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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



tiJvinkesteyn 
verwarmingstechniek 

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 B Joemendaal 
Telefoon 023-527 44 77 
Fax 023-525 56 40 
E-mail: bloemendaai @ henribloem.nl 
Web-site: www.henribloem.nl 

Voor het a ll e rbeste op loopgebied 

mo et je bij Runn e rswo rld z ijn . 

H et beste advies va n me nse n di e 

z elf lop e n . Waar j e ee n brede koll ekt ie 

wedstrijdschoenen e n spec iaa ls pikes 

v indt. Voor iedereen die in de atletiek 

grip zoekt. Bij dé sp ikesspec iali s t va n 

Haarle m du s. 

::::::::fRSVIORLD 
SPEC IAALZAKEN, GERUND DOOR RliNNE RS. 

Anegang 29. 201 1 HR Haarlem 
teL (023) 532 87 56 

Running Ind oor Tennis Triathlon Fitness Walkin g 



MEDEDELINGEN 

Nieuwe leden 
Tine Vos, Recreant 
Gosse Rienks, D-junior 
Charita Hermus, A-pupil 
Dana van Vliet, B-pupil 
llai de Vries, B-pupil 

Van het Bestuur 

jaargang 58 

nummer 3 

Mei 2004 

Veluwestraat 95 
Duindoornlaan 12 
Jephtastraat 50 
Ambachstraat 14 
Paul Krugerstraat 16 

"verschijnt 8 maal per jaar" 

redactieadres 

Rob Schlüter 

Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM 

tel. 023-5250752 

e-mail avhaarlem@xs4all.nl 

Kopij voor nr. 4: 14 juni 2004 

2034 MT Haarlem 
2015 LB Haarlem 
2026 WD Haarlem 
2024 EB Haarlem 
2021 XN Haarlem 

in verband met zijn studie heeft Rob de Wit moeten besluiten om zijn functies als lid van het bestuur, 
technische- en jeugdcommissie (hopelijk tijdelijk) neer te leggen. 
Rob blijft wel beschikbaar als trainer van de B-jeugd. 

Rob, bedankt voor je inbreng in de diverse functies. 

Namens het bestuur, 
J. V.D. 

Van de Technische commissie 

Belangrijke baanwedstrijden 2004 
20-21 mei NK meerkamp senioren en A-junioren 
25-27 juni NK A/B junioren 
10-11 juli NK senioren 
25-26 september NK meerkamp B-junioren 

Nationale meerkampen CID junioren 

Competitie 
Heren senioren 
B-junioren jongens 
CID junioren meisjes & jongens 

Overige wedstrijden 

23 mei - 6 juni 
13 juni 
22 mei- 19 juni 

Woerden 
Sittard 
Utrecht 
Emmeloord 

" 

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

20 juni KNAU jeugdatletiekdag CID junioren + pupillen (alleen op uitnodiging) Amsterdam 
21-22 augustus C-spelen Amsterdam 

Noteer bovenstaande data nu in uw agenda. 

Hartelijk dank, 
voor de vele blijken van belangstelling na mijn ongeval (telefonisch, e-mail, kaarten, brieven, bloemen 
etc.) zeg ik jullie hartelijk dank. 
Binnen niet al te lange tijd hoop ik weer voor 100% inzetbaar te zijn voor de vereniging. 
Joop van Drunen. 



Namen & Adressen 

Bestuur A.V. Haarlem 
Voorzitter: 
Vacant 

Secretaris: 
Renée Schmidt 
Julianalaan 117, 2051 JP Overveen 

Penningmeester: 

023 - 525 2188 

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 

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 
kalendexjaar. 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 
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 
023 - 5350283 
023 - 5254659 
023 - 5250752 
023 - 5263067 
023 - 5263123 
023 - 5263123 
023 - 5279080 

023 - 5244340 

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

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

1 Lange Afstand Commissie: 
' Bert Boesten 

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

Jeugd Commissie: 
RolfBruijn 

Wedstrijd Organisatie Commissie 
Haarlem/Holland: 
Joop van Drunen 

Kascontrole Commissie: 
Frank van Ravensberg 

Wedstrijdsecretariaten 
Senioren & Junioren AIB 

1 Joop van Drunen 

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

Pupillen 
Mark Schutte 

Diversen 

023- 531 7258 

023 - 538 5623 

023-549 2129 

023 - 524 4340 

020 - 420 8172 

023 - 524 4340 

023 - 5258709 

023 - 5263067 

I 
Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan 
namens A.V. Haarlem 

I Joop van Drunen 023 - 524 4340 

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

Club kleding: 
De clubkleding is te koop tijdens de trainingen. 

1 Informatie bij Joop van Drunen 
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Wedstrijduitslagen Door Joop van Drunen 

Zuidbroek 25 januari, Open Noord Nedelandse kampioenschappen 
{organisatie AV Landsmeer) 
Allereerst de laatste indooruitslag van het indoorseizoen. 

Meisjes B 
Jirrina van Kesteren: 400 m 

BOOm 
verspringen 

serie 2 
serie 4 

10 

1.04,67 B-finale 1 1.03,45 
2.32,41 
4,54 m (29 deelnemers) 

Alkmaar 11 april, Viaanse molen games {organisatie Hylas) 
1 e baanwedstrijd seizoen 2004. Een "Haarlem" groepje verscheen daar aan de start waaronder ook 
een zestal B meisjes 

1 00 m meisjes B 
2. Jirina van Kesteren 
3. Fleur van Galen 
6. Malou Overbeeke 

Stephanie de Ruyter 
Sabine Sijbrands 
Anne van der Erf 

400 m meisjes B 
1. Jirina van Kesteren 

(serie 13,5 s) 14,2 s 
(serie 14,0 s) 14,2 s 
(serie 14,5 s) 14,7 s 

14,7 s 
15,8 s 
16,4 s 

1.04,B 

Hoogspringen meisjes B 
2. Anne van der Erf 

Verspringen meisjes B 
3. Malou Overbeeke 
4. Fleur van Galen 

Een PR voor Fleur 
6. Anne van der Erf 
7. Sabine Sijbrands 

Speerwerpen meisjes B 
4. Jirina van Kesteren 
8. Fleur van Galen 
9. Malou Overbeeke 

10. Sabine Sijbrands 

1,20 m 

4,29 m 
4,13 m 

3,63 m 
3,23 m 

27,23 m 
13,71 m 
12,35 m 
12,15 m 

100 m jongens B 
5. Sjoerd Lether 

Stein Metten 
Tim Rombout 

400 m jongens B 
3. Sjoerd Lether 
4. Stein Metten 

(serie 12, 1 s) 12,3 s 
12,3 s 
12,5 s 

56,4 s 
59,9 s 

11 0 m horden jongens B 
2. Stein Metten (serie 16,1 s) 15,9 s 

Gecorrigeerd naar electronische tijd, + 0,24 s = 
16,14 s. Voor Stein was dit een PR. 

Speerwerpen jongens B 
Stein Metten 41 ,41 m 
Stein was goed op dreef daar in Alkmaar in zijn 
eerste wedstrijd met een 700 grams speer. 
Tim Rombout 37,15 m 
Tim verbeterde zijn PR met 3,25 m. Oké Tim! 

Hoogspringen jongens B 
4. Sjoerd Lether 
5. Stein Metten 

1,60 m 
1,55 m 

Zondag 11-04-'04 waren er weer de Viaanse Molen Games. Het was erg lekker weer, soms wel een 
beetje koud, en er waren gezellig veel toeschouwers. AV Haarlem was weer zeer succesvol en 
behaalde vele prijzen. Zo won Tara 3 medailles op ver, kogel en BOm. Jirina won een gouden medaille 
op de 400m en een zilveren op de 1 OOm. Fleur werd op de 1 OOm 39 en kreeg de bronzen medaille. 
Stein werd 29 op de 110m horden en Niels P. en Niels W. werden 29 en 39 met hoogspringen. Voor 
mijzelf was het de eerste wedstrijd en ik werd 39 met verspringen. (sorry voor iedereen die ik nog 
vergeten ben!). ledereen had het geweldig gedaan en voor iedereen die nu niets gewonnen had: er 
komen nog vele andere wedstrijden! 
Verder wilde ik nog even zeggen dat ik het super leuk vond dat Rob (onze trainer) ook mee ging naar 
de wedstrijd! 

Malou Overbeeke, B-junior 
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f. 

Amsterdam, 16 april, instuif A6 circuit (organisatie Phanos) 
Op de eerste zwoele voorjaarsavond van 2004 was het olympisch stadion in Amsterdam decor voor de 
eerste senioren instuif-wedstrijd. Deze door AV-Phanos uitstekend georganiseerde wedstrijd was de 
eerste in de reeks van zes voor het Audi A6-circuit. A V-Haarlem was vertegenwoordigd door drie 
senioren van de mannen ploeg zijnde Bas Geveart, Peter Markwat en Rolt Bruijn. Helaas moest Sjoerd 
Lether, van de B-junioren groep, de wedstrijd laten schieten wegens een op de donderdagavond 
training opgelopen blessure. Misschien slim om voortaan wat rustiger aan doen zo vlak voor een 
wedstrijd, Sjoerd! Veel succes met het hersteld en we hopen je snel weer in actie te zien tijdens 
wedstrijden en trainingen. 
Als eerste kwam Rolt actie. Dat deed hij op het incourante onderdeel de 150m. In de op papier 
tijdsnelste serie werd hij netjes vierde in een pr van 18.34s. Windsnelheid tijdens deze serie was 
1.9 m/s. Ondertussen was Peter al begonnen aan het discuswerpen. Onze werpkoning kwam uit stand 
tot een zeer redelijke afstand van 32.85m. Hij werd hiermee 10de in een groep van 14. Door het uitlopen 
van de werponderdelen kon Peter meteen doorgaan met kogelstoten. De 3de poging was de beste deze 
keer, 10.81m. Dit leverde Peter de 6de plek op in wederom een groep van 14. Helemaal niet verkeerd 
dus voor de eerste wedstrijd van het seizoen . Die 11 m gaat er ook dit jaar wel weer aan voor Peter. 
Het tweede onderdeel dat Rolt op deze avond deed was zijn persoonlijke favoriet de 400m. De zeer 
goede weersomstandigheden, niet te koud of te warm, praktisch geen wind, en de goede warming-up in 
de vorm van een 150m, resulteerde in een verplettering van zijn pr. Zijn nieuwe pr staat nu op 54.81 s. 
Ook hier eindige Rolt als 4de in zijn serie, dat ook de tijdsnelste serie bleek. Met deze tijd was Rolf een 
fractie sneller dan Sjoerd Lether die een week eerder net boven de 55s bleef steken. Duels op de 400m 
tussen die twee kunnen deze zomer nog heel spannend worden. Nadat de zon al in zijn geheel onder 
was, mocht Bas aantreden op één van zijn favoriete onderdelen, de 5000m. Vele crossen deze winter 
en regelmatig trainen hebben Bas weer op zijn oude niveau gebracht. Sterker nog, ook zijn pr ging er 
aan, ware het niet zo spectaculair als Rolt, maar toch een seconde sneller, 16.38.55. De vreugde was 
er niet minder om. In een eigenaardige race met veel tempowisselingen aan kop waardoor Bas 
praktisch de hele 5000m in zijn eentje liep werd hij 5de in een serie van 24. De organisatie had, heel 
slim, alle atleten in één keer laten lopen. Dit zorgde voor wat drukte bij de start, maar dat was snel 
verdwenen door de verschillende niveaus van de deelnemers. 
Al met al een goede generale voor de eerste compititiewedstrijd van de senioren . Dit belooft veel goeds 
op 25 april bij AV Suomi. A V-Haarlem heeft duidelijk nog de toekomst. 

Rolt Bruijn 

150 m mannen 
4. Rolt Bruijn 

400 m mannen 
4. Rolt Bruijn 

5000 m mannen 
5. Bas Gevaert 

18,34 s 1,9 m/s 

54,81 s PR 

16:38,55 
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Discuswerpen mannen 
10. Peter Markwart 32,85 m 

Kogelstoten mannen 
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6. Peter Markwart 10,81 m 

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

Frans Halsplein Haarlem 



Santpoort 25 april, 1 e competitiewedstrijd Heren r divisie 
(Organisatie: A.V. usuomi") 

9:00 uur (en dat op zondagmorgen) verzamelen in het krachtcentrum waar Lolke van de Voort de koffie 
al bruin had. Na de koffie met cake vertokken we naar onze bijna buren in Santpoort. Suomi zorgde 

· voor een goede organisatie, het weer was ook uitstekend, dus wat wil een mens nog meer. 

Oe wedstrijd begon met de 800 m, Bas Gevaert liep in de 1 e serie een goede race met een 2e plaats in 
2.03,64-687 punten. René Moesman was onze man op de 100 m. Een spannende 18 serie 28 

11 , 79 - 626 punten. 
Rolf Bruijn nam de 400 m voor zijn rekening, een se plaats in de tijd van 55,34 - punten. Vier uur na 
zijn 800 m. zagen wij Bas Gevart staan aan de start van de 1500 m. Wederom een gedegen race van 
Bas en weer een 28 plaats 4.22, 1 - 639 punten. 
5000 m, Nico Treep nam deze zware afstand aangemoedigd door zijn vrouw en 2 zonen liep hij moedig 
de 12 Y2 ronden 18.35,93-456 punten.Rob de Wit, onze toekomstige leraar lichamelijke opvoeding, 
was het het aan zijn stand verplicht om wat te laten zien op de 400 m horden 62,52- 635 punten en 
een PR. Goed gedaan Robbie!! 
200 m René Moesman 3e 24,26-621 punten. Het laatste stuk, zo'n 70 m, ging wat moeizaam bij 
René. · 
Zweedse estafette Rolf Bruijn 400 m - Rob de Wit 300 m - Darcy de Windt 200 m - Peter Markwart 
100 m (opgeleende spikes) totaal dus 1000 m tijd 2.12,40-745 punten. 

De technische onderdelen: 
Hoogspringen, Darcy de Windt 1 ,60 m 492 punten viel iets tegen. Darcy maakte het weer helemaal 
goed op het onderdeel verspringen een 1e plaats 6,78 m hetgeen goed was voor 774 punten. Etienne 
de Groot nam de kogel ter hand stootte de 7,25 kg 11,58 m weg en kreeg daarvoor 672 punten. 
Discuswerpen, Peter Markwart 29,39 m- 460 punten. Speerwerpen dezelfde Peter 38,86 m 
474 punten. 

Al deze punten bij elkaar opgeteld 7770 goed voor de Se plaats van de 17 ploegen. We mogen 
tevreden zijn. 

AV HAARLEM SWEATERS 
verkrijgbaar bij Joop van Drunen, tijdens de trainingen 

De A V Haarlem sweater kost: 

Kleine maten 
Overige maten 
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€ 17.50 
€ 20,00 



Op pad! 
Maandag 12 april, 2e paasdag. Om een uur of 8 melden zich 3 slaperige maar ogenschijnlijk fitte 
AV Haarlemmers op het station voor een wedstrijd buiten de regio. Op pad, naar Leidsche Rijn, een 
wijk in aanleg, bij Utrecht (hoe ouderwetseher de spelling, hoe nieuwer de plek). 
Adrie en Frank gaan een marathon lopen, Adrie heeft als doel de 3 uur te gaan halen, Frank gaat hem 
hazen tot een kilometer of 30. Dat is het plan, er ligt een fors addertje: Adrie was de dagen ervoor ziek 
geweest, was pas zaterdag weer hersteld. Ik maak me op voor de halve marathon, knallen! Om met 
Jeroen Peeters te spreken. 
In de trein worden we wakker gehouden door drie Limburgse jongemannen die een nachlje in de grote 
stad hadden doorgehaald, en ingenomen. De meest spraakzame vertelde dat er wat pillen bij te pas 
waren gekomen, stevig spul zo te horen. Hij deelde mee dat ik een sprekende gelijkenis vertoonde met 
een bekende deejay. Ik zie het helemaal voor me, kolkende massa's op de maat van mijn dwingende 
beats en armbewegingen. 'Roll over the deejays!' 
In Vleuten-De Meern stappen we uit, we wandelen naar Leidsche Rijn. Adrie vertelt onderweg over een 
Romeinse dijk die hier gelegen moet hebben. Altijd goed om iemand in de buurt te hebben die een 
tastbaar vak geleerd heeft. We hebben mazzel met het weer: een graad of 10, zonnetje en vrijwel geen 
wind. 
De marathonners gaan om 10.30 van start, Adrie enigszins op hoop van zegen. Na afloop blijkt 
waarom: de griep was nog niet echt verdwenen, haas Frank grijpt zijn kans, met een PR! Het 
marathon-parcours gaat dit jaar ook door het centrum van Utrecht, een leuk idee maar de klinker
bestrating doet wel zeer aan de voeten. ("Ooit een niet-mopperende hardloper ontmoet? En beviel 
het?") 
Mijn halve marathon gaat aardig voortvarend van start (21.07 op de eerste 5 km), later moet ik 
inleveren op het geplande schema van 4.15 per km., ik eindig op 1.31.15. Desondanks erg lekker 
gelopen en zowaar ook nog genoten van het mooie parcours (o.m. langs kasteel Haarzuilens). De 
vertrektijden van de diverse wedstrijden zijn zo op elkaar afgestemd dat alle finishers op ongeveer 
hetzelfde tijdstip aankomen. Charmant voor de talrijke, en leuke, toeschouwers, wel een beetje vol. 

De kleding-bewaking is aan de landmacht overgelaten, luitenant Lintjes(!) grijpt zijn kans: "Ik ben 
alleen voor toezicht, niet voor het uitdelen." Dat duurt dus even. Het biertje op CS Utrecht wordt er een 
stuk lekkerder door. 

En verder 
Was er nog de Spaarnwoudeloop op 21 maart. Spandoeken scheurden, dranghekken vielen maar de 
vrijwilligers bleven staan. Er kwamen ondanks de zeer harde wind ruim 600 deelnemers opdagen, ze 
hadden gelijk: behalve veel wind was er ook veel zon en géén regen (in tegenstelling tot de dag 
ervoor). Dank aan alle helpers! 

Uitslagen 

20 maart, Scheveningen, City-Pier-City loop, 21,1 km 

Msen. 
117. Reinout Laanstra 1.44.57 

28 maart, Haarlemmermeerse Bos, Road Air Run 

10 km 
Chris Pfrommer 
Adrie Tol 
Jeroen Peeters 

36.56 
38.43 
42.01 

(M40 10) 
(M40 15) 

(Msen. 17) 
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21 maart, Velsen-Zuid, Spaarnwoudeloop 

10 km 
Bas Gevaert 
Jolt Bosma 
Karin Poll 
Jan Willem Kooij 

Bas Gevaert 

35.44 
41.40 
1.01 .00 
1.04.13 

(Msen. 4) 
(Bus. 9) 

(V 9) 
(M50 29) 

20 km 
Gea Jongboom 

30 km 
Frank Peeters 
Martin Hoeksema (LAAC) 

1.59.03 

2.12.48 
2.40.50 

(76e recr.) 

(M40 9) 
(M50 9) 

GESPOT BIJ OE SPA/;.RNWOUDELOOP 

Karin Poll Jan Wiltem Kooij 

12 april, Utrecht, Leidsche Rijn Marathon 

211 km M40 
38. Jolt Bosma 1.31 .15 

Correctie 

42,2 km M40 
44. Frank Peeters 

173. Adrie Tol 
3.15.31 (p.r.!) 
3.27.38 

Bij de Beeckestijn-cross (1 februari jl.) liep Jirina van Kesteren niet 29 .57 over 5 maar over 6,8 km , dat 
scheelt nogal. 

Agenda 
Donderdag 13 mei : 
Zondag 23 mei: 
Zondag 30 mei : 
Vrijdag 4 juni : 
Zondag 6 juni : 
Zondag 13 juni : 
Vrijdag 18 juni : 

Lions Heuvelloop, Bloemendaal 
Wijnbergloop , Maastricht 
Pim Mulierloop, Santpoort-Zuid 
2e Velserbroekloop , Velserbroek 
Geestgrondenloop, Bennebroek 
Leiden Marathon, Leiden 
Grachtenloop, Haarlem 

19.00 uur 
start 21,1 km om 14.00 uur 
11 .00uur 
19.30 uur 
12.15 uur 
start 42,2 om 12.15 uur 
vanaf 19.00 uur 

Voor door te geven wedstrijden , uitslagen, correcties etc .: jQ!t. bosma@planet.nl 
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Ellen Ort zette Atmodes op de kaart 

Deel 2 van een serie over Haarlemse vrouwenatletiek van formaat 

Atmodes was tot 1988 de vrouwelijke tegenhanger van de herenvereniging HAV Haarlem. Op 1 januari 
van dat jaar fuseerden beide clubs. In het vorige nummer van De Wissel bespraken we de oprichting 
van Atmodes, in juni 1955. Anderhalf jaar later, begin 1958, behoorde Atmodes al tot de grootste 
damesatletiekverenigingen van Noord-Holland. Er waren al enkele incidentele successen geboekt. Zo 
waren de meisjes A junioren als tweede geëindigd op de 4 x 80 meter op de landelijke ranglijst over 
1956 ( 41 ,3 sec.). Maar ook andere aansprekende resultaten zouden niet lang op zich laten wachten. 

Plotseling, zomaar uit het niets, was daar Ellen Ort. De voorzitster van Atmodes, Ria lneke, had haar 
'gescout' op een schoolwedstrijd en had haar aangemoedigd lid te worden van een atletiekclub. Maar 
school, de MMS, ging voor. Pas na het doorlopen van het Christelijk Lyceum was er tijd voor sport. Pas 
in het voorjaar van 1958- ze was al achttien jaar- werd Ellen (geboren 3 november 1939) lid van 
Atmodes. De prestaties tijdens haar eerste wedstrijd, op zondag 13 april van dat jaar, waren al 
opvallend goed. Hoewel het een niet-officiële trainingswedstrijd was in Haarlem waren de verrassende 
resultaten: 1.50 hoog (geen flop in die tijd!), 13.2 op de 100 meter en 54.3 op de 4x1 00. Hoezo, een 
natuurtalent? 
Ellen was dus achttien jaar toen ze aan atletiek ging doen. Rijkelijk laat, zou je zeggen. Haar sportiviteit 
had ze overigens niet van een vreemde. Haar ouders en broers waren allen goede sporters (geweest). 
Als dertienjarige had ze op de Nederlandse Schoolkampioenschappen al tot verbazing van iedereen 
1,45 hoog gesprongen. Ze dacht daarom dat haar atletiek-toekomst vooral in het hoogspringen lag. 
Maar al snel had ze door dat ze meer talent had voor de spint en voor het verspringen: op 4 mei, tijdens 
haar eerste echte wedstrijd, evenaarde ze meteen al het clubrecord op de 100 meter van Rie van 
Drunen-De Vries (12,7) en sprong ze 5.05 meter ver. 

De kop was eraf . In no time ontwikkelde Ellen zich tot een atlete die nationaal meetelde. Op 26 mei 
1958 ging het weer verder (5.22m) en op 11 juni weer sneller op de 100 meter ( 12.4 ). Met deze laatste 
tijd kreeg ze haar eerste clubrecord in handen. De tweede volgde vier dagen later in Amsterdam op de 
200 meter (26.1 ). Met beide sprinttijden had Ellen zich meteen in de nationale B-ploeg gelopen, die 
later in Brussel aan de start zou staan. In deze interland won Ellen zowel de 100 als de 200 meter. Na 
deze primeur in het oranjeteam, zou ze nog achttien wedstrijden Nederland vertegenwoordigen in het 
hoogste damesteam. 
Clubrecord na clubrecord sneuvelde. Na een jaar (mei 1959) werd over de 5.50 meter ver gesprongen 
en in juli 1959 doorbrak ze de 25 secondenbarrière op de 200 meter. 
In november 1959 werd de wintertraining indoor gegeven door een nieuwe trainer: Harry Joacim. Ook 
in een ander opzicht was dit een nieuw begin. 

Terugkijkend was 1959 het jaar waarin Ellen Ort haar naam in de Nederlandse atletiekwereld had 
gevestigd. Qua jaarprestatie bezette ze de derde positie op de 100 meter, de derde op de 200 meter en 
de zevende met ver. Wat betreft allertijdenprestaties kwam dit overeen met de 78

, se en 198 plaats. Ze 
had gedebuteerd in de Nederlandse A-ploeg in de interland tegen Italië en was kandidaat in de 
voorlopige ploeg voor de Olympische Spelen in Rome. Op 29 mei 1960 bleef ze tijdens een 
internationale kwalificatiewedstrijd in Vlaardingen op de 100 en de 200 meter eentiende respectievelijk 
tweetiende seconde boven de gestelde limieten. En ook later lukte het niet de gestelde tijden te halen 
Geen startbewijs op de spelen dus. Ze had het ingecalculeerd, want ze had de prioriteit gelegd bij haar 
eindexamens aan de kweekschool. Hierdoor was ze pas laat in vorm gekomen. Bovendien was het 
ontbreken van een sintelbaan in Haarlem een handicap. Niettemin was 1960 een uitstekend jaar 
geweest: Ellen was Nederlands kampioen geworden op de 100 meter ( 12.1) en op die afstand 
opgeklommen tot de vierde plaats op de allertijdenlijst Op de 200 meterlijst stond ze inmiddels al 
tweede dank zij haar prestatie van 24,0 seconden, gelopen in Amsterdam op 7 augustus van dat jaar. 

In. 1.961 werd Ellen tweemaal Nederlands kampioen, zowel op de 100 (12.2) als de 200 meter (24.2). 
D1t Jaar was ook haar doorbraak bij het verspringen. De 5.92 meter tijdens een interland in Enschede 
~as op da~ moment de vijfde prestatie allertijden op de nationale lijst. Meestal werd Ellen tijdens 
~nterlands Ingezet op de 100 meter en de 4x1 00 meter. Maar na deze verspringprimeur tijdens 
mterlands zouden er nog zes uitnodigingen voor dit nummer volgen. 
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De wereldberoemde ex-atlete Fanny Blankers Koen was bij interlands de ploegleider. Fanny, de 
viervoudig Olympisch kampioen van Londen 1948, was Ellens grote voorbeeld. Door haar ging ze aan 
atletiek doen. Uiteraard had ze haar zinnen gezet op de verbetering van de prestaties van Fanny. Maar 
uiteindelijk is dat steeds net niet gelukt. Zo bleef Ellen op de 100 meter met haar PR van 11.7 
tweetiende seconde van de beste tijd van Fanny. En bij de 200 meter en de 100 yards was het verschil 
maar eentiende. Bij verspringen ten slotte moest Ellen met slechts vijf centimeter haar meerdere 
erkennen in Fanny. Ellen genoot van de wedstrijden, waar ze vaak tegen internationale atleten moest 
aantreden, die hun sporen op de grote kampioenschappen al hadden verdiend. Zo liep ze tegen 
toentertijd bekende atleten als Lucinda Jones en Wilma Rudolph uit de VS, Marlene Willard en Betty 
Cuthbert uit Australië, Capdeville uit Frankrijk en Jutta Heine uit Duitsland. Bovendien was ze goed 
bevriend met een andere sprinter in de Nederlandse ploeg, Joke Bijleveld van atletiekclub Celebes. 

Begin 1962 verloofden Ellen en trainer Harry zich. Maar op atletiekgebied was het een rampjaar. Op 7 
juli liep Ellen tijdens de finale van de 220 yards van de open Engelse kampioenschappen in Londen 
een ernstige spierscheuring op. Dit zette haar acht maanden op non actief. Hierdoor moest ze na de 
Olympische Spelen van Rome ook de Europese Kampioenschappen van Belgrado aan zich voorbij 
laten gaan. 
In 1963, weer hersteld, ging Ellen zich ook meer toeleggen op het verspringen. Niet alleen meer als 
bijnummer, maar als tweede hoofdnummer. Het mondde onder meer uit in twee nationale titels, zowel 
op de 100 meter {11.6 met te veel wind) als met ver (6.09). Met haar topsprong van 6.20 meter aan het 
eind van het seizoen in Boekarest staat Ellen nu, na 42 jaar, nog steeds in de allertijdenlijst op dit 
nummer, namelijk op de 21ste plaats. 

In maart 1964 traden Ellen en Harry in het huwelijk. Ellen stond inmiddels voor de klas als 
onderwijzeres. Op sportief gebied was de focus, na het missen van Rome en Belgrado, gericht op de 
kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokyo, in oktober 1964. Aangezien Ellen zich steeds meer all 
round had ontwikkeld richtte zij zich op de vijfkamp. De limiet stond op 4500 punten. In juni kwam ze 
tijdens ~en interland in Brussel tot 4412 punten. Een maand later tijdens een speciaal voor de 
kwalificatie georganiseerde wedstrijd in Haarlem -waar toen eindelijk een sintelbaan was geopend -
miste ze de limiet op zeven punten. 
Er was nog één allerlaatste mogelijkheid: de vijfkamp van de interland Benelux- Frankrijk te Brussel, 
op 29 en 30 augustus. De prestaties op de eerste dag waren veelbelovend: 11.6 op de 80 meter 
horden (een evenaring van haar eigen clubrecord), 11.06 met de kogel (een PR) en 1.53 meter hoog. 
Na de eerste dag had ze 44 punten meer dan in juli in Haarlem. Maar de tweede dag gooide roet in het 
eten, De sprong van 5.87 ver was weliswaar de beste van alle deelnemers, maar toch onder haar 
kunnen. Haar laatste sprong was ruim over de zes meter geweest, maar werd ongeldig gegeven. Alle 
spanning kwam nu te liggen op de 200 meter, het laatste onderdeel. Een tijd van 24.9 sec. zou net 
genoeg zijn. Dat zou 4507 punten opleveren. Maar helaas bleef ze steken op een tijd van 25.0. 
Hiermee kwam het aantal punten op 4498. Twee punten te kort. 
De teleurstelling was groot. Achteraf gezien had Ellen misschien met verspringen meer kans gemaakt. 
Haar PR van 6.20 meter zou in Tokyo goed zij geweest voor een zevende plaats, terwijl ze met 4500 
punten op de vijfkamp niet verder zou zijn gekomen dan een veertiende plaats. Schrale troost was dat 
ze eind september wel nationaal kampioen op de vijfkamp werd, met 4469 punten. Het was haar zesde · 
en laatste nationale titel. Ook kon ze enige troost putten uit het feit dat ze met de 4498 punten opklom 
naar de derde plaats op de allertijdenlijst Ook grossierde ze met goede klasseringen op de jaarranglijst 
voor 1964: tweede op de 100 meter (11 .8), derde op de 100 meter horden (11.6) en eveneens derde 
met verspringen (6.08). Ten slotte had de sprintploeg van Atmodes samen met Celebes de beste tijd op 
de 4x100 gelopen (48.2). Het was een hectisch jaar geweest, met heel veel wedstrijden en goede 
prestaties. Alleen de hoofdprijs, namelijk uitzending naar Tokyo, won ze niet. 

ATMOOES 
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Het jaar 1965 werd Ellens laatste jaar als 
atleet bij Atmodes. De uitslagen van dat 
jaar waren zeker niet slecht, maar er 
wareri op de individuele nummers geen 
toptijden meer bij. Anders was dat bij de 
estafettes voor de club. Atmodes kon een 
geweldig viertal op de been brengen. Dit 
leidde tot toptijden op de 4x100 (48.2 sec) 
en 4x200 (146.2 sec). Uiteraard waren dit 
aanscherpingen van de clubrecords. 

In 1966 kwam Ellen nog een jaar uit voor 
DEM. Het jaar erop startte ze een 
pupillenafdeling van Haarlem. Voor dat 
werk kreeg zij na het seizoen 1968 van het 
bestuur de Paulenbeker. Toen er begin 
van de jaren '70 gezinsuitbreiding op 
komst was, trokken de Ellen en haar man 
zich terug uit de atletiek. Ze kon 
terugkijken op een prachtige sportcarrière, 
en Atmodes kon met trots de 
herinneringen koesteren aan deze atlete 
die de club op de nationale atletiekkaart 
zette. 

Gerard van Kesteren 

Waaráe c{u6genoten 

-P;;~t;ti;;-ËÏI~~-Ort_ i_~_ h~~~ p~~iod~-bij Atmod~s:--~ 
deelname aan 119 baanwedstrijden, waarvan 34 
internationale wedstrijden ( 18 interlands) 
42 verbeteringen van clubrecords 
61 wedstrijden over 100 m, waarvan 14x sneller dan 12 s. 
46 wedstrijden over 200 m, waarvan 21x sneller dan 25 s. 
52 wedstrijden ver gesprongen, waarvan 9x 6 m of meer 

1

6 keer Nederlands kampioen 

Beste prestaties 
1 00 m 11 , 7 1960 CR en 1962 
150 m 17,7 1960 
200 m 24,0 1960 CR 
4x1 00 m 48,2 1964 CR 
100 yards 11.1 1960 en 1961 
220 yards 24,8 1962 
4x1 00 m 46,4 1962 met Nederlandse ploeg 
4x200 m 1.46,2 1965 CR 
4x200 m 1.51 ,3 1959 met Nederlandse ploeg 
80 m horden 11 ,6 1964 CR 
hoog 1,60 1964 CR 
ver 6,20 1963 CR 
kogel 11 ,06 1964 
speer 20,81 1961 
discus 24,13 1965 
vijfkamp 4498 1964 CR 

Ter gelegenheid van mijn 60 jarig huwelijkst feest ontving ik van de vereniging een juweel van een 
bloemstuk. Ik was zeer verrast omdat ik al geruime tijd nagenoeg geen contact meer heb met de 
vereniging; zelfs de jaarvergadeing en eventuele andere bijeenkomsten kan ik tengevolge van mijn 
ernstige gehoorstoornis niet meer bijwonen. 
Mijn lidmaatschap bij de vereniging dateert in eerste instantie van voor de oorlog. Door gedwongen 
tewerkstelling in Duitsland werd dat in 1943 verbroken. In 1944 besloten mijn vrouw en ik te trouwen 
(dat was de enige mogelijkheid om met verlof naar huis te komen) en ben ik de rest van de oorlog 
ondergedoken. Omdat er na de oorlog wel heel veel te doen viel, ben ik pas in 1951 weer lid van de 
vereniging geworden. 
In die had onze vereniging het voorrecht om in de winter op het CIOS-terrein te trainen. In die tijd ging 
ook de wegatletiek geleidelijk een grotere rol spelen. Van onze vereniging gingen ook een paar leden 
steeds meer die kant op. Verschillende ouderen zullen zich ongetwijfeld de naam Bas Fennis 
herinneren en ook Gerrit v/d Bosch kon in die tak aardig meekomen. 

De naam Bap van der Pol groep ?? 
Een jaar of 20 geleden werd in Friesland een zgn elfstedenwedstrijd gelopen. Deelname ging in 
groepen van 10 lopers met iedere lopen een verschillende afstand. Op de kleding moest de naam 
staan van de club waar men voor liep. De eerste groep was geen probleem, die luidde HAV Haarlem. 
Hoe kwamen we echter op een naam voor de tweede groep? Totdat iemand op de naam "Bap van der 
Pol groep" kwam. ledereen akkoord. Bliksemsnel op de kleding aangebracht en lopen maar. Onder 
deze naam bestaat de groep nog steeds. 

Ik zou nog veel meer kunnen vertellen maar het lijkt mij beter te eindigen met nogmaals: Hartelijk dank 
voor het prachtige cadeau. 

Bap van der Pol 
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Jongens C, 2e divisie 
Loopnummers 
De dag begon voor de jongens junioren C goed met de 4 x 100m. Niels W., Frank, Niels P. en Kan 
liepen de afstand met groot enthousiastme in 49.8 sec en waren daarmee goed voor de eerste plaats 
op dit onderdeel vlak achter GAC die weliswaar 49.4 als tijd neerzetten , doch door een gemaakte fout 
over moesten lopen . Dat belooft meer voor de toekomst als de heren hiervoor regelmatig trainen. 
Het volgende onderdeel was de 1 OOm hrd waar Niels P. eerste werd in z'n serie en derde op het 
onderdeel door 16,2 seconden neer te zetten . Frank scoorde hier een verdienstelijke 16,8 sec, goed 
voor de 6e plaats . 
De 800m is onder aanmoediging van de aanwezige AV Haarlemmers door Niels W . 2.25.7 sec en 
Lennart 2.40.2 sec gelopen , resp de 5e en de Be plaats . 
Op de 1 OOm toonde Kan zich meesterlijk door gedeeld eerste te worden in 12.0 sec, gelijke tijd als 
Riquel Gilliad van AAC. 

Technische nummers 
Het belooft iets moois te worden bij het hoog- en verspringen nu en in de toekomst. Kan werd bij 
verspringen overtuigend 1 e met 5,46 m. Martijn sprong een goede 4,48 m. Niels P. en Niels W . 
evenaarden bij hoogspringen hun respectievelijke pr's van 1,65 m en 1 ,60 m. Goed voor een gedeelde 
1 e plaats voor Niels P en de 4e ( tweede in hoogte) plaats voor Niels W . Uitstekend zo! 
Bij het speerwerpen verbeterde Yashin z'n pr met 5 m door 29,22 m te werpen . Lennart wierp 12,58 m; 
doorzetten Lennart ! Meer getraind moet er worden op de onderdelen kogelstoten : Yashin 7,43 m en 
discuswerpen: Martijn 17,82 men Frank 16,50 m 

Peter 

Uitslagen 
100 m 1 Kan Dinkla 12.0 785 
800 m 5 Niels Welier 2.25.7 602 

8 Lennart Overbeeke 2.40.2 0 
100 m h 3 Niels Pijnaker 16.2 599 

6 Frank v.d. Peet 16.8 0 
4 x 100 m 2 AV Haarlem 49.8 715 
Hoogspringen 2 Niels Pijnaker 1.65 741 

Eindstand 
1 GAC 5392 
2 Haarlem 5290 
3 Phanos 5270 
4 Atos 5233 
5 AAC 4900 
6 Spirit 3839 

4 Niels Welier 1.60 0 
Verspringen 1 Kan Dinkla 5.46 710 

5 Martijn Lether 4.48 0 
Kogelstoten 6 Yashin van Kesteren 7.43 390 
Discuswerpen 7 Martijn Lether 17.82 265 

9 Frank v.d. Peet 16.50 0 
Speerwerpen 5 Yashin van Kesteren 29.22 483 

9 Lennart Overbeeke 12.58 0 
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UIT DE OUDE DOOS 

Atletiek beoefend bij "Haarlem" laat je niet makkelijk los 
Een vleugje nostalgie, onontbeerlijk voor het verzorgen van een rubriek als deze, kwam over mij op 
koninginnedag, toen ik onze vorstin en haar familie uit de trein zag stappen in Groningen. Immers, 
behalve aan de Spaarnestad bewaar ik ook uiterst plezierige herinneringen aan de Martinistad, 
waarheen ik in de zomer van 1954 vertrok om er (tot eind '59) rechten te gaan studeren. Elke 
aanleiding om Groningen te bezoeken grijp ik dan ook graag aan. 
Zo'n gelegenheid deed zich voor op 28 mei 1967, toen de Groninger atletiekvereniging GVAV de eerste 
van een drietal voorwedstrijden in de hoofdklasse heren mocht organiseren, waaraan ook "Haarlem" 
zou deelnemen. De tweede zou voor "Haarlem" plaatsvinden in Utrecht op 18 juni , de derde in 
Haarlem op 27 augustus, waarna ook de finale in het Pim Mulier-sportpark zou worden verwerkt 
(1 0 september '67). Het was nog maar de vraag of "Haarlem" die finale zou halen, want de concurrentie 
nam in kracht toe, niet in de laatste plaats doordat in de vaderlandse atletiek een ware fusiegolf had 
plaatsgevonden, terwijl zo'n fusie in Haarlem maar niet tot stand wilde komen. Bovendien bleef in onze 
eigen vereniging de broodnodige verjonging uit en gingen bij een groeiend aantal oudgedienden de 
jaren langzamerhand tellen. Daardoor zat een topklassering er in Groningen eigenlijk niet in, maar 
vanzelfsprekend wilde niemand zich daar van tevoren bij neerleggen. 

Mikken op een gunstige klassering op de afzonderlijke nummers door ploegentaktiek of een bekeken 
race, waar "Haarlem"-atleten altijd zeer gehaaid in waren geweest, bood geen uitkomst meer. De oude 
puntentelling die een overwinning met 6 punten, een tweede plaats met 5 punten enz. honoreerde, was 
vervangen door de zuiverder maatstaf van de Finse puntentelling die elke prestatie op zich waardeert, 
zoals ook bij individuele meerkampen gebruikelijk is. Dit systeem beloont vechtlust en ook daar kon 
"Haarlem" zich uitstekend in vinden. Doel in Groningen was een prestatie neer te zetten, die uitzicht 
bood op een finaleplaats, en het beoogde puntentotaal was begroot op 24.000. 
Het uiteindelijke resultaat (23.845 punten) haalde dat net niet, maar bleek later genoeg voor een 
finaleplaats. In ieder geval was ik als kersverse, nog wat onwennige voorzitter niet weinig trots de 
Haarlem:ploeg in het Groninger stadspark zo goed te zien presteren. 

"In teamverband geleverde prestaties verdienen misschien geen afzonderlijke vermelding", schreef ik in 
de H.A. V. -er van juni 1967, maar voor enkele prestaties moest een uitzondering worden gemaakt. Zo trof 
Harry Joacim, gestart in de eerste serie van de 110 meter horden, na een rappe eerste 40 meters een 
horde die verkeerd stond opgesteld. Waarna die serie 10 minuten later moest worden overgelopen en 
Harry er desondanks een knappe 16,1 sec uitperste. Gerard Kamp klokte op de zware combinatie van 
400m en 200m eerst 50,2 en daarna 22,1 sec. Arnoud Bosch bracht de handen op elkaar met 3m 59,5 
sec op de 1500m en een 5000m in 16m 50,4 sec. 

"Tenslotte een enkele kanttekening bij de verrichtingen van aanvoerder Wim Krijnen", zo vervolgde ik 
mijn korte impressie: "Evenals de regie van technische - en ploegleiding muntte Wims 
aanvoerderschap deze middag uit door onopvallendheid. Totdat hij zijn kans kreeg de totaalscore een 
voor zijn team nog eervoller aanzien te geven. Eerst resulteerde dit in een hoogtesprong van 1 m 80, 
daarna in een serie polsstokhoogsprongen, die de gehele concurrentie( ... ] in de schaduw stelde. De 
techniek, die Wim hierbij demonstreerde, was ook voor de objectieve toeschouwer een ware 
demonstratie van perfecte atletiek. De sprong van 3m 80, die deze serie afsloot, bewees het rendement 
van dit technisch kunnen en leverde ons de enige overwinning van deze geslaagde wedstrijd op." In 
een uitvoeriger verslag (van de hand van Drost) worden terecht ook "Good Old" Henk Kluft, Rein Knol, 
de jeugdige A. v.d. Werf, de voor "Haarlem" debuterende routinier Wim Thissen, Gerard Zwart, Pim van 
Beek, Joop Vissers en Jeltjo Doornbosch met ere genoemd. Laatstgenoemde verscheen met een 
ernstig geïnfecteerde duim aan de start, zodat hij pas na behandeling in een nabijgelegen ziekenhuis in 
actie kon komen, maar dit belette hem niet 6m 53 ver te springen en de speer 55m 28 ver te werpen. 

Al met al een wedstrijd waarin "Haarlem" zijn reputatie als cupfighter ouderwets eer aan deed. 
Behalve het genoegen dat ik als toeschouwer aan die wedstrijd beleefde en de tevredenheid over het 
behaalde resultaat, stemt het mij 37 jaar na dato zeker ook tot voldoening dat maar liefst tien 
deelnemers, te weten Henny te Nuyl, Gerard Kamp, Gerard Zwart, Arnoud Bosch, René Ruis, Harry 
Joacim, Arie Kortekaas, Wim Krijnen, Joop Vissers en Jelljo Doornbosch nu deel uitmaken van de 
Reünistenclub van "Haarlem" en dus, naar mag worden aangenomen, met evenveel plezier terugkijken 
op hun actieve atletiektijd als bijvoorbeeld Hans Busé, die daar in Groningen voor de Haarlem
supporters de score bijhield, en ondergetekende. 

Hans Douwes 

14 



Style+Mathöt 
neemt elke horde • • • 



.... 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 

uitstekende producten . Zoals Magnesium 

Extra, Trias Omega, Glucosamine complex en 

een uitgebreid assortiment vitaminen en 

mineralen. Omdat een gezonde aanvulling 

soms nodig is. 

Voor persoonlijk advies kunt u ook terecht op 

onze website: www.vanderpigge.nl. 

Het goede van toen met het beste van nu. 
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