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lilvinkesteyn
verwarmingstechniek
Totaalinstallateur van :
* centrale verwarming
* vloerverwarming
* warmtevoorziening zwembaden
* luchtbehandeling
* sanitair-badkamers
* zonne-energie

IMPORTEUR
VAN

Specialist in zonne-energie

Lange Herenstraat 10
2011 LH Haarlem
UNETO-VNI

tel. 023 - 5320433 I fax 5324257
E-mail: info@vinkesteyn.nl
jaar het vertrouwde adres

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

Bij runnersworld staan we in de startblokken
voor het nieuwe seizoen met:
De nieuwe kollektie spikes, wedstrijden 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

jaargang 60

"verschijnt 8 maal per jaar"
redactieadres

nummer 3

Rob Sch/üter

Mei 2006

tel. 023·5250752

Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM
e-máil avhssrtem@xs4all.nl

MEDEDELINGEN

Kopij voor nr. 4: 9 juni 2006

Nieuwe leden
Ans Thissen, Recreant
Marli Huikeshoven, Recreant
Bryan van der Heijden, A junior
Lara Weller, C junior
Margot Beelen, B pupil
Sjors Hartevelt, B pupil
Emma Peeters, B pupil
Lévi Zandbergen, B pupil
Pim Pauel, C pupil

Berkenhof 3
Koudenhom 64-7
Slaperdijkweg 82
Rozenhageplein 13
Middenweg 28
Julianalaan 75
Pijnboomstraat 122
Midden Duin en Daalseweg 7
Fieresstraat 49

21 05 MH
2011 JE
2026 BL
2021 CK
2023 MD
2051 JM
2023 W
2061 AN
2022 BC

Heemstede
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Overveen
Haarlem
Bloemendaal
Haarlem

Duinlustparkweg 18 H
Poelgeest 77

2061 LD Bloemendaal
2036 HR Haarlem

Adreswijzigingen
Rolf Bruijn
Ronja Metten

Competitiedata 2006
Senioren Heren 2e divisie:
Junioren A meisjes/jongens
Junioren B jongens
Junioren CID 2e divisie meisjes/jongens

21 mei, 25 juni
8 juni, 10 september (finale)
11 juni, 3 september (finale)
20 mei, 17 juni, 9 september (finale)

Let op, op onderstaande dagen is er geen training!!
donderdag 25 mei (Hemelvaartdag)
maandag 5 juni (Tweede Pinksterdag)

Rectificatie
In de ranglijsten van 2005 in Wissel nr. 1 van 2006 is bij de heren senioren/junioren A een fout
geslopen. Op de 100 meter was veteraan René Moesman de snelste AV Haarlemmmer. Zijn tijd van
11.72 sec op de 100 meter, gelopen tijdens het NK Masters, was over het hoofd gezien. Sorry, René.
De concurrentie zit je met Wouter, Kan, Stein en Niels R. op de hielen, maar je bent nog steeds
nummer 1.
Gerard
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Name n & Adressen
I
I Commissies
i Communicatie Commissie

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

I

Commisaris:
Gerard Metten
Poelgeest 77,2036 HR Haarlem

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

023 - 524 4340

Kascontrole Commissie:
Frank van Ravensberg

020-420 8172

Wedstrijdsecretariaten

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
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Trainers A.V. Haarlem

023-549 2129

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

023 - 540 4310

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

Bij geen gehoor:
Joop van Drunen

023-538 5623

Jeugd Commissie:

I RolfBruijn

Commisaris:
René Moesman
023 - 525 9879
Willem Klooslaan 27-2, 2024 JP Haarlem

Sanne van Buchem
J irina van Kesteren
Rob de Nieuwe
Fred Roozen
Niels Welier
Baltien de Wit
Rob de Wit
Ruud Wielart

023-525 0752

Technische Commissie:
Erik Rollenberg

Penningmeester:
Jan Willem Kooij
023- 537 6627
Vondelweg 524, 2026 BH Haarlem
Commisaris:
Joop van Drunen
Ramplaan 98,2015 GZ Haarlem
E-mail: j.m.van.drunen@planet.nl

Rob Schlüter
Reitzstraat 23, 2021 TM Haarlem
E-mail: avhaarlem@xs4all.nl

Senioren & Junioren AIB
Joop van Drunen
E-mail: j .m.van.drunen@planet.nl

023 - 524 4340

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

023 - 525 8709

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

023 - 5246346

0618644128

Diversen
Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan
namens A.V. Haarlem
023 - 524 4340
Joop van Drunen

023-5350283
023 - 5254659
023 - 5256014
023 - 5263123
0641721080
023-5279080

A.V. H aarlem op internet
www.avhaarlem.nl
Clubkleding:
De clubkleding is te koop tijdens de trainingen.

023 - 5244340
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Door Joop van Drunen

Uitslagen

2 april Late vogelwedstrijden. Alkmaar organisatie A.V. "Hylas"
Deze 1e wedstrijd van het baanseizoen 2006 had meer weg van een winterwedstrijd guur weer met
winterse temperaturen.
De sprintnummers en het verspringen werden verwerkt met een teveel aan rugwind.

discuswerpen mannen senioren
4. Peter Markwart

verspringen jongens A

32,37 m

800 m meisjes A
1. Jirina van Kesteren

2.33,0 s

verspringen meisjes A
1. Jirina van Kesteren

2.26,7 s

1. Niels Welier

hoogspringenjongens
12,2 s
12,2 s

1. Ni els Welier

a

1, 70 m
(evenaring PR)

200 m meisjes B
24,5 s

hoogspringen jongens A
2. Stein Metten

29,32 m

800 m jongens B

200 m jongens A
2 . Bryan van der Heijden

discuswerpen jongens A
1. Stein Metten

4,94 m

100 m jongens A
4. Bryan van der Heijden
6 . Stein Metten

5,86 m

2. Stein Metten

1. Tara van Schie

27,5

s

verspringen meisjes B
1,65

m

1. Tara van Schie

5,08

m

9 april, 1e Opening Sean Challenge Games, Purmerend, organisatie Nea
Volharding
Wederom verre van aangename temperaturen met een behoorlijke rugwind

400 m meisjes A
Jirina van Kesteren

verspringen jongens A
63,92 s

Stein Metten
Niels Ran

4,99 m

kogelstoten jongens A

verspringen meisjes A
Jirina van Kesteren

Tim Rombout

100 m jongens A
Niels Ran
Tim Rombout

11,98 s
12,20 s

verspringen meisjes B

55,93 s PR
57,25 s PR

Tara van Schie

400 m jongens A
Stein Metten
Niels Ran

Tara van Schie

16,83 s

14 april. lnstuifwedstrijd, Amersfoort, organisatie A.V. Altis
100 m mannen senioren
2. (serie) Richard Guil
3. (serie) Rolf Bruijn

9,93 m
5,08 m

kogelstoten meisjes B

100 m horden jongens A
Stein Metten

5,82 m
5,42 m

13,39 s +0,0 m/s
12,63 s +0,0 m/s
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10,54 m

23 april, 1e competitiewedstrijd heren, Amsterdam, organisatie A.V. Phanos
Eindelijk wat beter weer deze zondag, het was vroeg op- 9:15 verzamelen in het krachthonk, na de
koffie op naar Mokum.
16 ploegen name deel aan deze 1e wedstrijd. Zonder ook maar iemand te kort te willen doen toch een
pluimpje voor Bryan van der Heijden 400 min 55,33 sin zijn 1e 400 m.- dubbel van Bas Gevaert totaal
1371 punten.
Rob de Wit 5000 m 2e plaats in zijn serie. Ruud Wielart hoogspringen 185 m. 2e met deze prestatie liet
hij maar liefst 14 jonge honden achter zich.
Tim Rombout speerwerpen 42,04 men een PR. De gehele ploeg heeft het goed gedaan, een zesde
plaats in de eindstand is zonder meer een uitstekende prestatie.
Verder een goede sfeer onderling, en tot slot dank aan de supporters voor de ondersteuning.

Uitslagen Senioren 2e div. 1e wedstr. 23-04-2006 Amsterdam OS, Phanos
lOOm

12 Gorselen, Wouter van

12.05 sec

570 ptn

-1.6

23 Ran, Niels

12.74 sec

o ptn

- 1.2

200m

5

Gorselen, Wouter van

14 Ran, Niels

24.00 sec

645 ptn

-1.1

24.83 sec

0 ptn

-0.4

400m

11 Bruljn, Rolf

55.04 sec

600 ptn

13 Heijden, Bryan van der

55.33 sec

0 ptn

2.02.02 min

713 ptn

4.20.2 min

658 ptn

17.59.37 mln

510 ptn

64.54 sec

587 ptn

2.14.3 min

719 ptn

1.85 m

725 ptn

5.53 m

498 ptn

11.10 m

539 ptn

33.32 m

548 ptn

42.04 m

521 ptn

aoom
6

Gevaert, Bas

1500m

2

Gevaert, Bas

5000m

11 Wit, Rob de
400m horden

11 Lether, Sjoerd
Zweedse estafette

11 Wouter, Rolf, N\els, Bryan
hoogspringen

2

Wielart, Ruud

verspringen

13 Lether, Sjoerd

-0.4

kogelstoten

7

Markwat, Peter

discuswerpen

6

Markwat, Peter

speerwerpen

7

Rombout, Tim

Totaal 7833 punten
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14annen Sen 2ediv 1+3 even jare
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Kaartverkoop EK-atletiek
De verkoop van dagkaarten voor het EK in Göteborg (7-13 augustus a.s.) verloopt
succesvol. De plaatselijke krant Göteborgs Posten meldt dat op maandag 13 maart al
60.000 kaarten waren verkocht. ToralfNilsson, de voorzitter van de organisatie, zegt
dat dit te danken is aan de televisiebeelden van de WK indoor. Volgens die organisatie
zou de helft van de beschikbare biljetten verkocht zijn.
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AV Haarlem Runners
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door Jolt Bosma

Lopen en niet-lopen
Hoofdsponsor Runnersworld trok de Spaarnwoudeloop dit jaar dus over de streep, veel AV
Haarlemmers waren als vanouds als vrijwilliger aanwezig. Op 19 maart was het heerlijk loopweer, zij
het iets te fris voor optimaal vrijwilligersweer.
Een andere vorm van niet-lopen is toeschouwer zijn. Dit jaar weer naar de marathon van Rotterdam
geweest. Mijn favoriete plek opgezocht, voor het Kralingse Bos, waar je aan de ene kant de toppers
voorbij ziet lopen, 20 km per uur, en aan de andere kant de zwoegende rest. Prachtig om dat hoge
tempo van dichtbij te zien, Maase loopt in het echt veel mooier dan op TV. De twee lopers waar ik
speciaal voor kwam waren niet erg tevreden maar wel gefinisht. Goed dat er bier is.
Ondertussen is mijn eigen blessureleed vrijwel voorbij, "Ik moet bekennen dat het goed gaat", zei de
hypochonder. Daarom zo vrij geweest om met de KG-loop op een vlak schema te Jopen, 4.30 per
kilometer. Het ging goed, maar na 10 km werd het wel zwoegen. Ook voor het eerst mee gedaan aan
de Raad Air Run, een leuke en goed georganiseerde loop, en nog dichtbij ook. Jammer van die
startnummers met ingebouwde chip voor éénmatig gebruik, die je na afloop kunt weggooien, net als bij
de KG-loop. Tamelijk verkwistend dus. Voor tijdsregistratie blijft de Championchip de mooiste
uitvinding.
Correcties, aanvullingen etc.: jolt.bosma@planet.nl of 023-5360376.

Uitslagen

Spaarnwoudeloop, Velsen-Zuid, 19 maart
10 km
... Jolt Bosma
328. Gea Jongboom

20 km
ongeveer 44.25
57.10

4. Christiaan Pfrommer
21 . John Muijrers

1.17.22
1.30.01

City-Pier-City loop, Den Haag, 25 maart
211 km
153. Christiaan Pfrommer

1.24.32 (M40 18)

Road Air Run, Haarlemmermeerse Bos, 2 april
161 km
2. Christiaan Pfrommer
20. Jolt Bosma

1.02.25
1.12.36

KGioop. Haarlem, 17 april
15 km

10 km
41 . Reinout Laanstra
46. Roei Hoedt

24. Frank Peeters
32. Adrie Tol
94. Jolt Bosma

43.09
43.18

Leidsehe-Rijn Marathon. Utrecht. 17 april
78. Christiaan Pfrommer

3.02.23 (M40 24, 25e marathon!)

Geinloop, Driemond, 22 april
10 km
24. Reinout Laanstra

41.54 (Msen 13, pr!)

6

58.50
1.01.16 (M40 6)
1.06.56 (Bus. 12)
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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.

Agenda
Zaterdag 20 mei
Zondag 28 mei
Zondag 11 juni
Vrijdag 23 juni
Zondag 25 juni
Vrijdag 7 juli

6 uren van de Haarlemmermeer, Cruquius, Paswerk
Pim Mulierloop, Santpoort-Noord,
De Geestgrondenloop, Bennebroek
Grachtenloop, Haarlem
Marquettelop, Heemskerk
Velserbroekloop, Velserbroek

NB: de Lionsloop wordt niet in mei gelopen, wegens drukten bij de hockeyclub, er wordt nu gedacht
aan het najaar.

Spaarnwoudeloop 2006
De Spaarnwoudeloop 2006 vond plaats onder goede omstandigheden. Alhoewel de temperatuur aan
de lage kant was met 6 graden werd dit gecompenseerd door weinig overlast van de wind. Mede
hierdoor bleef het aantal uitvallers dit jaar beperkt.
Met 911 deelnemers was 2006 een recordjaar. Het vorige record stond nog uit 2004 met 874.
De 10 km liet een makkelijke overwinning zien voor Cyril Mica. Met 33.11 bleef hij Getachew Ayele
(34.07) ruim voor. Cyrilliep echter niet de snelste tijd. Die was voor Suilivan Smit met 32.11. Hij liep
mee in de bussinesloop. Uit dit onderdeel kwam ook de nummer 2 op de afstand. Dat was Erwan Pirou
met 33.05.
De bussinesloop zelf werd gewonnen door het eerste team van Runnersworld met een gezamenlijke
tijd van 1.38.51. Dit team bleef het eerste team van KG ruim voor.
Bij de dames ging de overwinning vrij eenvoudig naar lnge de Jong met 38.41, gevolg door Bettina
Haupt in 45.12.
De 20 km werd gewonnen door Martin Hoogervorst met 1.13.22 met Peter Nijssen als tweede met een
tijd van 1.16.30. Peter liep echter mee als recreant en kwam daardoor niet in aanmerking voor een van
de wedstrijdprijzen. Hij overweegt wel om zich te laten inschrijven als wedstrijd atleet.
Bij de dames ging de overwinning naar Esther Kalkman in 1.30.22, gevolg door mevrouw Bakker in
1.33.40.
De 30 km was een aangelegenheid voor de veteranen. De eerste drie plaatsen waren mannen in de
categorie van M40. In volgorde waren dat Harald van Doorn (1.51.40) 8. Keuzekamp (1.52.29) en Fons
Leuven (1.53.23). Bij de dames ging de overwinning naar Sylvia Dingemans, eveneens uit de
veteranen categorie, met 2.08.30. Zij bleef de eerste seniore, lna Swinkels, ruim voor.
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34e Batavierenrace van Nijmegen naar Enschede, zaterdag 22 april 2006
Meedoen aan de Batavierenrace (ook wel de Bata genoemd) is terechtkomen in een voor een atleet
wat merkwaardige wereld van studenten, bier, feesten, melige grappenmakerij en jeugdig
enthousiasme, met andere woorden: aanstekelijk. Min of meer toevallig was ik twee weken vóór de
wedstrijd benaderd door mede-student Joris Colijn om zijn Tilburgse team 'De lopende projecten' te
komen versterken . Toevallig, omdat we die dag samen aan een debattoernooi in Utrecht deelnamen en
we na het toernooi over onze gezamenlijke hobby, sport in het algemeen en hardlopen in het bijzonder,
kwamen te praten.
En zo ging ik vrijdagmiddag vol bepakking naar Enschede om aan de grootste estafetteloop ter wereld
(185, 1 km) mee te doen. Om de bagage te beperken had ik dikke kleding en een jas thuisgelaten, want
Erwin Krol had immers het eerste echt mooie weekend van het jaar voorspeld. Na het weekend zou
Marion de Hond trouwens namens het KNMI uitleggen hoe het nou kwam dat ze mooi weer hadden
verwacht, terwijl we het niet hadden gekregen. Na bij het Arke Stadion van FC Twente ongeveer een
half uur te hebben gewacht op de anderen die vertraagd waren liepen we gezamenlijk naar de campus
van de Universiteit Twente (UT), waar we al snel een mooi plekje vonden om de tenten op te zetten.
Twee van de meer ervaren lopers uit onze ploeg (Jeroen en Bas) die even snel nog een '2-persoons
tent' van de Aldi hadden gescoord kwamen bedrogen uit. De tent was net geschikt voor één niet al te
groot kind en had ook nog eens geen buitentent Erg stabiel stond hij tot hilariteit van de anderen ook
niet erg. Enfin, de sfeer zat er meteen goed in.
Toen de tenten waren opgezet liepen we naar het sportcafé, waar opvallend genoeg alleen maar patat,
kroketten en frikadellen te krijgen waren, echt voer voor sporters dus. Een alternatieve avondmaaltijd
was op de campus niet te bekomen, want de mensa was gesloten. In het café was het al snel gezellig
druk met deelnemers die net als wij voorlopig nog niet hoefden te starten. Allengs verschoof de
aandacht zich van de tussenstanden van de nacompetitie (met krakers als TOP Oss-NAC en FC
Zwolle-Willem 11) naar een groot scherm in de zaal waarop rond middernacht de start in Nijmegen te
zien zou zijn. Onze eerste loopster Marleen zouden we niet te zien krijgen, die zat pas in de Se van de
6 startgroepen, waarin de 330 ploegen waren ingedeeld. Er ontstond een soort elfstedentocht-sfeertje
toen het bijna zover was en iedereen in de zaal begon luid af te tellen. De deelneemsters zelf dachten
er anders over en vertrokken te gretig (en dus te vroeg). Nadat iedereen weer in het gelid stond werd er
opnieuw afgeteld en mocht de eerste groep van 55 loopsters alsnog weg . Na een ronde over de
sintelbaan verdwenen ze uit beeld, de donkere nacht in op weg naar.....ja, misschien wel naar het
ongewisse.
We zagen nog een vaag filmpje over een als Batavier verklede malloot die door de bush-bush rende
onderwijl onduidelijke klanten uitstotend. Hij moest de Batavierenrace in de oudheid uitbeelden.
Aanvankelijk werd het filmpje nog als 'vet chili' gewaardeerd, maar toen het wat lang bleek te duren
begonnen de meesten te gapen. Tijd om de tenten op te zoeken. Wel een vreemd idee te beseffen dat
je ploeg al onderweg is/gaat, terwijl jij eerst nog rustig gaat maffen ....
's Nachts kledderde de regen op onze tenten neer en werd het koud. De jongens in de Aidi-tent
zwemden al voordat ze zich op hun opblaasbedden hadden gelegd, 'knus' tegen elkaar aan. Door de
kou sliep ik slecht. Van slapen kwam sowieso al weinig, want halverwege de nacht werden de mensen
die 's ochtends moesten lopen al gewekt en bovendien vond er gedurende de hele nacht intensief
telefoonverkeer plaats in de tent naast mij. Joris sliep zo mogelijk nog slechter, want hij was het die die
nacht continu gebeld werd op zijn mobiel. Na de zo rimpelloos verlopen start was het namelijk al snel
fout gegaan. Iemand die niets met de Bata te maken had was net na middernacht voor de trein
gesprongen, op een plek waar het parcours langs voerde. Een complete blokkade van de route door de
politie leidde vervolgens tot het stilleggen van de race. De eerste groep van de 2e etappe was echter al
door en de tweede groep was onderweg. Daarnaast waren er enkele groepen nog niet eens gestart
voor de 1e etappe. Later werd de blokkade door de politie opgeheven en werd besloten de eerste 2
etappes te neutraliseren en niet mee te tellen . Om kwart voor twee werd er opnieuw gestart. Gevolg
was wel dat onze Marleen niet meer hoefde te lopen.
's Ochtends werd ik niet al te fit en rillend van de kou wakker. Ik zou zaterdag ook niet meer warm
worden. Nu was het zaak snel wat te eten, een paar rondjes los te lopen en vervolgens de door de
organisatie beschikbare bus in te duiken. We werden afgezet in Barchem, waar 's middags de tweede
van drie geplande herstarts was (op het 17e wisselpunt). Herstarts zijn bij zo'n maga-evenement nodig
om de ploegen niet al te ver uit elkaar te laten lopen en om de vele vrijwilligers niet al te lang op hun
post te laten staan. Het was een gezellige boel in Barchem, compleet met een soort dweilorkest erbij.
Omdat er niet alleen nog 8 van de 25 etappes te lopen waren , maar er ook steeds 2 mensen naast de
deelnemer meefietsten moest er een heel ingewikkeld logistiek schema in elkaar gezet worden. Met
een gehuurd busje reden we weg toen de herstart naderde . Ons eerste doel was het 19e wisselpunt in
8

het dorpje Gelselaar. Daar wachtten Renée (die na mij in actie kwam) en ik op onze ploeggenoten op
de tandem. De tandem was een nogal opvallend zwaar piepend gevaarte: voorzien van claxon en een
greep met een ander laag opzwepend geluid, in allerlei knallende kleuren gespoten (met de naam van
ons team goed zichtbaar op het frame) en met opvallend kleine wielen. Het zag eruit als Peppi en Kokki
in een comedy-capers aflevering. Renée en ik fietsten mee met onze beste loper Jeroen. Deze ervaren
marathonloper zette een perfecte 11 ,4 km neer waarbij hij zeker 30 mensen inhaalde. Na de fiets weer
ingeleverd te hebben was het lang wachten op het busje dat in een enorme opstopping terecht was
gekomen. Wat wil je als 330 ploegen met volgbusjes zich binnen korte tijd naar zo'n wisselpunt
begeven. De Bata is dan ook niet alleen een kwestie van goede lopers hebben. De logistiek van een
team moet ook slim in elkaar zitten. Een hoog geeindigd team uit Tilburg (26e) verloor op het 22e
traject 20 minuten doordat iemand niet op tijd klaarstond op het wisselpunt. Andere ploegen liepen
tegen tijdstraffen aan doordat gefrustreerde lopers die eigenlijk al gefinished waren het volgende traject
er maar bij pakten, omdat er niemand stond om het over te nemen. In een ander geval had een
gefinishte loper zijn hesje (met daarop het startnummer van de ploeg en met daarin de elektronica voor
de tijdregistratie) al aan de volgende overgegeven, maar zag hij dat die na 50 meter kramp kreeg. Hij
griste het hesje weer uit handen van de ongelukkige en vervolgde weer zijn weg.
Bij onze ploeg ging het een aantal keren niet helemaal optimaal, maar veel tijd ging er bij de wissels
niet verloren. Zelf moest ik het 22e traject van 8,9 kilometer lopen. Dit liep van het 21e wisselpunt in
Sint lsidorushoeve (bij Haaksbergen) tot het 22e wisselpunt bij de Grolsch fabriek (voorbij Boekelo).
Door de opstopping bij het vorige wisselpunt waren we al laat. Vervolgens kwamen we weer in een file
terecht, al honderden meters vóór de plaats waar ik moest klaarstaan . Vrijwel meteen besloot ik uit het
busje te jumpen. Half snelwandelend en half hardlopend bewoog ik me zigzaggend om de geparkeerde
busjes heen, dwars door de berm en langs de stapvoets rijdende busjes. Half hallicunerend van de
uitlaatgassen naderde ik het wisselpunt toen ik ineens mijn naam hoorde roepen. Gert-Jan van wie ik
het hesje over moest nemen was het wisselpunt (een electronisch poortje) al voorbij. In een flits zag ik
waar hij liep, als de wiedeweerga snelde ik naar hem toe, rukte het hesje uit zijn handen en zette me in
beweging. Een ploeggenoot op de fiets riep naar me dat ik mijn trainingsjack uit moest doen, omdat het
veel te warm was (de dikke bewolking was net een kwartiertje voor de zon weggeschoven). Half
rennend trok ik het jack uit en in alle consternatie vergat ik welke kant ik op moest. Gelukkig zag ik in
mijn ooghoek rechts in de verte een aantallopers en toen ging ik daar maar achteraan. Dat bleek een
goede keuze.
Nadat ik het hesje had aangetrokken probeerde ik rustig in m'n tempo te komen. Het is eigenlijk een
vreemd idee tegen 329 tegenstanders te lopen terwijl ik er tijdens mijn eigen race maar 11 tegenkwam
(6 ging ik er voorbij en 5 kwamen mij voorbij). Tegen de wind in, maar met hulp van Bas en Jeroen die
na 3 km naast me kwamen fietsen ging het de eerste 7 km redelijk. Bas en Jeroen claxonneerden en
toeterden luidruchtig en maakten veel grappen en grollen. Zo riepen ze als ik iemand passeerde dat
diegene vorig jaar nog de Grand Prix van Monaco had gewonnen. Toch hielp me dat ook door de
laatste twee zware kilometers heen. Met een tijd van 44.15 (net boven de 12 km per uur) en een 171 e
plaats kon ik uiteraard niet heel erg trots zijn, maar meer zat er met een voorbereiding van slechts twee
weken gewoon niet in. De wissel met Renée verliep perfect. Daarna haastten we ons naar de Oude
Markt in het centrum van Enschede, waar de laatste (massale) herstart zou plaatsvinden.
Gert-Jan (nu in korte sportbroek en colbert en met een biertje in zijn handen) bestuurde de tandem
tijdens het 24e traject en ik sprong achterop. Doordat de 330 vrouwen zo dicht op elkaar liepen en de
route vooral over nauwe en veelal onverharde paden liep kwamen we pas halverwege naast lngrid (die
voor ons team naar de sintelbaan op de campus liep) te fietsen. Daarna konden we haar echter redelijk
bijstaan, het tempo aangeven en vooral goed aanmoedigen. De laatste kilometer was geweldig, omdat
we door een haag van mensen kwamen die allemaal aan het schreeuwen en het joelen waren (ook
naar ons als komisch duo op de fiets). Zelfs was er langs de route een openlucht-disco opgesteld
(tegenover onze camping). Toen we 400 m voor de finish werden afgeleid gaven we nog een schreeuw
en vervolgens posteerden we ons 100 m verder om even later onze laatste loper en pinch-hitter Joris
(die dezelfde route als lngrid liep) in mooie stijl voorbij te zien vliegen. Voor de rest passeerde een
allegaartje van topsporters (de snelste loper, van de Universiteit van Tilburg, legde de 8,2 km af in
24.23, ondanks een val), krukken en knotsgek verklede deelnemers die voor de prijs van de
origineelste finishloper gingen. In deze laatste etappe kwam alles samen wat deze loop zo uniek maakt:
teamgeest, kwaliteit van de toppers (hoog), de inzet van ook de minder getrainde deelnemers (tot
kotsen toe), gekkigheid, mensen die zichzelf toch iets overschat hebben en de uitgelaten en gezellige
ambiance (zo~ls f~e~tende en al aangeschoten studenten op fauteuils langs de route).
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Inmiddels was het op de camping overvol geworden door de komst van alle deelnemers die 's nachts
en 's morgens hadden gelopen. Snel werd er nog even een douche genomen, werden de eerste
uitslagen bekeken en werden er afhaalmaaltijden (pasta) genuttigd. Daarna was het tijd voor het feest
met liefst 13.000 feestgangers op de campus. Twee grote tenten waren opgetrokken, buiten op het
terrein waren er twee openlucht-disco's en ook waren er nog verschillende feesten in de diverse
gebouwen op het complex. Vooral bij die laatste feesten was het al snel stampvol. Men had in totaal
15.000 liter bier ingeslagen. Of het voldoendels geweest weet lk niet, want ik heb niet zo heellang
meegefeest Anderen gingen echter tot half vier door. Die kregen om kwart over .zeven wel even een
knal voor hun kanis, want roen begon al weer een soort wek-disco tegenover de campffig met allerlei
foute nummers (lees: Jantje-Smit, Dingetje en dat soort zaken) .
Inmiddels kon de uitslag van de Bata worden opgehaald. Daaruit bleek dat bij de 1Jfl1versiteitenteams de
Wageningen Universiteitmet tuttele 24 seconden verschil had gewonnen van de Rijksuniversiteit
Groningen. Bij de overige teams won een atletenteam uit Breda dat zichzelf Aweftaart noemt. Zij doen
ook mee aan atletiekcompetitiewedstrijden. Ons team behaatde ruimschoots de vooraf gestelde
doelstelling (bij de eersteLUOl<omen). We eindigden op een nette 65e plaats in -r.r52.23 over de 174,5
km (dat was de totale afstand die meetelde voor het klassement). Niet slecht voor een team dat min of
meer toevallig is samengesteld. Van de Tilburgse teams werden we 3e. Minstens even belangrijk als
het resultaat was de geweldige sfeer in ons team waardoor dit een voor mij en alle andere teamleden
een onvergetelijk weekend is geweest. Of, in de woorden van mijn teamgenoten: het was enorm gaaf,
erg gezellig, top!, fantastisch, super! En nu .. .. chillen (en opladen voor volgend jaar}.
Frank van Ravensberg

Sjoerd on stage 1 - Het vertrek
Week 1: 02-05-06
Nog een paar uurtjes en dan is het zo ver. Zoals velen van jullie al wisten ga ik van de zomer naar het
buitenland . Niet normaal voor gewoon drie weekjes, nee ik ga er gelijk ruim vier maanden vandoor.
Sinds begin september vorig jaar ben ik begonnen met een nieuwe opleiding . Toerisme en recreatie!
Om het eerste jaar goed af te ronden moet ik stage lopen in het buitenland.
Het is de bedoeling dat ik stage ga lopen op een camping van Vacansoleil (dat is mede de organisatie
van mijn stage} en mij vooral bezig ga houden met animatie en horeca gelegenheden.
Niet in Frankrijk, Spanje of Italië bevindt de camping zich, nee mijn
stageplaats voor de komende maanden ligt in Denemarken. Om
precies te zijn bij het plaatsje Fjerritslev alleen zegt dat jullie
waarschijnlijk geen drol.
Ook wil ik gedurende mijn stage elke maand een stukje schrijven.
Zeg maar een soort dagboek van wat ik allemaal beleef. Kunnen
jullie ook weten waar ik me de hele dag zo·n beetje mee bezig
houd. Hahaha!!!
Natuurlijk vind ik het ook heel erg jammer dat ik nu de hele
zomer geen wedstrijd meer kan lopen en niet kan trainen. Nu
maar afwachten wie nu van jullie de 400mh doet hahahall
In ieder geval kan ik jullie een wijze tip mee geven van Sjors:
pas op voor de hekjes.
Verder hoop ik gewoon dat de competities goed en succes vol
verlopen en de rest van jullie seizoen , maar dat zal wellukken
denk ik zo.
Dikke sport grtzzzz
En tot het volgende verslag dan maar
Sjoerd
P.S.
Voor als jullie mij nog eens willen bereiken kunnen jullie dat doen via mijn mail adres. Gewoon voor wat
nieuwtjes of weetjes. Mijn e-mail adres is sjoep_hss86@hotmail.com
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Nationale kampioenschappen baan en weg in 2006
Wij laten hieronder een opsomming volgen de nationale karnpioenschappen op de
baan en weg in 2006 zodat u weer volledig op de hoogte bent.
14 mei
Werpvijfkamp masters
Eindhoven
10.000 m baan mannen, vrouwen,
25 mei
masters, A-jongens en 5000 m
Vught
A-meisjes
25/26 mei
Meerkamp senioren, A-junioren Sittard
26/27 mei
Breda
Aangepast sporten baan
10111 juni
Masters baan
Emmen
17 juni
Berglopen senioren
Malmedy (B)
25 juni
Verenigingen eredivisie
Hengelo
30 juni en
1/2 juli
· Bergen op Zoom
Junioren A en B baan
8/9 juli
Senioren baan
Amsterdam
20 augustus
Snelwandelen 20 km
Emmeloord
16 sept.
100 km senioren
Winschoten
16/17 sept.
Estafette senioren en junioren
Amstelveen
23/24 sept.
Meerkamp B-junioren
Woerden
1 oktober
Snelwandelen 50 km
Tilburg

• I

·sPORTHUMOR

De Unieraadsvergadering van 22 april j.l. heeft de wijzigingen
Competitiereglement aangenomen.

Wijzigingsvoorstel competitieopzet
Ingangsdatum: 2007
Eredivisie fNK clubteamal
Voorstellen
• Gezien de uitzonderlijke positie ten opzichte van de verdere seniorencompetitie vervalt de
benaming eredivisie;
• De naamgeving voor dit jaar1ijks kampioenschap wordt gewijzigd in NK clubteams;
• De ploeg die als laatste (achtste) eindigt degradeert automatisch naar de eerste divisie;
• De ploegen die eindigen op de plaatsen 5 t/m 7, plaatsen zich voor de promotieidegradatiewedstrijd met de eerste divisie.
Eerste divisie
Voorstellen
• Het aantal wedstrijden wordt uitgebreid van twee naar drie;
• De bestaande programmering met wisselende programma's voor de wedstrijden komt te
vervallen. Hiervoor in de plaats komt een vast programma voor de eerste wedstrijd, voor de
tweede wedstrijd en voor de derde wedstrijd. Het programma voor de promotie/degradatiewedstrijd is het programma van het NK clubteams;
• Bij het vaststellen van het programma voor de drie wedstrijden wordt er rekening mee
gehouden dat alle onderdelen minimaal tweemaal aan bod komen; ·
• Het team dat na drie wedstrijden als hoogste eindigt, plaatst zich automatisch voor het NK
clubs van het volgende jaar;
• De teams die na drie wedstrijden op de plaatsen 2 t/m 4 eindigen, plaatsen zich voor de
promotie-/degradatiewedstrijd en strijden om drie plaatsen voor het NK clubteams;
• Het team dat als laatste (twaalfde) eindigt na drie wedstrijden degradeert automatisch naar
de tweede divisie;
• De teams die na drie wedstrijden op de plaatsen 9 t/m 11 eindigen, plaatsen zich voor de
promotie-/degradatiewedstrijd met de tweede divisie.
Tweede divisie
Voorstellen
• Aantal poules terugbrengen naar drie, met 12 teams per poule;
• Programmaopzet conform eerste divisie echter met afgezwakt aantal onderdelen;
• De landelijke eindstand van 2006 is bepalend voor de indeling tweede divisie 2007;
• De drie poulewinnaars plaatsen zich automatisch voor promotie-/degradatiewedstrijd met de
eerste divisie. In de promotie-/degradatiewedstrijd wordt het programma van de eerste divisie
gevolgd;
• Per poule worden ereprijzen beschikbaar gesteld;
• De vijf beste teams na drie voorronden plaatsen zich naast de drie poulewinnaars voor de
promotie-/degradatiewedstrijd en strijden om drie plaatsen in de eerste divisie;
• Bij de promotie-/degradatiewedstrijd met de eerste divisie wordt puntentelling naar plaats
gehanteerd;
• De teams die na drie wedstrijden op de plaatsen 31 t/m 36 eindigen, plaatsen zich voor de
promotie-/degradatiewedstrijd met de derde divisie (met puntentelling naar prestatie).
Derde divisie
Voorstellen
• De derde divisie wordt opnieuw ingevoerd in, naar schatting, vier poules;
• De ploegen die in 2006 niet bij de eerste 36 teams eindigen, worden in 2007 ingedeeld in de
derde divisie;
• Het programma van de derde divisie is identiek aan tweede divisie;

•
•
•

•

De poulewinnaars plaatsen zich automatisch voor de promotie/degradatiewedstrijd met de
tweede divisie;
Per poule worden ereprijzen beschikbaar gesteld;
Het beste x-aantal teams na drie voorronden (aangevuld tot 12 ploegen) plaatsen zich naast
de poulewinnaars voor de promotie-/degradatiewedstrijd en strijden om drie plaatsen in de
tweede divisie. Het aantal is afhankelijk van het aantal poules;
Daar de samenstelling van combiteams per jaar kan variëren, kunnen combiteams enkel
deelnemen aan de derde divisie.

Vooratellen betrekkina op alle uniorencompetltJaa
• Deelname junioren B bij senioren wordt in lijn gebracht met het wedstrijdreglement. Junioren
B kunnen daarmee, met gebruikmaking van seniorenmateriaal, deelnemen aan de
seniorenoom petitie;
• Ploegen (m.u.v. de derde divisie) die om welke reden dan ook niet op komen dagen in één
van de wedstrijden, degraderen automatisch;
• Atleten die eenmaal in een hogere ploeg zijn uitgekomen, mogen in een volgende wedstrijd
niet meer in een lagere ploeg uitkomen.

Masters
Vooratellen
• Aantal poules wordt uitgebreid naar drie;
• Op de onderdelen die geen beslag leggen op het tijdschema (niet de lange werponderdelen)
wordt het aantal startmogelijkheden uitgebreid, echter niet het aantal atleten dat telt voor de
punten.

Junioren CID
Voorstellen
• Verplicht gebruik elektronische tijd in de voorronden, mits het aantal installaties toereikend is;
• Met betrekking tot de regio's 1 t/m 5, 7 t/m 11 vindt er herindeling plaats. Deze twee gebieden
worden omgevormd tot drie nieuwe gebieden;
• Bij wijze van proef wordt in september naast de A-finale een B-finaie ingevoerd;
• Per finale worden ereprijzen beschikbaar gesteld.

Planning finales
.
Door de toevoeging van extra wedstrijden in september wordt de kalenderplanning in deze maand in
samenspraak met betrokkenen nader ingevuld.
Werkgroep evaluatie competitie
februari/maart 2006

Aanpassingen aan het Pim Mulier sportpark
De gemeente Haarlem is van plan om het Pim Mulier Sportpark aangrijpend te veranderen. Wellicht,
hebt u al enkele details gehoord of gelezen hierover. Maar, voor diegenen die nog niet of nauwelijks op
de hoogte zijn, heb ik een samenvatting gemaakt van de plannen van de gemeente.
Het doel van de gemeente Haarlem is het verstevigen van de positie van Haarlem als 'sportstad' en
vooral 'honkbalstad'. Het plan voor de herstructurering van het sportpark is onderdeel van een groep
grote ontwikkelingsprojecten, waarmee de gemeente Haarlem bezig is, onder het motto 'Haarlem in
uitvoering'. De belangrijkste veranderingen aan het sportpark zullen zijn:
•

•

•
•

•
•

•

•

•

Aanpassing van het honkbalstadion zodat het voldoet aan de IBAF-reglementen. De IBAF is de
internationale honkbalbond. Deze aanpassingen waren voor het WK honkbal van 2005 al
uitgevoerd.
Aanpassing van drie van de vier voetbalvelden van OSS en Kennemerland om
gebruiksmogelijkheden uit te breiden. Eén van deze velden heeft al de aanpassing ondergaan door
de transitie van natuurlijk gras naar kunstgras.
Het voorzien van een speciale toplaag op acht van de veertien tennisbanen van TV Pim Mulier,
waardoor wintertennis mogelijk wordt.
Verbreding, met twee banen, van het rechte stuk van de atletiekbaan aan de kant van de kantine en
kleedkamers. Deze verandering is in de zomer van 2004 al uitgevoerd tijdens de vervanging van de
hele kunststof rondbaan.
De komst van een hal voor werp- en slagtechnieken voor honk- en softbal ten zuiden van het
honkbalstadion.
Aanpassing van de entree van het sportpark. Er komt een nieuwe en ruime entree met groene
uitstraling, een breed trottoir en twee rijstroken met fietspaden. De sloot langs de Pim Mulierlaan
wordt hiervoor gedempt.
Aanleg van een nieuw honkbalveld op de plek van het huidige kunstgrasveld van de
voetbalverenigingen en de parkeerplaats en een nieuw softbal veld naast het Pim Mulier honkbal
stadion. De Jaap Edenlaan wordt hiervoor verlegd richting de Randweg.
De komst van een kantoorgebouw voor sportgelieerde organisaties en bedrijven op de hoek van het
sportpark bij de Orionbrug. De ruimte hiervoor is gecreëerd door het dempen van de sloot die daar
nu ligt en het weghalen van het kunstgras veld.
Vergroting en vernieuwing van de tijdelijke lokalen van het CIOS en Nova College en de
kleedkamers op de atletiekbaan.

In de nieuwe opzet van het Pim Mulier sportpark is verspreid over het park ruimte om te parkeren. De
meeste parkeerruimte zal ontstaan tussen het nieuwe honkbalveld en de atletiekbaan en tussen de
voetbalvelden en de atletiekbaan.
Zoals u hebt kunnen lezen, hebben de plannen van de gemeente vooral betrekking op de honkbal
accommodaties. Er zullen dan ook weinig werkzaamheden op de atletiekbaan plaatsvinden, waardoor
de overlast voor atleten en andere gebruikers minimaal zal zijn.
Het is mij niet bekend wanneer de werkzaamheden van de herstructurering voltooid zijn . Op dit moment
richten de werkzaamheden zich op het verbreden en verdiepen van de sloten ten noorden en westen
van het sportpark. Hiervoor zijn de rijen bomen langs de sloten gekapt. De aanpassing aan de sloten is
noodzakelijk om de sloot bij de ingang van het sportpark te kunnen dempen. Tevens is men al een
tijdje bezig met het voorbereiden van het weghalen van de kunstgrasmat De ballenvangers (netten
achter de doelen), de doelen en het gebouwtje dat diende als kantine zijn al een tijdje geleden
weggehaald.
Voor meer informatie wijs ik u door naar de nieuwsbrief van de gemeente, die u kunt inzien in de
kantine van de atletiekbaan. Verder kunt u ook bellen, faxen of e-mailen naar de projectsecretaris
Mw. B. Ooteman . Tel. 023-5113690, fax: 023-5113463 en e-mail: b.ooteman@haar!em.nl
Rolf Bruijn
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Grafische partner voor:

zwembaden, zorginstellingen, ziekenhuizen,
makelaars, advocaten, projectontwikkelaars,
interieurzaken, autoschadebedrijven, hotels,
scholen, beveiligingsbedrijven, verzekeraars,
uitgeverijen, chocolade-industrie, musea,
muziekindustrie, farmaceutische industrie,
overheden, sa nitai rgrooth a ndels, financiële
dienstverleners. Vele andere ondernemingen
.
g1 ngen u voor.
Wellicht vindt ook u de weg naar StyleMathöt,
dé drukker met de grootste klantdiversiteit van
grafisch Nederland.
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Drukwerk

Dtp

Ontwerp

Multimedia

Logistiek

Waarderweg 56 Haartem
Postbus 2096, 2002 CB Haartem

t +31 (0)23 55 333 55

f +31 (0)23 55 333 50

e info@stytemathot.nt w www.stytemathot.nt
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