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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 

Gert Jan Reinders 
Kleverlaan 11-13-2061 TB Bloemendaal 
Telefoon 023-527 44 77 ' "otoo 

Fax 023-525 56 40 {~w\ "; 
E-mail: bloemendaal@henribloem.nl " ~ "' 

"' • Q 

Web-site: www.henribloem.nl lf-,,N "'-~ 

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

De nieuwe kollektie spikes, wedstrijd
en trainingsschoenen 

Ruime keus in functionele Joopkleding 
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. 

N~:--------------------------------------------------
Adres:---------------------------------------------------
Postcode en woonplaats:-----------------------------





Jaarverslag technische commissie 2004 

Het jaar 2004 gaf een flink aantal goede prestaties van AV Haarlemleden te zien. En dat ondanks de 
beperkte trainingsmogelijkheden als gevolg van de baanrenovatie - ongeveer drie maanden lang kon 
er niet normaal getraind worden. De belangrijkste en meest opvallende prestaties hebben we hieronder 
bij elkaar gebracht. We hopen dat we geen opmerkelijke prestaties over het hoofd hebben gezien, of 
andere onvoldoende op hun waarde te hebben geschat. Maar om te beginnen willen we graag alle 
trainers bedanken. Die hebben immers aan de basis gestaan van alles. Ruud Wielart (senioren en A
jun), Rob de Wit (B-jun), Baltinede Wit (C-jun tot september), Fred Roosen (hordentrainer tot sept., C
jun na september), (Sanne van Buchem (D-jun), Bas Gevaert (Mila, tot april), Mark Schutte (pupillen), 
Rob de Nieuwe (lange afstand), Rob Schlüter (recreanten, tot september) en Baltien de Wit senior 
(recreanten, na sept), allemaal bedankt. Het mooiste compliment voor hen is dat in 2004 maar liefst 22 
prestaties een vermelding kregen in de landelijke jaarlij sten, tegen 17 in 2003. Hier waren elf atleten 
voor verantwoordelijk, tegen 6 in 2003. We groeien dus in de breedte. De grote ploeg B-junioren is een 
opsteker voor de toekomst. 

INDOOR 
• Het indoorseizoen kent als een van de hoogtepunten de wedstrijd van de Stichting Indoor Atletiek 

Groningen. In 2004 werd dit voor de laatste maal gehouden in Zuid broek, en wel op 25 januari. Vijf 
AV-Haarlematleten waren hier actief: Niels Weller, Duvan Metten, Niels Piinaker, Kan Dinkla (allen 
C) en Jirina van Kesteren (B). De beste prestaties waren de derde plaats van Kan op de 60 meter 
(7.74 sec in finale, 7.66 sec in halve finale) en de 1.03.45 van Jirina op de 400 meter (eerste plaats 
in de B-finale en de vierde tijd over all). 

COMPETITIE 
• De competitieploeg van de jongens C deed het in 2004 erg goed. In de eerste wedstrijd, op 24 april 

in het Olympisch Stadion, werd de ploeg tweede van de zes ploegen met 5290 punten. De tweede 
wedstrijd, op 22 mei op de eigen baan ging nog beter. Er werden 5413 punten verzameld. Weer 
tweede achter GAC. Maar voldoende voor de gebiedsfinale op 19 juni bij SAV in Grootebroek. Het 
ging erom zoveel mogelijk punten te verzamelen om een plaats in de landelijke finale in Assen te 
halen. De beste twaalf ploegen van Nederland zouden zich kwalificeren . Maar het werd een kwestie 
van NET NIET. Haarlem werd in Grootebroek zesde en werd landelijk veertiende van de 57 met 
5514 punten. Met slechts 12 punten van nummer twaalf .... Niels Pijnaker, Niels Weller, Kan Dinkla, 
Tim van Leeuwe, Frank van de Peet, Yashin van Kesteren , Lennart Overbeeke, en Martijn Lether, 
fantastisch gedaan. 
Ook de jongens D, de meisjes D, de jongensBen de senioren waren actief in de competitie. Bij de 
senioren waren er opvallende prestaties van Ruud Wielart met 1.90 hoog, een evenaring van zijn 
Nederlands record 45+, senior Darcy de Windt met een sprong van bijna 7 meter ver (6,92) op 6 
juni in Barendrecht, van veteraan René Moesman met 11 ,40 op de 100 meter en van Bas Gevaert 
met 2.02,50 op de 800 meter en 4.22,81 op de 1500 meter. In drie wedstrijden werden 23.187 
punten verdiend . De ploeg werd landelijk 368 van de 119 ploegen. 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN I C-SPELEN I D-SPELEN 
• René Moesman (veteraan) heeft tijdens zijn eerste Nederlands Kampioenschap veteranen , 

gehouden in Vught op 12 en 13 juni , een zilveren en een bronzen medaille gehaald. Eerst liep hij de 
100 meter in 11 .54 sec. ( + 1,1 m/s ), slechts een neuslengte (0.03 sec.) verwijderd van de eerste 
plaats. Brons haalde hij later op de 200 meter in 24.1 4 sec. (- 1, 7 m/s ). 

• Hordentrainer Fred Roosen heeft Jirina van Kesteren (B) dit jaar op het spoor gezet van de 400 
meter horden. Tijdens het Nederlands kampioenschap junioren A en 8 in Sittard (25 juni), pas haar 
vierde wedstrijd op dit nummer, werd ze vierde. Tijd : 68.82 sec., een nieuw clubrecord bij de B, A 
en senioren. De 400 meter zonder hekjes ging in 63,10 sec. Sanne Immer (A) acteerde ook op dit 
NK. Ze heeft zich de laatste jaren toegelegd op het hink-stapspringen. Ze deed het erg goed en 
sprong op 26 juni ruim over de elf meter: 11 .16 m. (0,0 m/s). Goed voor een zilveren plak plus een 
nieuw clubrecord. Stein Metten (B) werd op het onderdeel polsstokhoog vijfde met 3.35 m en bleef 
op de 110 meter horden in de series steken met 16,39 sec. Ook Sjoerd Lether (B) kwam niet verder 
dan de series. Hij liep de 400 meter in 55,88 sec. en de 400 meter horden in 61,47 sec. 



• Aan de C-spelen, gehouden op 21 augustus in Amsterdam West, deden mee Niels Pijnaker, Niels 
Weller, Tara van Schie, Duvan Metten, Lennart Overbeeke, Yashin van Kesteren en Kan Dinkla 
mee. Vooral Kan Dinkla deed van zich spreken door een 32 jaar oud clubrecord te verbeteren: de 
100 meter horden gingen in 10,64 sec. (het oude record was 14,9 h.t.). In de finale werd hij er 
zesde mee. Op de 100 meterwerd hij vijfde (12,03) en met verspringen zevende (5.51). Tara van 
Schie behaalde een mooie vierde plaats m.et haar sprong van 5,05 meter. 

• Tijdens de 0-spelen van 5 september in het Olympisch Stadion werd Jeroen Teeuwen vijfde bij de 
junioren D1 met hoogspringen met maar liefst 1.50 meter. Dat was overigens even hoog als de 
nummers 1 tot en met 4 sprongen. Maar Jeroen had er meer sprongen voor nodig. Verder werd 
Jeroen 8e met verspringen. Jammer dat Jeroen verhuisd is naar Nieuw Vennep. Deborah van der 
Heijden liep de 60 meter in 8.61, goed voor een tiende plaats. Verder deden mee Anner de Jong 
(11de met speer), Katinka Becker (129 met hoog) en Alex Overkamp (11 9 met kogel) 

• Bij het NK meerkamp in Emmeloord (25/26 september) kwamen Sjoerd Lether, Stein Metten, Jirina 
van Kesteren en Kan Dinkla in actie. Het leverde vijf clubrecords op. Vooral de twee van Kan (C) 
waren van grote klasse. Het 28 jaar oude clubrecord op de 100 meter werd uit de boeken gelopen 
( 11, 76) en de 100 meter horden gingen in 14,43 sec. Eerder liep Kan al 14,64 (zie hiervoor) en 
14,51 sec. 

BAANWEDSTRIJDEN (OVERIG) 
• Traditioneel begon het buitenseizoen op de baan met een flinke deelname aan de Viaanse Molen 

Games op 11 april in Alkmaar. Tara van Schie (C) sprong tijdens deze wedstrijd maar liefst 5.17 
meter ver, slechts 14 centimeter van het clubrecord . Dat ze goed kon verspringen was al langer 
bekend. Maar bij zes pogingen vier keer over de vijf meter springen was wel heel bijzonder voor 
deze jonge atlete. Aan het eind van het seizoen bleek haar afstand landelijk de op tien na beste 
prestatie van 2004 te zijn. 

• Andere leuke prestaties in Alkmaar: 16,1 sec. van Stein Metten (B) op de 110 mH (later verbeterde 
hij zich tot 15,80 tijdens de meerkamp in Amstelveen). Malou Overbeeke (B) deed voor het eerst 
mee aan een atletiekwedstrijd en verdiende meteen een medaille: een derde plaats met 
verspringen ( 4.29 meter). 

• Sjoerd Lether (B) liep op de Hemelvaartinstuifvan Heiloo (20 mei) twee mooie PR's. Eerst was het 
op de 100 meter 12.16 sec. (+ 0,5 m/s) en even later 24.25 sec. (+ 1,9 m/s) op de dubbele afstand. 
Twee weken later, op 5 juni tijdens de meerkamp van Heerhugowaard, ging de 100 meter al weer 
sneller: 12.02 sec. 

• Tijdens dezelfde meerkamp van 5 en 6 juni liet Kan Dinkla (C) niet alleen twee snelle tijden op de 
100 meter ( 11,76 met + 2,9 m/s wind) en 100 meter horden ( 15, 19) noteren, plus een sprong van 
5,81 ver, maar ook een prachtig puntenaantal van 5272 op de achtkamp. Dat leverde hem de 
tweede plaats op. Slechts 61 punten minder dan het clubrecord van Stein Metten uit 2003. Het was 
ruim voldoende om zich te plaatsen voor het NK Meerkamp in Emmeloord (zie hierboven). 

• Over Stein Metten (B) gesproken . Ook hij deed in Heerhugowaard mee (negenkamp). Het meest 
opvallende was zijn 1500 meter. Stein staat niet bekend als een liefhebber van de lange-afstand. 
Maar tijdens deze eerste metrische mijl van zijn leven liep hij heel geconcentreerd naar 4:47.24 min. 
waarmee hij op dit laatste nummer van de meerkamp twee concurrenten in de eindstand passeerde 
en de eerste prijs pakte. Overbodig te zeggen dat de bij elkaar gesprokkelde 4961 punten dik 
genoeg was voor plaatsing voor het NK Meerkamp. 

• De wintertraining heeft Niels Welier (C) geen windeieren gelegd. Op alle onderdelen wist hij zich in 
de eerste helft van het seizoen te verbeteren. Maar dat hij zijn hoogspringmaatje Niels Pijnaker nog 
eens naar de kroon zou steken had niemand verwacht: 1 ,65 meter tijdens dezelfde meerkamp in 
Heerhugowaard. Dat was even hoog als zijn naamgenoot tot dan toe sprong . 



• Niels Pijnaker (C) zelf liet het echter niet op zich zitten en schudde de concurrentie in de eigen 
gelederen al snel van zich af door op 25 juni tijdens de CD Evening Games in Beverwijk 1, 70 meter 
hoog te springen en tijdens de meerkamp in Zaandam van 3 en 4 juli zelfs 1, 75. Dit was een 
evenaring van het clubrecord uit 1972. Maar daar bleef het niet bij : in Krommenie sprong Niels op 4 
september 1 ,80 meter, zodat hij het clubrecord bij de C-junioren ongedeeld in handen kreeg. Het 
leverde een derde plaats op op de landelij,ke jaarlijst! 

• Debora van der Heiiden (D) staat bekend als sprintster en verspringster bij de D-junioren. Toch 
waagde ze zich in Beverwijk bij de CD Evening Games aan een 600 meter en verbaasde iedereen 
door een mooie 1.51 te lopen. Pien Roozen, de specialist op deze afstand , krijgt concurrentie! 

• Nu we het toch over Pien Roozen (D) hebben. Op 24 april tijdens de eerste competitiewedstrijd in 
het Olympisch Stadion liep ze de 1000 meter in een keurige 3.18,2. Dit was ongeveer drie 
seconden boven haar clubrecord uit 2003. Dit jaar had Pien haar zinnen gezet om het clubrecord op 
de 600 meter te verbeteren. Dat stond op 1.47, 1. Een paar keer deed ze een heel goede poging, 
maar ze strandde op een paar tienden: 1.47,4 (gelopen op 4 juli tijdens de meerkamp van 
Zaandam). 

• Op die meerkamp deed Tara van Schie (C) een poging om het clubrecord puntentotaal van Joanna 
Andrews te verbeteren, uit 1994. Ze bleef tijdens de meerkamp van Zaandam steken op 3682 
punten, waar 3686 punten nodig waren. Vier schamele punljes! In 2005 moet het wèl lukken, hè? 
Toch ging Tara met een clubrecord naar huis: 19,6 sec op de 150 meter was drietiende sneller dan 
het tien jaar oude record. 

Gerard van Kesteren 

--



Einde wintertraining 2004-2005 

Laatse wintertrainingen 2004-2005: 
zondagmorgen 20 maart baan c.q. duintraining 
maandagavond 28 maart krachttraining 
dinsdagavond 29 maart zaaltraining pupillen 
woensdagavond 30 maart baantraining 
donderdagavond 31 maart Kennemer Sportcenter 

Aanvang zomertraining 2005 

Maandagavond baantraining, ingaande 4 april 
18:45 - 20:00 Pupillen A, 8 en C 
18:45 - 20:15 Junioren CID 
19:00 - 20:45 Junioren A/8 en Senioren 

Donderdagavond baantraining, ingaande 7 april 
18:45 - 20:00 Pupillen A, 8 en C 
18:45 - 20:00 Recreanten 
18:45 - 20:15 Junioren CID 
19:00 - 20:45 Junioren A/8 en Senioren 
19:00 - 20:45 Lange Afstand 

Voor de overige trainingen ontvangen de atleten die daarvoor in aanmerking komen een 
uitnodiging. 

Attentie! Op onderstaande data is er geen training!! 
zondag 27 maart 1 e Paasdag 
donderdag 5 mei Bevrijdingsdag I Hemelvaartdag 
maandag 16 mei 2e Pinksterdag 
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MEDEDELINGEN 

Van de technische commissie 

Competitiedata 2005 
Heren 2e divisie 

Meisjes/Jongens B 

zondag 1 mei, 22 mei, 5 juni. 
Promotiewedstrijd 25 september. 
zondag 8 mei, 12 juni. 

Meisjes/Jongens C/0 
Finale 11 september 
zaterdag 23 april, 21 mei. 
Gewestelijke finale 18 juni. 
Landelijke finale 10 september. 

Belangrijke wedstrijden 2005 
NK baan Senioren 

Junioren A/B 
NK meerkamp Senioren + Junioren A 

Junioren B 
Landelijke finale meerkamp Junioren C/0 

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

Frans Halsplein Haarlem 

"verschijnt 8 maal per jaar" 

redactieadres 

Rob Sch/üter 

Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM 

tel. 023-5250752 

e-mail avhaarlem@xs4all.nl 

Kopij voor nr. 3: 28 april 2005 

17- 18 juli 
24- 26 juni 
14 + 15 mei 
24 + 25 september 
24 + 25 september 
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Namen & Adressen 

Bestuur A.V. Haarlem 
Voorzitter: 
Vacant 

Secretaris: 
Renée Schrnidt 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 Klooslaan 27-2, 2024 JP Haarlem 

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

Opzegging lidmaatschap 
Het lidmaatschap geldt uitsluitend voor het gehele 
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 

I E-mail: avhaarlem@xs4all.nl 

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

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

Jeugd Commissie: 
RolfBruijn 

Wedstrijd Organisatie Commissie 
Haarlem/Holland: 

023 - 525 0752 

023-531 7258 

023 - 538 5623 

023-549 2129 

Joop van Drunen 023-524 4340 

Kascontrole Commissie: 
Frank van Ravensberg 020 - 420 8172 

Wedstrijdsecretariaten 
Senioren & Junioren A/B 
Joop van Drunen 023 - 524 4340 
E-mail : j .m.van.drunen@planet.nl 

I 
Junioren CID 
Peter Pijnaker 023 - 5258709 

I E-mail: peter.pijnaker@tip.nl 

I Pupillen 
I Sanne van Buchem 023 - 5246346 

Diversen 
Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan 
namens A.V. Haarlem 

! Joop van Drunen 023 - 524 4340 

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

Groningen. 5/6 februari 2005, Organisatie SlAG 
In de Martiniplaza hallen werden deze wedstrijden georganiseerd. Een deelname van ± 1700 atleten 
van pupil t/m senior kwamen op deze wedstrijden af. De sfeer zoals de afgelopen jaren in Zuidbroek 
ontbrak hier volkomen, in drie hallen werd het programma verwerkt. 
Ondanks het gebrek aan de juiste sfeer, toch een groot compliment aan de organisatoren!!! Ga er maar 
eens aan staan twee dagen van 's morgens vroeg tot in de avond waren zeer veel vrijwilligers aan het 
werk. 
De resultaten: 

Meisjes A, N.K. voor de A jeugd 
Helaas was het voor Jirina van Kesteren snel voorbij. Jirina kwam in de derde serie 400 m in actie, zij 
finishte als 4e, tijd 65.14 s, voor haar betekende dat geen vervolg ronde op de 400 m. 

Jongens B. {Hier geen Nederlands Kampionschap} 
Kan Dinkla was ingeschreven op de 60 m en 60 m horden. 
60 m series een 11e tijd 7.64 s { 35 deelnemers} halve finale, hier een 16e plaats in 7.74 s. 
60 m horden voor Stein Metten, een 9e plaats {26 deelnemers}. Kan Dinkla liep een slechte race, bijna 
alle horden werden door Kan geraakt, een 25e plaats in 10.63 s. Jammer voor Kan geen halve finale. 

Stein zagen we terug in de halve finale, hier een 6e plaats 8.83 s. hetgeen voldoende was voor een 
PR. en een plaats in de finale, in de finale werd Stein Be 9.06 s. 

800 m {27 deelnemers} 
Niets Welier liep een goede race, een 18e plaats in een tijd van 2.17, 75 s. hetgeen voor Niets een PR 
opleverde. Niets kwam ook nog in actie bij het verspringen, hier een 18e plaats met 5.08 m (23 
deelnemers}. 

Bij het hoogspringen kwamen 2 Haarlemse atleten aan de bak. Niels Pijnaker en Niels Weller. Een 6e 
plaats voor Niets Pijnaker 1.75 m, Niels Welier 1.60 m. 

Kogelstoten; {14 deelnemers} 
Stein Metten liet 12.70 opmeten, hetgeen een 4e plaats opleverde. 

Polshoog 
Op dit onderdeel boekte Stein zijn beste prestatie tijdens dit weekend, een 3e plaats met een hoogte 
van 3.50 m, deze prestatie was goed voor een PR. 

C Meisjes 
60 m maar liefst 15 series moesten er worden Weggeschoten. In de 1 Oe serie verscheen Ta ra van 
Schie aan de start, een 5e plaats in 8.63 s. 

Verspringen: 
Maar liefst 75 deelnemers moest de jury verwerken!! Een keurige 9e plaats voor Ta ra met 4. 77 m 

Hoogspringen; {43 deelnemers} 
8 deelneemsters sprongen 1.45 m één van die 8 werd Tara van Schie, 1.45 m dus voor haar. 
Al met al een leuk weekend indoor voor de Haarlem atleten. 
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Nederlandse Kampioenschappen Meerkamp, Gent (B), 26/27 Februari 
Voor de jongens 8 een 2 daagse wedstrijd. Goede prestatie van Stein Metten. Deze 2-daagse begon 
voor Stein met de 60 m. Stein in de 1e serie 4e 7.76 sPR. 
verspringen, 4e 5.67 m. kogelstoten een uitstekende prestatie 2e 13.12 m. PR. Polshoog op dit 
onderdeel een 1e plaats met 3.40 m. 
De tweede dag begon met de 60 m. h. 1e serie, 2e plaats met 8.85 s. Daarna het voor Stein moeilijke 
onderdeel hoogspringen. 1.60m. moet veel beter kunnen, Stein; van de zomer keihard op trainen! 
Het laatste onderdeel de 1 OOOm. Stein heeft zonder meer vooruitgang geboekt op dit onderdeel 
2.54,19 s. 
Totaal 4.244 punten, goed voor de 4e plaats, wanneer die 1.60 mop hoog slechts 5 cm. hoger was 
geweest, dan was de zilveren plak door Stein gehaald!. 

Meisjes A voor deze groep een vijfkamp. 
Jirina van Kesteren moest deze vijfkamp in één dag volbrengen. Het was voor Jirina een moeilijke dag, 
deze eerste meerkamp bij de A meisjes. 
De resultaten van Jirina; 60 m horden 10.60 s 

Hoogspringen 1.40 m 
Kogelstoten 6,42 m 
Verspringen 4,56 m 
800 m 2.33,07 s 
Totaal 2.512 punten en een Be plaats. 

Jirina zou er verstandig aan doen, wanneer zij de keus zou maken, om zich meer op de middenafstand 
nummers zou richten. 

Laatste cross-uitslagen van de junioren 
Sinds het vorige nummer van de Wissel zijn de laatste crossen gehouden van de KNAU cross
competitie en van het Kennemer cross circuit. 

KNAU-cross, Heiloo, 19 februari 
Er werd deze dag tussen de buien door uitstekend gelopen: een eerste, twee tweede en een vierde 
plaats. 

Meisjes A {3000 m) Jongens B {5000 m) 
1. Jirina van Kesteren 13.04 4. Stein Metten 19.41 

Meisjes B {3000 m) 
7. Niels Welier 21 .12 

2. Larissa Scholten 14.02 Jongens C {3500 m) 
7. Anne van der Erf 20.19 19. Guido van der Peterman 18.14 

Meisjes 02 {1500 m) 
20. Lennart Overbeeke 18.56 

2. Katinka Becker 6.19 

Boscross Castricum, 27 februari 
Vincent, D-junior, was de enige vertegenwoordiger van AV Haarlem. Van de ruim dertig deelnemers 
werd hij 229 op deze maar liefst 4 km lange cross. 

Jongens C/0 {4000 m) 
22. Vincent Witmond 20.31 

Finale KNAU crosscompetitie Amstelveen, 12 maart 
Voor deze finale konden zich alleen de beste crossers uit Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zich 
kwalificeren. Voor AV Haarlem werden uitgenodigd: Jirina van Kesteren, Larissa Scholten, Tara van 
Schie, Alex Overkamp en Katinka Becker. De laatste was verhinderd; ze mocht op 12 maart meedoen 
met het NK judo. 

Meisjes A {3000 m) 
4. Jirina van kesteren 13.57 

Meisjes C {2000 m) 
53. Tara van Schie 10.32 

Meisjes B {3000 m) 
6. Larissa Scholten 13.21 

Jongens C {3500 m) 
47. Alex Overkamp ? 
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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. 



AV Haarlem Runners door Jolt Bosma 

Schaatsen is eigenlijk ook een manier van lopen 
Deze variatie op een uitspraak van Johan Cruijff ("Ajax is eigenlijk ook een artistieke manier van doen", 
in 1992, bij de opening van een Ajax-tentoonstelling in de Beurs van Serlage) is voor enkele 
AV Haarlem-leden zeker van toepassing. "Als de winter niet naar mij komt, kom ik maar naar de 
winter" Onder dat motto reist Chris Pfrommer al een aantal jaren naar de Weissensee, hoe winters het 
daar wel is, wordt instructief en weinig aan de verbeelding overlatend beschreven in zijn bijdrage. Als 
eenvoudig crossjesloper, en zeker als geblesseerd eenvoudig niet-crossjesloper, word ik daar even stil 
van. 

Gelukkig zijn er anderen die doorlopen: Frank Peeters en Adrie Tol hebben voor de verandering eens 
gebroederlijk in plaats van 'kämpferisch' opgelopen (Schoorl), die zullen wel in voorbereiding op een 
marathon zijn. John Jongboom heeft als ruime zestiger een centrale rol gespeeld bij de vijftigers in het 
Kennemer Crosscup Circuit, Bas Gevaert een nog centralere rol bij de senioren in het hetzelfde circuit. 
Voor correcties, aanvullingen etc.: jolt.bosma@planet.nl. 

Uitslagen 

Asselronde, Apeldoorn, 29 januari 
27,4 km, mannen 
360. Jacques van Emmerik 2.09.35 

Groet uit Schoorl Run, Schoorl. 13 februari 
30 km, mannen 
M40 

46. Frank Peeters 
47. Adrie Tol 

2.16.06 
2.16.07 

Marquetteloop, Heemskerk, 20 februari 
21,1 km 
M50 

8. Dick de Waal Malefijt 1.24.41 

Winterronde 2005, Waterleidingduinen 26 februari 
25,4 km, mannen en vrouwen 21,1 km, m&v 

1. Chris Pfrommer 1.44.55 8. Lex van der Pol 2.14.23 
2. Dick de Waal Malefijt 1.47.50 
8. Ton Gevaert 1.59.01 

12. Arno Molenaar 2.03.00 
14. Jacques van Emmerik 2.06.30 
16. Rob de Nieuwe 2.09.20 
17. Martin van der Weiden 2.10.28 
18. Hans Peters 2.16.37 

Bosloop, Castricum, 27 februari (6e KCC-Ioop} 
10,7 km 
M~ M~ 
5. Kareljan Schoutens 41.50 15. Bert Boesten 50.29 
9. Adrie Tol 43.33 
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M50 
13. John Jongboom 48.15 
20. Martin van der Weiden 52.38 



Eindstand Kennemer Crosscup Circuit 2004-2005 
(vermelding bij minimaal 3 deelnames) 

Jongensjun. A/8 
8. Yashin van Kesteren 

12. Niels Welier 

Msen 
7. Bas Gevaert 

M40 
11. Adrie Tol 
14. Frank Peeters 

Agenda 
Zondag 20 maart: 
Maandag 28 maart: 
Maandag 28 maart: 
Zondag 10 april: 
Zondag 17 april: 
Zondag 29 mei: 
Zondag 5 juni: 
Vrijdag 17 juni: 

Weissensee 2005 

M45 
21. Gerard van Kesteren 
24. Bert Boesten 

M50 
14. John Jongboom 
39. René Ruis 

Spaarnwoudeloop, recreatiegebied Spaarnwoude 
De 60 van Texel, Texel 
Leidsche Rijn Marathon, Utrecht 
Marathon Rotterdam 
ye Kennemer Gasthuisloop 
Pim Mulierloop, Santpoort-Noord 
Geestgrondenloop, Bennebroek 
Grachtenloop, Haarlem 

Tijdens een biertje in de Filmschuur vroeg Jolt aan mij 'wil je een verhaal 
schrijven over de Weissensee in het clubblad '? Ik stemde toe, maar ik vroeg 
me af 'wat moet een schaatsverhaal in een atletiekblad?'. Schaatsers lopen 
niet, dat is slecht voor de spieren. 
Sinds 1989 wordt de alternatieve elfstedentocht gehouden op de Weissensee 
in Karinthië, Oostenrijk. Karinthië is afkomstig van Karanthanum en dit 
betekent volgens de Kelten: plaats der vrienden. Het meer is zo'n 20 
kilometer lang en bij het dorpje Teehenderf ligt er een brug over het meer. 
Ondanks dat de Weissensee één groot meer is, spreekt men van het grote 
meer (aan de oostkant van de brug) en het kleine meer (aan de westkant). 
Door de hoge ligging van het meer (930 meter boven zeeniveau) ligt er elk 
jaar een (dikke) ijslaag. Er is ook dit jaar weer een groot verschil in ijskwaliteit 
tussen het grote en het kleine meer. Het kleine meer vriest meestal al in 
oktober dicht, maar vaak volgt er weer een periode met dooi , sneeuw, hagel 
etc. Hierdoor is het ijs bobbelig , wit en vol met scheuren. Er was dit jaar een 
strenge vorstperiode en hierdoor is het grote meer prachtig dichtgevroren. Het ijs is zwart, keihard en 
een halve meter dik! 
Helaas heeft het broeikast-effect ook gevolgen voor de ijsdikte van de Weissensee. De dikte van de 
ijsvloer is in de afgelopen 30 jaar met 28% gedaald. Ook de periode dat er ijs ligt is sinds 1988 met 
38% korter geworden. [bron: www.natureislauf.at]. Nu het schaatsen op natuurijs in Nederland bijna 
niet meer mogel ijk is, hoe lang kunnen we nog in Oostenrijk blijven schaatsen? 
Ik ben een week voor de alternatieve elfstedentocht aangekomen en heb dus alle tijd om te trainen en 
vooral te wennen aan het ijs. 

's Morgens om half acht ga ik hardlopend naar de bakker om brood te kopen. Het wandelpad rondom 
het kleine meer is helaas niet te belopen. Er is regen gevallen op de sneeuw laag en dit is bevroren. 
Jammer, vorig jaar was het prachtig om hier te lopen; het knisperende geluid van de sneeuw onder je 
hardloopschoenen. De stilte in de vroege morgen. Ik loop nu over de asfaltweg naar de bakker. Wat 
blijft is de ijskoude lucht in mijn neus en longen. 
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Op donderdag ga ik mijn startnummer ophalen. Er staat een grote tent op het ijs, hier vinden alle 
festiviteiten plaats. U raadt het al; 's avonds veel haempapa muziek met bier en worst. We krijgen voor 
het eerst een transponder, vergelijkbaar met de chip van het lopen. De traditionele stempelkaart is 
afgeschaft en de moderne techniek registreert elke rondetijd nauwkeurig [zie www.weissensee.nl]. 
De toertocht begint vrijdagmorgen om 7 uur bij -15°C. Na een kwartier wordt het licht. Gelukkig want 
met zo'n grote groep schaatsers in het donker is de kans op valpartijen erg groot. Er is een ronde 
uitgezet over 25 kilometer, je moet dus acht ronden schaatsen. Vorig jaar kon je nog op je stempelkaart 
zien hoeveel ronden je had gereden, dit jaar moet je goed opletten. Ik kijk naar de klok bij de 
start/finish. Elke ronde gaat in zo'n 65 minuten. 
Tijdens het schaatsen van een toertocht ontstaat er vanzelf een groep. Samen gaat het natuurlijk altijd 
beter dan alleen. Je schaatst harder in een groep, je hebt minder last van de wind, je kunt je nog eens 
een stukje laten uitglijden. Net als bij marathonlopen bestaat een groep bijna uit alleen maar uit kerels. 
De vrouwen die mee schaatsen zijn soms nauwelijks als zodanig te herkennen. Door de dikke kleding, 
mutsen, skibrillen, kniebeschermers etc. Op de kleding van de schaatsers staan alle bouw-, 
schilderbedrijven en fiets- en schaatsclubs uit alle streken van Nederland vermeld. De alternatieve 
elfstedentocht blijft een Nederlands evenement; er doen maar een paar Belgen, Oostenrijkers en 
Duitsers mee. 

Het mooie van het schaatsen is dat zo'n groep, die zomaar ontstaat tijdens de toertocht, zo goed 
samenwerkt. Binnen de kortste keren wordt de kop van elkaar overgenomen, wordt er meestal gewacht 
bij een valpartij, men neemt even rust bij een verzorgingspast Per ronde zijn er twee 
verzorgingsposten. De verzorging is goed, maar eenvoudig: warme dranken (thee, AA drink, bouillon), 
krentenbrood met kaas en ontbijtkoek. Ondanks de kou moet je blijven drinken, je ademt toch veel 
vocht uit. Wat het eten betreft neem ik een aantal sportrepen mee en ik eet krentenbrood . Schaatsen is 
net als fietsen, je kunt gewoon door blijven eten. Nooit last van de maag. 
Als je de hele dag aan het schaatsen bent, moet je natuurlijk ook naar het toilet. Gezien het koude weer 
is dit best wel lastig, veel kleren aan, koude vingers, stilstaan op je schaatsen. Tijdens het hardlopen 
gaat dit allemaal veel sneller en makkelijker. Ik heb wel een ritssluiting op de juiste plek in mijn 
schaatsbroek. Er is voor de mannen een keurig plashok gemaakt (voor de vrouwen een mobiel toilet) . 
De plasgoot is 6 meter lang en 10 centimeter breed. De afvoer is aangesloten op een grote tank. De 
Weissensee is een natuurgebied en een belangrijke bron voor drinkwater. Dus moet het allemaal goed 
geregeld zijn . Maar ja probeer maar eens bij strenge vorst in deze goot te plassen. Rondom het 
plashok is het ijs geel. Voor alle duidelijkheid, het water voor de thee wordt via een wak uit de 
Weissensee geschept. Gelukkig is het plashok 100 meter verderop. 
Het mooie van schaatsen op natuurijs is dat er zoveel verschillende soorten ijs zijn. Ik zal ze niet 
allemaal gaan beschrijven. Het mooiste ijs, vind ik, is het doorzichtige ijs. Dit ijs noemt men zwart ijs. Je 
ziet luchtbelletjes, je kunt aan een scheur zien hoe dik het ijs. Vorig jaar was er een vos in het ijs 
gevroren. Een mooi gezicht. 

Op zondag komen de Oostenrijkse families schaatsen. Altijd op kunst- of ijshockey- schaatsen en een 
kind op een slee erachter aan. En soms mag de hond ook mee. Het het is net als een mooie zondag in 
de duinen of op het strand bij Zandvoort maar dan anders. De kinderen uit het dorp spelen allemaal 
ijshockey. Bij mooi weer spelen de bejaarden curling [een soort jeu de boules op ijs], de fles schnaps 
binnen handbereik. Langebaan schaatsen doen de Oostenrijkers niet. 

Acht rondjes is wel een beetje veel van hetzelfde, zeker als je de afgelopen week deze rondjes ook al 
als training hebt gereden. Net als bij het hardlopen dwalen je gedachten af. De afgelopen week las ik 
het boek 'In Europa' van Geert Mak. Hierin beschrijft hij de Europese geschiedenis van de afgelopen 
100 jaar [in dit dikke boek komen twee alinea's voor over voetbal . Sport speelt helemaal geen rol in de 
Europese geschiedenis en schaatsen al helemaal niet]. Het is een naar boek, alle ellende wordt 
uitvoerig beschreven. Heeft de Europese geschiedenis geen mooie kant? 
Tijdens de toertocht staat er een vrouw langs de kant en roept elke ronde "kom op Haarlem". Zij 
herkent mij aan mijn fietsshirt van "bike sportive Haarlem". Ik heb haar de dagen na de toertocht niet 
meer gezien en weet nog steeds niet wie ze is. 
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Er heeft de laatste jaren een stille revolutie plaats gevonden in het schaatsen. De traditionele hoge 
noren zijn bijna allemaal vervangen door de klap schaats of de free-wheel schaats. De klapschaats 
kent u van tv, de free-wheel schaats komt uit Zweden. Het ijzer van deze schaats kan men makkelijk 
onder een paar wandelschoenen of langlaufschoenen plaatsen. Het voordeel van deze schaats is de 
voorkant van het ijzer. Deze loopt net als bij een boot schuin naar voren. Bij de klapschaats is deze veel 
ronder. De kans dat je valt is hierdoor kleiner, omdat je makkelijk uit een scheur schaatst. Het grootste 
deel van de toerschaatser is over gegaan op de free-wheel schaats. Ik schaats er zelf ook op en kan 
het u van harte aanbevelen. 

Als er iemand achter je schaatst, kun je horen welke schaats hij/zij aan heeft. Bij het lopen hoor je 
meestal alleen het gehijg of gekreun. Bij de klapschaats hoor je het ijzer terugklappen. Bij de free
wheel schaats [deze schaats zit mbv een langlaufbinding alleen aan de neus van de schoen vast] valt 
het achterste gedeelte van het ijzer als eerste terug op het ijs, met een schurend geluid. Alleen de 
klassieke hogenoor hoor je niet, mits de schaatser een goede techniek heeft. Hoe klinkt de Friese 
doorloper eigenlijk ook al weer? 
Bij het schaatsen is het van essentieel belang dat je een goed gevoel voor het ijs ontwikkelt. Ook al is 
je conditie nog zo goed, ook al ben je nog zo sterk, zonder een goede techniek ga je nooit snel vooruit. 
Maar de techniek neemt bij vermoeidheid altijd sterk af. De laatste kilometers denk ik altijd maar weer; 
let op je techniek en goed blijven afzetten. 
Ik rijd voor de zesde keer de alternatieve elfstedentocht uit. Het zwaarste komt nu nog. Ik ga mijn 
herinnering ophalen in de grote tent. Na acht en half uur schaatsen, ben ik moe en ik heb honger. In de 
tent hangt een vieze lucht van sigarettenrook, braadworst en bier. Ik krijg een tegeltje en ga snel weer 
naar buiten. Het ging lekker vandaag. Dinsdag weer. 

Christiaan Pfrommer 

PS: mijn dagprogramma van de Weissensee ziet er globaal zo uit: slapen-lopen-ontbijt-schaatsen
lunch-korte pauze-schaatsen-diner-lezen-slapen. Volgens Rob deN. ontbrak er 1 punt aan en goede 
adviezen volg ik altijd op. Proost Rob. 

UIT DE OUDE DOOS 

Oud is ook maar een mening 
Toen ik begin november weer eens in Haarlem was, voor het selecteren van een nieuwe locatie voor 
onze toekomstige reünies, vertelde ik terloops aan mijn mede-commissieleden de vorige aflevering van 
deze rubriek te hebben gewijd aan Jeltjo Doornbosch. 
"Maar dat is toch niet uit de Oude Doos!", reageerde Wim van Gog (82) oprecht verbaasd. 
En zo werd ik, op mfjn beurt verbaasd, eraan herinnerd dat het begrip _oud' zeer betrekkelijk is, en dat 
wat voor Jeltjo en mij, allebei begonnen met atletiek in 1952, iets is uit de oertijd, voor Wim van Gog, 
die in dat jaar een punt zette achter zijn actieve atletiekloopbaan, eerder iets is uit zijn tweede jeugd. 
Want hoewel middenafstandloper Van Gog begin jaren vijftig nog met de besten mee kon en een flinke 
puntenoogst scoorde op clubwedstrijden, boekte hij zijn eerste grote succes, het Nederlands 
Juniorenkampioenschap op de BOOm, al in 1939. 
Zoals bij velen van zijn generatie gooide de Tweede Wereldoorlog roet in het eten, ook wat hün 
sportieve carrière betreft. En zeker wanneer je die tijd vergelijkt met de huidige, waarin talentvolle 
jeugdatleten ter ondersteuning van hun ontwikkeling allerlei faciliteiten krijgen, is het nog een wonder 
dat de toenmalige junioren er de moed inhielden en hun actieve periode tot na de bevrijding wisten op 
te rekken. 

Wim van Gog had daarbij twee omstandigheden mee. In de eerste plaats bedreef hij tot 1947 atletiek 
onder de bezielende leiding van de toenmalige Haarlem-voorzitter en -trainer Hil van der Mey. En 
verder lag er op de middenafstand een terrein braak, dat was prijsgegeven door succesvolle 
clubgenoten als Jan v.d. Booren, Andries Hoogerwerf en Wiebe Taekema, die al vóór de oorlog naar 
Nederlands-Indië waren vertrokken. Samen met zijn iets oudere clubgenoten Dick Hagtingius, Han de 
Roode en Jan Koopman, sprong Wim gretig in dat gat, en stond daardoor aan de basis van een nieuwe 
reeks Haarlem-successen op de middenafstand. Zo maakte hij deel uit van een kwartet dat 3 jaar 
ac~teree_n bijdeNK de titel greep op de destijds populaire 4 x 1500m estafette (1941, 1942, en 1943), 
en 1n de Jaren na de oorlog nog eens 3 keer zilver won (1946, 1947 en 1948). 
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Het Nederlands record op die afstand kwam in 1941 met 17.02,3 in Haarlemse handen, en werd een 
jaar later verbeterd tot 17.02,0, om in 1944 door AAC te worden aangescherpt tot 16.59,B. In datzelfde 
jaar noteerde een ploeg met Van Gog overigens nog een fraaie 17.02,2. 
Vanzelfsprekend had hij ook een groot aandeel in de beide overwinningen die Haarlem in 1941 en 1943 
boekte in de strijd om de PH-beker ( clubkampioenschap van Nederland). 

Individueel kwam Wim van Gog pas tot volle ontplooiing na de bevrijding - zowel in 1946 als '47 won hij 
op de NK zilver op de 1500m. In die periode werd hij 6 keer gekozen in het Nederlands team, voor het 
eerst in 1946 bij Nederland-België, waar hij 3e werd op de 1500m. 
Wim van Gog had het voorrecht zijn krachten te kunnen meten met enkele van de grootste 
middenafstandlopers uit zijn tijd. Helaas nfet met de op 29 november jl. overleden Zweedse crack 
Gunder Hagg (9 jaar lang wereldrecordhouder op de mijl met 4.01 ,4, tot de Britse arts Roger Bannister 
die afstand in 1954 voor het eerst onder de 4 minuten liep), want deze werd in 1945 geschorst omdat 
hij geld verdiende aan zijn sport. Maar met twee andere cracks trad hij wel in het strijdperk, want ook 
Wim Slijkhuis en de Belg Gaston Reiff, Olympisch kampioen op de 5000m in Londen (194B), bereikten 
in die naoorlogse jaren hun top. Ontmoetingen tussen deze twee rivalen waren niet slechts 
prestigeduels, maar hadden vaak ook het karakter van een recordpoging. Deelnemen aan zo'n race 
was dus wel inspirerend, maar niet altijd even dankbaar, zoals Wim van Gog ondervond toen hij bij een 
wedstrijd in België gehoor gaf aan het verzoek voor Slijkhuis als gangmaker te fungeren. Slijkhuis 
verzuimde echter- of had niet de macht- in het gat te duiken, dat Wim voor hem trok, zodat de Belg 
kon profiteren en Van Gog door het publiek werd onthaald op boegeroep. 

Behalve succesvol was 'onze' Wim evenals zijn naamgenoot ook een stijlvolle loper. Slijkhuis en hij 
demonstreerden een natuurlijke aanleg voor hardlopen, zoals tegenwoordig vooral bij Noord-Afrikaanse 
atleten te bewonderen valt - een gratie die hardlopen gemakkelijk doet lijken en daardoor een 
aansporing is voor jongeren om ook atletiek te gaan beoefenen. Mede daardoor kon Van Gog in de 
jaren 1941-1950 op de BOOm, 1500m en 3000m tijden noteren van respectievelijk 1.5B,1 (1946), 4.02,B 
(194B) en B.55,2 (1946) waarmee hij de Haarlem-ranglijsten aanvoerde. Zijn 1500m-record hield zelfs 
14 jaar stand. 
Na zijn actieve periode werd Wim trainer, eerst kortstondig bij de HAV Haarlem, daarna bij Suomi 
(Velsen) en Trias (Alkmaar). In die hoedanigheid smaakte hij het misschien wel unieke genoegen twee 
pupillen, namelijk Ton Blok en llja (Keizer-)Laman, te begeleiden naar een Nederlands kampioenschap 
op de BOOm, hetzelfde nummer waarop hijzelf Ueugd)kampioen was geweest. 
Wim is gehuwd - en dat inmiddels al 52 jaar- met Suze, de (veel) jongere zuster van de grote 
Haarlemmer Jan Hut (1903-1 9B9), trainer, sportpedagoog en atletiekpropagandist zonder weerga . In de 
woorden van Frank van Ravensberg op de website van de AV Haarlem, is Wim van Gog "al weer sinds 
vele jaren een van de drijvende krachten achter de Reünistenclub". 
Ik kan dat beamen, en in aanmerking genomen dat ouderen van nature nog moeilijker in beweging zijn 
te krijgen dan jongeren, is ook dat een hele prestatie! 

Hans Douwes 

Met deze aflevering komt een einde aan de rubriek 'Uit de oude doos', waarin Hans Douwes vertelde 
over de rijke historie van onze club. 

Hans, hartelijk bedankt! 
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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 uitgebreid assortiment vitaminen en 

mineralen. Omdat een gezonde aanvulling 

soms nodig is. 

Voor persoonlijk advies kunt u ook terecht op 

onze website: www.vanderpigge.nl. 

Het goede van toen met het beste van nu. 
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