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'-'.lvinkesteyn 
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: bloemendaal @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 



ATLETIEKVERENIGING HAARLEM 
ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 8 EN 9 OKTOBER 2005 

ZATERDAG 
12:30 JURYVERGADERL~G 

Pupillen A 
13:00 60 m 
14:00 kogelstoten 
15:00 verspringen 
16:15 lOOOm 

Jongens C 
13:30 100 m 
14:00 verspringen 
15:00 kogelstoten 
16:00 hoogspringen 

ZONDAG 

Pupillen B 
13:10 40 m 
14:00 kogelstoten 
15:00 verspringen 
16:15 lOOOm 

Meisjes C 
13:45 80 m horden 
14:30 hoogspringen 
16:00 kogelstoten 
17:00 150m 

10:00 JURYVERGADERING 

Mannen + Jongens A/B 
10:30 lOOm 
11 :00 verspringen 
12:30 kogelstoten 
13:30 hoogspringen 
15: 15 speerwerpen 
16:15 1000 m 

Jongens C 
11:15 100 m horden 
12:3 0 discuswerpen 
13:45 speerwerpen 
15:15 1000 m 

Vrouwen + Meisjes AIB 
10:30 100 m 
11:00 hoogspringen 
12:30 kogelstoten 
13:30 versprmgen 
14:30 speerwerpen 
16:30 1000 m 

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

Pupillen C 
13:10 40 m 
14:00 balwerpen 
15:00 verspringen 
16:00 600 m 

Jongens D 
13:20 80 m 
14:00 verspringen 
15:30 speerwerpen 

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

Meisjes D 
14:00 60 m horden 
14:30 hoogspringen 
16:00 speerwerpen 

Vrouwen en mannen L.A. 
13:00 10 km (baan) 

Jongens D Meisjes D 
11:00 80 m horden 12:30 verspringen 
ll :45 hoogspringen 13:45 kogelstoten 
14:00 kogelstoten 15:00 600 m 
15:30 1000 m 

• ATTENTIE! Bij de pupillen tellen de 600 m en 1000 m NIET mee voor de puntentelling. 
• Voor deC- enD-junioren worden de officiële KNAU-meerkampen georganiseerd. De wedstrijden 

voor deze groepen duren twee dagen, zaterdag 8 en zondag 9 oktober. 
• Om de wedstrijden voorspoedig te laten verlopen kunnen we alle hulp gebruiken. 

Dus ... ouders, vriend(inn)en, partners, broers, zussen komt allen helpen!!!! 

Naam: _________________ doet mee aan de onderlinge wedstrijden 2005. 

Categorie: 
Mannen 

Jongens A 

Meisjes A 

Pupillen A (meerkamp) 

Pupillen A (1000 km) 

Vrouwen 

Jongens 8 

Meisjes 8 

Pupillen 8 (meerkamp) 

Pupillen 8 (1 000 m) 

MannenNrouwen L.A. 

Jongens C 

Meisjes C 

Pupillen C (meerkamp) 

Pupillen C (600 m) 

Dit strookje uiterlijk donderdag 22 september inleveren bij je trainer of Joop van Drunen. 

Recreanten 

Jongens D 

Meisjes D 

In verband met het bestellen van herinneringen kan bij inlevering van dit strookje na 22 september geen 
aanspraak op een herinnering worden gemaakt! 





MEDEDELINGEN 

Nieuwe leden 
Adano Roba, Recreant 
Twan van Raemdonck, A junior 
Naomi Witsenburg, A pupil 
Mitzy Burger, mini pupil 
Nienke Joacim, mini pupil 

Van de technische commissie 

jaargang 58 

nummer6 

September 2005 

Zwaardstraat 2 
Soestdijkstraat 53 
Zwaardstraat 2 
Oesterstraat 27 
Spaansevaartstraat 67 

"verschijnt 8 maal per jaar" 

redactieadres 

Rob Schlüter 

Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM 

tel. 023-5250752 

e-mail avhaarlem@xs4al/.nl 

Kopij voor nr. 7: 13 oktober 2005 

2033 GJ 
2012 KR 
2033 GJ 
2022 CT 
2022 XB 

Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 
Haarlem 

De laatste baantraining van het zomerseizoen 2005 zal plaatsvinden op donderdag 6 oktober a.s. Alles 
over de aanvang van de wintertraining 2005-2006 zal vermeld worden in de "Wissel" no. 7 welke 
verschijnd in oktober a.s. 

Onderlinge wedstrijden: 8 en 9 oktober a.s. je komt toch ook!! 

3e Dag van de Baanatletiek 
Op zaterdag 19 november 2005 zal op het Nationaal Sportcentrum Papendal de 3e Dag van de 
Baanatletiek georganiseerd worden. Op deze dag staat informatie over nieuwe en succesvolle 
initiatieven centraal. Het thema van deze dag is 'Samen Sterk' (samenwerking door clubclustering). 
Deze dag is bedoeld om de baanatletiek diverse stimulansen te geven die er toe moeten leiden dat de 
baanatletiek in Nederland attractiever wordt, meer deelnemers en bezoekers gaat trekken en ook 
interessant wordt voor personen die de baanatletiek minder prestatief maar meer als recreatiesport 
willen beoefenen. Daarnaast zal ook veel aandacht worden besteed aan de randvoorwaarden die 
ondersteunend zijn aan het met plezier kunnen beoefenen van de baanatletiek. Om die reden is de 
3e Dag van de Baanatletiek van groot belang voor verenigingskader, bestuurders, trainers en jury- en 
commissieleden. Echter iedereen die de (baan)atletiek een warm hart toedraagt is welkom. 

Presentaties, workshops en praktijkdemo's 
In het ochtendprogramma zullen enkele plenaire presentaties en een forum worden verzorgd, en in het 
middagprogramma kan weer gekozen worden uit een groot aantal verschillende interactieve 
presentaties, workshops en praktijkdemo's die in drie blokken (parallelsessies) worden aangeboden. 
Extra aandacht krijgen onderwerpen voor trainers. Zo'n 25 presentaties, workshops en praktijkdemo's 
worden verzorgd door een groot aantal gerenommeerde presentatoren. Afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen per presentatie/workshop/praktijkdemo worden deze één of meerdere malen 
aangeboden. 

Inschrijven 
De brochure met compleet programma en inschrijfformulier is beschikbaar de KNAU website, knau.nl. 
Kijk bij Ondersteuning - 3e Dag van de Baanatletiek 2005. Inschrijven vóór 1 november 2005! 
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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 023- 537 6627 
Vondelweg 524, 2026 BH Haarlem 

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. 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 
Baltine de Wit 
Rob de Wit 
Ruud Wielart 

Bij geen gehoor: 
Joop van Drunen 

023 - 5246346 
023 - 5350283 
023 - 5254659 
023 - 5263 123 
023 - 5263123 
023 - 5263123 
023 - 5279080 

023 - 5244340 

1 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 023- 538 5623 
E-mail: hl.boesten@td.klm.nl 

Jeugd Commissie: 
Rolf Bruijn 023 - 549 2129 

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

Kascontrole Commissie: 
Frank van Ravensberg 

Wedstrijdsecreta riaten 
Senioren & Junioren A/B 

020-420 8172 

1 Joop van Drunen 023-524 4340 

I 

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

Junioren CID 
Peter Pijnaker 023 - 525 8709 
E-mail: peter.pijnaker@tip.nl 
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PupilJen 
Sanne van Buchem 023 - 5246346 
E-mail: atletieksanne@hotmail.nl 

Diversen 
Stichting Exploitatie Kantine Atletie~baan 
namens A.V. Haarlem 
Joop van Drunen 

A.V. Haarlem op internet 
www.avhaarlem.nl 

Clubkleding: 

023 - 524 4340 

De clubkleding is te koop tijdens de trainingen. 
Informatie bij Joop van Drunen 



Uitslagen Door Joop van Drunen 

Avondinstuif, Heiloo 22 juli 
Bepaald geen wedstrijd om vrolijk te worden, koud en miezerig weer. Alleen Rolf Bruijn en Bas Gevaert 
waren voor de a.v. "Haarlem" in Heiloo aanwezig . De resultaten: 

1500 m mannen senioren Kogelstoten mannen senioren 
4. Bas Gevaert 4.14,4 (serie) Rolf Bruijn 8,78 m. (PR) 

Discuswerpen mannen senioren 
Rolf Bruijn 27,97 m. 

Amsterdam open, Amsterdam 31 juli 
Deze laatste dag in juli was een dag van regen, regen en nog eens regen. Aan deze Amsterdam Open 
2005 georganiseerd door Phanos in het Olympisch Stadion werd ook deelgenomen door een aantal 
"Haarlem" atleten. 

100 m vrouwen senioren 400 m horden mannen senioren 
1. Gopinath Kavitha 13,66 s +1 ,2 (serie) 8. Rob de Wit 63,71 s 

100 m mannen senioren kogelstoten mannen senioren 
15. René Moesman 11,83 s +1 ,6 2. Peter Markwart 10,76 m 

200 m mannen senioren 
11 . Rolf Bruijn 25,24 s -2,0 

1500 m mannen senioren 
5. Bas Gevaert 4.15,56 

Bas liep geruime tijd in de 3e positie, in het laatste 
gedeelte van de race moest hij helaas 2 man voorbij 
laten gaan. 
14. Mitchell Ciaassen (A-jun) 4.51,59 

lnstuifwedstrijd, Haarlem 21 augustus 

discuswerpen mannen senioren 
3. Peter Markwart 34,52 m 
4. Rob de Wit 31,34 m 
5. Rolf Bruijn 26,81 m 

Een thuiswedstrijd met E.T. redelijk weer, wat wil een atleet nog meer? Ik weet het zo langzamerhand 
niet meer, slechts een zeer beperkt aantal atleten maakte gebruik van de ze mogelijkheid. 

400 m meisjes A 
1. Jirina van Kesteren 

200 m meisjes A 
4. Jirina van Kesteren 

100 m meisjes B 
1. Tara van Schie 

(PR) 

kogelstoten meisjes B 
1. Tara van Schie 

1.03,26 

28,58 s +1,1 

12,94s +1,3 

10,30 m 

3 

200 m mannen senioren 
5. Remy Cornet 26,44 s -0,3 

Het was verheugend dat Remy Cornet weer eens 
plaatsnam in de startblokken en dat wel op de 
200 m. Het ging allemaal nog wat moeizaam na 
een lange afwezigheid en slechts twee trainingen. 
Remy zet nou eens door!!! 

100 m mannen veteranen 
1. Gerard van Kesteren 14,04 s -1,0 

200 m mannen veteranen 
1. Gerard van Kesteren 29,51 s 0,0 

1500 m mannen veteranen 
1. Jolt Bosma 5.33,85 



lnstuifwedstrijd, Santpoort 12 augustus 
Van de a.v. "Haarlem" was Rolf Bruijn ondanks de 100 m mannen senioren 
slechte weersomstandigheden aanwezig om deel 3. Rolf Bruijn 
te nemen aan de 200 m. 

Avondinstuifwedstrijd, Heiloo 19 augustus 

800 m mannen senioren 
4. Rolf Bruijn 2.18,6 (serie) 

lnstuifwedstrijd, Lisse 28 augustus 

25,57 s +0, 1 

Stein Metten uitstekend op dreef!!! Een drietal "Haarlem" junioren nam deel aan deze Lissense instuif. 

1500 m meisjes A 
2. Jirina van Kesteren 5.13,30 

De limiet voor een te vestigen clubrecord op deze 
afstand bij de meisjes B bedroeg 5.20 min 
waaraan Jirina dus ruimschoots voldaan heeft. 
Proficiat!! 

100 m mannen senioren 
9. Stein Metten (B) 12,00 s 

12. Niels Welier (B) 12,85 s 

hoogspringen jongens B 
1. Niels Welier 1 ,67 m 

+0,8 PR 
+2,7 

kogelstoten jongens B 
1. Stein Metten 13,29 m 

Een verbetering van zijn P.R. met 17 cm. 

discuswerpen jongens B 
1. Stein Metten 41 , 05 m 

Op dit onderdeel ook een PR van 39,47 m. naar 
41 , 05 m. 1 , 58 m verder dus met de discus, 3x een 
P.R. deze dag, de 2 weken vakantie heeft Stein 
blijkbaar goed gedaan. 

Gerard Metten: koud (letterlijk en figuurlijk) terug van vakantie en gelijk weer even een wedstrijdje doen 
bij De Spartaan in Lisse, want dat was toch lekker in de buurt. Toen ik in Lisse aankwam was de familie 
van Kesteren al klaar en had Jirina inmiddels een clubrecord van 5.13.30 min op de 1500 m gelopen 
(als het de TC tenminste behaagd!) . Dus de hoogtestage van Jirina in Zuid-Afrika heeft in ieder geval 
zijn vruchten afgeworpen. 
Stein verbaasde zichzelf, en mij dus ook, door twee PR's te verbeteren. In zijn eerste beurt bij het 
kogelstoten stootte hij 13.29 m, uit stand! En bij het discuswerpen, na twee ongeldige en een worp van 
25 m, wierp hij in de finale 41 .05 m. En dat na twee weken heerlijk niks doen! 
Niels ging ook lekker bij het hoogspringen, ontspannen en zonder echte competitie ging hij over de 
1.67 m, maar een PR met 1. 72 m zat er helaas niet in . En omdat Niels vroeg klaar was, ook maar even 
ingeschreven voor het discuswerpen en aangezien dat voor het eerst bij de Junioren B was, gelijk een 
PR. 
Kortom, een heerlijke dag met lekkere broodjes bal, weinig atleten dus geen lange wachttijden, een 
leuke steeple-chase, waarbij één atleet zwemmend door de waterbak ging en dus ook nog een dag met 
zeer behoorlijke prestaties. 

.. : 
\;'<" l·;I 

,,. 
f ~~ 

Stein verbaasd over PR uit stand Niels net niet over de 1. 72m 
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AV Haarlem Runners door Jolt Bosma 

tets nieuws 
Van de nood een deugd maken, soms lukt het. Al bijna een jaar lang train ik weinig door blessure
perikelen, dit houdt nu in: 3 keer in de week, ongeveer 25 km in totaal, met één maal in de week een 
snelheidstraining op de baan. 

Op donderdagavond 18 augustus komt tussen de series 400 meters door het gesprek onder andere op 
het afgelopen WK. Ik betoon mijn enthousiasme over de middenafstanden, 800 en 1500 m: doodgaan 
en nog tactisch lopen ook, een mooi gezicht. Waarop Gerard van Kesteren zegt: "Waarom doe je dan 
zondag hier niet mee aan de 1500 m?" Eerste reactie: "Gerard, dan word ik laatste en loop ik voor gek." 
Rob de Nieuwe trekt me over de streep: "Je loopt nooit voor gek, je loopt voor jezelf'. Net wàt ik nodig 
had, ik waag het er op. Gerard kondigt aan de 100 en 200 m te zullen lopen. 

De zaterdag voor de wedstrijd maak ik een schemaatje, en denk in de buurt van de 5.45 uit te kunnen 
komen. Vertrekken in een rondje van 93 sec., daarna 2 ronden wat versnellen en maar zien hoe het 
uitpakt. Bij de inschrijving moet ik invullen welke tijd ik denk te gaan lopen: licht puberaal vul ik in 'Nooit 
eerder gelopen'. Daar is de wedstrijdleiding blij mee. Bij het opstellen van de in totaal 16 lopers, zie ik 
waarom om een schatting gevraagd werd: je wordt ingedeeld naar vermoede prestatie, de snelsten in 
de binnenbanen, de langzaamsten in de buitenbanen. 

Als het startschot gaat zie ik iedereen voor me vlot weglopen, dat was te voorzien, gewoon lekker 
doorlopen maar. Na 400 m druk ik mijn klokje in, ik zie alleen bij de secondenaanduiding een 3 staan, 
denk aan 93 sec. en vervolg mijn weg . Tikje ingetogen nu, ik vond en voelde de eerste ronde toch snel 
gaan, bij de 800 m kom ik in 2.56 door. In de derde ronde zie ik ook dat een loper voor me terug begint 
te vallen, een van mijn 2 doelen (niet laatste worden), komt zo in zicht. Een ander doel, geen rondje 
gelapt worden lukt niet, de winnaar (4.02) passeert me vlak voor zijn finish. Bij 1200 m klok ik niet, ik 
concentreer me op de loper voor me, bij het uitkomen van de laatste bocht ga ik hem voorbij, ik zie dan 
de chrono bij de finish op 5.20 staan, droom in een flits over een eindtijd van 5.30 en eindig erg 
tevreden in 5.33.85. Even helemaal leeg, na een paar minuten weer tamelijk gewoon kunnen ademend, 
zie ik dat ik het eerste rondje in 83 seconden heb gelopen, en het tweede in 93 seconden. Ondanks 
deze schommeling toch erg tevreden. De rest van de zondag nergens last van, denk daarom even dat 
ik me niet leeg genoeg heb gelopen. Maar de volgende dag komen de spieren wat los: pijn in 
bovenbenen en rug, lekker. 

Reacties, aanvullingen etc.: jolt.bosma@planet.nl 

Uitslagen 

Santloop, Santpoort-Noord, 31 juli 
10 km 

27. Arno Molenaar 44.48 (M.vet. 13) 

Agenda 
Zondag 18 september: 
Zondag 25 september: 
Zondag 9 oktober: 
Zondag 16 oktober: 
Zondag 13 november: 
Zondag 20 november: 
Zondag 27 november: 
Zondag 11 december: 

Dam tot Dam-loop, Amsterdam 
Zilveren Kruis Achmea-loop, Haarlem 
Clubkampioenschap 1 0 km 
Marathon Amsterdam (ook 21,1 en 10 km) 
Haarlemmerhout cross (1e in Kennemer Crosscup Circuit) 
Zevenheuvelenloop Nijmegen 
STET -cross, Wijk aan Zee (2e KCC) 
AVH Cross Hoofddorp (Haarlemmermeerse Bos, 3e KCC) 
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Sander Rotteveel zet alles opzij voor de Paralympics 

Nederlands kampioen 
Sander Rotteveel werd tijdens de NK voor atleten met een functiebeperking op 28 mei 2005 in Lelystad 
Nederlands kampioen op de beide sprintnummers. En hij werd bovendien tweede bij het verspringen. 
Zijn 200 meter ging in 26,90 sec., goed voor een nieuw Nederlands record. Toen de redactie hem kort 
na 'Lelystad' belde voor een interview bleek hij in Manchester te zijn voor wedstrijden. En daarna zou hij 
zich gaan voorbereiden op het Europees Kampioenschap in Finland. Kortom, we hebben een 
topsporter in ons midden! En dat mag best even gezegd worden. 

Topsporter zijn betekent ook dat alles opzij gaat voor de sport. Sander is inmiddels gestopt met de 
koksschool. Dit nieuwe schooljaar maakt hij deel uit van de topsportklas van het Cios. Zijn ultieme doel: 
de Paralympics in Peking of in Londen. 
Het bedrijven van topsport kost een vermogen. Gelukkig betaald de bond de reis- en verblijfkosten en 
de inschrijfkosten. Verder wordt Sander gesponsord door Groenendaal Fitness. Hij kan daar altijd 
terecht om te trainen. En voor bijverdiensten werkt hij bij een benzinestation in Schalkwijk. 

Omgaan met een handicap 
Sander- 23 september wordt ie 21 jaar- woont in Heemstede en traint nu ongeveer een jaar bij AV 
Haarlem. Een jaar eerder was hij lid van AV Haarlemmermeer. Maar het was daar eigenlijk te druk op 
de baan om goed te kunnen trainen. 
Sander is geboren zonder kuitbeenbot en had geen groeischijf. Hij heeft dus een prothese. Dat belette 
hem niet om veel aan sport te doen: tennis en hockey. Met hockey is hij gestopt. Atletiek is nu zijn 
passie geworden. Deze sport leent zich beter voor zijn handicap. Je kunt meer uit je prothese halen. "Ik 
vind deze sport zo leuk! Als het zou kunnen, stond ik zeker iedere dag op de baan." 

Twee jaar geleden werkte Sander mee aan het boek 'Gehandicapt, nou en?' Zijn orthopeed had hem 
erop gewezen dat er jongeren werden gezocht om mee te werken aan dit boek. Dat leek hem wel wat. 
"Er is namelijk veel te weinig aandacht voor mensen met een handicap. Neem alleen al de Olympische 
Spelen in Athene. In augustus vorig jaar zijn we doodgegooid met uren zendtijd, zelfs van sporten 
waarvan je het bestaan amper weet. En de Paralympics? Die krijgen bij BNN een half uurtje per dag en 
daar mogen we zelfs onze handen mee dichtknijpen." 
Sander hoopt dat andere mensen met een handicap zelfvertrouwen uit het boek kunnen halen. 
"'Ik ben heel open over mijn handicap. Mijn ouders lieten mij altijd in een korte broek rondlopen bij mooi 
weer. Laat zien dus wat er te zien is! In het verleden ben ik wel eens gepest. Soms liep er voor weg, 
soms huilde ik, soms kon iemand een knal van me krijgen. Maar uiteindelijk dwong ik respect af door te 
zijn wie IK ben. De één draagt een bril, de ander is allochtoon, ik heb een prothese. Nou en? Wie er 
opmerkingen over wil maken, heeft zelf een probleem. Niet ik." (bron citaten: www.moov.nl) 

Open Europees Kampioenschap Finland 
Door een weigerende computer en vakantie lukte het niet om dit stukje op tijd aan te leveren voor de 
vorige Wissel. Nu we twee maanden verder zijn kunnen we meteen de resultaten van Sander bij het 
Open Europees Kampioenschap vermelden. Dit kampioenschap werd gehouden van 22 tot en met 27 
augustus in Espoo, Finland. Deze stad van 225.000 inwoners ligt niet ver van Helsinki. Het open 
karakter van de wedstrijd betekende dat het feitelijk om een verkapt wereldkampioenschap ging. Zo 
deden er bijvoorbeeld veel Amerikanen en Japanners mee. 
Op de eerste dag mocht Sander meteen aan de bak. Op de 200 meter. In de serie werd hij zesde in 
een tijd van 26,68 sec. Niet goed genoeg voor de finale, maar wel een verbetering van zijn nationale 
record, dat hij in Lelystad neerzette. 
De tweede dag stond het verspringen op het programma. Hier gold eigenlijk hetzelfde: in het veld kon 
Sander geen potten breken, maar in een mooie serie sprong hij wel een dik PR met 5,02 meter. De 
winnaar, een Amerikaan, sprong trouwens een ongelooflijke 6,65 meter. 
Op de vijfde dag, toen de vermoeidheid parten ging spelen, was de 100 meter aan de beurt. Dit was het 
enige onderdeel waar hij niet tevreden over kon zijn. Het werd een tijd van 13.49 sec. Dat is een halve 
seconde boven zijn PR (12,98 sec.). 
Hoe dan ook was deelname een enorme belevenis en een belangrijke stap op weg naar zijn ultieme 
doel: de Paralympics. Sander, gefeliciteerd met je prestaties en succes gewenst in de toekomst. 

Gerard van Kesteren 
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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 Pesman 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 
3e com~etitie wedstrijd1 Haarlems 2 iuli 

C RURillen meisjes 40m ver bal 600m 
3. Welmoed Brough 7,5 2,92 16,43 14. 2.38,6 

20. Sophie Nijkamp 8,2 2,27 10,49 
24. Nienke Joachim 9,0 2,14 10,10 21. 3.01,8 

B RURillen Jongens 40m hoog kogel 1000 m 
7. Siem Boot 6,9 1,00 4,40 1. 3.38,6 

B RURillen Meisies 
9. Esther Kiel 7,4 0,90 3,54 4. 4.14,9 

A 1 RU Rillen Jongens 60m ver kogel 1000m 
13. Joost van Rietbergen 10,3 3,28 4,97 11. 4.00,6 
19. Dennis J den Hartog 11,4 3,08 19,82 16. 4.24,6 

A2 RURillen Jongens 60m ver bal 1000 m 
13. Tjalling Haije 9,5 3,37 25,82 4. 3.42, 1 
18. Nick Overkamp 9,5 3,08 19,82 17. 4.24,6 

A2 RURillen Meisies 
13. Jette Dolman 9,3 3,28 11,99 12. 4.27,7 

Tjalling Haye, verspringen 

Dutch Challenge, Santpoort 14 augustus 
Gelukkig was het eindelijk droog en af en toe een zonnetje Bij de meisjes C verscheen Tara van Schie 
aan de start voor de 150 m., in de 2eserie een 1e plaats in 19,84 s. Een 3e plaats in de finale met een 
tijd van 19,75 s. Tara nam ook deel aan het nummer verspringen dezelfde klassering als op de 150 m. 
3e met een afstand van 4,94 m. Tara maar eens goed trainen op je aanloop, van de zes sprongen was 
je afzet 5x voor de balk!! 
Jurgen Wielart kwam in actie op de 1000 m jongens D, nou ja jongens D, alles bij elkaar gevoegd 
jongens D/C en meisjes CID. Jurgen liep een sterke race en finishte als 1 e met een ruime voorsprong 
op de concurrentie zijn tijd 3.1 0,16 en een welverdiende "gouden" plak. 

Joop van Drunen 
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36e Nationale C-spelen, Amsterdam. 27/28 agustus 
Het was wederom als vanouds de overbekende C-spelen, een waar feest voor de 14- en 15-jarige 
atleten. 620 inschrijvingen waren er binnen en toen ging de deur op slot, meer deelnemers kunnen er 
niet verwerkt worden tijdens deze tweedaagse. Schitterend weer een uitstekende organisatie en volle 
tribunes, uitstekend gedaan door A.A.C. Van "Haartem" slechts 2 deelnemers, veel te weinig!! 
Zaterdag was het Tara van Schie die in actie kwam op de 80 men het verspringen. Serie 80 m 10,68 s. 
deze tijd was voldoende voor de overgang naar de Y:z finale 10,70 s. niet voldoende voor een finale 
maar wel een 12e plaats die 10,68 s. (serietijd) van de in totaal 67 deelneemsters. 
Bij het verspringen kwam Tara door de kwalificatie heen, de wedstrijd begon vier uur later de 5,05 m 
betekende een ge plaats. 

Zondag zagen we Alex Overkamp aan het werk op de 100 m. in de 4e serie een 4e plaats in 12,88 s. 
Ook op de 800 m. ging Alex van start en wel in de 1e van de 6 series een keurige 2e plaats in 2.19,33, 
niet slecht voor de 1 e jaars C-junior, er zit echt meer in op deze afstand, Alex vooral goed trainen en bij 
de volgendeC-spelen in 2006 op naar minstens 2.10,00, afgesproken!! 

Joop van Drunen 

28 Augustus AV Hera te Heerhugowaard 

8 RURillen iongens 40m ver bal 1000 m 
2. Siem Boot 6,99 3,73 14,16 1 3.36,11 

A1 RURillen Jongens &Om hoog kogel 1000m 
3. Jean luc Overkamp 10,55 1,00 5,37 2 4.26,04 

A2 RURillen Jongens &Om hoog kogel 1000 m 
8. Nick Overkamp 9,86 1115 5,73 6 4.14,02 

A2 RURillen Meisies &Om ver kogel 1000 m 
4. Jette Dolman 10,84 2,92 4,96 3 4.15,58 

Zonder te zoeken op een zeer rustige atletiekbaan in Heerhugowaard aangekomen! Erg weinig 
kinderen de eerste 60 meter moest toch al over 5 minuten beginnen. Nick had de grootste tegenstand 
met 9 A2 pupillen, Siem en Jeanlucbeide maar 3 tegenstanders ook voor Jette waren er niet veel 
meiden. Maar dit kon de pret niet drukken met volle moed gingen de pupillen er tegenaan. Nick begon 
met een goede 60 meter. Jean-Luc moest meteen kogelstoten nog maar een paar weekjes uit het gips 
en alweer de eerste wedstrijd. Zijn arm kan hij nog steeds niet helemaal strekken dus werd dit even 
wennen voor hem! Beide mannen moesten hoogspringen. Nick ging erg goed met een nieuw pr van 
1,15 meter. Voor Jean luc was het jammer genoeg afgelopen met erge pijn in de rug van de lat maar 
toch nog over de 1 meter! Siem sprong bijna over de verspringbak heen met een sprong van maar liefst 
3,72 m. En natuurtijk op het einde een hele snelle 1000 meter de mensen aan de kant stonden allemaal 
met open mond te kijken. Ze konden niet geloven dat hij dit tempo kon volhouden maar dus toch en 
zoals bij elke wedstrijd weer een pr. Jette kwam net op het nippertje aan voor de 60 meter daarom ging 
ze denk ik niet zo snel als anders! Met verspringen word het de volgende keer zeker over de 3 meter. · 
Bij de 1000 meter ging ze weer als een speer! En werd hier dan ook 3de. Het was weer een geslaagde 
zonnige dag. Ook zonder veel tegenstanders was het een leuke wedstrijd! 

Sanne van Buchem 

Jette Dolman, 
verspringen 
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Wat reünisten gemeen hebben met o.a. archeologen, kunsthistorici en literatuuronderzoekers, is dat zij 
graag graven in het verleden . De juweeltjes die zij op reünies voor hun sportvrienden of thuis voor hun 
kleinkinderen opdiepen uit hun atletiekcarrière, kunnen dan ook vaak wedijveren met bijzondere 
bodemvondsten, kunstschatten of verloren gewaande fragmenten van een heldenepos of lyrisch 
gedicht. Zoals dat van Sappho bijvoorbeeld, dat uit brokjes papyrus, gevonden in de windselen van 
mummies, onlangs kon worden gereconstrueerd ... 

Waar deze op Lesbos werkzame dichteres en muzieklerares uit de Oudheid, die wel de tiende muze 
werd genoemd en als symbool geldt voor de liefde tussen vrouwen, zich in dat gedicht beklaagt over 
haar verloren gegane jeugd, doen reünisten evenwel het tegenovergestelde. Zijn dragen de last van 
hun jaren met ere, wetend dat deze hen in staat stelt met een op hun lange levensweg gerijpte 
zelfreflectie terug te zien op hun jeugd. De afstand, door de tijd geschapen, schenkt aan hun 
jongelingsjaren de glans, die hun voeger, tijdens afmattende trainingen, weleens was ontgaan. En de 
trofeeën, trots uitgestald in hun prijzenkast, hebben, beademd door vadertje tijd, het kostbare patina 
verworven dat met hun ouderdom tevens hun authenticiteit bevestigt. 

Relatief begrip 
Trouwens, wat is oud? Kalenderleeftijd zegt immers lang niet alles. Ook Wim Kan wist dat 'oud' vooral 
tussen de oren zit:"Je wordt oud", zegt hij in een conference uit de zestiger jaren, "als je een vroegere 
kennis tegenkomt en bij een blik op diens gelaat denkt- kaerel, kaerel, óud geworden! Dán wordt je 
oud. Of wanneer een jonge vrouw je in je jas wil helpen en je daarvoor past met een 'Nee lieve kind, dat 
kan ik zelf nog wel'. Kijk, dán wordt je oud!" 
Reünisten van 'Haarlem' zul je daar dan ook nooit op betrappen. Zij weten dat je zo jong bent als je je 
voelt. Prijzen elkaar dus om hun jeugdige uiterlijk. En hoeden zich er voor een jonge meid voor het 
hoofd te stoten die hun haar diensten aanbiedt. Daardoor lijken de jaren van hen af te vallen, wanneer 
zij in september samenkomen. Ja, sommigen schijnen de eeuwige jeugd te bezitten, zo kwiek nemen 
zij dan bezit van de vloer en zo vaardig voeren zij al gauw het hoogste woord. 

Arie's memoires 
Een gevorderde leeftijd biedt bovendien het voordeel dat er steeds meer verleden is om in te 
schatgraven. Wie dat als geen ander heeft ontdekt, is Arie Paap. Placht hij rond zijn zestigste, 
zeventigste, tachtigste, de redactie van het Rb al weleens van kopij te voorzien, in de aanloop naar zijn 
negentigste, en helemaal nu hij die mijlpaal heeft bereikt, komen zijn teksten in golven op ons af. En wij 
zouden met Arie's memoires moeiteloos een Rb kunnen vullen, ware het niet dat daarmee ook het 
doopceel van de halve bevolking van Zandvoort zou worden gelicht, wat ons - zoals Arie trouwens ook 
zelf inziet- misschien niet door iedereen in dank zou worden afgenomen. Vandaar dat voorlopig alleen 
de redactie met rode oortjes van Arie's memoires heeft kennisgenomen. 

Jonge onderzoekers 
Mijzelf liet die sensatie ook in nog een ander opzicht niet onberoerd. Zij noodde tot navolging, en omdat 
ik kort na ontvangst van Arie's jongste epistel mocht rekenen op een jeugdig gehoor, waar ons een 
logeerpartij van twee kleinzoons- Tom (9) en Raf (7)- te wachten stond, groef ik eens in mijn eigen 
herinneringen. Ruim 20 jaar jonger dan Arie en slechts kunnende bogen op een vijfjarige 
atletiekcarrière, was ik daar snel mee klaar. Zo snel dat ik betwijfelde of ik er bij de jongens wel mee 
aan zou kunnen komen. Immers, knipselboeken en fotoalbums, voor menig reünist de beslissende 
reden dat hij tegen alle welgemeende adviezen in steeds halsstarrig geweigerd heeft kleiner te gaan 
wonen, bezit ik sechts in enkelvoud - en dan nog in gecombineerde vorm en maar voor een kwart 
gevuld. Eén krantenknipsel met foto springt daar echter tussenuit- het verslag van de Nederlandse 
jeugdkampioenschappen 1955 aan de laan van Poot in Den Haag. Want al noteerde ik op mijn 
knipsels vroeger noch de naam van de krant noch de precieze datum, het jaar en de altijd winderige 
locatie stonden in miJn geheugen gegrift. 
Nadat de jongens gearriveerd waren', wachtte ik dus een geschikt moment af, weekte het knipsellos uit 
mijri album en reikte het hun quasi achteloos met afgewend gelaat aan. 'Met afgewend gelaat' omdat ik 
niet helemaal gerust was op hun reactie. Zouden zij het historisch belang er wel van inzien? Maar die 
bezorgdheid was onnodig. "Tjee opa, 325,6 kilometer per uur", riep Tom uit. En Raf, die even tevoren 
nog behendig een radiografisch bestuurbare raceauto over de kamervloer had geleid, boog zich over 
Torn's schouder om dat fenomeen te aanschouwen. 
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Snelheidsmonster 
Nu herinnerde ik mij dat atletiekprestaties vroeger in het Haarlems Dagblad wel vaker werden 
overdreven. Zeer tot mijn ongenoegen overigens, want mijn leraren op het Coornhert Lyceum staken 
daar nogal de draak mee. In de trant van: "Als Hans Douwes even vlug van begrip was als snel ter 
been, hoefden we nu niet zo lang op een antwoord te wachten." 
Bovendien had de verslaggever die de moeite had genomen mijn 300 m-tijd om te rekenen in km/u, 
zich natuurlijk een decimaal vergist. Toen ik dit wilde rechtzetten, zag ik echter dat wat de jongens met 
zoveel bewondering bekeken niet de finishfoto was van hun opa-in-spe, maar de afbeelding van een 
ander racemonster. Aan de achterzijde toonde het knipsel namelijk een foto van de Bluebird, de met 
een straalmotor aangedreven boot waarmee de Engelsman Donald Campbelt (1921 -1967) datzelfde 
weekend op Ullswater Lake het absolute snelheidsrecord te water had weten te verbeteren. Benieuwd 
hoe het Campbell verder was vergaan, haalde ik de Ecyclopaedia BritannicÇt tevoorschijn, en warempel 
- het klopte. Later zou hij zijn record nog aanscherpen tot 444,7 km/u, maar op 4 januari 1967 ging het 
mis en kwam hij bij een nieuwe recordpoging om het leven. 

Wel wist ik nu ook wanneer de Jeugdkampioenschappen in 1955 precies hadden plaatsgehad - op 
zondag 24 juli. Vrijwel op de dag af 50 jaar geleden. Natuurlijk keek ik nog even bij de letter D in de 
encyclopedie, maar over mijn jeugdkampioenschap geen woord. Waaruit blijkt dat ook de Brittannica, 
die het beste naslagwerk ter wereld heet te zijn, niet compleet is. Althans dat haar redactie, anders dan 
mijn onderzoekende kleinzoons, niet de moeite neemt een krantenknipsel ook eens aan de achterkant 
te bekijken 

Hans Douwes 

Met toestemming overgenomen uit het Reünistenbericht (augustus 2005), 
net als het volgende gedicht: 

Ode aan Jelena /senbajeva 

0 Jelena met je glanzend zwarte ogen, 
Je schalkse lach en je gespierde lijf, 
Ik tel je vingers tot ze alle vijf 
Om de handgreep van de polsstok zijn gebogen. 

Tijd tikt weg . Dan kom je aangevlogen, 
En als de stok buigt, sta ik zelf stokstijf, 
Totdat de lat ook ditmaal liggen blijft 
En je veilig neerdaalt uit den hogen. 

0 , laat mij eenmaal in je vreugde delen 
Op het landingskussen. In een verend bed 
Je passie blussen, die, ik wil het niet verhelen, 
Ook mijn hart in lichterlaaie heeft gezet. 

Dan, bij 't ontbijt, wacht ons een groot geluk, 
Want slaan we eensgezind jouw spaarpot stuk. 

H. Deugniet 
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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 uitge reid assortiment vitaminen en 

mineralen. Omdat een gezonde aanvulling 

soms no · g is. 

Voor penloonlijk advies kunt u ook terecht op 

onze web:?ite: www.vanderpigge.nl. 

Het goede van toen met het beste van nu. 

A NN O 1 8 4 9 

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

Telefoon 023-5312454 
w w w . vanderpigge.nl 


