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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 
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 
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nummerS 

Juli 2005 

"verschijnt 8 maal per jaar" 

redaclieadres 

Rob Schtater 

Reitzstraet 23, 2021 TM HAARLEM 

tel. 023-5250752 

e-msif evhBBrlem@xs4a/l.nl 

MEDEDELINGEN Kopij voor nr. 6: 1 september 2005 

Nieuwe leden 
Ben Verzijlbergen, Senior 
Cindie van Egmond, B junior 
Fabiënne Kras, A pupil 
Niels Overbeek, mini pupil 

Van de technische commissie 

Martin Monnickendamplein 8 
Gruttostraat 7 
Flemingstraat 244 
Maasstraat 16 

De laatste woensdagavondtraining van het seizoen 2005 was op 27 juli. 

Noteer deze data 

2033 VA 
2025 XJ 
2041 VP 
2024 GE 

Haarlem 
Haarlem 
Zandvoort 
Haarlem 

8 en 9 oktober: Onderlinge wedstrijden. Zorg dat je erbij bent, als deelnemer, jurylid of barhulp!! 
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Namen & Adressen 

Bestuur A.V. Haarlem 
Voorzitter: 
Vacant 

Secretaris: 
Peter Pijnaker 023 - 525 8709 
Joan Maetsuykerlaan 15, 2024 AR Haarlem 
E-mail: peter.pijnaker@tip.nl 

Penningmeester: 
Jan Willem Kooij 
Vondelweg 524, 2026 BH Haarlem 

Commisaris: 
Joop van Drunen 
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem 
E-mail: j.m.van.drunen@planet.nl 

Commisaris: 
Gerard Metten 
Poelgeest 77,2036 HR Haarlem 

Commisaris: 

023- 537 6627 

023 - 524 4340 

023-540 4310 

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. Kouvelder 023-534 0480 
Van Oosten de Bruijnstraat 5, 2014 VM Haarlem 

Trainers A.V. Haarlem 
Sanne van Buchem 
Rob de Nieuwe 
Fred Roozen 
Baltien de Wit 
Baltinede Wit 
Rob de Wit 
Ruud Wielart 

Bij geen gehoor: 
Joop van Drunen 

023-5246346 
023 - 5350283 
023 - 5254659 
023 - 5263123 
023 - 5263123 
023 - 5263123 
023 - 5279080 

023 - 5244340 

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

Technische Commissie: 
Erik Rollenberg 

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

Jeugd Commissie: 
RolfBruijn 

Wedstrijd Organisatie Commissie 
Haarlem/Holland: 

j Joop van Drunen 

Kascontrole Commissie: 

023 - 538 5623 

023-549 2129 

023 - 524 4340 

Frank van Ravensberg 020 - 420 8172 

Wedstrijdsecretariaten 
Senioren & Junioren AIB 
Joop van Drunen 023-524 4340 

I E-mail: j .m.van.drunen@planet.nl 

I . 
Juntoren CID 
Peter Pijnaker 023 - 525 8709 
E-mail: peter.pijnaker@tip.nl 

Pupillen 
Sanne van Buchem 023 - 5246346 
E-mail: atletieksanne@hotmail.nl 

Diversen 
Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan 
namens A.V. Haarlem 

1 Joop van Drunen 023 - 524 4340 
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A.V. Haarlem op internet 
www .avhaarlem.nl 
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Clubkleding: 
De clubkleding is te koop tijdens de trainingen. 
Informatie bij Joop van Drunen 



Uitslagen Door Joop van Drunen 

Trigalfez recordwestrijden Hollandia, Krommenie 14 mei 

400 m vrouwen senioren 
3. Jirina van Kesteren 70,36 s (Heel veel wind) 

Nederlandse Kampioenschappen Masters, Vught 10 juni 
René Moesman kampioen 100 m M40 in 11,72 s (-1.2 m/s) 

Het was een zeer spannende finish, hoe spannend het was leest u in het verslag van Atletiek Actueel: 
"Kay Schaafsma (nog M40) leek zeker van de winst op de 100 meter voorde balende René 
Moesman. De finishfoto wees Moesman echter als winnaar aan, Vorig jaar waren de de 
verschilfen ook al minimaal met de Sprint atleet als winnaar." 

lnstuifwedstrijd, Delft 15 juni 

400 m meisjes A 
4. Jirina van Kesteren 68,82 s 

Deze tijd is een evenaring van haar clubrecord. 

400 m jongens A 
1. Sjoerd Lether 

goed voor een PR 
60,78 s 

Nederlandse Kampioenschappen Junioren baan, Helmond 24-26 juni 
Tijdens deze door de vereniging H.A.C. uitstekend georganiseerde jeugdkampioenschappen kwamen 
slechts 2 Haarlem atleten aan de start, Jirina van Kesteren en Sjoerd Lether, beide uitkomend op de 
vrijdagavond het onderdeel400 m horden. 
Jirina 2e serie 28 67,75 s. hetgeen haar een nieuw clubrecord opleverde, uitstekend gedaan Jirina! 

Sjoerd Lether 3e serie se 60,48 s. Voor Sjoerd een verbetering van zijn PR. 

37e A vantri meerkampen, Schoonhoven 2/3 juli 
Stein Metten heeft in Schoonhoven een redelijk goede meerkamp gedraaid. Op het 300 meter 
sintelbaantje kwamen 14 B jongens in actie, Stein wist beslag te leggen op de 2e plaats met 4943 
punten. 

Bij zijn PR 

100m 
12,0 
12,27 

Ver Kogel 
5,86 PR 12,38 
5,68 11,49 

Pols 11 OmH Discus Hoog Speer 1500m 
3,20 17,2 37,43 1,60 46,65 PR 5.01,4 
3,30 16,17 35,69 1,58 41,31 4.47,24 

Punten 
4943 
4961 

In vergelijking met zijn recordmeerkamp van 6/7 juni 2004:winst vooral op de werpnummers en het 
verspringen, verlies op de loopnummers 100 m horden, 1500 m. 

Univé Lycurgus Games, Krommenie 3 juli 

kogelstoten vrouwen 100 m meisies 8 
4. Sanne van Buchem 8,88 m 6. Semoira Stomp 13,87 s PR 

7. Eva van der Erf 14,82 s PR 
SReerwerRen vrouwen 8. Esther Rogmans 15,17 s PR 

3. Sanne van Buchem 27,31 m 
800 m meisjes 8 

400 m horden meisies A 4. Anne van der Erf 3.15,97 
2. Jirirna van Kesteren 68,88 s 

hoogsRringen meisies 8 
versRringen meisies A 5. Anne van der Erf 1,15 m 

1. Jirirna van Kesteren 4,73 m 

3 



discuswemen meisies B vers~ringen iongens A 
3. Eva van der Erf 19,53 m PR 1. Sjoerd Lether 5,57 m (+0.7) 
4. Semoira Stomp 18,95 m PR 
5. Esther Rogmans 16,76 m 1 00 m jongens B 
6. Anne van der Erf 12,78 m 2. Kan Dinkla 11,78 s (+1 .9) 

7. Niels Ran 12,39 s (+0.0) PR 
s~eerwemen meisjes B 

7. Eva van der Erf 22,83 m vers~ringen jongens B 
8. Anne van der Erf 12,96 m 4. Kan Dinkla 5,94m (+0.3) PR 

6. Niels Welier 5,43 m (-0.1) 
100 m jongens A 8. Niets Ran 5,27m (+0.0) PR 

6. Wouter van Gorseten 11,92 s (+0.0) 
7. Sjoerd Lether 12,10 s (+0.0) hoogs~ringen jongens B 

1. Niels Welier 1,60m 
200 m iongens A 

6. Wouter van Gorseten 24,08 s (+1 .1) 

Al met al een leuke wedstrijd daar in Krommenie, met veel ouders- supporters wij hebben ons niet 
verveeld totaal kwam er 26x een Haarlem atleet in actie. 

Competitie B'tjes 
12-06-05 

Zondag half negen stroomde het krachthonk vol. Voor de 2e competitie wedstrijd van de B1jes moesten 
we dus vroeg uit de veren. Jammer genoeg kon Malou niet bij ons zijn i.v.m ziekte. Even nog wat 
drinken en om negen uur gingen we rijden naar Alphen a/d Rijn. Op de routebeschrijving moesten we 
bij de stoplichten rechtsaf. Maar Gerard ging linksaf. De rest volgde. Hij volgde niet de 
routebeschrijving maar zijn GPS systeempje! Maar gelukkig kwamen we toch nog goed aan. Want het 
GPS systeem van Gerard is niet altijd te vertrouwen! 

De wedstrijd: 
Het was heel bewolkt en de weersvoorspelling beloofde niet veel goeds. Maar uiteindelijk bleek het 
allemaal erg mee te vallen en hadden we nog een geslaagde dag qua weersomstandigheden. Nu nog 
de prestaties. 
De wedstrijd begon om elf uur. Tara, Oline en Martijn mochten meteen aan de slag. Tara en Ollne 
hadden uitstekende prestaties op hun onderdelen horden en speer. Bij Martijn ging het wat helaas wat 
minder. 
Toen was het de beurt aan Kan met zijn 110 meter horden. Het eerste deel van zijn race ging perfect 
alleen door pijn in zijn kuit ging het einde van de race niet echt naar zijn wens. Frank mocht het ook 
proberen om de 10 hindernissen te overwinnen. Uiteindelijk ging Kan er toch nog met de punten 
vandoor. Tara mocht op de zelfde tijdstip al voor de tweede keer in actie komen op het hoogspringen. 
Helaas haalde ze de 1.50 meter net niet. Toch een mooie prestatie. 
Om twaalf uur mocht Stein zijn rentree weer maken op het polsstokhoogspringen. Want hij heeft er net 
een maand uitgelegen vanwege een blessure aan zijn enkel. Een normaal persoon begint dan om er 
even in te komen, niet te hoog, alleen Stein zou Stein niet zijn om gelijk bijna weer op zijn PR te 
beginnen. Dit alles leidde echter wel tot een uitstekende prestatie van 3.80 meter en betekende 
uiteraard een overwinning en een persoonlijk record . 
Kwart over twaalf was het de beurt aan Niets Weller, Larissa en Anne. Op de onderdelen ver en 800 
meter. Op deze twee onderdelen werden de prestaties verbeterd ten opzichte van vorige keer. Niets 
sprong een kleine dertig centimeter verder en dit betekende gelijk een PR. Allebei de meiden haalden 
ongeveer zes seconden van hun vorige tijd af. Mooi gedaan. 
Na de meiden op de 800 moesten de jongens in actie komen op dit onderdeel. Zowel Niets Ran als 
Lennart moesten lopen. Het werd twee keer een PR. Voor Niels was de tijd 2.18.54 goed voor een PR. 
En voor Lennart betekende 2,34.20 minuten een forse verbetering van vorige keer (PR). Larissa mocht 
na de 800 meter meteen door naar kogel. Dit deed ze samen met Sabine. Dit deden ze naar behoren. 
Tim mocht toen na lang wachten met zijn favoriete onderdeel beginnen. Dit deed hij volgens ons 
uitstekend met een PR van ruim drie meter. Tijdens het speerwerpen was ook het koningsnummer 
bezig voor zowel de meisjes als de jongens. De meiden mochten als eerste vertrekken. Hiervoor 
meldden zich Eva en Fleur. Fleur liep vergeleken met vorige wedstrijd een keurige 14,38 (PR). Eva liep 
het omgekeerde van 14,83. 
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Toen de jongens nog. Kan kon gelukkig weer pijnloos lopen na zijn blessure die hij opliep eerder op de 
dag met horden. Voor hem betekende 11,82 een nieuwe beste seizoensprestatie. Sirnon verbeterde 
zelfs zijn PR met van 13.22 naar 13.02. 
De jongens begonnen zich ondertussen warm te springen voor het hoogspringen. Martijn had 1.45 
achter zijn naam gezet. De derde Niels, Niels P, begon pas op 1.60 met springen. Dit leidde tot een 
prestatie van 1. 75 meter. Jammer dat hij de 1.80 net niet haalde, want die zat er in . 
Om half drie begonnen er vier onderdelen tegelijk. Stein was eindelijk klaar met pols en kon zich 
meteen melden bij kogel. Niels R ging naar de bak voor hinkstapsprong. Anne en Eva gingen naar 
discus en Fleur en Sabine gingen naar de start van de 400 meter. Stein gooide uit stand zijn verste 
worp van 12,75 meter. Niels R zette een nieuwe PR neer op hss van 11.69 meter. De meiden bij discus 
bleven onder de 20 meter, maar Eva behaalde wel een PR. Sabine liep voor het eerst een 400 meter, 
Fleur ging al voor de tweede keer van start om een rondje af te leggen. 
Na de meisjes mocht Sirnon de 400 meter afleggen. Dit deed hij in een nieuw PR van 60.79. Oline was 
al bezig met ver. Helaas 8 centimeter onder haar PR maar toch een hele goede prestatie. 
De langste afstand van de dag werd gelopen door Frank en Niels W. Niels W had als doelstelling om 
onder de 5 minuten te lopen en deed dit in een prachtige PR van 4.57,02. Frank had ook een PR van 
5.04,57. Hij liep pas voor de tweede maal een 1500 meter. 

Het laatste onderdeel voor de meisjes was de estafette. Op de vorige wedstrijd liepen de meiden een 
clubrecord. Dit werd verbeterd naar een tijd van 53,89. Keurig gedaan meiden. 
En je raadt het al na de meiden natuurlijk de jongens. Hun tijd van 48,80 was dit ruim een seconde 
sneller dan vorige keer, dus dat was ook perfect gedaan. Helaas liet nu het weer ons in de steek. Het 
begon te regenen. Jammer voor Tim want die was nog bezig met discuswerpen. Met een afstand van 
24,04 was hij niet tevreden. 
De meiden werden keurig vijftiende van de twintig. Met 5115 punten, dat is 300 punten meer dan hun 
vorige competitiewedstrijd. De jongens hadden zelfs 1300 punten meer gehaald dan vorige keer. Ze 
werden nu 66 met 7027 punten. 
Al met al was het een geslaagde dag met veel PR · s en goede prestaties van iedereen. 

Do ria: 
Na de succesvolle dag op de atletiekbaan in Alphen a/d Rijn gingen we - terug in Haarlem - gezellig 
met z·n allen uit eten bij Doria op de Grote Markt. ledereen was bij aankomst doorweekt. Voor het eten 
had het namelijk flink geregend. Maar uiteindelijk zaten we toch nog gezellig aan een lange tafel. 
ledereen had echt heerlijk gegeten en met een mafkees als Kan erbij kom je de avond wel gezellig 
door. 
Rob, het was een gezellige en geslaagde dag met z'n allen. Dit moeten we vaker doenllll 

Sjoerd Lether en Jirina van Kesteren 

De resultaten van de meisjes: 
100 m Fleur van Galen 14,38 s -0,1 PR 450 

Eva van der Erf 14,83 s -0,1 
400 m Fleur van Galen 73,45 s 436 

Sabine Sijbrands 77,03 s 
800 m Larissa Scholten 2.27,49 PR 700 

Anne van der Erf 3.01,80 PR 
100 m horden Tara van Schie 16,78 s 574 
4x1 00 m estafette Larissa Schotten, Oline Stokhof, 

Tara van Schie, Fleur van Galen 53,89 592 
Deze tijd was goed voor een nieuw clubrecord. Proficiat. 

Hoogspringen Tara van Schie 1,45 m 672 
Verspringen Oline Stokhof 4,10 m +0,0 449 
kogestaten Larissa Scholten 9,04m 523 

Sabine Sijbrands 5,91 m 
discuswerpen Eva van der Erf 19,52 m PR 306 

Anne van der Erf 13,52 m 
S~eerwerpen Oline Stokhof 20,58 m 413 
Puntentotaal 5115 

Totaal20 ploegen AV Haarlem 15e. Bij de meisjes 5x een PR. Vrouw van de wedstrijd was Larissa 
Scholten met 700 punten. 
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De resultaten van de jongens: 
100 m Kan Dinkla 11,82 s 618 

Sirnon Nijland 13,02 s PR 
400m Sirnon Nijland 60,79 s PR 408 
800 m Niels Ran 2.18,54 PR 470 

Lennart Overbeeke 2.34,20 PR 
1500 m horden Niels Welier 4.57,02 PR 424 

Frank van der Peet 5.04,57 PR 
110 m horden Kan Dinkla 17,32 s 635 

Frank van der Peet 18,49 s 
4x1 00 m estafette Sirnon Nijland, Niels Weller, 

Niels Ran, Kan Dinkla 48,80 s 540 
Hoogspringen Niels Pijnaker 1,75 m 634 

Martijn Lether 1,45 m 
Polshoog Stein Metten 3,80m PR 754 
Verspringen Niels Welier 5,60m PR 514 

Martijn Lether 3,80m 
Hinkstapspringen Niels Ran 11,69 m PR 533 
kogesteten Stein Metten 12,75 m 649 
discuswerpen Tim Rombout 24,04 m 331 
Spe~rwerpen Tim Rombout 41,76 m PR 517 
Puntentotaal 7027 

19 deelnemende ploegen AV Haarlem werd hier zesde. een goed resultaat!! Naast die zesde plaats, 
waren de jongens goed voor maar liefst 10 x een persoonlijk record. Man van de wedstrijd Stein Metten 
met 754 punten. 

Avantri Meerkamp Schoonhoven 

Op 2 en 3 juli trok de familie Metten, met op beide dagen één supporter, richting Schoonhoven. Stein 
wilde zich, na zijn enkelblessure, toch nog kwalificeren voor deNK Meerkamp in september in 
Apeldoorn. Er zijn echter niet zoveel keuze aan meerkampen meer, zodat we terechtkwamen in het 
idyllische Schoonhoven. 

De baan van A vantri is 306.4 meter lang en bestaat, in 
plaats van kunststof, uit sintels. De aanlopen naar 
polsstokhoogspringen, verspringen en hoogspringen waren 
rubberen matten. Kortom, niet de accommodatie voor 
wereldprestaties. Deze tekortkomingen werden echter 
ruimschoots goedgemaakt door de plezierige en gastvrije 
sfeer van de wedstrijden. De uitslagen werden niet geprint, 
maar op latjes geschreven die dan weer in de goede 
volgorde op een rekje werden gehangen. Deze latjes worden 
"de Latjes van Gerrit" genoemd en oogsten alom 
bewondering en zeker bij ons. Naast de 'gewone'" 
meerkampen, werden er ook wedstrijden voor Masters en G
Atleten georganiseerd, wat voor een geweldige sfeer zorgde. 
Kortom , deze wedstrijden zijn uitermate geschikt voor atleten 
die geen topambities hebben, maar gewoon eens aan een 
leuke wedstrijd willen deelnemen. Ikzelf ben in ieder geval 
van plan om komend jaar met de Masters-vijfkamp van 
Avantri mee te doen. Alleen zie ik ernstig op tegen een 
1500m. 
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De prestaties van Stein: 

100m Ver Kogel Pols 
12.0 5.86 12.38 3.20 

Gerard Metten 

AV Haarlem Runners 
Kijk dan! 

De wedstrijd. 
Op zaterdag was het nog bewolkt en vielen er nog een paar 
spatjes regen. Maar de zondag was gezegend met een hogere 
temperatuur en veel zonneschijn. Vooral dit laatste kwam de sfeer 
en de prestaties van die dag ten goede. Maar hoe bracht Stein het 
er eigenlijk van af? Nou, niet echt geweldig. Want met het totale 

., aantal punten van 4943, waarmee hij overigens netjes tweede 
werd, was hijzelf niet erg tevreden. Maar wat wil je na een toch 

· wel zware blessure en twee maanden nauwelijks getraind te 
hebben. En dan ondanks al deze tegenslagen toch nog een PR 
met speerwerpen halen is helemaal niet slecht. Hoewel Stein zelf 
dit seizoen ondertussen als verloren beschouwd, is er 
waarschijnlijk nog tijd genoeg om in vorm te komen voor de NK 
eind september. 

110mH Discus Hoog Speer 1500m Punten 
17.2 37.43 1.60 46.65 5.01.4 4943 

l I • . 
.. 1 ··-· ~ r. ' 

door Jolt Bosma 

Atletiek mag dan 'de moeder der sporten' heten, al jaren kampen echter atletiekwedstrijden met 
dalende toeschouwersaantallen, en minder TV-kijkers. Een van de zaken waar ik weinig snap. Als TV
sport heb ik het altijd al geweldig gevonden, neem het allereerste WK, 1983 in Helsinki. Op het puntje 
van mijn stoel bij de finale 800 meter mannen, het leek er sterk op dat Rob Druppers, 21 jaar, eerste 
zou worden, totdat een Duitser, Willy Wühlbeck, op de laatste 20 meter Druppers passeerde. 
Voor al het voetbalgeweld op de TV losbarst, mogen we weer: van 6 tlm 14 augustus is het WK 
atletiek, weer in Helsinki. 

Voor 'zelf sporten', zie de agenda. Correcties en aanvullingen: jolt.bosma@planet.nl 

Uitslagen 

Leiden Marathon, 12 juni 
211 km 

30. Chris Pfrommer 1.21 .52 (M40 5) 

Grachtenloop, Haarlem 17 juni 
92km 

37. Frank Peeters 
49. Reinout Laanstra 
68. John Muijrers 

760. Sanne van Buchem 

36.27 
37.06 
37.47 
53.03 

3e Velserbroekloop, 1 juli 
10 km M40 

6. Frank Peeters 
8. Kareljan Schoutens 

14. Bert Boesten 

39.14 
39.36 
46.39 

Agenda 
Zondag 31 juli: 
Zondag 4 septmber: 
Zaterdag 1 0 september: 
Zaterdag 1 0 september: 
Zaterdag 1 0 september: 
Zondag 18 september: 
Zondag 25 september: 
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Santloop, Santpoort-Noord 
Haarlemmermeer Marathon 
Pierloop, Velsen 
1 00 km/ 1 0 X 1 0 Winschoten 
Jungfrau-marathon, Interlaken 
Dam tot Dam-loop,Amsterdam 
Zilveren Kruis Achmea-loop, Haarlem 



Teken en de ziekte van Lyme 

Wat is een teek? 
Een teek is een bruinzwart spinachtig beestje van ongeveer drie millimeter groot. Een teek leeft 
voornamelijk in bossen en struiken. Gaat u naar buiten, de natuur in dan loopt u kans dat een teek zich 
in uw huid vastbijt om bloed te zuigen. Deze kans is groter wanneer u zich bevindt in dicht begroeide 
gedeelten van bossen, waar er direct contact is met het groen. Een teek zet zich het liefst vast op 
warme vochtige plekjes zoals de oksel, de knieholte of de lies. 

Wat is de ziekte van Lyme? 
Een teek kan besmet zijn met een bepaald soort bacterie. Deze bacterie Teek ware grootte 1-3 mm 
is de veroorzaker van de ziekte van Lyme, een infectieziekte met diverse 
verschijnselen. In het eerste stadium (drie dagen tot drie weken na de • . 
tekenbeet) kan men zich grieperig voelen en koorts hebben of er kan 1 cm f,"'·rrrrro"rl 

zich rondom de plaats van de beet een rode kring vormen die steeds 
groter wordt. In het tweede stadium (weken tot maanden na de 
tekenbeet) kunnen er klachten ontstaan aan de gewrichten, aan het hart 
en het zenuwstelsel. Zowel kinderen als volwassenen kunnen Lyme-ziekte krijgen. Er bestaat (nog) 
geen vaccin tegen de ziekte. Wel is de ziekte met antibiotica vrijwel altijd met succes te behandelen. 

Tips om een tekenbeet te voorkómen 
• Bedek de huid, dus draag lange mouwen, een lange broek en dichte schoenen met sokken. 
• Laat kinderen ook hun hoofd bedekken met een pet. 
• Loop niet door struiken of hoog gras (ook niet in hoog gras gaan zitten). 
• Blijf op de paden. 
• Smeer eventueel de huid in met een muggenolie of muggenstift met DEET. 
• Controleer 's avonds het lichaam op teken (hoofd, hals, oksels, buik, liezen, bilnaad, knieholten) . 

Toch gebeten? 
Verwijder de teek zo snel en zo goed mogelijk (liefst binnen 24 uur). 
Gebruik voor het verwijder en niet uw vingers, geen alcohol of sigaret! 
Gebruik een speciaal tekenpincet met een lange dunne bek (te koop bij drogist, apotheek). 
Houd het pincet plat op de huid, seruit de uiteinden van de pincet aan beide zijden van de teek, knijp 
licht en trek de teek met een licht draaiende beweging omhoog. 
Ontsmet het wondje met jodium. . 
Noteer de datum van de tekenbeet. 

Meer informatie 
• Bij de GGD Kennem~r!~11ct. afdelin~ Jeugdgezondheidszorg, Wastergracht 72, 2014 XA Haarlem, 

tel. 023 515901 
• www.ggdkennerr1erl~n~.n1 

lf 
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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. 



het wisseltje 
De 3e CD Evening Games, vrijdag 1 juli Beverwijk 

Zoals gewoonlijk was. het weer lekker weer totdat de zon onderging, maar omdat het programma bijna 
niet uitliep konden we zonder jas weer naar huis. 
Helaas sloeg "HET AV HAARLEM HORDEN-SYNDROOM" weer eens toe. Na Leonie en Alex, was het 
nu de beurt aan Lennart om in plaats van OVER de horden er LANGS te lopen. Ik ben benieuwd wie de 
volgende is!!! 
Tara liep 19.3s op de 150m en dit zou weer een verbetering van haar eigen Clubrecord (19.6) kunnen 
zijn, als de Technische Commissie niet anders oordeelt, nog even geduld dus. 
Goede prestaties waren er ook van Lennart, Gydo en Alex op de BOOm . Bij de Dames viel Pien op door 
drie foutieve pogingen bij het speerwerpen, Ronja door twee PR's op de 150m en speer. Katinka ging 
weer snel op de 600m, welke door Zoë gemist werd. Gelukkig kunnen er aan het eind van de rit de drie 
slechtste resultaten weggestreept worden. 

De uitslagen: 
Gat Plaats Naam BOm Kogel Discus Totaal 
JD1 10 Dick de Groot 11.8 (462) 7.07 (370) 14.1 (187) 1019 

Gat Plaats Naam 100m H 800 m Ver Totaal 
JC1 4 Alex Overkamp 16.8 (552) 217.8 (687) 4.69 (558) 1797 

11 Gydo v.d. Pieterman 19.0 (406) 232.5 (535) 4.21 (460) 1401 
18 Bob de Groot 20.6 (319) 301.8 (306) 3.99 (416) 1041 

Gat Plaats Naam 100m H BOOm Ver Totaal 
JC2 7 Lennart v. Overbeeke 25.4 (123) 227.9 (580) 4.51 (521) 1224 

Gat Plaats Naam 600 m Kogel Ver Totaal 
MD1 11 Lisa van Dijck 201 .2 (412) 6.62 (343) 3.49 (316) 1071 

22 Zoe van Schie 0 6.22 (320) 3.09 (236) 556 

Cat Plaats Naam 600m Kogel Ver Totaal 
MD2 3 Katinka Becker 153.1 (507) 8.55 (450) 4.13 (444) 1401 

10 Leonie v.d. Heijden 205.4 (368) B.BB (467) 3.75 (36B) 1203 

Cat Plaats Naam 150 m Hoog Sgeer Totaal 
MC1 7 Ranja Metten 21 .7 (458) 1.20 (389) 16.24 (249) 1098 

11 Pien Roesen 21 .9 (443) 1.25 (426) 0 869 

Cat Plaats Naam 150 m Hoog Sgeer TQtaal 
MC2 1 Tara van Schie 19.3 (661) 1.55 (663) 21.59 (354) 1678 

Over alle vier de wedstrijden, 12 onderdelen, wordt een klassement opgemaakt, waarvan de slechtste 
drie resultaten niet mee tellen. Per categorie 1 e en 2e jaar 6 prijzen in natura. 
Op de laatste dag kan het klassement dus nog volledig door elkaar gaan, afhankelijk van de prestaties 
die niet meegeteld worden. De voorlopige tussenstand zegt dus niet echt veel. 
Wel valt op dat de Haarlem atleten een broertje dood hebben aan de lange afstanden: Gydo, Bob en 
Lennart liepen geen 1500m en Zoë geen 600m, misschien wat extra op trainen? 
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De voorlopige tussenstand na drie wedstrijden is: 

Cat Plaats Naam Totaal 
JD1 7 Dick de Groot 3225 
JD2 22 Jurgen Wielaart 1371 (één wedstrijd) 

28 Vincent Witmond 972 (één wedstrijd) 
29 Dick Stroet 648 (één wedstrijd) 

JC1 4 Alex Overkamp 5339 
9 Gydo v.d. Pieterman 3627 
14 Bob de Groot 3091 

JC2 6 Lennart v. Overbeeke 3676 
MD1 8 Lisa van Dijck 3208 

24 Zoe van Schie 1501 (twee wedstrijden) 
MD2 4 Katinka Becker 3776 

8 Leonie v.d. Heijden 3267 
MC1 4 Ronja Metten 3443 

5 Pien Roesen 3277 
11 Debora v.d.Heijden 2271 (twee wedstrijden) 

MC2 1 T ara van Schie 4942 

Op 16 september, in Castricum, is er een Zweedse estafette en mogen er per vereniging maximaal 
twee ploegen worden ingeschreven. Een ploeg bestaat uit één D meisje, één C meisje, één D jongen 
en één C jongen. De Zweedse estafette houdt in een 400, 300, 200 en 100 meter. 
Welke categorie welke afstand loopt staat vrij. Gezien ons aantal deelnemers moet het dus mogelijk 
zijn om met twee ploegen mee te doen aan deze Zweedse estafette. 

GerardM 

Atletiekwedstrijd Grootebroek, 24 juni 
Ik heb mijn eerste atletiekwedstrijd gedaan. Bij balwerpen 
gelijk de eerste worp 14,50 m. Toen moest ik verspringen: 
gelijk de eerste sprong was 3,14 m. Daarna moest ik 40 
meter; mijn tijd was 7,3 s. En hiermee ben ik 3e geworden en 
ook Tjalling had de 3e prijs. Alleen was het jammer dat Nik 
net 4e was geworden. Mijn vader ging mee naar 
Grootebroek, want daar was de atletiekwedstrijd. Tjalling en 
Nik waaren er ook van de pupillen. Op de terugweg gingen 
Tjalling en zijn moeder bij ons in de auto, omdat ze hun auto 
bij onze eigen atletiekbaan hadden laten staan. Op de heen 
weg moest dat natuurlijk ook maar toen ging Tjalling bij Nik 
in de auto. 

Esther Kiel 

Univé Lycurgus Games, Krommenie 3 juli 

1 

Op de 100 m jongens D zagen wij Jurgen Wielart aan de start, Jurgen liep een goede race. Van de 12 
deelnemers eindigde hij op de 2e plaats tijd 3.06,51 . De eerst aankomendeLeon Koch was geen 
inwoner van Noord Holland, dus Jurgen kreeg de medaille als kampioen van Noord Holland 
omgehangen. Proficiat Jurgen!! 
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.. .. 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. 

A N N O 1849 

Drogisterij A.J. van der Pigge 
Gierstraat 3 2011 GA Haarlem 

Telefoon 023-5312454 
www.vanderpigge.nl 


