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lilvinkesteyn 
verwarrningstechniek 

Totaalinstallateur van : 

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

Specialist in zonne-energie 

Lange Herenstraat 10 UNETO-VNI 
2011 LH Haarlem 

IMPORTEUR 
VAN 

KWALITEITSWIJNEN 

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 

Voor h et a ll e rb este op loopgebi ed 

moe t j e bij Runn erswo rld zijn. 

H et b es t e advi es va n mense n di e 

ze lf lo p e n .W aa r je een br ed e ko ll ek ti e 

wed s trijd sc hoe nen en s p eciaa lsp ik es 

v indt . Voor iede ree n die in d e a tl eti ek 

gr ip zoe kt . Bij dé spikess p ecia li s t va n 

Haarl em du s. 

::::::::r::sr:omo 
SPEC IAALZAKEN , GERUND DOOR RUNNE RS. 

Anegang 29, 20 11 HR Haarlem 
tel. (023) 532 87 56 

Runnin g I ndoo r T ennis Triathl on Fitnes s Walkin g 



Einde wintertraining 2003-2004 

Laatse wintertrainingen 2003·2004: 
zondagmorgen 28 maart baan c.q. duintraining 
dinsdagavond 30 maart krachttraining 
woensdag 31 maart zaaltraining pupillen 
woensdag 31 maart baantraining 
donderdag 25 maart Kennemer Sportcenter 

Zomertraining 2004 

Maandag baantraining, ingaande 5 april 
18:45 - 20:00 Pupillen A, B en C 
18:45 - 20:00 Recreanten 
18:45 - 20: 15 Junioren C en 0 
19:00 - 20:45 Senioren I Junioren A en B 

Woensdag baantraining, ingaande 7 april 
19:00 - 21:00 Senioren I Junioren A en B (alleen op uitnodiging) 

Woendag krachttraining, ingaande 7 april 
18:30 - 19:15 Alleen op uitnodiging. 

Donderdag baantraining, ingaande 1 april 
18:45 - 20:00 Pupillen A, B en C 
18:45 - 20:15 Junioren C en 0 
19:00 - 20:45 Senioren I Junioren A en B 
19:00 - 20:45 Lange Afstand groep 

Attentiel Op onderstaande data is er geen training !I 
maandag 12 april 26 Paasdag 
woensdag 5 mei Bevriujdingsdag 
donderdag 20 mei Hemelvaartdag 
maandag 31 mei 26 Pinksterdag 





MEDEDELINGEN 

Nieuwe leden 
Ardjan Langendijk, Senior 
Sabine Sijbrands, B-junior 
Barbara van der Valk, C-junior 
Ronja Metten, 0-junior 
Nienke de Visser, A-pupil 
Joost van Rietbergen, B-pupil 
Siem Boot, C-pupil 
Jorg de Visser, C-pupil 

Van de Technische commissie 

Belangrijke baanwedstrijden 2004 

jaargang 58 

nummer 2 

Maart 2004 

Prinsen Bolwerk 4'd 
Planetenplein 17 
Junoplantsoen 59 
Landzichtlaan 80 
Kloosterstraat 46'd 
Kempstraat 11 
Talmastraat 26 
Kloosterstraat 46'd 

20-21 mei NK meerkamp senioren en A-junioren 
25-27 juni NK A/B junioren 
10-11juli NKsenioren 
25-26 september NK meerkamp B-junioren 

Competitie 
Heren senioren 
B-junioren jongens 

Nationale meerkampen C/0 junioren 

25 april - 23 mei - 6 juni 
9 mei -13 juni 

C/0 junioren meisjes & jongens 24 april - 22 mei - 19 juni 

Overige wedstrijden 

"verschijnt 8 maal per jaar" 

redactieadres 

Rob Sch/üter 

Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM 

tel. 023-5250752 

e-mail avhaarlem@xs4all.nl 

Kopij voor nr. 3: 3 mei 2004 

2011 MB Haarlem 
2024 T J Haarlem 
2024 RM Haarlem 
2101 ZK Heemstede 
2021 VP Haarlem 
2023 ER Haarlem 
2021 CM Haarlem 
2021 VP Haarlem 

Woerden 
Sittard 
Utrecht 
Emmeloord .. 

promotiewedstrijd: 26 september 
finale: 5 september 
finale: 18 september 

20 juni KNAU jeugdatletiekdag C/0 junioren + pupillen Amsterdam 
(alleen op uitnodiging) 

21-22 augustus C-spelen Amsterdam 

Noteer bovenstaande data nu in uw agenda. 
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Namen & Adressen 

Bestuur A.V. Haarlem 
Voorzitter: 
Vacant 

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.nl 

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

Commisaris: 
Gerard Metten 023 - 540 4310 

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

Commisaris: 
Rob de Wit 023 - 526 3123 
E-mail: robdewit99@hotmail.com 

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 

Trainers A.V. Haarlem 
Sanne van Buchem 
Bas Gevaert 
AnoukMuis 
Rob de Nieuwe 
Fred Roozen 
Rob Schlüter 
Mark Schutte 
Baltine de Wit 
Rob de Wit 
Ruud Wielart 

Bij geen gehoor: 
Joop van Drunen 

023 - 5246346 
06 - 14381775 
023 - 5278093 
023 - 5350283 
023 - 5254659 
023 - 5250752 
023 - 5263067 
023 - 5263123 
023 - 5263123 
023 - 5279080 

023 - 5244340 

I 
Commissies 
Clubblad Commissie 

I Rob Schlüter 023 - 525 0752 
Reitzstraat 23, 2021 TM Haarlem 
E-mail: avhaarlem@xs4all.nl 

I Technische Commissie: 
1 René Ruis 023 - 531 7258 
I E-mail: prruis@novacollege.nl 

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

Jeugd Commissie: 
RolfBruijn 023 - 549 2129 

Wedstrijd Organisatie Commissie 
Haarlem/Holland: 
Joop van Drunen 

Kascontrole Commissie: 
Frank van Ravensberg 

023 - 524 4340 

020 - 420 8172 

Wedstrijdsecretariaten 
! Senioren & Junioren AIB 

Joop van Drunen 023 - 524 4340 
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Junioren CID 
Peter Pijnaker 
E-mail: peter.pijnaker@tip.nl 

Pupillen 
Yvonne Teeuwen 

Diversen 

023 - 5258709 

023 - 5365810 

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

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

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



Wedstrijduitslagen Door Joop van Drunen 

Allereerst een laatste uitslag van een baanwedstrijd. 
Kortgeleden ontvingen wij dan eidenlijk de uitslagen van een wedstrijd georganiseerd op 20 
augustus te Leiden. 
Jirina van Kesteren liep daar de 800 min de tijd van 2.26:67, een verbetering van het 
clubrecord meisjes B, proficiat!! Jirina verbeterde dit zomerseizoen 3x het clubrecord op deze 
afstand. 25 mei: 2.32:49, 1 juni: 2.28:4 en 20 augustus: 2.26:67. 

Het Twiske 17 januari, 2e cross competitie (organisatie AV Landsmeer) 
Omdat de A- en B-junioren meisjes samen liepen geef ik beide uitslagen. Er waren inderdaa meer zes 
meisjes aan de start (ttoaal). Eigenelijk waren Larissa, Laura en Jirina precies gelijk gefinished. Er is 
een willekeurige volgorde gekozen met steeds een seconde verschil. Maakt immers niks uit. 

8-Jun. Meisjes. 2500 meter 
1. Larissa Scholten AV Haarlem 11.05 
2. Jirina van Kesteren AV Haarlem 11.07 
3. Anne van der Erf AV Haarlem 13.46 

A-Jun. Meisjes. 2500 meter 
1. Anne Beenljes Castricum 
2. Mandy Plasmeijer A.K.U. 
3. Laura Koldewij A.K.U. 

10.58 
11.00 
11.06 

Bij de B-jongens deed alleen Stein mee. Het viel hem niet mee. Veel concurrenten konden geweldig 
lopen, maar zijn ongetwijfeld geen meerkampers. 

Jongens 8, 4000 meter 
1. Maarten Gouda 
2. Freek Leber 
3. Frank Zwaan 
4. Paul Smit 
5. Maarten Tunk 
6. Valentijn Janse 
7. Alex Bouwmeester 
8. Thijs Onderwater 
9. Ronald Kuin 
1 0. Jeffrey Helsloot 
11. Neil Steggerda 
12. Kjell vd Berg 
13. Dennis Koemen 
14. Stein Metten 
15. Johan Groot 
16. Norbert hoven 
17. Jelle Conijn 
18. Raoul van de Bedem 

Trias 
AVEDAM 
Trias 
Castricum 
AVEDAM 
Waterland 
Zaanland 
Lycurgus 
Trias 
Waterland 
AAC 
Startbaan 
Lycurgus 
AV Haarlem 
Startbaan 
AAC 
Lycurgus 
AAC 

14.08 
14.48 
14.57 
14.59 
15.00 
15.02 
15.13 
15.25 
15.28 
15.31 
15.32 
15.37 
16.50 
17.22 
17.29 
18.25 
18.28 
18.30 

Amstelveen 14 februari, 3e cross competitie (organisatie AV Startbaan) 

Jongens 8, 5 km 
11. Stein Metten 20:23 

Meisjes 8, 3 km 
1. Jirina van Kesteren 
2. Larissa Scholten 
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13:03 
13:04 



Paradise Lost 
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door Jolt Bosma 

Onlangs ben ik een weekje naar Vlieland geweest, wat hardlopen, struinen door de duinen en een paar 
boeken lezen. Wijsgeer Johan Cruijff heeft eens gezegd: "Simpel voetballen is het moeilijkst." Beste 
Johan, sta me toe: simpel leven is nóg moeilijker. Maar goed, in die week werd dit ideaal enigszins 
benaderd. De weemoed begint op de terugreis op de boot: land in zicht, en naderende verplichtingen. 
Wat het dit keer nog even erger maakte: de bomaanslagen in Madrid, waarvan de ramp pas bij 
terugkomst thuis goed tot me doordrong. 
Dat de UEFA op 11 maart Spaanse voetbalploegen desondanks verplichtte om te voetballen vond ik 
raar. Dat het weekend erop ook in Spanje in werd doorgesport begreep ik iets beter. In de sport 
gebeurt nog wel eens een leuk wondertje: de uitschakeling van het megalomane Manchester United 
door FC Porto in de Champions League bijvoorbeeld. Nóg leuker: een neger, Shani Davis, die 
wereldkampioen wordt op de 1500 meter schaatsen. Extra leuk: hij groeide op in een zwarte wijk, 
leerde daar ook schaatsen, en was daarom stomverbaasd toen hij voor het eerst blanken zag 
schaatsen, dat die dat ook deden ... 

Uitslagen 

Beeckestijn-Cross (Se Kennemer Cross Circuit), Velsen-Zuid 1 februari 

Meisjes-junioren AIB (5 km} M45 __________ _ 
2. Jirina van Kesteren 

Msen. (10 km} 
11. Bas Gevaert 
28. Frank Peeters 

29.57 

33.55 
38.31 

17. Jolt Bosma 39.50 
29. Gerard van Kesteren 49.00 

MSO 
6. Dick de Waal Malefijt 37.42 

23. John Jongboom 44.37 
26. Martin van der Weiden 46 . .42 

Rabobank-bosloop Castricum (6e KCC-cross) 

Msen. (10,7 km} M40 _________ _ 
10. Bas Gevaert 38.46 14. Kareljan Schoutens 42.25 
27. Frank Peeters 44.45 16. John Muijrers 42.34 
35. Jeroen Peeters 48.10 17. Adrie Tol 43.03 

M45 ___________________ __ 
17. Jolt Bosma 46.30 
31. Gerard van Kesteren 54.24 

Eindklassering AV Haarlemmers in Kennemer Cross Cup 2003-2004 
(vermelding bij minimaal 3 keer meegedaan) 

Meisjes junioren AIB 
2. Jirina van Kesteren 

Msen. 
1 0. Bas Gevaert 
25. Frank Peeters 

M40 
24. Adrie Tol 
25. John Muijrers 

M45 
15. Jolt Bosma 
23. Gerard van Kesteren 

MSO 
6. Dick de Waal Malefijt 

23. John Jongboom 
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Midwinter-marathon (42,2 km), Apeldoorn 7 februari 

M40 
9. Chris Prammer 3.11 .07 

ING-Marquetteloop(21, 1 km), Heemskerk 8 februari 

Msen. 
34. Roei Hoedt 

M40 
15. Adrie Tal 
17. Frank peeters 

1.35.18 

1.28.29 
1.35.30 

M50 
6. Dick de Waal Malefijt 

Agenda 
4 april: 
12 april: 

Rotterdam-marathon 
Leidsche Rijn-marathon 

HAARLEM 
SPORTSTAD 

Hoe Pim Mulier de trend zette 

1.27.49 

Pim Mu.lier (1865-1954) is een van de grondleggers van de georganiseerde sport in Nederland. 

Op 14-jarige leeftijd richtte hij de eerste Nederlandse voetbalclub op: de (inmiddels Koninklijke) 
Haarlemscha Foetbali Club (HFC). In 1884 was hij betrokken bij de oprichting van de eerste officiële 
tennisclub en in 1891 introduceerde hij de hockeysport in Nederland. 

Mulier stond aan de wieg van de Nederlandscha Voetbal en Athletiek Bond, de voorloper van de 
huidige KNVB en KNAU. 

Hij was niet alleen een talentvol organisator, maar ook een verdienstelijk sportbeoefenaar. 
In 1886 liep hij de 350 meter in 53,4 seconden. Dit leverde hem de Nederlandse titel en een gouden 
medaille op. Op 51-jarige leeftijd reed hij in 1917 als oudste deelnemer de Elfstedentocht uit. Ook de 
officiële versie van die schaatstocht door zijn geboorteprovincie was een idee van Mulier. Het kruisje 
dat Elfstedenrijders nu nog steeds krijgen, is door hem ontworpen. 

De tentoonstelling 'Haarlem Sportstad - hoe Pim Mulier de trend zette' belicht de pioniersactiviteiten van 
Mulier. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan Haarlemse sportsuccessen en sporthelden uit 
latere tijden. 

De tenteensteling is nog tot en met 2 mei te bezoeken in het Historisch 
Museum Zuid-Kennemerland, Groot Heiligland 47 te Haarlem. 
De toegang is € 1 ,00, maar voor jongeren tot en met 18 en houders van 
een Museumjaarkaart/Haarlem Pas is het gratis. 
Het museum is geopend op dinsdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00, en 
op zondag van 13.00 tot -17.00 uur. 
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AV Haarlemmers op de nationale ranglijst 2003 (outdoor) 

Op de website http://web.inter.nl.net/hcc/tedeka/atletiek/ranglijst.html wordt per jaar actueel 
bijgehouden wat de beste prestaties zijn van Nederlandse atleten. Er staan per leeftijdsgroep de beste 
pakweg 25 prestaties per onderdeel. Er zijn jaarlijsten, er is een allertijdenlijst en er wordt onderscheid 
gemaakt tussen outdoor en indoor. Onlangs is de outdoorlijst voor 2003 definitief gemaakt. Deze wordt 
in uitgebreidere vorm ook gepubliceerd in het statistisch jaarboek junioren C/D 2003 en het jaarboek 
voor A/8 en senioren. De website is overigens ook als link opgenomen op die van AV Haarlem. 

Zes van onze AV Haarlem-atleten hebben de lijst van 2003 gehaald . Het zijn Darcy de Windt, Sanne 
Immer, Sjoerd Lether, Stein Metten, Tara van Schie en Pien Roezen. Daarnaast heeft het 
estafetteteam van de jongens D de lijst gehaald. 

Darcy, zonder anderen te kort te willen doen onze talentvolste senior, sprong op 18 mei in Woerden 
6.95 meter ver. Hiermee is hij negentiende op de lijst 2003. Beter nog was zijn hinkstapprestatie op 15 
juni tijdens een wedstrijd op de eigen baan. De 14.61 meter was goed voor de zevende prestatie van 
het jaar. 

Sanne, A-junior, staat met een en dezelfde prestatie twee keer op de lijst. Met de 10.84 meter bij het 
onderdeel hinkstapsprong staat zij namelijk niet alleen de zevende bij de A-junioren, maar ook 24e op 
de jaarlijst van de vrouwen. De prestatie, die goed was voor een clubrecord, behaalde ze op het NK in 
Lisse op 28 juni. 

Sjoerd, 8-junior, kwam op de lijst op het onderdeel 400 meter horden. Hij raffelde het rondje met de 
hekjes op 31 augustus in Lisse af in 62,57 seconden, hetgeen de zestiende plaats op de jaarlijst 
opleverde. 

Tja en dan Stein. Deze C-junior (nu 8) grossierde in plaatsen op de lijst. Op zes onderdelen komt zijn 
naam voor, hetgeen zijn meerkamptalent onderstreept. Daar gaan we: 
• 30e op de 100 meter horden met 14.9 seconde (handtijd) tijdens de jubileummeerkamp van Hera 

van 17 mei in Heerhugowaard (evenaring clubrecord); 
• 17e met zijn prestatie van 2.60 m met de polsstok op 11 mei in Rotterdam; 
• 16e op kogel: 12.71 meter, gestoten op 14 juni in Purmerend 
• 7e met de discus: 41.10 meter, tijdens een meerkamp in Zaandam op 18 augustus 
• 16e bij het speerwerpen: 43.60 meter op 22 juni in Edam 
• 12e op de meerkamplijst 5333 punten, behaald op 17 mei in Heerhugowaard ( clubrecord). 

Tara, vorig jaar D-junior (nu C) is al net zo'n omnivoor. Zij is vijf maal genoemd, maar met de 
aantekening dat de 8.3 seconden (handtijd) op de 60 meter eigenlijk niet meetelt omdat er te veel 
rugwind was geconstateerd. Haar ranglijstplaatsen: 
• een twaalfde plaats op de 60 meter horden: 10.27 seconden, gelopen tijdens de landelijke finale 

meerkampen voor C- en D-junioren te Gorinchem op 27 september; 
• zesde plaats met verspringen: 4.86 meter gesprongen tijdens de Dutch Challenge van 2 augustus 

in Santpoort 
• een gedeelde 25e plaats met hoogspringen: de 1.45 meter in Heiloo op 24 mei 
• twaalfde op de meerkamp van 27 en 28 september in Gorinchem met 3083 punten (clubrecord). 

Pien, (D-junior) staat op de lijst op haar favoriete onderdeel, de 1000 meter. Ze staat op de vijftiende 
plek met haar clubrecord van 3:15.85. Deze prestatie werd behaald tijdens de D-spelen in het 
Olympisch Stadion op 7 september. 

Ten slotte het estafetteteam van de jongens D. Tijdens de competitiewedstrijd van 24 mei in Heiloo liep 
het team 43.6 seconden over de 4 x 80 meter. Dit leverde een dertigste plaats op. 

De junioren die inmiddels zijn overgegaan naar een oudere juniorengroep zal het lastiger zijn zich dit 
jaar weer in de ranglijst te lopen, springen of gooien. Ze moeten het immers ook opnemen tegen 
atleten die een jaar ouder zijn . Andersom geldt dat van degenen die nu tweedejaars zijn misschien nog 
wel iets meer verwacht mag worden. Hoe dan ook: allemaal - ook degenen voor wie de landelijke 
lijsten te hoog gegrepen zijn - alvast veel succes in het komende outdoorseizoen. Maar vooral ook veel 
plezier! Want goede prestaties zijn natuurlijk leuk, het sociale aspect van het samen sporten is 
minstens zo belangrijk. 

Gerard van Kesteren 
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• Niehe Lancée 

Een succesvol partnership op financieel gebied vraagt 

om twee grondbeginselen: een persoonlijke benadering 

en grote betrokkenheid. Dat klinkt logisch. 

Maar: steeds meer organisaties beschouwen de wereld 

als hun speelveld en richten de focus op het groter 

geheel. Kennis van de klant, écht kennis en persoonlijke 

betrokkenheid raken daarmee nog wel eens op de 

achtergrond. Dat overkomt u niet bij Niehe Lancée. 

Niehe Lancée geniet een sterke reputatie als 

resultaatgericht en betrouwbare partner op het gebied 

van accountancy en belastingadvies. Ónze focus is 

gericht op onze opdrachtgevers, onze kennis op alle 

aan hun vragen gerelateerde onderwerpen. Ook als 

het om vraagstukken op internationaal terrein gaat. 

En zo hoort het. Vinden wij. 

Niehe Lancée heeft vestigingen in Alkmaar, Amsterdam 

en Haarlem, werkt waar nodig samen met 

Brouwer & Oudhof, The NL Trust en Fesman Advocaten 

en is aangesloten bij RSM International. 

Voor meer informatie kunt u bellen met 

Drs. Rudolf Winkenius, (023) 530 04 00 . 

Niehe Lancée Postbus 366 1800AJ Alkmaar 

Postbus 36310 1020 MH Amsterdam 

Postbus 5037 2000 CA Haarlem 

Website: www.niehelancee.nl 

Bij de foto: Klimmuur te Spaarnwoude. 



De vliegende start van Atmodes 
Over Haarlemse vrouwenatletiek van formaat 

Twee Wissels terug vergeleken we de meisjes- en vrouwenclubrecords van AV Haarlem met die van 
Atmodes, de legendarische voorganger van AV Haarlem voor wat de dames betreft. Afgezien van de 
D-junioren staken de resultaten van Atmodes er met kop en schouders bovenuit. In deze Wissel en in 
volgende nummers blikken we terug op deze vereniging en zijn leden. Deze keer over de start. 

In juni 1955 stapten 32 vrouwen en meisjes uit de Haarlemse atletiekvereniging Gita en richtten op de 
17e van die maand een eigen atletiekvereniging op. Ze vonden dat het Gita-bestuur te afstandelijk was 
en hadden zich ronduit geërgerd over de wijze waarop hun kritiek werd beantwoord: namelijk met een 
verhoor door twee oudere heren bij de voorzitter thuis. De Haarlemse Dames Athletiek Vereniging 
(H.D.A.V.) Atmodes was geboren. 
1955: bijna vijftig jaar terug . Een andere wereld . Nauwelijks auto's op de weg. Wel bromfietsen. Geen 
televisie! Geen skivakanties of doorzakken in Salou. Een Haarlem zonder Schalkwijk. Wat er 
bijvoorbeeld wel was: een rijk verenigingsleven. Want kinderen en hun ouders hadden het niet zo druk 
als nu. Verder hadden we toen nog een verzuilde samenleving en een groot respect voor 
leidinggevenden. Al viel dit laatste dus wat tegen bij de bestuurders van Gita. 

De naam Atmodes lijkt in het rijtje thuis te horen van Griekse of Romeinse goden, zoals Achilles, 
Hellas, Argo, Pallas en Hercules. Maar het gaat hier om een afkorting: "AThletiek MOeder DEr 
Sporten". De jonge vereniging kon voorlopig terecht op de velden van de voetbalvereniging 
Bloemendaal. In de winter 's zondags bij CIOS en op woensdag in een school aan de Jacobstraat. De 
trainingen werden gegeven door Chris Russeler en Co Wullems. 
Als je al die oude verenigingsbladen leest dan valt vooral de gedrevenheid van de pioniers van 
Atmodes. In no time werd een clubtenue met embleem ontworpen en aangeschaft. Er werd materiaal 
gekocht. Er werden contactavonden en feestavonden georganiseerd. Er werd een clubarts aangesteld. 
En er werd natuurlijk gesport. Meteen al: op 9 juli, 17 juli, 24 juli en 31 juli, dus nauwelijks een maand 
na oprichting, deden Atmodesatleten al mee aan wedstrijden. 
Ook op~allend was de leeftijdsverdeling. Veel vrouwen van boven de 18 jaar en maar weinig meisjes 
junioren. Wat een verschil met AV Haarlem nu. Op 7 september werd de voorlopige voorzitster 
opgevolgd door de vrouw die jarenlang de drijvende kracht van de vereniging zou zijn, Ria I neke-De 
Vos. 

Na drie maanden, op 11 september waren de eerste onderlinge wedstrijden, gehouden aan de Van 
Oosten de Bruynstraat. Het was een zeskamp. Bij de senioren ging de beker naar Rietje de Vries met 
3597 punten met daarbij een opvallend sterke 100 meter ( 12.7 sec.). Normaliter zou dit een weinig 
interessante mededeling zijn. Maar dat is het wel, want deze Rielje de Vries trad op 25 november van 
hetzelfde jaar- we hebben het nog over 1955 - in het huwelijk met de penningmeester van H.A. V. 
Haarlem, een zekere Joop van Drunen. (Dat wordt dus een feestje volgens jaar!). Een flink aantal 
atleten van Haarlem en Atmodes hadden die dag gekleed in trainingspak en gewapend met 
atletieksperen en vlaggen een erehaag gevormd op de trappen van het stadhuis. 

Na een half jaar Atmodes was de vereniging gegroeid van 32 naar 85 leden. Er werd die winter hard 
getraind. De trainersstaf werd uitgebreid met Wil Westphal. Er werd toegewerkt naar goede prestaties 
in 1956. Diverse malen konden de leden in het clubblad de oproep lezen op geen enkele training te 
ontbreken, bijtijds naar bed te gaan, niet te roken en geen alcoholische dranken te gebruiken. Ook in 
een ander opzicht blijken we te maken hebben met andere tijden. Neem bijvoorbeeld de eerste 
wedstrijd van 1956: bijna vijftig Atmodesatleten gingen naar Oostzaan. Dergelijke aantallen deelnemers 
per club komen nu niet meer voor. 
Ook vermeldenswaard is de indeling in vier klassen de A, B, C, en D-klasse. In die tijd begon iedereen 
op alle nummers in de D-klasse. Als je op een nummer aan een bepaalde eis had voldaan, dan 
promoveerde je op dat nummer in deC-klasse etc. Een voorbeeld: als je op de 100 meter sneller liep 
dan 14,0 seconden promoveerde je naar de C-klasse, bij 13,3 sec. naar de B-klasse en onder 12.7 sec. 
naar het A-niveau. 
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Zoals het dat bij een goed clubblad -"De Start" geheten - hoort, werden alle prestaties van de 
Atmodes-atletes er in opgenomen. Zo zien we in de oudste nummers dat er in de zomer van 1956 elk 
weekend wel aan wedstrijden werd meegedaan. In tegenstelling tot tegenwoordig had de Haarlemse 
krant veel aandacht voor de belangrijkste atletiekprestaties. Zelfs de beste uitslagen van de onderlinge 
wedstrijden kwamen toen gewoon in de krant! En elke week stond er wel een klein stukje in over 
resultaten van Atmodes. Alle krantenknipsels zijn vanaf het begin gebundeld in plakboeken. 
Clubrecords werden in het eerste jaar natuurlijk met bosjes tegelijk behaald en weer verbroken. De 
prestaties waren vanaf het begin zeker niet slecht. Verschillende wedstrijden werden zelfs gewonnen. 
Ook bijvoorbeeld tegen twee Duitse ploegen. Bij een jeugdcompetitie waaraan zestien clubs meededen 
werd Atmodes tweede. 
Met andere woorden, in heel korte tijd lukte het Atmodes met heel bescheiden middelen (bijvoorbeeld 
geen atletiekbaan) toch behoorlijke wedstrijdploegen aan de start te brengen en kon de club goed 
meekomen in allerlei wedstrijden. Na anderhalf jaar behoorde de vereniging met meer dan honderd 
leden al tot de grootste damesatletiekverenigingen van Noord-Holland. Resultaten konden niet lang 
uitblijven. 

(wordt vervolgd) 

Gerard van Kesteren 

Op 16 juni 1979 nam Frank van Ravensberg 
succesvol deel aan een snelwandelwedstrijd 
over 10 km op de weg in het Zwitserse 
Cadenazzo. De tijd van 46:52,5 die hij daarbij 
neerzette is onlangs, na 25 jaar(!) door de 
KNAU erkend als Nederland jeugdrecord. 
Het hiernaast afgedrukte verslag van de 
wedstrijd schreef Frank recent voor de 
Volkskrant. 
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.. 
Triomf in · Ticino .. ··; 

Het is acht uur 's ochtends als 
we ons naar het wedstrijd
parcours begeven. De Zwit
sers hebben zowaar ergens 
een paarvlakke wegen gevim
d en, die samen een ronde van 
2.7 kilometer vormen. We be
vinden ons op de Piana di Ma
gadino, een vool:nialig' moeras, 
ten noord-westen van.het nie
tige plaatsje Cardenazzo, . _ 

Na een steVige opwarmron
de voel ik me brak als gevolg 
van de vochtige warmte en · 
een gebrek aan slaap. ,Van
daag is mijn laatste kims de 
vijfland~nwedstrijd .snelwan
delen irt de klasse onder 20 
jaar te Winnen. Vlak voor het .. 
vertreksignaal komt de bevrij
dende regen. Eindelijk zuur
stof! 

Binnen 300 meter na de 
chaotische start vormt zich. uit 
het negentieri.koppige veld een 
kopgroep van drie. Daarin be
vinden zich de favorieten vóor 
de zege: de Deen Nielsen; de 

. Zwitser Bertoldi en een acht
tienjarige jochie uit Haarlem. 
Na een kilometer wordt er 
door de kop versm;ld, Bertoldi 
valt weg. Zo blijven cie langste 
(Nielsen) en dekleinste van 
het veld over.Het neutrale pl.i
bliek kiest partij en begint de 

underdog aan te vuren: 'Dai, 
piccolo!' Van de vermoeidheid 
is niets meer over. · 

De leiders wancieien zij aan 
zij. Hetvalt op dàfdè Deen, 
die een houterige stijl heeft, na 

. elke bocht een meter göed . . 
moet m~èn. Bijna halverwe
ge besluit ik he.t erop te wa- · .. 
gen: .een vers~nel.l.içg vlak voor 
een·haakse bocht. De Zwitsers . 
brullen: 'bravo' en 'hop hop'• 

Door het tempo1boven de · 
dertien kilometer per y.tir te 
houdèri kan Nielsen niètte~ 

. iugki::m1en:Zijil wee~st~pd i;. 
breekt: Plotsêlirig·stóptér eèn 

• fietser na'àst me, eèn scheids" .. 
rechter die me eéii wàar'schti
wingsbordje toont:· Hij gaat · 
achter me fietsen eri roept 
'langsam '. Het tempo moet 
omlaag, maar waar zijn de 
achtervolgers? Word ik er nog 
uitgehaald? De laatste meters 
zijn zen1,1vislopènd, maar hon
derd meter voor dèfiilish kan 
'il piccolo olflndese! t()ch het 
overwinningsgebaar ni.akeri. 

De overwinning m Càrde~ . 
nazzo krijgt 25 jaar later èxtra 
gl~ns. De 10 kilonietertijd is 
per 1 januari 2004 erkend als 
Nederlands jeugdrecod. · 

· Frank van Ravensberg · 
' Amsterdam 



rro~lJ wo~~~~Yj~ 
Op 17 april is bij ons op de atletiekbaan de eerste wedstrijd voor CID junioren van het nieuwe seizoen. 
Het programma is: 

Meisjes D: 
Jongens D: 
Meisjes C: 
Jongns C: 

60 m, 
80 m, 
80 m, 
100 m, 

verspringen, 
verspringen, 
hoogspringen, 
hoogspringen, 

kogelstoten, discuswerpen, 600 m. 
kogelstoten, discuswerpen, 600 m. 
kogelstoten, speerwerpen, 600 m. 
kogelstoten, speerwerpen, 600 m. 

Schrijf je uiterlijk 5 april in, en betaal direct! Het inschrijfgeld is € 1, 75 per nummer. 

Het Twiske 17 januari, 28 cross competitie (organisatie AV Landsmeer) 

Meisjes C1 2000 meter Meisjes D 2e jrs1 1500 meter 
31. Pamala Hermes 12.40 5. Pien Roezen 6.23 

Jongens cl 3000 meter Jongens D 2e jrs~ 2000 meter 
. 12. Duvan Metten 12.30 9. Gydo Pieterman 8.56 
33. Niels Welier 13.50 
38. Yashin van Kesteren 14.11 Jongens D 1 e jrs~ 2000 meter 
42. Lennart Overbeeke 15.13 4. Jeroen Teeuwen 8.04 
43. Martijn Lether 16.03 9. Roy de Groot 8.34 

Amstelveen 14 februari, 3e cross competitie (organisatie AV Startbaan) 

Jongens cl 315 km (35 deelnemers) 
24. Niels Welier 15:15 
31. Lennart Overbeeke 16:47 

Jongens D 2e jrs, 2 km (23 deelnemers) 
15. Gydo van de Pieterman 9:06 

Meisjes D 2e jrs1 1~5 km (25 deelnemers) 
1. Pien Roezen 5:47 

Jongens D 1e jrs1 2 km (26 deelnemers) 
4. Jeroen Teeuwen 7:54 

• 15. Roy de Groot 8:39 
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UIT DE OUDE DOOS 
Moeten de Olympische Spelen na een terreurdaad doorgaan of niet? 

Het bloedbad in Madrid op 11 maart jl., aangericht met de onmiskenbare bedoeling zoveel mogelijk 
burgerslachtoffers te maken, doet opnieuw de vraag rijzen hoe de samenleving tegen deze niets en 
niemand ontziende terreur kan worden beschermd. Ook de sportwereld kampt met dit vraagstuk, en het 
moet de pas gekozen premier van Griekenland, Kastas Karamanlis, grote zorgen baren hoe hij en zijn 
regering hun belofte van 'Veiligste Olympische Spelen ooit' in augustus zullen kunnen waarmaken. 

Een tweede vraag die zich voordoet, is of een olympisch (kwalificatie )toernooi doorgang kan vinden 
indien burgers en/of deelnemers, officials, journalisten of toeschouwers in rouw worden gedompeld. In 
dat opzicht doet het nogal navrant aan dat het in Madrid op enkele kilometers van de aanslagen 
plaatsvindende olympische kwalificatietoernooi veldhockey werd voortgezet. Dit ondanks het feit dat het 
toernooi al tot de halve finales was gevorderd en die halve finalisten, waaronder het gastland, al zeker 
waren van kwalificatie. Onder anderen Frits Abrahams, columnist van NRC Handelsblad en oud
sportjournalist, maakt zich daar, mijns inziens begrijpelijk, kwaad over (NRC 12-3-2004 ). Hij verbleef in 
1972 als verslaggever van de Olympische Spelen in München, toen de Arabische terreurgroep Zwarte 
September daar na een kortstondige gijzeling elf Israëlische sportlieden vermoordde. "Het einde van de 
Spelen, dachten we allemaal, niemand had er meer zin in." De toenmalige voorzitter van het IOC, Avery 
Brundage, besliste anders: "The Games must go on", zei hij tijdens de rouwdienst. "Wij willen en 
moeten tonen dat de olympische idee sterker is dan terreur en geweld." 

Niet alle Nederlandse atleten waren het daarmee eens. Sprintster Wilma van den Berg, al 
doorgedrongen tot de halve finale van de 200m, trok zich terug. Evenals Jos Hermens, kanshebber op 
de 5000 meter. Adriaan Paulen haalde fel naar hen uit, zo valt te lezen in het boek van Aad Heere en 
Bart Kappenburg 1870-2000. 130 jaar atletiek in Nederland: 
"De Nederlanders wilden weer zo nodig de Olympische Spelen laten ophouden, terwijl de Israëlische 
ploegleider vroeg de Spelen voort te zetten. De Nederlanders zouden een toontje lager moeten zingen 
met hun zogenaamde ideeën over vrijheid. [ ... ]Dit in München is geen emotionele kwestie. Alle grote 
dingen in de wereld worden niet met emoties opgelost." 
Fijntjes merken de auteurs op dat Paulen kennelijk was vergeten hoe hij zich 16 jaar eerder had 
opgesteld toen het NOC besloot de Spelen van Melbourne te boycotten. Paulen verklaarde zich 
akkoord met die boycot, uitgeroepen als protest tegen de inval van Sovjettroepen in Hongarije. De 
Nederlandse atletiekafvaardiging, al op 29 oktober 1956 afgereisd om in Melbourne te kunnen 
acclimatiseren, ontving daar op 7 november een telegram van het NOC met opdracht het olympisch 
dorp onmiddellijk te verlaten en zich gereed te houden voor de terugkeer naar Nederland. 
Tienkamper Eef Kamerbeek, na zijn intensieve voorbereiding danig teleurgesteld dat hem deelname 
aan de Spelen werd ontzegd, wilde deze dan tenminste als toeschouwer bijwonen, maar ook dat werd 
hem verboden. (In zijn causerie voor de Reünistenclub, september 1992, vertelde hij zodoende bij zijn 
vertrek alleen een glimp van de openingsplechtigheid door het vliegtuigraampje te hebben gezien.) Een 
van de andere drie atleten, Puck van Duyne-Brouwer, in Helsinki '52 winnares van zilver op de 200m, 
die zich openlijk uitsprak tegen de beslissing van het NOC, kreeg thuis dreigbrieven en besloot haar 
carrière abrupt te beëindigen. 

Ook toen al gaf de vraag of een sporttoernooi onder alle omstandigheden doorgang moest vinden 
aanleiding tot heftige discussies, zowel in de sportwereld als in de media. Soms was de uitkomst 
politiek getint. Zo heette de Melbourne-beslissing volgens de toenmalige directeur van het NOC Wim 
van Zijll, er doorgedrukt door NOC-voorzitter Johannes Linthorst Homan, een felle anti-communist. 
Chef de mission Kees Kerdel , die het NOC-besluit had gesteund, zei later in een interview: "Achteraf 
gezien is mijn opstelling de grootste fout geweest die ik in mijn leven heb gemaakt." 

Hoe het ook zij, gezien de permanente dreiging van terreuraanslagen zou het NOC-bestuur er goed 
aan doen nu alvast een draaiboek op te stellen voor het geval de Spelen van Athene, alle 
voorzorgsmaatregelen ten spijt, door een terreurdaad zouden worden verstoord. Dit om te voorkomen 
dat in allerijl een beslissing wordt genomen, die later moet worden betreurd. 
Wat mij betreft zou een dergelijk 'rampenplan' in ieder geval ruimte moeten laten voor de individuele 
vrijheid van atleten om uit piëteit jegens eventuele slachtoffers van deelname af te zien. Het besef geen 
vreugde te kunnen beleven aan je sport, wanneer in je naaste omgeving anderen in rouw worden 
gedompeld, valt immers alleen maar te respecteren . 

Hans Douwes 
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.... en wij beschouwen ons ook als een winnaar. 

Al ruim 150 jaar houden wij een gezonde 

traditie in stand. Voor mensen die het hoogste 

van zichzelf vragen en hun lichaam willen 

ondersteunen waar dat nodig is, hebben wij 

uits tekende producten. Zoals Magnesium 

Extra, Trias Omega, Glucosamine complex en 

een uitgebreid assortiment vitaminen en 

mineralen. Omdat een gezonde aanyulling 

soms noclig is. 

Voor persoonlijk advies kLmt u ook terecht op 

onze website: www.vanderpigge.nl. 

Het goede van toen met het beste van nu. 
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