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Nieuwe leden
Amo van Vugt, Senior
Oline Stokhof, B-junior
Tjalling Haijne, A-pupil
Hanna Blaauw, 8-pupil
Stephan den Ridder, B-pupil
Liore van Vugt, B-pupil

J.H. Weissenbruchweg 7
Kloppersingel 183
Piet Mondenaanstraat 2 a
Kerklaan 62
Steve BikeStraat 172
J.H. Weissenbruchweg 7

21 02 AE
2021CW
2033 VK
2101 HR
2033 OW
21 02 AE

Heemstede
Haarlem
Haarlem
Heemstede
Haarlem
Heemstede

Admiraal de Ruijterweg 269-1
Schotlandstraat 21

1055 LV Amsterdam
2034 LB Haarlem

Adreswijzigingen
Bas Gevaert
Peter Markwart

Van het bestuur
betreft: renovatie atletiekbaan Pim Muliersportpark
Afgelopen week ontvingen wij bericht over de duur van de renovatiewerkzaamheden aan de
atletiekbaan. Oorspronkelijk zou deze renovatie duren van 28 juni j.l. tot± 19 augustus.
De werkzaamheden lopen echter ruime vertraging op, en zullen nu volgens verwachting gaan duren tot
half september a. a.
j..aten wij hppef1 d~t ~I ~:~ht ongemak - midden in het atletiekseizoen - beloond gaat worden met een
uitstekende a~~~li~K~ççornodàtie.

'· r ,
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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 Schmidt
02;3 - 525 2188
Julianalaan 117, 2051 JP Overveen

I

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

Penningmeester:
Edwin van Drunen
0255-515 205
Duin en Kruidbergerweg 16, 1985 HG Driehuis
I Lange Afstand Commissie:
E-mail: evd@niehelancee.nl
Betalingen kunnen op de volgende rekeningen gedaan Bert Boesten
E-mail: hl.boesten@td.klm.nl
56.80.10.477
worden:
Bankrekening
Girorekening
643883
Jeugd Commissie:
Onder vermelding van:
RolfBruijn
penningmeester a.v. "Haarlem" te Driehuis
Commisaris:
Joop van Drunen
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem
E-mail: j.m.van.drunen@planet.nl
Commisaris:
Gerard Metten

023 - 525 07 52

023 - 531 7258

023 - 538 5623

023-549 2129

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

023 - 524 4340

Kascontrole Commissie:
Frank van Ravensberg

023 - 540 4310

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

020 - 420 8172

Wedstrijdsecretariaten
Senioren & Junioren AIB
Joop van Drunen

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.

023 - 524 4340

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

023-5258709

Pupillen
Mark Schutte

023 - 5263067

Diversen

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

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

T rainers A.V. Haarlem

I

Sanne van Buchem
Rob de Nieuwe
Fred Roozen
Rob Schlüter
Mark Schutte
Baltinede Wit
Rob de Wit
Ruud Wielart

023 023 023 023 023 023 023 023 -

5246346
5350283
5254659
5250752
5263067
5263123
5263123
5279080

Bij geen gehoor:
Joop van Drunen

023 - 5244340
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A.V. H aa rlem op internet
http://run.to/avhaarlem
Clubkleding:
De clubkleding is te koop tijdens de trainingen.
Informatie bij Joop van Drunen
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Wedstrijduitslagen
Utrecht, 28 mei,
Rolt Bruijn

~

Door Joop van Drunen

wedstrijd run 2 track circuit
100 m mannen

12,38 s

Delft, 18 juni (organisatie A.V. '40)
Clubrecord Sanne Immer Hink-Stap-Springen Als laatste voorbereiding op de Nederlandse
Jeugdkampioenschappen, een week later in Sittard, sprong Sanne in Delft een nieuw clubrecords
H.S.S meisjes A. 11,06 m. Proficiat!!

Sittard 25- 27 juni, Nederlandse Jeugdkampioenschappen (organisatie Unitas)
Goede prestaties van de "Haarlem"junioren
Een puike accomodatie, redelijk weer, organisatoren die er voor stonden maakte dirdriedaagse Jeugd
evenement tot een feest! Daarbij een god optreden van onze junioren.

Vrijdag 25 juni
Als eerste verscheen aan e start Jirina van Kesteren in haar serie 400 m horden een derde plaats in
69,61 s. Deze tijd betekende een 4e totaaltijd dus een finale plaats. 2 1/2 later stond Jirina klaar voor
deze finale, alles perste zij uit het ranke lichaam een uitstekende 4e plaats har tijd in deze finale 68,82
sen een nieuw clubrecord, uitstekend gedaan Jirina, proficiatt!!
Diezelfde avond was het Sjoerd lether die eveneens van start ging op de 400 m horden een Se plaats in
61,47 s, helaas niet voldoende voor een finale plaats, niettemin een geode prestatie voor Sjeord. De
hordentrainingen van Fred Roesen bewijzen hun waarde.

Zaterdag 26 juni
Voor Sanne immer een zilveren medaille op het onderdeel Hink-Stap-Springen. De vorm was er bij
Sanne, een week voor deze kampioenschappen vestiged zij een nieuw clubrecord met 11,06 m, nu
sprong Sanne 11,16 meen keurige 2e plaats en wederom een nieuw clubrecord. Een talent deze
Sanne Immer met een handjevol atletiektrainingen (naast haar hokey) en dan toch steeds presteren op
de atletiekbaan. Klasse!!
Polsstokhoogspringen jongens B
Een lastige wind had hier zodner meer invloed op de prestaties van de deelnemers. Stein Metten werd
uiteindelijk Se met een hooget van 3,3S m 5 cm onder zijn persoonlijke reord, gezien de
omstandigheden een goede prestatie.
400 m meisjes B
Jirina van Kesteren in de 2e van de totaal4 series, een Se plaats in haar serie 63,10 sen een P.R.
Jirina kon dus tevreden zijn.
400 m jongens B
Sjoerd Lether kwam in actie in de 3e serie, een Se plaats in SS,88 s viel wat tegen het kwam er niet
helemaal uit bij Sjoerd dit weekend.

Zondag 27 juni
Alleen Stein Metten moest nog in actie komen op deze laatste dag van dit N.K. Jeugd 2004
11 0 m horden jongens B
Stein liep in de 2e series het werd een plaats in de tijd van 16,30 s + 2,6 m/s. Wij hadden iets meer
verwacht van Stein, maar ook in 200S kan Stein zich nog bewijzen als B junior .. .. dus keihard er tegen
aan, dan zal het zondermeer gaan lukken.
Al met al3 dagen jeugdatletiek goede prestaties van de Nederlandse jeugd, en ook de prestaties van
de "Haarlem" jeugd geven ons hoop voor de toekomst
1 zilveren medaille- 2 clubrecords- 1 P.R.

Leiden, 30 juni 2004 avondinstuif (organistatie Leiden Atletiek)
Jirina van Kesteren

800 m

2.27,42 s (beste seizoentijd)
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Amstelveen, 2 juli, Audi AS circuit (organisatie Startbaan}
Sjoerd Lether kwam voor het eerst in wedstrijdverband uit op het onderdeel hinkstapspringen. Hij kwam
tot 11,26 m, niet sleet voor de eerste keer.

Krommenie, 4 juli, Unive Lycurgus Games
Sjoerd Lether

Hoogspringen
Hinkstapspringen

3. 1,65 m
1. 11,67 men een P.R. Voor Sjoerd.

Heiloo, 23 juli, avondinstuif
Jirina van Kesteren

100 m
200 m
verspringen

3. 13,58 s -1,7 m/s P.R
2. 28,46 s -1,5 m/s
2. 4,80 m

Utrecht, 24 juli, Rob Druppers meeting (organisatie A.V. "Hellas"}
Rolf Bruijn

100 m
200 m

serie 2. 8. 12,70 s +0,5 m/s
serie 3. 1. 24,96 s +1,2 m/s

Nederlandse kampioenschappen voor junioren A en B.
Op 25, 26 en 27 juni waren de Nederlandse kampioenschappen voor junioren A en 8 .
Voor deze wedstrijd hadden zich ingeschreven Sjoerd Lether, Stein Metten, Jirina van Kesteren en
Sanne Immer.
De kampioenschappen werden dit jaar gehouden in Sittard en dat is niet naast de deur.
Sjoerd en ik hadden dit weekend geen beschikking over een auto en moesten dus met het openbaar
vervoer reizen. Dat dat niet altijd gemakkelijk was mag uit het onderstaande verslag duidelijk worden.
Het begon al op de heenreis waar op station Haarlem de trein richting Sittard al met een half uur
vertraging zou vertrekken. In Sittard aangekomen is er geen busverbinding met het atletiekstadion, dat
werd dus eèn half uur lopen.
Vanaf het stadion naar ons hotel (Van der Valk) ging wel een bus, maar dan moest je eerst twintig
minuten lopen naar de halte en vanaf de uitstapplaats nog eens 10 minuten. Het weer was echter erg
mooi geworden en besloten Sjoerd en ik de afstand van ruim 5 kilometer maar te voet af te leggen. Na
een prettig verblijf in ons hotel besloten we de volgende ochtend vroeg op pad te gaan, zodat we alle
tijd hadden om op de atletiekbaan te komen. Gelukkig voor ons kregen we een lift van Wesley
Groenewegen van AV NOP, die we gedurende het seizoen al diverse keren tegen gekomen waren bij
andere wedstrijden.
Op de terugweg naar Haarlem volgde eerst weer een wandeling van een half uur naar het Station, en
bleek het treinverkeer tussen Oen Bosch en Utrecht gestremd, waardoor we dit stuk van de reis met de
bus moesten afleggen. Wie zegt ook al weer dat Nederlanders meer met het openbaar vervoer moeten
reizen? Wij gaan in ieder geval een volgende keer niet meer met trein en bus.
Over de wedstrijd valt ook nog veel te vertellen . De organisatie was perfect en alle nummers verliepen
vlot en op tijd. Alleen vond Sjoerd het vervelend dat de officials beide keren dat hij moest aantreden vol
bleven houden dat het officiele wedstrijdbroekje van AV Haarlem rood moest zijn. Dit is dus echt niet
het geval en gelukkig werd er verder niet moeilijk over gedaan.
Sjoerd deed op vrijdag avond mee aan de 400 meter horden. Sjoerd bleef iets boven zijn PR en liep
een tijd van 61.47. Dit was een wat teleurstellende tijd voor Sjoerd, die na 300 meter nog zicht had op
een 39 plek in de serie, maar die de laatste 100 meter geen kracht meer had om door te gaan. Mischien
lag dat toch aan de wat lange zit in de trein. De volgende dag liep Sjoerd de 400 meter. Ook hier een
tijd net boven zijn PR. Sjoerd liep 55.88 s~c. Niet echt slecht, maar ook niet bijzonder goed.
Jirina veroverde een plaats in de finale van de 400 meter horden en werd 4e! Op de 400 meter liep zij
een PR. Stein werd se bij het polshoogspringen met een hoogte van 3.35 meter. Op de 110 meter
horden kon Stein geen finaleplaats veroveren . Sanne Immer heeft het uitstekend gedaan, zij werd 2e bij
het HSS.
Al met al een delegatie van 4 atleten van AV Haarlem. Sjoerd en ik hebben genoten van de sfeer op de
wedstrijd en alles er om heen. Voor ons was het zeker een geslaagd weekend en voor herhaling
vatbaar volgend jaar. Het schijnt dat we dan naar Helmond moeten, ook niet echt naast de deur. Een
idee: misschien kan er dan een Haarlem bus geregeld worden voor het vervoer, zodat de atletèn
uitgerust aan de wedstrijd kunnen beginnen. Per slot van rekening vertegenwoordigen de atleten hun
club bij een Nederlands Kampioenschap, en zijn niet alleen de ouders trots dat hun kinderen hieraan
deel mogen nemen, maar ik neem aan d~t de club daar ook trots op is.
Els Lether

4

door Jolt Bosma

AV Haarlem Runners
Rare zomer
'Een atleet
Weet pas wat ie mist
Als ze er niet is'

Om maar even op De Dijk te variëren. De baan dus: al weer enkele weken niet gebruikt wegens
renovatie. Vanaf midden juni had ik mij laten weerhouden oP de donderdagavond te verschijnen, met
excuses natuurlijk: de Grachtenloop (een dag later), EK-voetbal, regen. Donderdag 8 juli meld ik me
weer eens, 18.30, lekker vroeg. Verwaarlozing van het contact wordt ruw bestraft: een juist
omgewoelde baan zonder bekenden, en een klein buiije. Wat wil een mens minder?
De baan, zo wordt me op hardhandige wijze bijgebracht, is het epicentrum van de vereniging: al
donderdagavonden lang zonder de dwingende commando's van Rob de Nieuwe, de stevige
rompkracht-oefeningen van Ruud Wielart, slap geouwehoer, iets minder slap rondjes lopen,
onverwachte gasten etc.
Afijn, gelukkig is er wel degelijk gelopen. Zo kende de 3e Velserbroekloop zowel bij de senioren als bij
de veteranen een spannende tweestrijd. Ook staat ons, als we willen, weer van alles te wachten, zie de
agenda. Voor correcties, aanvullingen en eigen uitslagen: jolt.bosma@planet.nl

Uitslagen

18 juni, Haarlem. Grachtenloop, 9,2 km
23. John Muijrers
66. Jolt Bosma
93. Reinout Laanstra

35.14
38.25
39.27

2 juli, 10 km, 3e Velserbroekloop
Msen.
12. Reinout Laanstra
13. Jeroen Peeters

40.58
41.02

M40
3. Adrie Tol
4. Frank Peeters

37.50
37.52

_ Agenda
Zaterdag 11 september:
Zaterdag 11 september:
Zaterdag 11 september:
Zondag 19 september:
Zondag 26 september:

Pierloop Velsen
100 km van Winschoten (incl. 10 X 10)
J ungfrau-Marathon, Interlaken (Zwitserland)
Dam-tot-Damloop, Amsterdam
Trosloop, Hàarlem
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Clubrecords senioren en junioren A en 8, stand 1 augustus 2004
Het is al weer ruim twee jaar geleden dat de clubrecords voor deze categorieën zijn gepubliceerd.
Hieronder een update. Bij de heren senioren zijn er geen recente veranderingen. De prestatie zijn dan
ook van zeer hoog niveau. Wel is een omissie in de oude recordlijsten ingevuld: het seniorenrecord van
Frank van Ravensberg op de 10 km snelwandelen. Bij de jongens B-junioren is een clubrecord
gehonoreerd van Sjoerd Lether op de 400 meter horden. Het record B-junioren op de 300 meter horden
is niet meer opgenomen, omdat dit geen courante recordafstand meer is voor deze categorie.
Bij de dames en meisjes A en B zijn er wat meer mutaties, omdat tot 1988 maar weinig damesatleten
lid van AV Haarlem waren. De lat ligt hier wat lager. Nieuw opgenomen zijn records van Larissa
Scholten, Jirina van Kesteren en Sanne Immer. Larissa vanwege haar C-record op de 1000 meter, dat
ook voor de A- en B-junioren en senioren geldt. Jirina op de 400 meter horden bij alle drie categorieën,
op de 800 meter meisjes B en op de zevenkamp meisjes B. En Sanne op het onderdeel
hinkstapsprong, zowel bij de meisjesBals A. Verder zijn ten opzichte van het overzicht van 2002
ontbrekende data toegevoegd en foutjes hersteld. Eventuele opmerkingen en aanvullingen kunnen
gericht worden aan de technische commissie t.a.v. Gerard van Kesteren.

Clubrecords Heren
Onderdeel
100 meter e.t.
200 meter e.t.
400 meter e. t.
800 meter
1000 meter
1500 meter
1 engelsemijl (1609 m)
2000 meter
3000 meter
5000 meter
10000 meter
11 0 meter horden e. t
400 meter horden e.t.
3000 meter steeple chase
10 km snelwandelen
20 km snelwandelen
30 km snelwandelen
50 km snelwandelen
hoogspringen
polsstokhoogspringen
verspringen
hinkstapspringen
kogelstoten
discuswerpen
kogelslingeren
speerwerpen
4 x 100 meter e.t.
4 x 200 meter e.t.
4 x 400 meter
4 x 800 meter
4 x 1500 meter
tienkamp

Naam
Sammy Mansels
Sammy Mansels
Maria Westbroek
Stijn Jaspers
Paul Jaspers
Stijn Jaspers
Stijn Jaspers
Stijn Jaspers
Stijn Jaspers
Stijn Jaspers
Stijn Jaspers
Marc Kok
Frank Versteeg
Evert van Ravensberg
Frank van Ravensberg
Frank van Ravensberg
Frank van Ravensberg
Frank van Ravensberg
Ruud Wielart
Pim Göbel
Hein Macknack
Aafbrecht vd Veen
Rob Bakker
Les Brown
Schelto Scheltens
Niels Terol
Sammy Monsels, Maria Westbroek,
Henk Macknack, Mike Bienfait
Jan Willem vd Wal, Nilo Emerenciana, Mike Bienfait, Maria Westbroek
Nilo Emerenciana, Allen Ellsworth ,
Mike Bienfait, Maria Westbroek
Richard Cabri, Dan Portegijs, Evert
van Ravensberg, Michel Hulsman
Dan Portegijs, Pieter Fris, Evert
van Ravensberg, Stijn Jaspers
Jeltjo Doornbosch

Het puntenaantal is gecorrigeerd naar de nieuwe IAAF telling van 1985
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Prestatie
10.49
21 .03
47.14
1.50.6
2.26.3
3.40.29
3.57.28
5.05.9
7.47.4
13.24.46
29.43.46
14.73
53.88
8.48.0
46.25.0
1.29.37.5
2.34.11
4.47.05
2.28
4.90
7.56
16.11
17.01
50.02
56.18
67.08
41.67

Plaats
Nijmegen
Koblenz (D)
Den Haag
Haarlem
Leiden
Hengelo
Koblenz (0)
Arnhem
Brussel (B)
Leuven (B)
Baton Rouge
Krommenie
Hengelo
Roosendaal
Rotterdam
Sittard
Stiphout
Stiphout
Leiden
Merksem (B)
Amsterdam
Vught
Zoetermeer
Krommenie
Lisse
Haarlem
Den Haag

Datum
19-07-1981
26-08-1981
04-07-1980
09-09-1981
16-09-1983
12-07-1983
25-08-1982
17-08-1983
24-09-1983
01-06-1984
1984
02-07-1989
21-05-1988
28-08-1979
27-09-1981
24-06-1984
24-10-1982
24-10-1982
01-07-1979
22-06-1980
29-05-1988
03-08-1986
04-06-1992
11-07-1982
07-05-1994
13-06-1997
13-09-1980

1.25.29

Zwolle

23-05-1982 NR

3.14.1

Haarlem

14-07-1982

7.50.1

Den Haag

01-07-1978

15.56.73

Vught

12-09-1981

6566 pnt1

Vlissingen

15/16-09-1962

Clubrecords Jongens A
Onderdeel
100 meter h.t.

Naam
Chris Berger
Maria Westbroek
200 meter h.t.
Chris Berger
Maria Westbroek
400 meter e.t.
Maria Westbroek
800 meter
Stijn Jaspers
1000 meter
Paul Jaspers
1500 meter
Paul Jaspers
3000 meter
Paul Jaspers
5000 meter
Paul Jaspers
11 0 meter horden
Ruud Wielart
400 meter horden
Rob Strik
2000 meter steeple chase Paul Jaspers
10 km snelwandelen
Frank van Ravensberg
1 uur snelwandelen
Frank van Ravensberg
hoogspringen
Ruud Wielart
polsstokhoogspringen
Arno van Vugt
verspringen
Hein Macknack
hinkstapspringen
Hein Macknack
kogelstoten
Leo van der Veer
discuswerpen
Martijn Spruit
kogelslingeren
Martijn Spruit
speerwerpen
NietsTerol
4 x 100 meter h.t.
Kenneth Portanger, Hein Macknack,
René Moesman, Allan Ellsworth
4 x 400 meter e. t.
Daan v Rijsbergen, Stijn Jaspers,
Bart v Rijsbergen, Raymond Hoefman
4 x 800 meter
Bart van Rijsbergen, Raymond
Hoefman, Roland d R, Stijn Jaspers
tienkamp
NietsTerol

2.26.3
3.43.8
7.57.62
14.34.38
15.4
55.9
6.09.2
47.20.4
12.837,35m
2.13
4.40
7.33
15.02
14.66
47.28
34.44
63.50
42.4

Plaats
Hilversum
Merksem (B)
Amsterdam
Haarlem
Den Haag
Sittard
Leiden
Neerpelt (B)
Hechte! (B)
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem
Veldhoven
Drachten
Zaandam
Brussel (B)
Haarlem
Utrecht
Utrecht
Brugge (B)
Den Haag
Groningen
Haarlem
Haarlem

Datum
17-08-1930
26-08-1978
15-06-1930
21-05-1980
04-07-1980
10-08-1980
16-09-1983
02-08-1984
14-08-1984 NR
02-09-1984
25-06-1972
09-07-1967
20-05-1982
06-10-1979 NR
03-08-1979 NR
30-06-1973
29-05-1982
01-09-1985
26-08-1984
02-10-1966
26-06-1994
27-06-1993
04-05-1994
09-10-1983

3.22.90

Den Haag

14-09-1980

8.16.5

Den Haag

29-08-1980

5987 pnt

Haarlem

1/2-10-1994

Prestatie
10.5
21.1
47.14
1 . 51.~

Clubrecords Jongens 8
Onderdeel
100 meter h.t.
200 meter h.t.
400 meter e.t.
800 me,ter
1500 meter
3000 meter
110 meter horden e. t.
400 meter horden e.t.
1500 meter steeple chase
5 km snelwandelen
10 km snelwandelen
1 uur snelwandelen
hoogspringen
polsstokhoogspringen
verspringen
hinkstapspringen
kogelstoten
discuswerpen
kogelslingeren
speerwerpen
4 x 100 meter
4 x400 meter
4 x 800 meter
negenkamp

Naam
Maria Westbroek
Maria Westbroek
Casper Slöos
Paul Jaspers
Paul Jaspers
Paul Jaspers
Walter Kruk
Sjoerd Lether
Paul Jaspers
Frank van Ravensberg
Frank van Ravensberg
Frank van Ravensberg
Walter Kruk
Stein Metten
Hein Macknack
Hein Macknack
Leo van der Veer
Dennis Kruithof
Martijn Spruit
NietsTerol
Tony v/d Prijt, Chris v/d Werft,
Jerry Brouwer, Walter Kruk
vacant, limiet 3.50 min.
vacant
Walter Kruk
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Prestatie
10.5
22.2
49.90
1.56.9
4.00.5
8.37.83
14.78
61 .02
4.24.7
24.40.0
49.47.2
11.444,60m
2.01
3.40
7.27
15.02
15.55
44.58
33.72
56.86
44.5

Plaats
Merksem (B)
Den Haag
Haarlem
Arnhem
Utrecht
Haarlem
Vught
Amsterdam
Nijmegen
Sonder-Omme
Rotterdam
Rotterdam
Vught
Haarlem
Den Haag
Utrecht
Leiden
Amsterdam
Utrecht
Breda
Spijkenisse

Datum
26-08-1978
20-08-1978
29-05-1982
31-05-1982
24-09-1982
29-05-1982
28-06-1987
14-05-2004
05-06-1982
(DK) 25-06-1977
30-01-1977
17-10-1976
28-06-1987
13-06-2004
24-09-1983
26-08-1984
13-06-1965
27-06-1982
27-09-1992
28-06-1992
26-09-1987

5783 pnt

Vught

27/28-06-1987

Clubrecords Dames
Onderdeel
100 meter
200 meter
400 meter
800 meter
1000 meter
1500 meter
3000 meter
5000 meter
10000 meter
100 meter horden
400 meter horden
hoogspringen
polsstokhoogspringen
verspringen
hinkstapspringen
kogelstoten
discuswerpen
speerwerpen
4 x 100 meter

Naam
Brenda Stoete
Brenda Stoete
Carla van der Klei
Marianne van de Linde
Larissa Scholten
vacant, limiet 5.10 min.
Marianne van de linde
Marianne van de Linde
Marianne van de Linde
Brenda Stoete
Jirina van Kesteren
Anja Smits
vacant, limiet 2,95 m.
Mieke van der Kolk
Mieke van der Kolk
Toos Stoete
Toos Stoete
Toos Stoete
Brenda Stoete, Carla v/d Klei,

Prestatie
12.73
25 .7
59.4
2.16.1
3.10.64

Plaats
Beverwijk
Amsterdam
Amsterdam
Huizen
Utrecht

Datum
19-06-1991
26-05-1990
20-05-1990
06-09-1992
22-06-2002

9.22.86
16.22.4
33.44.0
14.9
68.82
1.65

Haarlem
Santpoort
Santpoort
Santpoort
Sittard
Papendal

24-07-1992
08-07-1984
13-09-1991
19-06-1994
25-06-2004
20-05-1973

6.21
12.24
11 .16
31 .28
44.96
49.1

Leiden
Assen
Haarlem
Santpoort
Haarlem
Santpoort

26-06-1993
17-07-1994
12-04-1992
17-06-1992
20-04-1992
19-06-1994

zevenkamp

Brenda Stoete

4047 pnt

Vlissingen

1/2-09-1990

12.75
25.7
60.5
2.16.5
3.10.64

Amsterdam
Amsterdam
Santpoort
Am hem
Utrecht

26-05-1990
26-05-1990
29-04-1990
27-06-1974
22-06-2002

15.0
68.82
1.65

Papendal
Sittard
Papendal

20-05-1973
25-06-2004
20-05-1973

20-05-1973
Papendal
26-06-2004
Sittard
23-05-2001
Haarlem
27-05-1988
Beverwijk
Alphen a/d Rijn 12-06-1994
24-06-1990
Lisse

Jaquefine Konerman , Mieke v/d Kolk

Clubrecords Meisjes A
100 meter
200 meter
400 meter
800 meter
1000 meter
1500 meter
100 meter horden
400 meter horden
hoogspringen
polsstokhoogspringen
verspringen
hinkstapspringen
kogelstoten
discuswerpen
speerwerpen
4 x 100 meter

Brenda Stoete
Brenda Stoete
Brenda Stoete
lngrid de Jager
Larissa Scholten
vacant, limiet 5.20 min.
Anja Smits
Jirina van Kesteren
Anja Smits
vacant, limiet 2,80 m.
Anja Smits
Sanne Immer
Baltine de Wit
Brenda Stoete
lngeborg Zandbergen
Aneska de Windt, Chantal Bruyn,

5.73
11 '16
10.79
23.26
31.30
50.5

zevenkamp

Brenda Stoete

4047 pnt

Kivelly Grotendorst, Brenda Stoete

Vlissingen

1/2-09-1990

Clubrecords Meisjes 8
100 meter
200 meter
400 meter
800 meter
1000 meter
1500 meter
100 meter horden
400 meter horden
hoogspringen
polsstokhoogspringen
verspringen
hinkstapspringen
kogelstoten
discuswerpen
speerwerpen
zevenkamp

Brenda Stoete
Brenda Stoete
Chantal Bruyn
Jirina van Kesteren
Larissa Scholten
Jirina van Kesteren
Meraud de Rooy
Jirina van Kesteren
Sanne Immer
vacant, limiet 2,70 m.
Marjanne van Sambeek
Sanne Immer
Wendy IJzerman
Wendy IJzerman
lngeborg Zandbergen
Jirina van Kesteren
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24-07-1988
29-06-1988
1990
20-08-2003
22-06-2002
13-08-2003
02-10-1993
25-06-2004
19-08-2000

12.5
26.3
61 .6
2.26.67
3.10.64
5.25.81
16.8
68.82
1.60

Krommenie
Haarlem
?
Leiden
Utrecht
Haarlem
Haarlem
Sittard
Krommenie

5.31
10,52
11 .90
23.80
31 .30
3729 pnt

05-06-1993
Beverwijk
17-05-2002
Amstelveen
17-04-1994
Haarlem
17-05-1995
Haarlem
Alphen a/d Rijn 12-06-1994
Heerhugowaard 5/6-06-,2004

•

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.

Kan Dinkla (Junioren C2)
De 1• dag van de meerkamp
We begonnen met de dag heel vroeg op blehh hou ik niet echt zo van maar goed voor mij was het
kwart voorr 8 opstaan en dan lekker omkleden en dan naar het mendel en daar stonden er al weer een
paar begeleiders atleten enzovoorts. We vertrokken iets later dan we geplant hadden maar dat maakt
niet echt veel uit, iedereen ging bij elkaar en mee rijden met die hap was vrij gezellig ik reed met niels
en jirina en sjoerd mee neefje van jirina was gezellig in de auto en we stonden bij het stoplicht ene helft
reed door en de andere helft bleef staan want het was rood en na een tijdje wachten was het groen en
vertrokken en daar kwamen ze hoor de 2 steltjes baltineen stefan,reden ons voor bij en we gingen ze
achter na egt lachen ,aar goed we volgde stefan natuurlijk weer eens want die wist egt alles, we reden
een omweg sjoerd(vader van niels w.) zei al je kan ook via rnaastricht naar zaandam.
En jah hoor daar kwamen we aan eindelijk de rest deed er 20 minuten over wij 30 a 35 minuten en daar
liepen we over de atletiekbaan een mooi plekje uit zoeken uit de wind. We waren er al een ruim van te
voren maar dat maakt ook niet echt veel uit.
Niels en Kan gingen de partytent opzetten hoor zoo hey dat was een makkie voor ons allebei we
hadden het zo in elkaar gezet was egt een eitje voor ons maar goed we hadden de tent op gezet en
alle spullen hadden we er onder gepleurd en het was gelijk een pijn hoop maar goed kwam allemaal
wel goed. De meeste pakte gelijk de bal en gingen gelijk een potje voetballen dat kon ook zo wat alleen
maar, maar goed maakt ook niet egt veel uit we hadden in iedergeval wel lol, tsjah en op eens was het
tijd voor ons we moesten ons voor berijden op de wedstrijd ff inlopen warming-up enzovoort en tsjah
daar zaten we dan in een party tent 1 uur te wachten voor het begin zo als gewoon lijk loopt het weer
eens 1 uur uit egt niet normaal maar goed kwam allemaal wel goed we moesten onze onderdelen we
achter elkaar doen maar goed maakt ook niet egt veel uit en daar stonden we dan de 100 meter lijn
tegen de wind in daarna wind mee het was echt wisselvallig en toen moesten wij Niels P., Niels W.,
Fank, Martijn en Kan in de start blokken en boem daar gingen we en was gelijk schot er achter na want
martijn maakte valse start nou moesten overnieuw de start weer doen agjah dit keer ging het super
goed behalve de volle laag in je face, maar goed wel als tijd 12 blance en de andere in mijn serie 13
nog wat ook goed haha
Daarna verspringen hoor zo met inspringen ging het goed maar als het er op moest aan komen was
het vullus agjah k deed me best. Daarna na het verspingen moesten we gelijk gaan kogelstoten was
heel erg leuk daar en met de andere atleten ging het ook supa geloof k en met mij ook wel, de laatste
poging deed k voor het eerst mijn aanglij en wat stootte ik egt ongelofelijk 10,22 mtr dat vond ik wel
mooi haha voor het eerst een aanglij haha en toen waren we daar klaar mee moesten we gelijk
hoogspringen niels en niels waren diep geconcentreerd om hoog te springen en k was vrij druk bezig
met andere, maar niels w. ging niet zo lekker hij sprong voor zijn doende niet hoog was eigenlijk niet
hoog als je normaal 1.65 kan springen en 1.55 sprint, de andere atleten sprongen ook hoog en ik ook
ik sprong 1.65 was egt blij nou k had wel een paar keer geluk gehad toen bewoog de lat een beetje en
toen kwam er net een windje aan die het weer recht blaasde egt mazzel en niels p. nou das egt een
toppertjuh in hoogspringen zo hey die sprong 1. 75 mtr hoog das egt zo goed van hem hij was erg blij
en dat word hem ook gegunt.
Zo wij waren klaar met onze onderdelen en gingen naar ons partytent ik was wezen douche en de
andere jongens gingen beetje uitrusten en voetballen en de meisjes gingen geloof k ook douche haha
maar goe stefan en batine gingen lekker de barbecue aan stoken en sanne kwam er ook aan met een
grote tafel iedereen was zo'n beetje klaar met omkleden en gingen lekker eten gezamenlijk was
gezellig was wel rotsooitje maar dat werd allemaal weer opgeruimd en de hamburgers waren ook lekker
haha beetje zwart maar goed. Na het eten gingen we ff voetballen en toen zijn de D-j unioren hun
spullen wezen pakken en naar binnen gebracht en ja hoor wij komen der ook aan en bijna alle 0-tjuhs
waren in hun pyjama het zag er gezellig uit. De C-tjuhs waren nog buten daarna zijn we onder de
partytent wezen zitten was heel gezellig en knus haha beetje praten lol maken en zow en toen was het
alweer vrij laat maar niemand was moe behalve martijn die ging vroeg slapen dus ie lieten we lekker
slapen ahha daarna ben k ff nar binnen geweest ff op bezoek bij tara, debora,batline en sanne zag er
gezellig uit allemaal de D-tjuhs waren vrij druk in de weer.
Baltine wilde graag slapenn een 2 persoonsbed nam het hele bed in beslag sanne lag maar op een dun
bedje van 1 cm dik, de d-tjuhs waren nog steeds druk debora, tara en ik zijn bij de voordeur gaan zitten
lekker zitten praten opeens zei tara niks meer terug want die lach diep in slaap tegen een kachel aan
zag er heel lief uit daarna was het ook alweer eens vrij laat en debora ging ook maar slapuh bij der
zusie. De 0-tjuhs waren ook rustig ik had een klein weddeschapje met ze,ze moeste gaan slapen dan
kregen ze ene milkshake en 2 euro vane nou zeg ze waren gelijk stil maar natuurlijk kregen ze nikseer
van me de volgende dag. Het was al vrij licht buiten was toen ook al half 5 5 uur ofzo maar goed ik had
in ieder geval niet echt geslapen nou eigenlijk helemaal niet geslapen.
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Niels Welier (C2)
Het is weer juli en dat betekend .... ...... ... ... ... .. ........ inderdaad, het ("slaap") weekend in Zaandam. En
we waren met heel veel d'tjes en c'tjes naar zaandam afgereisd. Hoewel het weer niet echt mee zat,
hadden we voorgenomen om er toch een leuk weekend van te maken. De eerste dag ging voor de
c'tjes lekker met 2 clubrecords: Tara van Schie (C 1ste jaars) liep op de 150 meter naar een tijd van
19.6 sec, wel 0.3 sec sneller dan het oude record uit 1994. Niels Pijnaker (C 20e jaars) sprong met het
hoogspringen naar een hoogte van 1. 75 mrt. Dit was een evenaring van het clubrecord.
Toen de 1ste dag klaar was gingen we de tenten op zetten, en we hadden van Gerard Metten een party
tent mogen lenen, en dat was maar goed ook, want het ging regenen, heel hard regenen. De d'tjes en
de meiden zijn toen binnen gaan 'slapen' met Baltine en Sanne en de jongens C zijn buiten gebleven
met de vriend van Baltine: Stefan. Na het eten van veel hamburgers zijn we lekker gaan voetballen
maar dat werd steeds onderbroken door de regen en omweer, waardoor het wel lekker was dat we de
partytent hadden, waar Stef ook een oude lamp op lampen olie had neergezet, zodat het nog lekker
warm was ook. Zo rond een uurtje of half 3 is iedereen maar een beetje naar z'n tent gegaan en gaan
slapen, behalve Kan, en Kan die zal daar achteraf veel spijt van hebben gehad .... ...... .. .. ... .. .. ... .. ..... . .
De 2de dag begon lekker, zo rond 6 uur waren de meeste kinderen al uit hun tent en het was zonnig en
strak blauw. En toen de meeste kinderen weer wakker waren is Stef maar even gaan slapen, want die
is wel de hele nacht wakker gebleven.
En Kan .... .. ....... Ja Kan die zag er wel steeds minder wakker uit, maar hij bleef volhouden dat alles
goed was en dat hij zeker niet ging slapen. Toen gingen we ontbijten, en dat was, moet ik eerlijk
zeggen, goed geregeld. Er was genoeg brood en bolletjes om iedereen te vullen en we kregen zelfs
nog allemaal een lunchpakket en een appel, wafel, en wat lekkers mee. En na het ontbijt begon Kan
toch wel enkele tekenen van vermoeidheid af te stralen en is toen toch maar zijn tent in gedoken en hij
sliep meteen, sterker nog hij wou niet een meer zijn tent uit komen om de horde te lopen, en ook al was
hij uit zijn tent, elke keer dat hij ging zitten of liggen was hij weg ... .. . ..... .. .
De 2de dag stelde qua prestaties ook niet heel veel voor, maar ja, wat wil je ook met zo'n nachtrust.
NietsPen Frank (die wel goed hadden geslapen) liepen allebei eenprop de 100 mrt horde: 15.6 sec.
en 15.4 sec., Niets W won de serie van de 1000 mrt in 3.03.7 en ook dat was een pr. Kan is (ondanks
zijn 'nachtrust') gewoon 3de geworden in het eindklassement, evenals als Tara, alleen met het verschil
dat Tara nog wel redelijk heeft geslapen.
Het was dus een leuk, gezellig maar vooral een nat weekend, met 2 clubrecords en toch nog wel wat
pr's. En Zaandam bereiden jullie je maar weer voor want: "Haarlem Will Be Back".

De uitslagen
iongens 0 .1

80m
80 m horden

speerwerpen
verspringen
hoogspringen kogelstoten 1000m

11.4
16.2
12.3
16.0
13.1
18.3
12.2
17.5
14.7
24.5

519
296
396
310
301
171
409
215
141
1

4.10
1.45
3.81
1.35
3.33
1.20
3.65

438
582
380
499
284
389
348

18.59
5.92
27.96
6.52
17.18
5.28
16.20

2.53
4.37

124
197

71
8.91
4.40.4 149

11.3
14.8
13 Gydo vd Pieterman 12.7
16.0
21 Bob de Groot
12.8

534
398
347
310
335

3.71
1.35
3.65
1.35
3.88

360
499
348
499
394

23.51
9.58
18.55
5.77
9.53

4 Jeroen Teeuwen
6 Anner de Jong
10 Tim Hertel
12 Roy de Groot
13 Sjoerd de Vries
jongens 0.2
5 Alex Overkamp

297
301
463
338
268
260
248

totaal pnt

3.40.1 419

2852

4.40.7 148

2534

4.09.6 270

1943
1220

14

388
502
296
292
88

683
3.21.6 535

3216

3.49.0 370

2462
817

jongens C.1

100 m
100 m horden
10 Lennart Overbeeke 14.2
481
20.0
350
jongens C.2
3 Kan Dinkla
12.0
785
15.3
675
8 Niels Pijnaker
13.3
593
15.6
649
13 Niels Welier
13.1
620
17.7
488
16 Frank vd Peet
13.2
607
15.4
666
19 Martijn Lether
14.0
504
21 .9
257
meisjes 0.1
4 Katinka Becker
7 Roony v Schie
10 Leonie vd Heijden

60 m horden
verspringen
12.2
333
3.90
398
13.9
198
3.37
292
12.5
307
3.35
288

meisjes 0.2
7 Deborah vd Heiden 12.2
4.24
9 Pien Roozen
12.3
4.00
meisjes C.1
3 Tara van Schie
pupillen A
26 Dik de Groot
29 Lisa v Dijck
42 Lisanne de Ruijt

333
466
324
418

verspringen
speerwerpen
6.63
344
13.48 188

hoogspringen
kogelstoten
discuswerpen 1000 m
1.30 462
3.18.1 559
15.97 228

5.54
37.46
4.87
20.00
5.01
18.06
4.65
17.73
4.44
26.71

10.57
28.86
9.27
18.49
8.16
18.37
7.46
17.93
6.65
17.82

725
605
595
324
623
286
550
279
506
443

549
457
487
278
430
276
392
267
345
265

1.65
3.25.7
1.75
3.27.3
1.50
3.03.7
1.30
3.43.5
1.40
3.58.8

741
507
817
497
623
668
462
400
541
321

hoogspringen
kogelstoten
426
1.25
6.46
334
1.15
352
8.70
458
1.15
352
400
7.62

speerwerpen
totaal pnt
600m
17.29 271
1.53.0 508
20.64 336
2.17.9 252
16.68 258
2.24.4 199

1.20
8.81
1.15
7.25

19.29
1.54.6
13.76
1.47.4

389
464
352
380

40m
60m
6.8
9.5
6.6
9.4
7.3
10.3

542
519
587
538
440
399

verspringen
hoogspringen
3.44
406
1.15
452
3.79
476
1.15
452
3.29
376
1.00
342

balwerpen
kogelstoten
27.14 410
7.05 468
17.69 284
5.28
360
20.20 320
5.81
394

318
22~

2.51
0.95

17.46 280
4.49
306
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Frans Halsplein Haarlem

15

4014
3623
3182

2270
1888
1804

2250

kogelstoten
speerwerpen 600m
10.13 529
1.57.1 459
19.59 316

220
306

4240

2450

hoogspringen
verspringen
1.50
623
4.99
619

7

2612
5044

310
488
194
582

80 m horden
150m
13.6
503
19.6
633

pupillen BC mini
11 Jean-Luc Ove~~~fl1P ~f.

pnt

totaal pnt
3682

1000 m totaal pnt
4.00.7 411

3208

3.43.1 502

3196

4.12.5 358

2629

4.25.7 303

1961

UIT DE OUDE DOOS
Eerbetoon aan sporthelden is in Nederland hoogst ongewoon
tets wat pioniers met profeten gemeen hebben, is dat zij in eigen land zelden worden geëerd. Dat
ondervond het bestuur van qe H.A.V. "Haarlem" toen het in 1965 een initiatief om een wegwedstrijd te
organiseren van de Haarlemmerpoort in Amsterdam naar de Amsterdamse Poort in Haarlem, op onwil
en/of desinteresse van hogere sportinstanties zag stranden.
Het idee voor deze loop was afkomstig van Hans Busé, de toenmalige wedstrijdsecretaris van de
vereniging, die hiermee luister wilde bijzetten aan de herdenking van de honderdste geboortedag van
Pim Mulier, de zo innig met de stad Haarlem verbonden sportpionier van weleer. In het Boek der
Sporten (1904) van de sportjournalist Jan Feith worden tussen de talrijke sportverrichtingen die Pim
. Mulier zelf op zijn naam schreef (waaronder een Friese Elfstedentocht, 18 jaar voordat deze
schaatsmarathon door zijn toedoen voor het eerst - op 2 januari 1909 - werd georganiseerd) ook een
aantal van zijn atletiekprestaties vermeld.
Zijn pogingen de 16 kilometer tussen beide stadspoorten zo snel mogelijk af te leggen, hadden vroeger
veel aandacht getrokken. En doordat Mulier zelf aantekening hield van die pogingen, kennen we ook
enkele tijden: op 31 juli 1885 deed hij er 1 uur en 10 minuten over; op 18 september van dat jaar klokte
hij 57 minuten.
Vandaar dat idee van Hans, maar het mocht niet zo zijn. "Bijzonder betreurenswaardig", noemde Dick
Hagtingius dit in de H.A. V. -er van maart 1965, "maar ook bijzonder jammer voor onze vereniging en
voor de man die deze initiatieven verder uitwerkte, Emile Bleijswijk."
Pleister op de wonde was dat de naam Pim Mulier in Haarlem wel voortleeft in het Pim Mulier Sportpark
en in de op 10 maart 1965 ten doop gehouden Pim Mulierlaan.
Begrijpelijkerwijs heeft dat laatste, onder anderen bij het lid van de reünistenclub Herman Stob, de
vraag doen rijzen of de nagedachtenis van die andere grote Haarlemmer, Adriaan Paulen (1902-'85)
niet op een vergelijkbaar eerbetoon aanspraak zou mogen maken. Weliswaar kende de Nederlandse
atletiek korte tijd de Adriaan Paulen Memorial in Hengelo (voortzetting van de sinds 1981 in het ook
naar haar genoemde stadion gehouden Fanny Blankers-Koen Games en inmiddels weer herdoopt in
FBK-Games), maar in een Haarlems stratenboek zoekt men de naam Paulen vergeefs. Nee, dan het
dorpje Dwingeloo, dat een laan heeft vernoemd naar zijn succesvolle atletiekzoon Egbert Nijstad,
veelvoudig Nederlands kampioen op de 5000 en 10.000 meter en veldloop uit de jaren zestig en
zeventig!
Leerzaam is hoe de grondleggers van de in wedstrijdvorm beoefende atletiek, de Grieken, dit
aanpakten en aanpakken. Niet alleen immers schonken zij ons de Olympische Spelen, ook wisten zij,
getuige de odes waarmee Olympische winnaars bij hun terugkeer in hun stadstaat geëerd werden, de
daar geleverde prestaties goed op waarde te schatten. Geestelijke vader van die odes, die door een
koor ten gehore werden gebracht, was ca 520 v. Chr. de componist en tekstdichter Simonides van Kea
(thans Keos); de beroemdste Pindarus, van wie 441ofdichten bekend zijn. Maar ook waren de Grieken
niet te beroerdPierrede Coubertin, de man die hun Spelen in 1896 nieuw leven inblies, nabij het
stadion in Olympia met een standbeeld te eren.
Een voorbeeld van onstuimig eerbetoon, door de Grieken aan een sportheld bewezen, is van recentere
datum. In 2001 is namelijk de Éolos Kenderis in gebruik genomen, een veerboot die de dienst
onderhoudt tussen Piraeus en Mytilini, de hoofdstad van het eiland Lesbos. Dit in Frankrijk gebouwde
schip van de Lesbische NEL Lines, wordt voortgestuwd door een harde waterstraal in plaats van door
een schroef, zo valt te lezen in het tijdschrift Lychnari (nummer 3-2004). Het haalt een snelheid van 40
knopen (ca 72 km/u) en heeft de vaartijd op genoemd traject van 12 tot 6 uur bekort. Het schip dankt
zijn naam aan de Grieks-mythologische god van de wind Aiolos en aan de in Mytilini geboren atleet
Konstandinas Kenderis, die in Sydney Olympisch kampioen werd op de 200 meter en het jaar daarop
ook nog eens wereldkampioen .
Dat niet alle inwoners van Lesbos blij zijn met hun supersnelle veerboot, komt doordat het schip een
onzichtbare hekgolf produceert die verraderlijk op de kades en stranden van het eiland komt aanrollen.
Daardoor regende het klachten, onder anderen van vissers die hun boten tegen de kades zagen
stukslaan, zodat het schip nu bij het naderen van de haven tijdig vaart moet minderen. Doch zelfs als
het op halve kracht vaart, doet het Kenderis nog alle eer aan ...
Hans Douwes
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