NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE
ATLETIEKVERENIGING HAARLEM OP DINSDAG 15 APRIL 2003, GEHOUDEN
IN HET KRACHTCENTRUM VAN A. V. HAARLEM, PIM MULlERSPORTPARK TE
HAARLEM.

1. OPENING.
De voorzitter opent de vergadering met een hartelijk welkom voor de aanwezige leden en
een speciaal welkom voor de heren René Ruis en Ruud Wielart als leden van verdienste.
Vervolgens leest zij de berichten van verhindering voor van Evert van Ravensberg
wegens ziekte en Gerard Metten wegens een zakenreis naar het buitenland.
De vergadering werd door een gering aantal leden bijgewoond.
2. INGEKOMEN STUKKEN.
Er zijn geen ingekomen stukken.
3. MEDEDELINGEN.
·--...

De voorzitter geeft het woord aan de penningmeester, Edwin van Drunen. Hij bericht dat
het bestuur zich heeft verdiept in de materie 'ledenraad' en voorbeelden heeft gezocht bij
andere atletiekverenigingen waar de ledenraad is ingevoerd. Aangezien het steeds
moeilijker wordt in verenigingen om leden bereid te krijgen zich als vrijwilliger in te
zetten, zitting te nemen in het bestuur van een vereniging of deel te nemen aan een
ledenraad, stelt het bestuur voor de statuten en huishoudelijk reglement niet aan te
passen. Het bestuur doet de leden het voorstel om het besluit, genomen tijdens de vorige
algemene ledenvergaderingom een ledenraad in te stellen, te laten vervallen.
De leden gaan na stemming hiermee akkoord.
4. UITREIKING PRESTA TIEBEKERS EN ONDERSCHEIDINGEN.
De voorzitter overhandigt René Ruis een oorkonde voor het 40-jarig lidmaatschap van
onze vereniging.
Tevens overhandigt zU aan Lolke van Voorst de Adriaan Paulenbeker voor de vele jaren
dat hij zich heeft ingezet en het vele werk dat hij heeft verricht voor onze vereniging.
Vervolgens geeft zij het woord aan Rob de Wit.
Als eerste mag Jeroen Adelaar naar voren komen om de prestatiebeker 'Jongens AIB' in
ontvangst te nemen, dit voor kogelstoten 11.23 meter.
Mitchell Ciaassen mag voor zijn prestatie met verspringen, 5.53 meter, de prestatiebeker
voor ' Jongens CID' in ontvangst nemen.
Voor Jirina van Kesteren is er vervolgens de prestatiebeker ' Meisjes CID' voor haar
prestaties op de 600 meter met een tijd van 1.44.08 seconden.
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Ruud Wielart overhandigt iets later de prestatiebeker voor de Senioren Heren aan Darcy
de Windt voor het verspringen [6.89 meter].
Felicitaties en een boeket bloemen voor al deze leden.
5. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS EN DIVERSE COMMISSIES.
De voorzitter geeft de aanwezige leden de tijd om de jaarverslagen van de secretaris en
de diverse commissies door te nemen en vraagt of er naar aanleiding van deze
jaarverslagen nog vragen zijn.
Frank van Ravensberg vraagt wie het jaarverslag van de secretaris gemaakt heeft gezien
het feit dat de positie van secretaris binnen het bestuur vacant was. Het antwoord hierop
luidt dat Renée Schmidt dit geschreven heeft, aangezien zij het afgelopenjaar de diverse
taken van de secretaris heeft waargenomen.
Tevens maakt Frank de opmerking dat de Lange Afstandcommissie nog immer zeer
aktief is binnen onze vereniging.
Bert Boesten heeft het jaarverslag voor de Lange Afstandcommissie verzorgd, Erik
Rollenberg voor de Technische Commissie, Renée Schmidt voor de Jeugd Commissie.
6. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER.
De penningmeester neemt zijn geschreven korte toelichting bij het jaarverslag vluchtig
door. Er waren een aantal meevallers, zoals meer donaties, meer contributies door een
hoger dan verwachte ledengroei, hogere toto/ lotto-inkomsten en lagere kosten voor ons
clubblad door de bemoeienissen van An Schlüter. Tevens was er ruimte gemaakt om een
hordentrainer aan te trekken die werd gevonden in de persoon van Fred Roosen. Deze
was echter bereid de trainingen belangeloos te doen, waarvoor het bestuur hem zeer
erkentelijk is.
De sponsoring van het "bedrijf Metcom van de Spaarnwoudeloop 2001 en 2002 was een
aanzienlijke meevaller, zo ook restitutie van de Gemeente Haarlem voor de
schoonmaakwerkzaamheden van de kleedkamers door vrijwilligers van onze vereniging.
Helaas zijn bovengenoemde posten eenmalig en heeft het bestuur zich toch genoodzaakt
gezien de contributie met 3% te verhogen om de diverse gestegen kosten te dekken in het
komende jaar.
Het positieve resultaat van het krachtcentrum zal niet worden overgeheveld naar de
vereniging omdat in het komende jaar een aantal dure apparaten vervangen dienen te
worden in het krachtcentrum.
7. RAPPORT VAN DE KASCOMMISSIE.
De voorzitter leest het rapport van de kascommissie aan de aanwezigen voor waarin zij
verklaren de administratie bekeken en gecontroleerd te hebben en akkoord zijn met het
gevoerde beheer en de vergadering stelt voor de penningmeester en het bestuur decharge
te verlenen.
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8. VERKIEZING VAN HET BESTUUR.
Omdat Renée Schmidt als voorzitter tussentijds aftreedt en geen van de leden zich
schriftelijk heeft gemeld om deze functie op zich te nemen, verzoekt zij de aanwezigen of
hier iemand bij is die deze functie binnen het bestuur op zich wil nemen. Daar geen van
de aanwezige leden zich aanmeldt moet zij concluderen dat deze functie voor het moment
vacant blijft.
Wel is zij bereid de functie van secretaris op zich te nemen.
Tevens stelt het bestuur voor Rob de Wit en Gerard Metten, ter ondersteuning van het
huidige bestuur, als commissarissen aan te stellen. Deze heren hebben hun toetreding tot
het bestuur bevestigd en zullen vanaf heden zitting hebben in het bestuur.
De diverse commissies zien er als volgt uit:
Technische Commissie :
Rob de Wit
Erik Rollenberg
Ruud Wielart
Joop van Drunen
René Ruis, adviseur Lange Afstandgroep
Lange Afstandcommissie:
Rob de Nieuwe
René Ruis
Evert van Ravensberg
Ad Appel
Jeugd Commissie:
Sanne van Buchem
Baltien de Wit jr.
Rolf de Bruin
Rob de Wit.
9. VASTSTELLEN VAN DE BEGROTING 2003.
Ook hier geeft de penningmeester een korte toelichting.
Daar diverse vaste lasten het komende jaar hoger zullen uitvallen, heeft het bestuur zich
genoodzaakt gezien de contributie met 3% te verhogen.
René Ruis vraagt de penningmeester waarom de Gemeente Haarlem eenmalig een
bijdrage heeft geleverd voor het schoonmaken van de kleedkamers. Het antwoord hierop
is dat zij zelf het schoonmaken op zich zullen nemen.
Op zijn vraag of de opbrengsten van de kantine over 2 jaar uitgesmeerd worden krijgt hij
een bevestigend antwoord. Ditjaar wordt de kantine samen met K.A.V. Holland
geëxploiteerd.
De begroting wordt goedgekeurd.
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I 0. INGEKOMEN VOORSTELLEN.
Er zijn geen ingekomen voorstellen.
I 1. VERKIEZING KASCOMMISSIE.
Het komende jaar zullen de volgende leden zitting hebben in de kascommissie:
Evert van Ravensberg
Frank van Ravensberg
Annet van Kesteren, onder voorbehoud.
12. RONDVRAAG.
Frank van Ravensberg informeert of er voor de leeftijdsgroep 20 t/m 22 jarigen door de
IAAF en de KNAU, wat records betreft, een aparte groep in het leven geroepen wordt die
ook gaat gelden voor A.V. Haarlem. Het antwoord hierop is dat dit in overleg met de
Technische Commissie gedaan moet worden. Frank zal hier te zijner tijd over
geïnformeerd worden. In het geval dat dit doorgaat heeft Frank zich bereid verklaard deze
taak op zich te nemen en de records bij te werken.
Na geen verdere vragen sluit de voorzitter de vergadering.
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Nieuwe leden
John Muijrers, Senior
Martijn Lether, C-junior
Kris Broekhof, D-junior
Elise Pijnaker, D-junior
Partryk Klosko, A-pupil
Elisabet Doodeman, C-pupil
Dennis-John den Hertog, C-pupil

Bernadottelaan 54
S. Allendestraat 20
Veenbergstraat 20
Joan Maetsuykerlaan 15
Delftlaan 295 lil
Kloppersingel 47
Erasmuslaan 48

2037
2033
2023
2024
2024
2021
2037

GT
CA
KS
AR
CE
CR
LB

Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem

Van de Technische commissie
De laatste woensdagavond-training zal plaatsvinden op 25 juni a.s.
De overige trainingen gaan normaal door, ook gedurende de vakantieperiode.

Van het Bestuur
In dit nummer van De Wissel zÎfn de notulen van de algemene ledenvergadering van 15 april 2003
opgenomen. Indien u op- of aanmerkingen op deze notulen heeft, dient u vóór 1 september a.s. te
reageren bij het secretariaat.
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Na m e n & Adressen
Bestuur A.V. Haarlem
J

Voorzitter:
Vacant

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

Secretaris:
Renée Schmidt
023 - 525 2188
Julianalaan 117, 2051 JP Overveen
Penningmeester:
Edwin van Drunen
0255 - 515 205
Duin en Kruidbergerweg 16, 1985 HG Driehuis
E-mail: evd@niehelancee.n1
Commisaris:
Joop van Drunen
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem
E-mail: j .m.van.drunen@planet.nl

023 - 525 0752

l Technische Commissie:

l René Ruis

023 - 5317258

E-mail : prruis@novacollege.nl
I

I

Lange Afstand Commissie:
Bert Boesten
E-mail: hl.boesten@td.klm.nl
Jeugd Commissie:
RolfBruijn

023 - 540 4310

Commisaris:
Rob de Wit

023 - 526 3123

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 0480
Van Oosten de Bruijnstraat 5, 2014 VM Haarlem

023 - 538 5623

023 - 5246346

Kascontrole Commissie:
Frank van Ravensberg

020 - 420 8172

I

Wedstrijdsecretariaten
Senioren & Junioren AIB
Joop van Drunen
Junioren CID
Peter Pijnaker
I E-mail: peter.pijnaker@tip.nl

023 - 524 4340

023 - 5258709

Pupillen

023 - 5365810

. Diversen

023 - 5350283
023 023 023 023 023 -

023-549 2129

Wedstrijd Organisatie Commissie
Haarlem/Holland:
023 - 524 4340
Joop van Drunen

I Yvonne Teeuwen

Trainers A.V. Haarlem

Bij geen gehoor:
Joop van Drunen

023 - 525 0752

I

Commisaris:
Gerard Metten

Sanne van Buchem
e-mail: vanbuchem@hetnet.nl
Rob de Nieuwe
e-mail: sabor@planet.nl
Fred Roozen
Rik Roozenburg
Rob Schlüter
Mark Schutte
Baltine de Wit
e-mail: baltine73@hotmail.com
Rob de Wit
e-mail: waku25@hotmail.com
Ruud Wielart

Commissies

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

5254659
5248983
5250752
5263067
5263123

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

Club kleding:
De clubkleding is te koop tijdens de trainingen.
Informatie bij Joop van Drunen

023 - 5263123
023 - 5279080

023 - 5244340
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De 1e senioren competitie wedstrijd
Zondag 4 mei 2003
Het beloofde een mooie dag te worden, zondag zou immers de mooiste dag van de week worden met 25 graden.
De senioren competitie ploeg moest voor zijn wedstrijd naar Delft naar de atletiek vereniging A V 40.
De dag begon al vroeg, 9: 15 in het krachtcentrum verzamelen stond er in de circulaire. In het krachtcentnnn zou
het grootste deel van de ploeg bijeenkomen. Om 9:45 was het zover, na de laatste wijzigingen in de opstelling te
hebben doorgenomen konden we vetrekken naar Delft. Darcy mocht het spits afbijten met het verspringen dat
begon om 12:00. 4 sprongen verder waarvan 2 ongeldig stond er voor Darcy 6 meter en 78 centimeter, zijn
anderen sprong was 8 cm minder op 6 meter 70. Ik mocht zelf een kwartier later verschijnen aan de start van het
horden lopen. Ik kon weinig trainen in de afgelopen weken dus ik hoopte op een goede afloop wat vooral inhield
dat ik een volledige driepas wilde lopen en het liefst alle horden wilde laten staan. Dit lukte allebei en ik werd
nog eens 1• in mijn serie, de tijd, 17,93 bleek nog een PR en dat zonder enige vorm van training.
Ondertussen was Peter begonnen met het kogelstoten, 4 pogingen met 7,25 kilogram. Hij gokte zelf op 11,50
meter als eindresultaat dan zou hij erg tevreden zijn, 11,50 werd uiteindelijk 11,01 meter. Dit bleek ook al een
PR te zijn, Peter verbeterde zichzelfmet iets minder dan io centimeter, eerst 10.89 nu 11.01.
Het was er ondertussen niet veel koeler op geworden, na drie onderdelen waren we hard op weg naar de
voorspelde 25 graden. Bas verscheen aan de start van de 800 meter, 2 zware ronden in warm weer. Een door mij
geklokte tussentijd van 1.03 op 400 meter beloofde een mooie tijd. Ik kwam zelf op een tijd van 2.08.98, de
elektronische tijd gaf 2.09.25 aan. Helemaal hard kon Bas niet gaan, hij moest 2 uur laternog even een 5000
meter lopen. Rik Roozenburg zou eigenlijk lopen maar hij was op vakantie, toen Bas dat hoorde heeft hij
spontaan aangeboden om naast zijn 800 meter ook nog even een 5000 meter te lopen, dat is nou club liefde! In
16.58.24 en 609 punten rijker kwam Bas over de finish . Peter Markwat kwam voor zijn tweede onderdeel in
actie op het discuswerpen, zijn favoriete onderdeel. 28.83 meter na 4 pogingen was goed voor 447 punten.
Terwijl Peter bezig was met discuswerpen begon Rolf aan het hoogspringen. Rolfhad in zijn voorbereiding aan
het hoogspringen nog een 400 meter afte werken. Deze voorbereiding zorgde ervoor dat hij bij het hoogspringen
niet over 1.50 heen kwam Rolfnoteerde 1.40 meter, zijn 400 meter liep hij in 57.34 hiermee werd hij eerste in
zijn serie.
De derde tijd van de dag op de hOJ:!derd meter en waarschijnlijk de oudste deelnemer aan de honderd meter, was
getekend Rene Moesman, zijn tijd ·11.83.
Naast het verspringen was ook het hink stap springen een onderdeel voor Darcy, wellogisch als je bij de beste
hink stappers van Nederland hoort, vanaf de 11 meter balk sprong Darcy alle concurrenten op achterstand met
14.31.
De laatste onderdelen naderde, de temperatuur maakte je niet veel scherper wel veel bruiner moet ik toegeven, ik
ging mij maar voor bereiden op de 200 meter en de aansluitende 4 • 100 estafette. 26.06 sec na de start kwam ik
over de finish, wel tevreden, ik kon mij niet herinneren wanneer ik voor het laatst een 200 heb gelopen dus ik
was wel tevreden.
Na mijn 200 meter hadden we nog net een uurtje over om ons voor te bereiden voor de 4 * 100. De 4 X 100
meter verliep niet goed doordat Rene bij zijn wissel werd gehinderd. Een atleet uit baan 5 kwam in de baan van
Haarlem. Ondanks datkwamen we nog tot een 47.64 en dan is hetjanuner datje gehinderd bent.
De eindstand in de poule:
1. Rotterdam Atletiek 8562
2. AV 40
7994
3. Olympus 70
7850
4. AV Gouda
7833
7567
5. AAV 36
6. AV 47
7534
7. Spark
7346
8. Spartaan
7238

9. AV Haarlem
10.
11.
12.
13.
14.

15.

A V Fortuna
PAC
KA V Holland
Voorschote
AV Clyton
Delvers

6858
6540
4901
4766
4174
3969
3261
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2e wedstrijd competitie Heren 2e divisie, Woerden 18-05-2003
organisatie a.v. Clytoneus
Om g:30 uur werd er verzameld in het krachtcentrum, na een bakje leut en wat laatste ploegwijzigingen
reden we richting Woerden. Dankzij de kennis van het Nederlandse wegennet van Peter Markwart
reden we heel vlot naar de in Woerden gelegen atletiekaccommodatie.
Het was een goede wedstrijd voor de 'Haarlemmers', een ploeg atleten die elkaar aanmoedigde waar
dat nodig was.
De resultaten
100 m: 4e serie 2e René Moesman 11,58 s. Van de 21 atleten kwam René (inmiddels 3g jaar) op de 3e
plaats uit.
200 m: 4eserie 4eRené Moesman 23,81 s. Zijn eerste opmerking na de finish was "Hier kan je merken
dat de jaartjes gaan tellen."
400 m: 2e serie 3e Rolf Bruijn 57,50 s.
800 m. 1e serie 4e Bas Geveart 2.1 o,gg s. Bas ging niet tot het uiterste want later op de middag lag er
een 5000 m. in het verschiet.
5000 m: 1eserie 5eBas Geveart 12~ ronde in 17.50,50 s. Bas was deze middag goed voor een totaal
van 1og8 punten.
1500 m: Hij zag er naar uit, aan de start stond hij te blazen en te trappelen als een jong veulen (deze
woorden berusten niet op de werkelijkheid). Maar ja, wat meote je als nieuwbakken bestuurslid
lopen ...... Rob de Wit en dat deed hij ook. 1e serie 4.5g,32, niet gek voor een debutant op dit onderdeel.
Volgende keer gaat het zonder meer sneller- je weet nu wat het is!!
400 m horden: 18 serie 64,02 s Rob de Wit.
Hoogspringen: 12e Darcy de Windt 1,65 m.
Verspringen: 2e Darcy de Windt 6,g5 m. en een verbetering van zijn PR!!
Kogelstoten: ge Peter Markwart 10,g2 m.
Discuswerpen: wederom een ge plaats voor Peter. 33,46 m. betekende echter wel een verbetering van
zijn PR met 2,42 m.
Speerwerpen: 14e Mark Schutte 35,81 m. Mark debuteerde als A-junior in de seniorencompetitie.
Zweedse estafette: 38 serie se in 2.16,2 s voor Rolf- Rob- René- Darcy.
Eindstand
~-

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
g
10
11
12
13
14
15

Club
RA
GOUDA
OL YMPUS'?O
CLYTONEUS
AV'47
SPARK
AAV'36
FORTUNA
SPARTAAN
AV'40
HAARLEM
PAC
KAV HOLLAND
DE DELVERS
VOORSCHOTEN

Punten
g7o6
8go8
8860
8407
8336
8320
8243
81g7
76g2
7554
74gg
5801
5580
547g
3667

Joop van Drunen
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Wedstrijduitslagen

Door Joop van Drunen

lnstuifwedstrijd, Utrecht 09-05-2003
organisatie Vitesse
200 m heren
18. Rolf Bruijn

800 m meises B
4. Jirina van Kesteren

2.36,96 s

2000m
1. Jirina van Kesteren

7.51 ,7 s

25,71 s

lnstuifwedstrijd, Aalsmeer 14-05-2003
organisatie. A.V. Aalsmeer
100 m horden
2. Sjoerd Lether
speerwerpen
2. Jirina van Kesteren

12,0 s PR!!

25,50 m

lnstuifwedstrijd, Amsterdam 25-05-2003
organisatie A.V. Phanos
400 m meises B
5. Jirina van Kesteren

1.05,24 s

800 m meises B
3. Jirina van Kesteren

2.32,49 s

Deze tijd van Jirina betekende een nieuw
clubrecord, gefeliciteerd!!

Meerkamp, Santpoort/Haarlem 31-05/01-06-2003
organisatie. A.V. Suomi,
Haarlem en K.A.V. Holland

a·.v.

Deze meerkampwedstrijd werd zaterdag afgewerkt in Santpoort en zondag in Haarlem. Jirina van
Kesteren stond na de zeterdag op de 3e plaats. Aan het einde van de zondagmiddag een 2e plaats met
een puntentotaal van 3485 punten, dat haar een nieuw clubrecord opleverde. Daarnaast opnieuw een
clubrecord op de 800 m in 2.28,4 s en een PR op het hoogspringen. Al met al een uitstekend weekend
voor haar.
Sjoerd Lether werkte zijn eerste negenkamp af met een 3e plaats met 3726 punten. Voor Sjoerd een
goed debuut op de meerkamp, met een tweetal PR's, op ver- en hoogspringen.

Jirina, zevenkamp meisjes B
100 m. horden.
18,9 s
Hoogspringen
1,4 7 m
Kogelstoten
7,37 m
200 m.
28,0 s
Verspringen
4,56 m
Speerwerpen
25,55 m
800 m.
2.28,4 s

TOTAAL

377
588
359
612
443
. "393
713
3485.

Sjoerd, negenkamp jongens B
100 m.
12,2 s
Verspringen
5,52 m
8, 76 m
Kogelstoten
2,10 m
Polsstokhoogspringen
110 m. horden
17,3 s
Discuswerpen
21,85 m
Hoogspringen
1,65 m
29,08 m
Speerwerpen
1500 m.
5.22,3 s

TOTAAL

5

567
485
411
159
569
307
504
286
438
3726

Lions on a Run
De voetballiefhebber onder de lezers weet het misschien nog: rond Euro '96 had het Engelse duo
Baddiel & Skinner een grote hit met het nummer Th ree Lions on a Shirt', met onder meer de zin
"Football is coming home." Het lied kwam vooral goed tot zijn recht als het massaal door het publiek in
de stadions werd gezongen. Wat Euro '96 betreft kunnen we het hier beter bij laten.
Donderdag 15 mei was het weer zover: de Lions loop. Deze loop heeft een mooie traditie: elk jaar gaat
er iets betrekkelijks onschuldigs mis. Was het vorig jaar de barbeque die in de fik vloog, deze keer was
het de zaak van "The missing Flagstaff". De vlaggemasten, onmisbaar voor het ophangen het
finishdoek waren weg. Het mysterie van Bloemendaal werd ten dele opgelost, nog net op tijd werd één
mast teruggevonden. Die vormde een goed duo met een lantarenpaal. Biertje!?
Nee, eerst de wedstrijd. Het was een mooie vertoning , behalve de AV Haarlem-organisatie deden ook
vier AV Haarlem-lopers nadrukkelijk van zich spreken: KarelJan Schoutensliep een sterke 10 km, John
Muijrers, Dick de Waal Malefijt en John Jongboom een dito 15 km .
Verrassend: ondergetekende heeft op 18 mei voor het eerst (en voorlopig ongetwijfeld het laatst) een
prijs gepakt: 3e bij de Geestgrondenloop, een loop op het Geestgronden-terrein bij Bennebroek, alleen
voor zorg-instellingen (de concurrentie was dus wat selectief).
Twee weken later heb ik met onder meer John Muijrers een prachtige halve Marathon gelopen, onder
Maastricht: de Wijnberg loop, over alleen maar erg heuvelachtig terrein. Het was warm, zwaar en mooi.
De herinnering: wijntje! Het is een loop die om 14.00 uur begint, dit tijdstip is gekozen om lopers uit de
rest van te land de gelegenheid te geven mee te doen. Ook Adrie Tol was dit van plan, helaas hadden
de NS in hun oneindige wijsheid net die dag werkzaamheden gepland tussen Roermond en Eindhoven ,
zodat hij van dit avontuurtje moest afzien.
Verder had ik ook graag de uitslagen van de Pim Mulier-loop van 25 mei jl. meegenomen, maar de
website van die loop is mij dezer dagen niet ter wille. Dat wordt hopelijk de volgende keer rechtgezet.
Hieronder de wel getraceerde uitslagen. Reacties: jolt.bosma@planet.nl

Uitslagen

-.

Rotterdam Marathon (42,2 km), Rotterdam 13 april
1310.

Mennode Vries

4.01 .08

1e Velserbroekloop (10 km), Velserbroek 9 mei
M Sen
16. Frank Peeters
17. Roei Hoedt
19. Adrie Tol
20. Jeroen Peeters

M 50
3. Dick de Waal Malefijt

39.37
39.44
40.29
40.53

38.05

2e Velserbroekloop, 30 mei
M40
8. Bert Boesten
9. Rob de Nieuwe

44.37
44.48"

M 50
8. Dick de Waal Malefijt
38.54
(geen categorieën: slechts 21 lopers)

6

Atletypisch (1 ): De twi ntigkamp
- Over rare atletiekwedstrijden We kennen allemaal de meerkamp, een wedstrijd waarin deelnemers verschillende onderdelen moeten
doen. Per onderdeel verdient de deelnemer punten volgens een internationaal vastgesteld
puntensysteem. De meisjes juniorenD doen een zeskamp, de jongensDen de meisjes C, B, A en
vrouwen doen een zevenkamp, de jongens C een achtkamp, jongens B een negenkamp en jongens A
en heren slaan zich door een tienkamp. Meerkampen zijn leuk voor atleten:
• die nog geen specialisatie hebben gekozen,
• die alleseters zijn (alles leuk vinden wat naar atletiek smaakt en zeker als je veel verschillende
onderdelen kunt doen),
• die overal best goed in zijn (allround in goed Nederlands),
• die weten dat ze nooit de top zullen halen op één onderdeel, maar wel kunnen uitblinken in
meerkampen.
Het zijn zware wedstrijden verdeeld over twee dagen. Niet alleen de puntenverdeling is officieel
vastgesteld, maar ook de onderdelen staan vast, alsmede de volgorde van de onderdelen en de
minimale rusttijden.
Tot zover is er niets nieuws onder de zon. Maar je hebt altijd vreemde snuiters die iets nieuws gaan
bedenken. Zoals je bij het schaken doorgeefschaak is bedacht Ue geeft gewonnen stukken door aan je
teammaat naast je), bij dammen soms blindsimultaan wordt gespeeld en voetbal en volleybal 's zomers
op het strand versmelten tot voetvolley, zo kent ook de atletiekwereld zijn uitwassen. Bedacht door
mafkezen, fanatiekelingen en prettig gestoorden.
Wat te denken van de twintigkamp. Wat? Ja de twintigkamp . In het Engels: de double decathlon. Ooit
gestart door een malloot, is het nu een weliswaar sporadisch voorkomende, maar wel alom
geaccepteerde vorm van atletiek. Er zijn zelfs wereldkampioenschappen in. Wat zijn de onderdelen?
Dag 1 achtereenvolgens:
• 100 meter
• verspringen
• 200 meter horden
• kogelstoten
• 5000 meter
• 800 meter
• hoogspringen
• 400 meter
• kogelslingeren
• 3000 meter steeple chase

----.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dag 2 achtereenvolgens:
11 0 meter horden
discuswerpen
200 meter
polsstok hoogspringen
3000 meter
400 meter horden
speerwerpen
1500 meter
hink-stapspringen
10.000 meter

Op 21 en 22 september 2002 vond de eerste en tot nu toe enige 20-kamp in Nederland plaats.
Georganiseerd door AV40 in Delft. Verschillende deelnemers geven op internet aan hoe verschrikkelijk
zwaar ze het vonden, maar ook hoe voldaan ze uiteindelijk waren toen de klus geklaard was. Een
aantal die aanvankelijk zei: "Eens maar nooit meer", is daar na een paar weken al weer op
teruggekomen . Het smaakt naar meer!
Ondanks de slopende reeks onderdelen voltooiden 22 van de 24 deelnemers de wedstrijd . Tienkamper
Riek Wassenaar van De Spartaan in Lisse won de wedstrijd. Hij behaalde 11.809 punten en staat
daarmee meteen op de 17e plaats op de wereldranglijst. Een van de deelnemers, Rink Hallmann van
Kronosuit Drienerlo wil dit jaar weer meedoen. Hij zegt: 'Als klein ventje was ik al met atletiek bezig. Ik
ben totaal verslingerd geraakt aan deze sport en dan is zo'n twintig kamp de ultieme uitdaging. Er wordt
wel eens gezegd dat gymnastiek de .llJoeder aller sporten is, maar voor mij is dat atletiek.' Net als veel
andere atleten die in 2002 meededen wil hij ook dit jaar weer van de partij zijn. Op 21 en 22 september
wordt namelijk weer een twintigkamp gehouden. Weer in Delft.
Kort voor de wedstrijd in Delft, namelijk op 7 en 8 september 2002, was tijdens het
wereldkampioenschap double decathlon in het Finse Turku het wereldrecord verbeterd. De 37-jarige
Amerikaan Kip Janvrin wist maar liefst 14.185 punten te halen. Het is een werkelijk fenomenale reeks
die ik u niet wil onthouden.
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Tussen haakjes de wind in m/s.
11.42 (+0.3)
100m
15.23 (+0.1)
110mH
11,42 ( +0.3)
100 m
6,79 m
verspringen
200 m horden
25,31 (-2.5)
13,63 m
kogelstoten
18:23,97
5000 m
800 m
2:02,46
hoogspringen
1,87 m
50,64
400 m
kogelslingeren
34,27 m
11:22,96
steeple chase

769
822
769
764
804
706
535
828
687
785
419
615

110 m horden
discuswerpen
200 m
polsstokhoog
3000 m
400 m horden
speerwerpen
1500 m
hink-stapspringen
10.000 m

1ste dag
15,23 (+0.1)
40,91 m
22,56 (+1.3)
4.93 m
10:13,16
54,40
58,31 m
4:35,76
13.18 m
42:37,71
2e dag

6912
822
683
828
889
658
813
712
707
600
561
7273

Totaal: 14.185 punten (wereldrecord)
Voor vrouwen is er een dubbele zevenkamp bedacht met 100 m horden, hoogspringen, 1500 m,
400 m horden, kogelstoten, 200 m, 100 m, verspringen , 400 m, speerwerpen, 800 m, 200 m horden,
discuswerpen en 3000 m.
En dan nu de uitsmijter: op 25 mei 2003 werd in Eläintarha Athletics Park in Helsinki (alweer Finland
dus) de one day double decathlon gehouden. Ja inderdaad, het kan dus nog gekker.
Gerard van Kesteren
(volgende keer iets over de wereldkampioenschappen achteruitlopen)

Rood verkleurde urine na het lopen
Door Els Stolk, bandsarts KNAU

Inleiding
Rood verkleurde urine komt na intensief lopen betrekkelijk frequent voor. Dat is voor lopers soms een
reden om er maar weinig aandacht aan te schenken en het min of meer normaal te vinden. Een rood
verkleurde urine kan echter verschillende oorzaken hebben , die niet altijd onschuldig zijn. In
onderstaande tekst wordt uiteengezet dat deze roodverkleuring veroorzaakt kan worden door bloed of
een rode kleurstof in de urine. Afhankelijk van de oorzaak zal besproken worden welke maatregelen
getroffen kunnen worden.
Bloed in de urine
•

Ook bij gezonde mensen komen betrekkelijk vaak (5-15%) rode bloedcellen in de urine voor. Als dit
weinig cellen zijn, ziet de urine niet rood . Bij lopers worden echter vaker en in grotere aantallen rode
bloedcellen in de urine aangetroffen, waardoor de urine rood kan kleuren . In dat geval zitten er vaak
ook eiwit in de urine. Gewoonlijk zijn deze rode bloedcellen en het eiwit afkomstig uit de nieren , die
onder invloed van de zware inspanning zijn gaan lekken. De aanwezigheid van rode bloedcellen en
van eiwit in de urine kan vastgesteld worden door een speciale stick in de urine te houden . Onder de
microscoop is aan de vervorming van de rode bloedcellen te zien dat ze afkomstig zijn uit de nieren.
Als de roodverkleuring van de urine wordt veroorzaakt door het lekken van rode bloedcellen uit de
nieren, zal de urine binnen 1-2 dagen na de inspanning weer normaal gekleurd zijn en is er niets
ernstig aan de hand .

•

Een andere reden voor bloedverlies met de urine kan zijn dat het slijmvlies van de blaas en de
plasbuis beschadigd is geraakt door de schokbelasting die optreedt bij het landen. Deze
beschadiging treedt in de praktijk alleen bij mannen op, vooral als de blaas leeg is en dus
gemakkelijker op en neer kan bewegen. Lopers die al eerder een slijmvliesbeschadiging van de
blaas of plasbuis hebben opgelopen, doen er verstandig aan ervoor te zorgen dat de blaas niet
helemaal leeg is tijdens het lopen en om zoveel te drinken zodat er tijdens het lopen nog urine
geproduceerd wordt.

•

Soms kunnen de nieren om een andere reden, bijvoorbeeld als reactie op een infectie of als
bijwerking van bepaalde medicijnen, spontaan gaan lekken. De nieren zijn dan echt beschadigd en
het lekken van bloedcellen en eiwit zal als regel spontaan optreden en toenemen.
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•

Er kan ook bloed in de urine komen doordat er bepaalde medicijnen gebruikt worden die de neiging
tot bloeden vergroten. Er zijn niet veel lopers die echte bloedverdunners gebruiken, want deze
medicijnen worden alleen gegeven bij ernstige aandoeningen om stolselvorming van het bloed te
voorkomen. Stolselvorming van het bloed kan optreden bij bepaalde vormen van hart- en
vaatziekten, zoals een hartaanval, niet goed functionerende hartkleppen, ritmestoornissen of
trombose. Wel bestaat er tegenwoordig een tendens dat mensen met één van deze afwijkingen .
weer gaan of blijven sporten, zodat hier ook zeker aan gedacht moet worden. Veel atleten gebrulken
pijnstillers (bijvoorbeeld Aspirine of lbuprofen), die het bloed ook minder stolbaar kunnen maken. Als
er na inspanning bloedverlies in de nieren optreedt, zal dit bloedverlies bij gebruik van deze
pijnstillers vaak groter zijn (en dus vaker gezien worden).
Natuurlijk kan ook bij een loper bloed in de urine gevonden worden door oorzaken die niets met de
sportbeoefening te maken hebben. Zo kan er bloed in de urine gevonden worden:
• bij een urineweg-, blaas- of prostaatontsteking. Meestal is er dan sprake van pijn in de
onderbuik en een frequente en pijnlijke aandrang. De diagnose kan door onderzoek van de
urine bevestigd worden. In het geval van een infectie zitten in de urine namelijk naast rode
bloedcellen ook witte bloedcellen (afweercellen) en bacteriën. Een bacteriële infectie kan
bestreden worden door veel te drinken en door een antibiotica te slikken,
• bij een niersteen die uitgedreven wordt. Hierbij treedt vaak heftige pijn op,
• door een verhoogde bloedingsneiging die kan optreden door een tekort aan stollingsfactoren
(bijvoorbeeld bij de bloederziekte hemofilie) of als een (tijdelijke) reactie op een bepaalde
infectieziekte,
• bij kneuzing van de nieren, door een ongeval of een slag/trap in de rug,
• doordat er in de nieren of blaas plekken aanwezig zijn die sneller bloeden. Plekken die
sneller bloeden kunnen uitstulpingen van het slijmvlies zijn (poliepen), maar ook een
kwaadaardig gezwel (kanker),
• naast bovenstaande oorzaken, kan bloed- en eiwitverlies in de urine in zeldzame gevallen
veroorzaakt worden door een nierziekte. Het is dus voor (de huisarts van) van een loper dus
·
zaak om alert te zijn.

Rode kleurstof in de urine
• Als de rode bloedcellen ten gevolge van het neerkomen bij de landing op de hakken in grote
aantallen kapot gaan (hemolyse), komt de stof die er gewoonlijk voor zorgt dat de rode bloedcel
zuurstof kan binden (hemoglobine) vrij in de bloedbaan. De nieren scheiden deze stof met de urine
uit, waardoor de urine er rood uit kan gaan zien. Onder de microscoop kan gekeken worden of deze
roodverkleuring veroorzaakt wordt door rode bloedcellen of vrijgekomen hemoglobine. Bij kleine
hoeveelheden kan dit hemoglobine zonder problemen door de nieren uitgescheiden worden, maar in
grote hoeveelheden is het uitS,cheiden van deze stof schadelijk voor de nieren. De buisjes in de
nieren waarin de urine gezuiverd en uitgescheiden wordt, kunnen verstopt raken en (mogelijk
onherstelbaar) beschadigen. In dat geval is het dus zaak om veel te drinken, waardoor het vrije
hemoglobine gemakkelijker uitgescheiden kan worden. Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen.
Als de rode bloedcellen snel stuk gaan door het lopen, draag dan goed schokabsorberend schoeisel
of loop alleen hard op een zachte ondergrond.
•

Bij zeer intensieve sportbeoefening zijn het niet alleen de rode bloedcellen, maar ook de spiercellen
die stuk kunnen gaan. Hierbij kan het spiereiwit myoglobine, dat door de nieren uitgescheiden moet
worden vrij in de bloedbaan komen. De nieren zijn hier er echter niet op berekend, waardoor er
onherstelbare beschadigingen kunnen optreden in de nierbuisjes. Bij myoglobinurie zijn de
spiergroepen die aangedaan zijn, pijnlijk en gezwollen en zijn bij laboratoriumonderzoek de
spier(afbraak)enzymen (CPK) in het bloed sterk verhoogd. Vanzelfsprekend is het belangrijk door
een goede trainingsopbouw te voorkomen dat een dergelijke mate van spierbeschading optreedt!

• Sommige medicijnen, maar ook kleurstoffen die bijvoorbeeld in bietjes en snoepgoed voorkomen,
kunnen een roodverkleuring van de urine geven.

Samenvatting
Urine kan door vele oorzaken een rode kleur hebben. In het geval dat de urine na een intensieve
duurloop een rode kleur heeft, maar binnen een tot twee dagen weer de normale kleur heeft
teruggekregen, kan ervan uitgegaan worden dat deze (te) intensieve duurloop de oorzaak is van deze
roodverkleuring, mits er geen andere klachten zijn! In het artikel worden adviezen gegeven om
herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. In alle andere gevallen is verder onderzoek door de huisarts of
uroloog aan te raden om een andere oorzaak uit te sluiten en eventuele beschadiging van de nieren
zoveel mogelijk te voorkomen.
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1e wedstrijd competitie Jongens B, Rotterdam 11-05-2003
organistatie P.A.C.
Een "Haarlem" jongensploeg bond de strijd aan tegen 14 ploegen in deze poule. De "Haarlem" ploeg
was een mix van B en C junioren en kan terugzien op een geslaagde wedstrijd. Om 9: 00 uur
verzamelen in het krachtcentrum en na een drankje op weg naar Rotterdam .
Het was zonnig weer, met een lichte tegenwind op de springnummers.

Uitslagen.
100 m, 26 serie
400 m, 36 serie
800 m, 1e serie
1500 m, 16 serie
110 m horden, 3e serie
4x100 m, 16 serie

1
5
2
6
4
4

Sjoerd Lether
Niels Ran (C)
Duvan Metten (C)
Mitchel Ciaassen
Stein Metten (C)
49,63 s

Hoogspringen
Verspringen
Polsstokhoog

9 Sjoerd Lether
20 Duvan Metten (C)
6 Stein Metten (C)

Hinkstap-springen

13 Mitchel Ciaassen

Kogelstoten
Discuswerpen
Speerwerpen

5 Jeroen Adelaar
23 Niels Ran (C)
11 Jeroen Adelaar
12 Tim Rombout (C)

12,55
66,69
2.20,29
5.00,76
17,42

s (rw -2.0)
s
s
s
s (rw -1.7)

1,60 m Een evenaring van zijn PR.
4,09 m
2,60 m Een goed resultaat in zijn eerste wedstrijd
op dit onderdeel.
10,06 m Ook voor Mitchell de eerste kennismaking
met een nieuw onderdeel.
11,43 m PR!!
14,57 m
33,94 m Het tweede PR voor Jeroen, 3,20 m verder
dan zijn vorige PR.
33.90 m

Eindstand
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Club
P.A.C.
ILION
AV '40
AAV '36
ATVERNI
FORTUNA
LEIDEN ATL
SPARK
HELLAS
AVGOUDA
OL YMPUS'70
HAARLEM
SPARTA
AV'47/SCR
R'DAM A TL.

Punten
7735
7472
6746
6496 -...
6466
6073
6007
5916
5754
5663
5119
5092
4999
4537
3978

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

Joop van Drunen

Frans Halsplein Haarlem
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•

Niehe en Lancée

Een toonaangevend kantoor voor
financiële zaken met vestigingen in
Alkmaar, Amsterdam en Haarlem.
Regionaal het grootste kantoor
met bijbehorende internationale
zaken en klanten die verlangen
dat kennis gelijke pas houdt met
de meest actuele ontwikkelingen.

•

Niehe en Lancée Registeraccountants
Belastingadviseurs
Subsidieadviseurs

Alkmaar

T 072 5411111

Amsterdam T 020 635 20 00
Haarlem

T 023 5 300 400

www.niehelancee .nl

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

2e wedstrijd competitie Jongens B, Zoetermeer 25-05-2003
organistatie llion
Wie dat verzonnen heeft, nou die moeten ze gelijk ... (vul zelf maar in). Zetten ze doodleuk op de
circulaire verzamelen om 8:00 uur in het krachtecentrum . Nou uiteindelijk was ieder er op tijd, behalve
vader en zoon Pijnaker.... maar ja, die wonen ook om de hoek!!
Ruud Wielart had zorg gedragen voor een perfecte routebeschrijving, aan de kop van de karavaan
"Haarlem" auto's de heer Ran. Genoemde heer zorgde voor een uitstekende rit. Even ging het mis, de
wagen van mevrouw Lether moest stoppen voor het rode licht, maar dat werd goed opgelost. De
wagens van de heer Ran en mevrouw Ciaassen reden een paar rondjes om de verderop gelegen
rotonde, zodat mevrouw Lether weer aansluiting vond. Ruim op tijd arriveerden we in Zoetermeer. Een
goede wedstrijd met enkele leuek prestaties kwamen de "Haarlem" boys op de 12e plaats terecht.
Het was zonnig weer, met een lichte tegenwind op de springnummers.

Uitslagen.
100 m 16 serie
400 m 36 serie
800 m 16 serie
1500 m 16 serie
11 0 m horden 26 serie

4
5
5
4
4

4x1 00 m 3e serie

4

Hoogspringen
Verspringen
Hinkstap-springen
Polsstokhoog
circusnummer,
Kogelstoten
Discuswerpen
Speerwerpen

9
18
12
8

4
11
20
13
18

12,9 s
1.07,5 s
2.18,4 s Goed voor nieuw PR voor Duvan.
4.51 ,9 s Ook voor Mitchell een PR.
18,4 s Sjoerd had wat problemen met de laatste
hekken.
Niels Ran - Duvan Metten - Mitchell Ciaassen - Sjoerd Lether
51 ,3 s De volgende keer maar eens goed wisselen .
Niels Pijnaker
1.50 m
4.56 m (rw +0.4) En voor Niets een PR.
Niels Pijnacker
Mitchel Ciaassen
10.18 m (rw +0.8) Voor Mitchell zijn tweede PR van
deze middag .
Sjoerd Lether
2.20 m Sjoerds eerste optreden op dit
Duvan Metten
Niets Ran
Duvan Metten
Mitchel Ciaassen
Sjoerd Lether

Jeroen Adelaar
Jeroen Adelaar
Tim..._F:~.ombout
Tim Rombout
Niels Ran

alles moet wennen Sjoerd - stug doorgaan.
11.04 m De beer van de ploeg.
25.25 m
18.61 m
33.08 m
22.61 m

Al met al een wel heellange maar ondanks dat
leuke wedstrijd van een overwegend heel jonge
ploeg met± 50% C junioren .

Eindstand
Nr Club

Heel veel dank aan de ouders die hun rollend
materieel beschikbaar stelden .

1 PAC
2 ILION
3 AAV'36
4 AV'40
5 SPARTA
6 FORTUNA
7 SPARK
8 LEIDEN ATL
9 HELLAS
10 GOUDA
11 ATVERNI
12 HAARLEM
13 AV'47/SP.R
14 R'DAM ATL.
15_ _
OLYMPUS
L_
_ _ __

Joop van Drunen
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Punten
7558
7540
7049
6915
6331
6216
6070
5668
5601
5401
5399
5027
4487
4053
1669

Zate.rdag 05-07 Flanders Cup 5
Kortrijk
s• Guldensporen Meeting
Instuif
+ pols(hoog) ver kogel discus
Pol Parmentier T: +3256224034

KKS
14/15.00
Moorseelsestraat
AC : 100 300 110/100hrd 800 400hrd 1500 hss
AC-H: 3000st E-mail:
kks-atletiek
ELEKTRONISCH\
@pandora.be

Zaterdag 05-07 Kogelslingerwedstrijd AC 3
Apeldoorn
Gor Rosendaal Meibloem 4

AV '34 12.00 Instuif
Sportpark Orderbos
7322 TM Apeld. 055-3663173 E: wedsecr@av34 .nl

Za!Zo.05/06-07 Europacup Meerkamp

NL

Za!Zo.05/06-07
Zevenbergen
Vóór 01-06!
D.Francois

Zie advert.
pag.43!
Kunst.baan De Knip
400 1500 Zw.Est. hoog ver
hss pols kogel +
0 /MAB: 200 800
ELEKTRONISCH!
0168-327997 mpm.inschrijven@avgroenester.nl

JULI2003
Dinsdag 01-07 Athletissima 2003

Super GP

Lausanne

Zwitserland

Di/Zo.01/13-07 WK Masters

WMA

Carolina

Puerto Rico

Woensd.02-07
Tilburg
T.Luijkx
Vóór 2B-06'

Regionale Wedstrijd
Sen.+ Jun.AB: 100 110/100hrd
Zuringweide 8
06-48505308

GemeenteLBaan
AV Attila
Tilburg
400 800 3000 ver (pols)hoog kogel speer
5103 JB Tilburg
E-mail: kibago@ hotmail.com
ELEKTRONISCH!
Achilles Top
kogel discus
043-4591623

19.00 uur
Gemeent. Sportpark
Vóór 25-06!
ELEKTRONISCH!
E: jo.jeurissen @planet.nl

Leiden

Leiden Atletiek Programma?

Woensd.02-07 Instuitwedstrijd
Oud-Beijerland AC: Werpdriekamp
D.Geijs
Schouw 21

AV Spirit
Vóór 28-06!
3263 PO

19.00 uur
Kikkershoek
Email:
d.geijs@chello.nl /
Oud-Beijerland 0186-610833

Woensd.02-07 lnstuifbaanwedstrij<l
Heythuysen
Jun.AB: 100 800 ver kogel
G.Stroucken
Schoolstraat 14 6093 EH

AV Heythuysen 19.00 uur
lns:uif
E: wilma-ger
Heythuysen
0475-493847

Woensd.02-07 Werpwedstrijd

Sneek

Woensd.02-07 Open Avondwedstrijd
Kerkrade
AC: 60 100 200 400 3000
Achilles-Top
P'bus 265 6460 AG Kerkrade

)< Woensd .02-07 2• Àvondinstuif

Woensd.03-07 AC: Werpdriekamp
AV Horror
J.Noorlander
De Wieken 56 8608 ZC
Sneek

x

Sportp.Molenhoek
@hetnet.nl

AV Horror

Programma?

18.30 uur
Sneek

Atl.baan Horror
06-10693747

Donderd.03-07 Polshoog/Sprintmeerkamp
Naaldwijk
AC: 100/200 10.000 (#Jun.B)
Instuif
J.v.Duivenvoorden

De Hoge Bomen
Olympus'70
19.15 uur
polshoog
017 4-620733?
Email: john.duivenvoorden@ hetnet.nl

Donderd.03-07 Onderlinge Instuifwedstrijd
Someren
M.Walda
Wolfsveld 37

't Jasper Sport Programma?
5712 HJ
Someren

De Potacker
0493-49253g

Golden League 2

Meeting Gaz cle France

St.Denis/Parijs (F)

Vrijdag 04-07
Haarlem
J.v.Drunen

Avondwedstrijd
Jun.B: 100/150 800 3000
Ramplaan 98

AV Haarlem
12.00 uur
ver kogel
discus
2015 GZ Haarlem

Sportp.Pim Mulier
ELEKTRONISCH!
023-5244340

Vrijdag 04-07
Oostburg
Instuil
A.de Waard

Avondbaanci rcuit
Sen.+ -Jun.AB: 100 200 hoog
Sen.+ Jun.A: 800 5000
De Blikken 11

De Wielingen 11 .00 uur (?)
At!. baan Oostburg
(MB: ver)
discus speer
D+ MAB: 400
E-mail: gustadw@zeelandnet.nl
4501 AC Oostburg
0117-454039

Vrijdag 04-07

Avondwedstrijd

Roosendaal

THOR

Programma?

Vr/Zo.04/06-07 Nelli Caoman Games
Stadskanaal
ELEKTRONISCH!

AV Jahn 11
Programma?

Aanvang?

Sportpark Pagedal

Zaterdag 05-07
Uden
Vóór 25-06!
De Keien
H.Walk

NATIONAAL BAANCIRCUIT
800 1500 3000st ver
H: hss Keienvierkamp
Info: 0492-361015 (Peter)
Uden De Kuip
E-mail:

Vrijdag 04-07

x

KEIEN MEETING
Sen.: 100 200 400 400hrd
+discus Speed Trial (lnvit.)
Info: 024-3777959 (Gienn)
B.Bekkerslaan 24 5401 AG

Zaterdag 05-07 Bupa lreland Cork City Games

Cork

Moerdijkse Ploegenmeerkamp
Sen/Jun.AB: 100 110/1 00hrd
+discus speer FEEST!
Hoogmade 1 4761 LH Z'berg.

11 .00 uur
Rotterdam

De Bongerd - 28-06!
010-47g1012

Za!Zo.05/06-07 Avantri Meerkampen
Schoonhoven AC: Meerkamp
S.Zwijnenburg Galvanistraat 19

Avantri
E: rob.simone
2871 XA

11 .00 uur
@tiscali.nl
Schoonhoven

De Stormbaan
Vóór 29-06!
0182-387483

Za!Zo.05/06-07 Kermismeerkamp

Best

Gen.Michaelis

Programma?

Za!Zo.05/06-07 Meerkampwedstrijd

Ede

Climax

Programma?

Zondag 06-07

Meeting Città di Padova

Padova

Italië

Zondag 06-07

Vardinoyianna

Rethymno

Kreta (GR)

Zondag 06-07

EK Berglopen

Trenio

Italië

Zondag 06-07 Univé Lycurgus Games
Krommenie
Sen/Jun.AB: 100 110/1 OOhrd
Vóór 29-06!
+ hss discus (# MB)
1509 HS
D.Leertouwer Voorsterbeek 6

AV Lycurgus
200 400 800
E-Mail:
Zaandam

Provily Sportpark
12.00 uur
ver hoog kogel(sl.)
(Sen: 1000)
dealeertouwer @hetnet.nl
075-6176115 ELEKTRONISCH!

Zondag 06-07
Oss
B.Gijsbers

Brabantse Kamp . Junioren B
Jun.B: Volledig programma
Verwerstraat 19

AV'Oss'78
Vóór 22-06!
5345 PB Oss

10.45 uur
E: wedstrijden
0412-625432

De Rusheuvel ·
@avoss78.nl
ELEKTRONISCH!

Zondag 06-07

Limburgse Kampioenschappen Sittard

AV Unitas

Sportpark Egg erweg

Maandag 08-07 Grand Prix Zagreb

Super GP

Zagreb

Kroatië

Dinsdag 08-07 Nizza: Meeting de Nice

GP2

Nice

Frankrijk

München

Duitsland

18.00 uur
werpdriekamp
024-3789761

Brakkenstein
ELEKTRONISCH!
sjaak.arts@chello.nl

Woensd.09-07

Olym~ia

Park Meeting

Woensd .09-07 lnstunwedstrijd
Nijmegen
Sen/Jun.A: 100 200 400
AVN
Venusstraat 32
6543WJ

AV Nijmegen
3000 kogels\.
Nijmegen

Donderd.10-07 Avondwedstrijd
AC: 100 110/1OOhrd 800
Kerkrade
Postbus 265 6460 AG K'rade
Ach.Top

14.30 uur
Achil\es Top
5000 kogel( si. ) discus
043-4591623 jo.jeurissen@
Sherbrooke

Do/Zo.1 0/13-07 3" IAAF WK Junioren B

Ierland

Vrijdag 11-07
7".1

----

Estland

Za!Zo.05/06-07 Meerkamp Jun.AB ELEKTR.! CAV Energie
Barendrecht
J.de Reus Grienderwaard 121 3078 NW

x

WEDSTRIJD NR. 5
polshoog kogel
ELEKTRONISCH!
Zie advertentie p.39'
meeting@dekeien.nl

Tallinn

Golden League 3

Golden Gala

Gem. Sportpark
ELEKTRONISCH!
planet.nl
Canada
Rome (I)

Vrijdag 11-07
· R'dam-Kr.Bos
H.Rodermond

Instuifwedstrijd
ELEKTR.!
AC: 100 200 400 1609 3000
P.Kiapwijkstraat 65 3065 KB

PAC
hss verspeer
Rotterdam

Vrijdag 11-07
Apeldoorn
C.Rosendaal

2° Instuifwedstrijd ELEKTR.!
AC: 100 110/100hrd200800
Meibloem 4
7322 TM

AV'34
18.30 uur
1500 3000 ver pols(hoog)
Apeldoorn
055-3663173

Sportp.Orderbos
kogel speer
wedsecr@av34.nl

Vrijdag 11-07
Heiloo ·
N.v.Baar

Avondinstuif
Sen/Jun.AB: 100 400 1500
Vermeerstraat 41
1816 CK

A V Trias
18.00 uur
3000 (#Jun.B) ver kogel
Alkmaar
072-5126254

Het Maalwater
discus
Sen/Jun.A: kogelsl.

Vrijdag 11-07

Avondbaancircuit

Middelburg

Dynamica

Programma?

Gdansk

Polen

Zaterdag 12-07 BALT 2003

19.00 uur
Langepad
E-mail: hansrodermond
010-2021192
@wanadoo.nl

RC Gent
18.00uur
AC: 100 200
110/1 OOhrd
hss discus
AC-H: 5000
E:
ELEKTRONISCH!

Woensd.23-07 3" Avondinstuif

Leiden

Leiden Atletiek Programma?

Do/Zo.24/27 -07 EK JUNIOREN

Tampere

Finland

Vrijdag '25-07
Heiloo
Instuif

Avondinstuif
AV Trias
Sen/Jun.AB: 100 2001000 pols. kogel speer
D/MAB: hoog N.v.Baar Vermeerstraat 41

19.00 uur
Het Maalwater
H/JAB: ver
Sen/Jun.A: 3000
1B16CK A'maar 072-5126254

Zaterdag 26-07 Amsterdam Athletics (?)

A'dam OS

Phanos

Programma?

Zaterdag 26-07
A'dam-OS
Vóór 19-07!
A.Bouwman

Phanos
3000 hoog
Zie advertentie
Zwanenburg

11.00 uur
ver speer
Q!!g.40!
020-4974675

Olympisch Stadion
H: 3000st D: pols
E: agaathbouwman
@quicknet.nl
Programma?

Amsterdam Open
Sen.: 100 200 400hrd 800
ELEKTRONISCH!
Iepenlaan 45
1161 TA

Za/Zo.12/13-07 NK SENIOREN
A'dam-OS
Programma: Alle onderdelen
A. Bouwman
Iepenlaan 45
Zie adv.p.40!

Phanos
ELEKTR.!
1161 TA

Vóór 21-06!
Olympisch Stadion
agaathbouwman@ quicknet.nl
Zwanenburg
020-4974675

Za/Zo.12113-07 Open Meerkamp Peel & Maas
Venray
Sen/J un.AB: Meerkamp
AV Venray
Sportlaan 1
5801 AJ

AV Venray
Vóór01 -07!
Venray

11.00 uur
E-mail:
0478-585522

Sportp.Venray
info@ av-venray. nl
ELEKTRONISCH!

Zaterdag 26-07 Avondwedstrijd

Sittard

Unitas

Za!Vr.26/01-08 Koninkrijkspelen

Aruba

Ned.Antillen

Za/Zo.12/13-07 Testmeerkamp + Bijprogr.
Gorinchem
Jun.B: Meerkamp
E.Hurkmans
E.v.Luikstraat 17
4205 GK

A V Typhoon
Vóór 28-06!
Gorinchem

19.30 uur
Bijpr.?
0183-624657

Wipmolenbaan
ELEKTRONISCH!

Zondag 27-07
Ninove
Vóór24-07!
E.de Vogelaer

Flanders Cup 7
13" Memorial Rasschaert
+ pols(hoog) ver kogel
T/F: +32 53 665460
E-mail:

Zondag 13-07

Norwich Union Classic

Super GP

Gateshead ·

Groot-Brittannië

Zondag 27-07

10" Madeira International Meeting

Zondag 13-07

Savo Games

Lapinlahti

Finland
Dinsdag 29-07
Oordegem
Instuif
The Place 28!

Vakantiemeeting ELEKTR.!
AC: 100 300 800 kogel speer
AC-0: 3000
AC-H: 5000
G.Vannieuwenhuyse

Zondag 13-07

Hoogspring Meeting

Dinsdag 15-07 31" Gran Premie Diputacion de Salamanca

Viersen

Duitsland

Salamanca

Spanje

Woensd .16-07 Avondwedstrijd
09-07!
Kerkrade
AC: 100 400 1500 ver hss
Ach. Top
Postbus 265 6460 AG K'rade

Achilles Top
Hi.oo uur
10000 (#Jun.B) pols(hoog)
043-4591623 jo.jeurissen@

Do/Zo.H/20-07 EK SENIOREN ONDER 23

Bydgoszcz

Vrijdag ·1 8-0ï
Utrecht-Ov.
lnsiuii
Iris Kamp

4" Vi~esse/Phoe ni;{ lnstuiY
Sen!Jun.AB: 100 110/100hrd
+ kogel discus Sen.: 5000
030-2893529 J.Wachter

Vrijdag 18-07
Steenwijk
Fam.Hes

AV Start'78
Loopavond
AC: 150 300 1609 10.000
(#Jun.B)
8332 KL Steenwijk
Stuwwal 10

Zaterdag 19-07
Eindhoven
Vóór 05-07!
S.Bruurs

OPEN EINDHOVENSE
Sen. 100 110/1 OOhrd 200
H: hoog pols D: 3000 hss
Waarsenburglaan 4 5674 PV

Funchal

Vlierzele Sport. 18.30 uur
ver hoog 4x100 (inschrijven!)
E-mail: wedstrijden@
·
Merelstraat 4 934D Lede

19.00 uur
Vóór 14-07!
0521-514186

NATIONAAL BAANCIRCUIT
1500 ver kogel(sl.) discus
ELEKTRONISCH!
Nuenen
040-2838053

Ailetiekb.Overvecht
ELEKTRONISCH!
Internet: http://
run.to/instuifserie

Zaterdag 19-07 Meeting de Madrid 2012

Spanje

Madrid

Madeira (P)
Putbosstadion
Zie adv.oag.18!
vlierzelesportief.be
T/F: +32 53 807013
Frankrijk
HammerPark
ELEKTRONISCH!

Woensd .30-07 Tallinn 2003

Tallinn

Estland

Oonderd.31-07 AaiHeisen Gugi-Meeting GP

Linz

Oostenrijk

Vrijdag 01-08
Utrecht-Ov.
Instuif
Iris Kamp

WEDSTRIJD NR. 6
(ook Jun.A)
Zie advertentie p.44
j.bruurs@chello.nl
Strichweg-Sportplatz
pols(hoog) ELEK.I

Atletiekpiste Ninove
400 800 1500
AC-0: 3000st hss
Zie advert.pag.46!

AUGUSTUS 2003

Middenweg
E-mail:
j.m.hes@solcon.nl

Zaterdag 19-07 German Meeting 9 RW Cux. Weltklasse Hinterm Deich
Cuxhaven (D) Sen.: 100 200 800 1500 3000 H: 110hrd ver speer D·

Parijs

Woensd.30-07 German Meeting 10 (#20/7!) 22.1nt. LA Abendmeeting
Há'mburg (D) Sen.: 100 110/10Clhrd 200 pols H: ver hss LG Hammar P.

Polen

Phoen.Nit.
19.00 uur
200 1500.
pols ver
Zie advertentie op pag. 11!
030-670583

Super GP

VITA
16.15 uur
AC: 100 200
110/100hrd
discus speer AC-H: 5000
vita@pandora.be ELEKTR.l

Di!Za.29/02-08 European Charnpionships Olyrnpic Games

Gem. Sportpark
ELEKTRONISCH!
planet.nl

Blaarmeersen
400 800 1500 ver
AC-D: 3000
info@rcgent.be

Woensd.23-07 Flanders Cup 6
Gent
Nacht v.d. Gentse Feesten
+speer kogel(sl.) pols(hoog)
lnstuif/19-07!
R.v.d.Kerckhove +3292313147

(}

5" Vitesse/Phoenix Instuif
Sen/Jun.AB: 150 300 400hrd
Sen.: 5000 kogelsl.
030-2893529 J.Wachter

19.00 uur
Phoen.Nit.
800 hoog ver speer kogel
Zie advertentie op paq.12!
030-670583

Heusden-Zolder België

Zaterdag 02-08 Nacht van Heusden

GP2

Za/Zo.02!03-08
Santpoort Nrd
Vóór 25-07!
C.v.d.Giesen

Suomi
11.00 uur
400 800 1500 ver (pols)hoog
MAB: 3000
023-5372422
Velserbroek

Dutch Challenge
Jun.AB: 100 110/1 OOhrd 200
+ speer
JAB: 5000
L.Zocherplantsoen 29 1992AB

Atletiekb.Overvecht
ELEKTRONISCH!
Internet: http://
run.to/instuifserie

Groeneveen
hss kogel discus
ELEKTRONISCH!
giesenc@planet.nl
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1. Tim Rombout sinds kort werkt bij McDonalds
2.
3.
4.
5.
6.

Anne van der Erf toneel speelt
Er bij verschillende leeftijdsgroepen clubrecords zijn behaald
Sanne van Buchem binnenkort op mag voor haar rijbewijs
Pien een nieuw CLUBRECORD heeft gelopen op de 1000 meter
Tara en Tim voor het eerst in een wedstrijd de hele horde race in een drie pas
hebben gelopen
7. De meiden junioren D in de 2e competitie wedstrijd le zijn geworden
8.
9.
10.
11.

Jullie Wist je datjes in kunnen leveren!
De ideeëntas vanaf nu elke training buiten staat.
Dat Sanne foto's van wedstrijden heeft die je na kan bestellen.
Je mooie A V Haarlem truien kan kopen in alle maten!

r~ ~©@~

·-..,

Rolf Bruijn
Mitchell Ciaassen
Patriek Teeuwen
Riek Mesker
Dik de groot
Pauline Langeveld
Sjoerd Lether
Eline van Leeuwen
Dennis den Hertog
-leroen Teeuwen

jan Verslui s
Sanne van Buchem

05-05-1983
12-7-1987
06-05-1995
19-05-1993
22-05-1993
29-05-1994
17-05-1987
03-06-1992
11-06-1984
18-06-1992
'i 9-06-1989
20-06-1984

1 paar spikes maat 42. Voor € 15,Vraag ernaar bij je trainer!
Heb je zelf iets te koop vertel het aan je
trainer dan kunnen we het proberen te
verkopen en in ieder geval in het
volgende wisseltje te zetten!

Heb je leuke ideeën voor allerlei soorten uitjes??? Schrijf het op een blaadje en doe het in de
)deeëntas die elke training buiten staat.
Heb je iets leuks verzonnen en we gaan het met z'n allen doen dan kan jij iets leuks winnen .. ............ .
Dus schrijf al je ideeën op!!!!
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The C Department
In
1.
2.
3.

deze editie van The C department
Clubrecords
Uitslagen
Oproepen

Tot mijn grote trots kan ik melden dat er in 8 dagen 3 clubrecords zijn verbroken. De verantwoordelijken
waren Stein Metten en Jirina van Kesteren.
Jirina verbrak in Amsterdam haar eigen clubrecord bij de 800 meter meisjes B. haar vorige recordtijd
was 2.36.74, gelopen als C meisje in Heerhugowaard (02-09-2001 ). Op 25 mei kwam zij in Amsterdam
tot een tijd van 2.32
Nog maar net gelopen en je moet alweer vertellen aan jouw trainer dat je weer een CR hebt gelopen, ik
heb het over Jirina. Ik heb net een stukje geschreven over haar tijd in Heerhugowaard verbeterd Jirina
haar eigen 800 meter record met weer 4 seconden tot 2.28.4 .
Naast het clubrecord 800 meter ging ook het clubrecord meerkamp er aan. Het record stond op naam
van Baltine de Wit uit 1998. Kijk en vergelijk:
Onderdeel
100 m. h
hoog
kogel
200 m.
ver
speer
800 m

Baltine
16.8
1.50
10.03
31.2
4.39
20.11
2.51.0

~.

Jirina
18.9
1.47
7.37
28.0
4.56
25.55
2.28.4

Stein Metten verbrak in Heerhugowaard een meerkamprecord uit 1991 van Eldridge lsselt. lsselt kwam
in 1991 tot 5299 punten op de achtkamp voor jongens C. Stein verbeterde het 12 jaar oude record en
kwam tot 5333 punten. Hieronder de resultaten van de recordweekenden van Eldridge en Stein:
Onderdeel
100 m
ver
kogel
Hoog
100 m. h
discus
speer
1000 m

Eldridge lsselt
12.5
5.86
11.45
1.65
15.4
37.04
36.96
3.07.7

Stein Metten
12.5
5.35
12.51
1.60
14.9
34.59
40.87
3.00.6

De 100 m. h tijd bleek een evenaring van het clubrecord te zijn. Stein mag dit record nu delen met Ron
Smits (15-10-1972 84 cm) en Chis van der'Werff (17-08-1985 91.4 cm). Tussen haakjes de datum en
horde hoogte.
Stein en Jirina van harte gefeliciteerd met deze schitterende pr's en clubrecords
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Rob de Wit

Hardbevochten Clubrecord voor Stein Metten
De jeugdleden van de AV Haarlem beginnen steeds succesvoller aan de weg te timmeren.
Op een jubileummeerkamp van AV Hera in Heerhugowaard op 18 mei behaalde C2-junior Stein Metten
niet alleen met ruime voorsprong de eerste plaats, maar ook een zwaar bevochten clubrecord .
Met 5333 punten verbeterde hij het uit 1991 stammende clubrecord van Eldridge lssert met 34 punten.
En passant evenaarde hij ook nog het uit 1985 stammende clubrecord 100 meter horden van Chris van
der Werft (de specialistentraining levert dus al zijn rendement op!).
De indrukwekkende prestaties op de onderdelen waren:
100m: 12.5s (707 ptn) Ver: 5.35m (689 ptn) Kogel: 12.51m (636 ptn) Hoog : 1.60m (702 ptn) 100mh:
14.9s (712 ptn) Discus: 34.59m (542 ptn) Speer: 40.87m (651 ptn) 1000m: 3.00.6s (694 ptn). Totaal
dus 5333 punten. Deze score was totnutoe de beste prestatie dit jaar van een C-junior in Nederland .
Omdat de weersomstandigheden zeker niet ideaal waren (harde wind, deels nat), moet een verdere
verbetering dit jaar tot de mogelijkheden behoren. In ieder geval blijkt Stein over een goede mix van
talent en ambitie te beschikken. Ga zo door en wordt er niet te ijdel van!
Op dezelfde jubileummeerkamp deed bij de C1-junioren Stein's (achter)neef Duvan mee. Hij werd
derde met 3464 punten en verbeterde zijn puntenrecord ook fors. Op de onderdelen scoorde Duvan:
100m: 13.2s Ver: 4.48m Kogel: 7.84m Hoog : 1.30m 100mh: 20.8s Discus 19.14m Speer: 15.50m
1000m: 3.07.8. Op de technische nummers zit er voor Duvan nog veel ruimte voor vooruitgang!
Het toenemend aantal clubrecords dat bij de junioren sneuvelt en de goede prestaties in de competitie
maken duidelijk dat er veel talent bij de jeugd zit. Wellicht dat de club zou moeten overwegen het aantal
specialisten trainingen uit te breiden . Door het grote aantal jeugdleden kan nu niet iedereen
persoonlijke aandacht krijgen. Met meer specialistentrainingen kan dat wel , en kunnen de prestaties en
het trainplezier nog verder omhoog.
Alman Metten (achteroom van Stein en vader van Duvan).

Resultaten

Jongens c 1ejrs, dag 1
Duvan Metten

100 m
13.2 607

Ver
4.48

515

Kogel
7.81 41 1

Hoog
1.30

462

TOTAAL
1995

Jongens C 1ejrs, dag 2
Duvan Metten

100 m.H.
20.8 309

Discus
19.14 29 1

Speer
15.50 233

1000 m
3.07.8 636

TOTAAL
3464

Jongens C 2e jrs, dag 1 100 m
Stein Metten
12.5 707

Ver
5.35

689

Kogel
12.51 636

Hoog
1.60

100 m.H.
14.9 712

Jongens C 2e jrs, dag 2 Discus
Stein Metten
34.59 542

Speer
40.87 651

1000 m
3.00.6 694

TOTAAL
5333

- ~.

702

De meerkamp georganiseerd door AV Haarlem, Holland en Suomi
Jongens C, dag 1
Niels Welier
Niels Ran

100 m
14.4 458
13.8 529

Ver
4.30
4.25

478
468

Kogel
7.03 367
7.50 394

Hoog
1.40
1.40

541
541

TOTAAL
1844
2326

Jongens C, dag 2
Niels Welier
Niels Ran

100 m.H.
19.8 360
19.2 394

Discus
14.60 198
16.21 233

Speer
20.93 342
21.71 356

1000 m
3.53.0 349
3.17.4 564

TOTAAL
3093
3479

Meisjes C, dag 1
Eva vd Erf
Anne vd Erf

80 m.H. · · Hoog
15.5 345 1.30 462
17.0 245 1.25 426

Kogel
6.12 313
6.53 338

150 m
22 .3 41 4
24.9 247

TOTAAL
1534
1256

Meisjes C, dag 2
Eva vd Erf
Anne vd Erf

Ver
3.59
3.52

600m
2.03.0 393
2.04.5 377

TOTAAL
2644
2193

336
322

Speer
23.11 381
15.73 238
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TOTAAL
3446

De Competitie
De tweede en laatste competitie wedstrijd in de poule vond plaats in Heiloo bij de AV Trias. Na de
eerste goed verlopen competitie was het bij deze tweede belangrijk om nu ook de estafettes goed te
laten verlopen. Dit onderdeel bleek zowel bij de jongens als bij de meisjes een struikelblok in de eerste
wedstrijd.
Er waren toch nog wijzigingen in de opstelling. Bij de jongens moest Niels Welier vervangen worden en
de regels lieten het toe meerdere mensen op te stellen op sommige onderdelen waardoor er wel wat
geschoven is. De wijzigingen hebben bij mij gelukkig niet geleid tot gepuzzel om de onderdelen bezet te
krijgen, ik heb hieronder de uitslagen op een rijtje gezet:

Jongens C
100 m
Duvan
Sim on
Niels R.
800 m
Duvan
Frank
100 m. h Stein
Frank
Ver
Niels R.
Sim on
Hoog
Niels P.
Kogel
Stein
Discus
Tim
Yashin
Speer
Tim
Yashin
Estafette

meisjes C
80 m
1000 m
80 mh
Ver

13.2
13.8
13.8
2.19.5
2.37.8
15.2
18.0
4.26
3.84
1.45
11.23
25.82
15.12
33.08
21.26
52.2

Hoog
Kogel
Discus
Speer
Estafette

Fleur
Larissa
Larissa
Fleur
Eva
Anne
Stephanie
Anne
Eva
Stephanie

11.2
3.21.4
16.3
3.80
3.61
1.25
7.12
14.20
21 .90
17.79
44.3

De tweede competitie is dus ook alweer achter de rug en dat betekent dat de balans opgemaakt wordt
voor het vervolg van de competitie, de gebiedsfinale. Ik heb van Gerard van Kesteren de uitslagen van
de competitie gekregen (waarvoor hartelijk dank). De competitieteams van Haarlem streden voor een
top 12 plaats in de poules 511 t/m 514. Deze plaats is door de meisjes helaas niet gehaald, de jongens
behaalde wel een plaats in de top 12.

Competitiestanden
meisjes C 2e-divisie Poule 51-1 t/m 514
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vereniging
AV Hera
Phanos
AV Suomi
AAC
AV Bijlmer
VAV
DEM
KAV Holland
AV 1923
AV Trias
AV DOKEV
AV Lycurgus
AV Startbaan
BAV 512
AV Haarlem
ARO '88

10-05
5059
4758
4465
4497
4353
4408
4261
3911
4059
3632
3784
3858
3826
3700
3498
3633

24-05
4977
4800
4444
4350
4494
4403
4296
4120
3960
4201
3972
3844
3697
7248

Jongens C 2e-divisie - Poule 511 t/m 514
Totaal
10036
9558
8909
8847
8847
8811
8557
8031
8019
7833
7756
7702
7523

Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12.

Vereniging
AV Suomi
AV Hera
AAC
AV Hylas
AV NEA-Volharding
AV Trias
AV Haarlem
AV Hoiiandia
VAV
DEM
AV Lycurgus
AV Texel

10-05
5973
6029
5835
5526
5546
5188
5047
5066
4830
4924
5036
5096

24-05
6060
5886
5521
5439
5411
5405
5170
4991
5128
5011
4863
4690

Totaal
12033
11915
11356
10965
10957
10593
10217
10057
9958
9935
9899
9786

3~67 7165
3267. 6900

Om het competitie deel van deze editie af te sluiten wil ik iedereen bedanken voor hun inzet, atleten
voor hun prestatie's en ouders voor support en het beschikbaar stellen van auto's. Voor een aantal
jongens C was er behalvedeC competitie ook een B competitie, dit betekende voor Niels R., Niels P.,
Stein, Duvan, Tim dat zij in de cometitie weekenden zowel op zaterdag als op zondag in actie kwamen.
Heren bedankt voor jullie inzet.
Rob de Wit
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Het Olympisch Stadion
Op een zonnige maandag, 2e pinksterdag, vond er een wedstrijd plaats in het bijna BOjaar oude stadion
in Amsterdam. Het was de locatie van de jeugd olympische dag. Vanuit alle regio's uit Nederland
kwamen ploegen naar het Amsterdamse Olympische Stadion. Samengevat 1 stadion, ongeveer 40
dialecten met evenzoveel verenigingen, 3 toppers Koeman, van Balkom en Korving dus Kogel, 100,
200, 400, en horden, een berg Bonds Bonzen twee stadion speakers, veel gele T -shirts (van de jury) en
last butnotleast de afvaardiging van de AV Haarlem inclusief supporters en spandoeken.
In onze regio waren de volgende verenigingen: AV Haarlem, DEM en Holland. Voordat de wedstrijd
begon was daar de officiele opening met een parade van atleten die voor de ere tribune de olympische
eed afnamen . Na een woordje van de KNAU voorzitter was het dan eindelijk aan de atleten om te gaan
strijden voor de eer van de vereniging en de regio . Van Haarlem was er de C en de D groep, Niels R.,
Niels W., Stein M., Duvan M.,Pamela H., Tara vanS, Deborah van der H. en ploegleidersBaltineen
Rob de W. Baltine de W sr. maakte als jury lid de groep deelnemers compleet. De steun in de rug voor
de Haarlemmers hadden plaats genomen op de eretribune (waar anders) waar vandaan we een mooi
uitzicht hadden op het verspringen, kogelstoten en het sprinten . Een warme dag met af en toe en
verkoelend windje zorgde voor de volgende uitslagen:
VerJC

BOOm JC
100m JC
kogel JC
hoog JC
horden JC
discus JC

Niels Welier
Niels Ran
Duvan Metten
Duvan Metten
Niels Ran
Stein Metten
Niels Welier
Niels Ran
Stein Metten

4.07
4.17
2.1B.73
14.52
13.4B
12.15
1.45
19.29
27.62

432
452
676
471
601
621
5B2
403
43B

speer MD
60m MD
kogel MD
hoog MD

Pamela Hermus
Debora vd Heyden
Debora vd Heyden
Tara v Schie

11.67
B.72
7.90
1.35

144
604
416
499

Het D Deel
Hai Atleetjes,
Het begon allemaal niet zo best vandaag en dan bedoel ik het weer. We reden de regen te gemoed.
Gelukkig klaarde het snel op en hebben we het op een kleine bui van een half uurtje droog gehouden.
Omdat Anna niet mee kon doen moest Faith meelopen in de estafette. Faith had nog nooit gestart en
estafette gelopen (ze moest als eerste loopster). We hebben voor de wedstrijd snel nog even geoefend
op de start en de wissel met Pièn. De wissel ging goed alleen net iets voor het wisselvak maar de jury
had niks gezien dus is hij goed gekeurd we eindigde als eerste met de estafette. Bij de jongens ging de
estafette ook goed iedereen wisselde keurig in het wisselvak. Tim moest tegelijkertijd BO meter horde
lopen en hoogspringen. Hij had de poging op 1,20 gehaald en is toen naar het de horde gegaan. We
hebben de afgelopen weken druk geoefend op dit nummer. Hij liep voor het eerst alle horde in een 3
pas daarna snel weer terug naar hoogspringen. De lat was in middels al tien centimeter hoger gelegd.
De lat werd voor Tim niet meer naar beneden gelegd, maar dit was voor Tim geen probleem en sprong
in de eerste poging over de 1,30m heen een evenaring van zijn PR. prima gedaan Tim. Josco stootte
de kogel ruim over de B meer heen -> B,37 uitstekend. Faith stootte de kogel ook ruim over de B meter
-> B,49m en een nieuw PR gefeliciteerd. Alex die aan het herstellen is van zijn arm durfde het toch aan
om te gaan verspringen en sprong bijna de bak uit! Raoul moest ook twee nummers door elkaar heen
doen. Discus en BOm sprint. Na een keer ongeldig te hebben geworpen ging de tweede gelukkig goed,
want na zijn snelleBOmeter waren ze bij het discuswerpen al bezig met op meten en mocht hij zijn
laatste twee pogingen niet meer afmaken. Hier baalde we wel van. De grootste verrassing van vandaag
was Pien. Twee weken geleden liep ze voor het eerst een 1000 meter bij de D meisjes in een tijd van
3.2B min. Ik heb toen gekeken naar het clubrecord en die stond op 3.21.9 ik dacht daar gaan we naar
toe werken. Pien is nog maar D1 dus we hebben nog twee jaar. Tot ieders grote verbazing liep Pien
3.20.6 min. Een nieuw CLUBRECORD!!!"!!!!!!!!!! !!!! !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!
Van Harte Gefeliciteerd!
Ik vond het een hele geslaagde dag met veel nieuwe Persoonlijke Records. Op naar de volgende
wedstrijden.
Baltine
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De eindstanden van de D Junioren:

Meisjes 0 2e divisie

Jongens 0 2e divisie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

AV23 Amsterdam
DEM Beverwijk
Trias Heiloo
A.V. Castricum Castricum
Suomi Santpoort-Noord
A.V. Haarlem Haarlem
Atos Amsterdam
A. V. Holland Haarlem
AKU Uithoorn

1.
2.
3.
4.

3899
3878
3870
3476
3471
3316
3155
2213
1292

A.V. Haarlem Haarlem
DEM Beverwijk
Atos Amsterdam
A.V. Holland Haarlem

3871
3737
3039
2163

Hallo allemaal,
Vandaag 24-05-2003 ging het echt super want we zijn eerste geworden met estafette. Faith moest als
eerste rennen, Pien als 2 9 , Debora als 3e en Tara laatste ze ging echt als een speer. Tara en Debora
hebben een nieuw PR gehaald. Ta ra met de 60 meter horden 10.8 en Debora met verspringen 4,22m.
Debora heeft op de 60 meter sprint ook een nieuw PR gelopen 8,4 sec. We hebben ook een clubrecord
van Pien de 1OOOm met 3.20.6. en Faith een nieuw PR met kogelstoten 8.49m. en met speerwerpen
11 ,62 m. We hebben vandaag echt een super dag op bijna alle onderdelen zijn we eerste geworden of
hebben bijna allemaal records.

Pien & Debora
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En weer hebben de pupillen de coopertest gelopen hieronder volgen de uitslagen:
A2
A1
A1
A2

c
c
c

A2

A2
A1
A1
A1
A2
B

c

Anner
Clemens
Rik
TimH.
Patriek
Brinno
Jean-luc
Dennis John
Vincent
Dik
Guido
Tim K.
Patryk
Christian
Job

2600m
2500 m
2500 m
2300 m
2200 m
2200 m
2100 m
2000 m
2000 m
2000 m
2000 m
1800 m
1600 m
1300 m
1200 m

A2
A1
B
A2
A2
A1
A2

c
c

B

B
B

c
c
c
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Roony
Lis a
Pauline
Marlou
Eline
Anna
Leonie
Dapnee
Kelly
Hannah
Annabel
Ag nes
Elisabeth
Welmoed
Jul ia

2300
2300
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1800
1700
1700
1700
1600
1400
1200

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Uitslagen Wedstrijd zaterdag 17 Mei.
Jammer genoeg kon ik er weer niet bij zijn. Ik hoop dat als er na de vakantie weer een wedstrijd is dat
ik er zeker bij kan zijn!
. ..".
Ik heb gehoord dat het een leuke wedstrijd was met weer veel goede prestaties van
alle die mee hebben gedaan. Bijvoor beeld Jeroen die weer zijn pr heeft verbroken
met de 1000 meter met een tijd van 3.21.1 ("het clubrecord van de meisjes D heb ik ~
verbroken", zegt Jeroen!! Heel goed gedaan.
Ook Welmoud, Julia en Elisabeth deden mee. Voor alle drie hun eerste wedstrijd.
Heel goed gedaan dames ik hoop dat jullie meer wedstrijden mee gaan doen!
Ook Patrick, Zoe, Lisa, Lissanne, Katinka, Roony, Leonie, Dik, Anner en Roan
hebben meegedaan. Hieronder volgen de uitslagen:

C pupillen Jongens
15. Patriek Teeuwen

Ver
2.47

Bal
16.12

40 m
8.4

600 m
2.42.2

C pupillen meisjes
9. Elisabeth Doodemans
16.Julia Han
17. Welmoud Broug

Ver
2.51
2.03
2.02

Bal
10.96
7.43
8.87

40m
8.4
9.0
9.5

600 m
2.44.3
3.43.0

B pupillen Jongens
20. Roan Meure

Ver
2.35

Bal
15.18

40m
8.1

1000 m
4.25.8

A1 pupillen meisjes
11.Zoë van Schie
16. Lisa van Dijck
22. Lisanne de Ruijter

Hoog
0.95
0.90
1.00

Bal
13.97
13.10
10.58

60 m
10.0
10.2
11 .5

1000 m
4.14.1
4.05.6
4.50.7

A1 pupillen jongens
15. Dik de Groot

Hoog

Bal
21.46

60 m
10.3

1000 m

A2 pupillen meisjes
4. Katinka Becker
7. Roony van Schie
9. Leonie van der Heijden

Ver
3.65

60 m
9.8
10.1
10.4

1000 m
3.37.6
3.57.9

3.22

Kogel
6.18
6.42
6.90

Ver
4.34
3.94
3.75

Kogel
6.20
7.04
5.93

60 m
9.4
9.5
9.6

1000 m
3.21 .1

A2 pupillen Jongens
5. Jeroen Teeuwen
6. Anner de Jong
12. Roy de Groot

--~.54
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3.43.1
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UIT DE OUDE DOOS
Mysterieuze krachten in de sport
In hun euforie rond de Belgische finale op 7 juni jl. in het damesenkelspel van de Open Franse
Tenniskampioenschappen op Roland Garros, probeerden de verslaggevers van de BRT zich
vergelijkbare successen te herinneren uit de sportgeschiedenis van onze zuiderburen, maar kwamen
daarbij niet verder dan Eddy Merkx, het bereiken van de finale op het EK voetbal in 1980 door de Rode
Duivels, en een gouden zwemmedaille in Atlanta, 1996.
Opmerkelijk genoeg gingen zij voorbij aan de prestaties die Belgische atleten in het verleden hadden
geleverd, terwijl toch deze door de internationale sportgemeenschap uit hun dagen met ontzag waren
begroet. Namen als Gaston Reiff (winnaar van de 5000 m op de Olympische Spelen van Londen,
1948), Emiel Puttemans, en vooral ook Roger Moens en Ivo van Damme (middenafstandlopers uit de
jaren '50 respectievelijk '70), zullen nog lang in de herinnering van veel atletiekliefhebbers voortleven.
Want hoewellaatstgenoemden geen Olympisch goud wonnen, reikten zij in hun dagen op
indrukwekkende wijze aan de internationale top. Meens onder meer door in Rome (1960) zilver te
winnen op de 800 meter achter de Nieuwzeelander Peter Snell, Van Damme door dat in Montreal
(1976) zelfs op twee afstanden te presteren, namelijk de 800 en de 1500 meter.
Zoals wij Fanny Blankers-Koen en Adriaan Paulen op een voetstuk hebben gezet, werd de Grand Prixwedstrijd, die jaarlijks in Brussel wordt verwerkt, dan ook volkomen terecht aan de nagedachtenis van
de bij een auto-ongeluk om het leven gekomen Van Damme opgedragen.
Kwam aan de carrière van Ivo van Damme dus een abrupt einde, Roger Meens' loopbaan strekte zich
uit over een veellangere periode. Zijn loopstijl, qua elegantie vergelijkbaar met die van onze
landgenoot Wim Slijkhuis en huidige BOO-metercracks als Kipketer en Borzakofski, en het schijnbare
gemak waarmee hij liep, moet vele Haarlem-atleten uit zijn tijd tot voorbeeld hebben gestrekt. Wat
zouden zij graag de strijd met Meens hebben aangegaan, maar helaas - lopers van het kaliber Paulen
(Nederlands kampioen in 1920 en '22) en Andries Hoogerwerf (titelhouder in 1927, '29 en '30), die het
Nederlands record van 1920 tot 1938 in Haarlem hielden , bezat onze vereniging in die tijd niet. Na Wim
van Gog, Nederlands jeugdkampioen in 1939, die ook na de oorlog op nationaal niveau met de besten
mee kon, wisten Haarlem-atleten ondanks de aandacht die bij de senioren en junioren aan de
middenafstand geschonken werd, internationaallange tijd geen potten te breken.
Terwijl bij uitzonderlijke sportprestaties tegenwoordig al snel de kreet doping valt, hoeft er bij de
Belgische oud-wereldrecordhouder op de 800 meter niet aan te worden getwijfeld dat hij puur naturel
tot zijn prestaties kwam . Bij diverse gelegenheden, onder andere in een aan zijn carrière gewijde
uitzending van de BRT van eenpaar jaar geleden, toonde hij zich desgevraagd een fel tegenstander
van ongeoorloofde prestatieverhogende middelen. Wel verklaarde hij dat zijn tijdgenoot, de Italiaanse
wieierlegende Fausto Coppi, meervoudig winnaar van de Tour de France, hem eens op de man af
gevraagd had welke middelen hij slikte (daarmee impliciet te kennen gevend dat hijzelf, anders dan zijn
eeuwige rivaal, de 'fietsende monnik' Gino Bartali, niet brandschoon was). Moens vertelde doping om
drieërlei redenen verwerpelijk te vinden: ten eerste omdat het onsportief is; ten tweede omdat het
verboden is; en ten derde omdat het schadelijk is voor de gezondheid - een standpunt dat ik ten volle
onderschrijf.
Vóór de Ivo van Damme memorial, waarvan Meens begin jaren '80 het televisie-verslag verzorgde, had
ik de sympathieke Belg in 1955 al eens ontmoet op een wedstrijd in Noord-Duitsland, waar ik met een
groepje atleten van het Groningse Nurmi aan deelnam. Ook Nurmi bezat in Jan Ritzema (een all-round
sportman die naast atletiek ook handbal en hardrijden op de schaats beoefende) een BOO-meterloper
die geïmponeerd was door Meens. Toen we op een gegeven moment even met ons drieën in de
kleedkamer waren, Meens in diepe concentratie languit op de massagetafel, zei ik gekscherend tegen
Ritzema dat ik de deelnemerslijst van de·aoo meter gezien had en dat die afstand kat in 't bakje moest
zijn voor mijn vriend.
Tot mijn verbazing ging Ritzema na de start van zijn nummer als een speer achter Meens aan, die ook
in deze race een klasse apart bleek, en finishte daardoor als tweede in 1.56 rond, ruim drie seconden
beneden zijn persoonlijk record .
Zo'n fraai resultaat heeft mijn peptalk nadien nooit meer opgeleverd, maar ik zou het al mooi vinden
wanneer Haarlem-atleten van nu uit die anekdote de conclusie trekken dat indien de wil en werklust
aanwezig zijn, een sporter de grens van zijn kunnen niet snel heeft bereikt.
Hans Douwes
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.. ..en wij beschouwen ons ook als een winnaar.

een uitgebreid assortiment vitaminen en

Al ruim 150 jaar houden wij een gezonde

mineralen. Omdat een gezonde aanvulling

traditie in stand. Voor mensen die het hoogste

soms nodig is.

van zichzelf vragen en hun lichaam willen

Vocir persoonlijk advies kunt u ook terecht op

ondersteunen waar dat nodig is, hebben wij

onze website: www.vanderpigge.nl.

uitstekende producten . Zoals Magnesium
Ex tra, Trias Omega, Glucosamine complex en

Het goede van toen met het beste van nu.
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Drogisterij A.J. van der Pigge
Gie rstraat 3 2011 GA Haa rlem
Telefoon 023-5312454
www.vanderpigge.nl

