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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:
nieuwe kollektie spikes, wedstrijdtrainingsschoenen

· advies door ervaren
Hardlopers en Baanatleten
10% korting voor AV Haarlem leden

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

ATLETIEK VERENIGING HAARLEM
ONDERLINGE WEDSTRIJDEN ZONDAG 5 OKTOBER 2008
PROGRAMMA + aanvangstijden
(rest chronologisch overzicht op de dag zelf)
Mannen/vrouwen
Jongens/meisjes B
Jongens C
Jongens/meisjes A
10.45 uur
10.50 uur
10.30 uur
100m
100m
100m
verspringen
verspringen
verspringen
kogelstoten
kogelstoten
kogelstoten
speerwerpen
1000m
speerwerpen
1000m
1000m

Meisjes C
10.55 uur
SOm
verspringen
kogelstoten
600m

Meisjes D
11.00 uur
60m
verspringen
kogelstoten
600m

Jongens D
10.55 uur
SOm
verspringen
kogelstoten
1000m

Pupillen A
Pupillen B
Pupillen C
11.00uur
11.00uur
11.00uur
60m
40m
40m
kogelstoten
kogelstoten
balwerpen
verspringen
verspringen
verspringen
1OOOm
600m
1OOOm
A TIENTIEl Bij de pupillen tellen de 600m en 1OOOm WEL mee voor de puntentelling.
Om de wedstrijden voorspoedig te laten verlopen, kunnen wij alle hulp
gebruiken. Dus .... ouders, vriend(inn)en, partners, broers, zussen .... komt allen
helpen !I!!!!!

NAAM: .. .. ... ..... ......... ... ................ ... .... .GEB.DAT....... ...... ... doet mee aan de
onderlinge wedstrijden 2008
Categorie (OMCIRKELEN)
Heren(Sk)

Dames(Sk)

Jongens A(Sk)

Meisjes A(Sk}

Jongens 8(5k)

Meisjes B(Sk)

Jongens C(4k)

Meisjes C(4k)

Jongens D(4k)

Meisjes D(4k)

Jongens PupA(4k)

Meisjes PupA(4k)

Jongens Pup8(4k)

Meisjes Pup8(4k)

Jongens PupC(4k)

Meisjes PupC(4k)

Dit strookje uiterlijk inleveren op donderdag 25 september.

jaargang 62

"verschijnt 6 maal per jaar''

nummer4

redactieadres
Rob Sch/Oter
Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM

september 2008

tel. 023-5250752
e-mail avhaarlem@xs4all.ni

MEDEDELINGEN

Kopij voor nr. 5: 11 oktober 2008

Nieuwe leden
Femke Dronkers, A pupil
Bram Kraefft, A pupil
Milan Stuartx, A pupil
Koen Wijnands, A pupil
Guus van Zijl, A pupil
Koen Nel, A pupil
Thijmo Kapenga, B pupil
Jasper Kok, B pupil

Sjakko Tol, B pupil
Dante Bruijn, C pupil
Sirnon Stuartx, C pupil
Niels Wijnands, C pupil

Kempstraat 13
Kleverlaan 81
Schouwtjeslaan 52
Oranjeboomstraat 146
Duvenvoordestraat 108
Ged. Schalkburgergracht 84
Sparenbergstraat 50
Dr. Schaepmanlaan 11
Eikenstraat 72
Spaarnelaan 31
Schouwtjeslaan 52
Oranjeboomstraat 146

2023 ER
2061 TE
2012 KJ
2013 wc
2013 AH
2021 AN
2023 JW
2104 VA
2023 TN
2012 RJ
2012 KJ
2013 wc

Haarlem
Bloemendaal
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Heemstede
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem

Adreswijzigingen
Emili Bieijswijk
Niels Welier

Reinaldahuis Leonard Springerlaan 1, kamer 1.22.1
2033 TA Haarlem
2015 CV Haarlem
Schoonzichtlaan 208

Technische Commissie
De laatste zomertraining 2008 zal plaatsvinden op donderdag 2 oktober.
Gegevens over de wintertraining 2008-2009 worden vermeld in het volgende nummer van De Wissel.

Belangrijk
Indien u uw lidmaatschap van de A.V. Haarlem bij het einde van het verenigingsjaar 2008
wilt beëindigen, dient u de volgende regels in acht te nemen:
•

Uw afmelding dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.

•

Het enige adres voor uw afmelding is:

Jos van Belle
Sparrenstraat 26
2023 WX Haarlem

•

Opzeggen bij trainer of bestuurslid is niet voldoende!!

•

De uiterste datum dat uw opzegging in ons bezit moet zijn is 15 november 2008.

• Wanneer uw opzegging ons na genoemde datum bereikt betekent dat, dat wij de
Atletiekunie Jaarcontributie 2008 + 3 maanden contributie A.V. Haarlem in rekening
moeten brengen. Laat het niet zover komen.

1

Namen & Adressen
Bestuur A.V. Haarlem

Commissies

Voor.zitter:

Communicatie Commissie

Vacant

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

Waarnemend voorzitter:
Joop van Drunen
:m 98, 2( i GZ Haarlem
J.m.van. men@planet.nl

023-524 43 40

023 - 525 07 52

Technische Commissie:

Secretaris:
Peter Pijnaker
023-525 87 09
Joan Maetsuykerlaan 15, 2024 AR Haarlem
E-mail: peter.pijnaker@tip.nl

023- 531 47 14
Gerard van Kesteren
I Krokusstraat 10, 2015 AG Haarlem
E-mail: gerardannette@planet.nl

Lange Afstand Groep, contactpersoon:
René Ruis
023 - 531 72 58
Hyacintenlaan 2, 2015 BC, Haarlem
E-mail: prruis@planet.nl

Penningmeester:
Jan Willem Kooij
023 - 537 66 27
Vondelweg 524, 2026 BH Haarlem
E-mail: jwkooij@hetnet.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie
Haarlem/Holland:

Commisaris:

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

René Moesman
023 - 525 98 79
Willem Klom-:laan 27-2,2024 JP Haarlem
E-mail: rpmoesman@hotmail.com

023-524 43 40

Wedstrijdsecretariaten

Ledenadministratie:
Jas van Belle
023 - 527 23 38
Sparrenstraat 26, 2023 WX Haarlem
E-mail: jmg.van.belle@hetnet.nl

Senioren & Junioren AIB

Opzegging lidmaatschap

Junioren CID

Joop van Drunen
E-mail: j.m.van.drunen@p1anet.nl

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

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

023-524 43 40

023 - 525 87 09

Pupillen

Praktijk Clubarts:
Frits.Knuvelder
023 - 553 04 44
Van Oosten de Bruijnstraat 2, 2014 VS Haarlem
E-mail: knuvelder@zonnet.nl

Niels Welier
023- 525 60 14
E-mail: pupillentrainers@hotmail.com

Diversen
Trainers A.V. Haarlem
Sanne van Buchem
Jirina van Kesteren
Niels Welier
Baltien de Wit
Rob de Wit
Ruud Wielart
Bij geen gehoor:
Joop van Drunen

06- 186 441 28
06- 151 866 55
023-525 60 14
023 - 526 31 23
06 - 417 21 0 80
023 - 527 90 80

Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan
namens A.V. Haarlem
Joop van Drunen
023 - 524 4340
E-mail:
j.m.van.drunen@planet.nl
1

I

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

Clubkleding:
De clubkleding is te koop tijdens de trainingen.

023-524 43 40
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Uitslagen
Avondinstuifwedstrijd, 1 augustus 2008, Heiloo
Een drietal "Haarlem" atleten kwam daar in actie:

100 m

2e serie

1. Wouter van Gorseten

100 m junioren 8
200 m
200 m junioren 8

2.
2.
2.
2.

Verspringen

2. Niets Ran

Niets Ran
Jurgen Wielart
Wouter van Gorseten
Jurgen Wielart

11,72 -0,9
12,10 -0,9
12,52 +1 ,8
23,70
25,88
5,82

De C spelen 2008
Er waren dit jaar 2 deelnemers aan de C spelen in Amsterdam. Op 23 en 24 augustus gingen
Job Heidweilier en Tim Leuven naar de baan van AAC.
Op zaterdag ging Tim Leuven naar Amsterdam voor zijn wedstrijd speerwerpen. Tim heeft in
de weken voor deC spelen veel getraind op speerwerpen. De trainingsresultaten waren al
voorbij zijn PR. Echter een PR wordt pas een PR als je ook in de wedstrijden ver werpt. De
ruim 32 meter van de competitie gebiedsfinale eerder dit jaar moest verbetert worden. De
eerste en tweede worp gingen moeizaam, in de derde worp kwam het resultaat 33 meter 47.
Op dag 2 stonden de 800 m en discuswerpen op het programma. Tim kwam alleen uit op de
800 m, Job startte op de 800 men het discuswerpen.
Tim liep een hele gelijkmatig 800 m waarbij de 2e ronde ietsjes langzamer was dan de 1e. De
800 m wedstrijden die Tim dit jaar liep gingen minder gelijkmatig dan de race in Amsterdam,
zijn eindtijd werd 2,21,39
Job liep tot 600 meen goede 800 m, de eindsprint was een moeizaam deel van zijn 800 m.
Job eindigde in een 2.17.35.
Het discuswerpen van Job ging twee keer ver maar ook twee keer ongeldig. Als Job werpt dan
gaat de discus eigenlijk altijd ver. Het trainingsaccent ligt al een tijdje op tussen de lijnen van
de sector werpen. Ook tijdens de C spelen ging het niet makkelijk, in de derde ronde kwam
Job tot een geldig resultaat van 29,67.
Rob de Wit
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1e pupillencompetitiewedstrijd, 12 april 2008, Haarlem
Eindelijk was het dan zover. Voor het eerst in de geschiedenis van ons trainingsschap, hebben we voor
een competitiewedstrijd ploegen op de been wete 1 te 1 >rengen. Heel bijzc>r der was dat we er meteen
twee hadden. Dit betekent dat er van onze club in twel' categorieën 4 pupiilen meededen aan deze
wedstrijd. Deze vier personen proberen zo veel mogelijk punten te halen op de meerkamp en de
estafette zo snel mogelijk af te leggen. Uiteindelijk worden de punten vergeleken met andere clubs. Na
drie wedstrijden wordt er gekeken welke club het over de drie wedstrijden het beste heeft gedaan.
De twee teams bestonden bij de meisjes 8 pupillen uit Sofie, Robin, Charlotte en IJke. Bij de jongens
A1 pupillen bestonden ze uit Pim, Marco, Zwier en David. Deze top teams hebben het super gedaan en
zijn na 1 competitie wedstrijd geëindigd op de derde (meiden) en vierde Gongens) plaats. Dit was voor
alle 8 de atletes de eerste wedstrijd met een estafette. Dit ging super goed!! Goed gedaan team, en
hopelijk komen er volgend jaar meer teams aan!
Opmerkelijke prestaties:
• Tanja sprong voor het eerst over 1.10 meter.
• Tijn zette en hele goede meerkamp neer met een puntentotaal van 1245 punten. Zijn 24.57
meter balwerpen was een super prestatie.
• Pim stootte zijn kogel naar 5.54 meter.
• David sprintte naar een tijd van 10.6 seconden op de 60 meter.
• Anne gooide de bal naar 12.90 meter
Uitslagen
b~l

Meisjes mini {4}
4. Hesce Mourits

40m
11.2

ver
1.88

4.93

punten
128

Meisjes C {15)
4. Anne Kuperus
9. Gaula Dekker

40m
8.3
7.9

ver
2.80
2.48

bal
12.90
8.14

punten
757
661

Meisjes B {29}
9. Sofie Bruggemann
16. IJke Mourits
21. Robin vd Pauwkraan
25. Charlotte van Bruggen

40m
7.7
8.1
8.6
9.2

ver
2.95
2.96
2.47
2.34

bal
12.70
8.43
12.1 2
12.32

punten
879
733
634
533

4. Estafette 4 x 40 m

263

33.5

Meisjes A1 {28)
19. Fleur van Milaan

60m
11 .3

Jongens C (14)
5. Mats vd Vlugt
11. Sam Games

3.09

kogel
4.22

punten
895

40m
8.0
8.3

ver
2.87
1.80

bal
15.06
10.59

punten
853
514

Jongens B {20}
4. Tijn vd Bruelle
12. Niels Witmer

40m
7.3
8.5

ver
3.54
2.84

bal
24.57
19.24

gunten
1245
836

Jongens A1 (25)
8. Pim Pauel
18. David Willems
22. Marco Wezenberg
24. Zwier Zonnemand

60m
10.3
10.6
11 .6
11.5

ver
3.19
2.72
3.17
2.84

kogel
5.54
4.73
3.75
4.04

punten
1132
944
814
808

3. Estafette 4 x 60 m

39.8

Jongens A2 (24}
18. Jip vd Haak
24. Siem Prins

60m
11.1
12.7

v~r

449
hoog
1.00
0.90

kogel
5.24
5.29

Jirina van Kesteren

4

punten
995
759

Pupillenwedstrijd, 17 mei 2008, Leiden
De wedstrijd in Leiden was een stukje rustiger bezocht door de haartem atletes dan de wedstrijd op
onze eigen baan. Er waren 5 pupillen, de meest trouwe wedstrijd bezoekers: Anne, Gaula, Sam, Siem
en Benjamin.
Het weer zat niet echt mee. Dan denk je dat het ergens op de dag wel zou opklaren. Nou mooi niet dus.
Het was super druk en veel regen. Gelukkig weerhield het weer de kids niet om goed te presteren.
Zo sprong Anne 2.86 meter ver, op naar de 3 meter anne!!
Gau la had een hele snelle sprint van 7.4 seconden over 40 meter.
Sam liep een keurige 600 meter in 2.37.4 minuten.
Ook Benjamin ging goed op de lange afstand. Voor hem was het een 1000 meter en die legde hij af in
3.37.5 minuten.
En Sîem wierp de bal naar een afstand van 20.36 meter.
Goed gedaan jongens en meisjes, en op naar de volgende wedstrijden!!

Uitslagen:
Melsles C (25}
9. Anne Kuperus
17. Gaula Dekker

40m
7.6
7.4

ver
2.86
2.23

bal
10.37
8.23

600m
2.37.4
2.57.2

gunten
1042
7.95

Jongeos C (28)
11. Sam Gamos

40m
8.0

ver
2.18

bal
10.03

600m
2.37.4

gunten
833

Jongens A2 (45)
11. Benjamin Veninga
42. Siem Prins

60m
9.7
11.9

ver
3.50
2.37

bal
18.98
20.36

1000 m
3.37.5

gunten
1742
722

Jirina van Kesteren
~ pupillencompetitiewedstrijd, 24 mei 2008, Alkmaar
"Het waaide in Alkmaar"
Op zaterdag 24 mei was voor de pupillen de z~~e competiewedstrijd in Alkmaar. Helaas was de
deelname niet zo groot als in Haarlem, waardoor er niet met complete ploegen kon worden gestreden
voor een plaatsje in het eindklassement. De baan in Alkmaar staat bekend als een baan waar altijd veel
wind staat, en ook vandaag was dat het geval. Voordeel was wel dat de wind met de sprint in de rug
stond, waardoor er goede tijden werden gelopen. Aan de hand van 'inloop pappa' Hans Zuiderduin ging
iedereen rond 12 uur beginnen aan de meerkamp

Opvallende prestaties:
Aaliyah was de enigste in haar categorie die de bal over de 10 meter wist te gooien, en ruim ook: 12,25
meter. Anne enGaula vochten een mooi onderling gevecht uit. Gaula won de 40 meter van Anne, maar
Anne was met het verspringen en balwerpen net ietsje beter en won de onderlinge meerkamp. Sofie en
Iris waren beide te laat voor de start van de 40 meter. Sofie kon hem gelukkig nog overlopen, Iris
helaas niet meer. Volgende keer op tijd zijn meiden!!
Pim was de enige van zijn groep die op de 60 meter een tijd onder de 10 seconde neer kon zetten. Ook
bij een categorie hoger üongens A2) kwamen ze niet meer aan zijn tijd. Gevolg door een prima
hoogspring en balwerp resultaat eindigde Pim uiteindelijk als zoo in de meerkamp. Top gedaan Pim!!
Hoewel Pim in de meerkamp 2c1e werd, was er van die andere jongen, Jason Komen, ook een mooi
resultaat. "Hoogspringen is niet mijn onderdeel", hoorde ik hem nog zeggen aan het begin van de dag.
Na afloop was dat wel anders. Met een nieuw PR van 1.15 meter begon hij het zowaar leuk te
vinden .... !
En dan nog de gladiatoren bij de Jongens A2. Benjamin liep naar een goede tijd op de 1000 meter;
3.36.31, helaas net niet genoeg voor een podiumplek. Paul bleef op deze afstand slechts 51
honderdsten verwijderd van een tijd onder de 4 minuten. Siem deed een goede meerkamp en was als
enige die na afloop moeiteloos zijn puntentotaal kon vertellen: 777
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De volledige uitslagen:
Meisjes mini (S)
2. Aaliyah Hansen

40m
9.05

ver
2.23

bal
12.25

SOO m
2.49.30 (2)

gunten
5SO

Meisjes C ( 17}
8. Anne Kuperus
10. Gaula Dekker

40m
8.38
7.98

ver
2.90
2.48

bal
13.09
9.27

SOOm
2.42.77 (8)
2.50.4S (12)

gunten
804
713

Meisjes 8 (27)
11 . Sofie Bruggemann
25. Iris Komen

40m
7.91

ver
3.11
2.44

bal
13.7S
14.97

1000m
- 934
5.36.74 (17)

gunten

Jongens A1 (31}
2. Pim Pauel
8. Jason Komen

SOm
9.7S
10.55

hoog
1.05
1.15

bal
24.95
18.95

1000 m
- 1278
4.0S.54 (9)

gunten

Jongens A2 (25)
12. Benjamin Veninga
1S. Paul Zuiderduin
25. Siem Prins

SOm
10.20
10.80
12.43

ver
3.52
3.50
2.SO

kogel
5.49
5.75
5.30

1000 m
3.3S.31 (4)
4.00.51 (9)
4.43.22 (21)

gunten
1244
11S2
777

448

1152

Niets Welier

38 pupillencompetitiewedstrijd, 7 juni 2008, Castricum
"Het was heet in Castricum"
2 weken nadat we bijna van de atletiekbaan in Alkmaar waren afgeblazen waren de
weersomstandigheden in Castricum wel anders. Het was warm, heel erg warm. Op de thermometer
een graadje op 28, gevoelstemperatuur in de zon, ongeveer 35! De atleten leken er echter geen moeite
mee te hebben, want ook in deze hitte werden er weer goede prestaties geleverd. Ook deze keer geen
ploegen die meededen, maar slechts een handje vol Haarlem atleten.
Sam was in een sterk deelnemers veld goed op dreef. Hij werd 2 maal tiende, zowel op de meerkamp
als op de SOO meter. Een mooie 2.34 meter met verspringen had hier een groot aandeel in.
Alles wat bij Anne 2 weken geleden in Alkmaar niet lukte, lukte nu wel. Ze was op de 40 meter ruim een
halve seconde sneller en sprong voor het eerst over de 3 meter met verspringen, en niet zo'n klein
beetje ook, meteen maar 3.19 meter.
Voor Pim was het juist het omgekeerde, waar hij 2 weken geleden nog 2de werd, werd hij nu net 4de, op
slechts 7 punten met de nummer 3. Feitelijk was dit wel een betere meerkamp. Met storm in de rug in
alkmaarliep hij 9.76 op de 60 meter, nu, op een windstille, bloedhete middag, liep hij 9.0 seconde. Een
tijd waar de rest weer niet aan zou komen.
Het eremetaal deze dag zou komen van Emma Peeters bij de meisjes A2. Haar 9.1 op de 60 meter
was al fantastsch, maar met het verspringen ging ze pas echt los: 4.10 meter. Dit bracht haar
uiteindelijk op een mooie 2de plek in het eindklassement.
De complete uitslagen:
Jongens C (15}
10. Sam Games
Meisjes C (21 )
5. Anne Kuperus
Jongens A1 (26)
4. Pim Pauel
Meisjes A2 (18)
2. Emma Peeters

40m
8.2
40m
7.7
60m
9.0
SOm
9.1

ver
2.34
ver
3.19
ver
3.S7
ver
4.10

bal
13.42
bal
16.79
kogel
5.92
bal
18.90

Niels Welier
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gunten
SOOm
(10)
2.3S.O
689
gunten
600m
994
gunten
1000 m
3.56.2 (11) 1457
1000 m
gunt~n
4.04.S (7)
1427

Pupillenwedstrijd Alkmaar, 17 augustus
Op een bewolkte zondagochtend is een elftal pupillen vertrokken naar Alkmaar om daar tot sportieve
hoogtepunten te komen. Wegens vakanties waren Niels en Jirina niet mee en daarom mocht ik mee.
Het eerste nummer was de sprint. Dit werd gevolgd door het balwerpen/kogelstoten en verspringen.
Aan het eind was er nog een lange afstand. En daar was nog een pechgeval, want onze eigen atlete
Emma heeft door een 'zogenaamde' prijsuitreiking van de meerkamp de start gemist en heeft dus ook
niet de kans gehad onder de 4 minuten te duiken op de 1000 m. Maar over het algemeen zijn er goede
prestaties geleverd met veel PR's. Zo waren er bijvoorbeeld twee vaders die bij het verspringen drie
meter haalden. Knap gedaan hoor heren! En ook het erepodium liet zien dat de AV Haarlemmers goed
presteerde, zo was er een 3e plaats voor Anne en Emma en een tweede plaats voor Pim. Al met al een
geslaagde dag dus en op naar de volgende wedstrijd.
Jongens C (5)
9. Sam Gamos
Meisjes C ( 12)
3. Anne Kuperus
Jongens B (7)
7. Niels Witmer
Jongens A1 (13)
2. Pim Pauel
7. Jason Komen
11. Bastiaan Hoes
Jongens A2 (15)
10. Pa ui luiderduin
15. Siem Prins
Meisies A1 (15}
10. Nienke Joacim
12. Fenna Snelderwaard

40m
8.19
40m
8.13
40m
8.49
60m
9.44
10.45
10.75
60m
10.54
12.12
60m
11.24
10.77

bal
14.89
bal
15.18
bal
19.10
kogel
6.08
5.99
4.91
kogel
6.17
5.61
kogel
4.23
3.27

ver
2.77
ver
2.81
ver
2.73
ver
3.76
3.47
3.03
ver
3.48
2.91
ver
2.92
2.71

Niets Ran
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gunten
600m
2.43.11
838
600m gunten
2.41.75
861
1000m guoten
849
4.30.7~
1000m gunten
1450
4.06.05
3.59.22
1229
1030
4.24.19
1000m gunten
1229
4.23.27
4.54.56
890
1000m gunten
903
4.37.87
4.36.78
839

Van helden, antihelden en heldinnen
tVJet de Spelen van de 2se Olympiade heeft China ondubbelzinnig aangetoond waartoe het in staat is.
Vernieuwende architectuur- zij het met inbreng van buitenlandse bouwmeesters - een oogverblindende
openings- en sluitingsceremonie en een vlekkeloze organisatie maakten het mondiale sportfeest tot een
eclatant succes. Met als klap op de vuurpijl een record aantal gouden medailles voor het gastland, ook al
bleef de nationale sportheld Liu Xiang, olympisch kampioen op de 11 Om horden van Athene 2004, met een
blessure aan de kant.
Als dit succes nu ook nog mag afstralen op de rechtspositie van dissidenten in China, waarvoor een aantal
westerse regeringsleiders, onder wie Jan Peter Balkenende, tijdens hun bezoek aan Beijing bij hun Chinese
collega gehoor trachtten te vinden, en als ook het leefmilieu van de bevolking blijvend gunstig mag worden
beïnvloed, is het goed dat deze Spelen niet door een boycot zijn getroffen.
Waar de medailleoogst voor ons land op het eerste gezicht teleurstelt- het Amerikaanse magazine Spolts
11/ustrated had ons er 28 toegedacht. het werden er 16 - is die bij nader inzien toch van een hoge kwaliteit,
vooral wanneer men de verscheidenheid van sporten beschouwt, waarin podiumplaatsen werden bereikt.
Een blik in de Nederlandse medaillespiegel toont eveneens de superioriteit van het schone geslacht dankzij de successen op zwemmen, roeien, ruitersport, waterpolo, wielrennen en hockey, keerden 39
vrouwen met goud huiswaarts tegenover slechts één enkele man. Maarten van der Weijden, die met zijn
zege op de 10 km zwemmen de rol van nationale sportheld overnam van Pietervan den Hoogenband (die
dit succes van zijn trainingsmakker vierde als één van hemzelf) en wiens prestatie gezien zijn
ziektegeschiedenis minstens zo indrukwekkend is als de goldrush van Michael Phelps, was onder de
mannelijke vertegenwoordigers van ons land echter een witte raaf. Met uitzondering van VDH, die knap
vijfde werd op de 100m vrije slag, waren de zwemmers immers onzichtbaar; de honkbalploeg liet pas na 29
(!)innings het eerste punt aantekenen; de hockeyers- 'we zijn een stel sukkels!'- schrokken in de
troostfinale pas biJ een 3-0 achterstand wakker; de baanwielrenners bleken machteloos tegen Britten en
Fransen.
En de atleten? ... Ach, die muntten vooral uit in grootspraak of werden het slachtoffer van de absurde
limietenjacht, die hen In Beijing uitgeput aan de start bracht. Op de uitzending van een 4 x 1oom ploeg zou
een ban moeten komen zolang de lopers niet bewezen hebben feilloos te kunnen wisselen. Na het fiasco in
Crystal Palace, vlak voor de Spelen, was dat in Beijing voor insiders geen verrassing. Ditmaal was het de
kersverse Nederlandse sprintkampioen Patriek van Luijck, die op het tweede wisselpunt meende te moeten
gaan rennen, toen de lopers naast hem vertrokken, waardoor hij buiten bereik bleef van Guus Hoogmoed.
Kom je door stom geluk in de finale, maar door eigen stupiditeit in de uitslag niet voor!... Slechts Rutger
Smith en Eugène Martineau haalden een voldoende. De eerste, al het hele jaar uit vorm op kogel, werd met
de discus zevende, maar kan op dit onderdeel straks in Londen de sprong maken naar een medaille; de
tweede leverde een solide tienkamp af met een 148 plaats als beloning . Ook hier deed zijn vrouwelijke
collega het overigens nog beter: Jolanda Keizer, pas 23 en al negende op de zevenkamp, kan, vindt ze zelf,
mits ze gezond blijft, in Londen meedoen voor goud.

Heldendicht
Als 'Haarlem'-atleet met het voorvoegsel 'oud'
werd ik van menig olympiêr warm noch koud.
Zo deed ik onze jongens graag nog eens voor
hoe je opstijgt tot een olympisch record.

Bij 't herenhockey zag ik vanuit mijn stoel
hoe je 'n strafbal moet plaatsen: recht in het doet.
Of beter nog- bestook die Duitsers vanuit het veld!
Dan pas toon je je een olympische held.

Kijk, zoals Pieter in Beijing het water indook,
dat kan ik in Wassenaars Tiki-bad ook.
Maar voor mij is zo'n honderd meter pas klaar
als ik eerder aantik dan de Fransman Bernard.

Ja, zelfs stadgenoot Dennis van der Geest
is zacht gezegd weleens beter in vorm geweest.
En weet nu dat je met een armbreuk boet
wanneer je vergeet hoe je valbreken moet.

En wat Epke Zonderland deed aan het rek
leek weliswaar van de vloer af niet gek,
maar zonder grip heeft zo'n zwaai een gebrekje valt niet in de prijzen maar plat op je bek.

Zo komt het heldendom, naast een veertigtaf meiden,
eigenlijk alfeen toe aan Maarten van der Weijden.
Want als ik na tienduizend meter in open water
al aankwam, dan toch pas drie, vier weken later.

De baanwielrenners presteerden haast niets
wat Ik niet kan op mijn roestige fiets.
En die sterrenstatus van Theo Bos- oh boy,
wat verbleekte die bij de sprints van Chris Hoy!

0 ja, één superheld zou ik bijna vergeten,
één die ver uitstak boven alle and're atleten.
Immers, een gouden kür dansen op Wibi's muziek,
dat leerde je zelfs in Haarlem niet op atletiek.
overgenomen uit Reunistenbericht

Hans Douwes
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Geattendeerd door René Ruis op het feit dat het 40 jaar geleden is dat een van onze grote atleten,
Wim Aaij, op jeugdige leeftijd kwam te overlijden, zette Leo van der Veer zijn herinneringen aan
deze atleet én aan diens vriendin op papier.

HELD EN HELDIN
Aangekomen bij een klant aan de rand van de gemeente Diemen, keek ik uit over het opgespoten
zand. Ik kwam hier vaker, maar nu, op het spoor gezet door het van René Ruis ontvangen boek van
Ladewijk Henri Wiener, Eindelijk volstrekt alleen, trokken flatgebouwen die zich desolaat boven de
spoordijk verhieven mijn aandacht. Zou zich daar de flat bevinden waar ik ca 35 jaar geleden een
bezoek bracht aan lneke van Wort, als altijd hartelijk werd ontvangen, maar vrijwel direct wist dat dit het
laatste bezoek was? Ik kreeg trouwfoto's te zien waarop het bruidspaar slechts voor de helft op het
bordes zichtbaar was. "Genomen door de vader van Wim Aaij, een geheel nieuwe stijl van fotografie",
aldus haar man, Henk Bergman. Henk was een goede studievriend van Wim, en op zijn verzoek had hij
na Wims dood contact met lneke gehouden. En nu waren ze dus getrouwd.
Veelzijdig talent
Wim Aaij, wonend in Zandvoort en gymnasiast op het Lorentzlyceum te Haarlem, werd in 1962 op
vijftienjarige leeftijd lid van de H.A. V. "Haarlem". Reeds in zijn eerste seizoen bleek zijn ongekende
talent op de loopnummers. Hij behaalde als C-junior (14 en 15 jaar), 8-junior (16 en 17 jaar) en A-junior
(18 en 19 jaar) diverse, deels nooit meer verbeterde, clubrecords op de 60, 80, 100, 500, 600, 800 en
1000 meter. Hij debuteerde in 1964 in de Nederlandse jeugdploeg en kwam in totaal 7 keer voor Oranje
uit. Met zijn krachtige tred, vastberaden uitdrukking en wapperende blonde haarbos was Wims lopen
een lustvoorhet oog.
Niet alleen bij wedstrijden deed hij van zich spreken; ook buiten de baan en op de trainingen toonde hij
zijn kwaliteiten. Gevatte opmerkingen, originele grappen, achteloze dichtregels, cynische humor en
scherpe observaties vormden zijn handelsmerk. Kantinemeisjes kreeg hij aan het blozen, met
verrassende verzoeken als: "Zou je met me willen trouwen, mijn proefschrift komt bijna uit?"
Behalve Wim Aaij zaten er nog meer 'Haarlem'-atleten op het Lorentzlyceum: Fer Lamie (een
rassprinter van zeer grote klasse), Rob van der Putten (kwam op de sprint ook goed vooruit) en ikzelf
(acteerde op nationaal niveau met kogel en discus, maar kwam op de 100 meter slechts eenmalig tot
11,7 seconden). Het Lorentzlyceum deed met atletiek mee aan wedstrijden met andere lycea. Voor
deze interlyceales waren minimaal 5 jongens nodig vanwege de estafette 5 x 80 meter; dat werden de
vier clubgenoten, aangevuld met een niet-lid. leder van ons 'pakte' een paar individuele nummers, en
met vijf man wonnen we de estafette én de wedstrijd met een straatlengte voorsprong. Ik denk niet dat
het Lorentz, met drie internationals (Wim, Fer en Leo), ooit een betere atletiekploeg heeft gehad.
Sportleraar Verwers, zelf ook een oud-atleet van 'Haarlem', glom van trots.
Fatale ziekte
In 1966 sukkelde Wim met een knieblessure. In het najaar werd de oorzaak ontdekt; het bleek kanker
te zijn, en hij werd opgenomen in het Elisabeth Gasthuis.
lneke werkte op de afdeling waar Wim verbleef. Hij vertelde mij tijdens een bezoekuur opgetogen dat
hij een bijzonder leuke verpleegster had ontmoet. Hij wees haar aan terwijl ze op de gang naast de
ziekenzaal bezig was. Voordat hij uitgesproken was, riep ik uit "die ken ik!" en holde op haar af. Zij
bleek mij helaas niet meer te kennen, ook niet toen ik haar herinnerde aan een feest bij smederij
Mooienaars en haar vroegere werk op de parfumerieafdeling bij Vroom & Dreesmann.

Ik kon mij Wims enthousiasme bijzonder goed voorstellen. Een zoet geluk bij het bittere lot van zijn
ziekte, waarvan het slopende karakter later zou blijken. Op dat moment bleef de schade nog beperkt tot
één geamputeerd been. Daar haalde hij macabere grappen mee uit door zijn andere been op te
trekken, de dekens op zijn bed glad te strijken en tegen de argeloze bezoeker na een krachtterm
vertwijfeld uit te roepen: "Ze hebben vannacht mijn andere poot ook afgezaagd".
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Dit was wel een van zijn grootste kwaliteiten: het zinloze en absurde tot kunst verheffen. Zijn vraag aan
de chirurg, voorafgaand aan de amputatie, of hij al iets in het Koningin Wilhelminafonds had gestort,
hetgeen de man danig in verwarring bracht, was hier een treffend voorbeeld van. Ook herinner ik mij
een ritje van het ziekenhuis naar de orthopedische werkplaats, waar zijn prothese moest worden
gepast. Ik duwde hem door de stad en Wim speelde, zittend in een karretje en zwaaiend met zijn
stokken, voor tamboer-maître.

Intens contact met clubgenoten
Na zijn revalidatie in Heliomarein Wijk aan Zee kreeg Wim de beschikking over een datje. Gewapend
met dit autootje en zijn prothese kwam hij eens in de week bij mij langs op het studentenschip
Caledonla, om samen de avondmaaltijd te nuttigen. Eerder had hij mij al uitgenodigd lid te worden van
zijn studentendispuut bij Olafspoort. We gingen samen naar de ve~aardag van clubgenoot René Ruis
in Haarlem, wat een merkwaardige aanblik opleverde- hij, betrekkelijk klein van stuk, als chauffeur en
ik, boomlang, als bijrijder. Ook kwam hij een keer langs bij mijn ouderlijk huis te Bloemendaal en liet
zich - het was de tijd van PvdA-voorman Den Uijl en Wims ouders hadden het niet al te breed ontvallen: "Ik stel me erg veel voor van de herverdeling van inkomens!"
Bij een van zijn bezoeken op de Caledonia vertelde hij dat er bloed in zijn speeksel zat en dat de arts
deze melding "wel de moeite waard vond". Wim vermoedde wat dit betekende. lets later sprak hij over
"een mooie brief die hij aan onze hoogleraar (we volgden dezelfde studie), professor Ten Have, had
geschreven. Ik hoorde uiteraard wat hij zei, maar de betekenis van zijn, op koele toon gesproken,
berichten drong maar moeizaam tot mij door en ik reageerde uiterst ingehouden.

Afscheid
Niet veellater werd een groepje vrienden uitgenodigd op zijn kamer in Amsterdam langs te komen; ik
begreep dat dit een afscheidsbezoek was. Een broer van Wim ontving ons en lneke was daar ook. Het
was een onwezenlijk samenzijn; er gingen nog wat grappen over tafel, maar over zijn naderend einde
werd niet gesproken en ook het afscheid leek niet definitief. Hij heeft daarna, met zijn broer en lneke,
nog een tochtje naar Orente gemaakt, tot de fysieke aftakeling en pijn hier een einde aan maakten.
Na een paar maanden kwam het bericht van zijn overlijden op 30 mei 1968, gevolgd door een
indrukwekkende en aangrijpende uitvaart op Driehuis-Westerveld. Wim, groot jazzliefhebber, had
schitterende stukken van John Coltrane geselecteerd. Van de sprekers herinner ik mij in de eerste
plaats 'Haarlem'- voorzitter Dick Hagtinglus, die een gloedvolle herdenkingsspeech hield ("wie Wim op
de 600 meter in de voorlaatste bocht even zag inhouden en vervolgens zijn demarrage zag plaatsen,
wist dat we een heel groot talent in huis hadden"). Verder professor Ten Have, die betoogde dat Wims
afscheidsbrief tot het aangrijpendste behoorde dat hij ooit onder ogen kreeg, en een bestuurslid van de
Atletiekunie, die ook een sympathiek verhaal had. En tenslotte Wims broer, die in zijn dankwoord sprak
over een ongelijke strijd.
Verlaten keerden zeer velen op 4 juni 1968 huiswaarts.

Hang naar aanhouden contact
Wim zou dood gaan en was nu dood. lneke van Wort zou overblijven en bleef nu over. Zij had op dat
feest bij smederij Moolenaars, waar zij met een mij onbekende jongen was, al bijzonder veel indruk op
mij gemaakt. En na de hernieuwde kennismaking, als 'Wims verloofde', was die indruk alleen maar
sterker geworden.
Ik wilde heel erg graag contact met haar houden, maar worstelde - bepaald geen routinier op dit gebied
-met de vraag of je dit wel kon maken en hoe dit aan te vatten. In mijn herinnering heeft mijn aarzeling
erg lang geduurd, één of twee zomers lang. Maar uiteindelijk heb ik, vanaf een camping in
Denemarken, contact met haar gezocht. Ik schreef haar een kort briefje, informeerde hoe het met haar
ging en suggereerde dat zij, indien zij dat wenste, het beste via posterestante kon reageren.
Ik was samen met Richard Nierstrasz, student psychologie, op vakantie. Richard was een
onverbeterlijke zwartkijker; bij een lekke band op de Afsluitdijk merkte hij dan ook schamper op: yhet
begint al goed". Toen we echter bij een sigarenwinkel aan de Grote Markt in Groningen zijn favoriete
auteur W.F. Hermans zagen, die buiten twee aanstekers tegen het licht hield om de vullingen te
vergelijken, was hij helemaal verrukt. Met Richard toog ik een paar keer naar het postkantoor in
Kopenhagen, en de tweede keer was het raak: een reactie van lneke. Mijn vakantie kon niet meer stuk,
en mijn fantasie was groot.
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Vriendschap hoogst haalbar~
Na terugkomst van vakantie zocht ik opnieuw contact met haar. Ik was inmiddels verhuisd van de
Caledonia naar een studentenflat op de Bilderdijkkade en vanuit het café op de hoek, waar een kleine
cabine enige privacy bood, belde ik haar af en toe op. Het kwam tot enkele afspraken in Haar1em, waar
zij toen nog werkte en woonde, en later in Amsterdam, waar zij werk in een ander ziekenhuis had
gevonden. Die ontmoetingen waren best gezeUig maar er heerste toch een onderhuidse spanning. Ik,
die zo graag meer wilde, maar hier niet goed raad mee wist en nog onzekerder werd door het uitblijven
van een duidelijke response. De vonk wilde maar niet overslaan.
Dat vriendschap het hoogst haalbare was, zou blijken bij een uitstapje naar het Amsterdamse Bos.
Beschermd door een beschutte vallei deed ik haar, in een ultieme poging, het voorstel samen
woonruimte te zoeken. Zij reageerde uiterst vriendelijk, maar stelde even duidelijk dat zij "nu met Henk
was" en graag "als vrienden• verder wilde. Mijn droom was over, en ik beschouwde toen - stom genoeg
- vriendschap als een troostprijs waarvoor ik, na dat laatste bezoek in Diemen, liever bedankte.
Sporadisch, bijvoorbeeld als René Ruis en ik over onze atletiekjeugd komen te spreken, speet ik met
de gedachte nog eens contact met lneke te zoeken. Dan zou ik haar dit verhaal kunnen laten lezen en
kunnen horen of zij nog steeds gelukkig is met Henk. Ik zou haar kunnen vertellen dat ik enige jaren na
dat laatste bezoek in Diemen toch de ware heb gevonden - verpleegster bovendien. Vader van twee
kinderen ben geworden, na een ambtenarenbestaan gekozen heb voor het ondernemerschap en nog
steeds aan atletiek doe.
Maar vooral dat velen Wim- veertig jaar na dato- nog steeds missen.

Leo van der Veer
OVERGENOMEN UIT: REUNISTENBERICHT

11

Antwoorden
van de cryptische omschrijvingen uit "Wissel"nr 3
Identiteitsbewijs van een kat.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

poespas----------------

spektakel------------Dikke dame in een lift.............................
Koningin onder een tank ........................ plattelandsvrouwe----Overreden paling... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. aalmoes ---------------Paling in een onderbroek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
interlokaal-----------Matroos met een bril ............................. .
Vechtende vissen in een aquarium ................. .

briljantje------------aquaro I----------------

Ruziënde directeuren ............................. .

directiekeet-----------

Luis op de eifeltoren .............................. .

-hoge piet-----------

Achterwerk van een kip ........ .-................ ..

ei~el--------------

Straatorkest ......................................... .

trotoirband----------

Miljonair op de pot ................................ .

rijke stinkerd---------

Vader en moeder van een olifant ................. .

oliestel---------------

Werkeloze pedicure ................................ .

voetzoeker-----------

Lam dat een plasje doet .......................... ..

lamstraal-------------

Stewardesse van een helikopter .................. .

wentelteefje---------

Verloofd paar in Israël ............................. .

sam sam-------------

Een doodgraver op vakantie ....................... .

uitzonderlijk--------

Straatorgel onder de tram ........................... .

experiment --------

Verbroken verloving .............................. ..

examen--------------

Huis van een eskimo ............................... .

ij shoky--------------

Baby die een kinderwagen voortduwt.. . . ....... .

douwwurm ---------

De moeder van een hond ........................... .

dogma---------------

Drie vrouwen in een heet bad ................... ..

6 roodborstjes -------

Ruzie tussen 3 pastoors ............................ .

mis met 3 Heren---

Paard op een toren ................................. .

tophit----------------

Windje ............................................... .

kruistocht-----------

Soort kikker op een fiets .......................... .

fietspad--------------

Grafische partner voor:

zwembaden, zorginstellingen, ziekenhuizen,
makelaars, advocaten, projectontwikkelaars,
interieurzaken, autoschadebedrijven, hotels,
scholen, beveilig ingsbedrijven, verzekeraars,
uitgeverijen, chocolade-industrie, musea,
muziekindustrie, farmaceutische industrie,
overheden, sa nitai rgrooth a ndels, fi na nei ële
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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