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tereebt 

Jkben bi de ABN. 
Het ABN Studenten pakket: een ptima studenten

rekening met een gunstige rente en een aanjouw situatie aan 
te passen verzekering. Zoals een ziektekostenverzeketing (uit 
te breiden met een tandartskostenverzekering) of de combi
natie van een aansprakelijkheids-, inboedel-, ongevallen- en 
reisverzeketing. De premie betaalje per maand. Automatisch, 
via je ABN Studentenrekening Waarbij je ook cheques kunt 
aanvragen. Alle informatie klijg 

je bij ons kantoor: f Ar; l ~ I : t; 1 11 3 

ONDERHOUD, AANLEG 
LICHT· EN KRACHTINSTALLATIES 

Marnixstraat 86 A 
2023 RH Haarlem 
Telefoon (023) 27 48 58 

Cees Boer B.V. 
uw installateur 

landelijk erkend 



E I N D E W I N T E R T R A I N I N G 

LAATSTE ZAALTRAINING : 

LAATSTE DUINTRAINING : 

LAATSTE KRACHTTRAINING : 

woensdag 22 maart pupillen m/j en meisjes C/D 

donderdag 23 maart jongens C/D 

maandag 27 maart (2e paasdag) alle ploegen 

dinsdag 28 maart jongens A/B 

woendsdag 29 maart dames/meisjes A/B 

donderdag 30 maart lange afstand 

vrijdag 31 maart midden afstand 

Z 0 M E R T R A I N I N G 

(ingaande op 3 april a . s . ) 

De zomertraining ~ord~ gcllouden oo. de. -kuns~tof:atlatie~ .. van .het Pim Mulier-
.spor tpark te Haarlem Noord . - · -----··- - -- - ---· , -··"'- - ----

PUPILLE~ MEISJES/JONGENS . (geboren in '78 - '79 - '80 - '81) 

Maandag .. .en donderda.g.-~ . .1.8~5 -uu.J:... to.;t _ _l9~~~ ...,..~---- · .. --
D-JUNIOREN MEISJES/~ENS (geboren in '76 - '77) 

Maandag en- donderdag- .van .18.-.15 uur to:t . . 19. 45. uur . 

C-JUNIOREN MEISJES/JONGENS (geboren in ' 74 - '75) 

Maandag en donderdag van 18 . 15 uur tot 19 . 45 uur . 

8-JUNIOREN MEISJES/JONGENS (geboren in '72 - '73) 

Maandag en donderdag van 19 . 15 uur tot 21 . 00 uur . 

A-JUNIOREN MEISJES/JONGENS (geboren in ' 70 - '71) 

Maandag en donderdag van 19 . 15 uur tot 21 . 00 uur . 

SENIOREN DAMES/HEREN (geboren in ' 69 of eerder) 

Maandag en donderdag van 19 . 15 uur tot 21 . 00 uur . 

LANGE AFSTAND GROEP DAMES/HEREN 

Uitsluitend op donderdag van 19 . 15 uur tot 21 . 00 uur . 
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VAN DE REDAKTIE 

Het kan toch raar lopen met zo'n clubblad. Op zondag 5 
maart (de uiterste inleveidatûm van de kopij voor dit club
blad) ging ik na de training weer met lege handen naar 
huis. Ook mijn brievenbus bleef leeg. Het hele kleine beetje 
info wat ik had liggen was niet voldoende om een clubblad 
mee te vullen . 
In de week die volgde k~eert ik diverse telefoontjes met het 
verzoek of er nog kopij ingeleverd kon worden. Ze hadden 
gekonstatee~d dat ze te la~t waren . Aan de ene kant was ik 
allang blij dat er eindelijk wat kopij binnen kwam maar aan de 
andere kant kreeg ik het een beetje benauwd . Het clubblad 
moest immers voor het .baanseizO"en bij de leden zijn en het 
liefst voor de paasdagen. (Op het moment dat jullie dit 
lezen kunnen jullie controleren of dat gelukt is . ) En net 
als met de schapen over de dam, toen er eenmaal één stukje 
binnen was, kwam al snel daarna een hele stapel. Heel leuk 
natuurlijk, maar het kostte toch weer aardig wat tik- uurtjes 
en dit in een veel korter tijdsbestek dan normaal. Ik moet 
namelijk ook rekening houden met Hen 2 onze stencillaar en 
de 1nbi~~groep, allemaal mensen die hun vrije uren ter 
beschikki·ngv-an - de club stellen. En vrije uren zijn, zoals 
iedereen uit eigen ervaring weet, gaatjes tussendoor, momen
ten, die dus opgevuld worden met in ons geval clubbladwerk. 
Zo wordt het clubblad getypt, gestencild, ingebonden en 
verzendklaar gemaakt. 

De moraal van dit verhaal is dus; als jullie. kopij hebben, 
lever di ·t dan direkt in op bovenstaand redaktieadres. Het 
is dan meteen op de juiste plaats . En de kopijdatum, die 
al tijd op de eerste pagina van het clubblad vermeld staat, 
staat daar niet voor niets . Noteer hem ergens, bijv. in je 
agenda of op een kalender. Houdt hem in de gaten! ! ! Het 
scheelt de redaktie een hoop stress!!! 

En dan voor nu, veel leesplezier! 

KOPIJ VOOR DE VOLGENDE ~i/ISSEL MOET UITERLIJK ZIJN INGELEVERD OP 

MAANDAG 24 APRIL 

girorekening 643883, bankrekening 56.80.10.477, t.n.v. penmngmeester a.v. "haarlem " te haartem 



officieel nieuws 
Pupillen C 
M. (Marco) Jansen 

Junj_oren D 
M.D. (Debby) Boer 

Junioren C 
M. (Manuel) Wolff 
K. (Kivelly) Grotendorst 

Senioren L.A. 
H.L . (Eert) Boesten 

EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

Radboutstraat 25 

Pieter Aertszlaan 3 

P~nboomstraat 106 
Starrebosstraat 35 

G~sbrecht v Aemstelstr 121 

2025 BJ HAARLEM 

2101 CG HEEMSTEDE 

2023 VV HAARLEM 
2013 PA HAARLEM 

2026 VC HAARLEM 

BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN NOTEREN IN AGEfWA ' S 

COMPETITIE SENIOREN COMPETITIE JUNIOREN A/B -

11 juni heren Enschede 21 mei Haarlem 
dames - Amsterdam noord 

25 juni heren Krommenie 18 juni Amsterdam Ookmeer 
dames - Hoorn 

3 sept FINALE 10 sept FINALE 

Een verzoek aan alle wedstrljdatleten om de bovenstaande data vr~ te houden in 
het belan~ van de competitieploegen . Houdt met het plannen van je vakantie als 
~1et enigzins kan, rekening met bovenstaande data. /Î\~/ 

/~-' 
VOEDSTRIJDEN OP HET PIM MULIER VOOR SENIOREN EN A/B I I/' 

i( /// Zondag 30 april A/B jeugd en senioren 
Zondag 21 rnei A/B jeugdcompetitie 
\'Joensclag 19 juli avondwedstrljd voor senioren en A/B 1 v(l 
Woensdag 16 augustus avondwe ds trij d voor senioren en A/B ((. ~~) L ~!.-; 

Weekend 13-1~ mei 
Weekend 13-14 mei 
Week~nd 30 juni/2 juli 
Weckend 7-8-9 j~li 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 
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voor senioren meerkamp kampioenschappen in Leiden 
voor junioren meerkamp kampioenschappen in Zwolle 
voor junioren in Bergen op Zoom 
voor senioren in Hengelo 

NOG ENLELE BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN 

20 mei Gouden SPIKE in Leiden 
27/2 8 me i Distriktskampioenschappen in 
13 aug . Adriaan Paulen Memorial in 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem " wedstrijdshirt met klubembleem div. prijzen 

a.v. "haarlem " atletiekbroekjes div. prijzen 

verkrijgbaar bij joop van drunen. 

Krommenis 
Hengelo 

speel mee in de toto/lotto 

inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 



DE KANTINE 

In het vorige clubblad plaatsten we een oproep: "KOM HELPEN IN DE KANTINE" op een 
door de weekse avond of op de wedstrijden (er zijn er op de weekeinde over de periode 
april t/m half oktober slechts ·13). 
We zijn er aardig in geslaagd de bezetting rond te krijgen, maar we zoeken reserves, 
die ons op de avonden van maandag t/m vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur willen helpen. 
Het kan al tijd gebeuren dat iemand onverwachts uitvalt, er kan dan wel onderling 
geruild worden, maar een paar enthousiaste ouders, echtgenote(n)(s) e.d., zelfs 
atleten die op een avond niet trainen, zijn altijd welkom. 

Op woensdag 29 maart a.s. houden wij in de kantine een voorlichtingsavond. U bent 
daar van harte welkom (maar neemt u eerst even contact met mij op). We beginnen 
om 19.45 uur. 

Al degenen die zich al opgegeven hebben, krijgen voor die tijd een draaiboek thu 
waar de meeste notities al in staan. 

Geef u op als kantine medewerker (ster), in het belang van de Haarlemse atleten! 
Het liefst 4 personen, die ons 1 x per maand gedurende 2 uur willen helpen op vrijdag
avond. Dus in totaal 12 uur genomen over het hele seizoen, voor u slechts 12 uur! 
Wij zijn er heel erg mee geholpen! 

Hil tje Hartman 
tel.: 023-256036 

De A.V. Haarlem heeft naar de familie Hut een telegram gestuurd om de familie 
sterkte toe te wensen bij de ziekte van mevrouw Hut. Wij ontvingen hierop een brief 
van Jan Hut die wij jullie niet willen onthouden. 

Den Haag, 2 maart 1989 

Beste clubgenoten, 

Het telegram dat ik namens het bestuur en de de elnemers aan de jaarvergadering 
mocht ontvangen was voor mijn vrouw en mij een aangename verassing. 
Mede namens mijn vrouw zeg ik jullie daarvoor hartelijk dank. 
Amputatie van een · been is op haar leeftijd een dramatische ervaring. Vooral omdat 
dan de revalidatie zoveel moeilijker i s. 

Toen ik nog volop in onze club actief was trof dit drama onze toenmalige en befaamde 
voorzitter en oprichter Hil van der Meij. Tijdens zijn verblijf in het Elisabeth Gast
huis en ook bij zijn terugkeer naar huis zocht ik hem veel op, om hem over het reilen 
en zeilen op de training op de hoogte tè houden. Hij had maar - naast zijn vrouw -
één liefde: zijn club. Een campagne in de "Atletiek Wereld" om hem een prothese 
te schenken slaagde suksesvol. Hoewel de prothese veel problemen meebracht slaagden 
we erin hem weer in ons midden terug te krijgen. 
t1Jij moesten hem tenslotte toch door de botkanker missen. Tot zijn laatste uren leefde 
hij voor de club. Hij stierf pas toen Ad Paulen, die uit het bui tenland moest komen, 
hem bezocht had. 
In ons jublileumnummer van die jaren is over dit gebeuren te lezen. 

Nooit had ik kunnen denken dat ik zelf in mijn gezin met die pijnlijke gebeurtenissen 
te maken zou krijgen. 
Als je een veteraan bent, veel ·van de sport en het clubleven hebt genoten zoals 
wij Haarlem-veteranen, dan ben je blij met elk bewijs van verbondenheid met je sport
vrienden en vriendinnen. Jullie medeleven en goede wensen werken mee om de pijn 
te verzachten. Veel dank en veel sukses op alle gebieden. 

Jullie Coba en Jan Hut 

- 3 -



EEN KORTE IMPRESSIE VAN DE A.V. HAARLEM JAARVERGADERING 

Vorig jaar kreeg ik ontzettend vee l complimenten over hoe ik het verslag had gemaakt 
van de jaarvergadering. Maar vorig jaar was ik nog slim en ambitieus. Vorig jaar 
had ik name lDk een praatj es vastlegge r bij mij gestoken, een casse tte-recorder dus! 
Nu had ik niet eens de agenda van de vergadering bij me, kwam ik t e laat, en had 
ik een slecht humeur. Ge lukkig was i ede r een goed gemutst voordat ik binnenkwam. 

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, werd de jaarvergadering geopend door Joop van 
Drunen onze voorzitter. (Gelukkig heeft hij een plexiglas hamer, en is he t kracht
centrum stevig gebouwd.) Hij had weer een prachtig openingswoord, ove r ons nu "gemeng
de " A.V. Haarlem, over h e t afgelopen jaar en ove r de toekomst. 

De secretaresse wist t e melden dat e r v e ~ l dames op winte rsport waren, ook m'n 
steun en toeverlaat bij moe ilijke klussen a ls de ze, J os é , was in de bergen. 
Het jaarverslag van de secretaresse was aanleiding tot tal van discussies, vooral 
het punt l edenbestand werd uitvoerig bekeken. Ook het wedstrijdbelei d van A.V. 
Ht::.ar l em kwam t e r discussie. Een idee van mij die ik n iet op de jaarvergadering 
durfde te stellen is: wedstrijden organiser en met speciale prijzen, PIZZA'S, SLAGROOM
PUNTEN e.d ., dan komen ze ook als het r egent, geintje! 
Ve rde r werden de atleten van de lange afstand nog aangehaald, en werd er gesproken 
over club in club. Wat me tijdens deze discussie opvi e l was, dat men één atleti ek 
vereniging wil zijn, en he t toch heeft over lange afstand groep , midden afstand 
groep, sprinte rsgroe p e tc. Bij de opmerking dat er geen vertegenwoord i ger in het 
bestuur is van de lange afstand, werd e r geantwoord dat Bert Steen de vertegen
woordige r van de L .A. groep is. Ik begrijp dat niet , he t "hele" bestuur vertegen
woordig toch alle at l e t en? Ik geef toe dat ik me tijdens de jaarvergadering ook 
i n de discussi e had moeten storten, maar we waren zo afgebeuld door Frank Dirkx 
(speciale s print trainer) dat ik de moed ni e t meer had m'n mond open t e doen. 

He t rapport van de kascommissi e (Han Baauw , Nico l e t Zwaan en Nico Treep) was weer 
positi ef ). Hoe kan het ook a nde r s, koffie met ge bak en Han Baauw als supe r student 
in de bedrijfs-boekhouding . 

Als he t om de duiten gaat dan spitsen de mense n hun oren. He t jaarverslag van 
de penningmeester was wederom een bron van vragen. Briefpapier en de kosten, waarom 
zo'n hoog bedrag. Het bes tuur heeft extra veel laten drukken. Joop als insider 
i n het grafische we r e ldj e wist natuurlijk dat e r nieuwe C. A.O. onderhande lingen 
zouden komen, (op het moment van schrijven staken ze ), en als ze lang staken hebben 
wij geen bri e fpapi e r meer, en dat kan toch ni et! 
Zo waren e r ook nog vragen ove r de trainingskosten, ove r de medische begeleiding 
en was er een vraag over h e t we l en wee van he t krachtcentrum . (Met dat gebouw 
gaat het prima, als j e wee t wat voor zware jongens er trainen.) 
Een be langrijke vraag was, waarom na 7 jaar de contributie wordt verhoogd . Ook 
hierop werd een deskundig antwoord gegeven door onze penningmeester Wim Hartman . 
Ook kwam de kantine exploitati e aanbod. Er wordt een voordelig saldo verwacht, 
dus atleten, na de training of wedstrijd bunker en maar. 

Wij zi gingen van de ve r enig ingsstatuten. Dit ging even boven m'n pet. Ingewikkelde 
zaken zoals inschrijving bij Kamer van Koophande l en een rooster van aftredende 
bestuursleden, het concept is in i ede r geval goedgekeurd. 

Verkiezing van het bestuur was een e itj e. Geen tegenkandidaten, en een bestuur 
dat er nog zin in heeft, vol met nieuwe ideën. Prima. Dus voorzitter is ome Joop, 
secr etaresse Baltien de Wit, penningmees t e r Wim Hartman en commissarissen Gert 
Jan Kok, Truus van Voorst, Jos van Belle en Be rt Steen . 
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Pauze, e indelijk kon ik m'n .dorst l essen en m'n honger stillen. Eig~nlijk is dit 
het l eukste moment van de . jaarve r gadering, er gebeuren namelijk de gekste dingen. 
J e kunt meteen zi en wie van de jonger e generati e later in het bestuur komt. Ne em nu 
Han Baauw, elk jaar is de voorzitters hamer een obsessi e voor hem. Dan wordt het 
ding stiekum ontvre~md en in stilte bewonderd. 

Na de pauze meteen weer verde r met belangrijke zaken. Vaststelling begroting 1989. 
Dit jaar werd meteen zonde r aarze len door twee l eden Koos en Jaap een paar vragen 
gesteld. Be langrijke vragen t en aanzie n van trainingskosten, en het plan voor uit
breiding krachtc entrum. 

Kort na deze punten kwam Han met de "Ham" vraag. J eugdactivite iten. Elk jaar wordt 
hi er uitvoerig over ge discus ierd, en dat moet ook, want de t erugloop van onze 
j e ugd is natuurlijk door een goed bel e id te ke r en. Han had een paar prachtige voor
stellen (denk even aan die hamer) samen met Jos en later met het bestuur zou Han 
een prima beleidsplan maken. 

Ingekomen voorstellen. Dit j aar was er een voorstel en die kwam van de dames José 
Capellen en Geertj e Berkelmans. Om de dames ( e n heren) nog meer plezier te geven in 
de atl etiek we rd voorges t e ld om in de winter '89 - '90 weer een sportzaal te huren, 
waar j e vee l l eukere dingen kan doen dan in he t krachtcentrum, het krachtcentrum is 
meer bedoe ld voor specifieke training . Het voorste l sluit goed aan bij de gedachte 
van het bestuur, vooral met het oog op de trainingsinvulling .. van nieuwe leden , zowel 
her en als dames. 

Elk jaar wordt er beroep gedaan op 3 l eden van de ver eniging om als kascommissie 
te fungeren. Twee l eden mochten nog een jaar en ik moest er mee stoppen. Natuurlijk 
stond i e dereen t e pope l en, de prettige manie r waarop onze penningmeeste r z'n kascom
missie ontvangt i s al om bekend. Maar iederen was t e laat, Ton van de Linde n had 
a l voor de ver gadering te kennen gegeven graag van de partij t e zijn. 

Voordat de prestatie bekers werden u itger e ikt werden er nog verschillende kanjers 
in het zonne tj e geze t waaronder de bekende Dick Hagtingius. Al 50 jaar lid van 
''H.A.V. Haarl em (voor een keertje nog) en e lke jaarvergadering erbij! Na z'n waar
dering van de vereniging in ontvangst t e h ebben genomen, droomt Dick en heel A.V. 
Haarlem even weg in de oude tijden van weleer, want spreken en vertellen dat kan 
die Dick als de beste . Ook Joop van Drunen krijgt een pres entj e aangeboden, alweer 
40 jaar. Een uniek presentje, want na de jaarvergadering zaten Joop en z'n vrouw 
met rode oortj es t e genieten. 

Dan is het tijd voor de prestatiebekers dus tijd voor Evert. Evert zegt wat hij denkt 
en dat maakt he t uitre iken van die prestatie bekers des t e leuke r. Evert had het 
druk deze avond want er waren nog meer bekers dan vorig jaar, en daar zat dan 
nog 3x zoenen bij ook, wat een boffert di e Evert! 
De Stijn Jaspers beke r, beste s enioren prestati e : Erik Roll enberg 2.16 m. De Joop 
van Drunen beker, beste junioren pr estatie : Misja Steen 1.95 m. Door Evert wordt 
opgemerkt dat de springploeg van Ruud z'n tafel leeg rooft , en t erecht met zulke 
prestaties. De PH beke r; voor een opvallende prestatie van een jong atleet in 
de comp etiti e : He in Macnack 7.56 m. De C/D junioren prestatiebeker: Michael Parkin
son 10.2 op de 80 m. Jan Hut Bokaal , voor de beste junior tijdens de onderlinge 
wedstrijden: Ivo Spanj e rsbe r g . Prestatie beke r dames, een beker vorig jaar beschik
baar geste ld door Aernout Bos voor de b este prestatie bij de dames: Marianne van 
de Linde. Prestatie beker meisjes A/B, een paar jonge heren zeggen Barbèl, maar 
nee, het is Brenda, de rang lijst aanvoerster op 5 onderdelen, ongekend! Ze krijgt 
de beke r voor de 5.25 m ver. Prestatiebeke r meisj es C/D: Aneska de Windt. 
Twee prestatie gedenktekens mis ik, misschien heb ik nie t goed opgelet, maar het 
W.G. schild en de Adriaan Paul en beke r h eb ik niet zien passe r en. 
De Bap v.d. Pol bekers is e lk jaar weer een verhaal apart. Ook dit jaar verteld 
Bap de bedoe ling van de beke r. De ze special e lange afstand beker gaat naar ons 
snelle foto-creatieve wonder Conno du Fc J sé voor z'n pri~a come-back. 
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Bij het laatste punt, de rondvraag was h et vorig jaRr een l euk verrassend ein~e . 

Dit jaar ware n bij enkele leden de gemo e deren wat gespannen wat helaas in de rond
vraag we rd geuit, waardoor de jaarvergade ring bij mij althans enigzins somber werd 
afgesloten. 
Aernout Léezenb e rg stelde in de rondvraag voor een jaarverslag jeugd toe te voegen 
voor de jaarve rgadering , waardoor een bete r inzicht wat betre ft de jeugd naar 
all e leden wordt v e rkregen . Een prima argument b estuur e n lede n unaniem akkoord . 
Ge rko Vos , PR man van de L . A. vraagt naar een aparte cate gorie veteran e n in de 
beste lijsten clubre cords . Ee n leuk idee , b estuur akkooord. 
Dick Hagtingius geeft complime nten aan Frank e n Ev e rt van Rave nsb e r g voor h e t 
uitste k e nde archief van A.V . Haarl e m. Het g ing ove r de prestati es van Hr. Wolf 
en Hr . Bc ns uit de oude doos dus. Een rubri ekj e di e Frank een tijd lang hee ft geha d 
in de Wissel, waarin oude prestati e 's aan de lede n we rden voorgeste ld. 
Ne t als elk jaar wordt door Dick gepleit voor een v e rsteviging van de bartd tussen 
de H.A. V. reilniste n en de A.V . Haarl e mmers . Ee n moge l ijkheid is e e n b estuursde le 
gati e van de reilnist~n e n A.V . Haarl e m spoed i g bij elkaar t e laten k ome n . 
Co Lage ndijk kwam me t discussiepunt e n die moe ilijk voor mij e n een g root aantal andere 
te begrijpen waren , e n di ~ naar mijn inziens t e comple x ware n om op de jaarvergade ring 
t e bre ngen, waardoor de gemo e de r en hoog opliepen. Natuurlijk zijn door h e t b e stuur 
fout e n gemaakt, maa r li e v e r had ik gezien da t zulke p~oblemen besloten konde n 
worde n opgelost. 
Dick v . d. Vlug t h eeft ongeveer een half jaar geen clubblad gehad . Hij vraagt hoe 
dat komt . Dit kwam door e~n organisatiorischc f out t.o.v. h ~t adressen bestand. 
Ve rontschuldiginge n van de verantwoordelijke. 
(Of was een t e l e foontje genoeg geweest? ) 

Al met al een e n e rve rende vergaèerin~ . Dat h Gt toch nog e8n aardig verslag h seft 
kunne n worden h e b i k en h e bb e n julli e t e danken a a n de secure notiti e s van onze 
secretaresse Balti en de Wit . Hierbij m~n dank. 

Ni co 

+ Al s e r nog interesse is voor een r eproductie 30 x 40 cm van h e t c lubr ecord bord 
van H. D.A . V. Atmodes , dan kan me n die bes t e llen bij Baltien de Wit, het liefst voo~ 
slui ting kopij in l e verdatum volgende c lubblad . 

H E R H A A L D E 0 P R 0 E P 

Wil i e de r e en di e jnte r esse heeft in de 24- uurs loop van Ap e ldoorn, we lke plaatsvindt 
op 5 e n 6 mei, h e t strookje alsnog ingevuld inleveren bij onde rstaande commissi e 
l eden. 
Of neem even t e l e fonisch contact op voo r nade r e gegevens . 

Gc rko Vos t el . : 250466 
Ronald v. Bochave t e l. : 276023 
Paul v . d. Pol tel. : 312244 

Paul 

Ge l e z e n voor A e n B junioren i n een weekkrant 

G R A T I S W E E K E N D S V 0 0 R S P 0 R ~ J E U G D 

De sportr aad voor de Provinci e Noord- Holland organiseert in samenwerking met de 
Volkshogeschool " I-1 8 t z eepaard" t e Sc}!oorl weer een aantal we e k e n ds voor de sport
j e ugd ofte 1vel jonge ns e n meis j es in de l eeftijd van 16 tot 19 j n:1 r. 
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In de weekends ook we l populair genoemd "IIJeekendj e s Bui ten de Lijn" ontmoet de 
sportbeoefenaar l eeftijdg enoten van allerlei sporten. Zwemmers, turners, roe i e rs, 
handball e rs, atleten, maar ook bij de j e ugdige beoefenaars minder bekende takken 
va n sport. Bij alle activite iten, die worden georganiseerd staat de spelvreugde 
voorop. 

He t gaat niet om he t winnen respectieve lijk om prestati es, maar om samenspel, plezier 
en ... om contacten me t anderen. De bedoeling van de weekends is, dat deelnemer/ster 
meer zicht krijgt in zijn/haar eigen functioneren binnen de vereniging en de maatschap
pij. Daarom bestaat de inhoud van he t weekend ook uit groepsgespr ekken. Er wordt 
gestreefd naar 25 tot circa 30 deelnemers pe r weekend uit zovee l mogelijk verschil
lende takken van sport . 

Voor de weekends wordt gebruik gemaakt van de accomodatie van de Volkshogeschool 
"Het Zeepaard" te Schoorl, g e l egen in een fantastische omgeving, zodat activiteiten 
als diverse soorten bosspe l en en r ecreati eve sportvormen tot de mogelijkheden be
horen. Binnenshuis kan worden deelgenom en aan divers e kennismakingsspelen, ac tivi
t e iten op het gebied van creativitei tsontwikkeling. 

De bijeenkomsten bestaan uit twee weekends. He t eerste ke nnismakingsweekend van 
zaterdagmo r gen tot en me t zondagmiddag en het vervolgweekend van vrijdagavond tot 
en me t zondagmiddag . Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende we ekends: 
4/5 maart en 17/18/19 maart; 8/9 april en 21/22/23 april ; 29/30 april en 26/27/28 
mei, 10/11 juni en 16/17/18 juni. 

Deelname is slechts moge lijk als wordt ingeschreven op he t kennismakingsweekend 
en het vervolgweekend. De bedoe ling is dat op be ide weekends met de ze lfde groep 
deelne mers wordt gewerkt. 

Voorwaarde voor dee lne ming aan de weekends is wel, dat de deelne mers/ste rs zijn 
aanges loten bij een sportver eniging en dat di e vereniging instemt met de e lnemi ng. 
Zij kunnen een fold e r bij he t bure au van de sportke uring aanvragen . Ook ver enigingen 
kunnen zich voor nade r e informatie wendên tot de Sportraad voor de Provincie Noord
Holland, Stolbergstraat 9 , 2012 EP HAARLEM. Te l efoon 023 - 319475. 

0-0-0-0-0-0 

K.N.fi..U.-DISTRIKT WEST I organis eert in het kade r van "vrouw en atletiek" 

Datum: 
Plaats: 
Eigen bijdrage : 

Inde ling a vond: 

THEl>I!A-AVOND "MENSTRUATIE EN ATLETIEK" 

wo~nsdag 10 mui 1989 
atletiekbaan/kantine Suomi t e Vels en-Noord 
f 5 ,= (incl. 2 consumpti e s en comple t e verslaglegging). 
Reiskosten zijn voor e ig0n r ekening . 
18.30 - 19 .30 uur r ecreat i eve looptraining o.l.v. Ferry Kwee 
20.00 - 21.00 inleiding Els Stolk (atl e t e en sportarts) 
21.15 - 22.15 uur ge l egenh e id tot h e t stelle n van vragen en het 

uitwisse l en van ervar ingen van de e lneemsters. 

Korte to elichting: 
\JJat is menstruati e, wat gebeurt e r in j e lichaam , moet j e e r bij je training r ekening 
mee houden, beinvloe dt het j e prestaties, hoe zit dat met pilgebruik en mag je 
daarmee j e cyclus ... rege l en", wat . is e r aan de hand als de menstruatie wegblijft, 
ov ergang, overbe lasting, risico's? 

De z e avond is be doe ld voor "gewone" trim-, r ecreatie - en wedstrijdleden van de 
I<.N.A.U. en hun vrouwelijke trainers en begel e ide rs, e r zal nie t worden ingegaan 
op de mogelijke gevolgen voor " echte topsport". 
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THEMA-AVOND "ZWANGERSCHAP EN ATLETIEK" 

Datum: woensdag 24 mei 1989 
Plaats: · atletiekbaan/kantine Zuidwal in Huizen 
Eigen bijdrage: f 5,= (incl. 2 consumpties en complete verslaglegging). 

Reiskosten zijn voor eigen rekeing. 
Indeling avond: 18.30 - 19.30 uur recreatieve looptraining o.l.v. Ferry Kwee 

20.00 - 21.00 uur inl e idingen Marjeke van Doorn, Conny van Diest 
en Cocky v.d. Ingh 

21.15 - 22.15 uur ge legenheid tot het stellen van vragen en het 
ui twiss~Jlen van ervari,ngen van deelneemsters. 

Korte toelichting: 
Zwange rschap en atletiek, (hoe) valt dat te combineren? 
Marieke van Doorn heeft als arts in opl e iding onderzoek gedaan naar de invloed 
van inspanning op zwangerschap en de invloed van zwangerschap op inspanning. Conny 
van Dj.est was een van haar "proefpersonen" en Cocky v.d. Ingh vertelt ons vanuit 
haar be roep . (al meer dan 10 jaar vc rzorgt zij de zwangerschapsgymnastiek voor het 
Acad. Ziekenhuis te Utrecht) iets over wat wel en wat niet kan tijdens de zwanger
schap als he t gaat om oefeningen of een warming-up. 

Inschrijving: 
Stuur e~n girobetaalkaart (geen bank) of f 5,= contant mot j e naam , adres, woon
plaats, v8rcniging en K. N.A. U. -registratienurr.mE: r en de" vermt.!lding om welke thema
avond het gaat naar: 
J. Verme ulen-Stulen, Marelaan 27, 3454 GA DE MEERN 

Per avond kunnen er maximaal 50 vrouwen deelnemen, dus r eageer snel ! 

Wil je eerst meer informatie, bel dan 03406 - 65200. 

Uitslagen indoorwedstrijd te Dortmund op 29 januari 1989 

60 m heren 
Tony N<.::lis 
f!ico Treep 

1500 m heren 
Paul Jaspers 

60 m juniore n A/B 
J e rry Brouwer 
Tony v.d. Prijt 
Thomas v.d. Berg 
Fabio Pasetto 
Ren,'1 Grul 
Barry Doodernan 
Rens de Graaff 

60 m D final e 
3. Jerry Brouwer 

200 m jongens A/B 
Fabio Pasetto 
J erry Brouwer 
Tony v.d. Prijt 
Alexander Brokx 

60 m meisjes A 
Brcnda Stoete 

Verspringen meisjes A 
Brenda Stoete 

7.Ll 
7.0 

3.45.5 

7.2 
7.5 
7.7 
8.2 
!3.7 
7.9 
8.6 

7.1 

27.4 
24.2 
26.0 
27.4 

8.0 

4.14 
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200 m heren 
Nico Tre ep 
Tony Nelis 

Koge lstoten he ren 
Les Brown 

Verspringen junioren A/B 
Th omas v.d. Berg 
Tony v.d. Prijt 
Barry Doodernan 
Fabio Pasetto 
Rens de Graaff 
René Grul 

60 m horden jongens A/B 
r1ark van Dijk 

1500 m jongens A/B 
Stoven Spanjersberg 
Tim de Rooy 

Kogelstoten jongens A/B 
Mark van Dijk 

200 m meisjes A 
Brenda Stoete 

23.4 
24.4 

12.34 

5.55 
5.50 
4.89 
4.61 
4.20 
4.16 

12.1 

4.49.5 
4.59.2 

7.20 

26.5 



Spo r'l 111edl~l se he rubriek 
\[~ Door: Marthin Huta Galung 

Het komende seizoen is het medisch bege l eidingsteam weer op de baan. 
Doordat er het afge lopen seizoen wat misverstanden ZDn ontstaan over het func
tioneren van dit team, zal ik bD de ze trachten duidelijk te maken hoe he t team werkt. 
Indi en iedereen zich dan daaraan houdt kan het ook goed functioneren. 

Het team bestaat uit: sportarts: Dr. Knuvelder 

traine r 

sport fysiotherapeut: Marthin Huta Galung 
sport masseur/fysiotherapeut: Fr::>.nk Kniese 

bestuur 
I,- .. 

sporter .~ 

/---------'· 
/ 

':_,) 

medisch team _;/ 

_ huisarts 
/ /( 

--; specialist 
--~ 

anderen 

Zoal s je ziet, staat de sporte r altijd centraal en is er overleg tussen het medische 
team enerzijds en he t bestuur en traine r anderzijds. 

Indi en je een bl essure h ebt (of dreigt er een te krijgen), meld j e dit bij je coach. 
Deze neemt dan kontakt op met de trainingscoördinator Joop van Drunen. Deze maakt 
dan een lijstj e van atl e ten di e 'dan in aanmerking komen voor een consult bij het 
medisch team op de baan. Het medisch t e am is dan op maandag een !<e er in de twee 
weken op de baan aanwezig van 20.00 - 22.00 uur. 
Op de overige maandagen is Marthin Huta Galung alleen via de trainingscoördinator 
Joop van Drunen op de baan te bereiken van 20.00 tot 22.00 uur. 
Indi en de blessure acuut is, ne em je kontakt op met j e trainer/coach--) trainings
coördinator - ) en neem j e contact op met de praktijk van Dr. Knuvelder. Het adres is: 
van Oosten de Bruijnstraat 5 , Haarl em, tel.: 023 - 340480. J e meldt je bij de assisten
t e en j e vertelt dat j e van A.V. Haarlem bent. Zij maakt dan een afspraak. Indien de 
praktijk niet t e bereiken is ne em je kontakt op met Marthin Huta Galung op zijn 
werkadres. Praktijk van Zadel, Leidsevaart 116 Haarlem, t el.: 023- 315434 of anders 
02520 - 23333 

Na het onderzoek op de baan of in de praktijk krijg je eventueel 2 bri efjes mee. 
Een eventuee l voor j e huisarts/specialist/fysiotherapeut en een briefje voor je 
trainer/coach, waarin staat wat voor 'n blessure je hebt en we lke weg zal worden 
bewande ld om zo sne l moge lijk van de bl essu~e af te kom en. Dit kan zijn o.a. specia
listische hulp/fysiotherapi e /schoen correctie /trainings aahpassing/rekkings oef./ 
ze lfhulp Usen etc. 

Indien j e onde r behande ling bent (fysiotherapie) dan vindt er verslag plaats naar 
de traine r ov8r het behande lingsverloop. Tegen de tijd dat j e weer licht mag trainen 
onder toezicht van j e eigen traine r vind ~ er overl eg plar~s tussen de trainer 
en het med isch t eam. Als je dan w~er op. de baan traint zien wij j e weer voor controle 
terug op die bewuste maandag maar wel na de trainer/coach/coördinator. 
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Alle gegeven die wij tijdens het onderzoek hebben verzameld en evenzo die van het 
baan spreekuur/behandeling/revalidati e etc . worde n opgeslagen in het medische 
dossier die we dan van elke atlee t h ebben. Van diegene van wie we het nog niet 
hebben zla een dossi e r worden aangelegd . Deze dossiers dienen er voor dat we een 
duide lijke lijn krijgen in he t blessure verloop van de sporter. Daarom i s het ook zo 
belangrijk om j e aan deze vorm van blessure behande ling t e houden. Elke informatie 
die van belang is geef je aan ons door. 

Degenen die hi ervoor in aanmerking komen zijn: de hoofdklasse atleten , baanatleten 
en de lange afstanders. De jeugd; de A/B junioren. 

De sportmassage wordt op dit moment gedaan door Frank Kniese in de fysiotherapie 
praktijk op dinsdagavond. Waar iedereen die h e t nodig vindt gemasse erd kan worden. 
Hij behandelt op afspraak, voor verdere informatie kun je mij op de praktijk bellen. 

In de volgende wissel me e r over: - keuri ngen; 

L _!)~. Knuve ldcr praKtij_lz_ 

- sportmassa::;c-o ; 
- boeken voorlichting. 

~~-~::>u re~ 

,J 
coach 

,)/ 
trainingscoördi~ator 

,I 
iFnts /f·1ar th in! 
i op de baan · 

.1· 
~--- :-acuuti 

~-- --1 
----4 IV!arthin fys i o th. praktijk l 

-- ~ 
brief j o I --~ 
------- - ~ 

huisarts , 
speciali~t! 

------ -

l 1..::-·--------

lbri c fj e Il 
huisarts 
!specialist . 

~----------.-----J/ 

brief j e II 

trainer 
diagnose 

advj .:;s i 
e te. J 

jbehandelingsverloop i 

lcontrol e op maandagl 

~/ 

i goed r esultaat 
J dossi e r bee indigen 
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19e Nationale Souburghcross 4 februari 1989 

heren 
19. Ad Coolbergen 41.16 min . 

IndoorwedstrDd te Dortmund op 12 februari 1989 

60 m her8n 
Oscar Socthout 

her en 12060 meter 
15. Ad Coolb ergen 

7.1 
60 m horden heren 
Oscar Soethout 

32e Joe MannBcsloop 19 februari 1989 

39.31 

EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN IN DEN HAAG OP 18 en 19 FEBRUARI 1989 

Het was op een zondag, het was uitve rkocht en oergeze llig. 

8.6 

Evert, Han, Guus en Nico hadden zichzelf op een dagje crème de la crème atletiek 
getrakteerd. Plaatsen waren besproken in het verlengde van de finishlijn. Han en Nico 
waren al vrD vroeg t e r plekke om maar n iets te missen van he t spektakel. Evert kwam 
na de training , (wat een kanj e r) en Guus had precies het juiste moment uitgekozen om 
t e komen, want voor de middag was e r nog niet zo vee l at l etiek spektakel te zien. 
Rond twee uur liep de hal vol. 
Het verbaasde me hoevee l bekende ik zag, atleten die aan dit gebeuren niet voorbD 
wilde gaan. Op zondag werden overigens de me este final es gelopen. Naar Glk onderdeel 
werd uitgekeken. En om het uur koffie halen, ni e t omdat j e dorst had maar vanwege 
de PDn in j e hol. Konstant op een stoeltje zitten is niets. 
Als er Nederlanders om de tite l streden, àan was het in de hal een heks eketel. 
Hel emaal ni ets voor mD, want ik ben een dooie, maar ik werd gegrepen door de sfeer . 
BD e lke goede prestatie klappen, schreeuwen, stampen. Ik had m'n camera nog mee 
om foto's te maken, maar dat is onbegonnen werk vanaf de tribune . Je krDgt een 
gevoGl van jaloe zi e als j e al die persfotografen over de baan zi e t hobbelen. Maar ik 
zat er r1ic t mee, al die moo i e bee lden die heb ik in m'n geest gegrift. Niet alleen 
prestaties maar ook de uitdrukking van atl e t en in hun moment suprême geven de waarde 
om naar "live" atletiek te gaan. Om niet te vergeten, de prachtige horde loop tech
niek van die tweeëntwintig jarige brit die laatst nog tweede werd op de \~. Drie 
nede rlandse kanj ers in 6C m horden dames finale. Een prachtige 3000 m dames. Een 
spannende 800 meter. E~n spannende 1500 meter. En een ongc looflDke spannende ver
P) r i ng strijd, waarin de atleet bestemde hoe he t publiek moest reageren, en waar op 
d8 centimet e r werd gestreden om de eer. Als klapstuk het hoogspringen voor onze 
ne~s. Je kon ze zi en, horen, ruiken , ze streden tot he t bitter e e ind. Er moest zelfs 
een "barage " kom en. 
Op de T.V. komen de ze atle t en als superi euren en he lden over, onbereikbaar. Maar 
tDdens deze kampioenschappen heb ik ervaren, dat ze ne t zo zijn als jD en ik, en 
misschien kUk ik ever een tijdje we l naar jou! 

60 m horden finale 
7. lViare Kok 

Indoor atl eti ek Gala 22 februari 1989 

8.27 

NK Ve ldloop Schaesbe r g 26 f ebruari 1989 

Ni co 

Met 24 man naar Limburg. Nee niet voor de Polonaise, maar voor een echt Nederlands 
-· · -- " ..... ... ,..,~chap Veldloop 1989. Er was ook <' "n afvaardiging van supporters bij waaronder 
ook enke l e dames. 
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Contactpunt 1, krachtc entrum A.V. Haarlem. Marcel was e r niet bij anders had hij 
misschi e n tw8e keer moeten rijden (he t was bijna 3 uur). Dus er was voldoende mate
riaal ingehuurd, 6 auto's. 
Contactpunt 2, wegrestaurant De Lucht voor een overheerlijke bak koffie of thee 
met gebak ( Lex) aangeboden door Joop van Drunen, en nog een kl e ine spe ech van 
coach Kiers. 
Contactpunt 3 en tevens e indpunt de draf- en r enbaan in Schaesberg. Tijd 12.15 
uur. Dennis, J effrey en David mo esten al om 13.15 uur starter. Er stond een stevig 
bries j e en he t parcours lag vol blubber. Het was 7 .300 meter , 1 kl e ine ronde en 
2 grote ronden. Het ging pittig. J cffr ey was eerste Haarlemmer op de 47e plaats 
in 27.27. Dennis was tweede Haarlemmer op de 52e plaats in 27 . 40 en David was 
de derde Haarl emmer op de 65e plaats in 29.04. 
14. 00 Uur de sprintcross, 2.400 meter, 2 kleine ronden. Ze ven A.V. Haarlemmers aan 
de start. Jan, Peter, John, Lex, Willcm, Ger en Bart. Het startschot vi e l en 57 
deelnemers achter de wagen aan . Het leek wel of we wind mee hadden. Wat ging dat 
hard. De j ongens deden hun best want coach Ki e rs had gezegd, dat wanneer j e e r 
uitstapt~ er een straftraining t egenover stond (gold voor iedereen). Dus lopen! 
Het was zwaar, maar voor j e het wist zag j e de e indstreep al. Als eerste Haarlemme r 
kwam Lex op de 29e plaats in 8.46. Daarna Jan op de 31 e plaats in 8.48. Toen Willem 
op de 44u plaats in 9. 12 . John 46e plaats 9 .16 . Ger 48e plaats 9. 22, Peter 51 e 
plaats 9. 29 en Bart 55e pl aats 9.49 . 
Daarna de dames met Marianne die 4.900 met er moesten lopen. Ze liep goed voorin 
tusse n de 3e en 5e plaats, tot ze iets t erug zakte . Ze was toch nog Se in 19.08. 
Vervol gens de gi ganten, de ijzervreters. De lange cross 12.200 me t e r . Aanwezig 
voor Haarl em Ton, Rienk, J aap, Frank, Paul en Ad . Het gi ng ontzettend hard. Paul 
zat e r goed bij i n het begi n, maar he laas door dat hij l ast had van z ' n maag (de 
over gang was t e groot geweest , hij was net terug uit Tunis) moest hij ui tstappen 
(STRAFTRAI NING!) Maar de race ging door. Het was slopen voor iede r een. 
Als eerste Haarlemmer kwam Ton over de s treep op de 62e plaats in 42 .08. Toe n 
Ri cnk op de 76e plaats in 42 . 40 , Frank op de 79e plaats in 42.51 , Ad op de 102de 
plaa t s in 43.56 en Jaap 156e plaats in 47.59. Willen de dames ni e t mee r zo hard 
schreeuwen achte r het g las , we will en ons wel kunnen concentrer en. 
Nadat we gedoucht hadden en coach Ki Er s en Joop in akti e hadden gezien ( e inde lijk) 
achter hun auto, g ingen we op weg naar huis met nog één tussenstop. Eindhoven, 
een v.d. Valk r estaurant. Dus gassen maar weer. Een auto wist de weg goe d, dus 
die boys zaten al lang en ~reed in he t r e staurant. Turwijl de ande r e 5 nog een 
r ondj e snelweg van de zaak de den. Maar we zijn e r toch alle maal gekomen. 
Toen de bestell~ngen. Er we rd van alles gevraagd; kippe bout, konijnenbout, r eebolus, 
wild zwijn en olifanten. Maar de jage r had een snipperdag, dus pech voor de wild
e t ers. Die olifanten werdun trouwens nog nagedaan ook . 
Na deze heerlijke spijzen kregen we va n Joop nog een heerlijke sorb et toe . Thomas 
(de ober) kreeg we l een limi e t op, maar hij had ze op tijd ger eed . 
Gek e r zaten vee l wilde ballen bij ( en ze hadden geen wil d ). He t smaakte heerlijk 
voor&l de slagroom (hè Lex , 5 portids ). Toen heeft coach Kie rs ons nog even toege
sproken en daarna is i ede r z'n e igen weg gegaan. 
Ondanks dat he t zo ver was is het toch een heerlijke dag geweest. 

Jongens A 
47. J e ffr ey Sul livan 
52. Dennis Heyink 
65 . David Bl om 

Her en 
62. Ton van Doorn 
76. Rienk Postuma 
79. Frank v.d. Aardweg 

102. Ad Coolbe r gen 
156 . Jaap v. Deursen 

27.27 
27.40 
29.04 

42.08 
42.40 
42.51 
43.56 
47.59 
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Dames 
8. Marianne v.d. Linde 

He r en 
29. Lex Verbeek 
31. Jan de Ruite r 
44. Willem Gebe 
46. John Me ure 
48. Gcr Wess2l 
51. Pe ter Niessen 
55. Bart Blom 

John Meure 

19.08 

8.46 
8.48 
9 . 12 
9.16 
9.22 
9.29 
9.49 



DWINGELOO \vE ARE COMING BACI<! ~~ 0\~\ .....--::i'--. t:~J \~, l -6,.----
. ( j__:._-1 s<~l ~;~';~} 

Het trainingsweekend , door de L.A. commissi e georganiseert op 4 en 5 maart jl~~ 
in Dwingeloo, was bijzonder geslaagd. j·.~\ 
Ruim twintig Haarl em-l eden waren aanwez i g en he t werd een gézellig en sportief\~: :; 
weekenà. -~ 
Ook hadden we he t weer mee, zodat alle aktivite iten uitgevoerd konden worden 
klimax-, minuten-, duur- , dobb elstenenloop, interval, video opnames etc.). 

(o.a. 

's Avonds we rden onder deskundige l e iding de gemaakte video opnames geanalyseerd 
zodat de volgende dag iede r een met een Sebastian Coe st~l z~n onbegrensde mogel~k
hcden ontdekte . Ook waren e r A.V. Haar l e mmers, di e met een speciale outfit (loop
bril , speciale broekj es over maillots e tc.) zich vooral mentaal wisten te verste rken. 
De paar mense n die we in de bossen tegenkwamen zagen daarom onze training als een 
zeer professionele wedstrijd en gingen ons onde r luid handgeklap aanmoe digen! Volgens 
Hans omdat de mens en daargewoon aardiger zijn. 

Een nadeel van filmen is echter dat sommige mensen zich anders gaan gedragen als 
de lens op hun ger icht is. 

Eén van de Haarlem atl eten had bijvoorbeeld een vee l s che rper e t~d (nu ruim 34 
minuten) op de 10 km kunnen l open als bij ondenveg nie t van dit" "vreemde vrij e stijl 
t urnoefeningen '; had uitgevoerd. De r echten van de gemaakte film liggen overigens 
b~ J ohan dus laten we hopen dat de ze nie t in het commerci~l e circuit terecht komen. 
Ook was e r ' s avonds een perf ecte massage van Dick, di e he t voor e lkaar kreeg 
om met enke l e special e wrijvingen, knedingen en s lagen de vermoeidhe id van de dag
training hel e maal weg t e mass e r en. 

De l ange wachttijden gaven s l echts in é6n geval wat probl emen, maar een part~tj e 

schaak d~ed toen wonde ren! 
Ook de dames Yol anda en Mar iska hadden niets te klagen (o.a. 2 aparte douches, 
aan8epast trainingsschema, vee l aandach t e t c .) 

Eigenlijl<: i s e r t eveel B;ubeurd (het "lekkere" e t en, disco?, nieuwe kontakten enz., .. ) 
om het all e maal op t e schr~vcn , dus is het bovenstaande we llicht iets om nog eens 
sne l t e he rhal en, met nog " m.,;er" A.V. Haarlem l eden!!! 

Sportieve groeten Ruud 

AA NRADER 

Een l e uke film vooral voor de lange afstandlope r s 

is de fil m 11 0n the Edge" rn e t o.a. Wes Holman van 

RCA Columb ia Picturcs, t e huren in de meeste videotheken. 

VRAAG: Wat is het ve rschil tussen een e mbl eem en een vignet? 

OPROEP: 

Mensen die in hun omgevirg een geschikte ~ocati e weten vcJr een 10 km , 10 E.M., 
H. M. of een veldloop, geef dit dan door aan de lange a fstand commissie. 
\I/ie weet heeft de A.V. Haarl em dan ove r een paar jaar ook zijn "e i gen" Marquetteloop. 
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Gelukkig hüt eind van de kopijstapel komt inzicht. Als een van de laats t e stukken 
ligt er een mooie map, met goed verzorgt typewerk. Ik zou wel willen dat alle 
kopij die ik onder mijn n~us krijg er zo uitzi et. Tenminste geen gepuzzel en geprakti
zeer wat er nu in hemelsnaam kan staan. 
De map bevat de ranglijsten all er tijden én de clubrecords indoor. Alle maal bij - en 
uitgawerkt door Han Baauw. He t is jammer dat ik het over moet tikken, we bezitten 
helaas (nog) geen inbrander. De rangs lijsten aller tijden laat ik nu even voor wat 
ze zijn. Die krijgen jullie in het volgende clubblad . Dan hebben jullie wat om naar 
uit te kijken. We houden het aan het slot van het indoor seizoen dJs bij de indoor 
clubrecords. Mochten er eventueel nog fouten in staan (wat me haast niet mogelijk 
lijkt) geef dit dan even door . Daar gaat i e dan ..... 

I-leren 

50 mete r 

60 r.1oter h.t. 
60 meb;, ;:- e. t. 
200 mc.:; ter 
400 mete r h.t. 
400 meter e .t. 
800 meter 
1000 meter 
1500 meter 
3000 m8tcr 
50 meter horden 
60 m ( : t L~ r horden 
5 km sne lwandel en 
hoogspringen 
polsstokhoogspringen 
ve rspringen 

hinkstapspringen 
kogelstoten 
7-l<arnp 

Jongens A 

50 met e r 
GO met e r h.t. 

60 met er e . t. 
200 me t 2r 
200 rneter 
400 mE:: t e r 
400 meter 
800 meter 
1000 rnet er 
1500 m."ter 
3000 m.;:: ter 

h.t. 
c .t . 
h.t. 
·~ . t. 

50 r.1e ter horden 
60 meter horden h.t. 
60 me t er horden e.t . 
3 km snelwandelen 
hoogspringen 
polsstokhoogspringen 

verspringt.:n 
hinkstapspringen 
koge lstoten 
7-kamp 

CLUBRECORDS INDOOR 
per 1. 3 . 1989 

i,lario \llestbroek (B) 6.0 
Lu kc Prins 6 .0 
Jan \IJillem van der \val 6.0 
ihlo Emerenciana. 6.0 
Sammy Mansels 6.7 
~.1ario \'Jes tbrook 6.82 
thke Bi cnfait 2 1.9 
Allan El lsworth 47 . 8 
Allan Ellsworth 47.90 
1-la.n Baauw 1.56.15 
vakant 
Stijn Jaspers 3.44.8 
Paul JB.spers 8 . 04 . 01 
Marc Kok 6.88 
Marc Kok 8.06 
Frank van Ravensb erg 22.04.9 
Ruud \/Jü.lart 2 .26 
Pim Göbcl 4 . 86 
He in I11acnac1< (A) 7 . 43 
Hein r·.1acnack 7.43 
Anne Jan van der Ve<::n 15.51 
Less Browr. 13 . 89 
Less Brown 4243 pnt. 

Maria \lkstbrot.:k (B) 6 .0 
Mar ~i. o \IJestbroc;k 6.8 
Hein Macnack 6.8 
Maria Westbroek 6 . 99 
Allan Ellsvmrth 22 . 3 
Allan Ellsworth 22 . 97 
Allan Ellsworth 48.4 
Allan Ellsworth 48 . 53 
Ron Kor i don 1. 57.5 
vakant 
Paul jaspers 3. 51.0 
Paul JEtspers 8. 18.34 
vakant 
J as Fi e lmich 8.4 . 
Chris van de r \!Jerff 8 . 61 
Frank van Ravensberg 14.18.5 
Ruud VJielart 2.11 
Arno van Vugt 4.20 
Kenneth Portanger 4.20 
He::.n Macnack 7.43 
He in l':lacnack 14.75 
Ce es van de Rhee 12.75 
vakant 
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Groningen 14.01.78 
Utrecht 13.12.80 
Utrecht 31.12.80 
? 
Zwoll e 21.01 . 80 
Rotterdam 21.02.82 
Dortmund ( D) 08.03.81 
Dortmund ( D) 06.01.84 
Maastricht 23 . 02.84 
Zuid- Laren 11.02.84 

Amerika (?) 11.02.83 
Den Haag 04.02.89 
Zwolle 21.01.89 
Den Haag 05.02 . 89 
Zuid- Laren 12.02.84 
Rotterdam 17.02.80 
Zwolle 31.01.81 
Maastricht 02.02.85 
Den I-laag 07 . 02.87 
Zuid-Laren 12.02.84 
Zuid-Laren 19.02.83 
Zwolle 22.01.84 

Groning10:n 14.01.78 
Zwolle 28.01.79 
Dortmund (D) 23.12.85 
Zwollt) 28.01.79 
Dortmund ( 0) 06.02 . 83 
Zuid-Laren 20.02.83 
D0rtmund ( D) 06 . 02 . 83 
Rotterdam 13.02.83 
Rotterdam 20.02 . 71 

Dortmund (D) 29 . 01.84 
Zuid-Laren 11.02.84 

Haarlem 24 . 03.68 
Zwolle 17.01 . 88 
Rotterdam 10.02.79 
Leiden 24 . 02.73 
Rotterdam 20.02 . 82 
Parijs (F) 22 . 12.82 
::aastricht 02.02.85 
Maastricht 03 . 02.85 
Leiden 25.02.73 



Jongens B 

50 met er h.t. 
:;.o met e r .e .t. 
60 mC:! t e r h.t. 
60 meter 0 .t. 
200 met e r 
400 me t e r h.t. 
400 meter e .t. 
800 me t er 
1500 me t er 
3000 met er 
50· me t e r horden 
60 met er horden 
3 km sne lwande l en 
hoogspringen 
polsstokhoogspringen 
verspringen 
hinkstapspringen 
7-kamp . 

.. Mario Westbroek 
Tony v:an de Prijt 
Mario vh~ stbroe l< 

He in rilacnack 
Ihün Macnack 
Chris van der Werff 
Ae rnout Leezenbe r g 
Frans Capellen 
Paul Jaspe r s 
Paul Jaspers 
Maarten Hartman 
IJ.Ja l t e r Kruk 
Frank van Ravensb er g 
\va l t e r Kruk 
Kenneth Portanger 
Hein l-1acnacl< 
Ar jan \'Jarmerdam 
vakant 

6.0 
. 6 .61 
6.9 
7 . 09 
23.4 
54.2 
54.83 
2 .03.4 
4.11.43 
9.06.7 
9.3 
8.37 
14.50.8 
2 .01 
3.80 
7 . 09 
13.18 

9 0-0-0-0-0-0 
.") \ .- ) ~. -· - · -
ll -f \ !J '! .:'l.:-,· ~·/ ; ' i i , ..... _ ir-: l p )J\ki0 

Groningen 
Ee lde 
Zwolle 
Zwolle 
Zuid-Laren 
Zwolle 
Zuid-Laren 
Arnhem 
Zuid-Laren 
Zuid-Laren 
Utrecht 
Zwolle 
Rotterdam 
Dortmund (D) 
Be ve rwijk 
Zwolle 
Maastricht 

14.01.78 
09 .01. 88 
05.02.78 
22.01.84 
12.02.84 
25.01.87 
20.02.83 
26.01.75 
13.02.82 
20.12.81 
15.01.83 
25.01.87 
15.02.77 
28. 12.86 
22.02.81 
22.01.84 
03.02.85 

He laas de ze kee r geen "viiss e l t j c ". Gewoon omdat e r geen kopij is. He t enige stuk dat 
wij h ebben ontvangen is een oproep speciaa l gericht aan de ouders van onze jongste 
l e den. Dus ~aders e~ moe~ers goe d l ~ z en all e maal! 

DE KANTINE 

Voor het vor ige Wi ssa l t je had i k een oproep inge l e verd voor kantine- medewerkers, 
maar he laas het stond nie t verme l d in het ~iss eltj e . 
Daarom doe ik nu nogmaals een b0rocp op de oude r s van onze pupillen en C/D j eugd. 

WILT U ONS TUDENS DE WEDSTRODEN HELPEN IN DE KANTINE? 

Wc hebben op 29 maart om 19.45 uur e en i nfo-3vond. 
Gelukk ig hebben wij al éen aantal persone n be r e i d gevonde n om t e he lpen, maar we 
kunnen e r nog best een paar gebr~ikcn. 

Er zijn dit jaar 13 wedstrij de n op de baan , waarvan er 6 voor onze pupillen en C/D 
j a ugd . Als een wedstrijd om 12 uur begirrt en om 17. 0 0 uur e indigt, houdt dit in 
dat he t wedstrijdsecretaria ats - en kant in8pc rsoneel aanwe zig moet zijn om + 10.30 
en met een b ee t je ge luk om 18.00 u~r klaar is. Dat is dan een vrijwilliger die 
7~ uur in touw is op zijn/haa r vrij e zaterdag . 
He t i s ontzettend geze llig werk en we doen he t nraag, anders hadden we ons niet 
gemeld, maar ook wij willen wel eens vrij zijn, of een halv e dag kantine draaien. 

Onze ver 8nig ing t elt 25 pupill en en 54 C/ D junioren . He t lijkt mij ste rk dat e r 
niet e en paar ouders zijn, di e zi ch op zaterda~ eens will en "opoffe r en". 
U kunt mij voor nade r e i nlichtingen altijd telefonisch ber~ iken onder nr. 023 - 256036. 
Heeft u i nter esse onze i nfo- avond t u bezoeken, meldt het mij dan even! . Ik r eken 
op uv1 koms t! 

Hiltje Hartman 

Onde r voorbehoud s t aan op de volgende dat a j eugdwedstrijden gepland op het Pim 
Mulier: de zaterdagen 22 april, 17 juni, 24 juni, 1 juJi, 26 augustus en in septem
b ~r of oktober nog een weekend onderlins wedstrijden. 
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L 0 D I I s HOTLINE 

-Geniet nog mear een keer van dit mooie ongel~kmatige typschrift. 
-Laatste oproep ~ geïnteresseerden voor de 24-uurs-estafette, 05 en 06 mei a.s. 
in Apeldoorn, worden verzocht zo· spoedig mogel~k contact op te nemen met Gerko 
Vos {tel. 250466). ' 

- De officiële uitslagen van de op 12 februari gelopen halve marathon en 10 E.M. 
in respectievel~k Heemskerk en Uithoorn. 
21 km. 6e Ton v.Doorn 1.09.57 12e 

15e Vic Zonneveld 1.13.42 19e 
27e Ronald v.Bochove 1.17.15 36e 

16 km. 19e Vic Zonneveld 54.40 26e 
-·Ma.rathonrangl~s-G vrouwen 1988 67e Sylvia Goes 

(Trouwens$ vrat doet M. Jellema op de 55e plaats met 
Leur ?) 

-Donderdag 23 febru.ari 9 H::;.arlem - jaarvergadering 

Conno du Fossé 1.11.55 
Henk Wesselius 1.15.46 
Hans Ver>-rey 1.20.30 
Paul v.Diepen 55.49 

3.29.46 (Amsterdam) 
3.24o35 gelopen in Etten-

Het had ietc weg van Engels voetbal~ weinig lcwaliteit 9 maar spannend tot het 
eind. 
De Bap v. cL Pol-beker werd uitgereikt aan Conno du Fossé 9 die hem voor een jaar 
op z'n nacht~astje rDng zetten.De vecr~acht die Conno heeft get oond om na zoveel 
moeilijke jar en weer helemaal terug te komen , 1·ras voor Bap de reden om Canna d.e 
beker te overhandigen.Een motivering die wij van harte kUimen ondersteunen. 

Canna, klasse ! 
-Zatercl.ag 25 febroori, Voc;elenzang - de >-:interronde 

Nog Il!eer Bap. Hier komt zijn verha!3.l. 
11Evert v. Ravensberg schittert in de 8e wi.nterronde. 

Op 25 februari organiseerde de Bap v.d. Pol-groep haar jaarl~kse winterronde, 
een weelotrijd over 25 km .• en 380 rileter v Gedurende het winterseizoen >-rordt deze 
ronde ee~ aantal k~ren als training gelopens waarbij ui teraard de mogel~kheid 
bestaat om slechts een gedeel t& van deze zeer Z\·Tare - maar ook zeer mooie -
r onde te lopen, waarna aan het einde van het winterseizoen de ronde als wed
strijd wordt gelopen. De weersvoorspellingen voor die dag waren zeer somber maar 
gelukkig was het - zeker 7oor de t~d van het jaélr - uitstekend loop-weer.Zoals 
de laatste jaren gebruikel~k, werd er wederom een nieuw parcoursrecord ~eves
tigd.De in uitstekende vorm verkerende Evert liep de schitterende t~d van 1 uur 
32 min. en 17 sec. Eravo ook voor de langza.1nerhand al naar de vijftig jaar lopen
de Vic Zonneveld die :Cvert een groot gedeelte van de wedstr~d tegenste.nd kon 
bieden en n1et z~n 2e plaato in 1 • 32.5 3 cjok nog onder het oude parcoursrecord 
bleef. Bravo overi gens ook voor al degenen die de l oop geheel volbrachten, want 
dat is voor deze r onde op zich aJ. een hele prestatie. 
Tot slot het vo:::.gende.Het is gebleken de.t enkele lopers - a1 of niet opzette
l~k - van het juiste parcours z~n afgeweken.Niet alleen dat z~ zichzelf daar
m~e (kunnen ) bevoordelen, lTiaélr ook mogel~k is, dat iemand die achter hen loopt 
daardoor z~n concentratie verliest en daarmee tevens zijn tempo. In het vervolg 
zullen deze l opers niet meer in de klassering worden opgenomen." 

De uitslag ; 1e Evert v.Ravensberg 1.32.17 9e Hil de lange 1.43.40 
2e Vic Zonneveld 1. 32.53 1 Oe Dick de \vaal M. 1. 44. 20 
3e Ronald v.Bochove 1.37. 42 20e Dick v. Tol 1.56.00 
4e Gerko Vos 1.38.21 28e Lex v.d. Pol 1.59.16 
7e Conno du Fossé 1.42.30 31e Hans Adelaar 1.59.34 
Be Hans Verwey 1. 42.40 32e ]V';a.rtin Stroolanan 2.01.00 

-Hat krijg ik nou \·reer in mijn handen gefrommeld.Een krantenberichtje.Rondje IJmui
clen9 zondag 26 febTuari.Dames 5 kilometer 3e José Porck 27.19. \./ordt de vrouw van 
Ruud P. nu ook al gebruikt in diens streven naar meer macht in het loopwereldje? 
Voor de goede orde schrijft h:Jj er ook nog de t~d van .A::'ie de Goede op cle 10 km. 
onder, namel~k 42.41. 

-Op zondag 05 maart moesten er twee (officieuze) clubrecords ~~n geloven.Is de 
rest even een weekendje vreg 9 halen f/Iarianne en Vic vernietigend uit.En zo hoort 
het ook. Aalsmeer - 10 E.M. 

Zaandam - 3C k rn. 
Marianne v.d. Linde 
Vic Ze -neveld 

-16-

57.29 
~ 0 44.1 5 

! clubrecord ! 
! clubrecord ! 



..• z:;:t c:.:·d:->.g 04 en ::;on::..ag 05 maart 9 :Dwingeloo - trainingffi·reekend 
\1/a.t mabm t..,e teg;:;n~·wordig toch leuke pya.1:1a 1 s. 
E:tl ·,.·:1".; b::::e:c.&,...f; e en -riueo-caril3.ra n iet allemaal t t=.i':eeg. Vroeger, toen er nog echt 
;,'.::-1.\i g<::i:.::::aind~ trokker. zer..delingen de donkerste binnenlanden in met stapels spie
geJ.~.jc ;J.U:d hun dak gingen die inlanders.Onwi,js ge·..roon.Stelt u zich nu voor.Zo'n 
tvr.!.n.tit,-t~l lar..g<;.' - ::l.fstendlop9~S en - l oopsters zijn al een dag~ los van hun >-!ester
se rootn, i.n een c.:::bied -vraa.r de k ippen nog echte eieren leggen.Confronteer zo'n 
sro::?p me·c een vicleo-call3ra en het effect zie boven. 
I•IJJ.ar vow: alle thu:i.eblijvers ~ volgend jaar ge1won meegaan. 

- Za":. e :r.ö.ag i î maart 9 Alphen aan de Rijn 
Zo mochte!l v.·eer.E:J. ze gingen ook. Alleen Lex wat later. stom, stom, hij was z'n 
wet-suit vergeten . DuD mue.l' uee!.' teruglopen langs dat sloot je 1 b::-ucget je over en 
nog ne-e cl,::: be<~emwo..gen de hoek 9.:ien oiLSla.a.n. 
Het zjj~ e;een til:foukm.Ton heeft echt 1. 05 gelopen en Dick heeft echt 1.13 gelo
pcn,De bcosten. Ook Vic "trou~·rens, è.ie al zijn tegenstanders in Ib vermorzelde. 
1 5 kn. vr::rw;Ten Marj a.nn9 v.cl. Linde 53.07 (7e) 

marT..en Vic Zorüoveld 50.41 (14e + 1e Ib) 

20 km . 50e 

Hc.n3 Hagew.an 
Lex v .do Pol 

Ton v. Doorn 

53.55 ( 53e) 
65 .27 (149e ) 

1.05.35 
i31e Evert v .R2.-,rensbe::-g '1.10.06 
22~~ RonBons 1 . 13.33 

-Ree:~··~ !12-rü:.s som ~?, :n or.e-· and-::t-half-legger verkee rd 
:::ig J':.)ó i:1. 1.,reddrijd2'.1 :->:ien ? 

--:3cndag 12 r.na.o..rt 9 Zandvoo1::t - halve ma::::-athon 

228e Dick de Waal M. 1.13.37 
477e Conno du Fossé 1.21Q16 
561e Arie de Goede 1.26.29 
gewa ssen dat we hem zo 1vei-

T1'~.3en de 'Tisi-ca~:ren d oor laveroncl~ honden ontwijkend en kj_nde!.'en omver 
·; Rnna1d de:.;e 21 km. over het strand te v ol tooien. Als tweede ! 

lopend. 

ie Hilbm v/cs·te::::-holt ( Holland) 1. ·16. 35 
2e Ro:1aJ.d v. :Bochove 1. 20 c 19 

-De '.K;c13h.·\jdc:n 
ZaterC.ac; 2j maart · - Rarli·lera ·- Cronjé-loop - 21 km. - start 10.30 -c:.ur 
jV';a22:dag ';,7 r".'J.2-r i ; ( -(-.;,re e cle pa.rJ.sdag ) - Bloemendaal (milit a i rHchietterrein) de 
J.aa~·3t e or:::-.(:rli11~e cr0::- ·:; (ook v oor G.e vr-ou>-ren die Ruud abusievelijk nj_r;t heeft 
ui tgçnocl::.c;J ) ... 2.:..~'1\Tang training 09 .45 uur 
Zondag 00, ap:d.l ·- Hoofddorp - Gol den Tulip- loop - 20 km. - start 12.00 uur 
Zo:::J.dág 23 april N2 e 1.l.1:'e Drug 10 E" M. -- start 11.00 uur 
Donde::::·dag 18 mei Bloeme:::J.deal- I,ions-loop - îO E.M.- start 19.15 uur 

Dat was Zet. 

!~ Danl3S' dames~ d.:=!..1Jl8S' dernes • n ~ 0 • 

"~ Harja::1, .Tola.nda., Sylvia 9 Marianne , Ans, Lia, Conny, :~ .'_ ::-o:' . .:: ~ ::c ... 
* naar de '~o gekke ' onderlinge croas op de la&tst e duintraining. 
~ Masn~ag 27 ~aart (2e Paasdag) op het mj li taire terrein. 

0 +~~t ongeveer 10.30 uur 
•.•. c:: ·c \. ~-:-r~ .L ~"n <=>eh+':? happening ! ! ! 
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2024 db haarlem 
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JV oVERVEEN 
2051 -========--: 

--~~::::-- HAARLEM EN 
L-~======c----L UW ,AANKOPEN:;:. WINKELIERS. 

oRTING OP A RENOMMEER ' 
K MGEVING BIJ GE blij met zo n 
0 andereens 

lf of een haP · · maak uze d lidmaatsc . 
eldbesparen 023 - 271118 

g re· telefoon 
Bel voor informa • . 

-
Toto 
lnleverings 
Combinatie 

U speelt toch ook Lotto-Toto? 

Inleveren bij die winkeliers met lichtbak 
van T.I.C. 

Inlichtingen: mevr. H. Hartman, 
Corn. v.d. Lijnlaan 12, Haarlem 
Telefoon 023·256036 

Autobeklederij 
VANBEEM 

Eig . T. F. Andrews 

(/ l 
T 1}. 

Kleverlaan 1 

J u 2061 TA Bloemendaal 
Tel. 023 · 27 20 46 

Voor Uw 
bloemen en planten 
naar het Marnixplein 
naast politie Noord. 

Bloemen Kiosk De Margriet 
Haarlem-Noord 

privé: J. van A s 
Berkenstraa t 43, Haarlem 
Telefoon 253355 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 ' ' " 

Sports Cup '-
sPonrPRIJZEN 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

Met o.a.: spikes voor 
ver- hoog, hinkstap, 
sprint, midden
lange afstand 

Pum--g< AotoAs 5aucony~ _.KARHu 

en werpschoenen RUUD WIELARf SPORTS, 

Wij geven een 

sportieve korting. 

DA'S EEN ZAAK VAN VERT'IlOl.J'fJE ! 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 

Korte Margarethastraat 16, 
2011 PK Haarlem 
Telefoon (023) 32 24 47 

Zijlweg 16 I 2013 DH Haarlem 
tel. 023 - 32 20 20 

Het adres voor het 
inbinden van 
uw jaargangen -
rapporten - scripties etc. 

b~ IK 
~OIKEJR 

_+la armode 

Geopend von 09.00 tot 17.30 uur 
Donderdogavond von 18 115 tct ?1 00 uur 
Zaterdag von 09.00 tot 1 .00 uur 
Moondog·s gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 2885C7 

GÖBEL 

SPORT 
Zuideinde 30 , 1521 DA Wormerveer, tel. 075-21 48 68 




