kan klachten 
opleveren als chronische vermoeidheid, een verminderd herstelvermogen na zware inspanning en een 
verhoogde vatbaarheid voor allerlei kleine infecties. Bij duursporters met dergelijke klachten verdient 
het aanbeveling om niet alleen het Hb te bepalen, maar ook het ferritine. 

Behandeling 
Als er eenmaal bloedarmoede door een ijzergebrek is ontstaan, kan deze het beste behandeld worden 
door het slikken van ijzertabletten. Vaak verdwijnen de klachten dan al na de eerste week van de 
behandeling. De duursporter voelt zich minder vermoeid en herstelt weer na een zware inspanning. Een 
beschouwende opmerking is hier op zijn plaats. Lang niet altijd worden vermoeidheidsklachten door 
een ijzertekort veroorzaakt. Veel vaker nog spelen een tekort aan rust, al dan niet in combinatie met 
een te zware trainingsbelasting, een belangrijker rol!. 

Hoewel de effecten van het slikken van ijzertabletten bij een ijzertekort dus spectaculair kunnen zijn, 
moet niet te licht gedacht worden over het slikken van ijzertabletten. Deze tabletten kunnen allerlei 
maagdarm klachten, zoals misselijkheid, obstipatie of juist diarree geven. De behandeling moet 
gedurende langere tijd voortgezet worden om de ijzervoorraden (onder andere in het beenmerg) weer 
aan te vullen. Als ijzertabletten langdurig geslikt worden, terwijl er geen sprake is van een ijzertekort, 
kan dat leiden tot te hoge voorraden, waarbij het ijzer gestapeld wordt in allerlei weefsels en daar tot 
beschadigingen kan leiden. Het is dus zaak, om pas ijzertablettel t ·e slikken als er na 
laboratoriumonderzoek uit de ferritinewaarde blijkt dat er sprake is van een ijzertekort! Natuurlijk moet 
er altijd gezocht worden naar de achterliggende oorzaak van de bloedarmoede. Als dit dieetfouten zijn, 
dan zullen deze verbeterd moeten worden. Is een zware menstruatie de oorzaak, dan is het slikken van 
de pil te overwegen. Bij een hoog percentage duursporters (zon 30%) zal het echter noodzakelijk 
blijken extra ijzer te slikken. 

ConciiUsie 
Bij veel duursporters wordt een laag Hb aangetroffen. Dat is vaak een fysiologische aanpassing aan de 
duursportbeoefening. Als de sporter echter klachten heeft die zouden kunnen passen bij een 
bloedarmoede, is het zinvol om door middel van het bepalen van het ferri tine te bezien of dit al dan niet 
ligt aan een ijzertekort. Alleen als de ijzervoorraad te laag is, is het zinvol ijzertabletten te gaan slikken 
(op voorschift van een arts). Als dieetfouten de oorzaak zijn van dit ijzertekort, is het vanzelfsprekend 
dat eerst de voeding verbeterd te worden. 

Els Stolk, bandsarts KNAU 
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Cross 15-03-2003 Bioscoop 

Cross, MeDenaids en een bioscoop waren voor mij de drie gebeurtenissen van 15 maart 2003. 

De cross 
De dag begon al vroeg met een taxi (lees Sjoerd en Niels We lier) voor de deur. De taxi bracht mij naar 
Zeist waar de finale van de crosscompetitie werd georganiseerd. In de selectie voor de finale zaten 8 
atleten van AV Haarlem. Die selectie was als volgt opgebouwd: 

Meisjes B: 
Jongens C: 

Meisjes C: 
Jongens 0: 
Meisjes D: 
Jongens PA: 
Meisjes PA: 

Jirina van Kesteren 
Stein Metten 
Duvan Metten 
Larissa Scholten 
Alex Overkamp 
Tara van Schie 
Jeroen Teeuwen 
Katinka Becker 

Stein en Larissa kregen helaas een akelige ONS (did not start) achter hun naam. Stein miste de finale 
door een organisatorische fout. Hij kwam 2 rni11Uien te iaat omdat hij door de organisatie niet werd 
tegengehouden toen hij vlak voor de start het verkeerde pad op liep. Larissa moest de finale aan zich 
voorbij laten gaan omdat ze ziek was, van harte beterschap Larissa . 
De omstandigheden waren schitterend in Zeist, er was amper wind, gaan wolkje aan de lucht, een 
lekker temperatuurtje en een leuk parcours. 1 klein minpuntje, het terrein was moeilijk te vinden met de 
auto. 
De omstandigheden waren ideaal voor een goede presiëjtie. De eerste die Haarlem mocht 
vertegenwoordigen was Duvan. Hij liep 3500 meter en werd 159 in zijn leeftijdsgroep. Na Duvan was 
het de beurt aan Jirina. 3000 meter, met als resultaat een goede se plaats. Alex Overkamp verscheen 
aan de start van de 2000 meter finale waarin hij naar een 37e plaats snelde. De meisjes 0 werden 
vertegenwoordigd door Tara, Tara liep 1500 meter en werd 189

• 

De pupillen zette deze zaterdag de beste prestatie's neer in Zeist. Jeroen Teeuwen en Katinka 
Becker. De twee kleinste van de groep liepen allebei naar een 6 plaats in het eindklassement. 
Even overzichtelijk 

Plaats Afstand Tijd 
DUVAN METTEN 15° 3500 m 12.43 
JIRINA VAN KESTEREN so 3000 m 13.04 
ALEX OVERKAMP 37° 2000 m 9.11 
TARA VAN SCHIE 18" 1500 m 6.13 
JEROEN TEEUWEN 60 1000 m 5.34 
KATINKA BECKER 6" 1000 m 6.02 

Het was een zeer goede zaterdag voor AV Haarlem, ouders bedankt voor het brengen en steunen van 
de kinderen. Tot slot een speciaal bedankje voor Sjoerd Welier die er voor zorgde dat ik helemaal in 
Zeist kon komen, Sjoerd Bedankt. 
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De Bioscoop 
Ik was zaterdag om 16:40 thuis, nog even naar huis tas neerleggen en dan door naar de Grote Markt in 
Haarlem om met de C-tjes te gaan eten en een film te kijken. 17:30 op de Grote Markt om eerst even 
wat te eten bij de McDonalds. Het eten hield natuurlijk in veel hamburgers. happy meals en milkshakes. 
Een goeie dag dus voor de Mac, 23 kinderen die zich te goed deden aan de fastfood menu's. 
De keuze van de film was na een aantal weken gevallen op Catch me if you can: 

Frank Abagnale (Leonardo Di Caprio) werkt achtereenvolgens als co-piloot, dokter en advocaat en dat 
alles voordat hij 21 wordt! Hij is in staat om allerlei dingen verbluffend goed na te maken. Zo heeft hij 
een fortuin geïncasseerd met vervalste cheques. FBI-agent Carl Hanratty (Tom Hanks) heeft gezworen 
dat hij deze gewiekste oplichter achter de tralies zal zetten, maar de zwendelaar is hem telkens een 
stapje voor. En dat niet alleen. Elke keer weer spoort Frank FBI-agent Hanratty ertoe aan om de jacht 
met nieuwe energie en grotere intensiteit voort te zetten .... 

Zo dan weten de mensen die niet mee waren waar de film over gaat. Een leuke film gebaseerd op een 
waar gebeurt verhaal en geschikt voor alle kijkers die in staat zijn om ondertiteling van een film te 
begrijpen. Ik kan je aanraden om altijd met Tim naar de bioscoop te gaan, net zoals de vorige keer 
ontbrak het bij Tim niet aan een overdosis snoep. Vlak voor de film liet Tim mij heel trots zien hoeveel 
er in die kleine tas was gepropt. ledereen begrijpt dat Tim de meeste populaire aanwezige was deze 
avond. De bioscoop was wederom een groot succes, mede door de grote aanwezigheid van de C-tjes 
en B-tjes. We hadden 4 rijen stoelen nodi :~ om iedereen kwijt te h.urmen. Bij deze wil ik alvast vragen 
aan iedereen om na te gaan denken over het volgende dagje I avondje uit. Alle ideeën kunnen jullie bij 
mij kwijt. 
Tot slot bedank ik het bestuur van Haarlem, het bestuur heeft een financiële bijdrage geleverd aan de 
bioscoopkaartjes. 

Schaatsen 

Op een zondag na de training gingen we rnet de hele C-ploeg 
schaatsen op de ijsbaan in Haarlem. Het was niet echt lekker weer 
maar dat mocht de pret niet drukken. Toen we eenmaal op de baan 
stonden, ging Rob maar even laten zien hoe je pootje over doet, 
maar het was niet echt een geslaagde uitvoering. (volgende keer 
beter Rob!!) 
Het is maar waar je zin in hebt maar Stein had nog de kracht om na 
de training er 3 afstanden uit te persen en dit waren zijn tijden: 
500 Meter: 1.06 
1000 Meter: 2.36 
3000 Meter: 6.06 

Rond 2 uur begon het een beetje te regenen en waren we VAN 
PLAN om naar huis te gaan, maar toen kwam Larissa nog en het is 
wel erg lullig om dan naar huis te gaan dus bleven we nog even. 
Maar na een half uur hadden we het wel gehad en gingen we alsnog 
naar huis . 
Het was een leuke dag ondanks het slechte weer. 

Niels Welier 
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UIT DE OUDE DOOS 

Herinneringen aan een eendags-Chinees en een jeugdige Robin Hood 

Kun je in één hardloopwedstrijd twee eerste prijzen winnen? Ja, dat kan. Ik heb het, amper 9 jaar oud, 
tot mijn eigen verbazing zelf gepresteerd en de "race" waaraan ik deelnam vond plaats in het kader van 
de bevrijdingsteesten van Almelo na de capitulatie van Duitsland in mei 1945. 
Ik werd hieraan herinnerd, niet door het onderwerp van de vorige maand - de verbreiding van de liefde 
voor de atletiek door de oud-Haarlemmer Cor Bosloper in Almelo en Chili - maar door het nalopen van 
de persoonlijke bezittingen van mijn vader, die op 21 februari jl., 97 jaar oud, is overleden. Op mijn 
talrijke bezoeken vóór en na genoemde datum aan de Kinheim-serviceflat, waar hij sinds 1984 had 
gewoond, stuitte ik niet alleen op documenten uit mijn gelukkige school- en atletiekjaren in Haarlem, 
maar vooral ook aan de bewogen periode die hieraan voorafging - een tweeëneenhalf jarig verblijf in 
Almelo. In het voorjaar van 1944, kort nadat het centrum van mijn geboortestad Nijmegen bij vergissing 
door een geallieerd eskader bommenwerpers was vernield , had mijn vader zijn kantoorstoel bij de 
Incassobank aldaar (later opgegaan in de Amrobank) namelijk verruild voor het fietszadel als 
inspecteur van de Nationale Levensverzekering-Bank (nu Nationale-Nederlanden) in Twente. 

Een rayon bestrijkend, groot genoeg om het later door drie inspecteurs met een dienstauto te laten 
bewerken, zag hij kans zo succesvol voor zijn Rotterdamse werkgever te opereren, dat hij daarvoor in 
1946 werd beloond met promotie naar Haarlem, waar hij directeur werd van het bijkantoor, eerst 
gevestigd in de Kruisstraat, later in een monumentaal pand aan de Grote Markt. 
Tegen die kort op elkaar volgende verhuizingen, waar een mens bij het klimmen der jaren steeds 
minder zin in heeft, had ik als kind geen bezwaar. Integendeel, ik beschouwde ze als een avontuur en 
nam het wisselen van school op de koop toe - temeer omdat ik in Almelo een jaar lang geen klassikaal 
onderwijs genoot, doordat onze sc:hool door de Duitsers was gevorderd. De vele vrije tijd benutte ik met 
lange wandelingen langs het Almelo-Nordhornkanaal, vergezeld van mijn opa en een nichtje, die 
vanwege de voedselschaarste in de Ranc:~~:::d bij om~ woonden. 

Na de bevrijding, die van de Canadezen een zware tol vroeg toen zij bij de kanaalbrug in de 
Ootmarsumsastraat op hevige tegenstand stuitten, waarbij de bemanning van de eerste twee tanks de 
dood vond, brak voor de bevolkin9 een tijd aan waarin zelfs nuchtere Tukkers zich compleet lieter1 
gaan. Moffenliefjes werden kaalgeschoren, krijgsgevangenen afgevoerd onder scheldkanonnades van 
het publiek. Weldra ook werden voorbereidingen getrefen ·."·c.ur een bevrijdingsfeest, waarin 
opgenomen een gekostumeerde hardloopwedstrijd met hindernissen voor kinderen en een eveneens 
gekostumeerde voetbalwedstrijd. 
Aan de eerste zou ik deelnemen, voor de tweede had mijn vader zich aangemeld. Na een dolle rit per 
janplezier, waar volgens een kunstig in elkaar getimmerd scenario telkens enkele bajesklanten - gehuld 
in gevangeniskledij - afsprongen, om vervolgens door evenmin van echt te onderscheiden koddebeiers 
weer te worden ingerekend, betraden beide elftallen het veld, mijn vader uitgedost, gekapt en 
geschminkt als Chinees. Gezien de vele voE~tbaltalenten, die Twente ook toen al kende en die allemaal 
speeltijd verlangden, was de afspraak gemaakt dat mijn vader na een half uur zogenaamd geblesseerd 
zou uitvallen. Wat hem er niet bij was verteld, was dat de pseudo-ziekenbroeders die met een brancard 
waren toegesneld, hem hier bij de zijlijn pardoes vanaf kieperden- met het gevolg dat hij de geveinsde 
blessure alsnog opliep. 
Inmiddels had ik mij met enkele leeftijdgenootjes naar de start begeven voor de gekostumeerde 
hardloopwedstrijd, waarbij ik na afloop twee prijzen in ontvangst mocht nemen- één door als eerste te 
finishen, de tweede voor mijn kostuum (als ik het me goed herinner gemodelleerd naar dat van Robin 
Hood), waarvoor alle eer aan mijn moeder toekwam. 

Of de kort daarop gevolgde transfer van m;jn vadeï naar Haarlem mede was geïnspireerd door de 
sportieve verrichtingen van hem en zijn zoon, acht ik hoogst onwaarschijnlijk, hoewel zijn (en sinds 
1962 ook mijn) werkgever zich in een later tijdperk zou ontpoppen als een gulle sponsor van zowel 
voetbal als atletiek. Trouwens, de HFC Haarlem had in die tijd, ook zonder rare Chinezen uit de 
provincie, al een kampioenselftal. Wat mijzelf betreft, het zou nog ruim 5 jaar duren voor ik mijn ruwe 
talent voor hardlopen, enigszins gepolijst in schoolwedstrijden, in dienst durfde te stellen van de HAV 
"Haarlem", waar Joop van Drunen er nog jarenlang- rui.:lt geheel vruchteloos- aan heeft geschaafd. 

Hans Douwes 

12 



lilvinkesteyn 
verwarmingstechniek 

Totaalinstallateur van: 

* centrale verwarming 
* vloerverwarming 
* warmtevoorziening zwembaden 
* luchtbehandeling 
* sanitair-badkamers 
* zonne-energie 

Specialist in zonne-energie 
Lange Herenstraat 1 0 
2011 LH Haarlem 

Lid van de 
Vereniging van 
Nederlandse 
lnstallat1ebedri1Ven 

tel. 023 - 5320433 I fax 5324257 
~ E-mail: vinkesteyn@ planet.nl 

Al~ jaar het vertrouwde adres 

Schoterweg 34, 2021 HM Haarlem 
telefoon 023 - 527 43 44 

Frans Halsplein Haarlem 

Ea 
ORNAJ\II E T EN - B EE LD!: .G I ETER IJ 

H A ll DE L SO l Dl: R NEM I NG 

Geweerstraa t 50/ 52 - 20 14 Jl:: Haa rl em 

Te lefoon 0 2 J - 52+ 07 24- Fax 0 2 3-5 24 11 56 

DE SPIKESSPECIALIST VAN HAARLEM. 
RUNNERSWORLD. 

Runnin g Ind oo r Tennis Triathl on 

Voor he r a ll e rbeste op loopgeb ied 

moe t je b ij Runn e rswo rlel zijn . 

H er beste adv ies va n me nse n die 

ze lf lopen. Waar j e ee n brede ko ll ekti e 

weelstrijdsc hoe ne n e n speciaa lspikes 

v indt . Voor ied eree n die in de a tl e ri ek 

g rip zoe kt . Bij dé s pik esspec ia li s t va n 

H aa rl e m du s. 

/ 

::::::::ERSVIORLD 
SPECI AALZAKEN, GERUND DOOR RUNNE RS. 

Anegang 29. 20 11 HR Haarlem 
te l. (023) 532 87 56 

Fitnes s Walking 


