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

De nieuwe kollektie spikes, wedstrijd
en trainingsschoenen 

Ruime keus in functionele loopkleding 

Deskundig advies door ervaren 
Hardlopers en Baanatleten 

10% korting voor AV Haarlem leden 

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

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

DONDERDAG 27 MAART 2008 
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 
3. Mededelingen 
4. Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen 
5. Goedkeuring jaarverslagen 

a. Secretaris 
b. Penningmeester 
c. Kascontrole commissie 
d. Technische commissie 

6. Verkiezing van het bestuur 
Aftredend en herkiesbaar bestuurslid: 
Jan Willem Kooij (penningmeester) 
Joop van Drunen (waarnemend voorzitter) 

7. Vaststellen van de begroting 2008 
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 
17 maart 2008, bij de secretaris: P. Pijnaker, Joan Maetsuykerlaan 15, 2024 AR Haarlem of 
per e-mail: Peter.pijnaker@tip.nl 

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 17 maart 2007. 

Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar. 

Namens het bestuur 

Peter Pijnaker 

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2007 

Degene die het financieel verslag over 2007 vóór de jaarvergadering wensen te ontvangen 
dient onderstaande strook uiterlijk17 maart te sturen aan de secretaris. Het verslag zal 
binnen 1 week aan u worden toegezonden. 

Ik wil graag het financieel verslag over 2007 ontvangen 

Naam ..... . ........ . ...... ... ........ . ..... .. . 
Adres ...... .. ................... .. .... ... .. . . Postcode en woonplaats .... .. ... .. . .. . . 
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nummer6 

december 2007 

"verschijnt 8 maal per jaar'' 
redsetJeadres 
Rob Schlüter 

Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM 

tel. 023-5250752 

e-mail svhssrlem@xs4BJJ.nl 

MEDEDELINGEN Kopij voor nr. 1: 7 maart 2008 

Nieuwe leden 
Jeffrey Sullivan, Senior 

- Stefan Kok, A junior 
Joris Treep, C junior 
Bart Kruizenga, D junior 
Noud Stroet, D junior 
Myrea den Ridder, A pupil 
Benjamin Venlnga, A pupil 
Eva Zweers, A pupil 
Robin van der Pauw Kraan, B pupil 
Misha Schene, C pupil 
Mats van der Vlugt, C pupil 
Alex Driessen, Minipupil 
Thom Holt, Minipupil 

Lange Margarethastraat 55 
Marnix van St. Aldegondestraat 8 
Waldeck Pyrmontstraat 2 
Oude Raamstraat 13 A 
Twijnderslaan 43 
Steve Bikestraat 172 
Marnixstraat 50 
Julianalaan 178 
Kinderhuissingel 30 
van Kinsbergenstraat 19 
Parklaan 55 j 
Houtvaartkade 42 
Marsstraat 71 

2011 PL Haarlem 
2042 AN Zandvoort 
2013 SC Haarlem 
2011 ZG Haarlem 
2012 BH Haarlem 
2033 OW Haarlem 
2023 RG Haarlem 
2051 JW Overveen 
2013 AS Haarlem 
2014 DG Haarlem 
2011 KR Haarlem 
2111 BS Aardenhout 
2024 GB Haarlem 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
============================================================================== 
Let op: tijdens de periode van Kerstmis en Oud en Nieuw vervallen de volgende trainingen: 

donderdag 20 December Indoortraining Kennemer Sportcenter 
zondag 23 " Baantraining 
.dinsdag 25 " Krachttraining 
woensdag 26 Baantraining 
donderdag 27 ldoortraining Kennemer Sportcenter 
zondag 30 " Baantraining 
dinsdag 1 Januari Krachttraining 
donderdag 3 Indoortraining Kennemer Sportcenter 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
============================================================================== 
Competitiewedstrijden 2008 

19 april 
27 april 

4mei 
17 mei 
18 mei 
25 mei 

8 juni 
21 juni 
22 juni 
29 juni 

7 september 
13 september 
14 september 
21 september 

CID Junioren 
Senioren 1 e/2e/3e divisie 
A Junioren 
CID Junioren 
Senioren 1 e/2e/3e divisie 
B junioren, Masters 
NK teams Senioren, Senioren 1e/2e/3e divisie 
Gebiedsfinales C/D Junioren 
B junioren 
A junioren, Masters 
promotie/degradatiewedstrijden 
Landelijk finale CID Junioren 
Finale B Junioren 
NK teams Junioren, Finale Masters 
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Namen & Adressen 

Bestuur A.V. Haarlem 
Voorzitter: 
Vacant 

Waarnemend voorzitter: 
Joop van Drunen 023 - 524 4340 
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem 
E-mail: j.m.van.drunen@planet.nl 

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

Penningmeester: 
Jan Willem Kooij 023-537 6627 
Vondelweg 524, 2026 BH Haarlem 

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

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

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

Praktijk Clubarts: 
Frits.Knuvelder 023 - 553 0444 
Van Oosten de Bruijnstraat 2, 2014 VS Haarlem 
E-mail: knuvelder@zonnet.nl 

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

Bij geen gehoor: 
Joop van Drunen 

06- 18644128 
06-15186655 
023 - 5254659 
023-5256014 
023 - 5263123 
06 - 41 721 080 
023 - 5279080 

023 - 5244340 

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

Technische Commissie: 
Erik Rollenberg 

Lange Afstand Commissie: 
i Vakant 

j Wedstrijd Organisatie Commissie 
1 Haarlem/Holland: 

Joop van Drunen 023 - 524 4340 

Kascontrole Commissie: 
Frank van Ravensberg 020 - 420 8172 

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

' 

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

' Pupillen 
Niels Welier 023-5256014 

: Diversen 
I 

Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan 
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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. 



Uitslagen 

De Zilverenkruis Achmealoop 

In het vorige clubblad stonden de uitslagen van de 
zilverenkruisachmealoop. Een grote groep AV 
Haarlemmers stond aan de start. Een grote groep 
Haarlemmers stond ook daarna in de uitslagen, op 1 
deelnemer na. Vincent Witmond stond per ongeluk niet 
in de lijst met uitslagen, voor de volledigheid hier de 
uitslagen van de 8.5 km inclusief het resultaat van 
Vincent. 

Rob de Wit 

8.5 kilometer recreanten 
1 Godfrey Ramokone 
8 Anton Lefeber 

10 Rob de Wit 
20 Rolf Bruijn 
22 Daan Börger 
25 Remy Cornet 
62 Larissa Scholten 

131 Jirina van Kesteren 
169 Yashin van Kesteren 
231 Gerard van Kesteren 
331 Vincent Witmond 
533 Sanne van Buchem 
756 Gerard de Borst 
927 Baltine Buij-de Wit 
960 Baltien de Wit - vd Ree 

1 032 Tine Vos 

1e KNAU cross 24 november 2007 in Monnickendam 

27:35 
30:56 
31:31 
33:56 
34:25 
34:55 
38:11 
40:28 
41:27 
42:47 
43:23 
47:36 
50:49 
53:28 
54:09 
55:35 

De aftrap van het cross seizoen was dit jaar in Monnickendam. Er deden slechts en handjevol 
AV Haarlemers mee. 
Het begon met mezelf (Niets Weller). Omdat ik toch aanwezig moest zijn als begeleider kwam ik op het 
wilde idee om maar gewoon mee te doen. De eerste ronde ging best wel lekker, maar na een 
doorkomst van 3.18 minuten op 1 km ging het allemaal ietjes te hard. Ik werd 9de in 12.32 minuten. 

Na een lange en koude pauze in het winderige Manniekendam (waar de Erwtensoep wel lekker warm 
was!) was ruim 2 uur later de volgende AV Haartemer aan de beurt: Esther Kiel. Zij liep haar eerste 
cross bij de meisjes D1 en zeker niet onverdienstelijk. Ze werd in een deelnemersveld van 34(!) 
meisjes, 2c1e!! Heel goed gedaan Esther. 
Daarna was het tijd voor mijn groepje, de pupillen. Er deden 4 pupillen mee: Siem Prins, Jason 
Komen, Iris Komen en Sam Gamos. Voor Siem Prins (JPA2) was het zijn allereerste cross. Hij liep zijn 
1000 meter in een goed constant tempo en legde hem uiteindelijk af in 5.10 minuten. Daarna was het 
de beurt aan Jason Komen. Hij liep vorige jaar ook al heel goed op de crossen, en ook dit jaar was zijn 
start weer fantastisch. Hij liep de hele wedstrijd vooraan, maar 20 meter voor finish werd hij helaas toch 
nog door 21opers ingehaald. Uiteindelijk werdt hij toch 708 in een tijd van 4.09 minuten. Met een beetje 
extra trainen doetJasonde volgende cross gewoon mee voor de eerste 3 plaatsen. 
Daarna was zijn zusje Iris aan de beurt. Iris liet zien dat ze goed naar haar grotere broer had gekeken 
en liep ook haar eerste cross hartstikke goed. Ze deed er 5.41 minuten over. Daarna was de laatste 
pupil aan de beurt. Ook voor Sam was dit zijn allereerste cross en ook hij liet zien dat hij er best iets 
van kon, en zonder het complete parcour uit zijn hoofd te kennen liep hij in 5.12 minuten naar een 
mooie 148 plek. 

Niels Welter 

Oe uitslagen: 
Jongens Junioren A 
Jongens Pupillen A2 
Jongens Pupillen A 1 
Jongens Pupillen C 
Meisjes Junioren D1 
Meisjes pupillen 8 

3000 meter 
1000 meter 
1000 meter 
1000 meter 
1500 meter 
1000 meter 

9. Niels Welter 
54. Siem Prins 

7. Jason Komen 
14. Sam Gamos 
2. Esther Kiel 

33. Iris Komen 
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12.32 
5.10 
4.09 
5.12 
5.57 
5.41 
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KERSTLOOP 
Zondag 16 December 2007 

Waar:Op de atletiekbaan 
Voor wie: B/C/D Junioren en Pupillen 
Afstand: B/C/D Junioren: 1500 meter 

Pupillen : 1000 meter 
Aanvang: 10.30 uur 

De training begint gewoon om 1 0.00 uur 

. ~ t ~J 
' -
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Hart van Brabantloop 
gestroomlijnde organisatie, maar een chaotisch doch gezellig estafette-team 

De Rabobank Hart van Brabantloop is een uitstekend georganiseerde hardloopestafette door Midden
Brabant met start en finish op het terrein van de Universiteit van Tilburg (UvT). De 15 etappes van in 
totaal 106,2 km voeren door prachtige natuurgebieden zoals de Loon se en Drunense Duinen, de 
Oirschotse Heide, de Kampins en de Oiste!Wijkse Vennen. Het parcours heeft de vorm van een 8 en 
doet behalve Tilburg (3x) ook Loon op Zand, Udenhout, Hilvarenbeek, Oostelbeers, Oirschot, Oisterwijk 
en Moergestel aan. 

Met enige pijn en moeite (en na een stuk of 14 wijzigingen) hadden we een studententeam van voorat 
organisatiewetenschappers weten samen te stellen, dat onder de naam O.W.Nee aan de start stond. 
Omdat er geen busje voor het vervoer naar de wisselpunten geregeld was, hadden we afgesproken dat 
iedereen de etappes van de andere teamgenoten mee zou fietsen. Dat dit ten koste zou gaan van de 
toopprestaties namen we op de koop toe. Wet besloten we te elfder ure nog om onze ploeg in twee 
groepen op te splitsen, zodat ik uiteindelijk nog maar 50,2 km mee hoefde te fietsen (plus allerlei 
aanfietskilometers). 

De wekker ging zaterdagmorgen 29 september al om half zes en een klein uur later zat ik reeds op de 
fiets richting station. Eenmaal in Tilburg viel er een druilerige regen, zodat een paar opwarmrondjes in 
het Warandebos al meteen een flink nat pak opleverden. Om kwart over tien zou een deel van ons 
team (Eiine, Manisha, Esther, Amoud , Jeroen en ik) verzamelen op de UvT-campus, maar toen het zo 
ver was, bleek niet iedereen aanwezig. Bovendien kwamen we er toen achter dat het niet zo handig 
was als we met ons 5-en op 5 fietsen er naar toe zouden gaan, omdat er straks steeds één van ons 
moest lopen. Dus moesten we onderweg langs het huis van Amoud, zodat hij zijn fiets daar kon stallen. 
Arnoud moest vervolgens met Manisha op één fiets springen. Door al dit oponthoud waren we pas net 
voor de start van etappe 7 bij roeivereniging Vidar, om de hoek bij de Beekse Bergen. 

We besloten maar gelijk door te fietsen naar de start van etappe 8 in Hilvarenbeek, omdat ik daar als 
eerste loper van ons groepje zou moeten starten en de lopers ons al bijna achterop kwamen. Even later 
werden we zelfs ingehaald door grote groepen lopers toen de route 1300 m lang door een bos voerde, 
waar wij met onze fietsen nauwelijks vooruti kwamen. Half cyclocrossend wisten we ook deze hindemis 
te nemen en gelukkig wisten we het volgende wissetpunt vóór Roeland, onze eigen loper, te bereiken. 
Daar ontstond echter enige chaos. Toen ik mij snel begon om te kleden, riepen omstanders naar me 
dat ik wel rustig aan kon doen, want het duurde toch nog wel 10 minuten voordat ik aan de bak moest. 
Toen ik nauwelijks 3 minuten later ongeveer de hele inhoud van mijn fietstas eruit had gehaald (terwijl 
Amoud mij daarop zou begeleiden) kreeg ik ineens te horen dat Roetand er at was. Dus moest ik hals 
overkop twee lange broeken uittrekken, mijn schoenen en sokken verwisselen, het hesje aanpakken, 
mijn fietstas weer volproppen, mijn fiets en mijn fles drinken aan Amoud geven en naar het wisselpunt 
rennen. Daar begon iedereen te gebaren en te roepen dat ik eerst door het elektronische poortje van 
het wisselpunt moest rennen. Toen ik dat deed riep men: o, dat is de 28 keer (omdat Roeland er at 
doorheen was gekomen). 

Alle commotie leverde mij wel een tijdverlies van zo'n 4 minuten op. Na het passeren van het 
wissetpunt kon ik dan eindetijk beginnen aan de 88 etappe van 12,1 km. Amoud reed al gauw naast me 
op mijn fiets en ik liep ontspannen het eerste stuk Hilvarenbeek uit. In de eerste 1,5 km werd ik door 
een aantal snelle mannen gepasseerd. Op deze langste etappe worden traditiegetrouw door de meeste 
teams hun snelste topers ingezet. Ook wij hadden aanvankelijk 2 zeer snelle topers op de 2 langste 
etappes. Zij haakten af toen bleek dat ze ook een stuk moesten gaan meefietsen. Wat het voor mij 
tastig maakte was de onzekerheid over etappe 9. Eerst zou Eline die topen, maar zij besloot een half 
uur voor mijn start een andere etappe te gaan lopen. Toen hadden we niemand voor etappe 9. Daarom 
hield ik er rekening mee dat ik door zou lopen bij het volgende wisselpunt. Ik zou dan 18,2 km moeten 
lopen. 

Na 2.4 km kwam ik Diessen binnen. Niet veellater passeerde ik het riviertje de Reusel. Ik werd nu 
door 4 fietsers begeleid, want Etine, Manisha en Esther waren ook bij ons gekomen. Na zo'n 4 km wist 
ik zowaar iemand voorbij te gaan. Nu volgde een licht glooiend fietspad van 2,4 km door het gemengde 
bos Het Stuk en de Beerse Heide, een zeer mooi traject over een smal asfaltpad. Ik kon redelijk 
ontspannen een tempo van ongeveer 12 km per uur aanhouden. Nadat de stijgingen en dalingen ook 
overwonnen waren kwam ik op een zeer slecht stuk weg waar ik weer een concurrent kon passeren. 



Gelukkig was het tijdens mijn etappe droog en had ik geen last van de wind. 
Nadat ik nog een riviertje (de Beerze) was overgegaan kwam Oostalbeers in zicht. Ik begon nu wel te 
merken dat ik deze afstand niet zo vaak meer liep, maar kreeg gelukkig een positief bericht dat er toch 
nog op het laatste moment iemand gevonden was om de volgende etappe te gaan lopen. Eén van onze 
lopers had zijn vader gevraagd mee te lopen. Na er nog een eindsprint uitgeperst te hebben, kon ik na 
een looptijd van 59.53 (een 79• plaats) de hes aan hem overdragen. 

Eenmaal uitgerend was het zaak om mijn fiets terug te krijgen, al mijn kleren uit mijn fietstas te halen, 
me te verkleden, wat te drinken en dan de achtervolging op de fiets in te zetten. Esther wachtte op mij 
terwijl de rest doorfietste. Rustig bijkomen was er niet bij, want al snel moest er liefst 3 km door de 
diepe modder geploegd worden. Op de fiets raakten we alleen maar verder achter op de lopers. Even 
vroeg ik me zwaar trappend en amechtig naar adem happend af waarmee ik bezig was. Pas net voor 
het einde van de g• etappe haalden we op een stukje asfalt onze loper Peter in. Gelukkig had ik na zijn 
finish in Oirschot even tijd om echt bij te komen, omdat daar een herstart zou plaatsvinden. We zochten 
een leuk café op om op te warmen en thee te drinken. 

De 10e etappe die oorsponkelijk door mij gelopen zou worden kwam nu voor rekening van Manisha. Zij 
liep tegen alleen maar mannen, waardoor ze al ras alleen achteraan liep met ook nog eens de hele tijd 
een bezemwagen achter haar aan. We zagen langs de route trouwens meer paarden dan mensen, dus 
het was maar goed dat we Manisha tenminste nog met z'n vieren op de fiets begeleidden en 
aanmoedigden. Manisha gaf over aan Jeroen die qua natuurschoon verreweg de mooiste etappe liep. 
Het was tegelijkertijd ook de zwaarste route, die voerde door het natuurgebied de Kampins en langs de 
Oisterwijkse vennen. Onder felle aanvuringen van ons wist hij een voor hem lopende concurrent vlak 
voor het einde te passeren. Van het lopen van Esther op de 12• etappe heb ik weinig gezien, omdat ik 
met Amoud vooruit fietste. Amoud moest op tijd klaar staan voor de 13• etappe. Helaas moest hij weer 
achteraan in het veld van start. Hij ging er echter goed tegenaan, terwijl ik hem fanatiek begeleidde. 
Het duurde dan ook niet lang voor we van de gehate laatste plaats af waren en de bezemwagen achter 
ons uit het zicht verdween. Met een mooie eindsprint kwam Amoud achter langs het Interpolis-gebouw 
het centrum van Tilburg instuiven om te finishen op de Korte Heuvel. 

We hadden nu weer even een café-pauze met thee voordat de finale van de race begon. Helaas waren 
we elkaar vlak voor de start ineens kwijt en bellen met mobieltjes is erg handig als er net Tilburgse 
kerkklokken uit twee torens tegelijk luiden. Nadat de dames met onze Eline gestart waren fietste ik 10 
minuten later met de mannen mee, die eveneens 5,2 km, deels dwars door de winkelstraten heen, naar 
de universiteit liepen. Bij de universiteit moest nog een lus van 1400 m door het Warandebos heen 
worden gelopen alvorens midden op de campus te finishen. Onze slotloper Stijn liep een solide race.en 
wist op het einde zelfs nog te versnellen en een concurrent in te halen die de hele tijd net een stukje 
voor hem gelopen had. In een haag van mensen passeerde hij de finishboog. 

Als ploeg eindigden we op een bescheiden sg• plaats in de totaaltijd van 9.38.36. Met lopers die veel 
moesten fietsen in ons team, dames op herenafstanden, heren op damesafstanden (waardoor je veel 
straftijd kreeg), tijdver1ies bij de wissels en het gemis van onze sterkste lopers konden de 
verwachtingen ook niet al te hoog zijn. Wat blijft is de geweldige ervaring om een keer erbij te zijn 
geweest. 

Na de finish van Stijn gingen we uitgebreid met onze ploeg op de foto, poseerden de dames in enkele 
gloednieuwe showmodellen van een Volkswagen/Audi-bedrijf en fietsten we vervolgens naar het 
centrum. Onder het genot van een Chinese rijsttafel werden de plannen voor een volgend 
loopevenement al weer gesmeed. Zo werd het al weer gauw laat en moest ik mij haasten om nog thuis 
te kunnen komen. Om half één kwam ik met een fiets die eruit zag alsof ik met een omgekeerde Parijs
Dakar rally had meegedaan thuis. Het was een lange, maar onvergetelijke dag geweest. 

Frank van Ravensberg 
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Warandeloop 2007: Ploeteren door de modder 

Eén van de wedstrijden waar je als (lange afstands) atleet aan deel moet hebben genomen is de 
Warandeloop in Tilburg. Dit evenement is inmiddels zo groot geworden dat het over 2 dagen is 
uitgesmeerd. Er is een ontelbaar aantal categorieên en wedstrijden. Je kunt niet alleen individueel, 
maar ook in ploegverband lopen. Daarnaast zijn er aller1ei bijzondere klassen. Zo kun je als leerling 
tegen je leraar van school lopen. Verder is het uniek dat je een cross-marathon kunt lopen (7 ronden 
van ruim 5,3 km en 1 ronde van 5 km), ook dit is zowel in estafettevorm als Individueel mogelijk. Dit 
maal debuteerde ik als ploegleider. We hadden voor de 8 rondjes een ploeg van 8 mensen 
opgetrommeld, voornamelijk studenten aan de Universiteit van Tilburg. Omdat er 1 zich afmeldde 
besloot ik 2 ronden te gaan lopen. De andere 6 (Pieter, Peter (de vader van Pieter), Femke, Manisha, 
Jeroen en Eline) liepen elk 1 ronde. 

Lag het parcours er woensdag vóór de race nog perfect bij, zaterdag 10 november was het 
Warandebos in één grote modderpoel veranderd. Als klap op de vuurpijl vielen regen en hagel met 
bakken uit de hemel toen we ons in Tilburg op het universiteitsterrein verzamelden. Ook waaide het 
stevig. Gelukkig werd het droog en was de temperatuur opgelopen naar 10 graden toenPieterom 
10.45 uur startte. Tijdens het lopen van Pieter had ik nogal wat te stellen met Peter, die als tweede zou 
lopen. Peter was pas twintig minuten voor zijn eigen start de parkeerplaats opgereden, had telefonisch 
gemeld dat hij op weg was naar 'de caravan' en was naar de verkeerde startplaats gelopen (de start 
voor de jeugdraces). Ik zocht hem over het hele terrein, dwars door plassen, struiken en het bos 
rennend en gehinderd door dranghekken en afzetlinten, terwijl de regen uiteraard met bakken op me 
neer goot. Een caravan trof ik op het terrein niet aan. Toen ik Peter eindelijk gevonden had (zo'n 5 
minuten voordat hij aan de bak moest) was ik zijn startnummer dat ik onder mijn regenjack had verstopt 
ergens tijdens de zoektocht vertoren. Gelukkig kon ik hem wel naar de juiste startplaats dirigeren. Ik 
probeerde nog een ander startnummer te regelen, maar dat lukte niet meer op tijd. Gelukkig gaf Pieter 
zijn eigen startnummer bij de wissel over aan zijn vader, zodat onze ploeg toch het tweede traject met 
een startnummer liep. Pieter kwam zetf nogal vermoeid over de finish. Hij had zich in het begin een 
beetje laten meezuigen met het tempo van de halve marathon(estafette)lopers en kwam aan het einde 
kracht te kort. Hij liep toen ook nog eens verkeerd. 

Omdat ik zelf het vierde en het vijfde rondje moest lopen ging ik mij nu voorbereiden op mijn eigen 
race, zodat ik Peter en Femke niet kon zien lopen. Mooi op tijd stond ik klaar voor de 38 wissel, want 
binnen 3 minuten kwam Femke al op het Wisselpunt af stormen. We Jagen mooi op een schema van 
iets boven de 12 km per uur. In ongeveer dat tempo begon ik ook aan mijn 2 ronden van 5,312 km. Al 
snel haalde ik een paar mensen in en ging toen op weg naar een tweetal voor me. Toen ik net bij ze 
kwam gingen ze allebei onverwachts scherp naar rechts en had ik de keuze om rechtdoor door een 
diepe plas te waden of links door de bagger de struiken in te duiken. Ik koos instinctief voor het laatste, 
maar had geen rekening gehouden met de stekels. Na afloop van mijn race zouden mijn benen onder 
de bloedstrepen zitten. Ongeveer 100 m verder ging ik het tweetal alsnog voorbij . Inmiddels had ik wel 
begrepen dat het parcours als gevolg van alle regenval meer op een slalomtraject leek dan dat ik er 
volle bak overheen zou kunnen gaan. Dat ik al snel na de start last van mijn hamstrings kreeg was 
vervelend, maar remde me niet al te veel af. Het ging verder redelijk ontspannen tot het einde van de 1e 
ronde. In de voorlaatste bocht ging het parcours even een stukje scherp naar beneden en zakte ik tot 
mijn enkels weg in de modder. Temauwernood bleef ik op de been. Na ongeveer 26 minuten 
passeerde ik de wisselzone en begon ik aan mijn 2e ronde. 

De 28 ronde was een stuk zwaarder, want de meeste lopers in mijn buurt finishten voor de halve 
marathon (die 4 ronden lang was). Bovendien was ik op een plek door de wisselzone gelopen waar 
geen drinken stond. Gelukkig zag ik af en toe nog wel iemand voor me en kon ik daar naar toe lopen, al 
ging het minder soepel dan in de 1• ronde. De lichte inzinking duurde tot ik halverwege de 28 ronde een 
atleet passeerde en hem even later weer voor me zag lopen, omdat hij een stuk van het parcours 
afsneed (er stonden na de 48 ronde minder controleurs langs het parcours). Boos over zoveel 
onsportiviteit spoot kennelijk de adrenaline door mijn lichaam, want met nieuwe krachten ging ik hem 
een stuk sneller voorbij en kon dat tempo honderden meters daarna ook nog volhouden. Toen ik 
daarna omkeek was mijn afsnijdende concurrent niet meer te zien. Mijn inzinking was weg, hoewel de 
laatste kilometer nog best zwaar was. Toch kon ik mijn tempo aardig vasthouden en ik finishte na zo'n 
52.30 (ook een tempo van ongeveer 12 km per uur). Ik tikte Manisha aan die enthousiast op weg ging 
voor de se ronde. Manisha was in training voor de 7 -Heuvelenloop van een week later en liep voor haar 
doen een goede race. Na haar moesten Jeroen en Eline de laatste 2 ronden afleggen. 

6 



Nadat ik binnen in één van de universiteitsgebouwen even was bijgekomen ging ik met de anderen 
(behalve Peter, die was gelijk na zijn eigen race al weer vertrokken) op zo'n 200 m voor de finish staan 
om Eline aan te moedigen. Eline had er nog goed de sokken in , maar vergiste zich bijna in de laatste 
bocht naar de finish . Femke zette haar weer op het juiste spoor. Zo kwam onze ploeg O.W . Nee nog 
net binnen de 3.40 over de finish van deze crossmarathon . Met 3.39.07 behaalden we de 10e plaats, 
slechts 3 seconden achter nr. 9. Als Eline zich niet vergist had in die laatste bocht. ... Enfin. We zochten 
een grote tent bij de finish op om met z'n zessen nog wat te gaan drinken aan een tafeltje naast een 
draaimolen en een springkussen. Met z'n vieren gingen we daarna nog in een overdekt winkelcentrum 
wat eten . Na weer een sportieve en gezellige dag kwam ik rond 19.00 uur weer thuis . 

Frank van Ravensberg 

Alle clubrecord van het baanseizoen 2007 

Dit jaar zijn twaalf clubrecords verbeterd . Acht ervan kwamen op naam van Tara van Schie , terwijl 
Jirina van Kesteren en Larissa Scholten de resterende vier deelden . Hier alle records op 
chronologische volgorde: 

1. de opening van het baanseizoen op 5 mei 2007 , de Ter Specke Bokaal in Lisse , verbeterde 
eerstejaars senior Jirina van Kesteren het clubrecord op de 400 meter horden. Ze scherpte haar 
oude tijd met eentiende seconde aan tot 67 ,65. 

2. 8-juniore Tara van Schie liep tijdens de pinkstermeerkamp in Amstelveen, op 27 mei 2007, een 
nieuw clubrecord op de 100 meter horden. De nieuwe tijd is nu 16,14 sec.; de oude, die ook op 
naam van Tara stond , was 16,33 sec. 

3. Tara verpulverde tijdens dezelfde wedstrijd ook het clubrecord puntentotaal op de meerkamp. Ze 
wist totaal 4046 punten te verzamelen . Dat was 277 punten meer dan het uit 2004 stammende 
oude record van Jirina van Kesteren . 

4. Jirina piekte op de 400 meter horden bij het Nederlands Kampioenschap senioren in Amsterdam 
met 66,29. Het is inmiddels haar zevende clubrecord op dit onderdeel 

5. Larissa Schotten, A-juniore , scherpte bij het NK Junioren in Utrecht op de 1500 meter het twee 
jaar oude record van Jirina van Kesteren met meer dan tien seconden aan tot 5.02 .39 min . 

6. Het is tevens een clubrecord bij de senioren . Het nummer was daar nog vacant. De limiet voor 
het record was gesteld op 5.10.00 min . Daar dook Larissa dus ruim 7'h seconde onder. 

7. Bij de Kermismeerkamp in Best op 30 juni en 1 juli verbeterde Ta ra van Schie drie clubrecords: 
de 100 meter horden gingen nu in 15.28 sec., een verbetering van haar oude record met bijna 
een seconde; 

8. op de 200 meter verbeterde ze een clubrecord van Brenda Stoete dat precies negentien jaar had 
standgehouden tot 26.17 sec.; 

9 . een en ander resulteerde in een record-puntenaantal van 4388 punten . En passent evenaarde ze 
het veertien jaar oude clubrecord op het onderdeel verspringen (5,31 meter) . 

10. Een week later, bij het NK Junioren in Utrecht lukte het Tara wel orn het verspringrecord te 
verbeteren. Ze sprong met 5.42 meter elf centimeter verder dan het inmiddels belegen (1993) 
record van Marianne van Sambeek. 

11. En tijdens dezelfde wedstrijd werd ook nog eens het hinkstaprecord van Sanne Immer verbeterd : 
Ta ra sprong 10,63 meter, elf centimeter verder. 

12. Het laatste record van het jaar kwam ook op naam van Ta ra . Tijdens een wedstrijd in 
Valkenswaard op 1 september verbeterde Tara het record kogelstoten tot 12.14 meter. Het stond 
al 131h jaar op naam van Wendy IJzerman die als C-junior in een wedstrijd voor B-junioren 12.07 
meter had gestoten. 

Gerard van Kesteren 
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Zondag 6 januari 2008 

PLAATS : KANTINE ATLETIEICBAAN 
~- ~ 

Aanvang vanaf: 

Pupillen + D-junioren 11.00 uur 
C/8-junioren 11.30 uur 

A-junioren + Senioren 12.00 uur 



Ranglijsten AV Haarlem 2007 

samenstelling Joop van Drunen en Gerard van Kesteren 
( .... ) = beste prestatie in 2006 
Tenzij anders vermeld zijn handtijden op de korte nummers gecorrigeerd naar elektronische tijden 

Heren senioren en jongens junioren A 

100 meter (11.52) versRringen (6.28) 
1 Kan Dinkla (A) 11.57 1 Niets Ran (A) 6.08 
2 Wouter van Gorseten 11.65 2 Kan Dinkla (A) 6.03 
3 Niets Ran (A) 11.87 3 Niels Welier (A) 5.71 
4 Rolf Bruijn 12.04 4 Rob de Wit 5.69 
5 René Moesman 12.10 5 Frank van der Peet (A) 5.47 
6 Sander Rotteveel 12.35 6 Wouter van Gorseten 5.44 
7 Niets Welier (A) 12.64 7 Niets Pijnaker (A) 5.32 
7 Rob de Wit 12.64 8 Anton Lafeber 5.31 
9 Frank van der Peet (A) 12.84 9 Michel Hageman 5.29 

10 Yashin van Kesteren (A) 13.54 1 0 Rolf Bruijn 5.12 
11 Yashin van Kesteren (A) 4.58 

200 meter {23.52) 
1 Wouter van Gorseten 23.13 hooatRrlngen {1.85) 
2 Rolf Bruijn 24.04 1 Ruud Wielart 1.85 
3 Kan Dinkta (A) 24.32 2 Niets Pijnaker (A) 1.80 
4 Sander Rotteveel 24.55 2 Niels Ran (A) 1.80 
5 René Moesman 25.06 4 Niets Welier (A) 1.70 

5 Frank van der Peet (A) 1.55 
400 meter (53.81} 6 Rolt Bruijn 1.45 

1 Rolf Bruijn 53.49 6 Yashin van Kesteren (A) 1.45 
2 Sirnon Nijtand (A) 53.70 6 Rob de Wit 1.45 
3 Frank van der Peet (A) 54.01 
4 Niets Ran (A) 56.3 hlnk-staQ:SRrong (11.97} 
5 Rob de Wit 56.6 1 Niets Ran (A) 12.79 
6 Niels Welier (A) 58.9 2 Frank van der Peet (A) 11.52 
7 Niets Pijnaker (A) 61 .5 3 Niets Welier (A) 11.25 
8 Yashin van Kesteren (A) 65.3 

~lsstokhoogsRringen (3.70} 
800 meter (2.02.02} 1 Niels Ran (A) 2.80 

1 Godfrey Rarnokone 2.00.10 1 Niets Welier (A) 2.80 
2 Sirnon Nijtand (A) 2.03.06 3 Rob de Wit 2.50 
3 Anton Lafeber 2.08.8 
4 Rolf Bruijn 2.09.67 koaelstoten {11.27) 
5 Lennart Overbeeke 2.18.17 1 Peter Markwat 10.39 

2 Niets Ran (A) 10.09 
1.500 meter (4.20.2} 3 Rob de Wit 10.01 

1 Godfrey Rarnokone 3.59.59 4 Rolt Bruijn 9.64 
2 Bas Gevaert 4.17.23 5 Niets Pijnaker (A) 8.96 
3 Sirnon Nijtand (A) 4.21.76 6 Sirnon Nijtand (A) 8.78 
4 Anton Lafeber 4.28.54 7 Michel Hageman 8.59 
5 Rob de Wit 4.47.8 8 Kan Dinkla (A) 8.50 
6 Rolf Bruijn 5.03.9 9 Niels Welier (A) 7.64 
7 Niets Ran (A) 5.05.9 10 Maarten Froorn (A) 6.94 
8 Frank van der Peet 5.06.9 11 Frank van der Peet (A) 6.84 

12 Yashin van Kesteren (A) 6.48 
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3.000 meter ( -) discuswerpen (35.89) 
1 Godfrey Ramokone 8.25.09 1 Peter Markwat 33.83 
2 Anten Lafeber 9.43.77 2 Rolf Bruijn 29.83 
3 Remy Cornet 10.40.7 3 Rob de Wit 27.21 
4 Yashin van Kesteren (A) 11.37.62 4 Tim Rombout (A) 26.89 

5 Niels Ran (A) 24.40 
5.000 meter (17.03.22) 6 Niels Welier (A) 17.61 

1 Godfrey Ramokone 14.51.23 7 Niels Pijnaker (A) 16.00 
2 Remy Cornet 19.07.49 8 Frank van der Peet (A) 15.14 

9 Yashin van Kesteren (A) 14.93 
10.000 meter (39.01.6) 

1 Frank Peeters 39.70.0 speerwerpen (47.03} 
2 Adrie Tol 43.53.5 1 Tim Rombout (A) 44.46 
3 Jolt Bosma 46.28.8 2 Michel Hageman 39.38 
4 Ad Appel 49.44.5 3 Kan Dinkla (A) 37.68 

4 Rob de Wit 36.61 
3.000 meter steeRie chase ( -} 5 Niels Ran (A) 35.05 

1 Godfrey Ramakone 9.31.49 6 Anten Lafeber 34.10 
7 Rolf Bruijn 31.21 

110 meter horden (16.41} 8 Niels Welier (A) 28.13 
1 Kan Dinkla (A} 15.92 9 Niels Pijnaker (A} 26.88 
2 Rob de Wit 17.45 1 0 Yashin van Kesteren (A} 24.77 
3 Frank van der Peet (A) 17.71 11 Frank van der Peet (A) 21.45 
4 Niels Ran (A} 18.94 
5 Niels Pijnaker (A} 19.94 tienkamR ( -) 
6 Niels Welier (A) 22.54 1 Niels Ran (A} 4.758 
7 Rolf de Bruijn 23.44 2 Rob de Wit 4.552 
8 Yashin van Kesteren (A} 23.94 3 Rolf Bruijn 3.759 

4 Niels Welier (A) 3.604 
400 meter horden (62.96) 5 Frank van der Peet (A) 3.406 

1 Rob de Wit 60.63 6 Niels Pijnaker (A) 3.032 
7 Yashin van Kesteren (A) 2.440 
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Dames senioren en meisjes junioren A en B 

De atleten zijn A-junioren, tenzij anders vermeld 

100 meter (13.54) versRringen (5.14) 
1 Tara van Schie (8) 13.30 1 T ara van Schie (8) 5.42 
2 Fleur van Galen 14.34 2 Jirina van Kesteren (sen) 4.96 

3 Larissa Scholten 4.52 
200 meter (27.5 h.t) 4 Fleur van Galen 4.40 

1 T ara van Schie (8) 26.17 5 Fenna Timmermans (sen) 4.32 
2 Ronja Metten (8) 30.04 6 Oline Stokhof 4.23 
3 Anouck Marchand 32.24 7 Ronja Metten (8) 4.20 
4 Esther Rogmans 32.44 8 Laura Adelaar (8) 4.13 

9 Esther Rogmans 4.12 
400 meter (62.66) 10 Anouck Marchand 4.05 

1 Jirina van Kesteren (sen) 61.58 
2 Larissa Scholten 62.76 hink-staR-sRrong (10.05) 

1 T ara van Schie (8) 10.63 
800 meter (2.23.88) 2 Oline Stokhof 8.17 

1 Larissa Scholten 2.20.71 
2 Jirina van Kesteren (sen) 2.22.89 hoogsRringen (1.50) 
3 Ronja Metten (8) 2.43.4 1 T ara van Schie (8) 1.51 
4 Tara van Schie (8) 2.46.79 2 Laura Adelaar (8) 1.30 

3 Esther Rogmans 1.30 
1000 meter ' -) 4 Ronja Metten (B) 1.25 

1 Larissa Scholten 3.10.70 5 Anouck Marchand 1.20 
2 Jirina van Kesteren (sen) 3.11.8 
3 Ronja Metten (B) 3.37.4 kggelstoten (4 kg} (10.77) 
4 Tara van Schie (8) 3.52.4 1 Tara van Schie (8) 12.14 
5 Fenna Timmermans (sen) 3.56.4 2 Ronja Metten (B) 7.65 
6 Anouck Marchand 3.57.0 3 Larissa Scholten 7.46 
7 Fleur van Galen 4.02.5 4 Laura Adelaar (B) 7.10 
8 Oline Stokhof 4.14.1 5 Jirina van Kesteren (sen) 6.85 
9 Laura Adelaar (B) 4.25.1 6 Anouck Marchand 6.81 

6 Fenna Timmermans 6.81 
1500 meter (5.27.89) 8 Fleur van Galen 6.37 

1 Larissa Scholten 5.02.39 9 Oline Stokhof 6.21 
2 Anouck Marchand 6.46.79 10 Esther Rogmans 6.03 

100 mtter horden (16.72) discuswaroen (23.03) 
1 Tara van Schie (B) 15.28 1 Esther Rogmans 19.79 
2 Esther Rogmans 20.24 2 Oline Stokhof 16.78 
3 Ronja Metten (B) 20.44 
4 Anouck Marchand 22.32 speerwerQen (24.38) 

1 T ara van Schie (B) 26.19 
i . 400 meter horden (69.47) 2 Jirina van Kesteren (sen) 23.57 

1 Jirina van Kesteren (sen) 66.29 3 Oline Stokhof 23.06 
4 Anouck Marchand 21.94 

zevenkamR (3.774) 5 Larissa Scholten 18.83 
1 T ara van Schie (B) 4.388 6 Fenna Timmermans 18.39 
2 Ronja Metten (8) 2.554 7 Esther Rogmans 18.32 
3 Esther Rogmans 2.187 8 Ronja Metten (8) 14.64 
4 Anouck Marchand 1.798 9 Fleur van Galen 13.00 

10 



1 
2 
3 
4 
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1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
2 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

100 meter 
Gydo van de Pieterman 
Alex Overkamp 
Lennart Overbeeke 
Bob de Groot 
Daan Börger 

800 meter 
Lennart Overbeeke 
Daan Börger 

1500 meter 
Alex Overkamp 
Sebastiaan Winkenius (C) 
Daan Börger 
LennartOverbeeke 
Gydo van de Pieterman 
Bob de Groot 

110 meter horden {h.t.) 
Alex Overkamp 
Lennart Overbeeke 
Gydo van de Pieterman 
Bob de Groot 
Daan Börger 

hoogsRringen 
Gydo van de Pieterman 
Lennart Overbeeke 
Alex Overkamp 
Bob de Groot 
Daan Börger 

versRringen 
Alex Overkamp 
Gydo van de Pieterman 
Daan Börger 
Bob de Groot 
Lennart Overbeeke 

••. r 
.'"} ' 

"" .. 
' . . ~ 

Jongens junioren B 

{11.73) ~olsstokhoogs~ringen 
11.54 1 Gydo van de Pieterman 
12.64 2 Lennart Overbeeke 
12.94 3 Bob de Groot 
14.04 4 Alex Overkamp 
15.14 

hink-staR:s~rong 
{2.18.43) 1 Lennart Overbeeke 

2.16.00 
2.21.29 kQgelstoten 

1 Alex Overkamp 
{5.07.68} 2 Lennart Overbeeke 

4.57.2 3 Gydo van de Pieterman 
4.59.72 4 Stijn van Rijsbergen (C) 

5.10.6 5 Bob de Groot 
5.17.3 6 Daan Börger 
5.20.5 
5.27.0 discuswerpen 

1 Alex Overkamp 
{16.41} 2 Gydo van de Pieterman 

17.7 3 Daan Börger 
17.8 4 Bob de Groot 
19.1 
21.4 SReerwerRfn 
22.8 1 Alex Overkamp 

2 Lennart Overbeeke 
{1.85} 3 Jurgen Wielart (C) 

1.70 4 Gydo van de Pieterman 
1.60 5 Daan Börger 
1.60 
1.45 negenkamR 
1.35 1 Alex Overkamp 

2 Lennart Overbeeke 
{6.00} 3 Gydo van de Pieterman 

5.43 4 Bob de Groot 
5.37 5 Daan Börger 
4.72 
4.61 
4.54 

•' 
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{2.60) 
2.30 
2.20 
2.10 
1.90 

{11.61} 
10.29 

{10.20} 
9.70 
9.64 
8.74 
8.56 
6.80 
6.76 

{20.76) 
23.35 
17.03 
13.10 
12.98 

{29.91} 
34.86 
34.29 
32.73 
23.37 
22.62 

{3275} 
3860 
3627 
3334 
2210 
1969 
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Ranglijst 2007 jongens C 

100m 400m 
Stijn van Rijsbergen 12,8 Job Heidweilier 59,54 
Sebastiaan Winkenius 12,9 
Job Heidweilier 13,1 100mh 
Luuk vd Pieterman 13,5 Stijn van Rijsbergen 18,37 
Dik de Groot 13,8 Bart Eijkman 18,63 
Bart Eijkman 14,0 Dik de Groot 21,0 
Tim Leuven 14,0 Luuk vd Pieterman 21,5 
Vincent Witmond 14,5 
Wiltem Bontebal 15,6 
Ewoud van Lent 18,2 Discuswerpen 

Job Heidweilier 29,01 
Verspringen Dik de Groot 19,54 
Stijn van Rijsbergen 4,69 Luuk vd Pieterman 14,33 
Luuk vd Pieterman 4,68 
Bart Eijkman 4,55 BOOm 
Vincent Witmond 4,22 Luuk vd Pieterman 2,40,38 
Dik de Groot 4,20 Job Heidweilier 2,30,93 
Sebastiaan Winkenius 3,99 Bart Eijkman 2,55,98 
Job Heidweilter 3,92 
Tim Leuven 3,60 Speerwerpen 
Wiltem Bontebal 3,24 Jurgen Wielart 33,34 
Ewoud van Lent 2,85 Luuk vd Pieterman 24,34 

Dik de Groot 21,63 
Kogelstoten Job Heidweilier 17,99 
Stijn van Rijsbergen 10,40 
Job Heidweilier 8,04 1500m 
Tim Leuven 7,58 Sebastiaan Winkenius 4,59,72 
Bart Eijkman 7,47 
Luuk vd Pieterman 7,12 1000m 
Dik de Groot 6,70 Tim Leuven 3,10,9 
Vincent Witmond 5,69 Job Heidweilier 3,15,8 
Willem Bontebal 5,12 Luuk vd Pieterman 3,16,3 
Ewoud van Lent 5,03 Stijn van Rijsbergen 3,23,4 

Bart Eijkman 3,26,8 
Dik de Groot 3,43,1 

Hoogspringen Willem Bontebal 3,52,6 
Dik de Groot 1,45 Vincent Witmond 3,53,7 
Luuk vd Pieterman 1,35 Ewoud van Lent 4,17,9 
Job Heidweilter 1,30 

Rob de Wit 
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