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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 @henribloem.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

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

DONDERDAG 29 MAART 2007
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.
2.
3.
4.
5.

Opening
Ingekomen stukken
Mededelingen
Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen
Goedkeuring jaarverslagen
a. Secretaris
b. Penningmeester
c. Kascontrole commissie
d. Technische commissie
e. Jeugdcommissie
6. Verkiezing van het bestuur
Aftredend en herkiesbaar bestuurslid:
René Moesman
7. Vaststellen van de begroting 2007
8. Ingekomen voorstellen
9. Verkiezing van de kascommissie
10. Rondvraag
11. Sluiting
Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend, uiterlijk
19 maart 2007, bij de secretaris: P. Pijnaker, Joan Maetsuykerlaan 15, 2024 AR Haarlem of
per e-mail: Peter.pijnaker@tip.nf
Eventuele voordrachten van kandidaten voor het bestuur dienen ondertekend door 5 leden
en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat 10 dagen voor de vergadering te
worden ingediend bij de secretaris; uiterlijk 19 maart 2007.
Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar.
Namens het bestuur
Peter Pijnaker

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2006
Degene die het financieel verslag over 2006 vóór de jaarvergadering wensen te ontvangen
dient onderstaande strook uiterlijk19 maart te sturen aan de secretaris. Het verslag zal
binnen 1 week aan u worden toegezonden.
Ik wil graag het financieel verslag over 2006 ontvangen
Naam ......................... ............... .
Adres ................... .................... .
Postcode en woonplaats ............... .

JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2006
Van de secretaris
Het is gepast om dit verslag te beginnen met een in memoriam voor de heer Wim Molenaar, lid van
verdienste van AV Haarlem, die op de respectabele leeftijd van 94 jaar in 2006 is overleden.
Wim Molenaar was vrijwel vanaf de oprichting van de vereniging in 1920 lid; Wim werd lid in 1921.

De plannen van de gemeente met de baan, gebouwen en nieuwbouw zijn bij velen reeds bekend. Van
de plannen zijn bij de Joop folders aanwezig die voor ieder verkrijgbaar zijn.
Inhoudelijk behelzen de plannen: nieuwbouw voor CIOS op de atletiekbaan: nieuwe kleedkamers en
nieuwe kantine. Nieuwbouw van leslokalen voor CIOS zijn bij het honkbalstadion voorzien.
Het honkbalstadion zelf zal worden uitgebreid met een honkbalveld, softbalveld en inwerp hal. Op de
hoek met de randweg is een kantoorgebouw gepland voor sportgerelateerde bedrijven.
Joop en Peter zijn aanwezig geweest op de de door de gemeente georganiseerde inloopavond om de
plannen met het Pim Mulier Sportpark toe te lichten. Er waren veel mensen uit de wijk en van de
sportverenigingen aanwezig. Voor ons bleek dat er voorlopig geen nieuwe kantine komt. De wethouder
noemde wel nog te voeren overleg met de atletiekverenigingen over de met nieuwbouw gemoeide
kosten.
De vereniging is benaderd door Koos Kiers met het voorstel mee te doen met het starten van een
trainingsgroep voor toptalent op de middellange afstand voor atleten tussen de 14 en 25 jaar. KAV
Holland, Suomi en AV Haarlem hebben in afwachting van goede resultaten voorlopig positief
gereageerd. Onze deelnemende atleten zijn: Sirnon Nijland, Larissa Scholten, Jirina van Kesteren en
Bas Gevaert.
In het afgelopen jaar heeft er drie maal overleg plaats gevonden met KAV Holland met het doel de
samenwerking verder te optimaliseren en onderlinge verschillen van inzicht uit te praten. Er is een
gezamenlijke wedstrijdorganisatie commissie en de kantine wordt gezamenlijk geêxploiteerd in een
stichtingsvorm. Er is aan het bestuur gebleken dat Holland streeft naar een fusie, wat in feite neer zou
komen op een overname gezien de verhouding in aantallen leden. Holland heeft +/- 800 leden, waaJVan
het overgrote deel loopsporters. Het bestuur van AV Haarlem heeft er voor gekozen de samenwerking
met Holland niet uit te breiden omdat bij ons de nadruk ligt op de baanatletiek.
De technische commissie en de kascommissie waren het afgelopen jaar volledig bezet. De
jeugdcommissie is op ad hoc basis actief geweest. In het bestuur is de positie van voorzitter vacant en
is er behoefte aan versterking met een bestuurslid/ commissaris .
Het bestuur is in 2006 in het totaal 9 maal bijeen geweest.
De samenstelling van het bestuur is de volgende:
Voorzitter
Joop van Drunen (waarnemend)
Penningmeester
Jan Wiltem Kooij
Secretaris
Peter Pijnaker
Bestuurslid/ commissaris
René Moesman
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Huidig ledenbestand van A.V. Haarlem:
Dames I meisjes
Heren I jongens
dames
junioren A
junioren B
junioren C
juniorenD
pupillen A
pupillen B
pupillen C
juryleden
ereleden
leden van verdienste

heren
junioren A
junioren B
junioren C
juniorenD
pupillen A
pupillen B
pupillen C
juryleden
ereleden
leden van verdienste
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Totaal: 167
Peter Pijnaker

Jaarverslag technische commissie 2006
Het jaar 2006 was qua prestaties een matig jaar, maar zoals altijd waren er wel positieve uitschieters.
De grootte van de groepen liep flink uiteen. De groepen junioren D en C waren in 2006 kleiner dan ooit.
Positief daarentegen was de omvang van de groep A-junioren; voor het eerste in vele jaren kon er voor
de competitie zowel een meisjes- als een jongensploeg worden geformeerd. De pupillengroep nam in
2006 steeds verder toe: aan het eind van het jaar bestond de groep uit ongeveer veertig atleetjes.
De combinatie van matige prestaties en beperkte groepsgrootte leidde ertoe dat er in 2006 geen
deelname was aan het NK senioren, de C- en de D-spelen. En aan het NK A- en B-junioren was er om
verschillende redenen maar één deelnemer. Wat prestaties betreft was er in 2006 geen enkele toptiennotering in de landelijke prestatielijsten. In 2005 waren dat er nog vier en in 2004 zelfs acht.
De club mag zich gelukkig prijzen met een goede trainersstaf. De trainers van 2006 waren: Ruud
Wielart (senioren, A-jun en lange afstand), Rob de Wit (8-jun), Fred Roosen (C-jun en horden), Sanne
van Buchem (D-jun), Niets Welier en Jirina van Kesteren (pupillen) en Baltien de Wit (recreanten) .
INDOOR
1. Op 28 en 29 januari organiseerde de SlAG, de Stichting Indoor Atletiek Groningen, de
traditionele indoorwedstrijd. Voor het tweede achtereenvolgende jaar in het Martini Plaza. Voor
de A-junioren was het tevens het Nederlands Kampioenschap.
Er waren vijf AV Haarlemmers actief. Eén van hen was B-juniore Tara van Schie. Haar mooie
5.12 meter bij het verspringen was goed voor een indoor clubrecord en een vijfde plaats. Verder
waren er goede klasseringen van Kan Dinkla: een gedeeld vierde plaats op de 60 meter met
7,50 sec. en een vijfde plaats bij het verspringen met een geweldige 5,93 meter.
2. Stein Metten is bij de kampioenschappen in Gent zevende geworden bij de zevenkamp. Over
het algemeen gesproken waren de resultaten niet om te juichen. Het ene jaar gaat het beter
dan het andere
CROSSEN
3. Verschillende atleten deden in de winter mee aan crossen, van pupillen tot leden van langeafstandgroep. Er waren wedstrijden van de KNAU-crosscompetitie en van de
Kennemercrosscup. Voor de finale van de KNAU-cross, op 11 maart in Amersfoor1 plaatsen zich
11 A V-Haarlem-pupillen en -junioren. Jirina van Kesteren en Larissa Scholten behaalden een
derde en een vierde plaats bij de A-junioren. In het Kennemercrosscircuit werd bij de meisjes
C/O-junioren Katinka Becker met vier overwinningen overtuigend eerste. Pupil Siem Boot werd
derde in het eindklassement, opgemaakt na zes wedstrijden .

..3

COMPETITIE
4. De seniorenploeg mannen heeft zich net niet weten te handhaven in de tweede divisie. Door
een nieuwe competitieopzet in 2007 komen alleen de beste 36 ploegen hiervoor in aanmerking.
AV Haarlem werd 38e en gaat daardoor naar de nieuwe derde divisie. Toch heeft de ploeg,
aangevuld met verschillende A-junioren, het goed gedaan. In de eigen poule werd de ploeg 6e
van de 16. Mooie PR's waren er in 2006 van Wouter van Gorseten (11.52 sec. op de 100 meter
en 23.52 sec. op de 200 meter), Rolt Bruiin (53.81 sec. op de 400 meter en 24.51 sec. op de
200 meter) en Sirnon Niiland (2.09.87 op de 800 meter). Geen PR, maar wel bijzonder, was dat
Ruud Wielart {50+) ook dit jaar weer de 1.85 m. hoog overbrugde.
5. De jongens A-junioren konden geen potten breken. Wel waren er hoogspring-PR's van Niets
Pijnaker (1.85 m.) en Niets Welier met 1.75 m. Verder liep Mitchell Ciaassen 4.42.00 min. op de
1500 m. en sprong Niets Ran naar 5.76 m. Ronduit verrassend was de tweede plaats op de
estafette van de jongens (45.16 sec.). De meisjes A-junioren en de jongens 8-junioren
eindigden in de middenmoot, zowel in de regionale poule als landelijk bezien. De beste
prestaties kwamen van Kan Dinkla: 6,00 m bij het verspringen en 16,38 sec. bij de 110 m.
horden en van Jirina van Kesteren met 2.23.88 op de 800 meter. De jongens C-p/oeg sprongen
er in 2006 duidelijk bovenuit. Ze werden vierde in de regio Noordwest (23 ploegen) en mochten
daardoor naar de regiofinale. Daar behaalden de jongens een vijfde plaats. Beste prestaties:
een fenomenale 1,65 meter hoog van Gydo van de Pieterman en een mooie 15.2 op de 100
meter horden van Alex Overkamp De meisjes C en de beide D-ploegen bleven helaas steken in
de poule. Ondanks verschillende PR's kwamen ze er niet aan te pas.
NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
6. René Moesman heeft tijdens het Nederlands Kampioenschap Masters, gehouden in Emmen op
10 en 11 juni, een zilveren medaille gehaald op de 100 meter. De 40-plusser liep de afstand in
11 .91 sec. (-1,7 m/s).
7. Het Nederlands kampioenschap junioren A en B werd dit jaar van 30 juni t/m 2 juli gehouden in
Bergen op Zoom , bij AV Spade. Kan Dinkla (8-junior) was voor de club de enige deelnemer.
Kan bleef steken in de halve finale 100 meter (11.80 sec.).
8. Wouter van Gorselen, Niets Ran, Sjoerd Lether en 8-junior Frank van der Peet hebben tijdens
de NK--est.afettft in Amstelveen de vierde plaats behaald op de 4x1 00 m. in een tijd van
45.82 sec.
9. Bij het NK meerkamp in Sittard (25 en 26 mei) is Stein Metten (A-junior) met 5028 punten
achtste geworden .
OOK

OPMERKELIJK

10. Tijdens een meerkamp in Schoonhoven presteerden Tara van Schie (8-juniore) en Alex
Overkamp (C-junior) uitstekend met puntenaantallen van 3774 en 5355 punten. Het zouden
clubrecords zijn ware het niet dat de meerkamp niet plaatsvond op een 400 meter rondbaan met
elektronische tijd.
11. Bij de jongens A en B waren er vijf AIS-jongens die op de 400 meter onder de 56 seconden
bleven, waarvan twee (Rolf Bruijn en Bryan van der Heijden) onder de 55 seconden.
12. Vermeldenswaard waren ook:de prestaties van Niels Ran (A-junior) en Frank van der Peet (8junior) met hink-stapsprong: 11 ,97 meter en 11,61 meter.
13. Een team van AV Haarlem finishte als 27e tijdens de jaarlijkse 10 x 10 km estafette in
Winschoten. De tijd: 7 uur, 35 min. en 27 sec. Er deden 306 teams mee .
14. En dan was er nogmaals Alex Overkamp. Alex, in 2006 2e jaars C-junior, zorgde in
verschillende wedstrijden voor onder meer de volgende knappe prestaties: 1,65 m. hoog, 2.12, 1
sec. op de 800 m., 4.51 ,9 op de 1500 meter, 14,9 sec. met 100 m. horden, 5,68 m bij
verspringen en 39,94 met de speer en 32,03 met de discus. Eind 2006 vertrokken Alex en zijn
broers Nick (D-junior) en Jean-Luc (A2-pupil) voor meerdere jaren naar Abu Dhabi.
Gerard van Kesteren

Zomertraining 2007, ingaande 2 april
Maandagavond baantraining
18:45 - 20:00
Pupillen A, B en C
18:45 - 20: 15
Junioren 0
19:00- 20:30
Junioren C
19:00- 20:45
Junioren A en B en senioren
Donderdagavond baantraining
18:45 - 20:00
Pupillen A, B en C
18:45 - 20:00
Recreanten
18:45-20:15
Junioren 0
19:00-20:30
Junioren C
19:00 - 20:45
Junioren A en B, senioren
19:00- 20:45
Lange-afstandgroep
Voor de overige trainingen ontvangen de atleten die daarvoor in aanmerking komen een
uitnodiging.
Voor 2007 is de leeftijdsindeling als volgt:
Categorie

Pupillen
JuniorenD
Junioren C
Junioren B
Junioren A
Senioren

Geboortejaar
1996 t/m 2000

1994/1995
1992/1993
1990/1991
198811989
1987 of eerder

Op onderstaande dagen is er geen training:
9 april
2e Paasdag
30 april
Koninginnedag
17 mei
~ ~emelvaartsdag
26 mei
~2e Pinksterdag
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" verschijnt 8 maal per jaar"
redactieadres

nummer 1

Rob Sch/ater
Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM

maart 2007

tel. 023-5250752

e-mail avhaarlem@xs4all.nl

MEDEDELINGEN

Kopij voor nr. 2: 27 april 2007

Nieuwe leden
Marly van Schie, senior
Rijksstraatweg 512
Christa Wildeboer, senior
A. Fokkerlaan 13
Elly Dudock, recreant
Duinoordstraat 69
Annette van Kesteren, recreant
Krokusstraat 10
Arthur van de Kooij, recreant
Roemer Visscherstraat 165
Hanneke van Zon-van der Vlugt, recreant Waldeck Pyrmontstraat 19
Brinno Pijnaker, C junior
Joan Maetsuykerlaan 15
Lisa Ottelander, C junior
Marsstraat 82
Coen Brantjes, D junior
Churchilllaan 19
Patriek van der Kooy, D junior
Roemer Visscherstraat 165
Jari de Groot, D junior
Beukenstraat 12
Iris Komen, C pupil
Duinoordstraat 69
Noa Bawits, B pupil
Zuster Dina Brandersstraat 32
Pelle van der Vlugt, recreant
Waldeck Pyrmontstraat 19
Anique Józsi, Minipupil
Rechthuisstraat 4
Camiel Józsi, Minipupil
Rechthuisstraat 4

2026 RA
2024 JA
2023 WC
2015 AG
2026 TR
2013 SB
2024 AR
2024 GG
2012 RM
2026 TR
2023 TB
2023 WC
2042 EE
2013 SB
2024 ED
2024 ED

Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Zandvoort
Haarlem
Haarlem
Haarlem

Van de technische commissie
Laatste trainingen winterseizoen 2006/2007: Zondag 25 maart I Donderdag 29 maart.

Competitie 2007
Senioren 3e divisie
1e ronde
2e ronde
3e ronde
Promotie/degradatie

: 22 april - Amsterdam
: 20 mei - Santpoort
: 3 juni - Reeuwijk
: 2 september

Junioren A
1e ronde
2e ronde
Finale

: 6 mei - Heerhugowaard
: 24 juni - Den Helder
: 23 september

Junioren 8
1e ronde
2e ronde
Finale

: 13 mei - Beverwijk
: 10 juni - Haarlem
: 9 september

Nederlandse
15 april
17 mei
17/18 mei
18/19 mei
19 mei
25/26 mei
27/28 mei

Kampioenschappen 2007
Fortis Marathon, Rotterdam
10 km Sen/J.A. + 5 km M.A. , Utrecht
Meerkamp Sen/Jun A, Sittard
24 uur, Apeldoorn
Werpvijfkamp Masters, Eindhoven
Aangepaste sporten, Emmeloord
Studenten, Amsterdam

1

Junioren C/D
1e ronde
2e ronde
Gebiedsfinales
Landelijke finales

: 21 april - Beverwijk
: 12 mei - Haarlem
: 16 juni - Purmerend
: 8 september

Pupillen
1e ronde
2e ronde
3e ronde
finale

: 12 mei
: 2juni
: 23 juni
: 15 september

9/10 juni
30 juni/1 juli
6/7/8/ juli
22/23 september
29/30 september
14 oktober

Masters, Veldhoven
Senioren, Amsterdam
Junioren NB, Utrecht
Meerkamp Jun 8, C & D
Estafette
Marathon Masters

Na me n & Adressen
Bestuur A.V. Haarlem

Commissies

Voorzitter:
Vacant

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

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

023 - 524 4340

I
1
.

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

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt uitsluitend voor het gehele
kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk bij de
ledenadministratie te gebeuren .
Praktijk Clubarts:
Frits.Knuvelder
023 - 553 0444
Van Oosten de Bruijnstraat 2, 2014 VS Haarlem
E-mail: knuvelder@zonnet.nl

Technische Commissie:
Erik Rollenberg

1

I Lange Afstand Commissie:
Vakant

I Wedstrijd Organisatie Commissie

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

Haarlem/Holland:
Joop van Drunen

023 - 524 4340

Kascontrole Commissie:
Frank van Ravensberg

020- 420 8172

Wedstrijdsecretariaten

1

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

06-18644128
06 - 15186655
023 - 5254659
023 - 5256014
023- 5263123
06 - 41721080
023 - 5279080

Bij geen gehoor:
Joop van Drunen

023 - 5244340

023 - 524 4340

I

I Junioren CID
I

1

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

Pupillen
\ Niels Welier

023 - 525 8709

023- 5256014

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

Trainers A.V. Haarlem
Sanne van Buchem
Jirina van Kesteren
Fred Roozen
Niets Welier
Baltien de Wit
Rob de Wit
Ruud Wielart

023 - 525 0752

A.V. Haarlem op internet

I www.avhaarlem.nl

I
I

Clubkleding:
De clubkleding is te koop tijdens de trainingen.
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Uitslagen
27/28 januari 2007 Nederlandse Kampioenschappen Junioren A. Groningen
Aan dit N.K. namen zeven "Haarlem" junioren deel. Na een pittige reis van ruim 200 km arriveerden we
in het Martini Plaza. In maar liefst 3 hallen werden de wedstrijden verwerkt.
Zaterdag kwamen in actie: Tara van Schie- kogelstoten, Niels Pijnaker- hoogspringen,
Niels Welier- hoogspringen, Frank van der Peet- H.S.S. en Niels Ran - H.S.S.
Voor Niels Welier werd het een klein drama, de aanvangshoogte van 1,62 m. kon hij nog nemen ...... .
maar op de volgende hoogte ging het al mis, dat wordt keihard trainen de komende 2 maanden, in april
start het buitenseizoen!! Niels Pijnaker behaalde ondanks een behoorlijk aantal foutsprongen toch nog
1,80 m. goed voor de 6e plaats.
Tara van Schie was inmiddels begonnen met haar onderdeel kogelstoten. Als meisje 8 kwam zijn in
actie bij de A-meisjes dus moest zij voor de eerste keer stoten met de 4 kg kogel. Tara kwam tot een
redelijke 9,18 m. een 11 e plaats. Om 18:30 stond gepland het hink-stap-sprong. Het begon echter een
uur later, een slechte beurt van de organisatie!! Frank van der Peet kwam in zijn 3 pogingen tot 11,3911,52 - 10,96 m. Helaas geen finale. Niels Ran 11,79 - 11,92 - 11,70 m. de sprong van 11,92 m. was
de Se prestatie in de voorronde dus de finaleplaats, in de finale kwam hij tot de volgende sprongen
11,79-12,13- de 6e poging werd een foutsprong. De 12,13 m betekende een P.R.
Om 21:00 uur vertrokken we naar Haarlem waar we 23:00 uur aankwamen.
Zondag: Sirnon Nijland moest al om 11:15 uur beginnen aan zijn 800 m. Sirnon had er wel wel wat
meer van verwacht, maar het is toch wel even wennen op een baantje van 200 m . een 4e plaats in zijn
serie tijd 2:12,09 s. Ik ben er van overtuigd dat je straks op een 400 m baan beter uit de verf komt.
Larissa Scholten kwam als laatste in actie op de 1500 m. het werd een 6e plaats in de tijd van 5:16,60,
voor Larissa is deze tijd een P.R.!!
Tot slot wil ik de ouders bedanken voor het vervoer van hun "kroost" mensen hartstikke bedankt!!
Joop van Drunen.

11 februari 2007 Nederlandse Kampioenschappen meerkamp, Gent - België
Op zondag 11 februari werd de de meerkamp voor meisjes 8 afgewerkt. Tara van Schie was één van
de deelneemsters aan de 5-kamp. Tara kwwam tot een goede meerkamp en vestigde twee nieuwe
·
clubrecords en een PR. Haar resultaten :
60 m horden
hoogspringen
kogelstoten
verspringen
800 m
totaal

9,90 s Clubrecord. Het oude record van 22 februari 1998, 9,97 s. stond op
naam van Marije landstra
1,39 m
10,94 m PR
4,86m
3.00,98 s
2702 punten Goed voor een clubrecord.

Op de 5-kamp bestond nog geen clubrecord, de Technische commissie had een limiet gesteld van
2250 punten.
Joop van Drunen.
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De halve van Egmond ...
.. . staat bekend als één van de grootste halve marathons van Nederland. Sinds afgelopen najaar is het
ook de titel van een boek van de psychiater Bram Bakker.
Op de achterpagina staat: "Eigenlijk is hij in de eerste plaats een hardloper, en daarnaast is hij ook
psychiater." Dat soort eerlijkheid spreekt me wel aan, het boek gaat mee op een weekje vakantie,
volgende keer meer.
Dit jaar weer toegekeken bij de échte 'halve' in Egmond. Eerst een plek op het strand op circa 3,5 km,
en later bij het 20 km punt. Grappig om te zien dat bij de toppers de verhoudingen na 20 km bijna net
zo liggen als bij 3,5 km, ruwweg waargenomen.
De bekenden die ik van tevoren nog zag, zag ik bij het voorbijlopen dus helemaal niet, het was weer
druk.
Gelukkig hebben we de uitslagenlijst nog, daarop valt te zien dat er veel Haarlemmers meelopen, en
ook één AV Haarlemmer, Joris Rutten. Hij lachte voor de wedstrijd en erna, tussendoor liep hij een
mooie 1.45.55.
Ook één AV Haarlemmer liep mee in de marathon van Lissabon, we hoeven niet te raden wie.
Dichter bij huis houden Frank Peeters en Kareljan Schoutens het spannend bij de 40-ers in de
Kennemer Crosscup.
Slotverzuchting: bij het langslopen van de uitslagenlijsten viel me weer op dat de leeftijdsindeling rond
oudere junioren en neosenioren wat ondoorzichtig is, heb het hieronder geprobeerd goed te noteren.
Voor aanvullingen/correcties: jolt.bosma@planet.nl of 023-5360376

Uitslagen

Marathon van Lissabon, 3 december 2006
130. Christiaan Pfrommer

3.11.09 (M40 24)

Open Haarlemmermeer cross kampioenschappen (3e KCC), 10 december
2006
Pupillen jongens 1,5 km
1. Siem Boot
6.00

10.5 km
Bas Gevaert
Kareljan Schoutens
Frank Peeters
Remy Cornet
Jeroen Peeters
Dick Bais
René Ruis

Jun. AlM jongens 2,5 km
11. Sirnon Nijland
9.45
12.

38.57
41.25
42.42
42.55
47.45
52.39
55.42

(Msen. 7)d
(M40 8)
(M40 14)
(Msen. 24)
(Msen 29)
(M50 30)
(M50 33)

42.47
43.58
44.37
48.54
54.06

(M40 12)
(Msen. 30)
(M40 18)
(Msen. 37)
(M50 22)

Phanos Boscross, 4e KCC, 7 januari 2007
Jongens pupillen 1,3 km
1. Siem Boot
5.56
2,5 km junioren
Stef Bais
Sirnon Nijland
Jirina van Kesteren
Lisanne Schoutens

9.39
9.57
11.27
12.55

(M rec. 1)
(JJun. NB)
(Vneo 1)
(V recr. 1)

10 5 km
Kareljan Schoutens
Remy Cornet
Frank Peeters
Jeroen Peeters
Dick Bais

Egmond halve marathon, 14 januari
Joris Rutten

1.45.55 (Msen. 163)

Midwinter Marathon Apeldoorn. 28 januari
Christiaan Pfrommer 3.10.16 (48e van alle mannen)

Beeckestijn Cross (58 KCC), 28 januari
1 6 km
Siem Boot
Yanika Einholt
Nils Einholt

6.1S (jongens pup. A 1)
8.30 (meisjes pup. C 1)
8.56 (Jongens pup. C 6)

=9.~..::9--=-k=m=-=--------Frank Peeters
37.26
Kareljan Schoutens
37.3S
Remy Cornet
39.36
Adrie Tol
39.43
René Ruis
49.42
Dick Ba is
50.10
Bert Boesten
50.11

(M40 14)
(M40 15)
(Msen.20)
(M40 21)
(MSO 28)
(MSO 29)
(M45 22)

Agenda
Zaterdag 17 maart
Zondag 25 maart:
Zondag 1 april:
Maandag 9 april:
Maandag 9 april:

City-Pier-City Loop, Den Haag
Spaamwoudeloop, Velsen-Zuid
Road Air Run, Hoofddorp
Se strand en bouevardloop, ljmuiden
ge De Zestig van Texel

Beeckesteijncross, Velsen, 28 januari
In de schaduw van de NK indoor voor A-junioren vond zondag 28 januari in Velsen de vijfde cross uit
de Kennemercrosscup plaats, zijnde de Beeckesteijncross. De weersomstandigheden waren wederom
winderig en niet te koud. Niet erg cross-weer dus.
Twee AV-Haarlem senioren verschenen aan de start van de 9.3 km cross. Ondanks een periode van
blessure, pech en mentale tegenslag vocht Remy Cornet zich naar een 20518 plaats met een tijd van
39:36 min. In de tussenstand staat hij nu 13de. In de rankschikking van de dag eindige Jeroen Peeters
maar kort achter Remy op een 23518 plaats. Jeroen liep vandaag 42:47 min.
Bij de Mannen 40+ deden drie AV-Haarlemmers mee. Deze keer was Frank Peeters de beste. Sterker
nog, hij was vandaag de beste A V-Haarlemmer op de 9.3 km. Frank eindigde als 14de in een tijd van
37:26 min. Vlak achter hem finishte Kareljan Schoutens als 1Sde in een tijd van 37:3S. Op de 21 51e plek
vinden wij onze clubgenoot Adrie Tol terug. Zijn tijd was 39:43. In de tussenstand bij de Mannen 40+
staat Kareljan nu ?de, Frank 11de en Adrie 19de.
Bij de Mannen 4S+ ook twee deelnemmer met een AV-Haarlem hart. Good old Bert Boesten en JD
Derissen. Voor Bert de eerste kennemercrosscup-cross van het seizoen. Een beetje laat, misschien,
een mooie eindrankschikking zit er tenslotte niet meer in. Maar ja. beter laat dan nooit. Bert liep de 9.3
km in SO: 11 min en finishte daardoor als 22ste in zijn leeftijdsklasse. Op ruim een minuut volgde JO
Derissen. Hij einidigde als 2S51e in een tijd van S1 :22. Beide heren spelen geen rol van betekenis in het
eindklassement met een 54ste en saste plek voor Bert en JD respectivelijk. Hoewel laatstgenoemde ook
in de tussenstand van de senioren staat vermeld.
Gebroedenijk naast elkaar, vinden we in de uitslagen lijst van de Mannen SO+ twee AV Haarlemmers
op plaats 28 en 29. Beste van de twee was René Ruis met een tijd van 49:42 min. Op een halve minuut
van René, finishte Dick Bais. Zijn tijd was SO: 10 min.
In de uitslagenlijst van de recreanten viel dit keer een zeer bekende naam op. De naam: Vincent van
der Lans, de oud-AV Haarlemmer, bekend van de middenlange afstand in zijn junioren tijd, eind jaren
'90, met Bas Gevaert en trainer Han Bauw. Vincent bereikte in Velsen een keurige sc1e plaats met een
tijd van 38:43 min.
Bij de pupillen deed natuurlijk Siem Boot ook weer mee. Siem is volop in de race met zijn KAV Holland
concurrent om de eerste plaats in de eindstand te halen. Voor de derde keer op rij won Siem de cross
voor A-pupillen. Hij liep de 1.6 km in 6:15 min. Zijn concurrent finishte vlak achter hem op 1 seconde.
Hierdoor staan de twee rivalen op een gedeelde eerste plek met een gemiddelde van 99.S punten.
Zoals het er nu naar uit ziet zal de laatste race van de Kennemercrosscup de doorslag möeten geven.
Deze laatste race zal zijn in Castricum op zondag 2S februari.
Rolt Bruijn

Phanos Boscross,

4de

race Ken nemercrosscup 2006-2007, 7 januari 2007

Een nieuw jaar is weer begonnen, de goede voornemens zijn weer uit de kast gehaald en de jaarlijkse
AV-Haarlem nieuwjaarsreceptie is in aantocht. Maar helaas, aan een paar AV-Haarlemmers was deze
gezellige meeting niet besteed. Zondag 7 januari was voor hen namelijk de dag dat er weer gecrosst
kon worden in het kader van de Kennemercrosscup 2006-2007. Om precies te zijn, de jaarlijkse
boscross van AV Phanos in het Amsterdamse Bos stond op het programma.
Deze keer begin ik mijn verslag bij de vrouwen neosenioren. Dit, omdat in deze categorie voor het
eerste in deze editie van de Kennemercrosscup een AV Haarlemse meedeed in de persoon van Jirina
van Kesteren. De eerstejaars neoseniore liet meteen zien dat ze een goede gooi voor de
eindoverwinning had kunnen doen, ware het niet dat ze hooguit maar 3 van de 6 crossen kan lopen,
terwijl er 4 gelopen moeten worden om in de einduitslag mee te willen tellen. Desalniettemin, Jirinia won
in het Amsterdamse Bos de cross over 2.5 km in een tijd van 11:27 min.
Op deze miezerige zondagochtend heeft A-junior Sirnon Nijland de stijgende lijn in zijn prestaties
gecontinueerd. Sinds de eerste cross die Sirnon dit cross-seizoen loopt gaat het met elke cross een
stuk beter. Waar vorige keer net geen top 10 plek voor hem weggelegd was, was het deze keer wel
raak. En hoe, een podiumplek voor Simon, 3de, met een tijd van 9:57 min over 2.5 km. In de
tussenstand van de Kennemercrosscup staat hij voorlopig nog 11de. Maar rekening houdend met zijn
gemiddelde punten aantal per cross van 91.0, zal hij zeker nog een paar plaatsen stijgen als hij nog
minimaal1 cross loopt. En misschien zelfs wel een top 5 positie als de punten van zijn eerste cross, die
minder goed ging dan deze van zondag, wegvallen .
Bij de jongens pupillen is het engekent spannend in de tussenstand. AV Haarlem Siem Boot won in het
Amsterdamse Bos de pupillen race over 1.3 km in een tijd van 5:56 min, 4 seconden voor zijn KAV
Holland concurrent voor de eindoverwinning. Voorlopig staat Siem tweede in de tussenstand, ondanks
2 overwinningen. Zijn concurrent echter, heeft ook twee overwinningen behaald, maar daarnaast ook
twee tweede plekken, waardoor zijn gemiddelde net even hoger is dan die van Siem. Als Siem de
eindzege in de Kennemercrosscup wilt pakken, dan zal hij de volgende crosswedstrijden moeten
winnen om niet afhankelijk te zijn van anderen. Het belooft in ieder geval een spannende finale tussen
de twee jeugdige looptalenten te worden.
Bij de senioren en veteranen deden 5 AV-Haarlemmers mee. Dit keer was Kareljan Schoutens de
snelste, bij afwezigheid van Bas Gevaert. De 10.5 km werd door hem in 42:47 min gelopen, hij finishte
daarmee als 12de in de M40+ categorie. Goede tweede bij de AV Haarlemmers was Remy Cornet. Zijn
tijd was 44:04 min, en leverde hem een 29ste plaats bij senioren op. Hiermee was Remy voor het eerst
sneller dan Frank Peeters. Frank werd bij de M40+ categorie 18de met een tijd van 44:37 min. Ook
Jeroen Peeters was zondag naar Amsterdam gekomen om mee te doen aan de 10.5 km cross. In een
tijd van 48:54 min werd Jeroen 36518 bij senioren. De nestor van het vijftal, Dick Bais was net als in de
Haarlemmermeerpolder ook deze keer weer van partij. Hij werd 21ste bij de M50+, met een tijd van
54:06.
In de tussenstand voor de Kennemercrosscup staan de senior- en veteraan-AV Haarlemmers die nog
in de race zijn voor een eindrangschikking op de volgende plaatsen:
Bij de senioren mannen:
10de Remy Cornet
gemiddeld 76.5 punten, in totaal 306 punten.
14de Jeroen Peeters
gemiddeld 68.0 punten, in totaal272 punten.
15de Bas Gevaert
gemiddeld 90.3 punten, in totaal271 punten.
Bij de mannen 40+
4de Kareljan Schoutens
8ste
Frank Peeters
21 sta Adrie Tol

gemiddeld 90.8 punten, in totaal 363 punten.
gemiddeld 85.8 punten, in totaal 343 punten.
gemiddeld 80.5 punten, in totaal161 punten.

Bij de mannen 50+:
33ste René Ruis
37 518 Dick Bais

gemiddeld 53.7 punten, in totaal161 punten.
gemiddeld 73.0 punten, in totaal146 punten.

Rolf Bruijn

Zes A V-Haarlemmers in de nationale ranglijst 2006
Op de website http://web.inter.nl.net/hccltedeka/atletieklranglijst.html wordt actueel bijgehouden welke
prestaties landelijk de beste zijn. Er staan per leeftijdsgroep pakweg de beste 25 prestaties per
onderdeel. Er zijn jaarlijsten, er is een allertijdenlijst en er wordt onderscheid gemaakt tussen outdoor
en indoor. De website is ook als link opgenomen op die van AV Haarlem. Hieronder een antwoord op
de vraag wie van onze vereniging doordrong tot de besten van het land? Maar eerst de cijfers.
Net als vorig jaar hebben slechts zes AV Haarlem-atleten met hun prestaties op de baan de nationale
jaarlijst van 2006 gehaald. Daarnaast heeft het estafetteteam van de jongens A de lijst gehaald. Het
belangrijkste verschil met vorig jaar is dat er geen enkele top-tienprestatie bij is. In het verlengde
daarvan: geen enkele prestatie was zodanig dat hij meermalen in de lijsten voorkomt. In ander jaren
werden sommige prestaties namelijk niet alleen in de eigen categorie genoemd (bijv. junioren C) maar
. ook in de naasthogere categorie (bijv. junioren 8).
Onderstaand tabelletje geeft de ontwikkeling van de afgelopen jaren weer voor onze vereniging.
in de l~ndelijke jaarlijsten
aantal A V-Haarlemmers
aantal estafetteteams
aantal prestaties
aantal vermeldingen
aantal top-1 0-prestaties

2003
6
1
17
18
4

2005
6
0
15
19
4

2004
11
1
22
27
8

2006
6
1
12
12

0

Alex Overkamp (C-junior) liep op 9 april (met wind) in Purmerend 12, 1 sec. op de 100 meter. Hiermee
is hij 25e op dê lijst 2006. Hij komt ook voor op het onderdeel 800 m. Daar staat hij 38e met 2:12,1 (12
mei in Krommenie). Vervolgens staat zijn 14,9 handtijd op de 100 meter horden apart vermeld (2 juli in
Schoonhoven). Op de achtkamp staat hij als 13e van Nederland op de lijst. Viermaal op de lijsten.
Klasse.
Gydo van de Pieterman (C-junior) staat ook op de lijst. Met 44,7 handtijd op de 300 meter horden,
Haarlem 15 september). Een 20e plaats
Tara van Schie (8-junior), staat 25e op de lijst op de zevenkamp, met haar meerkamp in Schoonhoven
op 2 juli. En negentiende staat ze bij het hinkstapspringen: 10,05 meter in Amstelveen op 18 juni.
Niels Pijnaker (B-junior) sprong 1,85 hoog. Dit was goed voor een 17e plaats. Gesprongen in
Amstelveen op 18 juni.
Jirina van Kesteren (A-junior) staat 24e in de lijst van de 400 meter horden. Het ging om 69.47,
gelopen in Lisse op 6 mei.
Steln Metten. (A-junior) is als 37e op de lijst met kogelstoten: 11,68 m. 25 juni in Sittard. Op de
tienkamp verwierf hij, ook in Sittard, een mooie elfde plaats op de landelijke lijst.
Het A-junioren estafetteteam kwam met 45,16 sec op de 4 x 100 meter op een twaalfde plaats op de
landelijke lijst. Tijdens het NK estafette in Amstelveen op 18 juni.
Gerard van Kesteren
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Finale KNAU cross Castricum

En dit weekend was het dan zover. De finale van de KNAU
crossen . 5 AV Haarlem atleten hadden zich geplaatst voor deze
wedstrijd . Het werd gehouden op camping Bakkum . Een mooie
plek voor een cross. Een echte cross , met heuvels,
boomstammen , zand , korte bochtjes , bomen midden in het
parcours enz. Hartstikke leuk! Het zonnetje scheen en iedereen
had er zin in .
Daan beet het spits af met een lange 5 km . Zijn groep ging hard
van start, maar Daan liet zich niet gek maken. Hij liep een
mooie race en eindigde op de keurige 30e plaats. Per kilometer
liep hij 4.10 sec. Heel snel dus .
Larissa moest daarna. Zei had zich als 1e geplaatst van onze
regio , met nog 2 andere meisjes. Ze liep heel mooi , en eindigde
van de meisjes junioren A en Bals 6e . Ik had gezien dat de
eerste twee meisjes, B meisjes waren . Dus dat zou spannend
worden , zou ze een podiumplek halen? En ja hoor, een mooie
2e plaats! Met maar vier seconden achter nummer 1. Super
gedaan!
Junior D1 , Joost, was ruim op tijd . En keek nog even naar de
starters voor hem . Ook Joost liep een goede wedstrijd. Een
goede middenmoter met een 36e plaats.
Toen moesten er nog twee pupillen starten. Als eerste Paul.
Had de finale net gehaald. Hij was als laatste van deze regio
door. En dat voor de eerste keer crossen dit seizoen . Jason liep
ook dit seizoen voor het eerst een cross . En al meteen in de
finale. Jason is ongeveer 15e geworden . In de uitslagen staat
hij als 31 e, maar zijn moeder en ik hebben geteld en hij is
ongeveer 15e geworden . Waarschijnlijk is hij na de finish even
staan uithijgen bij het hek, en zijn andere kinderen langs heb
gelopen voordat ze werden genoteerd. Dus tip voor volgende
keer: Altijd nog even doorlopen tot je uit de hele fuik bent! Maar
goed , van alles kan je leren . Het was een zwaar parcours , maar
iedereen kan meer dan tevreden zijn!

Uitslagen
Jongens B junioren
30e Daan Börger

20 :52 min

14,4 km/h

4.10 min/km

Meisjes A junioren
2e Larissa Scholten

12:05 min

14,9 km/h

4.01 min/km

Jongens D1 junioren
36e Joost van Rietbergen 8:31 min

14,1 km/h

4.13 min/km

Jongens pupillen A 1
63e Paul luiderduin

11 ,8 km/h

5.05 min/km

Jongens pupillen B
Jason Komen

7:38

Cross Bussum
Zaterdag 13 januari kwamen 9 av Haarlem atleten in actie op een camping in Bussum. Het zouden er
eigenlijk 10 moeten zijn, maar helaas heeft Larissa zich moeten afmelden met scheenbeen klachten.
Hopelijk is het snel over!
Ronja en Jason kwamen goed voor de dag met een respectievelijk 4e en Se plaats. Jason liep zoals
zijn vader zei, alsof de duvel hem achterna zat. Hij begon bewust wat sneller dan in de eerste wedstrijd
en dat heeft goed uitgepakt. Hij was wel helemaal uitgeteld, maar dat mag ook wel na zo een goede
race: 1250 meter in 5.06 minuten.
ledereen heeft het super goed gedaan. Paul die weer keurig 22e werd. Nynke die voor het eerst als av
Haarlem atlete een wedstrijd deed. Jelle die zich niet van de wijs liet brengen doordat hij te laat was. Hij
mocht met de volgende groep meedoen. En Yashin, Gydo en Luuk die er altijd weer bij zijn!
Jongens A junioren, 4000 m. (11)
10. Yashin van Kesteren
18.38

Jongens A2 pupillen, 1250 m. (62)
5.23
42. Jelle Rienstra

Jongens 8 junioren, 4000 m. (29)
10. Daan Börger
16.33
18. Gydo v/d Pieterman
17.17

Jongens A1 pupillen, 1250 m . (50)
22. Paul luiderduin
5.26

Meisjes 8 junioren. 2500 m. (1 0)
4. Ronja Metten
10.48
Jongens C junioren, 3000 m. (40)
24. Luuk v/d Pieterman
13.49

Meisjes A1 pupillen. 1250 m. (42)
19. Nynke Brandsma
5.43
Jongens 8 pupillen, 1250 m. (45)
5. Jason Komen
5.06

Foto's van deze cross kun je altijd nog kijken via onze website: www.avhaarlem.nl

Cross Manniekendam
Zaterdag 10 februari was de derde en laatste cross voor de finale op 10 maart. Het parcours was op en
om de grasbaan van Monnickendam. Vroeger heb ik daar ook gelopen en toen vond mijn ouders altijd
een beetje zeuren. Ze zeiden altijd dat ze het zo koud hadden. Gingen met vele lagen op weg naar
Monnickendam. Ik vond dat altijd wat overdreven, maar paps en mams ik snap nu wat jullie bedoelden.
Het was koud!! Ik was blij dat er een kantine was.
Maar buiten de kou heeft av Haarlem het uitstekend gedaan. De twee dames werden beiden 1e in hun
·
categorie. Gefeliciteerd dames, goed gelopen!
Maar ook de mannen waren goed. Bijvoorbeeld Daan met een Se plaats. En Jason, die ondanks zijn
verkoudheid toch liep, werd nog 12e van de 39.
Meisjes A junioren. 3000 m. (6)
1. Larissa Scholten

11.32

Jongens 8 junioren. 5000 m. (16)
8. Daan Börger
17.35
18.03
11. Gydo v/d Pieterman
Meisjes C junioren, 2000 m. (17)
1. Katinka Becker
7.29

Jongens C junioren, 3500 m. (41)
25. Luuk v/d Pieterman
14.46
Jongens 01 junioren, 2000 m. (38)
16. Joost Rietbergen
8.37
Jongens A1 pupillen, 1500 m. (51)
30. Paul luiderduin
6.36
Jongens 8 pupillen. 1250 m. (39)
12. Jason Komen
5.20

Wie gaan er naar de finale op 10 maart in Castricum? Voor elke cross hebben de atleten punten
gekregen. Nummer 1 kreeg 1 punt, nummer 2 kreeg er 2 enz. De twee beste crossen worden bij elkaar
opgeteld. 50% van het aantal deelnemers dat zich geklasseerd heeft (afgerond naar boven) wordt
toegelaten tot de finale. Bij een gelijk aantal punten gaan beide deelnemers door.
Larissa Scholten
Daan Börger
Joost Rietbergen
Paul luiderduin
Jason Komen

MJA
JJB
JJD1
JPA1
JPB

Jirina van Kesteren

.9

Indoor 3 Februari in Amsterdam
Op 3 februari vertrokken we met 6 pupillen naar de bomvolle Ookmeer hallen in Amsterdam . Ook dit
jaar was het weer top drukte in Amsterdam-West. Maar omdat deze wedstrijd al jaren bestaat wist de
jury deze drukte in goede banen te lijden. ledereen die meedeed deed een meerkamp over 3
onderdelen en (als ze dat wilde) een afsluitende 600 meter, die overigens niet mee telde voor het
eindtotaal in de meerkamp.
Paul Zuiderduin:
Voor Paul was dit zijn eerste indoorwedstrijd. Hij deed het erg goed. Hij begon met hoogspringen. Bijna
elke poging haalde hij in 2 keer, waardoor hij het voor de toeschouwers extra spannend maakte (in
deze wedstrijd had je slecht 2, in plaats van 3, pogingen). Hij strandde uiteindelijk op een hoogte van
1.10 meter, een prima prestatie! Daarna de 50 meter. Deze legde hij af in precies 9 seconde. Ook met
het kogelstoten kwam hij uit op een mooi rond getal, 5.00 meter precies. Dit bracht zijn puntentotaal op
1132, en dat was uiteindelijk goed voor de 14 plaats. Heel goed gedaan Paul!
Jason Komen:
Dat Jason als een bezetene kon lopen wisten we al. Maar dat hij op de technische nummers ook met
de beste mee kon was nieuw voor ons. De kogel van 2 kg stoot hij naar een mooie 5.19 meter. Dit was
de 3de plaats voor Jason. Ook het hoogspringen was, zeker voor zijn lengte, goed: 0.90 cm. Daarna de
40 meter. De eindtijd was 7.4 seconden. Hij eindigde als 6de met 1045 punten. Jason was slechts 38
punten verwijderd van 4de plaats. Daarna de afsluitende 600 meter. Na 4 rondes voluit te hebben
gelopen verder de laatste 2 rondes heb toch iets te zwaar. Het resulteerde in een tijd van 2.24.3. En
ook dit leverde een 6de plaats op
Iris Komen:
Iris is de kleine zus van Jason en zit iets korter op atletiek, maar ze deed het zeker niet minder. Haar
verspringen leverde een mooie 100 punten op met een afstand van 1.91 meter. De volgende wedstrijd
gaan we gewoon over die 2 meter heen! Ook iris is nog niet de langste, maar de 0.75 meter met
hoogspringen mag er zeker zijn. De 40 meter legde ze af in 8.9 seconde. De werd uiteindelijk 11 de met
een puntentotaal van 448. Op de afsluitende 600 meter probeerde ze dezelfde tactiek te gebruiken als
haar grote broer, hard van start. Dit was iets te veel van het goed, maar ze eindigde uiteindelijk wel op
een mooie 11de plaats met een tijd van 3.33.4.
Esther Kiel:
Ester is van alle makten thuis. Ze kan zowel stoten, springen als hard rennen, en vooral het eerste
kwam er in deze wedstrijd goed uit. Ze stootte voor het eerst de kogel naar de 6.00 meter precies, een
prachtig PR waar ze de hele winter voor heeft getraind. Ook het verspringen was erg goed: 3.67 meter.
De 50 meter legde ze af in 8.5 seconden. Ze eindigde al12de (in een veld van 33!) met een
puntentotaal van 1314. En toen kwam de 600 meter. Vorig jaar redde ze het 'net niet'. Ze werd toen,
met 1 seconde van de nummer 3, 4de. Ook dit jaar was het weer net niet. Esther liep erg goed, maar
het was net niet goed genoeg, ze werd weer 4de met 2.13.13
Siem Boot en Arthur Breukens:
In de categorie van de jongens pupillen A2 kwamen 2 atleten van onze club uit: Siem en Arthur. Voor
Arthur was dit zijn eerste wedstrijd en door te zeggen dat hij zenuwachtig was druk ik me nog ligt uit.
Het begon voor allebei met hoogspringen, niet een onderdeel dat hun beide ligt. Arthur sprong 0.80
meter, Siem 10 cm hoger, 0.90 meter. Daarna het kogelstoten. Een onderdeel dat Siem ook al niet ligt,
maar Arthur juist wel. Arthur stootte naar een mooie 6.46 meter, en dat was meteen goed voor een 7de
plaats. Siem deed het voor zijn maatstaven ook heel goed: 5.05 meter. Hierna kwam de 50 meter, een
van de betere onderdelen vanSiem.Maar door een heellang wachtende starter werd het 7.9
seconden. Wel een 2de plek, maar als de start goed was verlopen was hij 1ste geworden. Arthur legde
de 50 meter af in 8. 7 seconden, en voor Arthur is dit een goede tijd . Daarna de 600 meter. Arthuren
Siem zaten niet in dezelfde serie, waardoor we ze allebei goed konden aanmoedigen. Voor Arthur
werden het 6 slopende ronde, maar ik heb er respect voor dat hij ze uitliep. Hij kreeg hierdoor zelfs een
harder applaus dan de winnaar van de serie! Hij liep uiteindelijk 2.53.5. Hierna kwam Siem en hij liep in
een keer alle frustratie van de 50 meter weg. Hij begon hard, heel hard. De nummer twee kwam nog
dichtbij in de laatste ronde, maar Siem had nog wel iets over om te laten zien wie nou de beste is op de
600 meter. Hij won hem, in een mooie tijd van 2.04.1
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Uitslagen
Naam
14. Paul luiderduin (A 1)

Totaal
1132

kogel

gnt
341

hoog gnt
1.10 416

SOm gnt
9 .0 37S

Totaal
104S

kogel gnt
S.19 354

hoog gnt
0.90 269

40m gnt
7.4 422

600m
2.24.3

Naam
11. Iris Komen (C)

Totaal
448

ver gnt
1.91 100

hoog Qnt
0.7S 1S9

40m gnt
8.9 189

600m
3.33.4

Naam
12. Esther (A2)

Totaal
1314

kogel gnt
6.00 406

ver Qnt
3.67 4S2

SOm Qnt
8.S 4S6

600m
2.13.3

Naam
17. Siem Boot
21. Arthur Breurkens

Totaal
1180
10S2

kogel gnt
S.OS 34S
6.46 434

hoog Qnt
0.90 269
0.80 196

SOm Qnt
7 .9 S66
8.7 422

600m
2.04.1
2.S3.S

Naam
6 . Jason Komen (8)

s.oo

Niels Welier

Bowlen groot succes!!
Op zondag 11 maart was het dan zover. De pupillen gingen bowlen. Eerst
stond dit gepland op 2S februari, maar omdat er heel veel op vakantie waren
was het verplaats naar 11 maart. En dat was· maar goed ook. We gingen
uiteindelijk met 30 pupillen naar de bowlingbaan. En was ze in februari niet
hadden, hadden ze in maart wel: een speciaal kinderarrangement Onder
begeleiding van clown Bernie (en nee, hij heette niet Bassie en had geen
broer die Adriaan heette!) gingen ze, verdeeld over S banen, eerst een uur
cosmicbowlen.
Bijna iedereen had zich aan de dresscode gehouden door iets wits aan te
trekken, want met dat blacklight had dat een heel mooi effect. De clown
maakte voor iedereen met ballonnen iets leuks waardoor iedereen met
ballonnen dieren naar huis ging . Na het bowlen (dat trouwens begeleid werd
met speciale kindermuziek, ze hadden echt overal rekening mee gehouden) gingen we eten. We waren
voor dat eten een beetje huiverig, omdat het een grillarrangement was. We waren dus bang dat er een
grill op tafel stond en dat je zelf je eten kon grillen. Gelukkig was dit niet zo. Je kon bij de kok je eten
halen, er was een saladebar en de friet stond op tafel. En toen kwam aan de tafel de echte goochelaar,
en vooral van de truc met de balletjes waren de kinderen erg onder de indruk. Maar de echte klapper
moest nog komen.
Na een paar flauwe trucs van de Clown (het is per slot van rekening een clown!) kwam hij aan zetten
met een lege doos. Hij zei dat hij hieruit een konijn kon toveren. Dat wilde iedereen natuurlijk wel zien.
En nadat we met z'n dertigen een toverspreuk hadden uitgesproken kwam er inderdaad een konijn uit,
een pluche konijn! ledereen was eigenlijk een beetje teleurgesteld hierin, maar van de clown hadden
we eigenlijk ook geen echt konijn verwacht. ledereen liep alweer terug naar zijn tafel toen de clown zei
dat hij er een echt konijn van kon maken. Ze mochten kiezen: een witte of een zwarte. De meningen
waren verdeeld en nadat ze opnieuw een toverspreuk hadden uitgesproken kwam er een zwartwit
konijn uit, en dit keer een echte! ledereen sloeg achterover, en zelfs wij vonden het knap. Sommige
vonden het eigenlijk wel zielig, zo'n konijn in een doosje, daarom toverde Sertie hem niet weg. Toen het
eten klaar was, en iedereen nog ballonnen dieren wilde hebben van de clown kwamen de eerste ouders
al. Ze hadden de grootst mogelijke moeite om hun kinderen bij de clown weg te krijgen maar uiteindelijk
was iedereen rond half zeven weg.
Het uitje was zeer geslaagd, vooral omdat het volledig in het teken stond van de kinderen .. Wij hebben
geen kind aan ze gehad. We beloven dat we dit snel nog een keer gaan doen!!
Niets en Jirina
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Kerstveldloop 17 december 2006
Zondag 17 december. Zoals gewoonlijk om 10 uur op de atletiekbaan. Met alle pupillen, C,D en B
junioren inlopen achter Fred aan. Daarna oefening om goed warm te worden, want de winter komt er
nu toch echt aan! ledereen een startnummer op en de pupillen konden beginnen aan de kerstveldloop.
Door de trainers was een mooi parcourtje uitgezet door de zandbak heen, de weerstandsheuvel op en
af, om de hoogspringbak terug naar de finish. Deze rondes waren ongeveer 500 meter, de pupillen
liepen 2 rondes. Wie zou er als eerste over de finish komen was het Siem of Daan, het was spannend
onderaan bij de uitslagen kan je zien wie er het snelste heeft gelopen, ook bij de meiden is een erg
snelle tijd gelopen.
Voor de nieuwe kinderen waren 2 rondjes toch wat lang maar toch heeft Charita één heel rondje
kunnen volhouden!
Toen waren de Junioren aan de beurt. Deze moesten 3 rondes lopen, na wat gezeur van de B junioren
BOB en GYDO zijn ze toch van start gegaan. Als snelliep de nieuwe Koen voorop. Op het allerlaatste
stukje werd hij ingehaald door Gydo en Stijn. Maar Koen toch mijn complimenten!
Voor Joëllewaren de 3 rondjes iets te lang maar onder begeleiding van Fred heeft ze toch 2 rondjes
kunnen volhouden, Joëlle over een paar weekjes zal je zien dat het steeds beter gaat. Lisa deed voor
het laatst mee met de veldloop en ook met de trainingen, helaas gaat zij ons verlaten. Leuk dat je er
nog even was en we gaan je missen!
Hieronder vind je alle uitslagen. Leuk dat jullie er allemaal waren.
Ps in de winter zijn er een aantal crossen waar je aan mee kan doen. Vraag ernaar bij je trainer.
Sportieve groeijes,
Sanne van Buchem, trainster D junioren.

PUPILLEN:
2 rondes

Pupillen C jongens en meisjes
Fleur van Milaan
6.09.5
Menno Moejstra
6.25.4
Yke Mauritz
7.22.8
Charita Lingwé
Pupillen B jongens en meisjes
Emma Peters
5.31.7
Pim Pauel
5.38.3
Olie de Vries
5.43.5
Sonja Goedemans
6.01 .7
Siem Prins
6.17. 9
Pupillen A 1.2 jongens en meisjes
Siem Boot
4.38.0
Daan Koster
4.50.6
5.27.5
Esther Kiel
llse van Milaan
5.32.2
5.37.7
Tanja van Zadelheft
6.00.3
Adam Osz
Welmoed Broug
6.19.4
Emma Joste
6.19.8
Arthur Brunkus
7.20.6

JUNIOREN
3 rondes

Junioren D meisjes
Naomie Roba
7.19.9
Joëlle Wijsman 2 rondjes gelopen
Junioren D jongens
Koen Brandjes
Tjalling Haije
Joost van Rietbergen
Marnix Zadelheft
Stephan den Ridder

6.43.5
7.01.4
7.05.5
8.21.1
8.22.2

Junioren C meisjes
Zoë van Schie
Lisa van Dijck

7.19.6
7.24.5

Junioren C jongens
Stijn van Rijsbergen
Bart Eijckman
Luuk van de Pieterman
Dik de Groot
Vincent Witmond

6.41.1
6.57.7
6.58.1
7.17.5
7.50.0

Junioren B jongens
Gydo van de Pieterman
Bob de Groot
Martin Froom

6.39.1
7.05.9
10.26.9

Ranglijsten AV Haarlem 2006, Jongens junioren C
samenstelling Joop van Drunen en Gerard van Kesteren
(. ...) = beste prestatie in 2005
Tenzij anders vermeld zijn handtijden op de korte nummers gecorrigeerd naar elektronische tijden
Excl. korte looponderdelen onderlinge wedstrijd

100 mtter {12.5}
1 Alex Overkamp
2 Gydo van de Pieterman
3 Bob de Groot
4 Vincent Witmond

12.0
12.5
14.0
15.4

800 meter (2.17 .8}
1 Alex Overkamp
2.12.1
2 Gydo van de Pieterman 2.22.9
3 Jurgen Wielart
2.23.12
4 Daan Börger
2.28.9
5 Bob de Groot
2.52.3
6 Vincent Witmond
2.55.3
1000 meter (3.07.1}
1 Alex Overkamp
2 Gydo van de Pieterman
3 Bob de Groot

3.00.9
3.08.7
3.57.0

1500 meter (5.06.3}
1 Alex Overkamp
2 Gydo van de Pieterman
3 Bob de Groot
4 Vincent Witmond

4.51.2
4.59.5
5.57.6
6.12.0

100 meter horden (16.7)
1 Alex Overkamp
2 Gydo van de Pieterman

14.9
16.3

achtkamR {~875}
1 Alex Overkamp
2 Gydo van de Pieterman

5355
4651

versRringen {5.29}
1 Alex Overkamp
2 Gydo van de Pieterman
3 Bob de Groot
4 Vincent Witmond

5.68
5.26
4.39
3.49

hoogsRringen (1.55}
1 Alex Overkamp
2 Gydo vd Pieterman
3 Joël van Wijk
4 Bob de Groot
5 Vincent Witmond

1.65
1.65
1.50
1.20
1.10

SReerwerRen (31.36)
1 Alex Overkamp
2 Joël van Wijk
3 Jurgen Wielart
4 Gydo van de Pieterman
5 Bob de Groot

39.94
29.17
28.22
27.96
15.42

kogelstoten {9. 71}
1 Alex Overkamp
2 Joël van Wijk
3 Gydo van de Pieterman
4 Bob de Groot

10.84
10.65
8.94
5.90

discuswarRen {29.70)
1 Alex Overkamp
2 Gydo vd Pieterman
3 Jurgen Wielart
4 Joël van Wijk
5 Daan Börger
6 Bob de Groot

32.03
24.77
20.60
18.86
15.09
12.13

-

1~

·sPORTHUMOR

Grafische partner voor:
zwembaden, zorginstellingen, ziekenhuizen,
makelaars, advocaten, projectontwikkelaars,
interieurzaken, autoschadebed rijven, hotels,
scholen, beveiligingsbedrijven, verzekeraars,
uitgeverijen, chocolade-industrie, musea,
muziekindustrie, farmaceutische industrie,
overheden, sanitai rgroothandels, financiële
dienstverleners. Vele andere ondernemingen
.
g1ngen u voor.

Wellicht vindt ook u de weg naar StyleMathöt,
dé drukker met de grootste klantdiversiteit van
grafisch Nederland.
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Waarderweg 56 Haarlem
Postbus 2096, 2002 CB Haarlem

t +31 (0)23 55 333 55

f +31 (0)23 55 333 50

e info@stylemathot.nl w www.stylemathot.nl

