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lilvinkesteyn 
verwarmingstechniek 

Totaalinstallateur van: 

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

tel. 023 - 5320433 I fax 5324257 
E-mail: info @vinkesteyn.nl 

Al jaar het vertrouwde adres 

IMPORTEUR 
VAN 

KWALITEITSWIJNEN 

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

Bij runnersworld staan we in de startblokken 
voor het nieuwe seizoen met: 

De nieuwe kollektie spikes, wedstrijd
en trainingsschoenen 

Ruime keus in functionele loopkleding 
accesoires 

Deskundig advies door ervaren 
Hardlopers en Baanatleten 

10% korting voor AV Haarlem leden 

Runnersworld Haarlem, Anegang 29, tel. 023-5328756 
E-mail: rwhaarl@xs4all.nl 



JAARVERGADERING 

Hierbij nodigen wij u uit om de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen op: 

DONDERDAG 31 MAART 2005. 
Belangstellende ouders/verzorgers van onze jongste jeugd zijn als toehoorders welkom. 
Plaats: in het krachtcentrum van A.V. Haarlem, Pim Muliersportpark te Haarlem. 
Aanvang: 20.00 uur. 

AGENDA 
1. Opening. 
2. Ingekomen stukken. 

Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij 
de secretaris, Renee Schmidt, Julianalaan 117, 2051 JP Overveen. 

3. Mededelingen. 
4. Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen. 
5. Jaarverslag van de secretaris en diverse commissies. 
6. Jaarverslag van de penningmeester. 
7. Rapport van de kascommissie. 
8. Verkiezing van het bestuur. 

Aftredend: Edwin van Drunen, penningmeester, niet herkiesbaar. 
Tussentijds aftredend: Renee Schmidt, secretaris. 
Het bestuur stelt voor Peter Pijnaker in de functie van secretaris aan te stellen. 
Eventuele voordrachten van kandidaten dienen, ondertekend door 5 leden en vergezeld 
van een bereidverklaring van de kandidaat, 10 dagen voor de vergadering te worden 
ingediend bij de secretaris (adres zie boven), uiterlijk 21 maart 2005. 
Tevens bekendmaking van de diverse commissies. 

9. Vaststellen van de begroting 2005. 
10. Ingekomen voorstellen. Voorstellen dienen 10 dagen voor de vergadering te worden 

ingediend bij de secretaris (adres zie boven), uiterlijk 21 maart 2005. 
11. Verkiezing kascommissie. 
12. Rondvraag. 

Namens het bestuur, 

Renee Schmidt 

JAARVERSLAG OVER 2004. 

Degene, die het financieel verslag over 2004 voor de vergadering wenst te ontvangen, dient 
onderstaande strook uiterlijk 21 maart 2005 te sturen aan de secretaris (adres zie boven). Het 
verslag zal dan binnen 1 week aan u worden toegezonden. 
Ik wil graag hetjaarverslag over 2004 ontvangen. 

Naam:--------------------------------------------------
Adres:---------------------------------------------------
Postcode en woonplaats:-----------------------------





jaargang 59 

nummer 1 

"verschijnt 8 maal per jaar" 
redactieadres 

Rob Schlüter 

Februari 2005 
Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM 

tel. 023-5250752 

e-mail avhaarfem@xs4all.nl 

MEDEDELINGEN Kopij voor nr. 2: 7 maart2005 

Nieuwe leden 
Ester Oosterhout, Recreant 
Sander Rotteveel, Senior 

Joost Banckertlaan 2 
Zandvaartkade 5 

2121 VP Bennebroek 
2101 GN Heemstede 

Van de technische commissie 

Competitiedata 2005 Heren 2e divisie 

Meisjes/Jongens B 

Meisjes/Jongens CID 

Belangrijke wedstrijden 2005 
NK Indoor Senioren + Junioren B 

Junioren A 
NK Indoor meerkamp Senioren + Junioren A/8 
NK baan Senioren · 

Junioren A/8 
NK meerkamp Senioren + Junioren A 

Junioren 8 
Landelijke finale meerkamp Junioren C/D 

zondag 1 mei, 22 mei, 5 juni. 
Promotiewedstrijd 25 september. 
zondag 8 mei, 12 juni. 
Finale 11 september 
zaterdag 23 april, 21 mei. 
Gewestelijke finale 18 juni. 
Landelijke finale 10 september. 

19 februari 
5 - 6 februari 2005 
26 + 27 februari 
17- 18 juli 
24- 26 juni 
14 + 15 mei 
24 + 25 september 
24 + 25 september 

Gent (België) 
Groningen 
Gent (België) 
Amsterdam 
Helmond 
Apeldoorn 
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Namen & Adressen 

Bestuur A.V. Haarlem 
Voorzitter: 
Vacant 

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

Penningmeester: 
Edwin van Drunen 0255 - 515 205 
Duin en Kruidbergerweg 16, 1985 HG Driehuis 
E-mail: evd@niehelancee.nl 
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 023 - 524 4340 
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem 
E-mail: j .m. van.drunen@planet.nl 

Commisaris: 
Gerard Metten 023-540 4310 
Poelgeest 77, 2036 HR Haarlem 

Commisaris: 
René Moesman 023 - 525 9879 
Willem Klaaslaan 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 
kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk bij de 
ledenadministratie te gebeuren. 

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

Trainers A.V. Haarlem 
Sanne van Buchem 
Rob de Nieuwe 
Fred Roozen 
Rob Schlüter 
Mark Schutte 
Baltien 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 
Reitzstraat 23 , 2021 TM Haarlem 
E-mail: avhaarlem@xs4all.nl 

Technische Commissie: 
René Ruis 

I E-mail : prruis@novacollege.nl 

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

Jeugd Commissie: 
RolfBruijn 

I 
Wedstrijd Organisatie Commissie 
Haarlem/Holland: 

023 - 525 0752 

023 - 531 7258 

023 - 538 5623 

023 - 549 2129 

I Joop van Drunen 023 - 524 4340 

Kascontrole Commissie: 
Frank van Ravensberg 

Wedstrijdsecretariaten 
Senioren & Junioren AIB 

020 - 420 8172 

Joop van Drunen 023 - 524 4340 
E-mail : j .m.van.drunen@planet.nl 

I Junioren CID 
, Peter Pijnaker 023 - 5258709 

E-mail: peter.pijnaker@tip.nl 

Pupillen 
Sanne van Buchem 023 - 5246346 

I Diversen 
Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan 
namens A.V. Haarlem 
Joop van Dnmen 

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

023 - 524 4340 

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

Wielerstadion, Alkmaar 11 december 
Het is een mooie hal, die wieierhal in Alkmaar. Veel ruimte op het middenveld voor de onderdelen. De 
50 meter baan was voorzien van electronische tijd. Oe omloop was 225 meter. Hierwerden de uitslagen 
via handtijden geklokt. Oe organisatie was best goed, alleen erg jammer dat zo kort van tevoren de 
chronoloog compleet werd veranderd. Dit leidde ertoe dat sommige kinderen voor niets kwamen, terwijl 
anderen de hele dag moesten overleven, om pas aan het eind van de dag te kunnen starten. Zoals van 
tevoren kon worden verwacht had de dag een vrij hoog pupillengehalte. 

Meisjes A 50 m horden 1. Jirina van Kesteren 9.07 
800 m 1. Jirina van Kesteren 2.30.2 
hoogspringen 1/2. Jirina van Kesteren 1.40 

Meisjes B 50 m 1e serie 4. Eva van der Erf 8.02 
2e serie 5. Semoira Stomp 8,10 
800 m 7. Semoira Stomp 3.04.3 

8. Anne van der Erf 3.21.3 
·hoogspringen 5. Anne van der Erf 1.15 

Jongens B 1500 m 2. Niels Welier 5.08.6 
Hoogspringen 3/4. Niels Wellen 1.55 

Meerkampwedstrijd Sporthal Galgenwaard, Utrecht, 12 december 
Jongens A 60 m h pnt 60 m pnt ver pnt kogel pnt hoog pnt totaal 
SjoerdLether 10,02 537 7,76PR631 5,57PR496 10,31 504 1,65 504 2672 

Jongens B 
Stijn Metten 
Martijn Lether 

60 m h __,p=-n"'""t---=6=0'--'m~.,..,__.,Pc:...:n..:....t __ v~e=r 
8,97 752 7,85 PR 604 5,62 

11 '71 264 8, 79 352 4,41 

Zoetermeer, 18 december 

pnt kogel _p.,_,n..:.:t_--=-h=o=o.."_g ___.p=-n=t----=-to=-=t=a=:al 
506 12,7 4 PR 651 1 ,55 426 2939 
274 6,72 291 1,40 317 1498 

Hink-Stap-Sprong 4e Sjoerd Lether 12,03 m. Deze afstand leverde Sjoerd een nieuw PR op. 

Stephanie de Ruijter 
Elk jaar moet je er als trainer van uit gaan dat er mensen afscheid gaan nemen van de vereniging. Ik 
merk dat het er per seizoen minder worden en dat is toch een groot compliment voor de gehele groep, 
het zal dat toch wel gezellig zijn. Aan het eind van het zomerseizoen meldde Stephanie dat ze na dit 
kalenderjaar niet meer terug zou komen, en dat vond en vind ik best jammer. Stephanie ik zal je nog 
wel eens lastig vallen met uitnodigingen, we gaan nog genoeg leuke dingen doen met de B groep en 
dan blijf je natuurlijk van harte welkom. Bedankt voor je gezelligheid tijdens de trainingen, 

Groetjes 

Rob 
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AV Haarlem Runners door Jolt Bosma 

Wintertijd 
Alleen, de winter die is verder weg dan ooit. Het schijnt dat oliemaatschappijen grootscheeps aan het lobbyen zijn 
om regeringen ertoe te bewegen de oorzaken van klimaatverandering (mensen en machines) nog zo lang mogelijk 
onbenoemd te laten, maar als je de neus buiten de deur steekt weet je dat er wat aan de hand is . Het 
maatschappelijke klimaat verguurt, het natuurlijke klimaat verzacht, iets van ironie heeft het wel. 
Veel minder ironisch: de strijd die al een heel najaar en een wintertje gaande is tussen Frank Peeters en Adrie Tol. 
Als je Adrie de laatste tijd informeert naar zijn lopen, heeft hij de neiging om over zichzelf wat voorzichtig te 
praten, een gewoonte van beroepsvoetballers, politici en anderen die iets te verbergen hebben. Een blik op de 
uitslagen leert waarom: Frank is hem de laatste tijd nogal eens voor. Eén troost Adrie: zoon Sjakko liep bij de 
cross in het Haarlemmermeerse Bos met veel enthousiame als pupil de 1,5 km (in 11 .01 ). 

Uitslagen 

AVH-cross, Haarlemmermeerse Bos, 12 december 2004 (3e in KCC-circuit) 

10 km Msen. 10 km M50 
14. Bas Gevaert 38.06 12. Dick de Waal Malefijt 
42. Reinout Laanstra 45.35 17. Ton Gevaert 
47. Jeroen Peeters 46.54 21. Andre Boom 

24. Martin van der Weiden 
10 km M40 26. John Jongboom 

18. Adrie Tol 41.55 Dick Bais 
19. Frank Peeters 42.01 33. René Ruis 
21. John Muijrers 42.27 

10 km M45 
5 km Jongens jun. AIB 

9. Niels Welier 
22. Gerard van Kesteren 52.57 16. Yashin van Kesteren 

20. Mitchel Ashworth 

Phanos Boscross, Amsterdamse Bos, 2 januari 2005 (4e KCC) 

9 km Msen. 9 km M50 
7. Bas Gevaert 38.07 16 ohn Jongboom 

9 km M40 5 km Jongens jun. AIB 
11 . Frank Peeters 42.02 13. Yashin van Kesteren 
17. Adrie Tol 43.51 

9 km M45 
18. Bert Boesten 50.05 
21 . Gerard van Kesteren 55.20 

39e Oliebollenloop, Waterleidingduinen, 8 januari 

20,7 km 
Frank Peeters 
Adrie Tol 

10 km 
5. Kareljan Schoutens 

1.29.20 
1.33.20 

40.56 

5km 
Lisanne Schoutens 
Carlijn en Marga Schoutens 

4 

42.58 
46.09 
47.16 
48.30 
49.08 
50.59 
52.12 

22.06 
23.00 
25.05 

46.46 

26.03 

25.25 
29.44 



Egmond halve marathon. 9 januari 

Roei Hoedt 
Reinout Laanstra 

1.38.20 
1.39.29 

Beeckestijncross, 30 januari 

9,9 km M40 
16. Frank Peeters 
17. Adrie Tol 

9,9 km M45 
24. Gerard van Kesteren 

Agenda 
Zondag 13 februari: 
Zondag 20 februari: 

38.13 
38.24 

50.39 

9,9 km M50 
17. John Jongboom 
21. Martin van der Weiden 
37. René Ruis 

6,8 kroJongens jun. AIB 
9. Yashin van Kesteren 

Groet Uit Schoor! Run, Schoor! 
Marquetteloop, Heemskerk 

42.24 
43.44 
47.40 

30.32 

Zondag 27 februari: 
Zondag 20 maart: 
Maandag 28 maart (2 6 Paasdag): 

Bosloop, Castricum (6 6 KCC-Ioop) 
Spaarnwoudeloop, Recreatiegebied Spaarnwoude 
De 60 van Texel, Texel 

Maandag 28 maart: 
Zondag 10 april: 
Zondag 17 april: 

---·-- ------------

Spaarnwoudeloop 

20 maart 2005 

Lieve en beste clubgenoten ... 

Leidsche Rijn Marathon, Utrecht 
Marathon Rotterdam 
ye Kennemergasthuisloop, Haarlem 

Over een paar weken is het weer zover: lange afstandsfanaten gaan er dan weer tegenaan in 
Spaarnwoude, om hun jaarlijkse tien kilometer-rondjes te draven: en ja natuurlijk: dat betekent dat heel 
veel clubleden weer zullen worden ingeschakeld als vrijwilligersterlil 

Jullie zijn gewaarschuwd: er kan gebeld worden met de vraag of je je op die dag beschikbaar wilt 
stellen. Het komt al gauw neer op een hele dag gezellig(!!!) in de kou aan het parcours staan ... Of 
urenlang aan een computer namen en leeftijden intikken, of bouillon, of thee, of limonade, of bananen, 
of T-shirts uitdelen aan voorbijsnellende, op apegapende langeafstandsgekken ... want ja, gek zijn ze 
vast wel ... al die sportievelingen die proberen fit te zijn ... 

Je kunt natuurlijk altijd onder deze vrijwillige bijdrage uitkomen door zelf te rennen: 10-20-30 
kilometer ... Doe maar gek! 

Maar er is meer ... Ook dit jaar is er weer een businessrunlil 

Stel je voor: jij met een viertal collega's van je werk, waarmee je ook in het weekend iets bijzonders wilt 
doen:, een beetje sukkelen, tien kilometer per persoon, en vervolgens neerploffen voor een 
onvergetelijke lunch, met zwembad en sauna na, en wie weet nog een opwindende massage .... aan 
alles wordt gedacht. .. 

Maar vergeet niet: alles wat hierboven staat beschreven is bedoeld voor het verstevigen van de 
clubband, het clubleven , en een beetje de clubkas ... als alles goed gaat tenminste. 

Kortom : kom allemaal, doe mee, werk mee, en wees gewaarschuwd: 20 maart is de 
Spaarnwoudeloop I!! 

En gluur mee via www.spaarnwoudeloop.nl 
Ad Appel 
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AV Haarlem groeit in de breedte 

- 11 A V-Haarlemmers in de nationale ranglijst 2004 -

Maar liefst elf AV Haarlem-atleten hebben met hun prestaties op de baan de nationale jaarlijst van 2004 
gehaald. Het zijn Darcy de Windt, Sanne Immer, Jirina van Kesteren, Sjoerd Lether, Stein Metten, Niels 
Pijnaker, Kan Dinkla, Tara van Schie, Jeroen Teeuwen, Debora van der Heijden en Pien Roozen. 
Daarnaast heeft het estafetteteam van de jongens D de lijst gehaald. Vorig jaar stonden er zes A V
Haarlemmers op de lijst. We lijken dus in de breedte te groeien. 

Op de website http://web.inter.nl.net/hcc/tedeka/atletiek/ranglijst.html wordt actueel bijgehouden welke 
landelijk de beste prestaties zijn . Er staan per leeftijdsgroep de beste pakweg 25 prestaties per 
onderdeel. Er zijn jaarlijsten, er is een allertijdenlijst en er wordt onderscheid gemaakt tussen outdoor 
en indoor. De website is ook als link opgenomen op die van AV Haarlem. 

In onderstaand tabelletje is de ontwikkeling in beeld gebracht. Het verschil tussen het aantal prestaties 
en het aantal vermeldingen is dat sommige prestaties twee keer in de landelijke lijsten worden 
genoemd: in de eigen categorie van de atleet (bijv. junioren C) en in de volgende categorie (bijv. 
junioren B). 

in d~ _@nd_e.liJ!f!Jé!é3!lii§if!.'! _ 2003 2004 ··-·----·-·----- --·-
aantal A V-Haarlemmers 6 11 
aantal estafetteteams 1 
aantal prestaties 17 22 
aantal vermeldingen 18 27 
aantal top-1 0-prestaties 4 8 

Darcy de Windt (senior) sprong op 6 juni in Barendrecht 6.92 meter ver. Hiermee is hij 24e op de lijst 
2004. Hij komt ook voor op het onderdeel hink-stapspringen. Daar staat hij tiende met een sprong van 
13.93 (23 mei in Beverwijk). 

Sanne (A-junior) staat met een en dezelfde prestatie twee keer op de lijst. Met haar clubrecord van 
11.16 meter van het NK in Sittard (26 juni) op het onderdeel hinkstapsprong staat zij namelijk niet 
alleen de vijfde bij de A-junioren, maar ook zestiende op de jaarlijst van de vrouwen. 

Jirina (B-junior) staat ook met een en dezelfde prestatie in twee lijsten. Haar 68.82 op de 400 meter 
horden (ook tijdens het NK Sittard op 25 juni) was goed voor een achtste plaats bij de B-junioren en 
een vijftiende plaats op de jaarlijst van de A-junioren. Bovendien staat Jirina in de lijst van de 
meerkamp. Ze had de zestiende prestatie van het jaar met 3769 punten. 

Sjoerd (B-junior), staat zestiende op de lijst op de 110 meter horden (100 cm) met 17.47, gelopen in 
Amsterdam op 30 mei. Ook is hij zestiende op het onderdeel 400 meter horden met zijn tijd van 61.02 
sec bij Amsterdam ATOS van 14 mei. 

Stein. (B-junior) stond vorig jaar bij de C's maar liefst zesmaal in de lijst. Maar de overgang naar de B's 
gaf meer concurrentie. Hij staat er nu drie keer in . Opmerkelijk is dat hij er op de werpnummers niet 
meer met de beste meegaat. 
• 23e op de 110 meter horden met 15.80 sec. gelopen tijdens de meerkamp in Amstelveen van 31 

mei; 
• 19e met zijn prestatie van 3.40 m met de polsstok op 13 juni in Haarlem; 
• 11e op de meerkamplijst 4961 punten, behaald op 6 juni in Heerhugowaard . 

Tara (C-junior) is op drie onderdelen opgenomen op de jaarlijst 
• Met haar sprong van 5.17 meter van 11 april in Alkmaar staat ze elfde bij de C-junioren en 24e op 

de lijst van B-junioren. 
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• Ook is ze genoemd bij de 150 meter: vijfde op de handtijdenlijst met de 19.6 sec. van 3 juli in 
Zaandam (clubrecord) en 30e met 20.16 sec. elektronische tijd. Als we de handtijd omrekenen naar 
elektronisch (19.84) zou ze 23e zijn. 

• Verder is ze gedeeld 21 8 met hoogspringen door haar mooie 1.55 m. in Castricum. 

Niels (C-junior) sprong op 4 september in Krommenie maar liefst 1.80 hoog, een clubrecord en een 
baanrecord. Dit levert niet alleen een geweldige gedeeld derde(!!) plaats op in zijn categorie, maar ook 
een gedeeld achttiende plaats op bij de B-junioren. 

Kan (C-junior) is dit jaar degene die de meeste keer in de lijsten voorkomt: 
• Op de 100 meter liep hij 11.69 sec. en 11.74 sec. (beide met te veel wind) en 11.76 sec. in 

Emmeroord (clubrecord). Deze prestatie was de zesde prestatie van Nederland. 
• Ook op de 100 meter horden, ook in Emmeroord (14.43 sec.) leverde een mooie plaats op de 

jaarlijst op, namelijk de achtste. 
• Met 5.81 meter werd Kan negende met verspringen (meerkamp Heerhugowaard van 5 en 6 juni) 
• Negende werd hij met zijn meerkamptotaal in Heerhugowaard: 5272 punten. 

Debora (D-junior) staat gedeeld zestiende op de lijst bij de 60 meter met 8.49 sec. Deze tijd realiseerde 
ze op de eigen baan op 19 juni. 

Pien (D-junior) staat net als vorig jaar op de lijst. Nu niet alleen op de 1000 meter, maar ook op de 600 
meter. Op de 1000 meter staat ze met 3.18.2 op de 188 plaats. Ze staat op de 600 meter op de gedeeld 
27e plaats met een tijd van 1.47.4 en werd gelopen in Zaandam tijdens de meerkamp van 4 juli. Deze 
prestatie was slechts 0,3 seconde boven het clubrecord. 

Jeroen (D-junior) sprong 1.50 meter hoog tijdens de D-spelen in Amsterdam op 5 september. Deze 
mooie prestatie was goed voor de gedeelde 178 plaats. 

Ten slotte het estafetteteam van de jongensC.Tijdens de competitiewedstrijd van 22 mei in Haarlem 
liep het team 49.1 seconden over de 4 x 100 meter. Dit leverde een 34e plaats op. 

Gerard van Kesteren 

Afscheid Rob Schlüter 
Op zondag 31 oktober heeft de recreanten groep op (w)aardige wijze afscheid genomen van hun 
trainer Rob Schlüter. Rob had al geruime tijd aangegeven dat hij met training geven wilde stoppen. 
Maar dat hebben we gelukkig een heel seizoen kunnen negeren, totdat Rob er zelf echt een dikke punt 
achter zette. En ongemerkt wilde we hem ook niet weg laten gaan ,dus werd besloten om tijdens een 
gezellige bijeenkomst met hapje en drankje afscheid te nemen. De familie van Kesteren stelde geheel 
belangeloos hun woning en een aantal overheerlijke pizza's ter beschikking. Daarnaast waren er ook 
nog een aantal hartige taarten en sappige salades in elkaar geknutseld. En na voldoende van dit 
lekkere en gezonde voedsel (en drank) tot ons te hebben genomen werd Rob nog even flink in het 
zonnetje gezet. Bloemen, een cadeaubon van de recreanten, een bon van het bestuur, zoenen van de 
dames en een estafette toespraak waarbij alle recreanten om de beurt nog even hun mening mochten 
geven. En die mening was nogal eensluidend: Jammer dat je stopt, eigenlijk was niveau veel te hoog 
voor ons, onze conditie is er in de jaren geweldig op vooruit gegaan, je onverstoorbaarheid als we weer 
eens niet geluisterd hadden, enzovoort enzovoort. Kortom, we zullen je echt missen en mocht je ons 
ook missen dan mag nog af en toe terugkomen voor een invalbeurt! 
En tot slot, waar jij de motivatie vandaan haalde weten we natuurlijk niet, maar ons heb je in ieder geval 
al die jaren flink gemotiveerd. 
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Atmodes (6): Mieke Sterk groeide boven Atmodes uit 

1. Vooraf 
Atmodes was de Haarlemse vrouwenatletiekvereniging die tussen 1955 en 1988 bestond. In zekere zin 
was deze club voor wat betreft de vrouwen een voorloper van AV Haarlem, want na de opheffing traden 
de meeste leden toe tot onze club, waardoor het een gemengde vereniging werd. In de eerdere 
artikelen ging het over de oprichting van Atmodes, de eerste tien jaar en over drie internationals van de 
club, Ellen Ort (sprint, ver en vijfkamp), Greet Versterre (speer) en Annemieke Bouma (hoog). Deze 
zesde en voorlaatste bijdrage over de geschiedenis van Atmodes gaat over Mieke Sterk. 

2. Het startschot 
Het verhaal van Mieke Sterk begint Greet Versterre. Greet was een paar jaar na haar trouwen en haar 
verhuizing naar Haarlem weer begonnen met atletiek. Ze woonde in Parkwijk, dezelfde wijk waar Mieke 
woonde. Al na een paar keer had ze Mieke, acht jaar jonger, eens meegenomen naar de baan, omdat 
ze had gezien dat ze snel was. Tot dan toe deed Mieke aan korfbal bij Animo Ready en aan basketbal 
bij White Stars. In het begin van het baanseizoen van 1963 werd Mieke lid van Atmodes. Ze was toen 
al 17 jaar (geboren 5-1-46), en dus junior A 1. Meteen al in haar allereerste wedstrijd, op 12 mei van dat 
jaar in Den Haag, was het raak: ze sprong 5.21 meter ver. Een clubrecord. En ze liet ook meteen zien 
dat ze een sprintster was: 12,7 sec op de 100 meter. Een week later, in Beverwijk, had ze haar tweede 
clubrecord binnen, nu met het estafetteteam op de 4x1 00 meter (51 ,0 sec.). Het werden uiteindelijk zes 
clubrecords in haar eerste atletiekjaar op vier verschillende onderdelen. Een maand na de eerste 
wedstrijd mocht Mieke al meedoen aan een internationale wedstrijd. Kortom, Atmodes had er weer een 
multitalent bij. 

3. De acceleratie (1963-68) 
Mieke kwam naar voren in het kielzog van allrounder Ellen Joacim-Ort, met wie ze drie jaar Atmodes 
deelde. Het kan niet anders dan dat Mieke veel heeft opgestoken van Ellen en van haar man, Harry 
Joacim, die in die tijd de trainer was. Het tweede jaar bij Atmodes, nu als junior A2, leverde negen 
clubrecords op. Ze deed dat jaar aan maar liefst 24 wedstrijden mee. In haar twee juniorenjaren mocht 
Mieke deelnemen aan negen internationale wedstrijden, waarvan vier interlands. 
Mieke werd al snel toegevoegd aan de estafetteploeg van Atmodes. Samen met Ellen Ort, Jas van 
Duftelen en Ans Pennarts stond er een geweldige ploeg op de baan. Het team verbeterde vier keer 
het clubrecord op de 4x1 OOm : 51,0 en 50,4 sec. in 1963 en in het jaar erop 48,4 en 48,2 sec. Ook op 
de 'bijnummers' deed Mieke het in deze periode prima: 1.38 op de 600 meter, 1,50 meter hoog en 5,47 
meter ver. Met andere woorden, ze begon zich te ontwikkelen tot meerkam per. Tussendoor deed ze tot 
in 1966 ook nog steeds aan korfbal en basketbal. En dat naast haar gymnasiumstudie, respectievelijk 
de sociale academie. 
In 1965 was Mieke senior geworden. Het verbreken van clubrecords werd daarmee veel lastiger. Het 
lukte alleen op twee minder populaire onderdelen, de 800 meter en de 4x200 meter. Maar op alle 
onderdelen bleef ze zich verbeteren. Een jaar later dook Mieke op de 100 meter voor het eerst onder 
de 12 seconden. En op de 80 meter horden verbeterde ze het clubrecord van Ellen Ort tot 11.4 sec. 
In 1967 werd Wil Westphal haar trainer. Tien jaar lang zou hij haar begeleiden. In stapjes ging de 80 
meter horden naar 11 .0 sec. Verder nam ze het clubrecord op de vijfkamp over van Ellen Ort. In het 
jaar 1968 richtte Mieke zich helemaal op de Olympische Spelen. Geen vijfkampen meer, alleen 
sprintnummers tot 400 meter, estafettes en de 100 meter horden. 

5. Hordes nemen 
Mieke had niet alleen het talent en doorzettingsvermogen dat haar tot een uitstekend atleet maakte, 
maar beschikte ook over een karakter dat haar geschikt maakte om de absolute top te bereiken. Want 
Mieke was doelgericht, had er een hekel aan dingen half te doen, had haar eigen mening en ging haar 
eigen weg. Het waren eigenschappen die nodig waren om zich staande te houden in de soms harde 
wereld van de topsport. Ze kon niet tegen onrechtvaardigheid. Kwam dat op haar weg, dan ging ze 
ertegenin. Ze ging liever dwars door de hordes, dan eromheen. Soms leek het wel of ze conflicten 
nodig had om optimaal te kunnen presteren. De bobo's van de atletiek kunnen daar over meepraten. 
Mieke was als telg uit een overtuigd PvdA-gezin politiek erg betrokken. Haar eerste openbare politieke 
statement was haar weigering om in 1970 deel te nemen aan het Europees Kampioenschap atletiek in 
Athene, vanwege het kolonelsregime in Griekenland. Uiteraard tot woede van de KNAU-officials. 
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Verder liep ze als 'product van de jaren '60' mee in de voorhoede van de vrouwenemancipatie en in die 
van het medebeslissingsrecht van sporters in hun bond. Wederom uit een gevoel van 
onrechtvaardigheid. Zo pleitte ze voor een atletenzetel in de Unieraad. Vanwege het in haar ogen 
klungelige beleid van de KNAU liet ze zich negatief uit over bepaalde officials. Dat kwam haar 
aanvankelijk op een levenslange uitsluiting te staan voor deelname aan landenwedstrijden. Maar dit 
besluit werd later herzien. 

6. Naar de Olympische Spelen (1968) 
Mieke werd als lid van het Nederlandse estafetteteam op de 4x1 00 meter uitgezonden naar de 
Olympische Spelen van Mexico in 1968. De voorbereiding was verre van vlekkeloos. Want het 
Olympisch comité en de trainer van Mieke, Wil Westphal, lagen met elkaar overhoop. Hij mocht niet 
mee. Maar ondanks dat waren de tijden in proefwedstrijden op de hooggelegen baan onwaarschijnlijk 
snel: 44,3 en 43,7 sec. waren Nederlandse records voor het team, dat bestond uit Wil ma van den 
Berg, Mieke Sterk, Truus Hennipman en Corrie Bakker. Toen de Spelen geopend werden, was 
Mieke er niet bij. Ze mocht niet in de ceremonie meelopen, omdat ze haar rok had ingekort. Aan de 
andere kant spaarde ze zo energie. Wat er in de series gebeurde hadden buitenstaanders niet kunnen 
bedenken. De Nederlandse dames liepen een heus wereldrecord: 43,44 sec.! Maar helaas bleef dit 
record maar één dag overeind. Want in de finale waren de teams van de VS (42,87), Cuba (43,35) en 
de Sovjet Unie ( 43,41) nog sneller. Het Nederlandse team kon in de finale helaas geen potten meer 
breken. De focus was weg. Hoe dan ook: tot nu toe heeft een Nederlandse vrouwenploeg nooit sneller 
gelopen dan deze 43,44. Ook niet in de dagen van Nelli Cooman. 

7. Na vier jaar terug (1972-76) 
Na Mexico stapte Mieke over naar de Amsterdamse club ADA. Niet alleen omdat ze inmiddels in 
Amsterdam woonde, maar vooral omdat haar trainer Wil Westphal naar ADA ging. Naar eigen zeggen 
zou Mieke onmiddellijk gestopt zijn met atletiek als hij niet meer haar trainer zou zijn. Ook bij ADA 
bereikte Mieke nog tal van successen: derde bij de Universiade en diverse Nederlandse titels. Toen 
Westphal in 1976 vervolgens overstapte naar de mannenclub AAC ging ze daar ook heen om te 
trainen, maar besloot ze in haar wedstrijden weer voorAtmodes uit te komen. Ook in deze periode 
leverde Mieke weer veel goede prestaties. Ze behaalde verschillende Nederlandse titels en verbrak vier 
nationale records, zoals de 13,2 sec. op de 100 meter horden en de 4828 punten op de vijfkamp. Op de 
100 meter horden is ze nauwelijks te verslaan. Eigenlijk was Mieke haar club Atmodes ontgroeid. Ze 
was feitelijk de enige atlete van haar tijd die op internationaal niveau kon meekomen. Ze verbleef veel 
in het buitenland om daar aan internationale wedstrijden mee te doen. De band met haar club was in de 
loop van de tijd minder geworden. Het lidmaatschap was er vooral voor de wedstrijdlicentie. 
In 1976 wordt Mieke niet door het NOC uitgezonden naar de Olympische Spelen van Montreal. Een 
door haar aangespannen kort geding verliest ze. Ze besluit per direct te stoppen met de wedstrijdsport. 
Ze doet dat met een groot artikel in het blad De Tijd . Ze weet dat ze zich na deze teleurstelling niet 
meer kan opladen om tot grote prestaties te komen. 

8. Na de finish 
Al tijdens haar actieve sportcarrière, in 1972, werd ze vormingswerker onder jongeren in Zaandam. Ook 
was ze tot 1975 gemeenteraadslid in Amsterdam. Na Zaandam ging ze in die gemeente de uitvoering 
van de Wet Sociale Werkvoorziening coördineren, een wet die erop gericht is om mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke handicap de mogelijkheid van een werkplek te bieden. Vervolgens werkte 
ze voor het toenmalige Damland College in Zaandam als vormingsleider. In de periode 1994-1998 was 
Mieke lid van de Tweede Kamer. Namens de PvdA was ze woordvoerder voor onder meer de 
onderwerpen sport, gehandicaptenzorg, middelbaar beroepsonderwijs en arbeidsvoorwaarden. Naast 
haar werk was ze lid van allerlei groepen en commissies. Ze was en is actief voor de bewoners van 
woonboten in Amsterdam. 

Als er ooit, net als bij de mannen, een top honderd van vrouwelijke Haarlemse atleten wordt 
samengesteld hoeft er niet getwijfeld te worden wie nummer 1 zou worden: Mieke Sterk. 
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De statistieken 
------------- -------- - -- ------- · ------------- -·-·· -- --- ------ ---------- --- ------

We hebben in de clubbladen, in de plakboeken en op internet 170 baan- en indoorwedstrijden kunnen 
terugvinden waarin Mieke tijdens haar lidmaatschap van Atmodes aan de start verscheen. Maar 
waarschijnlijk zijn het er nog meer geweest. Sommige internationale wedstrijden werden niet vermeld. 

Van deze 170 waren er 55 internationale wedstrijden 
Hiervan waren er 25 interlands; 
37 verbeteringen van clubrecords van Atmodes; 
11 Nederlandse records (6 individueel en 5 met nationaal estafetteteam) 
Van deze laatstgenoemde 5 was er één een wereldrecord; 
Brons op de vijfkamp bij de Universiade van Turijn in 1970*; 
7 maal Nederlands kampioen op de 80 I 100 meter horden (1967, 1969*, 1970*, 1972 tlm 1975) 
3 maal Nederlands kampioen op de 60 meter horden indoor (1970*, 71* en 72) 
1 maal Nederlands kampioen op de 100 meter vlak (1975) 
2 maal Nederlands kampioen in de vijfkamp ( 1973 en 1975) 
2 maal Nederlands clubkampioen met Atmodes (1965 en 1966) 
13 keer de 100 meter binnen 12 seconden gelopen 
5 keer de 200 meter gelopen binnen 23 seconden 
8 keer sneller gelopen dan 13,5 sec. op de 100 meter horden. 

* = niet in Atmodes-tijd 

Beste prestaties 
100 m 
200 m 
400 m 
800 m 

11,6 
23,5 
55,0 

2.28,0 

Clubrecord (CR) 
CR 
CR 
CR 

60 m horden 
80 m horden 
100 m horden 
4 x 100 meter 
4 x 200 meter 
ver 

8,1 
11,0 
13.2 
43,4 

1968 
1973 
1967 
1965 
1974 
1967 
1973 
1968 
1968 
1975 
1975 
1976 
1966 
1964 
1973 

Nederlands Record (NR) 
CR 

hoog 
kogel 
speer 
discus 
vijfkamp 

Gerard van Kesteren 

1.34,8 
6.17 
1.74 

11,91 
36,22 
23,10 
4828 

(met dank aan Annette voor het prestatieoverzicht) 

·· ····-. ·· ··· · -·· -·- .. --- ·-·---

NR 
Wereldrecord !! 
NR 

NR 

10 

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

Frans Halsplein Haarlem 



• 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 

Postbus 36310 

Postbus 5037 

Website: www.niehelancee.nl 

Bij de foto: Klimmuur te Spaarnwoude. 

1800AJ Alkmaar 

1020 MH Amsterdam 

2000 CA Haarlem 



BOWLENBOWLENBOWLENBOWLENBOWLENBOWLENBOWLENBOWLENBOWLENBOWLENBO 

Woensdag 12 januari was het dan eindelijk zover! De pupillen en de junioren D1 gingen bowlen! 

Om kwart voor 3 stonden we met 16 kinderen voor de Bison Bowling. Eerst een de mooie schoenen 
aantrekken en dan ........... BOWLEN. Alle meisjes pupillen bij elkaar, alle jongens pupillen en ook de D 
junioren namen het tegen elkaar op! 

ledereen had er aan gedacht om een wit T-shirt aan te trekken en sommige (Zoë) waren zelfs helemaal 
in het wit en dat gaf een super gaaf effect. De muziek galmde uit de boksen en de discolampen 
stonden aan. Bij het bowlen ging het er fanatiek aan toe! Alhoewel het bij Tjalling echt om de lol ging 
gooide hij een aantal mooie strikes en spares. Annamee ging voor het eerst bowlen en dat zeker niet 
zonder resultaat. Het was bij alle groepjes spannend wie er nou ging winnen! Een grote strijd bij de 
pupillen jongens Jean-Luc ging heel goed en zag al van te voren wanneer hij moest juigen voor een 
strike!! Ook Stephan is een echte bowler, Siem gooide een bal en ging er steeds bij liggen en gaf ook 
nog een mooie breakdance act! 

Bij de meiden pupillen was het heel spannend ze waren super geconcentreerd bezig en hadden bijna 
geen tijd om te kletsen. De ene strike na de andere werd gegooid en er werden dus ook erg veel 
punten bij elkaar gesprokkeld! De eindstand lag heel dicht bij elkaar. Gelukkig kon Esther op het laatste 
moment toch nog meedoen! Daar waren de meiden erg blij mee. 

Na het bowlen hadden we natuurlijk allemaal trek! We kregen patat met appelmoes en een lekkere 
kroket, trikandel of kaassouflé erbij. Nadat iedereen zijn buikje vol had gegeten kwamen er al een paar 
ouders! Nog even een lekker waterijsje als toetje en weer lekker naar huis! 

Wij vonden het een hele gezellige middag en hoop dat jullie dat ook vonden!! 

Groetjes Sanne, Mark en Rolf 

De foto's van dit uiije kan je zien op website: http://members.lycos.nl/backtobruijn. 

Cross-uitslagen van de junioren 

Sinds het vorige nummer van de Wissel zijn er weer vier crossen gehouden. 

1. Haarlemmermeer cross (12 december 2004) 
De derde wedstrijd van het Kennemer Cross Circuit vond plaats in het Haarlemmermeerse Bos. De 
start lag achter Claus Partyworld . Het is best een lastige wedstrijd. Voor de helft een veldloop, voor de 
andere helft door het bos. En dan in het midden een venijnig klimmetje . 
Bij de CD-junioren deden Katinka Becker en Vincent Witmond weer mee. Ze moesten 1 volle ronde, 2,5 
kilometer. Vooral de eerste en de laatste vijfhonderd meter waren lastig te belopen, omdat de 
ondergrond bestond uit graspollen, in plaats van een vlakke mat. Katinka kwam net drie seconden 
tekort om de race te winnen van haar concurrent in het klassement, Jessie Geel. Vincent deed het heel 
goed met een 20e plaats. Daarna kwamen de AB-junioren aan de beurt. Zij moesten twee ronden, dus 
5 kilometer. Niels Welier en Yashin van Kesteren gingen weer de strijd aan. Niels was dit keer bijna een 
minuut sneller. 

Meisjes CD, 2,5 km Jongens CD 2,5 km Jongens AB 5 km 
2. Katinka Becker 11 .20 20. Vincent Witmond 13.13 9. Niels Welier 22.06 

16. Yashin van Kesteren 23.00 
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2. Phanos Boscross (2 januari 2005) 
De vierde cross in het circuit, de boscross in het Amsterdamse bos, was nog zwaarder dan de vorige. 
Dat kwam door drie dingen: de stevige wind, de natte, modderige en dus zuigende ondergrond en door 
de beklimming van de Ajax-heuvel. Omdat Niels Welier op vakantie was, waren er dit keer maar drie 
Haarlem-junioren. Katinka deed bij de meisjes CD goede zaken, want haar vaste concurrente, Jessie 
Geel, was er dit keer niet. Ze werd 'dus' eerste. Met meer dan een halve minuut voorsprong. Dat 
woordje 'dus' moet wel in het juiste perspectief worden geplaatst: Katinka is D-junior en een deel van 
haar concurrenten is een of twee jaar ouder. Klasse, Katinka. Vincent had het erg moeilijk in het 
gevecht tegen de wind en de modder. Hij werd dit keer laatste. Volgende keer beter, Vincent. Ook voor 
Yashin bij de AB-junioren was het niet zijn dag. Zijn voet klapte een paar maal dubbel -nog niet zo 
lang geleden was zijn enkellicht verstuikt- zodat hij het laatste stuk niet snel vooruit kon. 

Meisjes CD, 2,5 km Jongens CD 2,5 km Jongens AB 5 km 
1. Katinka Becker 11.48 15. Vincent Witmond 15.03 13. Yashin van Kesteren 26.03 

3. KNAU-cross in Santpoort (15 januari 2005) 
De tweede cross in de KNAU-competitie werd georganiseerd door AV Suomi in Santpoort Helaas was 
er bij de inschrijving het nodige misgegaan, waardoor diverse atletiekverenigingen moesten 
constateren dat hun atleten niet op de startlijst stonden, waaronder de AB-junioren van AV Haarlem. En 
dat terwijl ze wel waren aangemeld. Voordat Suomi deze fout had geconstateerd waren Jirina en 
Yashin al teleurgesteld naar huis teruggegaan. De andere atleten waarvoor geen startnummer was 
aangemaakt kregen in de stress van het herstellen van de fout op het laatste moment een 'handmatig' 
nummer. Zoals Niels Weller, die één minuut voor het startschot zijn nummer moest opprikken. Niels 
had trouwens meer pech, want onderweg blesseerde hij zich aan zijn knie op het bevroren knollenveld. 
Hij liep de wedstrijd wel uit, maar kan een aantal weken niet sporten. Achteraf lukte het niet de 
resultaten helemaal compleet te krijgen. De voorlopige uitslag van deze chaotisch verlopen cross staat 
hieronder: 

Meisjes D1, 1,5 km Meisjes C, 2 km Meisjes B, 2,5 km 
28. Zoë van Schie 7.17 15. Tara van Schie 9.34 8. Larissa Scholten 11 .35 

Meisjes D2, 1,5 km 
34. Dana Stam 11 .38 

Jongens B, 4 km 
5. Katinka Becker 6.16 Jongens C, 3 km 10. Niels Welier 15.43 

16. Alex Overkamp 11 ,04 
21 . Lennart Overbeeke 11.21 
23. Guido v.d. Pieterman 11.38 

4. Beeckestijn-cross (30 januari 2005) 
Dit was de vijfde loop in de serie om de Kennemercross cup. Ook georganiseerd door Suomi, maar dan 
goed. Altijd leuk om te zien hoe een enorme menigte zich na de wedstrijd in een veel te kleine en 
loeihete kantine van een plaatselijke voetbalvereniging op de erwtensoep stort. Dit keer was de 
concurrente van Katinka in het klassement er wel. Katinka werd tweede en kon Jessie voorblijven . Die 
werd derde. De eerste plaats was voor een loopkanon uit Noord-Holland Noord (Nova). Met de 99 
punten die de tweede plaats oplevert schoot Katinka niet veel op. Het komt nu aan op de laatste cross 
in het circuit, in Castricum. Die dag kan Katinka er niet bij zijn. Ze kan alleen nog dit loopcircuit winnen 
als concurrent Jessie daar als tweede finisht (dan gelijk aantal punten) of nog later binnenkomt. In dat 
laatste geval is Katinka ongedeeld eerste met 100, 99, 100 en 99 punten (de beste vier uitslagen van 
deze 'zeskamp' tellen mee). 
Yashin (B-junior 19-jaars) had lekker gelopen. Hij eindigde als negende. 
Bij de junioren CD staan er naast Vincent, die het cross-virus al aardig te pakken heeft, nog twee (voor 
mij nog onbekende) AV Haarlemmers in de uitslagen vermeld . 

Meisjes CD, 2,5 km Jongens CD 2,5 km Jongens AB 6,6 km 
2. Katinka Becker 13.21 17. Max van Egmond 15.02 9. Yashin van Kesteren 30.32 

18. Vincent Witmond 15.08 
21. Bas Visser 16.25 

Nu op naar de laatste crossen: 
• 19 februari : KNAU-cross in Heiloo 
• 27 februari: zesde Kennemercross in Castricum 
• 12 maart: finale KNAU-cross van Noordwest-Nederland in Amstelveen Gerard van Kesteren 
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C-spelen 2004 

Bij het maken van het jaaroverzicht bleek dat niet alle uitslagen van de C-spelen 2004 waren 
gepubliceerd. Daarom hierbij voor de volledigheid alle uitslagen op een rij . Onder het motto 'beter laat 
dan nooit'. De spelen werden gehouden op 21 en 22 augustus in Amsterdam West. Zoals gebruikelijk 
werden de C-spelen ook in 2004 georganiseerd door AAC. Aangetekend moet worden dat de 
hoogspringers veellast hadden van de natte aanloop, vooral bij de bak aan de tribunezijde. Het was 
lang geleden dat AV Haarlem met zoveel atleten aan de spelen deelnam. 

Tara van Schie Duvan Metten 
80 m horden 38. 14,31 800 m 33. 2.16,08 
verspringen 4. 5,05 
hoogspringen 1 ,25 (geblesseerd) Lennart Overbeeke 

800 m 59. 2.38,35 
Kan Dinkla 
100 meter series: 4. 12,19 (- 0,8) Niels Pijnaker 

halve: 7. 12,30 (- 0,8) hoogspringen 16. 1,60 

finale: 5. 12,03 (+ 1,1) 
Niels Welier 100 m horden series: 12. 15,02 (+ 1,1) 

halve: 7. 14,64 (+ 1,0) NCR 800 m 47. 2.27,33 

finale: 6. 14,70 (+0,7) hoogspringen 27. 1,45 

verspringen 7. 5,51 verspringen 19. 5.02 

Yashin van Kesteren 
speerwerpen 38. 29,09 

Tara-di-boem-di-ee bij de Eva-luatie 2004 

Bij het vermelden van de ranglijsten 2004 in het vorige nummer is één categorie atleten spijtig genoeg 
niet gepubliceerd. Namelijk de meisjes C-junioren. Het bestand was wel gemaakt, maar vergeten op te 
sturen naar de redactie. Sorry. Maar hierbij maken we het goed. Het is bijna een one-woman-show, 
want de spoeling was in 2004 dun in deze categorie. Tussen haakjes de beste prestatie van 2003. 

80 m (11,4} hoogs~ringen {1,35} 
1. Tara van Schie 10,80 1. Tara van Schie 1,55 
2. Eva van der Erf 11,67 

vers~ringen {4,22} 
150 m (21, 1} 1. Tara van Schie 5,17 

1. Tara van Schie 19,6 
s~eerwer~en (22,37} 

600 m {1.46,1} 1. Eva van der Erf 22,21 
1. Tara van Schie 1.57,0 2. Tara van Schie 20,54 

80 m horden {16,0} kogelstoten {9,07} 
1. Tara van Schie 13,4 1. Tara van Schie 10,13 

300 m horden {-} discuswer~en {19,74} 
1. Tara van Schie 53,8 1. Eva van der Erf 19,71 

2. Tara van Schie 19,32 
Meerkam~ {3171} 

1. Tara van Schie 3682 

13 



Belangrijke internationale juniorenwedstrijden 

Onlangs maakte de KNAU de limieten bekend voor twee belangrijke juniorenwedstrijden: 
• het Europees Jeugd Olympisch Festival (EJOF), 3-7 juli 2005 in Lignano (Italië) 
• het Europees kampioenschap voor junioren, 21-24 juli in Kaunas (Litouwen). 

~
TriiTeten- · ------- ---- ·· · ··ËJOF iri Italië · -, -- - -·-- EK-voor fûnlórenTrïCitöuwen ·-· - ·--- ---------~ 

meisjes . jongens _ ·_ meisj_e~ ~86 __ r!l_~isjes ~ '~.? __ J~D_9.~_1_1_~ _'86 __ jo'!_gen_~ ~ '87 _ 
oóm ---- ---- f2 .2o - · · ffoó ·, ff9o 12.oo 10.65 10.75 

200m 25.10 22.30 24.10 24.60 21.45 21 .70 
400m 57.20 49.70 54.90 55.40 47.60 48.20 
BOOm 2.11.30 1.54.00 2.07.30 2.08.00 1.50.50 1.51.30 
1500m 4.29.50 3.56.50 4.22.00 4.25.00 3.48.50 3.50.00 
3000m 9.50.00 8.45.00 9.33.00 9.43.00 
100/11 Om horden 14.20 14.30 13.85 14.15 14.40 14.60 
400m horden 63.00 55.10 60.00 61 .00 52.90 53.70 

1

2000m steeple 6.00.00 6.45.00 6.55.00 
3000m steeple 10.30.00 10.42.00 9.00.00 9.10 .00 
hoog 1.75m 2.02m 1.80m 1.80m 2.14m 2.14m 
polshoog 3.50m 4.40m 3. 75m 3. 75m 5.1 Om 5.05m 
verspringen 5.80m ?.OOm 6.05m 6.05m 7.45m 7.45m 
kogel 12.60m 17.30m 14.50 14.20m 17.00m 16.00m 
discuswerpen 42.00m 50.00m 48.50m 47.00m 51.00m 49.50m 
speerwerpen 42.00m 58.00m 50.00m 49.00m 69.00m 65.50m 

l:~~~~n}~ __________ ~8--~~------ _ -~-- 0~- _ __ ~jA~ PL_ __§_1 59 PL __ ----~;O~Q~ P_L _____ _9~-~-QJ?.L ____ ___ _ 

De limieten - hieronder staan alleen de belangrijkste - mogen alleen op goedgekeurde wedstrijden 
worden gerealiseerd. Voor het EJOF gelden als kwalificatiemomenten : 

5/6 februari 
19 februari 
24 april 
5 mei 
7 mei 
8 mei 
14 mei 
15/16 mei 
21 mei 
28 mei 
29 mei 

NK indoor A junioren, 
NK indoor B-junioren 
Competitie junioren A 
Flanders Cup 
Ter Specke Bokaal 
Competitie junioren B 
Trigallez Recordwedstrijden 
NK Meerkamp 
Global Athletics 
B-Meeting 
Twente Atletiek 

Groningen 
Gent (België) 
div. locaties 
St.Niklaas (België) 
Lisse 
div. locaties 
Krommenie 
Apeldoorn 
Nijmegen 
Duffel (België) 
Hengelo 

Wat betreft het EK voor junioren zijn de eisen strenger. Limieten worden slechts in beschouwing 
genomen wanneer ze zijn gerealiseerd tijdens wedstrijden die het predikaat 'internationaal' of 'nationaal' 
hebben. Verder moet je de limiet meestal tweemaal gehaald hebben. Ook wordt er gekeken naar 
toernooi-ervaring , stressbestendigheid en vormbehoud , voordat de KNAU iemand daadwerkelijk 
selecteert. Bovendien geldt de regel dat er maximaal drie atleten per onderdeel worden ingeschreven. 

En dan zijn er nog de Koninkrijksspelen. Dit is een tweejaarlijks evenement, dat wordt ingevuld met 
wedstrijden in negen sporten , waaronder atletiek. leder koninkrijksland mag een delegatie sturen van 
maximaal 164 personen, coaches en officials meegerekend. De spelen worden gehouden van 23-29 juli 
in Curaçao. Deelname aan de Koninkrijksspelen 2005 staat open voor jeugdsporters die de 
Nederlandse nationaliteit bezitten , die niet eerder zijn geboren dan 1 januari 1988 en die op de 
openingsdag van de Spelen niet jonger zijn dan twaalf jaar. Voor alle sporten zijn punten te verdienen. 
Voor deze wedstrijd zijn de delegaties al samengesteld . 

Gerard 
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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 uit~ebreid assortiment vitaminen en 

mineralen. Omdat een gezonde aanvulling 

soms no1tlig is. 

Voor pensoonlijk advies kunt u ook terecht op 

onze website: www.vanderpigge.nl. 

Het goede van toen met het beste van nu. 

ANNO 1 849 

Drogisterij A.J. van der Pigge 
Gierstraa t 3 2011 GA Haa rlem 

Telefoon 023-5312454 
www. vanderpigge.nl 


