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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem''

lilvinkesteyn

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

verwarmingstechniek
Totaalinstallateur van:
* centrale verwarming
* vloerverwarming
* warmtevoorziening zwembaden

Frans Halsplein Haarlem

* luchtbehandeling

sanitair-badkamers
* zonne-energie
*

Ea

Specialist in zonne-energie

Lange Herenstraat 10
2011 LH Haarlem

Ud van de

Vereniging van
Nederlandse
lnstallatiebednjven

ORNAM f Jl T E l _ & BEE LDE I G I ETERIJ
H A D LS O DER EJ\r\I NG

023. 5320433/5324257
Al

~aar het vertrouwde adres

Geweer, tra at ) ()/ 2 - 2 0 14 J E Haa rlem

Te le fo on 023- 524 07 24- b x 023-52 4

IJ 56

FORWOMEN

FORMEN

FORWOMEN

KERKSTRAAT 32

KERKSTRAAT 43

HOOFDSTRAAT 175

NOORDWIJK-BINNEN

NOORDWIJK-BINNEN

SASSENHEIM

TELEFOON (071) 364 70 3 7

TELEFOON (071) 364 99 08

TELEFOON (0252) 220 103

ATLETIEK VERENIGING HAARLEM
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ZATERDAG
12:30 JURYVERGADERING
Pupillen A
Pupillen B
Pupillen C
13:00 60 m
13:10 40 m
13:10 40 m
14:00 kogelstoten
14:00 kogelstoten
14:00 balwerpen
15:00 verspringen
15:00 verspringen
15:00 verspringen
16:15 1000 m
16:00 600 m
16:15 1000 m
ATIENTIEl Bij de pupillen tellen de 600 m en 1000 m NIET mee voor de puntentelling.
Voor deC- enD-junioren worden de officiële KNAU-meerkampen georganiseerd. De wedstrijden
voor deze groepen duren twee dagen, zaterdagZ'en zondag», oktober.
Meisjes D
Jongens C
Meisjes C
9
JongeilS D
14:00 60 m horden
13:30 100 m
13:45 80 m horden
13:20 80 m
14:30 hoogspringen
14:00 verspnngen
14:30 hoogspringen
14:00 verspringen
16:00 speerwerpen
15:00 kogelstoten
16:00 kogelstoten
15:30 speerwerpen
16:00 hoogspringen
17:00 150 m

ZONDAG
10:00 JURYVERGADERING
Heren en Jongens AIB Dames en Meisjes A/B
10:30 lOOm
10:30 lOOm
11:00 verspringen
11:00 hoogspringen
12:30 kogelstoten
12:30 kogelstoten
13:30 hoogspringen
13:30 verspringen
14:30 speerwerpen
15:15 speerwerpen
16:15 1000m
16:30 1000m

Recreanten
11:30 80 m
12:00 kogelstoten
13:45 verspringen
15:10 600 m

Dames en heren L.A.
13:00 10 km (baan)

Jongens C
11:15 100 m horden
12:30 discuswerpen
13:45 speerwerpen
15:15 1000m

Jongens D
11 :00 80 m horden
11 :45 hoogspringen
14:00 kogelstoten
15:30 1000 m

Meisjes D
12:30 verspringen
13:45 kogelstoten
15:00 600m

Meisjes C
12:00 verspringen
13:00 speerwerpen
14:45 600m

Om de wedstrijden voorspoedig te laten verlopen kunnen we alle hulp gebruiken.
Dus ... ouders, vriend(inn)en, partners, broers, zussen .... komt allen helpen!!!!!
.... ................................ (naam) doet mee aan de onderlinge wedstrijden 2004
Categorie (omcirkelen):
Heren (6k)
Jongens A (6k)
Meisjes A (6k)
Pupillen A (3k)
Pupillen A (1000 m)

Dames (6k)
Jongens B (6k)
Meisjes B (6k)
Pupillen B (3k)
Pupillen B (1000 m)

Dames/heren ( 10 km)
Jongens C (8k)
Meisjes C (7k)
Pupillen C (3k)
Pupillen C (600 m)

Recreanten (4k)
Jongens D (7k)
Meisjes D (6k)

Dit strookje uiterlijk donderdag 23 september inleveren bij je trainer op Joop van Drunen.
In verband met bestellen van herinneringen kan bij inlevering van dit strookje na 23 september geen
aanspraak op een herinnering worden gemaakt!!!!

jaargang 58

"verschijnt 8 maal per jaar"
redactieadres

nummer 6

Rob Sch/üter
Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM

September 2004

tel. 023-5250752
e-mail avhaarlem@xs4alf.nl

MEDEDELINGEN

Kopij voor nr. 7: 11 oktober 2004

Nieuwe leden
Annemarie Koelewijn, Senior
Joost de Jonge, Senior
Wouter van Gorselen, B-junior
Chantal Duivis, 0-junior

T eylerstraat 92
Kruisweg 2
Slangekruidlaan 41
Vergierdeweg 252
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Van het bestuur
Einde zomertrainingen
De laatste zomertraining van het seizoen 2004 zal plaatsvinden op donderdag 7 oktober a.s. Gegevens
over de wintertraining zullen worden gepubliceerd in het clubblad van oktober a.s.
Opzeggen lidmaatschap
Indien u voornemens bent het lidmaatschap van de A.V. Haarlem per 1 januari 2004 e beéindigen, dan
dient u dit schriftelijk te melden aan onze ledenadministratie:
Jos van Belle
Sparrenstraat 26
2023 WX Haarlem
Uw brief moet uiterlijk 10 november a.s. bij bovengenoemd adres binnen zijn . Personen waarvan de
afmelding ons na 10 november a.s. bereikt, moeten wij de volledige K.N.A.U. contributie over hetjaar
2005 in rekening brengen.

Overig
Rectificatie
In de vorige Wissel stond een geactualiseerd overzicht clubrecords voor senioren en A- en B-junioren.
Naar aanleiding van het verzoek opmerkingen aan aanvullingen door te geven, meldde Arno van Vught
zich met een reactie op het clubrecord jongens B bij het polsstokhoogspringen. Op 23 mei 1981 sprong
Kenneth Portanger 3,85 m. hoog . Helaas voor Stein Metten was dus zijn toch ook niet misselijke
3,40 m. nog niet voldoende voor een clubrecord. Gelukkig heeft hij als B-junior nog een jaar om hier
overheen te gaan .
Overigens was Arno zelf ook een zeer verdienstelijk springer: in 1980 vloog hij als B-junior over 3.70 m.
Arno is inmiddels bezig met een come back. Met het oog op wedstrijden is de clubkleding reeds
aangeschaft. Arno, bedankt voor je alertheid.
Gertjan Kok
Onze trouwe vrijwilliger Gertjan Kok moeten wij helaas een tijdje missen. Via een telefoontje van zijn
echtgenote Wil vernamen wij dat Gertjan met ernstige hartproblemen was opgenomen in het
ziekenhuis. Inmiddels is Gertjan weer in zijn vertrouwde omgeving in Santpoort.
Het gaat weer redelijk goed met hem, wij hopen van harte dat wij hem binnen afzienbare tijd weer
aantreffen achter de bar van de kantine. Gertjan, het ga je goed, en tot kijk.
J.v.D.
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Namen & Adressen
I Commissies

Bestuur A.V. Haarlem

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

Voorzitter:
Vacant
Secretaris:
Renée Sclunidt
023- 525 2188
Julianalaan 117, 2051 JP Overveen
Penningmeester:
0255 - 515 205
Edwin van Drunen
Duin en Kruidbergerweg 16, 1985 HG Driehuis
E-mail: evd@niehelancee.nl
Betalingen kunnen op de volgende rekeningen gedaan
worden:
Bankrekening
56.80.10.477
Girorekening
643883
Onder vermelding van:
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 - 524 4340

Technische Commissie:
RenéRuis
E-mail: prruis@novacollege.nl
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Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt uitsluitend voor het gehele
kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk bij de
ledenadministratie te gebeuren.

Jeugd Commissie:
Rolf Bruijn
1

Bij geen gehoor:
Joop van Drunen

023 - 5244340

5246346
5350283
5254659
5250752
5263067
5263123
5263123
5279080

020 - 420 8172

! Wedstrijdsecretariaten
i Senioren & Junioren AIB

! Joop van Drunen

023 - 524 4340

I

Junioren C/D
Peter Pijnaker
E-mail: peter.pijnaker@tip.nl

023 - 5258709

I Pupillen
1

Mark Schutte

023 - 5263067

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

Trainers A.V. Haarlem
023 023 023 023 023 023 023 023 -

023 - 549 2129

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

Praktijk Clubarts:
F.S.G.M. Knuvelder
023 - 534 0480
Van Oosten de Bruijnstraat 5, 2014 VM Haarlem
Sanne van Buchem
Rob de Nieuwe
Fred Roozen
Rob Schlüter
Mark Schutte
Baltine de Wit
Rob de Wit
Ruud Wielart

023 - 538 5623

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

023 - 540 4310

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

023 - 531 7258

Lange Afstand Commissie:

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

023 - 525 0752

A.V. Haarlem 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

Door Joop van Drunen

Wegens vakantie etc. dit keer maar weinig nieuws van het wedstrijdfront

Amsterdam, 8 augustus, Open Amsterdamse (organisatie A.V. 'Phanos')
4. Rolt Bruijn
3. Rolt Bruijn

100 m mannen
400 m mannen

12,70 s
56,54 s

Den Haag, 15 augustus, Sparta games
Jirina van Kesteren

800 m meisjes B

2.28,11 s

800 m meisjes B

2.27,56 s

Leiden, 18 augustus
Jirina van Kesteren

Purmerend, 29 augustus, BIC/D-junioren wedstrijd
(organisatie NEA Volharding)
hoogspringen jongens B

100 meter meisjes B

2. Stein Metten

5.
6.
8.
1.
2.

1.65 m

verspringen jongens B
2. Stein Metten
3. Niels Ran

5.50m
5.01 m

11 0 m horden jongens B
2. Stein Metten

2. Jirina v. Kesteren

17.78 s

3. Anne v.d. Erf

14.95 m

hoogspringen meisjes B
3. Jirina v. Kesteren
4. Anne v.d. Erf

2.19.31
2.24.07

1.40 m
1.25 m

verspringen meisjes B

speerwerpen jongens B
1. Tim Rombout

14.23 s
14.29 s
15.06 s
14.25 s
14.56 s

discuswerpen meisjes B

12.66 s
12.67 s

800 meter jongens B
1. Stein Metten
2. Niels Ran

serie
serie
serie
finale
finale

100 m horden meisjes B

15.91 s

100 meter jongens B
4. Ran Niels
5. Tim Rombout

Larissa Scholten
Fleur v. Galen
Stephanie de Ruijter
Larissa Scholten
Fleur v. Galen

2. Jirina v. Kesteren
4. Fleur v. Galen
5. Larissa Scholten

36.07 m

4.82 m
4.11 m
4.09 m

800 meter meisjes B
1. Larissa Scholten
2. Anne v.d . Erf
Schaterweg 34, 2021 HM Haarlem
telefoon 023 - 527 43 44 .

2.38.39
3.09.70

speerwerpen meisjes B
1. Jirina Kesteren
4. Stephanie de Ruijter

Frans Halsplein Haarlem
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24.76 m
20.36 m

door Jolt Bosma

AV Haarlem Runners
Zwarte sintels

Wat vroeger dan gepland begin ik aan mijn sportmemoires. Aanleiding: het boeiende stuk van Hans
Douwes 'Uit de oude doos' in de vorige Wissel, waarin hij o.a. het feit aanhaalt dat het dorp Dwingeloo
zijn voornaamste sportheld, Egbert Nijstad met een Egbert Nijstad-laan heeft vereerd. In dat Dwingeloo
ben ik opgegroeid, van 1959 tot 1977.
In mijn lagere school-jaren was ik helemaal gek van voetballen, in pauzes, na schooltijd op De Brink
(de mooiste van Drenthe). Met lichte tegenzin schoof ik tegen 18.30 weer aan bij de etenstafel nadat ik
me nog enkele uren het schompes had gespeeld. Zo nu en dan vroegen oudere jongens "Waarom kom
je niet op voetballen?" Glimmend van trots vertelde ik dat mijn ouders, met het verzoek of ... Maar nee,
daar zagen ze niks in, ze waren bang dat ik mijn naderende middelbare schooltijd dan teveel zou
besteden aan voetballen, en vooral, de derde helft. Ouders' wegen zijn soms moeilijk te volgen.
Wel zat ik, zoals veel kinderen, op gymnastiek, elke woensdagmiddag oefenen of spelletjes doen, één
maal per jaar 'uitvoering', voor een erg volle zaal van café Mulder. De baas van de gymnastiek
vereniging Door Oefening Sterk (DOS-Dwingeloo) was Ger van Leeuwen, wiens hart voorallag bij zijn
trainersschap van de Atletiek Vereniging Dwingeloo (AVO). In de zomermaanden gooide hij flink wat
atletiek in zijn programma, als hij dan wat in je zag sloeg hij een arm om je schouder, vroeg of je geen
zin had om op atletiek te komen, en of je dat ook eens met je ouders kon bespreken. In de zomer van
1968 was dat moment voor mij aangebroken, belangrijkste aanleiding: het bedwingen van de 1 meter
en 5 cm bij het hoogspringen, voor een jongen van 10 heel aardig.
Lid van AVO worden, dat mocht wel van thuis. Helaas, het werd geen succes. Ger van Leeuwen was
een heel goede trainer, maar het begeleiden van kinderen op een voor hen onbekend gebied had niet
zijn prioriteit. Mijn enige baancompetitie-wedstrijd heb ik gelopen bij de Sperwers, in Emmen. Ik was zo
onder de indruk van de prachtige zwarte sintelbaan (hadden we in Dwingeloo niet) dat ik op de 60
meter veel te laat vertrok. 's Winters werd er gecrosst, o.a. bij Ter Apel, Appelscha, en in Dwingeloo
zelf. Ook dat lag me niet: ik vond het vooral zwaar, hardlopen in mul zand, wie verzint zoiets! Mijn
clubgenootjes hadden wel door dat ik er niet veel aan vond : "Je loopt met voetballen harder dan op de
training." merkte iemand droog maar niet onjuist op. Ook toen loog het lichaam nooit.
In de winter werd er getraind op zondagochtend, onder kerktijd, in het bos. Daar verzamelde zich de
regionale top: o.a. Egbert Nijstad, Roelof Veld, Henk Kalf en Haico Scharn meldden zich om 9.45 op De
Paasbergen. Hoewel het mij dus niet erg lag, zag ik wel dat de mannen altijd lol hadden op de training,
vooral Roelof Veld was een gangmaker.
In het voorjaar van 1969 verliet ik opgelucht de vereniging, in datzelfde jaar werd Egbert Nijstad op
twee onderdelen Nederlands kampioen: 5 en 10 km. Inderdaad, deze prestatie zorgde ervoor dat de
nieuwste nieuwbouwstraat naar hem werd vernoemd , de Egbert Nijstad-laan, het halve dorp woonde de
onthulling (door Nijstad zelf natuurlijk) bij . Nieuwbouw-straten in de jaren '60 waren overigens vooral bij
aanleg voor kinderen erg leuk, en misschien ook wat gevaarlijk: we speelden verstoppertje in
fundamenten en rioleringsbuizen. De sfeer van zo'n nieuwe straat heb ik naderhand sterk weer herkend
bij het zien van de prachtfilm De Noorderlingen van Alex van Warmerdam , uit 1992.
En wat Egbert Nijstad betreft, zijn erelijst heeft zich niet tot 1969 beperkt. Hij werd nationaal kampioen
op de 10 km in 1965, op de 5 en de 10 km ook nog in 1971 en '72. De 3000m steeple chase won hij in
1970, '71 en '72. Met mul zand had hij weinig moeite: het NK veldloop won hij in 1971, '73 en '7 4. Zijn
toptijden liep hij in 1971 , voorzover ik kon nagaan:
5000 m:
13.49,0
10000 m:
29.04,8
3000 m steeple:
8.43,2
(Bron: 1870- 2000, 130 jaar atletiek in Nederland, 2000).
Vanaf 1972 namen mannen als Jos Hermens en Gerard Terbroke zijn plek over.
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Correcties en aanvullingen
Terug naar onze tijd: ergens tussen mij en de eindredactie is een uitslag weggeslibt, en nog wel een
hele goeie: op zondag 13 juni werd Chris Pfrommer 198 op de marathon van Leiden in 2.59.57!
Sneller is, van onze vereniging, dit jaar nog niemand geweest, voor Chris is het ook een PR als M40'er.

Uitslagen
Santloop, Santpoort, 1 augustus 2004-09-04
10 km (wedstrijd, mannen)
18. Kareljan Schoutens
32. Reinout Laanstra

40.09
44.34

5 km (prestatieloop, vrouwen)
7. Lisanne Schoutens
25.39
8. Marga Schoutens
25.48
2,5 km ijeugd-/familieloop)
8. Carlijn Schoutens

15.12

NB. Volgens Kareljan zijn de tijden van deze wedstrijd op de AV Suomi-site 20 sec. langzamer dan
Kareljans zelfgeklokte tijd. Onder het motto "Echte AV-Haarlemmers liegen niet" heb ik van de websitetijden 20 sec. afgehaald. Dit gebeurt wel éénmalig.

Agenda
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

19 september:
26 september:
17 oktober:
7 november:
21 november:
28 november:

Dam-tot-Dam-loop, Amsterdam
Trosloop, Haarlem
Marathon van Amsterdam
Haarlemmerhout-cross is op
Zevenheuvelenloop, Nijmegen
Heliomare-cross, Wijk aan Zee
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'Overdaad schaadt'
Wie de Olympische Spelen dagelijks en intensief op de tv heeft gevolgd, zal het misschien net zo
zijn vergaan als mij- bij alle bewondering voor wat in Athene gepresteerd werd, werd de massaliteit
van het vertoonde soms wat veel. Onwillekeurig dwaalden mijn gedachten zo nu en dan af naar dat
andere centrum van de Griekse beschaving, in de oudheid wel voor het middelpunt van de aarde
gehouden- Delphi met het stadion van de Pythische Spelen, maar vooral met de tempel van Apollo
en het beroemde Orakel.
Het is hierheen dat volgens een hardnekkige anekdote, naverteld door Luciano de Crescenzo in
zijn Geschiedenis van de Griekse filosofie, ooit de Zeven Wijzen van Griekenland een dagexcursie
maakten om door de hogepriester, vereerd met zulk een uitgelezen gezelschap, met egards te worden
ontvangen. Waarschijnlijk verdienden deze Zeven zoveel respect, omdat zij geen zweverige lilasofen
waren, maar praktijkmensen, gepokt en gemazeld in openbare functies, die als staatsman bewezen
hadden over een gezonde dosis praktische intelligentie te beschikken. Het waren zonder uitzondering
mannen van weinig woorden, wier uitspraken juist omdat zij hun gedachten kort en bondig wisten te
fom1uleren, gevleugelde uitdrukkingen werden, die in hun tijd- de 7e en 6e eeuw voor Christus- al
rondzongen in Griekenland, maar ook heden ten dage nog niets van hun betekenis hebben verloren.
Wat te denken van' Als je weet zwijg je' (afkomstig van Sol on), of van' Kies een vrouw onder je
gelijken ' (Ueobulus), een 111 atletiekkringen nog massaal opgevolgd advies!
Geen wonder dat de hogepriester, toen hij doorhad het puikje van de Griekse wijsheid op bezoek te
hebben, aan ieder van hen vroeg een uitspraak in de muren van de tempel te beitelen. Als eerste ging
Chilo van Sparta op het verzoek in en van hem is dan ook de beroemde inscriptie Gnothi seauton (ken
uzelve). En nadat ook Cleobulus, Periander, Solon, Thales en Pittacus aan de beurt waren geweest,
kwam Bias van Priéne aan bod, die tot ieders verbazing zei niet in de stemming te zijn om de waarheid
te zeggen of..., nou ja, misschien wel niets wist te verzinnen. De anderen probeerden hem te helpen
door hem een passende spreuk aan de hand te doen , maar Bias leek onvermurwbaar. Tot hij tenslotte
onder de druk bezweek, de beitel opnam en schreef: 'Het merendeel van de mensen is slecht.'
De Crer.cenzo noemt dit ogenschijnlijk "een zinnetje van niks" en toch "de meest dramatische uit de
Griekse filosofie'', want als het waar is, zet het elke ideologie op losse schroeven en in ieder geval die
meest bewonderde aller Griekse uitvindingen, de democratie. Hoe dan ook lijkt de spreuk van Bias de
opstellers van het dopingreglement te hebben geïnspireerd, waarin immers de sportman of -vrouw die
zich aan controle onttrekt, geacht wordt schuldig te zijn.
Mijn gedachten tijdens de Spelen gleden echter vooral naar een andere spreuk, toegeschreven aan
Sol on van Athene, te weten mèden agan ='overdaad schaadt'. En dan niet zozeer tijdens de openingsen sluitingsplechtigheid, waar een weergaloze regie en choreografie zorgden voor een S(;hitterend
schouwspel. Nee, te machtig werd het mij vooral bij het zien van de hossende menigte in het Holland
House, het zoveelste shot van (een hamburger etende) Erica Terpstra, de bij herhaling protesterende
zeilers, het coachen van Cor van der Geest (hoewel hij zich vergeleken bij de Spelen van Sydney nog
inhield), en de rituelen bij het volleybal, waar na elk punt alle spelers elkaar even moeten aanraken,
dat wil zeggen in een vijfsetter zo'n 200 keer! Welk een verademing bood dan de aanblik vanAnkyen
haar gouden paard Salinero. Deze combinatie zette als achtste Wijze van Griekenland geen stap te veel.
Hans Douwes
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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.

Met toestemming overgenomen uit _het reünistenbericht
september 2004
REÜNIST EN CLUB
(H)A V "HAARLEM"

Reünistenbericht september 2004
Redactieadres: Eksterlaan 3
2261 EK Leidschendam
tel. 070 327 44 55
e-mail: jdouwes@prettel .nl

THUISKOMEN WAS EEN FEEST
Met een daverende finale zijn afgelopen zondag de Olympische Spelen van Athene 2004 afgesloten.
Zeventien dagen lang bood de Griekse hoofdstad en haar wijde omgeving aan duizenden sportlieden
uit ruim 200 landen gelegenheid hun gedroomde heldenrol te vervullen of tragisch tenonder te gaan in
hun strijd om de hoogste eer. Zij deed dat bovendien in een ambiance, die - bijvoorbeeld door de
keuze van Olympia als locatie voor het kogelstoten en door traject en finish van de marathon- zowel
recht deed aan de klassieke oorsprong van de Spelen als tegemoetkwam aan de eisen van topsport in
de 2lste eeuw.
Door atleten, officials en toeschouwers te vergasten op state- of-the-art accommodaties werd de
talrijke sceptici, die weinig vertrouwen hadden in het organisatievermogen van de Grieken en nog
minder in hun werkdiscipline, de mond gesnoerd. Terecht werd zondagavond dan ook het organisatiecomité en in het bijzonder het grote Griekse vrijwilligerscorps door IOC-voorzitter Jacques Rogge
lof toegezwaaid voor het welslagen van 's werelds grootste sportfeest, dat zoals de traditie het wil in
vrede en vriendschap verliep. Daarmee hebben de Grieken hun motto Welcome Home zowel jegens
de Olympische sportgemeenschap alsjegens hun roemrijke historie volledig waargemaakt.
Achteraf zal ook iedereen zich gelukkig prijzen dat de door sommigen als extreem beschouwde
veiligheidsmaatregelen hun preventieve werking niet hebben gemist en eventuele kwaadwillenden
afdoende hebben afgeschrikt. De Spelen zijn daardoor- het incident tijdens de afsluitende marathon,
veroorzaakt door een malloot uit Ierland, uitgezonderd- zonder van-buiten-komend-onheil verlopen.
Slechts in de sportarena's zelf speelden zich de nodige drama's af, maar die zijn nu eenmaal even
iuiterem aau ilet b~drijv~u vau i.upspull ab l.lt: wes vau dé ovtawiunaars.
In zo'n overwinningsroes hebben, ondanks de heisa in het Holland Heineken Huis, slechts een
handvollandgenoten zich kunnen koesteren. En zoals in de media al breed is uitgemeten, betrof het
bijna in alle gevallen dezelfden die ook in Sydney of zelfs al in Atlanta medailles hadden geoogst.
Pieter, lnge, Leontien, Anky, MarkHuizinga - zij waren het die de medaille-kassa deden rinkelen.
En mét hen Bart Brentjens en Mia Audina (eerder succesvol voor Indonesië). Atleten komen in dit
rijtje niet voor, want hoewel sommigen- R.ens Blom, Sirnon V roemen, Rutger Smith - wel van
eremetaal hadden gedroomd, vielen zij óf met een eervolle klassering buiten de prijzen (V roemen,
maar ook Gert-Jan Liefers en tienkamper Chiel Warners) óf stelden zichzelf en hun supporters in de
finale teleur (Blom, Lieja Tungs-Koeman). Of wisten zich zelfs niet voor de eindstrijd te plaatsen,
zoals Bram Som, Rutger Smith en de beide estafetteploegen op de 4 x lOOm.
V6oral het falen door mislukte wissels van de estafettelopers deed ernstig afbreuk aan het imago
van Oranje in een volgepakt atletiekstadion, terwijl beide kogelstoters een prachtkans lieten liggen in
het oude Olympia voor zichzelf en voor Nederland atletiekgeschiedenis te schrijven. Qua rendement
bleef de atletiekafvaardiging daardoor pijnijk tenachter bij bijvoorbeeld zwemmen,judo en hockey.
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Drie clubrecords bijdeC-junioren
1. Tara van Schie
Tijdens de meerkamp van Zaandam, op 3 juli, liep Tara de 150 meter in een nieuwe clubrecordtijd. Met
haar 19.6 s liep ze maar liefst 0,3 s sneller dan Marjanne van Sambeek in 1994 deed. Ook haar andere
onderdelen op de meerkamp mochten er zijn, maar het was net niet genoeg voor het clubrecord
punten.
2. Kan Dinkla
Kan Dinkla heeft zijn eerste clubrecord binnen. Op verschillende wedstrijden had Kan al blijk gegeven
in het bezit te zijn van een goede sprint, horden en vertesprong . Maar tijdens deC-spelen, op 21
augustus, was het raak. In de halve finale liep hij 14.64 s (+ 1,0 m/s) op de 100 meter horden. Het oude
record stond met 14,9 s handtijd (= 15,14 s e.t.) op naam van Ron Smits (1972) en Stein Metten
(2003). In de series was Kan al snel met 15,02 s (+ 1,1 m/s). In de finale werd hij overigens zesde met
14.70 s (+ 0,7 m/s). Het kon echter nog sneller. Dat bewees Kan een week later bij een B/C/0-wedstrijd
in Purmerend. Met elektronische tijd en met minder dan 1 m/s meewind realiseerde hij op de 100 meter
horden 14.51 s NCR.
3.Niels Pijnaker
Niels is bezig met een mooie opmars. Tijdens de meerkamp van Zaandam op 3 juli 2004 sprong hij
1,75 meter hoog, een evenaring van het clubrecord, dat al op naam stond van Ron Smits (1972),
Anten Blok (1972) en Marvin lsselt (1986). Hij wist dat 1.80 m er in zat. Op 29 augustus in Purmerend
lukte het nog niet, maar op 4 september in Krommenie sprong Niels naar een ongedeeld clubrecord
van 1.80 meter. En de 1.85 m. verwacht hij ook binnenkort te kunnen halen. Zo weinig scheelde het.
Alle drie gefeliciteerd met deze mooie prestaties. Bedenk dat twee van de drie records pas na 32 jaar!!
zijn verbeterd .

Verslag van de wedstrijd 3 & 4 juli:

DAG 1

DAG2

We vertrokken zaterdag ochtend vroeg.
Rond 11 .00 kwamen de atleten van andere clubs.
Op dag 1 deden we 4 onderdelen:
-100 meter sprint
-verspringen
-hoogspringen
-kogelstoten.
Ook hebben we nog veel gevoetbald .
s'Avonds kregen we broodje hamburger.
We hebben nog veellol gemaakt , ik heb 4 uurtjes
geslapen.
Sommige sliepen in de kleedkamer en andere in
een tent.

s'Morgens kregen we brood en een lunchpakket
voor s'middags.
Ook hebben we nog gevoetbald .
Op dag 2 deden we:
-100 meter horden
-speerwerpen
-discuswerpen
-1000 meter.
Met de 1000 meter had ik een record gelopen.
Niels Welier had ook een record gelopen op de
1000 meter.
Daarna mochten we naar huis en was de
meerkamp afgelopen.
Ik wil Baltine, Stefan en Sanne heel erg bedanken
voor de goede zorgen , het lekkere eten en het vele
plezier wat we hebben gehad.

Lennart Overbeeke

junioren C
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CD Evening Games
Op drie prachtige zomeravonden hebben· de C- en de D-j unioren in onze regio zich met elkaar kunnen
meten op maar liefst negen onderdelen. De drie wedstrijden werden gehouden in Santpoort, Beverwijk
en Castricum. Elk van de wedstrijden was een zelfstandige driekamp. Initiatiefnemer was de heer C.
van der Giesen van AV Suomi. Doel was de jeugd een drietal gezellige, maar ook stimulerende
wedstrijden voor te schotelen. Dat is beslist gelukt. Disco's, loterijen en heel leuke geldprijzen maakten
het geheel tot een evenement dat ook de komende jaren hopelijk een vervolg krijgt.
Aan het eind van de laatste wedstrijd, 3 september in Castricum, werd de balans opgemaakt voor vijf
klassementen: het werpklassement, het loopklassement, het springklassment, het sprintklassement en
tenslotte het totaalklassement En het moet gezegd, AV Haarlemmers ging met een flinke buit naar
huis. Het is te veel om op te noemen . We volstaan met de ereplaatsen in het eindklassement over de
negen onderdelen:
• Bij de jongens C 2e jaars werd Kan eerste, met op de tweede plaats Niels Weller;
• Bij de C-1 6 jaars behaaldeLennart Overbeeke een mooie tweede plaats;
• Bij de meisjes C 16 jaars legde Tara beslag op de tweede plaats;
• Bij de jongens D 26 jaars was Alex succesvol met de derde plaats;
• Deborah behaalde de eerste plaats bij de meisjes D 2e jaars;
• en tenslotte werd Katinka derde bij de 16 jaars D.
Fantastisch gepresteerd allemaal. Hieronder de uitslagen.

CD Evening Games, 1e wedstrijd, Santpoort, 14 mei 2004
Jongens C2
1. Kan Dinkla
5. Niels Welier
7. Niels Pijnaker
10. Frank van der Peet
11. Yashin van Kesteren
13. Martijn Lether
18. Jan Versluis
Jongens C1
3. Lennart Overbeeke
10. Robin de Vries

100 m
11.8
13.3
13.2
13.1
13.8
13.9
14.7

Kogel
10.03
8.37
8.70
7.67
7.48
7.06
7.09

Ver
5.18
4.94
4.59
4.42
4.41
4.42
3.91

Totaal
2040
1676
1635
1559
1452
1417
1222

13.4
15.9

6.84
5.90

4.05
3.32

1396
907

Jongens 02
3. Alex Overkamp

600m
1.48.4

Speer
24.88

Hoog
1.30

Totaal
1443

Meisjes C1
9. Tara van Schie

80mH
0.0

Discus
19.32

1000 m
0.0

Totaal
294

60m
8.4
9.0
9.4

Kogel
7.82
8.05
6.95

Ver
4.39
3.63
3.71

Totaal
1527
1272
1158

9.1
10.0

6.93
6.97

3.63
3.18

1193
960

Meisjes 02
3. Deborah vd Heijden
9. Pien Roezen
17. Ronja Metten
Meisjes 01
8. Katinka Becker
18. Leonie vd Heijden
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CD Evening Games, 2e wedstrijd, Beverwijk, 25 juni 2004
Jongens C2
2. Kan Dinkla
4. Niels Pijnaker
4. Niels Welier
5. Yashin van Kesteren
9. Martijn Lether
Jongens C1
2. Lennart Overbeeke

800 m
2.21,3
2.44,5
2.32.0
2.40,5
2.51,0

S~eer

33.88
22.73
24.51
31 .80
27.86

Hoog
1.55
1.70
1.50
1.35
1.40

Totaal
1865
1585
569
1487
384

2.40,3

14.03

1.35

1165

Jongens 02
4. Alex Overkamp

80mH
15.00

Discus
20.98

1000 m
3.31 ,4

Totaal
1179

Meisjes C1
2. Tara van Schie

80 m
10.6

Kogel
9.56

Ver
4.87

Totaal
1741

600 m
1.50,9
1.47,9
2.04,3

S~eer

18.12
15.77
12.92

Hoog
1.25
1.20
1.25

Totaal
1248
1203
979

2.18,3
000

20.11
16.74

1'15
1'15

926
611

Meisjes 02
1. Deborah vd Heijden
4. Pien Roezen
10. Ronja Metten
Meisjes 01
9. Katinka Becker
18. Leonie vd Heijden

CD Evening Games, 3e wedstrijd, Castricum, 3 september 2004
Jongens C2
1. Kan Dinkla
2. Niels Welier
4. Yashin van Kesteren
6. Martijn Lether
Jongens C1
3. Lennart Overbeeke

100mH
14.5
17.2
19.9
20.8

Discus
28.37
21.24
18.56
20.72

1500 m
5.31 '1
5.09,0
5.34,6
6.17,6

Totaal
1697
1442
1118
967

19.6

15.76

5.23,7

1120

Jongens 02
4. Alex Overkamp
10. Bob de Groot

SOm
11.1
12.3

Kogel
9.42
5.03

Ver
4.39
4.22

Totaal
1554
1101

Meisjes C1
1. Tara van Schie

600m
1.57,0

S~er

20.94

Hoog
1.55

Totaal
1465

Meisjes D2
3. Deborah vd Heijden
Meisjes D1
3. Katinka Becker
9. Leonie vd Heijden

60mH
11.8

Discus
16.57

1000 m
4.06,2

Totaal
902

12.8
13.4

11.26
14.82

3.41,4
4.14,5

819
691

10

Amsterdam, 5 september, D-spelen
Lokatie: Olympisch Stadion
Prachtig weer, en een mooie baan. De perfecte gelegenheid om aan het einde van het seizoen de onofficiele D-junioren kampioenschappen te houden. AV-Haarlem was uiteraard vertegenwoordigd op
deze mooie wedstrijd. Op maar liefst tien onderdelen zou een atleet of atlete van A V-Haarlem starten.
Als eerste aan de beurt was Anner de Jong. Zijn speer kwam tot 26.50 m, geen pr, maar wel de 11de
plek. Niet verkeerd om de dag op deze manier te beginnen . Katinka Becker was de volgende aan de
beurt. Voor Katinka viel de 1.30m op het hoogspringen een beetje tegen. Ze was ook wel vermoeid van
vele judo-trainingen. De prestatie was dus ook wel te verklaren. Uiteindelijk bleek ze toch nog 12de
geworden te zijn. Op het koningsnummer van de D-meisjes kwam Debora van der Heijden in actie. In
de laatste serie kwam ze ondanks de tegenwind tot een hele goede tijd van 8.63 s. Door naar de halve
finale dus. In deze halve finale moest ze minimaal tweede of bij de twee tijdsnelste eindigen. Helaas,
liep ze een tiende seconde te langzaam om als tijdsnelste door te mogen. Ze werd derde in de tweede
halve finale met een tijd van 8.61s. Ondertussen was Jeroen Teeuwen met het hoogspringen
begonnen. Tijdens de meerkamp in Zaandam had Jeroen zijn pr tot 1.50m gebracht. Was dit een
toevallig hoogtepunt voor hem of zat er meer in vandaag. Na wat moeite op de 1.35m en de 1.40m was
Jeroen helemaal in het juiste ritme gekomen. Helaas bleek de 1.55m te hoog . Geen van de anderen
D1-jongens bleek de 1.55m te halen . De vier jongens die ook de 1.50m hadden gehaald, waren echter
met weinig moeite over de lage hoogtes gekomen. Hierdoor viel Jeroen buiten de prijzen met een vijfde
plaats. Desondanks een mooie prestatie voor de jonge atleet die waarschijnlijk door verhuizing bij de
Spartaan in Lisse gaat trainen. Veel succes daar Jeroen!!! Vervolgens was Alex Overkamp aan de
beurt om te kogelstoten. De grote, stoere, praatgraag wilde zijn pr maar al te graag weer eens
verbeteren. 9.5m paste toch niet helemaal bij zijn kwaliteiten. Dit bleek ook wel tijdens de eerste poging
die meteen een ruimepren over de 10mbleek te zijn. De tweede poging was zelfs nog verder, 10.22m.
Zou het gekomen zijn door de pep-talk van de ploegleider, of had Alex had altijd al in zich. Afwachten
nu of het genoeg zou zijn voor de finale-ronde. Helaas, ook Ale x werd 11 de, geen verkeerd resultaat,
maar er had meer in gezeten. Misschien wat minder grappen en grollen op de trainingen en wat
serieuzer trainen. Als laatste in actie waren Jeroen Teeuwen en Anner de Jong. Met het verspringen
zouden zijn hun geluk beproeven. Voor Jeroen verliep het verspringen tot de derde poging r'liet
helemaal naar behoren. Gelukkig was de derde poging dus wel geslaagde poging . 4.31 m ~ek genoeg
voor de 8516 plek. Hiermee was Jeroen duidelijk de beste AV-Haarlemmer van de dag. Een 11\looi
afscheids-optreden . Anner de Jong was met het verspringen niet meer in staat een naar kwaliteiten
acceptabele afstand te halen. Ondanks verwoede pogingen goed uit te komen bij de balk, haalde Anner
de 4m niet. De eerste poging bleek de verste met 3.91 m. Volgende keer beter Anner!!
Eerder in het weekend bleek Pien Roozen te veellast te hebben van een blessure, waardoor ze de
1OOOm moest laten schieten. Het blessureleed was hiermee nog niet helemaal geleden. Ook Al ex
Overkamp had teveel last van een blessure om een fatsoenlijke 1OOOm te lopen. Ook hij dus niet actief
op zijn beste afstand. Succes met jullie herstel!!
Rolf Bruijn

Purmerend, 29 augustus, BIC/D-junioren wedstrijd
(organisatie NEA Volharding)
hoogsRringen jongens C
1. Niels Pijnaker
3. Niels Welier

800 meter jongens C
1.70 m
1.55 m

100 m horden jongens C
1. Kan Dinkla

11.97 s (serie)
11.91 s (finale)

versRringen jongens C
2. Niels Welier
8. Yashin v Kesteren

5.26 m
4.47 m

SReerwerRen jongens C
2. Kan Dinkla

2.24.90
2.43.64

versRringen meisjes C
14.51 s CR

100 meter jongens C
3. Kan Dinkla
2. Kan Dinkla

1. Niels Welier
4. Yashin v. Kesteren
1. Tara v. Schie

5.07 m

SReerwerRen meisjes C
5. Eva v.d. Erf

22.21 m

80 meter meisjes C
2. Tara v. Schie
6. Eva v.d. Erf

10.80 s
11 .67 s

discuswerRen meisjes C
3. Eva v.d . Erf

38.00 m
11

19.71 m

UIT DE OUDE DOOS
De naakte waarheid van de atleet
In de aanloop naar de Olympische Spelen (OS) van Athene besteedden de media veel aandacht aan
de geschiedenis van de Spelen, zowel aan die van de Oudheid als aan eerdere edities van de OS van
de moderne tijd. Zo liet de NOS in Olympia zelfs een sporthistoricus (Fik Meijer) opdraven, die ook in
NRC Handelsblad een lezenswaardige column schreef met weetjes en anekdotes over de Spelen van
weleer.
Een pikant gegeven dat in geen enkele terugblik ontbrak, was dat aan de Spelen in Olympia alleen
mannen mochten deelnemen, die naakt in het strijdperk traden, en ook dat op de priesteres van
Demeter (Griekse godin van de vruchtbaarheid) na, vrouwen zelfs als toeschouwer werden geweerd .
Voor die naaktheid werd, enkele anekdotes ten spijt, nergens een bevredigende verklaring gegeven, of
het moest zijn dat de Grieken dit de meest zuivere vorm van sportbeoefening vonden, terwijl ook de
zomerse temperatuur - de Spelen werden gehouden tussen 6 augustus en 19 september - een rol kan
hebben gespeeld. Mogelijk is ook de oud-Griekseopvatting van schoonheid in het geding geweest.
Immers, ook de goden werden vaak naakt afgebeeld, en hoezeer de Griekse godenverering,
beeldende kunst en sport verweven waren, bewijzen de opgravingen in Olympia, waar de rijkelijk van
beeldhouwwerk voorziene tempels van Zeus en Hera geflankeerd werden door de worstelschool
(Palaestra), de gastverblijven voor de officials (Leonidaion) en het Prytaneion waarin de winnaars
werden gehuldigd. Phidias, de Atheense beeldhouwer en bouwmeester van de Akropolis, bezat zelfs
een werkplaats in Olympia, waar hij met zijn helpers het reusachtige gouden en ivoren beeld van Zeus,
één van de zeven wereldwonderen, zou hebben vervaardigd. Andere pronkstukken, te bezichtigen in
het museum van Olympia, zijn de marmeren Hermes van Praxiteles (330 v. Chr.) en de Nike van
Paionios (421 v.Chr.)
Wat de kunstenaars van de klassieke Oudheid, die getuige waren van de Spelen, ongetwijfeld zal
hebben geïnspireerd, is de esthetiek van het menselijk lichaam, in casu dat van de man, in volle ren,
uiterste krachtsinspanning en opperste strijd. Nergens kregen zij aanschouwelijker onderricht in de
menselijke anatomie en emoties, zoals de tv-kijker van nu deze bijvoorbeeld krijgt voorgeschoteld
wanneer de Amerikaanse sprintkanonnen voor de start hun spieren laten rollen of gedoodverfde
winnaars na een nederlaag hun teleurstelling verbijten.
Nadat de OS in 393 AD door Theodosius I waren afgeschaft, braken voor zowel de sport als de kunst
donkere tijden aan. Pas tegen het eind van de 15e eeuw, wanneer de 16-jarige leerling-kunstschilder
Michelangelo Buonarroti wordt rondgeleid door de beeldhouwerstuin van de Florentijnse mecenas
Lorenzo de Medici en gedaan krijgt dat hij daar zijn studies mag voortzetten, wordt de voorwaarde
geschapen voor een wedergeboorte (Renaissance) van de door het menselijk lichaam geïnspireerde
oud-Griekse beeldhouwkunst. Om de menselijke gestalte en emoties uit het marmer tevoorschijn te
roepen, kan Michelangelo echter niet beschikken over sporthelden, maar moet zich behelpen met
tafreelijes op straat en de musculatuur van bevriende steenhouwers in Settignano. In de nachtelijke
uren bedrijft hij heimelijk anatomie in het mortuarium van de San Spirito-kerk. Maar het resultaat mag
er zijn: in zijn sculpturen herleeft het oud-Griekse mensbeeld, en in zijn fresco's- in het bijzonder de
met grote tegenzin door hem aanvaarde opdracht tot het beschilderen van de koepel van de Sixtijnse
kapel in Rome- verbeeldt hij, zoals zijn jongere collega Raphael het spijtig zou hebben verwoord, het
alpha en omega van de menselijke anatomie, geperfectioneerd tot een graad die geen verbetering
meer toeliet.
Dat in de meeste culturen tegenwoordig geen taboe meer rust op sportbeoefening - van man óf vrouw is een groot goed. En ook dat de mate van aankleding van de atleet minder wordt beïnvloed door
(valse) schaamte dan door functionaliteit mogen we toejuichen. Daardoor gaat een atleet soms uiterst
spaarzaam gekleed, maar begeeft een lan Thorpe zich te water in een pak dat meer wegheeft van de
outfit waarin ooit Pim Mulier sport bedreef en dat hem omgeeft als een tweede huid. Slechts voor de
dopingcontrole moet een ieder - sommigen tot hun schande - met de billen bloot. Maar ook hier is niets
nieuws onder de zon, want Olympia beschikte al over een reeks van liefst 16 bronzen beelden van
Zeus (zanes geheten), die gefinancierd waren met de boetes, opgelegd aan hen die tegen de regels
van de Spelen hadden gezondigd.
Hans Douwes
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DE SPIKESSPECIALIST VAN HAARLEM.
RUNNERSWORLD.
Voo r h et a ll e rb es t e o p lo o p ge bi ed
moe t j e bij Runn e rs w o rld zijn .
H et b es t e ad v ies va n men se n di e
ze lf lo p e n . W aa r j e ee n br ed e ko lle kti e
wed s trijd sc hoe ne n e n s p ec iaa ls pik es
v indt. Voo r ied eree n di e in d e a tl eti e k
g rip z oe kt . Bij d é s pik ess p ec ia li s t va n
H aa rl e m du s.
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SPEC IAALZAKEN, GE RUN D DOOR RUNNE RS.
A negang 29. 201 1 HR Haarl em
te l. (023) 532 87 56

Runnin g

Ind oo r

T e nni s

Tri a t h l o n

F i tn ess

W a lkin g

NIET IEDERE
SUPPORTER STAAT
LANGS DE LIJN
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