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tilvinkesteyn 
verwarmingstechniek 

Totaalinstallateur van: 

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

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

Al jaar het vertrouwde adres 

IMPORTEUR 
VAN 

KWALITEITSWIJNEN 

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

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

De nieuwe kollektie spikes, wedstrijd
en trainingsschoenen 

Ruime keus in functionele loopkleding 
accesoires 

Deskundig advies door ervaren 
Hardlopers en Baanatleten 

10% korting voor AV Haarlem leden 

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



Einde wintertraining 2005-2006 

Laatste wintertrainingen 2005-2006 

donderdagavond 
zondagmorgen 
dinsdagavond 
woensdagavond 
donderdagavond 

23 maart 
26 maart 
28 maart 
29 maart 
30 maart 

krachttraining 
baan c.q. duintraining 
zaaltraining pupillen 
baantraining 
Kennerroer Sportcenter 

Aanvang zomertraining 2006 

Maandagavond baantraining, ingaande 3 april 
18:45 - 20:00 Pupillen A. B en C 
18:45-20:15 Junioren D 
19:00 - 20:30 Junioren C 
19:00 -20:30 Junioren AIB en senioren 

Donderdagavond baantraining, ingaande 6 april 
18:45 - 20:00 Pupillen A,B en C 
19:00 - 20: 15 Recreanten 
18:45- 20:15 JuniorenD 
19:00 - 20:30 Junioren C 
19:00-20:45 Junioren AIB en senioren 
19:00 - 20:45 Lange Afstand 

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

Attentie!! Op onderstaande data is er geen training!! 
maandag 17 april 2e paasdag 
donderdag 25 mei Hemelvaartsdag 
maandag 5 juni Ze pinksterdag 





JAARVERGADERING . 

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

DONDERDAG 30 MAART 2006 
Belangstellende ouders/verzorgers van onze jongste jeugd zijn als toehoorders welkom. 
Plaats: in het krachtcentrum van A.V. Haarlem, Pim Mulier Sportpark. te Haarlem. 
Aanvang: 20.00 uur. 

Voorlopige agenda: 

1. Opening. 
2. Ingekomen stukken. 

Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij 
de secretaris: P. Pijnaker, Joan Maetsuykerlaan 15, 2024 AR Haarlem of per e-mail: 
peter.pijnaker@ tip.nl 

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

Aftredend en herkiesbaar bestuurslid: 
Gerard Metten. 
Eventuele voordrachten van kandidaten dienen ondertekend door 5 leden en 
vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaad 1 0 dagen voor de vergadering te 
worden ingediend bij de secretaris; uiterlijk 20 maart 2006. 
Tevens bekendmaking van de diverse commissies. 

9. Vaststellen van de begroting 2006. 
10.1ngekomen voorstellen. 

Voorstellen dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de 
secretaris; uiterlijk 20 maart 2006. 

11.Verkiezing kascommissie. 
12.Rondvraag. 

Namens het bestuur, 

Peter Pijnaker 

JAARVERSLAG OVER 2005 

Degene, die het financieel verslag over 2005 vóór de jaarvergadering wensen te ontvangen, 
dient onderstaande strook uiterlijk 20 maart 2006 te sturen aan de secretaris. 
Het verslag zal dan binnen 1 week aan u worden toegezonden. 

Ik wil graag het financieel verslag over 2005 ontvangen. 

Naam: ... .... ................................... ..................... .. 
Adres: ...... .............. . .......................................... . 
Postcode en woonplaats: .............. . ....................... . 





JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2005 

Van de secretaris 

Ook in het afgelopen jaar hadden we gebrek aan vrijwilligers en juryleden om de verenigings
activiteiten, wedstrijden en begeleiding goed te kunnen organiseren, we hebben het krap gered. 
Wij roepen hierbij op u aan te melden; uw inzet wordt zeer op prijs gesteld. 
Bij deelname aan wedstrijden bijvoorbeeld streven we ernaar dat er altijd begeleiding is; bij 
voorkeur van een trainer maar ook een 'deskundige' ouder kan hier invulling aan geven. 

Bij de onderlinge wedstrijden hadden we het bijzonder goed getroffen met de weersomstandig
heden. Het totaal was goed geslaagd met 80 - 90 deelnemers; zij het dat de jongste jeugd was 
ondervertegenwoordigd, evenals de jongens D. 
Bij de scholierenkampioenschappen op 19 oktober zijn 425 kinderen gestart. De sfeer was 
uitstekend en het geheel is, met de complimenten van Sport Support aan onze vereniging, goed 
georganiseerd. De kosten zijn door de gemeente betaald. 

De samenwerking met KAV Holland is goed .. De besturen spreken elkaar regelmatig, exploiteren 
gezamenlijk via een stichting de kantine, ondersteunen elkaar bij de wedstrijdorganisatie en 
gebruiken gezamenlijk het krachthonk. 
Vanuit de gemeente wordt er druk uitgeoefend om tot nog nauwere samenwerking te komen, 
doch de beide verenigingsbesturen hebben gezamenlijk besloten dat ze de eigen identiteit liever 
handhaven. Wel blijft er overleg. 

Sinds medio december is het krachtcentrum, na verbouwing, weer beschikbaar voor gebruik. 

De meisjes junioren hebben gevraagd om andere," leukere" kleding. Om de kosten en de 
omvang beperkt te houden we het voorlopig bij deze groep. Het gaat om topjes met het 
clubwapen erop en stretchbroeken. Informatie over de kosten volgt spoedig 

De langeafstandscommissie, technische commissie, jeugdcommissie, kascommissie en 
mediacommissie waren het afgelopen jaar volledig bezet. In het bestuur is de functie van 
voorzitter vacant. 
De samenstelling van het bestuur is de volgende: 
Voorzitter Joop van Drunen (waarnemend) 
Penningmeester Jan Willem Kooij 
Secretaris Peter Pijnaker 
Bestuurslid/ commissaris René Moesman 
Bestuurslid/ commissaris Gerard Metten 

Huidig ledenbestand van A.V. Haarlem: 
Dames I meisjes 

Dames 
Meisjes A 
Meisjes B 
Meisjes C 
Meisjes D 
Pupillen A 
Pupillen B 
Pupillen C 
Juryleden 
Ereleden 
Leden van verdienste 

Totaal: 170 

16 
7 
7 
7 
8 
9 
4 
3 
5 
0 
0 

66 

Heren I jongens 

Heren 
Jongens A 
Jongens B 
Jongens C 
Jongens D 
Pupillen A 
Pupillen B 
Pupillen C 
Juryleden 
Ereleden 
Leden van verdienste 

58 . 
9 
7 
9 
6 
4 
0 
2 
4 
1 
4 

104 



Van de jeugdcommissie 

Het jaar begon met het uitje van de pupillen en 1 e jaars D-junioren naar de Bison Bowling. 
De enthousiaste groep groep van aanwezige pupillen en junioren heeft zich goed vermaakt. De 
enige smet op dit uitje was de miscommunicatie tussen het personeel en de directie van Bison 
Bowling over het afgesproken eten. Gelukkig was het misverstand uit de wereld na een gesprek 
van Rolf Bruijn met de manager van de bowling en kregen we toch wat we wilden. 

De tweede activiteit was de sponsorloop, georganiseerd door Sanne van Buchem in het kader 
van haar studie, voor Stichting de opkikker. Tijdens deze loop, tijdens de laatste zondagochtend
training in maart, werd in het totaal voor bijna 600 euro bij elkaar gelopen door de pupillen en 
CD-junioren. 
De pupillen en CD-junioiren hedden zoveel mogelijk sponsors gezocht en het was een mooie 
zonnige dag en dus ideaal weer om te lopen. Na de warming-up begon de 30 minuten lange 
sponsorloop, waarbij het de bedoeling was zoveel mogelijk rondjes te lopen. Alle deelnemers 
hebben goed gelopen; Alex, C-junior, 16 rondjes en Tjalling en Siem, pupillen, 14 rondjes. 
Van allemaal een prestatie om trots op te zijn. 

De commissie heeft twee keer getracht om een spelletjesdag in de duinen te organiseren, helaas 
is het beide keren niet door gegaan vanwege gebrek aan inschrijvingen. 

We hebben momenteel20 pupillen en 14 D-junioren. Om in de toekomst activiteiten te kunnen 
organiseren en om de commissie te versterken vragen wij bij deze om assistentie. 

Van de technische commissie 

Het jaar 2005 gaf een wisselend beeld te zien: er waren goede prestaties en minder goede, 
zowel individueel als in de competitie. Wat in positieve zin opviel was de grote omvang van de 
groep B-junioren, maar daar stond de kleine groep C- en D-junioren tegenover. En wat een 
beelje tegenviel was dat in 2005 slechts zes AV Haarlem-atleten de nationale jaarlijst van 2005 
gehaald. Dat deden ze met vijftien verschillende prestaties. Het jaar ervoor waren er elf atleten 
met 22 prestaties. 
De volgens ons meest opvallende prestaties zijn hieronder bij elkaar gebracht. Prestaties die niet 
alléén op het eigen conto geschreven kunnen worden, maar ook te danken zijn aan de inzet van 
de trainers. In 2005 waren dat Ruud Wielart (senioren en A-jun), Rob de Wit (B-jun), Fred 
Roesen (C-trainer en hordentrainer), (Sanne van Buchem (D-jun), Mark Schutte (pupillen, tot 1 
juli), Baltine de Wit jr (pupillen, vanaf 1 juli), Niels Welier en Jirina van Kesteren (pupillen, vanaf 1 
november), Rob de Nieuwe (lange afstand), Baltien de Wit senior (recreanten). We hopen dat we 
met onderstaande selectie van opvallende 2005-prestaties niemand te kort doen. 

INDOOR 

1. Zes clubgenoten waren op 5 en 6 februari van de partij bij Indoor Groningen, voor het eerst 
gehouden in het Martini Plaza. Mooi was de finaleplaats van Stein Metten (B-jun) op de 80 
meter horden; hij werd er achtste met 9.06 sec. Nog beter ging het met kogel (vierde met 
12,70 meter) en poststok (derde met 3,50 hoog). Niels Pijnaker (B-jun) behaalde een mooie 
zesde plaats met het hoogspringen (1 ,75 m). Tara van Schie (C-jun) behaalde een achtste 
plaats met hoogspringen. 

2. Een ander hoogtepunt was het Nederlands Kampioenschap meerkamp indoor, dat op 26 en 
27 februari werd gehouden in Gent. Jirina van Kesteren en Stein Metten mochten aan dit NK 
meedoen. Op zich al een prestatie. Jirina werd op de vijfkamp weliswaar voorlaatste, maar 
zette met een derde plaats op de 800m toch een prima prestatie neer. Stein stond in zijn 
zevenkamp na de eerste dag nog op de eerste plaats, maar werd uiteindelijk vierde. In totaal 
haalde hij drie PR's. 



COMPETITIE 

3. Op 1 mei, bij de eerste competitiewedstrijd van de senioren mannen kwam de meest 
opvallende prestatie op naam van Ruud Wielart In Amsterdam sprong hij met 1,85 m naar 
een evenaring van het veteranenrecord in de leeftijdscategorie 50-54. Landelijk gezien kwam 
de ploeg niet in de buurt van de landelijke finale: een 35e plaats van 112 ploegen was hun 
deel na optelling van de punten van de drie wedstrijden. Aanwinst en aanstormend talent in 
de ploeg was dit jaar Wouter van Gorsalen met als snelste reglementaire sprinttijden 11.77 
en 23,93 sec. op de 100 en 200 meter. Bas Gevaert liep weer snel op de 800 meter; 2.01,06 
min. 

4. De competitieploeg van de jongens B deed het in 2005 goed, maar de TC had er eigenlijk 
nog meer van verwacht, namelijk een finaleplaats. Door een ongelukkige val van Stein 
Metten bij het polshoog moest de ploeg eenmaal worden gehusseld over de onderdelen en 
bleef de finale net buiten bereik. Wel waren er heel veel PR's, zoals de 41,76 meter met 
speer van Tim Rombout en de_11 ,69 meter met hinkstap van Niels Ran. 

5. In de competitiewedstrijden van de meisjes B presteerde iedereen naar behoren. Het was 
een overwegend onervaren team, maar de prestaties en de teamgeest waren prima. Meest 
opvallende prestatie was ongetwijfeld de 16,33 sec op de 100 meter horden van C-juniore 
Tara van Schie. Dit betekende een nieuw clubrecord. Daarnaast kon tot tweemaal toe een 
estafetterecord in de annalen worden bijgeschreven (nu 53,89 sec.). 

• · 6. De meisjes D deden het prima. Zij wisten als enige team van onze C- en 0-juniorenploegen 
door te dringen tot de gebiedsfinale. Deze finale werd op 18 juni gehouden in 
Heerhugowaard. De ploeg, bestaande uit Katinke Becker, Lisa van Dijk, Leonie van der 
Heijden, Eline van Leeuwe, Martoe Mens, Lisanna de Ruiter en Zoë van Schie werd er 
negende van de twaalf. 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN I C-SPELEN I D-SPELEN 

7. Sander Rotteveel werd op 27 en 28 mei in Lelystad Nederlands kampioen op de NKvoor 
atleten met een functiebeperking op de 100 meter (13,05 sec.) en op de 200 meter (26,90 
sec.). Zijn 200 meter was zelfs goed voor een nieuw Nederlands record in zijn categorie. Ook 
het verspringen ging goed: een tweede plaats met 4,68 meter. 

8. René Moesman werd op 11 juni in Vught Nederlands kampioen op de 1 00 meter bij de 
veteranen. Wat vorig jaar niet lukte- hij werd toen nipt tweede op de 100 en derde op de 200 
meter- lukte nu wel. Aan 11,72 sec. (- 1,2 m/s) had René genoeg om het goud te verdienen. 

9. Slechts twee AV-Haarlemdeelnemers tijdens het Nederlands kampioenschap junioren A en 
B in Helmond (24, 25 en 26 juni): Jirina van Kesteren en Sjoerd Lether (beide A-jun) liepen 
beide de 400 meter horden. Jirina liep met 67,75 sec. een clubrecord. Ook Sjoerd had een 
PR. Maar beide haalden de finales niet. 

10. Op 27 en 28 augustus deden alleen Tara van Schie en Alex Overkamp mee aan de 
Nationale C-spelen, de drukst bezette atletiekwedstrijd van het jaar. Tara bereikte de halve 
finales 80 meter en liep daarin 10,70 sec. Bij .het verspringen kwam ze wel in de finale en 
werd er 9e met 4,93 meter. Alex deed mee op de 100 en de 800 meter, maar kwam niet 'in 
het linkerrijije'. Jammer dat de C-groep zo klein was; vorig jaar konden we zeven atleten 
afvaardigen. 

11. Tijdens de 0-spelen van 4 september in het Olympisch Stadion was er maar één deelnemer 
van onze club: Jurgen Wielart. Hij behaalde een twaalfde plaats op de 1000 meter (3,07.99). 



12. Bij het NK meerkamp in Apeldoorn, op 24 en 25 september, waren Stein Metten (B) enTara 
van Schie (C) actief. Ze werden respectievelijk zesde en dertiende. Beide leverden een 
uitstekende prestatie. Voor Tara betekenden de 3852 punten een verbetering van het 
clubrecord uit 1994. Vooral haar kogel mocht er wezen: 10,39 meter. Stein verzamelde 5507 
punten, net geen clubrecord. Heel goed was zijn kogel, met 13,91 meter en de 6,22 bij het 
verspringen. 

BAANWEDSTRIJDEN (OVERIG) 

13. De CD Evening Games zijn avondwedstrijden die door veel junioren C en D erg worden 
gewaardeerd. Al was het alleen maar om de vele prijzen die er te verdienen zijn. Maar het 
zijn ook gezellige wedstrijden. Vier mooie prestaties lichten we er uit: de 19,3 sec op de 150 
meter van Tara van Schie (C) op 1 juli in Beverwijk betekende een clubrecord; tijdens 
dezelfde wedstrijd sprong ze 1,55 hoog; Alex Overkamp (C) liep 46,0 sec. op de 300 meter 
horden en 1.36, 7 op de 600 meter, beide in Castricum op 16 september. 

14. Jurgen Wielart (D) liep op 2 juli tijdens de Unive Lycurgus Games in Krommenie de 1000 
meter in 3.06.51. 

15. Jirina van Kesteren (A) liep op 28 augustus met 5.13,30 min een clubrecord op de 1500 
meter tijdens een instuif in Lisse. 

16. Tijdens de finale van het Kennemer Baancircuit op 9 september in Beverwijk wierp Stein 
Metten (B) de discus naar de op vier na beste jaarprestatie landelijk: 43.20 meter. 

17. Stein Metten (B) wierp tijdens de onderlinge wedstrijden van 9 oktober de speer naar 50,64 
meter. 

18. 3,80 meter met polsstok door Stein Metten in Alphen aan den Rijn. 



In Memoriam. 

Op 16 februari stierf Wim Moolenaars, hij is 97 jaar geworden, een prachtige leeftijd.Willem; 
zoals wij hem altijd noemde, was 85 jaar lid van AV Haarlem. Een moment om even stil bij te 
staan. Truus van Voorst en An Schlüter zijn nog bij hem op bezoek geweest. 
Hij was toen net uit het ziekenhuis, dat was eind januari, goed aanspreekbaar, en hij wist nog 
precies te vertellen wie inderijd de trainers waren. Ook Wim Hartman, een goede vriend en bij 
vele van ons nog wel bekend bezocht hem regelmatig. Zoveel jaar geleden was alles veel kalmer en 
rustiger, maar hij was een zeer aktief lid. Tot op hoge leeftijd heeft hij nog geholpen met het 
clubblad, vaak met een gebakje erbij . Wij hebben altijd zeer plezierig met hem gewerkt en 
vinden daarom ook dat hij het verdiend om hier in het clubblad 
"De Wissel" herdacht te worden. 

Ook bij z'n uitvaart was AV Haarlem vertegenwoordigd. 
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Wij zullen hem zeker niet vergeten. 
A.S. 
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MEDEDELINGEN 
Competitiedata 2006 

Senioren Heren 2e divisie: 
Junioren A meisjes/jongens 
Junioren 8 jongens 
Junioren C/D 2e divisie meisjes/jongens 

Welcome! 

lnfonnation: 

Tel. +31 74 2408065 

jaargang 60 

nummer 2 

Maart 2006 

"verschijnt 8 maal per jaar" 
redactieadres 

Rob Schloter 

Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM 

tel. 023-5250752 

e-mail avhaarlem@xs4all.nl 

Kopij voor nr. 3: 28 apri12006 

23 april, 21 mei, 25 juni 
7 mei, 18 juni, 10 september (finale) 
14 mei, 11 juni, 3 september (finale) 
22 april, 20 mei, 17 juni, 9 september (finale) 

1 

European Athletics 
Junior Championships 

Hengelo2oo1 

KONINKLIJKE NfDEILANDSf ATLETIEk UNif 

THALES~~ 
FBK GAMES~~ 



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 - 53 7 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 Klaaslaan 27-2,2024 JP Haarlem 

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

Opzegging lidmaatschap 
Het lidmaatschap geldt uitsluitend voor het gehele 
kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk bij de 
ledenadministratie te gebeuren. 

Praktijk Clubarts: 
F.S.G.M. 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 

0618644128 
023- 5350283 
023 - 5254659 
023-5263123 
0641962750 
0641721080 
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 023 - 53 8 5623 
E-mail: hl.boesten@td.klm.nl 

Jeugd Commissie: 
RolfBruijn 023-549 2129 

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

Kascontrole Commissie: 
Frank van Ravensberg 020 - 420 8172 

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

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

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

Diversen 
Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan 
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. 
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Uitslagen Door Joop van Drunen 

28 en 29 januari Indoor Groningen. Organisatie: (Stichting Indoor Atletiek 
Groningen.) 
2 dagen indooratletiek verspreid over 3 hallen met heel veel deelnemers, een enorme klus voor de 
organisatie van de gigantische indoor-manifestatie!! 
Voor de Junioren A betekende deze wedstrijd tevens het Nederlands Kampioenschap Indoor 
2006.Stein Metten stond ingeschreven op polshoog en kogelstoten, het polshoog moest Stein laten 
schieten, vanwege de blessure die hem nog steeds dwars zit. Bij het kogelstoten kwam hij tot 11.43 m. 
Voor het eerst met de 6 kg kogel een 9e plaats, een goed begin voor Stein van het atletiekjaar 2006. 

Verdere uitslagen Jun. 8 
Meisjes; Tara van Schie, verspringen; 29 deelneemsters; in de kwalificatie eindigde Tara als 5e met 
een afstand van 5.12 m. De 12 beste meisjes kwamen uit in de finale. Hierin kwam Tara tot 4.99 m. en 
een 8e plaats; en tevens een nieuw clubrecord indoor. Een uitstekend begin voorTara in haar eerste 
wedstrijd als B Junior. 
Kogelstoten; 22 deelneemsters op dit onderdeel. Een 11e plaats voorTara met 10.63 m. een goed 
resultaat. 
Jongens 8. 60 m. Kan Dinkla, 33 deelnemers ( 5 series.) Kan na de 5 series op de vijfde plaats; 7.50 s 
.1/2 finale; 2 series van 8 deelnemers, wederom een vijfde plaats; totaal 7.49 s. Verspringen; 23 
deelnemers. Kan 5e, met een sprong van 5.93 m. Niets Welier in de kwalificatie; 15e, met 5.08 m. 
Hoogspringen; 22 deelnemers, een 8e plaats voor Niets Welier met een hoogte van 1.65 m. 

Jongens C.47 Deelnemers. 60 m; Alex Overkamp 7.95 s. Een goede klassering voor Alex; een tiende 
plaats in de series. 1/2 finale;24 Deelnemers, hier een 12 plaats in 7.93 s.800 m.47 Deelnemers. Alex 
Overkamp, 28e met een tijd van 2.30.08min. 

Uitstekende prestaties bij Indoor Groningen 

Op 28 en 29 januari j.l. vond in Groningen het Indoor Groningen plaats. Voor het tweede 
achtereenvolgende jaar in het Martini Plaza. Voor de A-junioren was het tevens het Nederlands 
kampioenschap, voor de andere categorieën was het Open Noord-Nederlands Kampioenschap. Van 
AV Haarlem deden vijf atleten mee. 

De organisatie door SlAG (Stichting Indoor Atletiek Groningen) had vanaf het begin van de 
(elektronische) inschrijvingen te kampen met problemen, waardoor het definitieve chronoloog pas op 
donderdag voor de wedstrijden beschikbaar kwam. Wat wel erg laat is als je een reis vanuit het westen 
moet plannen! 
De organisatie gedurende de wedstrijddagen was overigens wel prima in orde (mede door Joop's 
aanwezigheid als KNAU gedelegeerde?). 

Op zaterdag stond Stein Metten in de ring van kogelstoten. Hij is eerstejaars A-junior en moest stoten 
met een zwaardere kogel dan hij tot dusver gewend was: 6 kg. Het resultaat was niettemin prima: 11,43 
meter goed voor een negende plaats (vierde van de eerstejaars A!), maar toch een beetje balen omdat 
de finale, op 8 cm na, net niet gehaald werd. Aanvankelijk zou Stein ook deelnemen aan het 
polsstokhoogspringen, maar de geringe trainingsarbeid na zijn blessures in .combinatie met de 
aanvangshoogte van 3.76m (4 cm onder zijn PR) en de aanvangstijd, deed hem besluiten om van 
deelname af te zien. 

Voorafgaande aan deze kogelstoot wedstrijd was er een senioren wedstrijdje waar Rutger Smith aan 
deelnam, zijn eerste wedstrijd op Nederlandse bodem na vier maanden blessureleed. Onder grote 
belangstelling van publiek en pers stootte hij 19.52m, wat hem een eerste plaats opleverde. Hoewel hij 
zelf erg tevreden was, stootte hij toch 5 cm minder dan de avond daarvoor in Nordhausen, Duitsland, 
waar hij derde werd. 
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De andere vier atleten waren zondag aan de beurt. Alex Overkamp was deelnemer aan de 60 meter. 
En hij was niet de enige. Maar liefst 54 C-atleten streden om de prijzen. Alex deed het super met 7,95 
sec. in de series. Dat was toen de tiende tijd. Dat was ruim voldoende om mee te mogen doen aan de 
halve finale. Die ging nog ietsje sneller (7,93 sec.), de twaalfde tijd in de halve finale. Geen finaleplaats 
dus, maar wel heel goed gedaan. Alex stond ook aan de start van de 800 meter. Ook daar waren er 
nog 53 concurrenten. Hij eindigde in de middenmoot: de 28e plaats met 2.30.08. 

Bij de B-junioren deed Kan Dinkla van zich spreken. In de series won hij zijn race over 60 meter in 7,50 
sec., de gedeeld vierde plaats. Bij het verspringen was het een vijfde plaats met een geweldige 5.93 
meter, een PR .. Niels Weller, ook B-junior, bleef steken op een 15e plaats met 5.08. Dat viel een beetje 
tegen, maar dat kwam omdat het verspringen net na het hoogspringen kwam. En dat hoogspringen 
ging Niels heel goed af: een gedeeld achtste plaats met 1 ,65 hoog. 

Tara van Schie, eerstejaars B-juniore, kwam uit bij het verspringen. Er waren 29 deelneemsters. Net 
als Kan behaalde ze de vijfde plaats met een geweldige 5.12 meter. En dat is een nieuw indoor 
clubrecord. Het oude record stond op naam van Marianne Witteman met 5.02 meter en was 
gesprongen in 1995. Bij het kogelstoten had Tara de eer uit te komen tegen het mega-talent Melissa 
Boekel man, die nu al in de voetsporen treedt van Corrie de Bruin en Lij a Koeman. Tara's 10,63 meter 
was goed voor de elfde plaats. Vanwege de uitzonderlijke klasse ook even de prestatie van Melissa: 
18,02 meter, waarmee ze "met grote afstand" op de concurrentie won. 

Gerard & Gerard 

5 Februari 2006 Utrecht Indoor. 
Rob de Wit was met een groepje B Junioren naar Utrecht gereisd om daar deel te nemen aan de 
indoorwedstrijd in de Galgenwaardhal, een heel goede accommodatie voor de indooratletiek 

De uitslagen: 

hoog (2 deelnemers) 
2. Schie, Tara van 

ver (9 deelnemers) 
2. Schie, Tara van 
7. Marchand, Anouck 

50 m (18 deelnemers) 
6. Stomp, Semoira 

12. Marchand, Anouck 
13. Erf, Eva van der 

60 m (18 deelnemers) 
7. Stomp, Semoira 

11. Marchand, Anouck 
Erf, Eva van der 

1.40 m 

4.91 m 
3.59 m 

7.61 s 
8.18 s 
8.43s 

7.61 s 
8.18 s 
8.43s 

Utrecht u it ................ ............ . 

50 m (6 deelnemers) 
1. Moesman, Rene P. 

60 m (6 deelnemers) 
1. Moesman, Rene P. 

6.57 s 

7.61 s 

Weer eens een andere wedstrijd dan een cross, indoor utrecht en dan heb ik het niet over een 
concours! Met alleen maar vrouwelijke deelnemers onderweg voor een korte wedstrijd ver, hoog en 
sprint 2 kamp. 

Meer eerst even dit 
De sporthal van utrecht is een 5 baans accommodatie met 2 verspring bakken, polsstok en hoog 
faciliteiten, opbouw kogel bak. Gelegen naast stadion de Galgenwaard van de plaatselijke FC. 
Samengevat vanuit Haarlem is dat goed te doen, als je in 1 keer goed rijdt. Ga de snelweg af na de 
afslag voor de jaarbeurshallen, daarna meteen links aanhouden en dan de eerste afslag rechts. 
Onderaan de afslag kom je op een rotonde waar je linksaf moet. Volg de borden stadion Galgenwaard 
en je zal vanzelf de schitterende locatie van een zeer vervelende club zien. Dat laatste is natuurlijk een 
mening, voor voetbalfans met een klein beetje kennis van de bekerhistorie wil ik zeggen:"het is meters, 
meters, meters buitenspel". 
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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. 



De wedstrijddag zelf 
Zoals ik al zei de accommodatie is schitterend en lekker dichtbij als je er in 1 keer weet te komen , of 
weet weg te komen. Behalve de meiden van Haarlem waren er toppers als Rene Moesman (topsprinter 
masters zilver en brons op NK Veteranen) Laurien Hoos ( EK kampioene) Timothy Beek (neerlands 
topsprinter 2003: 2 x Ned.record 4x1 OOm tijdens WK Parijs , brons in finale) 
Voor de Haarlem was het niet de dag van hun leven om het zo maar samen te vatten . Verschillende 
persoonlijke kwetsuurtjes of slechte voorbereidingen zorgde ervoor dat er geen topprestaties werden 
genoteerd. Het zit niet altijd mee en om er maar een sportcliche aan vast te hangen; je moet eerst goed 
verliezen om te weten wat goed winnen is. 
Tot slot bedank ik Peter en Boy voor het vervoer en de gezelligheid, ik hoop de volgende wedstrijd weer 
met meer atleten aan de start te verschijnen. 

Rob de Wit 

NK Meerkamp Indoor Gent Junioren A 
In het weekend van 4 en 5 februari werden in Gent de Nederlandse indoor kampioenschappen voor A
Junioren en Senioren gehouden. Over het algemeen een redelijk saaie en ongezellige bedoening , 
weinig publiek, weinig topatleten en zeer somber weer. 
Stein Metten was de enige AV Haarlem deelnemer en eigenlijk nog steeds niet in goeden doen na zijn 
enkel en teen blessures. Het was dus eigenlijk een verrassing dat Stein werd uitgenodigd. In totaal 
waren er 8 Belgen en 8 Nederlanders uitgenodigd voor het gezamenlijke Belgisch/Nederlands 
kampioenschap, waarvan de organisatie overigens weer voortreffelijk was . 
Met Niels Welier als supporter reden we op de vrijdagavond richting Gent. Het was gelukt om ons vaste 
"Hotel Flandria" te boeken (een soort Fawlty Towers) en om een uur of acht namen we onze intrek. Dit 
ondanks de voortdurende routewisselingen van de TomTom navigatie apparatuur. Stein en Niels 
hadden al spoedig de kamer verbouwd en hebben alle vrije tijd doorgebracht met het kijken naar de 6 
Video's van André van Duin . 
Op zaterdag stonden de 60m , verspringen , kogelstoten en hoogspringen op het programma. De 60m 
en het verspringen gingen redelijk , het kogelstoten met een dik PR uitstekend, maar het hoogspringen 
ging niet echt lekker vanwege de zere enkel. 
's Avonds lekker Grieks gegeten in een om de hoek restaurantje. Helaas zaten we na het voorgerecht 
al helemaal vol!!! Erg veel dus, maar wel erg lekker. De tweede dag maar drie onderdelen , de 60m 
horden, het polsstokhoogspringen en de altijd leuke 1 DOOm . 
Bij het hordelopen had Stein erg veel last van 
zijn enkel en heeft de rest van de onderdelen 
in de laagste versnelling afgerond. 
Uiteindelijk werd Stein nog 6e, omdat twee 
atleten de strijd vanwege blessures moesten 
staken. En misschien zelfs met een 
ClubRecord , want deze was nog vacant (de 
beslissing van de TC wordt met spanning 
afgewacht!) . 
De afsluitende 1 OOOm was erg spannend 
omdat de nummer één van de wedstrijd een 
(geslaagde) aanval deed op het Nederlandse 
Record . Vreemd is wel dat er, zelfs twee 
weken na afloop, nog geen enkele uitslag of 
verslag van deze wedstrijden was te vinden . 
Niet op de KNAU site , maar ook niet op 
andere Atletiek sites . 

Stein 's prestaties waren : 
60 m 7.77 
Ver 6.00 
Kogel 12.39 (PR) 
Hoog 1.62 
60mh 9.67 
Pols 3.40 
1000 m 3.06.44 
Totaal 

Gerard Metten 

628 
587 
630 
480 
605 
457 
603 

3990 (CR?) 



KNAU Crosscompetitie 

Op zaterdag 11 maart eindigde de crosscompetitie van de KNAU met een finalewedstrijd in Amersfoort, 
bij organiserende vereniging Triathlon. Elf AV Haarlemmers hadden zich op grond van hun prestaties in 
drie eerdere wedstrijden gekwalificeerd voor deelname. Eén van hen, Katinka Becker, moest helaas 
afzeggen omdat ze' deze dag aan het Nederlands Kampioenschap judo meedeed. De andere tien 
waren allen van de partij. 

In de buurt van het gloednieuwe clubgebouw van Triathlon was een prachtig parcours uitgezet, door het 
bos, via modderige paden, over zompig gras, langs een zwembad, dwars door een vervallen 
openluchttheater, door een soort zandverstuiving en over een venijnige heuvel. En de weerselementen 
speelden ook een belangrijke rol: een ijskoude wind rolde over Amersfoort en geregeld maakten 
sneeuwjachten het rennen tot een Spartaanse expeditie. Niettemin liepen vele in korte broek en met 
blote armen. Een aanblik die het in grote aantallen toegestroomde publiek nog meer rillingen over de 
rug deed lopen. 

Als eerste waren de junioren AB jongens aan de beurt. Yashin van Kesteren en Niels Welier waren tot 
hun verrassing voor het eerst van hun leven tot de finale doorgedrongen en wisten van te voren dat ze 
niet om de eerste plaatsen zouden strijden. Het was zoals altijd meer een onderlinge strijd. De stand bij 
de eerdere crossen was 1 - 1. Maar dit keer was Niels niet in goeden doen. Hij kon maar net 
voorkomen dat hij laatste werd. Yashin zat er drie plaatsen voor. 

Bij de junioren AB meisjes hadden we drie atleten in de strijd: Jirina van Kesteren en Larissa Scholten 
bij de A-meiden en Anouck Marchand bij de Bees. Bij de A-junioren ging het om tien atleten. De eerste 
plaats ging met grote afstand naar de ongenaakbare Simene Gouw van ZuidwaL Lisanne Groen van 
NOVA en Jirina vochten in een verbeten sprint om de tweede plaats. Het was Lisanne die van de twee 
als eerste over de meet ging, met een seconde later Jirina. Met deze derde plaats won Jirina de enige 
medaille van de dag namens AV Haarlem. Maar daarmee was het nog niet gedaan. Larissa eindigde op 
een goede vierde plaats. Goed gedaan dames. Bij de meisjes B eindigde Anouck uitgeput in het 
achterveld. Maar bij haar moet worden aangetekend dat het een fantastische prestatie is dat ze met 
slechts een halfjaar atletiekervaring op zak mee mocht doen aan de KNAU-finale. Goed gedaan hoor! 

Bij de jongens C-junioren stond een megagroep van 67 (zevenenzestig !!!!)atleten aan de start voor 
hun ultieme strijd. Drie Haarlemmers in hun midden: Gydo van de Pieterman, Daan Börger en Alex 
Overkamp. Zoals bij de laatste regionale wedstrijd liepen Gydo en Daan steeds in elkaars buurt, terwijl 
Alex halverwege de anderen moest laten gaan. Ook nu was dat het geval. Guido eindigde als 27e, met 
twee seconden erachter Daan als 28e. Alex kwam een minuut later als 55e over de finish. 

Over de twee deelnemende AV Haarlem pupillen: zie Het Wisseltje verderop in dit blad. 

Uitslagen KNAU Crosscompetitie 2005/2006 

poule Midden poule Midden poule Midden N.W. Nederland 

Bakkum 12-11-05 Monnickendam 21-01-06 Landsmeer 11-02-06 finale 11-03-06 
Jirina van Kesteren (MA) 2000m: 1e in 7.33 2500m: 1e in 9.36 3000m: 1e in 12.07 3000m: 3e in 12.21 
Larissa Scholten (MA) 2500m: 23 in 9.37 3000m: 2e in 12.34 3000m: 4e in 12.51 
Anouck Marchant (MB) 2000m: 8e in 8.23 2500m: 4e in 10.16 3000m: 4e in 14.06 3000m: 18e in 14.58 
Niels Welier (JB) 3000m: 16e in 11 .25 4000m: 8e in 14.41 5000m: 12e in 20.01 5000m: 27e in 23.08 
Yashin van Kesteren (JB) 4000m: 10e in 14.44 5000m: 11e in 19.42 5000m: 24e in 22.30 
Gydo vd Pieterman (JC) 2500m: 12e in 9.38 3000m: 12e in 11 .00 3500m: 6e in 12.56 3500m: 27e in 15.37 
Daan Börger (JC) 2500m: 15e in 10.01 3000m: 15e in 11 .02 3500m: 1 Oe in 13.03 3500m: 28e in 15.39 
Alex Overkamp (JC) 2500m: 20e in 10.41 3000m: 14e in 11.02 3500m: 18e in 13.34 3500m: 55e in 16.36 
Katinka Becker (MC) 2000m: 3e in 7.33 2000m: 7e in 7.20 2000m: 3e in 7.11 
Ronja Metten (MC) 2000m: 18e in 8.18 
Luuk vd Pieterman (JD2) 2000m: 18e in 8.12 2000m: 22e in 8.15 2000m: 17e in 7.55 
Nick Overkamp (JD1) 2000m: 34e in 9.10 2000m: 22e in 8.37 2000m: 31e in 8.47 
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7 ' .... 

AV Haarlem Runners 

Thank you Rob! 

Het was 1995: de Rolling Stones scoorden een hitje met 'Like A Rolling Stone', 30 jaar nadat Bob Dylan 
het nummer de radio's uitjoeg. De versie van de Stones beviel me matig, onder meer omdat tamelijk 
schaamteloos één van de vier coupletten werd overgeslagen. Het mooist vond ik de rasperige 
slotwoorden van Keith Richards: "Thank You Bob!" 

Het was ook in 1995 dat ik mijn eerste schreden zette bij de AV Haarlem. Ik voegde me bij een clubje 
lange afstandslopers, langzamerhand leerde ik ze wat kennen en vond ik het steeds gezellliger, even 
langzamerhand liep ik wat liep ik sneller. 

Nu is de snelheid wat verminderd, tijdelijk natuurlijk ... , maar de gezelligheid goddank niet. Een van 
degenen die hieraan bijdroeg was Rob de Nieuwe. Behalve dat hij een jaar of vijf belangeloos onze 
trainer was ("Mannen, ik zei dribbelen, niet lopen") stond hij veel achter de bar van onze kantine, en 
bemoeide hij zich met van alles op de club waar ik geen weet van wilde hebben. 

Door een wat onverkwikkelijke afwikkeling van onze laatste Haarlemmerhout-cross, startnummers en 
wedstrijdcategorieën schijnen een rol te spelen, is er een meningsverschil gerezen tussen Rob en het 
bestuur van AV Haarlem, Rob voelde zich niet gesteund en heeft zijn AV Haarlem-activiteiten eind 2005 
per direct gestaakt. 

Ik betreur dat zeer, en alle lange afstanders die ik hierover heb gesproken, eveneens. De inhoud van 
trainingen, daar valt een mouw aan te passen, het geouwehoer over muziek, politiek en nog wat 
aardsere zaken, dat is voor mij het grootste gemis. Rob, dank voor de trainingen, je bijdrage aan onze 
wedstrijden, en de gezellige tochten naar Bellingwolde. 

0 ja, de Spaarnwoudeloop gaat wel door. 

Correcties en aanvullingen: 023-5360376/jolt.bosma@planet.nl 

Uitslagen 

Phanos Boscross. 5 februari (Se Kennemer Crosscup Circuit) 

10,5 km Msen 10,5 km M45 
20. Jeroen Peeters 48.03 15. Jolt Bosma 49.56 

10,5 km M40 
9. Kareljan Schoutens 

13. Adrie Tol 
16. Frank Peeters 

42.09 
44.30 
48.10 

10,5 km M50 
11. John Jongboom 

Rabobank Bosloop Castricum. 5 maart (6e KCC) 

10,4 km Msen. 
31. Reinout Laanstra 

10,4 km M40 
6. Kareljan Schoutens 
8. Frank Peeters 

10. AdrieTol 
15. John Muijrers 

46.43 

41.41 
42.39 
43.37 
45.47 

10,4 km M45 
15. Jolt Bosma 
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Eindstanden KCC 2005-2006 

Msen. 
20. Reinout Laanstra 
39. Jeroen Peeters 

M40 
6. Kareljan Schoutens 

10. Frank Peeters 
11. Adrie Tol 

M45 
16. Jolt Bosma 

M50 
15. John Jongboom 

Groet Uit Schoorl Run. 12 februari 

30 km M45 
43. Adrie Tol 
46. Frank Peeters 

2.17.17 
2.18.24 

Bab van der Pol Winterronde. 4 maart. Waterleidingduinen 

25,4 km 
1. Christiaan Pfrommer 
3. Ton Gevaert 

Agenda 
Zondag 19 maart: 
Zaterdag 25 maart: 
Zondag 2 april: 
Zondag 9 april: 

· Maandag 17 april: 
Maandag 17 april: 
Zondag 28 mei: 

21,1 km 
1.49.19 
1.54.45 

2. Lex van der Pol 

Runnerswond Spaarnwoudeloop, Spaarnwoude 
City-Pier-City-loop, Den Haag 
Roadairrun, Haarlemmermeerse Bos 
Marathon Rotterdam 
Fortis Marathon Utrecht (Leidsche Rijn) 
KGioop, Haarlem 
Pim Mulierloop 

De weifelaar 

Een hinkstapspringer aan de start in Drachten, 
ziende dat de zon achter een wolk verdween, 
terwijl kou optrok in zijn afzetbeen, 
besloot nog even met zijn aanloop te wachten 

Doch toen er nóg een donderwolk verscheen, 
zodat hem straks een natte zandbak wachtte, 
vroeg hij zich, gekweld op twee gedachten 
hinkend af: waarom spring ik niet meteen? 

Maar zelfs terwijl ie op de balk aansnelde, 
en het ritmisch handgeklap aanzwelde, 
sprak een inwendig stemmetje nog: luister, 
dit wordt geheid een sprong in 't duister! 

Pas nadat ie verder hinkte dan iedereen, 
stapte hij over zijn laatste aarzeling heen. 

HD 
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. het wisseltje 
Uitslagen Pupillen 
Hierbij alle uitslagen van de Pupillen in het Winterseizoen tot nu toe: 

1e CrossKnauCross Competitie 12 november 2005. Bakkum 

Jongens Pupillen A1 (1000m) 
4. Siem Boot 3.44 

Jongens Pupillen A2 (1 OOOm) 
20. Jean-Luc Overkamp 4.08 

1 e Cross Kennemer Cross Cup 13 november 2005, Haarlem 

Jongens Pupillen (1.4 km) 
2. Siem Boot 5.10 
7 Joost van Rietbergen 5.57 

2de Cross Kennemer Cross Cup 27 november 2005. Wijk aan Zee 

Jongens Pupillen (2.0 km) 
2. Siem Boot 8.26 

3de Cross Kennemer Cross Cup 12 december 2005. Hoofddorp 

Jongens Pupillen (1.5 km) 
4. Siem Boot 6.26 

Indoorwedstrijd 14 januari 2006, Amsterdam 
Jongens Pugillen A2 Totaal Kogel Ver 50 m 600 m 
14. Jean-Luc Overkamp 1322 5.74 (390) 3.43 (404) 8.1 (528) 2.13.1 
18. Joost van Rietbergen 1193 5.16 (352) 3.42 (402) 8.6 (439) 2.26.2 

Jongens Pugillen A 1 Totaal Kogel Ver 50m 600 m 
12. Siem Boot 1266 4.84 (3.30) 3.45 (408) 8.1 (528) 2.12.6 

Meisjes Pugillen A 1 Totaal Kogel Hoog 50 m 600 m 
14. Esther Kiel 1106 4.94 (337) 1.05 (379) 8.9 (390) 2.22.3 

2de Cross Knau Cross Competitie 21 januari 2006, Manniekendam 

Jongens Pupillen A2 (1250 mrt) Jongens Pupillen B (1250 mrt) 
18. Jean-Luc Overkamp 4.50 5. Daan Koster 4.40 

5de Cross Kennemer Cross Cup 5 februari 2006. Amsterdam 

Jongens Pupillen (1.3 km) 
5. Siem Boot 6.23 
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3de Cross Knau Cross Competitie 11 februari 2006. Landsmeer 

Jongens Pupillen A2 (1500 mrt) 
14. Jean-Luc Overkamp 6.16 

Jongens Pupillen A1 (1500 mrt) 
5. Siem Boot 6.07 

6de Cross Kennemer Cross Cup 5 Maart 2006, Castricum 

Jongens Pupillen (2.3 km) 
7. Siem Boot 10.50 

Siem is in het eindklassement van de Kennemer Cross Cup uiteindelijk 3de geworden; Gefeliciteerd. 

· sPORTHUMOR 
--------------- ((( ---
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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 goed<e van toen met het beste van nu. 

ANNO 1849 

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

Telefoon 023-5312454 
www. vanderpigge.nl 


