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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem''

ATLETIEK VERENIGING HAARLEM
ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 20 en 21 SEPTEMBER 2003

ZATERDAG
12.30 JURYVERGADERING
Pupillen A
Pupillen B
Pupillen C
13.00 60m
13.10 40m
13.10 40m
14.00 kogelstoten
14.00 kogelstoten
14.00 balwerpen
15.00 verspringen
15.00 verspringen
15.00 verspringen
16.15 lOOOm
16.00 600m
16.15 1000m
ATTENTIE! Bij de pupillen tellen de 600m en 1000m NIET mee voor de puntentelling.
Voor deC- enD-junioren worden de officiële KNAU-meerkampen georganiseerd. De
wedstrijden voor deze groepen duren twee dagen, zaterdag 20 en zondag 21 september.
.Jongens C
Meisjes C
Jongens D
Meisjes D
13.30 lOOm
13.45 80m horden
13.20 80m
14.00 60m horden
14.00 verspringen
14.30 hoogspringen 14.00 verspringen
14.30 hoogspringen
15.00 kogelstoten
16.00 kogelstoten
15.30 speerwerpen
16.00 speerwerpen
16.00 hoogspringen
17.00 150m

ZONDAG
10.00 JURYVERGADERING
Heren en jongens AIB Dames en meisjes AIB
I 0.30 1OOm
10.30 lOOm
11.00 verspringen
11.00 hoogspringen
12.30 kogelstoten
12.30 kogelstoten
13.30 hoogspringen
13.30 verspringen
15.15 speerwerpen
14.30 speerwerpen
16.15 1000m
.Jongens C
11.45 1OOm horden
12.30 discuswerpen
13.45 speerwerpen
15.15 1000m

Meisjes C
12.00 verspringen
13.00 speerwerpen
14.45 600m

Recreanten
11.30 80m
12.00 kogelstoten
13.45 verspringen
15.10 600m

Jongens D
11.00 80m horden
11.45 hoogspringen
14.00 kogelstoten
15.30 1000m

Dames en heren l.a.
13.00 10km (baan)

Meisjes D
12.30 verspringen
13.45 kogelstoten
15.00 600m

Om de wedstrijden voorspoedig te laten verlopen, kunnen wij alle hulp gebruiken.
Dus .... ouders, vriend(inn)en, partners, broers, zussen .... ko!Dt allen helpen!!!!!!

............ . .. . ........... (naam) doet mee aan de onderlinge wedstrijden 2003
Categorie (OMCIRKELEN) Heren(6k), Dames(5k), Dameslheren(10km), Recreant(4k)
JongensA(6k), MeisjesA(5k), JongensB(6k), MeisjesB(5k)
JongensC(8k) , MeisjesC(7k), JongensD(7k), MeisjesD(6k)
PupA(3k) , PupA(l OOOm) , PupB(3k) , PupB(1 OOOm) ,
PupC(3k), PupC(600m)

Dit strookje uiterlijk inleveren op donderdag 11 september . In verband
met bestellen van herinneringen, kan bij inleveren van dit strookje na 11
september geen aanspraak op een herinnering worden gemaakt!!!!!!
Strookje inleveren bij je trainer of bij Joop van Drunen

.

jaargang 57

"verschijnt 8 maal per jaar"
redactieadres

nummer6

Rob Schlüter
Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM

September 2003

tel. 023-5250752
e-mail avhaarlem@xs4a/l.nl

MEDEDELINGEN

Kopij voor nr. 7: 6 oktober 2003

Nieuwe leden
Reinout Laanstra, senior lange-afstand Voorzorgstraat 45
Sjoerd de Vries, A-pupil
Mr. J. Gerritszlaan 67 111
Lottet Baarda, B-pupil
Vollenhovenstraat 17

2013 VN Haarlem
2024 KM Haarlem
2026 XT Haarlem

Annemee Daalhuizen, C-pupil

20~2 CW Haarlem

Oasterstraat 2

Belangrijk: Opzeggen van uw lidmaatschap

Indien u uw lidmaatschap van de A.V. Haarlem bij het einde van het verenigingsjaar 2003 wilt beëindigen,
waar wij natuurlijk niet van uitgaan, dient u de volgende regels in acht te nemen:
• Uw afmelding dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.
• Het enige adres voor uw afmelding is: Jos van Belle
Sparrenstraat 26
2023 WX Haarlem
• Opzeggen bij trainer of bestuurslid is niet voldoende!!
• De uiterste datum dat uw opzegging in ons bezit moet zijn is 15 november 2003.
• Wanneer uw opzegging ons na genoemde datum bereikt betekend dat, dat wij de KNAU jaarcontributie
2004 + 3 maanden contributie A. V. Haarlem in rekening moeten brengen. Laat het niet zover komen.

Onderscheiding Oscar Soethout
Voor zijn grote verdienste voor de A.V. "Haarrlemmermeer''kreeg ons lid Oscar Soethout op 14 juni j.l. De
K.N.A.U. Waarderingsspeld uitgereikt. Oscar proficiat!!

Van de Technische commissie
In haar vergadering d.d. 12-08-2003 heeft de technische commissei voor de volgende vacante clubrecord
junioren B limieten vastgesteld:
1500 m meisjes B
5 min 10 s.
400 m horden jongens B
60 s.

20 + 21 september onderlinge wedstrijden a.v. "Haarlem"
Jij komt toch ook!!! Ouders, vrienden, of vriendinnen meld je als jurylid bij Joop van Drunen, doen.

Einde Zomertraining seizoen 2003
Maandag 29 september laatste zomertraining van dit seizoen. Gegevens over de wintertraining,
ingaande medio november worden vermeld in de volgende "Wissel".
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Namen & Adressen
Bestuur A.V. Haarlem

Commissies

Voorzitter:
Vacant

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

Secretaris:
Renée Scbmidt
023-525 2188
Julianalaan 117, 2051 JP Overveen

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

Penningmeester:
Edwin van Drunen
0255-515 205
Duin en Kruidbergerweg 16, 1985 HG Driehuis
E-mail: evd@niehelancee.nl
Commisaris:
Joop van Drunen
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem
E-mail: j.m.van.drunen@planet.nl

023 - 524 4340

I Bert Boesten

023 - 538 5623

E-mail: hl.boesten@td.klm.nl
Jeugd Commissie:

I Rolf Bruijn
023 - 540 4310

Commisaris:
Rob de Wit

023 - 526 3123

023-549 2129

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

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

Kascontrole Commissie:
Frank van Ravensberg

020-420 8172

Wedstrijdsecretariaten

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

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

Praktijk Clubarts:
F.S .G.M. Knuvelder
023-534 0480
Van Oosten de Bruijnstraat 5, 2014 VM Haarlem

Pupillen
Yvonne Teeuwen

Trainers A.V. Haarlem

Bij geen gehoor:
Joop van Drunen

023-531 7258

Lange Afstand Commissie:

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

023 - 525 0752

023 - 524 4340

023 - 5258709

023-5365810

023 - 5246346

Diversen

023 - 5350283

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

023 023 023 023 023 -

5254659
5248983
5250752
5263067
5263123

023 - 5263123
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I A.V. Haarlem op internet
http:/ /run. to/avhaarlem
Clubkleding:
\ De clubkleding is te koop tijdens de trainingen.
Informatie bij Joop van Drunen

023 - 5279080

023 - 5244340
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Wedstrijduitslagen

Door Joop van Drunen

Utrecht 18 juli
organisatie Vitesse
100 mannen
René Moesman

11,55 s rw +0,4 m/s

Leiden 23 juli
Organisatie Leiden Atletiek
1500 m meisjes B
Jirina van Kesteren

5:26,96

s

Amsterdam 26 juli
organisatie Phanos
100 m mannen
René Moesman

11,55 s

200 m mannen
René Moesman

23,21

s

66,8

s

Utrecht 1 augustus
Organisatie Vitesse
150 m mannen
René Moesman

17,14s rw+1,2 m/s

Sparta Games, Den Haag 13 augustus
100 m mannen
René Moesman

11 ,49 s rw -0,2 m/s

Alkmaar, 15 augustus
Organisatie Hylas
100 m jongens B
8. Sjoerd Lethèr

12,5 s

400 m horden jongens B
2. Sjoerd Lether

3

rw +1 ,7 m/s

Dutch Challenge, Santpoort 2/3 augustus
Organisatie Suomi
Jirian va Kesteren verscheen deze twee wedstrijddagen maar liefst 6x aan de start c.q. bak, m.i. iets
teveel van het goede, zeker gezien de zeer hoge temperatuur!!!

100 m meisjes 8
4. Jirina van Kesteren

400 m jongens 8
13,67 s rw +1 ,6 m/s 2. Sjoerd Lether

200 m meisjes 8
5. Jirina van Kesteren

13,67 s rw +1 ,6 m/s

400 m meisjes 8
2. Jirina van Kesteren

63,77 s nog een

PR
1500 m meisjes 8
1. Jirina van Kesteren
verspringen meisjes 8
5. Jirina van Kesteren
speerwerpen meisjes 8
2. Jirina van Kesteren
200 m jongens 8
4. Sjoerd Lether

56,20 s

59,21 s
3. Mitchell Ciaassen
Een goede tijd voor Sjoerd, het was zijn eerste 400 m .
wedstrijd.

PR

5:32,60 s
4,66 m
26,77 m

1500 m jongens 8
2. Mitchell Ciaassen

4:58,55 s

hoogspringen jongens 8
1. Sjoerd Lether
1,67 m
Wat minder zenuwen tijdens je springen zou beter
zijn, maar het was wel een PR.
verspringen jongens 8
5. Mitchell Ciaassen

5,26 m

polsstokhoogspringen jongens 8
2. Sjoerd Lether
2,50 m PR

25,37 s rw +0,5 m/s

Haarlem 13 augustus
Organisatie A.V. "Haarlem" & K.A.V. "Holland"
De deelname van de A.V. "Haarlem" aan deze instuifwedstrijd was aanmerkelijk beter dan bij de eerste
instuif in Haarlem. 25 Haarlem atleten namen deel deze avond.

100 m mannen
1. René Moesman

3000 m mannen
11,61 s rw +0,2 m/s 1. Karenjan Schoutens

11:05,03 s

17,22 s

1500 m jongens 8
1. Mitchell Ciaassen

4:56,48 s

hoogspringen mannen
3. Evert van Ravensberg

1,40 m

1500 m meisjes 8
1. Jirian van Kesteren

5:25,81 s

kogelstoten mannen
2. Frank van Ravensberg

5,74m

150 m mannen
1. René Moesman

Leiden, 20 augustus
Organisatie Leiden Atletiek
1500 m meisjes 8
400 m horden jongens 8
1. Jirina van Kesteren
5:26,66 s
2. Sjoerd Lether
Jirina won met een zeer ruime voorsprong van zo'n
50 m. Haar tijd zou goed zijn voor een nieuw
clubrecord, maar aangezien wij nog niet
beschikken over de officiële uitslagen volgt hierover
later bericht.
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ilem Runners·-·· ·~
Er is leven na de loop
Wat lijkt het allang voorbij, de Swiss Alpine Marathon, het is toch echt nog maar 3 weken geleden.
Deze marathon was m.i. zwaarder dan de Jungfrau, onze Limburgse vriend Roger vond dat niet
genoeg, hij liep de 78 km Volgende keer hierover meer, dit keer alleen de feiten. Voor het verhaal in dit
nummer zorgt Chris Pfrommer, met een mooi verslag van zijn avontuur in Durban.
Voor correspondentie: jolt.bosma@planet.nl. (op vakantie t/m 6 sept.)

De Swiss Alpine Marathon, de K42 (42,2 km), Bergün- Davos 26 juli
M40 (238 deelnemers)
39. John Muijrers
70. Adrie Tol
142. Jolt Bosma

4 uur 39 min. en 11 sec
5.02.19
5.38.53

Swiss Alpine Marathon, de K78 (78 km). Davos - Davos, 26 juli
M30-39 (252 deelnemers)
200. Roger Kernpinski

10.15.31

Er is ook nog 'lopen na de loop', zie Adrie Tol op de:

Van Sprang& Tempo-loop, Santpoort-Noord (10 km), 3 augustus
MSen.
13. Adrie Tol
14. Frank Peeters
M50
5. John Jongboom

40.52
42.34

45.08

Instuifwedstrijd Pim Mulier-park, 3000 m, 13 augustus
· 1. Kareljan Schoutens

11.05.3

Er deden maar twee mannen mee, terwijl een 3000 m toch echt 17,5 rondje korter is dan een 10kmop
de baan. Maar ja, bij de clubkampioenschappen 10 km (21 sept.) is er ... eh ... de eer, en een schavot!
Agenda
13 september:
21 september:
21 september:
28 september:

Pierloop (15 km), Velsen. En vooral: de 100 (of 10 X 10) km van Winschoten!
Clubkampioenschappen ( onder meer 10 km)
Dam-tot-Dam loop ( 16,1 km), Amsterdam-Zaandam
Trosloop (21, 1 of 8 km), Haarlem.
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Maandag 16 juni 2003, 05.30 uur Pietermaritzburg, Zuid-Afrika.
Er klinkt een kanonschot en ik begin te lopen.
Dit is de start van de Comrades marathon. De grootste hardloopwedstrijd
van Afrika.

Een aantal feiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

De afstand is 89 km [negenentachtig] en 173 meter.
De start is in het centrum van Pietermaritzburg [ongeveer 700 meter
boven zee niveau].
De finish is in het cricketstadion in Durban [zeeniveau]. Dit is de downhili versie. Volgend jaar loopt men de andere kant op [up-hili].
Het is winter in Zuid-Afrika, dus bij de start is het nog donker, na een uur werd het licht.
De temperatuur bij de start is ongeveer
temperatuur bij de finish ongeveer 22°C met een lage
luchtvochtigheid en een beetje wind uit zee. Heerlijk loopweer dus.
Elke twee kilometer is er een verzorgingspast De Zuid-Afrikaanse toeschouwers hadden elke 500
meter een braai (barbecue) neergezet, ik heb er geen gebruik van gemaakt.
De wedstrijd bestaat sinds 1921 [vrouwen sinds 1976] ter herinnering aan de gesneuvelde ZuidAfrikaanse soldaten tijdens de eerste wereldoorlog.
Er stonden 13.374 deelnemers aan de start en er kwamen er 11.400 over de finish.
In het parcours zijn 5 heuvels opgenomen [min. 400 meter hoogte verschil] te weten: Polly shorts
[na 10km], Urnlaas road [na 28 km, +870m], lnchanga/Drummond [halverwege], Botha's hili [na 60
km], Cowie's hili [na 80km].
Tevens waren er ook nog ongeveer 30 heuveltjes ala het kopje van Bloemendaal.
Mijn startnummer is 30249.
Het parcours record staat op naam van Bruce Fordyce in 5:24:07 en bij de vrouwen F.v.d. Merve in
5:54:43 [beide uit Zuid-Afrika].
De oudste deelnemer was 76 jaar, hij kwam 10 seconden voor het sluiten van de 12 uur limiet
binnen [er is dus nog hoop voor je Bert B!].
Eén deelnemer heeft al 42 keer deelgenomen.
Er kwamen 300 deelnemers uit het buitenland [buiten Afrika].
Winnaar bij de mannen: F.Nhlapo [Zuid-Afrika] in 5.28.52
Winnares vrouwen: Elena Norgalieva [Rusland] in 6:07:46, haar tweelingzusje Oleysa werd tweede
[5 minuten later].
Mijn eindtijd 7 uur 26 minuten en 18 seconden [is 5.01 min per km]. 6189 plaats overall. Dit leverde
mij een zilveren medaille op [de limiet is 7uur 30 minuten; de eerste lopers 10 kregen een gouden
medaille; voor de overige prijzen zie website].

re ,

Het zwaarste :
1. De afdaling van Cowie's hili. Drie kilometer naar beneden lopen, terwijl de weg scheef ligt [zodat u
met de auto lekker kan doorrijden!]. Bij elke stap voel ik een spiervezel in mijn bovenbeen scheuren.
2. Na de finish krijgen de buitenlanders een lunch aangeboden in de ledenclub in het Cricket stadion.
Hiervoor moet ik nog wel 150 treden met de trap naar boven!
3. De stank van de braai en van de kippenboerderijen [de eerste 10 km langs het parcours].

Het mooiste:
1. Het enthousiaste publiek langs het parcours en in het stadion van Durban.
2. Het mooie parcours
3. 80 kilometer heerlijk, ontspannen en lekker gelopen!
Blijft de vraag over "waarom doe je dit eigenlijk?".
Nu kan ik nog wel een A4 blaadje volschrijven met filosofisch gemijmer, maar daar zit u als lezer van dit
blad niet op te wachten. De slogan van de comradesmarathon is

'because we can!'
En daarom heb ik maar meegelopen.
Christiaan Pfrommer
[voor alles wat u nu nog wilt weten zie www.comrades.com of www.ultraned.org]
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Atletypisch (3): berglopen
- Over rare vormen van atletiek -

1. Inleiding
Net als de twintigkamp en het achteruitrennen, waar we in de vorige WISSELS aandacht aan hebben
besteed, behoort ook het berglopen tot de 'randverschijnselen' van de atletiek. Maar ook dit onderdeel
van de atletieksport wordt door steeds meer mensen beoefend en er worden ook officiële
kampioenschappen in gehouden. Zelfs officiële Nederlandse, Europese en Wereldkampioenschappen.
Wanneer deze tak van atletiek precies van de grond is gekomen, heb ik niet kunnen achterhalen.
Misschien is het wel begonnen met de bekende song van Kate Bush. getiteld "Running up that hili" van
het album Hounds of Love uit 1985. Toevallig of niet, rond die tijd begon berglopen steeds populairder
te worden.
Eigenlijk zijn er drie soorten berglopen: a) de berglopen die omhoog gaan, meestal naar de top van een
berg, b) de berglopen over geaccidenteerd terrein, dus omhoog, omlaag, omhoog omlaag en c) de
'loopjes' die bergaf lopen. Elk van deze typen heeft zijn eigen moeilijkheden, charmes en toppers. Je
moet je bedenken dat je naar beneden rennend heel andere spieren gebruikt dat tijdens de klim naar
boven.

2. AV Haarlem doet ook aan berglopen
Binnen onze club wordt berglopen door ongeveer tien leden beoefend. Het is allemaal begonnen
met Ad Appel. Zijn vakantiehuisje in Zwitserland bleek precies aan het parcours te liggen van de
Jungfraumarathon. Zo ongeveer op kilometerpunt 26, waar glooiende heuvels plotseling
plaatsmaken voor een steil parcours. Ad was meteen enthousiast om mee te doen. Hij deed vanaf
de eerste keer mee en heeft inmiddels een aandenken gekregen voor het feit dat hij al tien maal de
helse tocht volbracht. Op 6 september j.l. werd deze marathon voor de elfde keer gehouden.
Ad bracht zijn enthousiasme over op de andere leden van de langeafstandgroep. En zo kon het
gebeuren dat (ik weet niet of ik compleet ben) Jolt Bosma, Adrie Tol, Frank Peeters, Jeroen Peeters,
John Jongboom, John Muijrers, Rob de Nieuwe en Bert Boesten zich minstens een keer aan de
'Jungfrau' hebben vergrepen. De meeste keren beleefden de Haarlemmers boven aan de top hun finest
hour, maar Bert liet eenmaal een triest hoogtepunt noteren, door bijna bovenaan, op kilometer 39, de
uitgebluste pijp aan Maarten te moeten geven.
Het bleef overigens niet bij de Jungfraumarathon. Zo heeft Chris Pfrommer onlangs meegedaan
aan de beroemdste wedstrijd op het Afrikaanse continent: de Comrades. Dat is een wedstrijd in
Zuid-Afrika tussen Durban en Pietermaritzburg die het midden houdt tussen een ultraloop (want hij
is 89 kilometer lang) en een bergloop. Het ene jaar gaat de route bergop, het andere jaar bergaf.
Dit jaar - de race werd gehouden op maandag 16 juni 2003 met Pietermarizburg als startpunt ging het bergafwaarts . Onze Chris deed er 7 uur, 26 minuten en 18 seconden over. Een
gemiddelde van bijna 12 km/u. Daarmee werd hij 620"18 van de 11.417 mensen die de wedstrijd
uitliepen; er waren een kleine 2000 uitvallers . Een verslag van Chris kun je elders in deze Wissel
lezen.
Op 26 juli j.l. deden Adrie Tol, Jolt Bosma en John Muijrens mee aan de Swiss Alpine Marathon
van Davos . Ik zal hier nu niet over uitweiden, aangezien Jolt voor de volgende Wissel een verslag
heeft beloofd.

3. WK's, EK's en NK's
Er is een heuse internationale organisatie die het berglopen propageert, elk jaar verschillende
wedstrijden organiseert (naast het WK zes grand prix wedstrijden), en de berglopers een platform
biedt. Deze organisatie, de World Mountain Running Association (WMRA), introduceerde in 1985
(het jaar van "Running up that hili") de World Mountain Running Cup . Dit is het officieuze
wereldkampioenschap voor berg lopers. In 1993 werd de naam van de beker veranderd in World
Mountain Running Trophy. Toen de trophy nog Cup heette, werden er afzonderlijk korte (omhoog
plus omlaag) en lange (alleen omhoog) routes uitgezet voor mannen-senioren . Vanaf 1993 is de
wedstrijd veranderd in een 'omhoogwedstrijd' in even jaren en een 'omhoog-omlaag-wedstrijd' in
oneven jaren.
Het eerstvolgende WK wordt gehouden op 21 en 22 september 2003 in Alaska.
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Op Europese schaal werd het berglopen tot voor kort ook door de WMRA verzorgd . Sinds 1994
organiseerde de WMRA een officieus Europees kampioenschap, de European, Mountain Running
Trophy. Maar ongeveer twee jaar geleden heeft de Europese Atletiek Associatie besloten het
berglopen aan haar officiële programma toe te voegen. De naam werd European Mountain
Running Championships. Dit kampioenschap werd voor het eerst in 2002 georganiseerd, namelijk
op 7 juli van dat jaar op het Portugese eiland Madeira. Ook bij de EK's wisselen
omhoogomlaagjaren (tijdens even jaren) en omhoogjaren (tijdens oneven jaren) elkaar af.
Dit jaar werd het kampioenschap gehouden in Trento, Italië (6 juli). De mannen liepen 13,5
kilometer met stijging van 1495 meter. Er stonden 92 mannen uit 25 landen aan de start, geen
Nederlanders. 78 van hen finishten. De winnaar deed over de afstand 1 :06.05. De vrouwen- 75
in getal uit 19 landen - hadden een race over 8 kilometer met een stijging van 855 meter. Ook
onder de vrouwen waren geen Nederlanders . Zestig vrouwen haalden de finish. De winnaar kwam
binnen in een tijd van 43:48. NB: dat doe ik over de 8 km van de o zo platte Trosloop!!
Op zaterdag 16 augustus 2003 vond in het Belgische Malmédy het Nederlands kampioenschap
berglopen plaats . Het was de tweede keer dat dit officiële kampioenschap werd gehouden. Eerder
waren er wel al officieuze kampioenschappen gehouden, maar de KNAU heeft besloten dit
onderdeel van de atletiek een volwaardige plaats te geven in de unie.
Het NK werd gecombineerd met het BK (Belgisch kampioenschap) . De mannen moesten 11
kilometer afleggen, bestaande uit twee ronden met over de hele route gemeten maar liefst 1050
meter hoogteverschil. Er kwamen 19 mannen aan de start, waarvan er 17 de race volbrachten.
Huub Maas (33 jaar) was ongenaakbaar. Met overmacht won hij de wedstrijd in net iets meer dan
een uur (1 uur 00,30). Nummer twee deed er twee minuten langer over. Hoe groot de
tijdverschillen waren blijkt wel uit het feit dat de helft van de lopers er langer over deden dan 1
uur 25 minuten.
Voor de zeven Nederlandse vrouwen was de afstand 6500 meter (één ronde). Hier won Elisabeth
de Mooyer in 46:16 . Dat was 3 Y2 minuut sneller dan Marijke Krutzer, die vorig jaar won.

4. Ten slotte
Berglopen is één van de extreme sporten die zich in een groeiende belangstelling mag verheugen.
Mondiaal, Europees, landelijk en last but not least ook binnen onze eigen vereniging . Voor de
liefhebber hieronder nog enkele websites :
www .eaa-athletics.ch/wmra/
www.hillrunning.com
www.berglauf.at
www.swissalpine.ch
www.jungfrau-marathon .ch
www.runningalaska.com
www.skyrunner.com/run.htm
www.comrades.com
Volgende keer in Atletypisch aandacht voor rare meerkampen.
Gerard van Kesteren
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Dutch Challenge, Santpoort 2/3 augustus
80 meter
Alex Overkamp series
Alex Overkamp finale
Bob de Groot

11,49 s
11,52 s
12,91 s

Hoogspringen
Alex Overkamp

1,30 m

60 meter horden
Debora van der Heijden
Pien Roezen
Tara van Schie series
Tara van Schie Y2 finale
Tara van Schie finale

11,88 s
13,3 s
10,91 s
10,78 s
11,5 s

4,86 m
4,49 m
3,92 m

10,52 m

Verspringen
Bob de Groot
Robin de Vries

3,75m
3,23m

Verspringen
Tara van Schie
Debora van der Heijden
Pien Roezen

Speerwerpen
Robin de Vries

16,8 m

Kogelstoten
Tara van Schie

60 meter
Pien Roezen
Debora van der Heijden series
Debora van der Heijden finale

9,38 s
10,29 s
8,95 s

Baltine

Meerkamp Zaandam, 16 & 17 augustus
We vonden het heel jammer dat de meerkamp op Zaandam voor ons niet doorging!
Maar Stein enTara mochten toch meedoen, omdat ze zich beter konden plaatsen voor het NK
meerkamp in Gorinchem.
Zaterdag was het heerlijk weer. Stein begon met de 100 meter. Die ging redelijk, met een tijd van 12.7
sec. Zijn 28 onderdeel was verspringen. Hij sprong 5.20 meter. Stein was hier niet tevreden mee. Over
kogel was hij helemaal niet te spreken. Met een lengte van 10.63 meter was dit ver onder zijn pr. Zijn
laatste onderdeel van de dag was hoogspringen. Hij sprong 1.60 meter. Daarmee evenaarde hij zijn pr.
60 Meter horde was voorTara haar 18 onderdeel. Ze liep een nieuw pr. met een tijd van 10.6 sec.
Daarna kwam hoog. Ze sprong 2 centimeter onder haar pr. met een hoogte van 1.45 meter. Haar
laatste onderdeel was speerwerpen. Dat is niet haar sterkste punt. Toch had ze een duidelijk pr. met
21.80 meter. Eigenlijk was ze veel verder. De jury had namelijk haar 2 bordjes gegeven, maar ze
hebben alleen de minste gemeten. Haar andere worp was ongeveer een halve meter verder. Ze mocht
wel overnieuw gooien, maar die jammer genoeg was minder ver.
De 28 dag voor Stein ging beter met een pr. op discus. Hij wierp 41.10 meter. Aan de overkant was
speer bezig voor de jongens C1 . Sander, van AV Spirit, wierp 43 meter. Daardoor konden die discus
van Stein en de speer."='·.an Sander elkaar raken. Dus moesten ze op elkaar wachtten. De verdere
p~estaties van Stein waren 15.4 sec. op die 100 meter horde, met speer wierp hij 41.12 meter en hij liep
3.09.9 op de 1000 meter. Zijn totaal aantal punten was 5161. Hiermee werd hij 38 •
Tara's 28 dag begon niet goed, met 4.32 meter op ver. Dat was ver beneden haar kunnen. Haar pr. is
namelijk 4.86 meter. Maar kogel maakte het weer goed. Ze stootte j0.62 meter, dat is een paar
centimeter onder haar pr. De 600 meter liep ze in een tij van 1.58.2 minuten. Haar totaal aantal punten
was 2920. Hiermee werd ze net als Stein 38 . Ze hebben zich tot nu toe geplaatst voor het NK
meerkamp. Maar er moet nog 1 meerkamp komen .... .. .
Anne van der Erf & Jirina van Kesteren

16 dag
60 meter horden
Hoogspringen
Kogelstoten

26 dag
10.6
1.45
10.62

PR
evenaring PR
2 cm onder haar PR

Verspringen
Speerwerpen
600 meter

4.32
21.80 beste seizoenprestatie
1.58. 77 beste seizoenprestatie

Puntentotaal: 2920
Tara heeft een goede meerkamp gedraaid. Het is nu afwachten op de meerkamp 30 & 31 Augustus in
Vlissingen of ze zich plaatst voor het NK meerkamp voor de meisjes junioren D. We houden jullie op de
hoogte.
Baltine
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Bijnamen
Ondanks dat we een kleine vereniging zijn hebben we altijd veel lol. Sommige mensen hebben iets wat
een ander niet heeft en een ander kan iets wat een ander niet zo goed kan.
Daarom hebben zijn we ooit eens begonnen met het geven van bijnamen. Maar het zijn er nu aardig
wat en je hoort de echte namen en bijnamen door elkaar dus dacht ik dat het tijd woord voor een
overzicht van de verschillende bijnamen die we hebben gegeven aan mensen.
Bijnaam
Tik tak

echte naam
Niels Ran

Beach Boy
Sjors

Jan Versluis
Sjoerd Lether

Me Rombout

Tim Rombout

Giegel
Zoef
Brains
Smoke&Smily

Wietske Bijl
Mitchell Ciaassen
Martijn Lether
Helmer vd Veen

reden
hij zeurt altijd over tijd en is altijd net te laat of net op tijd op
de training.
hij kwam de eerste wintertraining in een korte broek.
is niet echt de slimste en heeft erg domme maar ook leuke
opmerkingen.
werkt sinds kort bij de Mac Donalds, en is regelmatig te laat
op trainingen.
ze lacht meer dan dat ze wat doet op de training.
hij kan erg hard lopen, en houdt dat ook nog eens lang vol.
is het broertje van , en is vergeleken met zijn broer heel slim.
heeft een trui met de tekst Smoke+Smile=Happy en de tekst
Smoke&Smily is daarvan afgeleid.

Wist u dat
Niels Ran wel 3 bijnamen heeft maar ik er maar 1 genoemd heb op dat dat de meest gebruikte is de
andere zijn Ren Ran Run en Vadertje tijd.
Mitchell Ciaassen heeft er ook 2 alleen zo-ef wordt alleen door Ruud Wielart gebruikt.
En in het nieuwe spolje van Cup-a-soup heet de personage ROB dus wie weet. .......... .
Sjors is vernoemt naar de reclame van Cup-a-soup.
Heb je nieuwe ideeën voor een bijnaam voor iemand zeg het tegen je trainer en wie weet wordt jou idee
die persoon zijn officiële bijnaam .

Anoniem A

Ea

ORNAME 1 TEN - & BEEL DENG I ETER IJ
HAND ELS O DE RNEM1 NG

Geweer tra a\ 50;152- 2014 JE Haa rlem
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Veel jongeren internationaal actief
In de zomermaanden zijn veel jonge Nederlandse atleten actief geweest op belangrijke internationale
wedstrijden. Ze zwermden uit naar Estland, Canada, Polen, Aruba, Finland, Frankrijk en (binnenkort)
Zuid-Korea. We lopen de wedstrijden in chronologische volgorde door.

EK meerkamp in Tallinn, Estland (5 en 6 juli 2003)
Zes Nederlandse atleten deden hier aan mee, waaronder de jeugdinternationals Remona Fransen (17
jaar), Laurien Hoos (19), Yvonne Wisse (21), Karin Ruckstuhl (22) en Joost van Bennekom (22). Er
moest zowel een ploegenprestatie als een individuele prestatie worden neergezet. Doel van beide
ploegen was promotie naar de superliga, de 'eredivisie' van de landenatletiek, terwijl individuele doelen
vooral te maken hadden met het halen van limieten. Resultaat was dat de dames de tweede haalden
achter de Britse ploeg. Daarmee promoveerden ze met een prachtig puntenaantal van 17.346- de
optelling van de drie beste scores - en verschillende pr's en clubrecords op onderdelen. Karin was
individueel gezien de beste van de vier; ze bereikte een zevende plaats met 6017 punten, twee punten
onder de WK-limiet. Maar wel een pr.
De mannen deden het iets minder goed dan de dames. De derde plaats met 22.637 punten was
weliswaar verdienstelijk, maar geeft geen recht op promotie naar de superliga. Individueel gezien was
oudgediende Chiel Wamers goed op dreef door tweede te worden achter Eric Nool, de bekende Estse
meerkam per. Joost was de tweede Nederlander op plaats 17 met 7368 punten.

WK junioren B in Stlerbrooke, Canada (9-13 juli 2003)
Naar deze wedstrijd werd alleen de 17-jarige Weertse atleet Bob Altena afgevaardigd. Dit omdat er al
veel internationale wedstrijden op het programma stonden en de hoge kosten (en lagere
subsidieinkomsten) een grotere afvaardiging niet toelieten. Voor Bob werd een uitzondering gemaakt
omdat de KNAU in hem een medaillekandidaat zag en Bob zich niet op een andere wijze internationaal
kon meten. Op het WK werkten de B-jongens een achtkamp af (in plaats van een negenkamp ). De
tegenstand bleek echter erg sterk te zijn. Bob werd 156 van de 36 deelnemers met 5726 punten.

EK onder 23 jaar in Bydgoszcz, Polen (17-20 juli 2003)
Hier waren weer Yvonne Wisse en Laurien Hoos van de partij op de meerkamp. Yvonne werd tweede
met 5895 punten een nieuw neo-seniorenrecord, Laurien werd zevende met 5592 punten. De 110
meter hordenlopers Gregory Sedoc en Virgil Spier haalden in de series uitstekende tijden met 13.59 en
13.79. Gregory overleefde de halve finale en won tot zijn grote blijdschap een bronzen medaille in de
mooie tijd van 13.55, waarmee hij zich een WK-ticket verschafte.
Goud was er voor Rutger Smith op discus (59,90 meter), maar op kogel bleef hij steken op de derde
plaats; zilver was er voor Thomas Kortbeek op de 400 meter horden (49.68 sec.), een vierde plaats
voor de 4x400 ploeg, Debbie van der Schilt werd tiende met kogelslingeren met een Nederlands record
van 61,90 meter, Jolanda Verstraten werd 156 op de 3000 steeple, Guus Hoogmoed haalde de finale
op de 200 meter, maar werd er achtste en laatste. Patriek Stitzinger en Dirk de Heer liepen de 5000
meter. Ze werden resp~ctievelijk 1oe en 128 •

EK junioren in Tampere, Finland (24-27 juli 2003)
De KNAU had een flinke afvaardiging naar Finland gestuurd. We hebben dan ook bij de junioren tal van
grote talenten. Wat bijvoorbeeld te denken van Najla Jaber op de 800 meter (pr 2:02,08 min), Adriënne
Herzog op de 1500 en 3000 meter (pr's 4:20 en 9:27 min.), DaniëlWardop de 100 meter (10,48 sec)
en Eric Cadee op discus (61 ,32 m).
Nederland had in het begin met flinke pech te maken. Najla Jaber kwam tijdens haar 800 meter-race
ten val omdat ze op de hak werd getrapt en een spike in haar hand kreeg. Verder haalde Bregje de
Ruijek de finale op deze afstand niet en bleef discuswerpster Denise Kernkers met een 148 plaats ver
onder haar kunnen (43.46 meter tegen een pr van meer dan 47 meter). Ook Ronald Schroer zijn
prestatie op de 10.000 meter viel tegen. Hij werd laatste in 32:18.76, terwijl hij een pr heeft van 31:09
min. De 100 meter lopers Daniel Ward en Jean van den Akker (KAV Holland) deden het niet slecht,
maar bleven toch onder kun hunnen. Ze haalden de finale, maar bleven steken op de se en de
plaats
met 10.61 en 11.92. Maarten Heisen haalde de 100 meter-finale niet (10.80 sec.). Dennis Licht werd
13e op de 1500 meter (3.58,46).
Annemarie Schulte (ook van KAV Holland) kwalificeerde zich voor de finale op de 400 meter. Ze werd
knap derde in haar serie in 54,19 sec. (een fractie boven haar pr. ). Maar in de finale kwam ze niet
verder dan 54.66 en een zesde plaats. Met de serie-tijd zou ze een bronzen medaille hebben veroverd!
Maarten van Baardwijk haalde verrassend de halve finale van de 800 meter, maar de finale zat er niet
in met 1:51.26 min. Tienkamper Pelle Rietveld was de grote verrassing. Hij steeg boven zichzelf uit. Hij
haalde 7390 punten, waarmee hij ver boven zijn oude pr (6921) uitkwam. Hij werd hiermee vijfde,

r
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slechts ruim 200 punten van nummer 1. Ook tienkamper Ben Markies had op veel onderdelen prima
prestaties, maar door zijn 0 op polshoog bleef hij steken op een 23 9 plaats.
Medailles werden behaald door Eric Cadee op discus met 60,42 meter (goud) en Adriënne Herzog op
de 3000 meter in 9:26,01 (brons).

Koninkrijksspelen in Aruba (26 juli tot 1 augustus)
Deelname aan de Koninkrijksspelen - eens per twee jaar - is bedoeld voor de jeugd tussen 12 en 17
jaar van het Koninkrijk der Nederlanden. Op tal van sporten komen Nederland, de Nederlandse Antillen
en Aruba tegen elkaar uit. Zo ook op atletiekonderdelen. Per onderdeel mochten per land twee atleten
deelnemen. De winnaar verdiende 6 punten, nummer twee 5 etc. De volgende talentvolle C- en 8junioren verdedigden de Hollandse eer: Jill Prins (100 en 200 meter), Marije Jansen (100 en ver),
Henrieke Krommendijk (200 en 400m), Marijn Hoijtink van Trias uit Heiloo (400 meter en ver), Raika
Lenaarts van het Alkmaarse Hylas en Nikki Fairley (beiden 800 en 1500 meter), Kirsty Mann van Hylas
en Melissa Boekelman (beiden hoog en kogel), Jarrel Feller van DEM (100 en 200 meter), Johan
Polman (100 en ver), Tom Uitslag (200 en 400 meter), Bart van der Gragt van Hylas (400 meter en
hoog), Michel Kerkdijk en Marcel Wouters (beiden 800 en 1500 meter), lngmar Vos (hoog en kogel),
Jorn Bakker (kogel en ver) er waren 4x1 00 estafettes.
Hoewel soms gewoon op de tactiek de punten werden binnengehaald en de tijden minder van belang
waren, waren er ook heel goede prestaties bij, zoals de 6.43 meter met verspringen van Jorn, de 15.98
meter op kogel van Melissa en de 1.90 meter hoog van lngmar. Hoewel we onze beste sprinters mee
hadden moest Nederland toch zijn meerdere erkennen in de Antilliaanse sprintkanonnen. Maar over de
hele wedstrijd gezien won Nederland het atletiekdeel van de spelen.

Europees Jeugd Olympisch Festival in Parijs (29 juli tot 4 augustus)
Het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF), tot en met de zomereditie van 2001 bekend onder de
naam Europese Jeugd Olympische Dagen, zijn Olympische Spelen 'in het klein'. Jonge topsporttalenten
uit alle Europese landen strijden er om de hoogste eer: een Jeugd Olympische medaille. Op het
programma staan alleen Olympische sporten en de deelnemers verblijven gezamenlijk in een
Olympisch Dorp. Bovendien maken zij alvast kennis met alle tradities van Olympische Spelen.
Deelname aan de EJOF staat open voor jongeren geboren in 1986 en 1987.
Uiteraard wordt er ook aan atletiek gedaan. Per onderdeel kan maximaal 1 deelnemer worden
uitgezonden en de atletiekploeg mag maximaal 20 atleten (allen B-junioren) tellen.
Een van Nederlands grootste talenten op de langere afstanden is Susan Kuijken van Seven Hills
Running Team. Op de 3000 meter behaalde zij een gouden medaille met haar tijd van 9:47.07. En
bronzen medaille behaalde zij op de 1500 meter (4.30,70). Zilver was er voor een ander talent, de
veelzijdige Bregje Crolla. Met speerwerpen realiseerde ze 49,64 meter, een pr voor haar. Dicht bij het
podium kwamen de even veelzijdige Marije Langen (vierde plaats met 1,82 m hoog) en Wout van
Wengerden van NEA Volharding (vijfde plaats met 4,70 m polsstokhoog).
Andere uitslagen: Ruud Hijnen sprong 2 meter hoog, maar werd daarmee slechts zestiende. Bob
Altena-daar is ie weer- werd 189 op 110 horden (14.62 sec), Cees van Maanen 9e op de 3000 meter
(9:00,51 min), Romana van Noort van De Spartaan uit Lisse 129 op de 200 meter (12,22 sec), Elsbeth
Ciesluk 109 ir:t~:11.16;:?P de 800 meter, Ivo de Bruin van AKU uit Uithoorn 109 met de discus (50,79 m)
e,n Linda Callemeijn werd 109 met kogelstoten (4 kg, 12,38 m).
Het enige grote toernooi buiten het WK waar nog enkele jonge talenten zullen optreden is de
Universiade die tussen 27 en 31 augustus gehouden zal worden in_Daegu, in Zuid-Korea. De
Universiade zijn mondiale Spelen voor studenten. Jonge topsporters die een dagopleiding volgen,
strijden er om de hoogste eer. Het is de NOC/NSF, die de uitzending van de atleten organiseert en voor
de kleding zorgt. Voor Nederland nemen 33 sporters aan zeven sporttakken deel. Vijf Nederlandse
atleten maken deel uit van het team voor de Universiade: Najla Jaber (800 meter), Guus Hoogmoed
(100/200 meter), Thomas Kortbeek (400 m horden), Judith Vis (100 m horden) en Yvonne Wisse
(meerkamp).
Conclusie is dat veel jonge atleten een enerverende zomer hebben beleefd, omdat ze de kans hebben
gekregen deel te nemen aan een groot atletiekevenement in het buitenland. Een andere conclusie is
dat we in Nederland momenteel heel wat atletiektalenten hebben. Laten we hopen dat deze en anderen
zich blijven ontwikkelen. Dan hoeven we ons geen zorgen te maken over de vraag of we over enkele
jaren wel goed opvolgers hebben van degenen die namens ons land aan het WK in Parijs meedoen.
Sommige van de vele namen die in dit stukje zijn genoemd zullen we over enkele jaren zeker vaak in
de media terugzien.

Gerard van Kesteren
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Wist u dat
Dames en heren ik wil bij deze proberen om in elk Wissel een nieuwe Wist U Dat te plaatsen.
Dit zijn verwijzingen naar dingen die tijdens de training of wedstrijd zijn gebeurt. Sommige van deze zijn
verwijzingen naar gebeurtenissen op trainingen of wedstrijden . Anderen zijn helemaal niet een
verwijzing naar. Ik doe sommige zo omdat dan een bepaald aantal mensen weet waar het over gaat.
Ik zal een voorbeeld geven: Wist u dat sommige mensen niet met meters en centimeters meten? Dat
gaat over dat de moeder van Niels Welier naar Stein en Sjors ging om te vragen hoe hoog de lat lag bij
het polsstokspringen. De vader van Anne dacht dat de lat op ruim 3 meter lag maar de lat op ongeveer
2.7 meter. Dat wil zeggen dat hij niet rekent met meters en centimeters maar met andere maten anders
kwam hij niet op het idee dat de lat op 3 meter lag . En zo staan hier onder nog meer.

Wist u dat?
Het tijdens training zitten op eigen risico is
We worden gesponsord door Jantje beton
Dat orde een populair atletiekonderdeel is onder pupillen en vooral in de zomer wordt gedaan
Stein weer vrijgezel is
Dat sommige atleten in de eerste training al 1.50 meter halen met hoog
Dat Jirina meer wedstrijden doet dan wie dan ook op de vereniging
Het springen op eigen risico is
Eva en Kan met elkaar hebben
Ruud Wielart ook aan Herenveen training gaf
Je ook zittent over de lat kan met hoogspringen
Dat Brains minder brains heeft als ik dacht ( ik dacht bij hem aan Gymnasium/ Atheneum)
U of jij zelf ook een stukje voor de Wissel kan schrijven en dat alleen maar hoeft te mailen
Niemand weet wie Anoniem A is
Anoniem A en Anoniem B iets het zelfde hebben

Ps. Het zitten op eigen risico wil ik verder niets me zeggen. Het was juist gehandeld van de persoon in
kwestie. Hierboven is een goed voorbeeld van waar persoonlijk ook wel eens last van heb. En ik er
verder niets mee bedoel maar ik vond dit een goed voorbeeld om uitteleggen wat ik met dit stukje
bedoel.
Anoniem B

Schaterweg 34, 2021 HM Haarlem
telefoon 023 - 527 43 44
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UIT DE OUDE DOOS
In het verslag van de competitiewedstrijd Heren 2e divisie, verwerkt in Haarlem op 15 juni jl.
(De Wissel, juli _03}, vielen mij twee dingen op. Ten eerste dat Rob de Wits p.r. op de 110m horden
(17.0 sec} tot stand kwam "dankzij het vrouwelijk schoon dat hem toelachte vanaf de finishlijn", en
verder dat de overwinning "Haarlem" ontging doordat op de 4x1 OOm het stokje
bij de eerste wissel op de baan knalde.
Zowel het een als het ander had op mij, terugdenkend aan mijn juniorentijd van 50 jaar geleden, de
uitwerking van een cultuurschok. Joop smeerde in die tijd tweecomponentenlijm aan onze vingers,
zodat het stokje nooit verloren ging en juist de estafettenummers vaak veel punten opleverden - mede
doordat we uitentreuren oefenden op de wissels, waarvoor we ons, bij gebreke van een sintelbaan in
Haarlem, per fiets en per pont over het Noordzeekanaal naar Velsen begaven om ze exact uit te meten.
Diezelfde lijm garandeerde bovendien dat vrouwelijk schoon op een afstand bleef.
Nu weet ik wel dat "Haarlem" tegenwoordig een gemengde vereniging is, ja dat er zelfs gewerkt wordt
aan een damesploeg, maar dit houdt tevens in dat Joop van Drunen compleet om is, want dat de
schone sekse een stimulerend effect zou kunnen hebben op de prestaties van "Haarlem"-atleten, dat
wilde er bij Joop van Drunen een halve eeuw geleden niet in. Sterker nog, ook als toeschouwer bij
trainingen (op een bijveld van het terrein van de HFC "Haarlem"} werden ze geweerd. Menige junior is
in die dagen daardoor zijn vriendinnetje kwijtgeraakt.
Enfin. Terug naar Rob de Wit en zijn persoonlijk record op de 110m horden- een nummer dat een
bijzondere plaats heeft in de traditie van de club, vergelijkbaar met de sprint, de 800 meter en
polshoog. Ook in _mijn' tijd beschikte "Haarlem" over een uitstekende hordenloper, Chris Ruseler, en
scoorden de junioren hoog met onder anderen Jaap de Reus, Harry Joacim en Jeltjo Doornbosch. Ook
de tienkampers zoals, behalve Jeltjo, Wim Krijnen en Rein Knol,
legden op de 2e dag met de 11 Om horden vaak een basis voor een goed eindresultaat.
Dat was mede te danken aan de specifieke training die van 1955 tot 1964 werd verzorgd door Wim
Kaan.
Met Wim Kaan (1913-1983} is de man genoemd, die kan
gelden als de beste hordenloper
uit de geschiedenis van de club. Samen met zijn oudere broer
Arie heerste hij vanaf 1931 zes jaar lang op de 11 Om, de
200m, en zelfs de 400m horden. In 1933 werd hij zelfs op alle
drie deze nummers Nederlands kampioen (resp. in 15.6, 25.6
en 57.2 sec)- een unieke prestatie.
Laatstgenoemde tijd was een evenaring van zijn eigen
Nederlands record, gevestigd in 1932, dat 5 jaar stand hield
als nationaal record en 27 jaar(!) als clubrecord. Ook had hij
in 1932 tot tweemaal toe het Nederlands record op de 11 Om
verbeterd (15.4 en 15.3), wat betekende dat hij heel even,
van 3 t/m 6 juli Nederlands recordhouder was op alle drie de
hordennummers.

WimKaan

Wim Kaan gold bovendien als een groot stilist en
perfectionist. Dat moest ook wel in die tijd, want tot 1935, het
jaar waarin hij het Nederlands record op de 11 Om op 14.8 sec
bracht, werden de horden ook in de van de loper afgekeerde
richting gesteund. Om veiligheidsredenen is die
(omgekeerde) T-vormige horde vervangen door de huidige Lvormige, die - zo luidt het voorschrift - moet kunnen kantelen
wanneer op de bovenrand een kracht van 3,6 kg wordt
uitgeoefend.

Storend bijverschijnsel van deze op zichzelf verstandige
maatregel, is dat een bepaald type hordenlopers de geest van het nummer geweld aandoet door (het
merendeel van) de horden omver te lopen. Zulks in de vermoedelijk juiste veronderstelling dat dit hen
sneller aan de finish brengt. Strijdig met de bedoeling van de hordenrace - die voor het eerst werd
15

beoefend in Eton rond 1837, en rond 1885 werd verfijnd door A.C.M. Croome van de universiteit van
Oxford, die de ook nu nog gangbare techniek ontwikkelde- is dit omverlopen van de horden thans
reglementair toegestaan. Gezien de ravage die tijdens een race door sommige lopers wordt aangericht,
is deze praktijk antireclame voor de atletiek. Het nummer zou mijns inziens aan glans winnen, indien de
eis werd gesteld dat alle horden (weer) overeind moeten staan wanneer de loper de finish passeert ergo: toucheren mag, maar niet zo hevig dat de horde omvalt! Lopers die snelheid en souplesse aan
techniek paren, zoals de Brit Colin Jackson, hebben dan weer een voordeel.
Ook Wim Kaan was zo'n stilist, die echter nooit het genoegen smaakte een prijs te winnen op een
groot toernooi. Bij de eerste Europese kampioenschappen in Turijn (1934) werd hij vierde op de 110m
horden, maar wel met de beste prestatie ooit door een Haarlemmer op een groot internationaal
kampioenschap in de open lucht geleverd.
Na in 1937 te zijn gestopt, maakte Wim in 1941 zijn rentree, toen hem gevraagd werd de ploeg te
komen versterken, die voor het eerst sinds 1933 weer uitzicht had op de PH-beker. Na een
voorbereiding van 2 weken won hij de 11 Om horden en leverde zo een belangrijke bijdrage aan de zege
(met een half punt voorsprong op AAC) van de HAV "Haarlem". Een come-back die in de
Athletiekwereld werd beschreven als "een goed voorbeeld van wat deskundige club- en technische
leiding- en niet te vergeten goed teamwork- vermag".
Hans Douwes
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Lilvinkesteyn
verwarmingstechniek
Totaalinstallateur van :
* centrale verwarming
* vloerverwarming
* warmtevoorziening zwembaden
* luchtbehandeling
* sanitair-badkamers
* zonne-energie

IMPORTEUR
VAN

KWALITEITSWIJNEN
Specialist in zonne-energie

Lange Herenstraat 10 UNETO-VNI
2011 LH Haarlem

tel. 023 - 5320433 I fax 5324257

A
Al
9

Gert Jan Reinders
Kleverlaan 11-13- 2061 TB Bloemendaal
Telefoon 023-527 44 77
Fax 023-525 56 40
E-mail: bloemendaai @henribloem. nl
Web-site: www.henribloem.nl

E-mail: vinkesteyn@ planet.nl

jaar het vertrouwde adres

DE SPIKESSPECIALIST VAN HAARLEM.
RUNNERSWORLD.
Voor het a ll erb es te op loopgebied
mo et je bij Runn erswo rld zijn.
Het bes t e advies van mense n di e
zelf lo pe n.W aa r Je ee n br ed e ko ll e kti e
wedstrijd schoenen e n speciaal spik es
v indt. Voor ied e ree n die in d e atl eri e k
g rip zoe kt . Bij d é s pik ess pec iali st va n
Haarlem du s.

/

::::::::fRS!Jr'ORLD
SI'EC IAALZAKEN, GERUND DOOR RUNNE RS.
Anegang 29. 20 I I HR Haarl em
tel. (023) 532 87 56

Running

Ind oor

T e nni s

Triathlon

F i t n e ss

Walkin g

.

