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VAN DE REDAKTIE 

Dit keer eens een andere volgorde van werken. Want terwijl 
de "tekstverwerker" mooie pagina's uitdraait en in een 
ander vertrek de inbrander staat te draaien, schrijf ik het 
redactionele voorwoord. En dan moeten jullie weten, dat 
niet eens alle kopij binnen is ! Maar ach, ik ben er tijdens 
het typen van di t clubblad achter gekomen dat er in die 45 
jaar dat het clubblad verschijnt niet veel veranderd is. 
Ook de allereerste redactie zat voor het verschijnen van het 
eerste nummer in 1945 met de handen in het haar omdat nog 
niet alle kopij binnen was. Dat verhaal kunnen jullie lezen 
op pagina 8 en verder. 

Er valt nog veel meer te lezen in dit "jubileum" clubblad. 
Ni co Treep maakte een interview met. . . . . (lees blz. 11 t/m 
13). Natuurl ijk veel over de geschiedenis van A.V. Haarlem. 
Het i s ook leuk om herinneringen op te halen en de jeugd 
eens te vertellen hoe de club ontstaan is en wie er 
allemaal lid zijn geweest, maar voor die zelfde jeugd is de 
toekomst heel belangrijk. Onze voorzitter, Joop van Drunen, 
schrijft hierover in zijn bijdrage op pagina 3 en 4. Ik hoop 
dat het iedereen aan het denken zet. De afgelopen 70 jaar 
zijn ook niet "zo maar" voorbij gegaan. Daar is door veel 
mensen energie en vrij e tijd i n gestoken. Energie en vrije 
tijd, die in de toekomst misschien dubbel zo hard nodig zijn. 
Want nog steeds geldt: VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK l En die 
"vele handen" zijn vaak maar moeilijk te vinden! 

In dit clubblad ook verslagen en uitslagen van de Onder-
linge wedstrijden gehouden op 6 en 7 oktober. Het was een 
heel gezellig weekend en heel leuk was het, dat er met 
touwtrekken en zaklopen net zo fanatiek gestreden werd als 
op de "reguliere" onderdelen. En de patat en het koudbuffet 
smaakte iedereen voortreffelijk want alles ging schoon op. 

I1Je beginnen nu weer met frisse moed aan de wintertrai-
ningen. Lezen jullie het trainingsschema allemaal goed. En 
kom altijd op tijd op de trainingen, dat scheelt een hoop tijd 
en ergernis. 

Kopij voor het negende nummer van dit jaar moet binnen zijn op 

ZONDAG 11 NOVEMBER!! 

girorekemng 643883, bankrekemng 56.80.10.477, t n v pennmgmee-•er a v haarlem" te haarlem 



officieel nieuws 

Pupillen A: 
A. (Anna) Witteman 
S.P. (Sanna) Piscaer 
C.N. (Coos) Cobelens 

Junioren C: 
P. (Polle) Oudshoorn 

Senioren: 
R.L.M. (Robert) Zwarter 
E.D.E. (Esther) v Turnhout 
R.F. (Robert) Brandes 

Senioren L.A. 
H. (Hans) Peters 
R. (Rolf) Bitter 

WINTERTRAINING 

EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

Houtmankade 11 
Raadhuisplein 22 
Tetterodestraat 72 

Rave1ingsteeg 13 

Camplaan 21 
Berkenrodestraat 27 
Terworm 10 

Kortenaerstraat 15 
Pal Maleterweg 31 

Aanvang duintraining zondag 4 november 
Aanvang zaaltraining woensdag 7 november 

donderdag 8 november 

2014 AC HAARLEM 
2023 MB HAARLEM 
2023 XR HAARLEM 

2011 EL HAARLEM 

2103 GT HEEMSTEDE 
2012 LA HAARLEM 
2036 CP HAARLEM 

2014 RR HAARLEM 
2033 BT HAARLEM 

Zie voor uitgebreide informatie het gekleurde vel in dit clubblad!! 

ADRES\'J!JZIGING: 
Paul Drommel Zaanenstraat 54zw (tel. 270734) 2022 CR HAARLEM 

STARTNUMMERS: 
Deze dienen zichtbaar gedragen te worden! Het omvouwen van reclame is beslist 
verboden. Zorg zelf voor veiligheidsspelden!! 

WEDSTRIJDEN: 
Het dragen van de juiste clubkleding is verplicht. Een verkeerd tenue kan diskwalifi-
catie tot gevolg hebben. 
Lees het chronologisch overzicht goed en meld je op tijd bij je nummer. 

WEDSTRIJD INSCHRIJVINGEN: 
Iedereen die aan wedstrijden mee wil doen, wordt verzocht aan het begin van het 
seizoen een bedrag te storten bij de betreffende wedstrijdsecretaris. De inschrijf-
kosten voor wedstrijden zullen hiervan worden betaald. 

AFMELDEN: 
Ben je een keer voor 'n training of wedstrijd verhinderd dan wordt het afmelden 
hiervan zeer gewaardeerd. Joop van Drunen tel. 244340. 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem" wedstrijdshirts met klubembleem d1v. prijzen 
a.v. "haarlem" atletiekbroekjes d1v. pnjzen 

verkrijgbaar bij joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

Inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 



VAN DE VOORZITTER 

aansnoer kort ..•...•. • 40.= 
halfwijd 66k zwart ....... 50.= 
fantasy wijd .. .........• 60,= 
calgary knoopgulp ....... 60,= 
all stars ruig ........... 70,= 

anti-fit ••......... EJ(),:: 
liberto cody & fifties . .• • 89, = 
heavynieuwste slub denim98, = 
foxhound truien .•.... 80,:: 
jackSgevoerd, slub & rib 175, = 

"Haarlem" zeventig jaar. Van deze zeventig jaar heb ik er 42 jaar als lid mogen 
mee beleven . 

In deze 42 jaar, waarover ik kan meepraten over de geschiedenis van ons 
"Haarlem", hebben zj eh enorme veranderingen voorgedaan . Maatschappelijk is in deze 
na- oor 1 ogse periode de wel vaart behoor lijk gestegen . Invoering van een kortere 
werkweek en invoering van z.g . A.T. V. dagen hebben beduidend meer vrije tijd 
opgeleverd, die veelal door sportbeoefening wordt gebruikt . 

"Haarlem " heeft in deze periode ook aan vele veranderingen bloot gestaan . Van 
grasbaan van het "Haarlem" voetbalstadion, naar de grasbaan van het Kennemer 
Lyceum c.q . Klever laanveld , daarna de sintelbaan in het Pim Mulier sportpark 
tenslotte het gereedkomen van één der eerste kunststofatletiek accommodaties in 
Nederland in datzelfde Pim Mulier sportpark. 

Op deze kunststofpiste hebben wij als "Haarlem" of in samenwerking met "Atmodes" 
en/of "Hol land" talrijke wedstrijden kunnen organiseren, waar onder een aantal Neder-
landse Kampioenschappen en hoofdklasse competitiewedstrijden . 
Willen wij in de nabije toekomst deze wedstrijden reeks lwnnen voortzetten dan zal 
de baan een grondige renovatie moeten krijgen. 

Dat dit alles veel geld heeft gekost is duidelijk. Maar juist de investeringen in 
de sport hebben, gezien de eerder geschetste maatschap pelijke ontwikkelingen, geen 
gelijke tred gehouden met de groei ervan. De overheidsbezuinigingen hebben de 
sport een gevoelige klap toegebracht en vooral de sinds j anuari j 1. ingevoerde 
premie-plicht voor trainers, die meer dan f 800, = per jaar aan vergoedingen 
krijgen , werkt moordend. Vele sportverenigingen, zo ook "Haarlem" zijn zo ongeveer 
aan het einde van hun financiele mogelijkheden . We zullen ons dan ook op korte 
termijn moeten gaan beraden hoe het verder moet gaan met het bedrijven van de 
atletieksport binnen "Haarlem''. 

De grote vraag die hier naar voren komt is , "kunnen wij het nog alleen aan" , of is 
een nauwe samenwerking met bv. de K.A. V. "Holland" onontkoombaar. 
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Kortelings heeft een gesprek over dit onderwerp met onze zusterverenig_ing de 
K.A.V. "Holland" plaats gevonden; samenwerking, misschien in de (nabije) toekomst 
een volledige fusie tussen beide verenigingen??? Geef daar maar eens één -
twee - drie een passend antwoordt op. Een uitvoerige studie zal hieraan vooraf 
moeten gaan. 

Twee verenigingen met ieder op hun eigen terrein een rijke traditie. Haarlem met 
zijn 70 jaar, terwijl "Holland" dit jaar de leeftijd van 65 jaar bereikte. 
Bij eventuele fusie besprekingen zullen ongetwijfeld die tradities zwaar meewegen. 
Maar aan de andere kant moeten wij ons terdege realiseren dat de huidige atletiek-
jeugd weinig koopt voor deze tradities wanneer hun atletiekbeoefening in gevaar 
komt. De huidige besturen van "Haarlem" en "Holland" zijn zich terdege bewust van 
hun verantwoording ten opzichte van deze atletiekjeugd. 

Daarom betekent dit 70 jarig feest van "Haarlem" heel misschien onder deze naam, 
vol van tradities. 

Snel terug naar het huidige "Haarlem" leert ons dat van de 70 "Haarlem" jaren, wij 
jaar een pure mannenclub zijn geweest. Jaar geleden moest helaas de 

"Haarlemse Dames Atletiek Vereniging Atmodcs" worden opgeheven. Na een aantal 
besprekingen tussen de besturen van "Atmodes" en "Haarlem" werd besloten om niet 
te fuseren maar de mogelijkheid te onderzoeken om tot een damesafdeling onder de 
vleugels van "Haarlem" te komen. 

De ledenvergadering van "Haarlem" gehouden in maart 1988 gaf haar fiat aan dit 
plan. Hoewel de eerste periode bepaald niet soepel verliep, bewandelen wij nu 
langzaam maar zeker de juiste weg. José Capellen, sinds maart jl. secretaresse in 
het bestuur, is een vurig pleitster in het geheel. 

"Haarlem" is in het 70 jaar van haar bestaan al tijd een toonaangevende vereniging 
geweest in de Nederlandse atletiekwereld. 13 x Clubkampioen in de hoogste klasse 
en talrijke jaren een tweede plaats achter het machtige A.A.C .. Ook onze jeugd 
werd 2 x kampioen van Nederland. Hoeveel kampioenen van Nederland hebben wij niet 
voort gebracht; deelname van "Haarlem" atleten aan landenwedstrijden - Europese 
kampioenschappen - Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen. 

Het huidige kader zal er alles aan moeten doen om ''Haarlem" met inzet van alle 
krachten te handhaven als een krachtige goed georganiseerde vereniging, een inzet 
die zeker de moeite waard zal z ijn. . =r"'\ · 

/' 

evenementencommissie is e rg blij, dat iedereen zich tijdens het weekend van het 
70 jarig bestaan van A.V. Haarlem, geamuseerd heeft. 
Wij willen alle mensen die ons geholpen hebben héél héél hartelijk danken, met name 
de "taartenbakkers", ouders, Roel, Emmy, Arno, Rogier, Jos, José, Joop en alle 
anderen. 

MET ELKAAR HEBBEN WE ER WAT VAN GEMAAKT! 

Het is de bedoeling dat wij blijven doorgaan met het organiseren van leuke 
dingen ... ?! Mochten jullie suggesties hebben, dan kunnen jullie terecht bij: 

René, Ellen, Jaap en Carla 

Mensen, nogmaals, allemaal bedankt!! 

P.S. Lex Verbeek heeft nog een paar taartvormen en aanverwante artikelen mee naar 
huis genomen. Is het van jouw? Je kunt het persoonlijk bij hem afhalen! 
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A.V. HAARLEM: 60 JAAR AAN DE TOP 

Onder deze kop verscheen tien jaar geleden in het Haarlems Dagblad een artikel bij 
het 60-jarige bestaan van onze club A.V. Haarlem. Tien jaar later kunnen we die 
60 jaar vervangen door 70 jaar en verder alles overnemen, want in die tien jaar 
heeft "Haarlem" telkens in de hoogste regionen meegestreden. 
Wanneer we terugduiken in de historie moeten we teruggaan naar 8 oktober 1920, 
toen in een zaal van Café-restaurant "De Kroon", 's-avonds om 8 uur een 
vergadering belegd werd, dit ter oprichting van de eerste atletiekvereniging in 
Haarlem. Vóór die tijd deden al mensen uit Haarlem mee aan atletiekwedstrijden, 
maar zij konden dit alleen door lid te zijn van de voetbalvereniging "HFC Haarlem". 
Het was daarom niet vreemd dat in "De Kroon" maar liefst zeven bestuursleden van 
de HFC Haarlem waren. 
In die tijd werd tot het volgende bestuur gekozen: 

voorzitter: 

penningmeester: 
comm. van materiaal: 
commissaris: 

J.P. van Balen Blanken 
Hil van de Mey 
Steph van Duyn 
M. Bley 
J.J. Pet ri 
J. Themmen 
7e plaats onbekend 

Bij het 60-jarig bestaan waren zowel de heer Petri als de heer Themmen aanwezig. 
Een andere man van het eerste uur die ook aanwezig was, was Jan P. Strijbos. Deze 
drie hoogbejaarde voorgangers in de Haarlemse atletiekwereld mochten het 65-jarig 
bestaan van hun club niet meer meemaken. 
Ook enkele nationale toppers uit die beginjaren ontvielen ons in het 65e jaar van 
ons bestaan: Gerard Rinkel (zeer goede sprinter), Arie Klaase (meervoudig Neder-
lands recordhouder op de lange baannummers) en de in de internationale atletiek-
wereld zeer bekende en meervoudig deelnemer aan Olympische Spelen Ad(je} Paulen. 
In 1920 werd begonnen met 16 leden en 4 donateurs. De contributie bedroeg f 4,= 
excl. hondsgeld en donateurs dienden minimaal f 2, 50 te storten. Dat er in 
Haarlem behoefte bestond aan een eigen atletiekvereniging, mag wel blijken uit de 
enorme toeloop in nog geen jaar tijd. ·op 1 juni 1921 telde de ledenlijst al een 
opsomming van 93 leden en waren er al 22 donateurs. Dat de voetbalmentaliteit in 
die eerste jaren nog doorwerkte bleek telkens weer aan de teleurstellende opkomst 
bij de trainingen. Daar zou echter, ondanks de voor de verwende atleet van nu 
abominabel slechte trainingsomstandigheden, flink verandering in komen. Van 1924 
t/m 1933 werd ononderbroken het clubkampioenschap van Nederland benaald. Tot 1950 
werd geen lagere plaats dan de vierde en tot 1968 geen lagere dan een zesde 
gescoord. 
In die beginjaren hadden HAV-atleten gedurende korte of lange tijd bijna alle 
Nederlandse records in handen. Het record dat het langste stand hield was het 200 
meter record van Chris Berger . Als 19-jarige atleet bracht de vader van Ellis 
(van Bárry Hughes) het toenmalige Nederlandse record in één wedstrijd van 22.0 op 
.21.1 seconden. Deze tijd zou stand houden tot 1965 . Ook het polsstokhoogrecord was 
langdurig in Haarlemse handen. Van 1930 tot 1960 waren eerst Arie vàn Zee en 
daarna Cor Lamoree bezitters van dit record. Wanneer men bedenkt dat er toender-
tijd met bamboestokken gesprongen werd en er geland werd in een zandbak, dan mag 
3,975 meter een hele prestatie· genoemd worden en deze prestatie zou ook nu nog 
niet misstaan in een competi.tieptoeg. 
Dat het succes in die jaren niet afkomstig was van een paar toppers blijkt wel uit 
het feit dat de estafette-teams van 1926 t/m 1933 onoverwinnelijk waren. Vele 
malen werden nationale records verbeterd. In competitie verband zijn . het vanaf 
1920 AAC, (H)A.V. Haarlem en V&LTC (Vlug en Lenig + Trekvogels) geweest die de 
begeerde Prins Hendrikbeker naar zich toetrokken. 
Op bestuurlijk niveau en op het gebied van begeleiding zijn het, zonder andere 
illustere personen te kort te willen doen, twee mensen geweest die het gezicht 
van "Haarlem" gedurende 70 jaar bepaalden. 
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Hil van der Mey was de man die onafgebroken van 1920 tot zijn dood in 1947 voor 
HAV in de weer was. Nog geen jaar later meldde de huidige voorzitter, toen nog, 
Jopie van Drunen, nu Ome Joop, zich bij de HAV aan. Deze toen getalenteerde atleet 
hield het als middenafstandloper al snel voor gezien en zag zich als doel gesteld 
de Haarlemse schoffies van die tijd te gaan begeleiden. Hij zou dat meer dan 30 
jaar blijven doen. 
Dat Haarlemse atleten goede trainers gehad moeten hebben, maakt men op uit het 
feit dat men het - wat accommodatie betreft - moest stellen van 1920 tot 1964 met 
als trainingsveld een voetbal veld. Regelmatig bezocht men dan ook de sintelbaan 
van het Olympisch stadion in Amsterdam. 
In 1964 kwam dan eindelijk die sintelbaan in het Pim Mulier sportpark. Zo lang als 
men moest wachten op die sintelbaan, zo snel werd de aanleg van een kunststofbaan 
er doorheen gejast. Reeds in 1977 had Haarlem als een van de eerste gemeentes een 
kunststofbaan. Het gevolg daarvan was dat er in die eerste jaren heel wat 
belangrijke wedstrijden te organiseren viel. Het Nederlands seniorenkampioenschap, 
voor het laatst in 1970 in Haarlem verlopen, kregen we echter niet vanwege de 
gebrekkige toeschouwersaccommodatie en het gemis van een zevende en achste baan. 
Mede door de komst van die kunststofbaan kende de vereniging vanaf 1979 enkele 
zéér vette jaren met vijf opeenvolgende tweede plaatsen bij de nationale herencom-
peti t ie en werden alle (soms stokoude) clubrecords bij de heren verbeterd. Alleen 
bij het kogelstoten was er sprake van een evenaring en op de 400 m horden was daar 
door een electronische tijd min of meer ook sprake van. Ook was er weer sprake van 
enorme estafette-successen met als klapstuk het sterke Nederlandse record op de 4 
x 200 meter. 
Met hoogspringer Ruud Wielart hadden we een absolute topper in huis, want deze 
neef van Ome Joop verbeterde in 15 etappes, waarvan 3 evenaringen, het hoogspring-
record van 2.10 meter tot 2.28 meter in 1979. Reeds 17 jaar mag Ruud zich 
bezitter noemen van het record van een van de mooiste nummers in de atletiek-
sport: het hoogspringen. 
Tesamen met Erik Rollenberg pakte Ruud vele titels bij kampioenschappen weg. 
Eveneens veel titels, vijf om precies te zijn, pakte sprinter Bert de Jager op de 
100 meter. In die tijd was reeds een nieuwe opvolger voor Bert aan het aankomen. 
B-junior Mario Westbroek pakte in 1978 maar liefst drie individuele titels in de 
zomer en liep zich op de 100 meter naar 10 . 5 seconden. Nog vele sucessen zou hij 
daarna boeken en zijn totaal aan titels zou vooral door estafettekampioenschappen 
oplopen tot zo'n 25 stuks. Zijn mooiste estafette-ti tel pakt hij naar mijn mening 
samen met Jan-Willem van de Wal, Henk Macnack en Mike Bienfait in· oktober 1979 op 
de 4 x 400 meter in Leiden. Zeer gerenorneerde ploegen kregen op die dag flink wat 
weg te slikken. Via de uitsluitend 100 en 200 meterloper Van der Wal had de ploeg 
een flinke achterstand opgelopen. De tweede loper Henk Macnaak kon alleen 
consolideren, maar wat de twee slotlopers op die dag lieten zien was van absolute 
topklasse.. Mike dichtte het gat grotendeels en Mario vond aansluiting, spaarde 
zich in de bocht en blies het veld op de laatste 100 meter compleet naar huis. 
Een soortgelijk huzarenstukje voerde onze internationale klassebak Stijn Jaspers in 
1981 op de 4 x 1500 meter op. Hij wist als slotloper een achterstand van 80 meter 
op een kopgroep van 4 man te niet te doen en via 3.42 een compleet onverwachtte 
tweede plaats achter Unitas (met Cor Lambrechts) te pakken. Helaas hebben we maar 
vier jaar van zijn naar het scheen onui tputtelijk talent mogen genieten. 
Een misschien wel net zo begaafde atleet was ons al in 1968 ontvallen, namelijk 
Wim Aay. Deze uitmuntende middenafstandloper en misschien wel net zo begaafde 
student (hij wilde de jongste professor van Nederland worden} bleef ondanks dat hij 
wist dat zijn einde naderde zijn tentamens afleggen. Ik zou nog vele namen kunnen 
opnoemen die de revue in de afgelopen 70 jaar gepasseerd zijn . Door het snuffelen 
in archieven onthoud je namen van mensen via hun prestaties, maar ken je de 
persoon verder in het geheel niet. Zonder dat je het weet kun je er dan onbewust 
diversen tegen het lijf lopen zoals vanmorgen 14 oktober in de Amsterdamse 
\1/aterleidingduinen. Na te hijgen van een rondje duin kom je zo maar 3 HAV'ers 
tegen die niet maar eventjes lid geweest zijn. Zo ontmoette ik de gebroeders 
Vissers ( 50-60er jaren} en de door de ziekte van Parkinson geteisterde Henk 
Willems (40er jaren). Allemaal Haarlemmers in hart en nieren zo blijkt en die het 
een en ander nog op de voet volgen. 
Zo gaan we weer op naar een groot jubileum het 75-jarig bestaan in 1995 het jaar 
waarin sprinter Nico Treep en ikzelf 25 jaar lid hopen te zijn. 

Evert van Ravensberg 
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Maand;1g 8 oktober 1 !190 

Atletiek Vereniging Haarlem bestaat zeventig jaar 

e r .J 
HAARLEM. - "Vroeger was AVH een echte man-

nenclub", zegt Wim Moolenaars. "Er zijn pas enkele 
jaren geleden een paar vrouwen bijgekomen, omdat 
er anders te weinig leden waren .. , Moolenaars, bijna 
82, is zeventig jaar lid van de Atletiek Vereniging 
Haarlem (AVH). Op de dag dat de club werd opge-
richt, toog de twaalfjarige Wim er met zijn broers 
naar toe. Hij is er nooit meer echt weggegaan. 

A VH begon op 8 oktober 1920 
als onderafdeling van de 
balclub Haarlem .. ,In het begin 
was het de Haarlemsche Athle-
tiek Vereeniging, en wij oude-
n•n zeggen dat nog steeds", zegt 
Wim Moolenaars. ,.Maar toen 
f:'t'n andere club zich HA V ging 
noemen, hebben wij onze naam 
veranderd .. , 

Mooienaars komt uit een 
sportieve familie . Toen de jon-
gens van Mooienaars eenmaal 
aan het gras van het Pim Mu-
lierstadion hadden geroken, 
waren ze er niet meer weg te 
slaan. De zomeravonden waren 
gevuld met atletiektraining. de 
winteravonden met voetbaltrai-
ning. Broer Jan is nog Neder-
lands kampioen kogelslingeren 
geweest en broer Anton heeft 
\'ijftig weelstrijden in het eerste 
team van Haarlem gevoetbald . 

· .Jk was meer op het veld dan 
dat ik thui s was' ', zegt Wim. 

Een groot atleet ü; hij nooit 
g<'weest, zegt Mooienaars nu. 

·voetballm lag hem beter. Hij 
wc-rel doelman in het tweede 
team van Haarlem . . ,In 1944, ik 
w as toen 36, ben ik gestopt. Ik 
werd een dagje ouder, hè." Toch 
is zijn hart altijd naar A VH uit 
blijven gaan. Toen zijn clublief-
de een beetje was verflauwd, 
w<'rd zijn zoon lid van AVH. Er 

werd een jurylid gevraagd, dus 
daar ging vader weer. Hij zat 23 
jaar in de jury. 

Nu is Mooienaars lid van ver-
dienste. Hij heeft nog regelma-
tig contact met 'de oudjes van 
AVH', bindt nog iedere maand 
het clubblad en verzamelt we-
kelijks de lottoformulieren. 
"Jongc-ren vind je niet 
voor. Maar dat hoeft ook niet 
hoor. Zolang ik het kan. doe ik 
he!. Het is veel te gezellig 
daa r.'' 

Misschien dat Patriek Was-
!>Op die taak nog eens over-
neemt. Patriek is met zijn acht 
jaar het jongste lid van de club. 
Hij zit er nu driekwart jaar bij . 
Speenverpen vindt hij het 
mooiste onderdeeL Maar be-
roepsatlef.'t hoeft hij nit't te 
worden. ..Ik doe het gewoon 
omdat het leuk is", zegt hij. Va-
der en moeder gaan altijd mee 
naar de wedstrijden, waar hij al 
eens als kampioen van de e-pu-
pillen uit te voorschijn kwam. 

Van een generatiekloof is 
weinig te merken als je Patriek 
Wassop en Wim Mooienaars 
hoort praten. Ze zijn allebei lid 
omdat ze er plezier in hebben, 
niet om een superatleet te wor-
den. En ze komen beiden uit een 
sportieve familie. ,.Mijn br0€r 
zit op voetbal", zegt Patrick. 

A.:,. 
Wim i'vloolerwars en Patriek Wassop, oudste en jong8 te lid van 
AVH. 

"En mijn moeder is in verwach-
ting. Misschien gaat die straks 
ook naar atletiek. N"'<' zeg, niet 
mijn moeder, de baby'. , 

Ook wat clubliefd e betreft 
doet Patriek niet onder voor 

zijn illusterevoorganger. Hij is 
er nu al van overtuigd dat hi j 
langer dan 7.-ev<•r. tig jaar aan J" 
vereniging vei boPàC'n zai b lij -
ven. ,.Ik bli jf honderd jaar lid ". 
ZE.'f:-,1. hij besiist. 



OVER HET CLUBBLAD EN UNIEKE LEDEN 

De (H.) A.V. Haarlem 70 jaar. Het betekent, dat het clubblad daarvan de helft 
plus 10 jaar heeft volgemaakt en dus in feite ook een jubileum viert, het negende 
lustrum. 
Waarom een clubblad van 45 jaar, als de club zelf al 70 jaar bestaat? Wel, in de 
eerste 25 jaar van ons bestaan genoten wij niet alleen de gastvrijheid van de 
H. F. C. Haarlem op hun destijds zo schitterende terrein aan de Schaterweg, maar 
maakten wij van die gastvrijheid ook gebruik in hun befaamde clubblad "De Rood-
broek". De twee laatste pagina's van dat blad waren voor mededelingen van de 
H.A.V. Haarlem, doorgaans bestaande uit het publiceren van nieuwe leden en korte 
wedstrijdverslagen. Heel summier dus. 
Tijdens de oorlogsjaren werden er plannen gesmeed om tot een eigen cluborgaan te 
komen en di rect na de oorlog werd het stoute plan ontvouwd om t.g.v. het 25 jarig 
bestaan op 8 oktober 1945 een jubileumnummer uit te geven. Het was in feite 
natuurlijk een te gek plan. · Papier was er nauwelijks, de kranten kwamen slechts met 
enkele pagina's uit en wij wilden niet alleen een clubblad uitgeven, maar direct 
al een jubileumnummer. 
Nu zijn wij een unieke vereniging met dus natuurlijk unieke leden. En één van die 
unieke leden was Jan Gottmer, de man van de gelijknamige uitgeversfirma. En dfe 
Jan Gottmer had ergens nog een papiervoorraadje en daarvan stelde hij een deel ter 
beschikking van de club. En een redaktie bestaande uit Jan Booy, Piet Haring-
huizen en ondergetekende kon aan de slag. Wel in alle onbescheidenheid ge-
schreven, het is een fantastisch nummer geworden, waar iedereen, die destijds in 
de Nederlandse atletiek iets betekende zijn medewerking aan heeft verleend. 
Natuurlijk moesten wij een artikel hebben van de toenmalige voorzitter van de KNAU, 
ons lid van verdienste Ad Paulen. Hij had vanzelfsprekend zijn medewerking toege-
zegd. De afspraak met de drukkerij van Jan Gottmer was - ook bij het drukken van 
het blad ver leende hij zijn onmisbare medewerking - dat de kopij maandagmorgen vroeg 
afgeleverd zou worden. Zondagavond laat nog geen artikel van Ad Paulen. De 
r edactie in zak en as. Een jubileumnummer van de H.A.V. Haarlem zonder een 
artikel van de Unie voorzitter, dat kon toch eigenlijk niet. En toen tegen 12 uur 
- ik zal het nooit vergeten - hoorden wij plotseling een motor met gierende remmen 
voor de deur stoppen. Even nog een schrik. Maar nee, de oorlog was voorbij, het 
konden geen Duitsers meer zijn. Er werd gebeld en voor de deur stond een 
motorodonnans van het Nederlandse leger, Kolonel Paulen. De kopij was compleet en 
kon enkele uren later bij de drukkerij afgeleverd worden. 

Genoegen aan het clubblad werk. 
Ik h eb in de eerste vijfentwintig jaar na de oorlog in bestuur en diverse 
commissies mogen meewerken aan het beleid van de vereniging. Heel vaak met 
genoegen, soms met wat minder genoegen. Maar je had natuurlijk al tijd het belang 
van de. club voor ogen, een belang, dat door anderen soms verschillend werd 
gezien. Logisch. 
Waar ik al tijd met bijzonder veel genoegen aan terugdenk, dat is het werk in de 
redactie-commissie van het clubblad, de toenmalige "H.A. V .er" Ik heb daarbij mogen 
samenwerken met redactieleden als een Ab v.d. Bel, de man, die van een familie-
gebeurtenis in de club zoals een geboorte of een huwelijk een machtig stuk proza 
wist te maken. Met een man als Theo Wernik 1 die een uitnemend oog had voor de 
juiste stijl van het geschrevene. Met een man als Henk Willems, die altijd weer een 
nieuw idee wist aan te geven voor kopij. Met een man als Ger van Berkel, die het 
clubblad zo nodig altijd weer met een stemmingaval artikel wist af te ronden. De 
laatste is zelfs een heel goede professional geworden, want via diverse dagbladen 
en de NOS heeft hij onlangs zijn journalistieke loopbaan in Zeeland afgesloten. Kun 
je nagaan, wat een goede leerschool die "H.A. V .er" is geweest. In die tijd waren 
de maandelijkse redactievergaderingen, avonden waar ik al tijd met heel veel ge-
noegen naar uitkeek en met evenveel genoegen nu aan terugdenk. 
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. . 

Unieke leden. 

ti!1"1'1MIIIIIII11UC 
a MUIIM.It 1 !! 

De omslag van het 
eerste clubblad 
van A.V. Haarlem. 
Dit was tevens 
een 
mer t.g.v. het 
25-jarig bestaan . 

Ik had het over een unieke c l ub met unieke leden. Ik zou er zo tientallen kunnen 
opnoemen. Ik noe mde dus al Ad Paulen, di e ui te i ndelijk zou u itgroeien tot de 
hocgste baas in de internationale atletiek. Maar die ook als verzetsman grote 
roem verdiende door i n Limburg als gids t e diene n voor de Amerikaanse troepen en 
zo de kolenmijnen voor vernietiging wist t e sparen. En ook noemde i k Jan Gottmer, 
die de club in de eerste na- oorlogse jar en toen het zo hard nodig was·. de club 
vaak een finan c iële injectie wist te geven . De naam " sponsor" moest . toen nog 
uitgevonden worden, maar misschien waren wij ook op dat gebied net als bij de 
training destijds onze tijd ver vooruit . 
Wie kan ik daar aan toevoegen? Jaap van Balen Blank en , de eerst voorzitter van de 
club en de l atere big boss van de H.F.C. Haa rlem. Hi l v.d. Mey, de eerste 
secretaris e n de latere legendarische voor z i tter , die 12x een winnende P.H.-beker-
ploeg s a mens telde. Jan P. Strijbos, één der opri chte rs van de club , maar ook één 
·,;an de grootste voge l kenners van Nederland . De man, op wi e ni mmer vergeefs een 
beroep werd gedaan als we i n eerste na-oorlogse jaren weer eens een clubavond 
moeseen or ga niseren. ClubavoJO den, die nodig waren om de b i nding t ussen de leden 
enigszins in stand te houden. Want we bes ch i k ten t oen niet over een bestaand veld 

. of bann . Met een film en causerie van "Jan P." was het succes v a n zo'n clubavond 
bij voorbaat verzekerd . Jan Hut. de grote spo2· epedag oog, die in zowel de oorlogse 

als na-oorlogse jaren zo'n grote rol als technisch l e i der in de club heeft 
. gespeeld. Gerard Rinkel, 
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ook een befaamd trainer, die in 1964 leider was van de Nederlandse atletiekploeg 
bij de Olympische Spelen in Tokio. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. 
Maar het artikel zou te lang worden, de redactie zou namen moeten schrappen en 
voor die moeilijkheid wil ik ze graag behoeden. 
Maar één naam moet ik toch nog noemen. De naam van Jan v.d. Boor en. Hij was in 
1934 800 rn kampioen van Nederland, maar was naast een groot atleet ook een 
machtig goed zwemmer. Zwom bv. in !Jmuiden even rond de pieren. Hij ging in 1935 
naar het toenmalige Nederlands-Indië. Werd in de oorlog krijgsgevangene gemaakt. 
Het schip, waarop hij met 5000 andere gevangenen naar Birma werd getransporteerd 
werd getorpedeerd. Hij kwam op een reddingsvlot terecht. Maar hij dook weer de zee 
in en ging drenkelingen ophalen. Op een gegeven ogenblik werd het vlot overbelast 
met geredden. Nadat hij nog een drenkeling had opgehaald, gaf hij zijn trouwring af 
met het verzoek die na de oorlog aan zijn vrouw te geven. Hij gleed totaal aan het 
eind van zijn krach ten het water weer in en verdronk. En dan komt er als ik dit 
schrijf een gevoe 1 van trots over me. Een gevoe 1 van trots omdat deze man, deze 
Jan v.d. Bocren een clubgenoot van me is geweest, een H.A.V.er. 

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik als oud-voorzitter de hartelijke 
gelukwensen mag overbrengen van de Reünisten Club van de H.A. V. "Haarlem" bij dit 
70-jarig bestaan. 
70 jaar oud! ls er dan nog toekomst? Voor een atle tiekcl •1b als de A.V. HaarJ em 
zeer zeker . Wel, dan voor dj e toekomst alle goeds!! . ,- w . . . 
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DE GESCHIEDENIS VAN A.V. HAARLEMS ENIG OVERGEBLEVEN ALLEREERSTE PUPIL 

Enige tijd geleden kreeg ik van José de vraag om een stukje voor het jubileumnum-
mer te schrijven. 
Nu ken ik José al een lange tijd, zij hèt nog niet zo lang als ik -lid ben van A.V. 
Haarlem, dus ik kon niet weigeren. Om eerlijk te zijn, ik ben zeer vereerd. Tien 
jaar geleden toen ik 12Yz jaar lid was is dit heugelijke feit aan de aandacht 
ontsnapt. Niet aan die van mijzelf trouwens, want de taart met de 12Yz kaarsen kwam 
er toch wel. 
Nu ben ik over 2 jaar 25 jaar lid en dat is toch geen geringe prestatie voor een 
oudere jongere van 32 jaar. 

Het begon allemaal in 1967 met een folder in de brievenbus waarin de H.A.V. (toen 
nog) aankondigde met pupillenatletiek te beginnen. Dat leek mij en mijn buurjongen 
wel wat en voordat we op de eerste training verschenen was er al druk geoefend op 
de klimrekken op het speelplein in onze woonwijk. 
De trainingen vonden ook toen al plaats op het Pim Mulier sportpark, alleen was 
de accommodatie toen nog wat anders dan nu. 
Een sintelbaan, houten kleedhokken (een soort 
liepen op basketbalschoenen omdat spikes alleen 
Aerdenhout en Bloemendaal. Gelukkig waren er 
onderlinge concurrentie eerlijk verliep. 

bouwkeet) en zonder kantine. We 
weggelegd waren voor de leden uit 

daar niet veel van zodat de 

Anders was het met de pupillenontmoetingen tegen A.A.C. Die jongens uit Amsterdam 
waren een nachtmerrie voor de Haarlem boys. Gelukkig haalden we nog wel eens een 
plaatsje bij de eerste 10 weg in de wederzijdse meerkampen. Nu ruim 20 jaar na deze 
smadelijke nederlagen is mij duidelijk geworden dan het Amsterdamse Bestuur toen al · 
beter betaalde. 
In mijn junioren tijd begon het er al wat beter uit te zien. Inmiddels hadden we 
allemaal spikes en voor alle disciplines waren er aparte trainers. Zelf vond ik 
werpen het leukst en ondanks dat ik rechtop tussen de benen van de meeste collega 
werpers door kan lopen, heb ik jarenlang het indoor clubrecord kogelstoten 
junioren B gehad (!!!!!! !). 
Speerwerpen werd echter mijn grote passie. In die tijd mocht er nog met de aerodyna-
mische speer geworpen worden. Wanneer je die goed op de wind legde bleef hij 
eindeloos doorzweven. Dat was dus het ultieme genot. Iets mooiers was er (bijna) 
niet. 
Zelf kreeg ik van de vereniging ook zo'n speer. Ik zie nog voor me de avond dat 
Joop met dat"apparaat aan kwam zetten. 
Met de (2e) seniorenploeg zaten we toen in de 2e klasse. Gezellige wedstrijden met 
niet al te sterke tegenstanders. Dus ook leuk voor mij en enige tijd later 
promoveerden we dan ook. 
Door een rugblessure waren mijn aspiraties inmiddels wat gedaald, maar discus-
werpen werd een aardig al ternatief. Alleen aardig voor mijzelf. Ik mocht nog een 
paar keer in de hoofdklasse meedoen op dit onderdeel. Voor mij aardige prestaties, 
helaas niet veel punten. 
Langzamerhand werd ik dus steeds meer een recreant. Er vond nog een lichte 
opleving plaats na de fusie met Atmodes. Nu rende ik tenminste niet helemaal 
achteraan tijdens de duintrainingen (dit zegt niets over de snelheid van de 
Haarlem dames) en werd het een stuk gezelliger. Dat had 10 jaar eerder moeten 
gebeuren! 
Nu lees ik in het clubblad over grote feesten en zo hoort het ook. 
De volgende 8 jaar ga ik mij voorbereiden op mijn debuut bij de veteranen. 
In 1998 leest u weer over mij in de rubriek wedstrijduitslagen. 

- 14 -







Van î9ü0 l.ot 1990 
Tegelijkertijd met het gereedkomen van de kunststofbaan eind 1977 

. .. ·o;nze herenkompeti tiepl(')eg naar de hoofdklasse, na een afwezig-
he1.d· van 4 In 1 ')78 wij 7e van Nederland. En r.eeds in 1979 

wij een 2e plaats. De vo;J.-gel).d.e jaren staan in het teken van grote 
· bloe1,tengevolge van de twee genoemde feiten verruilden vele goede atleten 
huh atletiekvereniging en sloten zich bij ons aan. Ook werden er veel grote 
wedstrijden georganiseerd • 

-- Het jubileumjaar. We bestaan 60 jaar. 
Wim Westbroek volgt Joost de Bock op als voorzitter 

Onze heren kompetitieploeg wordt weer 2e. We behalen met Ruud Wielart (1), 
Maria westbroek (5) en estaEette ploegen (2) nationale titels. Er worden 
zelfs Nederlandse rekcrds verbeterd. Mario Westbroek · loèpt op de Olympische 
spelen in Moskou in de 4 x ·400m estafetteploeg. Er dient zich een groot 
t a lent aan in de klub: Stijn Jaspers. 
1981 Joop van Drunen neemt ·de voorzittershamer over van Wim Westbroek. 

· Deze zelfde Joop Drunen wordt ook tot erelid van de"KNAU 
benoemd. Ruud Wielart, Pim Göbel en Frank van Ravensberg veroveren nationale 
titels. De kompetitieploeg wordt alweer 2e. Een nationaal rekord wordt ver-
beterd: Pim Góöel springt indoor 4m85 met de polsstok. In oktoher wordt 
eindelijk het met vell spanning tegemoet geziene krachtcentrum geöpend. 

van de oprichters van onze vereniging, Jan Petri overlijdt. 
De wordt 2e (4e a.e.v.k) (=achtereenvolgen1ekeer) 
We h.e'l>ben flink wat Nederlandse titels in huis: Mario Westb?oek 

3 individueel en ·nog twee keer in estafetteploegen. 
Samen m.et Jan Will.em v.d. Wal, Nilo Emerenciana en Mike I3ienfai t tekent hij 
ook voor een Nederlands rekord op de 4 x 200m. Ook Erik Rollenberg, en 
Paul J a spers· ('jun .B) behalen een ti tel. 
Stijn J a spers loopt een historische mijl: onder de 4 minuten!! 
12§.2. Zowel de herenploeg (voor de 5e a.e . v.k.) als· de junioren A/B 

rloeg worden 2e van Nederland.· Beide keren achter AAC. 
Als Nederlands kampioen begroeten wij Erfk Rollenberg (2x), Jan Willem v.d. 
Wal, Karir Westbroek en de gebroeders Paul en Stijn Jaspers (beide 2x), 
alsmede de estafette ploegen 4 x 200m en 4 x 400m 
1984 Alles wordt in dit jaar overschaduwd door het plotseling over-

lijden van Alte prestaties vallen in het niet en zijn 
voor niets geweest. 

Joop van Drunen legt na meer dan 35 jaar zijn trainerschap bij de 
jeugd en later bij de neer en draagt deze over aan Koos 
Kiers. Onze kompetitieploeg wordt 2e (zesde a.e.v.k.) 
Nederlands kampioen worden: Hein Macnack (3x), Anne Jan v.d.Veen (2x) 
Frank v.Ravensberg (2x) en Paul Jaspers. Nederlandse rekorde zijn er weg-
gelegd voor Paul Jaspers (3x) en_ Frank VoRavensberg (2x). .. . 
Maar ik wil toch nog even terugkomen op twee prestaties van in d1t 
j a ar. Nl . zijn fantastische 18e bij het wereldkampioenschap 
en zijn deelname aan de Olympische Spelen in Los Angeles op de 5000m, d1e 
overigens door een val \eleurstellend is verlopen. 

·, 

1985 Dit jaar slagen we er niet in de finale van de kompe-
titie te behalen. Gouden medailles bij Nederlandse kamp1oenschappen 

zijn er voor Ruud Wielart (2x) Hein Macnack en twee estafetteploegen. 
Dit jaar ontvallen ons twee grote atletiekmensen : Ad Paulen en Gerard 
Rinkel 
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We komen langzamerhand in rustiger vaar water terecht. We 
moeten met bescheidener prestaties genoegen nemen. 

Hein Macnack (2x) en Ruud Wielart (2x) veroveren nog wel nationale titels, 
maar de kompetitieploeg slaagt er weer niet in de finale te bereiken. 
Er in korte tijd veel kunststof&anen bij gekomen in heel Nederland. 
De zuigkracht die lange van onze vereniging is uitgegaan is verdwenen, 
veel (goede) atleten verdwijnen van het toneel zonder dat er een gelijkwaardige 
aanvulling 
We nemen oek dit jaar afscheid van twee markante 'HAARLEM'-ers: Steph van 
Musscher en Joop Themmen • 

.1.2§1 . Aan het eind van het jaar houdt Atmodes op te bestaan. De dames 
èn meisjes kunnen zich ons aansluiten , zodat we vanaf 

dat moment een echte gemengde vereniging 
Met de herenploeg wil het maar niet lukken: weer geen finaleplaats. 
Onze junioren A/B ploeg doet het echter goed en wordt kampioen in de 2e 
klasse. We hebben alleen Nederlands kampioenen indoor: Aafbrecht v.d. 
Veen 1 Rein Macnack en Arjan Warmerdam (jun.A) 

1988 De herenploeg moddert voort: geen finaleplaats. Onze dames 
ploeg draait bescheiden mee in de 3e klasse. 

Nederlands kampioen wordt Erik Rollenberg en Ruud Wielart · (resp. in en 
outdoor) 
Cor en daarmee een stuk HAARLEM geschiedenis. 

1989 Langzaam wordt de spoeling dunner. We halen met de heren 
ploeg de finale niet. De dames doen het nog )escheidener 

in de 4e klasse, maar dat was wel wat onder hun stand. 
Kampioenen hebben we in de vorm van Erik Rollenberg en Marc Kok. 
En ook dit jaar hebben we het noodlot niet kunnen ontlopen: we moeten 
a fscheid nemen van een van de markantste figuren uit de HAARLEM-se 
atletiek Jan Hut. 
1990 Weer een jubileum jaar. We bestaan 70 jaar en worden al een echt 

echte grijsaard. dit jaar nog steeds hoofdklasse voor 
· de mannen, maar weer geen finale. Verdere prestaties beh · oren over 5 jaar 
in het klubblad wanneer we 75 jaar bestaan 

Ruis. 



DE TACHTIGER JAREN 

Ik ben Han Baauw, ik b en 26 jaar en ik doe m 1 n eerste 
training na. Deze training was op een donderdagavond, ik 
ging met m'n toenmalige schoolvriend, Dennis Kruithof, mee 
naar de Kennemer sporthal. Even later stapten we vrolijk de 
kleedkamer blnnen, waar enkele atleten me zaten aan te 
kijken alsof er iets aan de hand was. Op dat zelfde moment 

ln m'n oor, dat ik m'n sigaret moest uitmaken, voordat Joop het 
zou zien. Na later bleek, was Joop de trainer. De training bestond uit een aantal 
tempo's. De eerste paar tempo's kon ik aardig bijbenen, maar na een stuk of drie 
ging ik, voetballer zijnde, mezelf drukken. Ik ging achterin de groep lopen en 
sneed alle bochten af. Nou dat hadden ze gauw door en binnen no-time kwam er een 
jongen naast me lopen in de dribbel-pauze. Je bent toch geen plakker hè, vroeg 
ie. Hem niet begrljpende, zei ik, dat ik nog op school zat. Zonder iets terug te 
zeggen snelde hij weer naar voren. Naar ik de volgende maanden merkte, worden bijna 
alle atleten zenuwachtig en beginnen ze te dringen, wanneer het einde van de 
dribbelpauze in zicht is. Na de training, die ik overigens niet geheel afmaakte, 
kreeg ik van enkele jongens een complimentje over m'n lopen. · Dit was iets nieuws, 
op voetbal had ik op de training nooit een complimentje ge1<:regen. Of dat aan mijn 
voetbalkwaliteiten heeft gelegen weet j_k niet. I k ben wel vanaf die dag bij 
Haarlem blijven hangen. 

In het begin hadden velen het over Stijn Jaspers op de · trainingen. Hij was dé 
atleet bij de midden-afstand. Binnen enkele jaren had hij alle clubrecords aan 
flarden gelopen. Tevens werd hij in mijn beg i njaren meerdere malen Nede_rlands 
Kampioen en begon zelfs internationaal door te breken. Hoe goed hij was blijkt wel, 
want al z'n clubrecords staan nog steeds. De 2e man op de 800 meter in die tijd, 
Michel Hulsman. werd mijn le trainingsmaatje. Deze chipsverslindende atleet had de 
gekke gewoonte, die overigens vele atleten hebben, om alle trainingsresultaten in 
een dagboek te schrijven. Maar hij ging daar zo gedetailleerd bij te werk, dat ik er 
soms aan zat te denken, om één van onze vele duurlopen in de Hartekamp te 
beëindigen. Om hem dan vervolgens op zondagochtend op te halen voor de duintrai-
·ning bij Joop, want dat was ook gekkenwerk. Soms zei ik tegen mezelf·, vandaag cool 
blijven Han, anders ben je weer de gehele zondag niets waard. Maar nee hoor, zodra 
het inlopen was begonnen, was ik alle voornemens al weer vergeten en werd er van 
de eerste tot de laatste minuut gebeukt. En elkaar maar opnaaien, vooral Evert 
van Ravensberg was daar een kanjer in. Heerlijk begon ik het te vinden, ik begon 
zelfs een dagboek van m'n trainingen bij te houden. Niet zo gedetailleerd 
natuurlijk als die van Michel, maar toch. 

Enkele jaren later was ik helemaal verslaafd aan het trainen en werden sommige 
trainingsmaatjes ook m'n vrienden buiten de trainingen om. Met die jongens gingen 
we vaak op trainingsweekeinden of zelfs voor langere tijd naar het buitenland. Het 
leuke aan die trainingskampen was, dat ondanks dat atletiek een individuele sport 
is, je niet goed kon trainen zonder je trainingsmaatjes. Zodoende ontstond er ook 
een hechte band onderling. Het was zelfs zo dat, wanneer ik geb lesseerd was, ik 
het samen trainen begon te missen. 

In 1985 vond er een grote verandering plaats b i nnen de mi ddenafstandgroep. Joop 
stopte met het geven van training en werd trainingscoördinator. Koos Kiers werd 
z'n opvolger. We kwamen er al gauw achter dat Koos net als bezeten van 
atletiek was. De zondagtraining werd er niet 1 ichter op 
en er kwamen veel nieuwe leden bij de groep. Ook bi r1nen . 1 

deze groep werden trainingskampen georganiseerd en ont-
stond er een goede sfeer binnen de groep. Een belangrijke /} 
reden voor deze goede sfeer en sterk verbeterende presta- {( 
ties was, dat iedereen altijd op de training aanwezig was . 
Deze groep van Koos is de laatste 2 jaar zelfs zoveel 
vooruit gegaan dat Haarlem nu een betere 800 meter selek-
tie heeft dan ooit. Met name Jan de Rui ter, Wol ff en ·' f '"?. 
Wim Bergisch braken het afgelopen jaar goed door. 
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Ik zelf loop ook nog m'n 800 meter wedstrijden, maar ben daarnaast ook ploegleider 
geworden van de jongens junioren competitie. En ik zie ook dat deze jonge atleten 
niet veel verschillen van ons enkele jaren geleden. Goed, nu heb ik jongens in de 
crossploeg die met fel gekleurde lopen en de overhandschoenen van 
hun moeder "lenen 11 als het koud is, maar voor de rest scheelt het niet veel. Deze 
"faggets" zoals ik ze misschien iets te vaak noem, gaan ook deze winter weer aan 
zware crossen meedoen. Wat de senioren middenafstanders betreft kunnen er dit 
jaar voor het eerst wel 3 of 4 lopers meedoen aan de NK indoor op de 800. Ik 
verheug me nu al op die onderlinge strijd. En last but not least kijk ik uit naar 
de trainingen met m'n clubgenoten van de winter. Als de trainingen in de 90 jaren 
net zo leuk worden als in de 80 jaren, zal ik bij Haarlem blijven, net als naar ik 
hoop vele anderen. 

uitslagen uit stad ,= dorp =of 
gehucht overal vandaan geplukt 

400 meter heren 1e serie 
3. Jan de Ruiter 
5. John Meure 

1 Eng. Mijl 1e serie 
7. Bart Blom 

400 meter heren 
12. Jan de Ruiter 
19. Ger Wessel 
23. Lex Verbeek 

AMSTERDAM OOKMEER 6 SEPTEMBER 

Windvoordeel: geen 

51.8 
55.0 

4.41. 9 

HILVERSUM 16 

400 meter heren 2e serie 
1. Edwin Meure 
4. Willem Gebe 

Werp drie-kamp 
1. Les Brown met 1630 punten 

Kogel 11.29 m 
Discus 39.06 
Speer 34.90 

Mooi weer - windstil 

51.12 PR 
52.30 
53.59 

In totaal 33 deelnemers op deze 400 meter. 

AMSTERDAM ELZENHAGEN 23 SEPTEMBER 

800 meter heren 

52.6 PR 
54.8 

Jan de Ruiter liep hier een zeer sterke race. Hij moest het opnemen tegen o.a. 
Rens Eising (in 1988 finalist op de 1500 meter tijdens de Wereldkampioenschappen 
jeugd in Canada). Jan liep op de hem bekende wijze; . vanuit de middenpos i tie 
oprukken naar de kop. Op de l a atste 80 meter wist hij in een titanisch gevecht 
Rens te passeren, zijn tijd 1.54.96 sek. en een eerste plaats. 
David Blom 
Ger Wessel 
Bart Blom 

1.59.4 
2.02.51 
2.04.80 
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LEIDEN 27 SEPTEMBER 

Temperatuur ca. 15 graden. 

800 meter heren 

le serie: 4. Jan de Ruiter 1.55.6 
2e serie: 2. Ger Wessel 2.0L2 

5. Edwin Meure 2 .01. 7 
4e serie: 2. Bart Blom 2. 01.6 

Leiden betekende tevens de afsluiting van het baanseizoen 1990. Wij kunnen kon-
kluderen dat onze middenafstandploeg het in 1990 uitstekend heeft gedaan, en 
dan wil ik niet alleen de prestaties in ogenschouw nemen, maar zeker ook het 
grote aantal wedstrijden waar deze groep in aktie kwam. 

LANGE hFSTANDERS 
Maar liefst tien roadrunners waren zondag 7 oktober present om te strijden op 
de voor hun meest onmogelijke onderdelen van de onderlinge zeskamp. 
Na het openingsnummer de 100 meter tempoloop leken de kaarten reeds geschut. 
Onze allround tri-atleten Jacques Kalisvaart (12.9) en Jan "Mooij" (13.4) hadden 
met hun presaties zowaar hard genoeg gelopen om nog wat punten te verdienen. 
Wim Kistemaker wist als enige nog onder de 14 seconden te blijven, terwijl de 
rest maar nauwelijks voor donker de finish passeerden. Ook bij het volgende num-
mer het kogelstoten waren Jac en Jan heer en meester. Verder dan 8.89 meter 
(Jan) wilde de kogel echter niet landen. Na de ingelaste onderdelen zakspringen 
en touwtrekken was het voor ons de bedoeling ver te springen. Door de uitsteken-
de stemming onderling en het handgeklap van een uitzinnig publiek verschenen er 
afstanden tussen de 5.34 en 3.03 meter op het scorebord. 
De stand, 1. Jac, 2. Jan, 3. Wim, 4. Evert. 
Nu was het beurt aan het vierde onderdeel het hoogspringen. Hier werden de kaar-
ten wel heel duidelijk geschut. Jac, die zich .graag wou bedienen van een niet 
toegestane duiksprong, moest reeds na 1.15 meter zijn spullen pakken. Jan en 
Wim wisten de lat op 1.25 meter onberoerd te laten. maar hadden door de gladde 
aanloop (regen) de schrik in de benen en konden daardoor ondanks verwoedè pogin-
gen niet hoger komen. Lange Jaap Swart pakte er nog 10 centimeter bij, .maar erva-
ring + spikes gaven hier de doorslag. Evert 1.60 en van vier naar één. 
Het speerwerpen was evenals het kogelstoten voor onze zware jongen Jan Mooij. 
Wim zat hem echter verrassend dicht op de hielen. Oud-Haarlemmer Dennis Kruit-
hof gooide puur op kracht in zijn zondagse pak ruim 46 meter, wel buiten mede-
dinging. 
Het slotnum1ner de 1000 meter was na het echec van het hoogspringen niet .echt 
spannend meer. De als een kogel gestartte Jan Mooij zag zijn poging de drie mi-
nuten grens te doorboren mislukken en bleef hangen op 3.00.8. Op dit onderdeel 
bleek duidelijk dat deze heren eenzijdig ontwikkeld zijn. Allen haalden op dit 
onderdeel de meeste punten. 
Al met al toch voor allen een heel gezellig gebeuren. 

Evert van Ravensberg 
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Lange Afstenders 
neelil 

Evert ven Ravensberg 
Jeecues Kel.isveart 
Jen l'looij 
IJim KisteJleker 
:JeeP 
Jeroen ?eters 

R!mtk!r-s 
Ton van Doorn 
l!x ven der Pel 
Hens Adelaar 

Jongens e 
neelil 

Steven 
Barry Doodemen 
Al exender Brok x 
Rooier Botmen 
Rens de Greaff 
Sh"fen Heijink 
r.erk ven Pi.ik 

Huis111en 
Henk Cobelens 

eet. Pl. tot. 
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I 
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DE JONGENS B 
Op 6 en 7 oktober was er voor de B's een 9-kamp. Een strijd om de begeerde en 
omstreden tite;L "Clubkampioen". 
Niet alleen de strijd om de eerste plaats: was spannend, ook de derde plaats 
en de "niet laatste", ·. ook wel 1-na-laatste plaats, werden bèconcureerd door 
de atleten. De . kanshebbets voor deze ere, 1-na-laatste plek, Mark van Dijk en 
Stefan hadden er zelfs om gewed (inzet: 1 taart). 
Bij de onderdelen werkte het weer, voornamelijk de wind weer, weer niet mee, 
zeg tegen, tegenwind dus. Die tijden konden met andere weersomstandigheden 
dus vast veééél minder langzaam. 
Op de tweede dag kwam Henk ons vergezellen en nog steeds (of alweer) die ••••• 
wind. 
Voor de afwisseligheid en gezelleging was er door •t feestcomité vanwege het 
70 jarig bestaan van de club, touwtrekken en zaklopen georganiseerd. 
's Avonds was er in de tent op 't clubterrein een feestje. Koudbuffet met saté 
en daarna swingen. 
Het was een leuk weekend; er werd sportief gestreden en veel P.R.'s behaald. 
Er kan er echter maar 1 de beste zijn. 

DAMES EN MEISJES A/B 

STAY FUN! 
· STEVEN 

7 Oktober.... "The big day" is dan eindelijk aangebroken. De onderlinge wedstrij-
den!!!! Het was die dag gelukkig mooi weer, dus het feest kon beginnen. Ieder-
een (ja, dit keer zelfs Brendal! !) was op tijd. Aneska zou later komen, want 
ze moest werken. We hadden 3 zéér grote groepen; 2 meisjes B (Kivelly en Chan-
tal), 1 meisjes A (Brenda) en 5 dames (???) (Sandra, Ellen, Geertje, Carla 
en Lilian). Lilian liep de 100 meter niet mee, wat trouwens het 1e nummer was, 
dus we liepen allemaal in 1 serie. Brenda was de enige die een goede tijd neer-
zette, i2.6, netjes Bren!!! Chantal werd 2e (tijd noemen we niet oké?!) en Kivel-
ly 3e. Op naar .het voigendè onderdeel: speerwerpen!! Voor velen het favoriete 
nummer. En dan ·die afstanden die er gegooid werden: FANTASTISCH!! (Het was 
nog steeds mooi ..• ). Na het speerwerpen hadd.en we een pauze. Ja ..• dat 
dachten we dus! De feestcommissie had een spel in elkaar gefrutseld. Touwtrek-
ken en zaklopen! Echt leuk! (Joop • ... je kan trouwens weer opnieuw gaan zaaien 
hoor, want veel gras is er niet meer!) Na dit gebeuren, wat 
trouwens inspannender was dan de wedstrijd zelf, hadden we toch nog eventjes 
vrij. Brenda en Chantal stonden een beetje leip te doen op de baan, en 'werden 
dan ook vreemd aangestaard door de veééééle toeschouwers (handje vol missch-
ien?! waar zijn al die ouders/familieleden/vrienden om aan te moedigen? Het 
is anders zo'n saaie boel! ! ! ) . Oké, pauze voorbij (nadat we eerst 2 à 3 stukken 
TAART ophadden .•.. ). Volgende onderdeel: kogelstoten. We werden geweldig ge-
steund door de B-jongens. Thanks guys! Er werd best goed gestoten. Hierna weer 
een pauze. Gelukkig gingen Joop + kornuiten een liedje zingen (wat een 
lef •.... ). Ná het lied+ nog een stuk CAKE (tja , je moet natuurlijk wel alles 
proberen hè ... ) gingen we met de hele bubs "hoog" .springen (ondertussen kwam 
Aneska ook aangelopen). Toen Lilian "af" was, werd de baby gehaald. Schat-
tig. . . . iedereen kijken, zeker vergeten dat we bezig waren met een wedstrijd! Het 
begon ondertussen behoorlijk te waaien, waardoor de lat er steeds "zomaar" af-
viel! Toch werd er goed gesprongen. Aneska mocht alles (behalve de 100 meter) 
inhalen. Zij ook ·weer blij! Bij het verspringen, het volgende onderdeel, begon · het 
ná de eerste sprong te gieten!!! Iedereen dook weg! Wel knus, met z'n 15-en 
onder het polsstokhuisje"!! Na de bui, en ná het aanschouwen van de regenboog, 
(zeker nog nooit gezien?) gingen we weer verder met verspringen. Dat ging .••. 
NAT! Oké, eindelijk ... • laatste onderdeel: de 800 meter! Snelle race, doodmoe, 
nat, zere benen, maar toch een voldaan gevoel! Einde van de wedstrijd. Snel 
douchen en (toch handig dat er in de W.C. wél een spiegel is!) optutten. Prijs-
uitreiking. Alles even plechtig. Onder het genot van een handje van Ome Joop 
kreeg je je prijs en/of diploma. Bij de meisjes B had Chantal gewonnen, bij de 
meisjes A Brenda , en bij de dames Sandra. Het eten was heerlijk (complimenten aan 
de kok!) en de muziek was ook heel goed! Om 22.30 uur was het afgelopen. Het 
was echt een hele gezellig dag. We hebben veel lol gehad! Dusse . •.• volgend 
jaar weer zo?!! I 

Chantal 
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Vrouwen l Meisjes A & B 
nee• 

Chan.tal Brurn 
Kivelly Grotendorst 
Aneske de loli ndt 

Srende . Stoete 
Sendra Klesser 
Ellen de Weijer 

· GeertJe Berkelmens 
Cerla ven der Klei 
Lilien Kaotein 

Mennen 
neea1 

Fr!!nk Versteeg 
Misje Steen . 
Nico !reet-

Moesmen 
Lex Verbeek 

...t.; er .J,I e.s se l 
E:ienne de GrGot 
l-lille11 Gebe 
Jekko ven Ueerde 

Sergisch 
Devid Bloll 

·E<W in · Me-ure 
Dennis 

ven Deursen 
J!!n de Ruiter 
Merinus Rotteveel 
Ad Coolbergen 
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Relph Seusebroek 
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UITSLAGEN VAN DE 10 km BAAN\IIEDSTRIJD 

op donderdag 27 september 1990 te Haarlem 

1e serie 2e serie 
6. Lex v.d. Pol 39.01 2. Dick Kloosterboer 35.35 

13. René Moesman 41.19 4. Paul v.d. Pol 36.42 . 
18. Bob Geertsema 42.21 5. Lex Verbeek 36.53 
25. Stefan Huisman 44.00 9. Johan Sneek 37.01 
26. Ralph Geusebroek 44.52 10. Hil de Lange 37.12 
27. Carla v.d . Klei (le dame) 45.36 11. Paul Drommel 37.17 
32. Pieter Terol 49.53 13. Rob de Nieuwe 37.52 
33. Mis ja Steen 50.38 14. Bas Suurmond 38.01 

17. Wim Kistemaker 38.20 
3e serie 18. Marcus Treep (oud-lid) 38.27 
1. Paul van Diepen 31.34 
..... 
C:• Ad Coolbergen 32.11 
3. Ton van Doorn 32.53 
4. Conno du Fossé 32.57 
6. Wim Bergisch 33.24 
7. Bert Boesten 33.34 

10. Barry Bergisch 34.51 
11. Kees Hermans 35.19 
12. Marius Jaspers 35 .33 
13. Bert Bols 35.47 
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19. 
20 • 
23. 
24. 
26. 

Nico Treep 38.29 
Hans 
Marc 
Roel 
Hans 

Adelaar 38.37 
van Leuven 39.06 
Ramakers 39.48 
Peters 40.39 

Atleet 'vliegt' : 
naarwinst 
(Van onze sportredactie) 
MOSKOU - Suleiman Nyamb:ui:: 

: heeft met zijn overwinning in de: 
: marathon · van Mosko\1 een bij-· 

zondere prestatie geleverd. Zijn. 
tijd van 2.13.54 was niet 
dravend, maar de manier waar-· 

· op zijn zege tot stand kwam weL. 
. Binnen een uur nadat zijn 
· vliegtuig landde klonk het start-

schot voor · de marathon. Hij: 
kwam uit ·West-Duitsland. Toen 
hij in Düsseldorf incheckte was' . 
plotseling zijn bagage met geld; · 
en ticket verdwenen. · · 

De bagage werd pas vele. uren1 , 
later door de politie teruggevqn- :: 
den. Geld en ticket bleven weg. : 
Dank zij een sponsOr kon Nyaril-: i 
bui de reis naar Moskou aanvá:ir- ; 
den, maar hij werd daartoe 
een t\lSsenlanding in Berlijn gé-: ! 
dwongen. Nyambui hing Wat ;· 
rond op het vliegveld tot zijn :, 
vlucht verder ging, arriveerde in;; 
Moskou, werd met spoed naar de 
·Start gebracht en won. 



Wanneer en waar: 
Zondag l1noveanbet·1990 Wijk aan-Zee, 10 Ktn. 

5e Heliomare loop 
locatie : Heliornare 
Start: 11 :00 uur 
Inschrijfgeld: 11.4.50 
Organisatie: Dem. Piet Bieaker (02510-25383) 

Zondag 16 decembel" 1990 Haat· leJnanernJeer·, 10 Km. 
10 km bosloop, 
Locatie: Hanrlommermeerse Bos. 
Start: 11:00 uur. 

fl.4.50 
Org: Av Haarlemrnerrneer. Nelvan Duivenbode(02503-12007) 

Zondag 20 januari 1991 Brederode, 7 Knt. 
Brederode Cross 
locatie: Sportpark "Jagtlustn van Prov. Ziekenhuis 
(tegenover de ruïne van Brederode) 
Start: 11 :00 uur 
lnschr-ijrgeld: 
Organisatie: av SuomVHaarlem, Ruud Porck (023-383445) 

Zondag 3 feb runt· i 1991 Castricuvn, 19 K m. 
· Afsluitende cross. 
Tevens prijsuitreiking. 
Locatie: Sportpark "De Duinloper." 
aan de Zeeweg te Castricum 
Start: 11 :00 uur 
Inschrijfgeld: (incl. duinkaart fl.1.50) 
Organisatie: Av Castricum, Peter Vlaarkamp (02510-37647) 

"" Voorinschrijving uitsluitend per wedstdjd vin secretariSlat vereniging. 
"" '\-'oor best/iedere geklosseenfe(n) in 
"" Categorwn: llnmes senioren. Vet I. Vef U. 

lieren senioren. Vet I. Vet 11. Vet lil. 
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Hl 

KNAU district west-1 maakt elk jaar een jaarverslag, dat in grote 
getale o.a. aan alle atletiekverenigingen in dat district wordt 
toegezonden. 
Dit jaar wil men dit jaarverslag opsieren met teksningen .gemaakt door 
C/D junioren I Nee, nu niet beginnen te tekenen want er ie een opdracht 

verbonden aan wat je gaat tekenen ! 
Let opt kies een atletieknummer uit en maak er op een vit A-4 vel met 

een zwarte pen een mooie tekening over. 
Bijvoorbeeld over kogelstoten, hoogspringen etc. Maar o ••••• er 
is één voorwaardat niet mensen, maar D I E R E N moeten op jouw 
tekening aan het atletieken zijn !I ---

Dus bijvoorbeeld een kip die horden loopt, or een hoogspringende olifant 
or •••••• onou, ja jullie hebben vast wel een idee 1 

Stuur je naar: Emmy Ramakers, L. van Dalelaan 66-a 2015 EV 
. Haarlem ( of afgeven training zondagmorgen/duinen ) 

De tekening van jou sturen we door naar KNAU en de mooiste 
worden in het grote jaarverslag opgenomen f Laat iets van je horen tJI! 

Wie schrijft het grappigste, mooiste, meest emotionele, fijnste, echt 
in 1990 gebeurde verhaal van een met atletiek verbandhoudende gebeurtenis ? 
Waar gebeur& tijdens training en of of er direct mee te 
maken hebbend ???? 
Ook weer inleveren bij Emmy (adres zie boven, of tijdens duintraining) 
Publicatie volgt niet allaan in clubblad AoV. Haarlem maar ook in KNAU 
uitgaven. 
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W I N T E R T R A I N I N G 

:BUITEN BINNEN 

Z A A L T R A I N I N G ••••••••a•••••••••••••• 

LEES VOOR IN DIT BLAD DE INFORY!ATIE OVER DE KOMENDE WINTERTRAINING ll 

DAAR DE TRAININGSDAGEN EN JUISTE TIJDEN VAN JOUW GROEP 

TCfl' ZIENS BIJ DE DUINTRAil.-rrNG EN IN DE ZAAL ! 

ATTENTIE: ben je geboren in '83 - '82 '81 - '79 - '77 of '75 dan ga je over 
naar een andere categorie! 

-COMPETITIE 

VOOR ALLE PUPILLEN EN JUNIOREN C/D 

De CROSSCOMPETITIE wordt dit keer gehouden op 10 november (Beverwijk) 
8 december (Santpoort.) en 12 januari 1991 (nog niet bekend). De finale 
zal worden gehouden op 9 maart 1991 in Grootebroek/Noord Hollando 
AANMELDEN VOOR DEZE SERIE VAN DRIE WEDSTRIJDEN BESLIST VOOR 1 NOVEMBERo 
Onderstaand strookje invullen en voor 1 november opsturen naar: 
Emmy Ramakers, L. van Dalelaan 66-A, 2015 EV Haarlem. 
De inschrijfkosten per wedstrijd (oao ! 2,50) zijn nog niet bekend. 
Dus nog niet betalen, maar wel beslist strookje invullen en opzenden 
voor 1 november. Wil je " het wisseltje " niet verknippen, dan mag je 
ook een briefje sturen naar Emmy I 

(hierlangs afknippeu) 

Ja, ik doe mee aan de CROSSCOMPETITIE.( 10/11 en 8/12 1990 en 12/1 1991 ) 

OPSTUREN VOOR 1 NOVEI1BER/OPSTUREN VOOR 1 NOVEMBER/OPSTUREN VOOR 1 NOVEMBER 
naar: Emmy Ramakers , 1. van Dalelaan 66-a, 2015 EV Haarles 

Een briefje sturen mag ook, hoef je dit Wisseltje niet te verknippen 
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INDOORWEDSTRIJDEN: PUPILLEN ( VANAF 1980 ! ) 
EN 
JUNIOREN ( 1976 t/m 1979 ) 

LET OP DE NIEUWE LEEFTIJDS!N.DELHJG PER 1 liOVEMBER 1990 ! ! ! 
-------------·--------------------------------------------------------------
HOUTRUST DEN HAAG OP ZATERDAG 1 DECEMBER 1990 _ INDOORWEDSTRIJD 
ALLEEN voor PUPILLEN ( leeftijdsgrens zie boven ! ) 
Aanvang 10.30 uur ( programma duurt gehele dag , op eigen gelegenheid ! ). 
Aanmelding v66r 5 november ao s. b .:t.j Emmy Ramakers, L. van Dalelaan 66-a 

2015 EV Haarlem. 
Inclusief betaling pupillen-C f 5,-- pupillen A/B 7,50 
PROGRAMMA: 
Meisjes PUP-C 1983) 40m ver 1000m 
Jongens PUP-C 1983) 40m ver 1000m 
Meisjes PUP-B 1982) 40m kogel hoog 1000m 

PUP-B 1982) 40m kogel hoog 1000m 
Meisjes PUP-A1 1981) 60m kogel hoog 1000m 
Jongens PUP-:A1 1981) 60m kogel hoog 1000m 
Meisjes PUP-A2 1980) 60m kogel ver 1000m 
Jongens PUP-A2 1980) 60m kogel ver 1000m 
GEEN INSCHRIJVING ZON".ilER :BETALING INSCHRIJFGELD ! EIGEN \'ERVOER D[ENEN 
DE OUDERS/VERZORGERS VAN DE DEELNEMERS ZELF TE REGELEN. 
IN ELK GEVAL ZAL EEN VAN DE OUDERS WORDEN GEVRAAGD TER PLAATSE VOOR DE 
BEGELEIDING NAMENS DE VERENIGING ZORG TE DRAGEN. 

Inschrijving onder voorbehoud, dat de organiserende vereniging niet 
moet overgaan tot het schrappen van deelnemers wegens de altijd zeer 
grote bei.angstelli ng voor èeze "echte " indoorwedstrijd in het prachtige 
"atletiekpaleis " Houtrust Den Haag. INSCHRIJVEN BESLIST VOOR 5 NOVEMBER ! ! 

ALKMAAR - INDOOR ••••••••e:••••••aa 
Op zaterdag 1 december voor JUNIOREN en PUPILLEN 
Pupillen aanvang 10.00 uur, junioren C/D aanvang 13.00 uur 
Kosten pupillen driekamp: f 4,--
Kosten junioren driekamp: f 5,--
JUNIOREN D (meisjes en jongens) ( 1978 en 1979 geboren ) 
40m, ver en kogel 
JUNIOREN C (meisjes en jongens) ( 1976 en 1977 geboren ) 
40m, hoog en kogel 
PUPILLEN-C (1983) 40m, ver en kogel 
Meisjes PUPILLEN A (1980 en 1981) en PUPILLEN B (1982)s 40m, hoog, kogel 
Jongens PUPILLEN A (1980 en 1981) en PUPILLEN B (1982): 40m, ver en kogel 

Vervoer: op eigen gelegenheid, onderling te regelen door ouders/ 
verzorgers van deelnemende kinderen. 

Inschrijving ( inclusief ! ) v66r 5 a.so ! 
Bijl Emmy Ramakers, L. van Dalelaan 66-a, 2015 EV Haarlem 
---------------------------------------------------------------------------
LET OP: De A.Vo Haarlem atleten, welke nog een positief saldo hebben op hun 

wedstrijdrekening zullen dit binnenkort vernemen!!!· 
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NIEUWS VAN DE J E U G D C 0 M M I S S I E 

X) Met ingang van 8 oktober ( na de onderlinge wedstrijden ) zal 
Roel zich terugtrekken uit de jeugdcommissie en ook de taken 
van het wedstrijdsecretariaat pupillen en C/D-junioren niet meer 
doen. Geen paniek ! Er is al iemand bereid gevonden deze taken 
over te nemen: Emmy 
Binnen de jeugdcommissie zal Emmy zich bezig houden met het 
wedstrijdsecretariaat ( inschrijving wedstrijden ) en de traininga-
technische aangelegenheden. Wat de nevenactiviteiten betreft zullen 
deze in eerste instantie door de overige jeugdcommissieleden Yvonne 
Zandstra, Nienke Soomer en Joke Verton worden opgezet. Bij de uit-
voering van diverse extra activiteiten zullen andere ouders op ver-
zoek mede worden ingeschakeld. 
Omdat Roel A.V$ Haarlem nog steeds een goed hart toedraagt zal hij 
" op de achtergrond " als ouder van twee jeugdleden in beeld blijven. 
Maar omdat - ook in het gezin Ramakers - er in het leven nog andere 
leuke en fijne dingen zijn dan atletiek , hebben we tot deze oplossing 
besloten ! Nogmaals, de jeugdleden behoeven van deze verandering niets 
te merken. 

X) Door alle drukke zaken rondom de laatste wedstrijden zoals koppel-
wedstrijd en onderlinge wedstrijden met A.V. Haarlem 70 jaar feest 
zijn de Mascotte wedstrijd ( bedenken van de naam ) en het 
maken van een showmodel sweater met A.V. Haarlem opdruk even naar 
achteren verschoven. De mascotte blijkt bovendien heel moeilijk te 
maken, doordat het een heel moeilijk patroon is ! Wordt dus een 
mooie winterklus. Namen zijn er al genoeg. Dat komt zeker goed. 
We houden jullie op de hoogte. 

X) GROTE CLUBACTIE: het totaal saldo opbrengst is nog niet helemaal 
bekend . Wel is het zo, dat de jeugdleden bijna 

allemaal hun drie loten verkocht hebben ! Tijdens de onderlinge 
wedstrijden hebben de deelnemers de opbrengsten van hun loten 
ingeleverd. In de volgende Wissel komen we hierop terug. Maar nu 
reeds een groot compliment voor(bijna)alle jeugdleden/deelnemers 
aan de onderlinge wedstrijden welke op de afgesproken tijd hun 
envelopje hebben ingeleverd. Zoals bekend mogen de jeugdleden 
zelf - via de jeugdcommissie - aangeven op welke wijze zij 50% 
van de netto opbrengst binnen de jeugdafdeling van A.V. Haarlem 
besteed zouden willen zien. De overige 50% opbrengst gaat naar 
de andere afdelingen van A.V. Haarlem. De paar jeugdleden, welke 
hun envelopje nog niet hebben ingeleverd worden verzocht dit 
omgaand te doen (zij zullen apart worden benaderd !). 

Haast de CROSSCOMPETITIE, waarvoor je je via A.V. Haarlem moet opgeven 
voor 1 november ( zie elders in dit Wisseltje ) zijn er nog een aantal 
vrije inschrijfwedstrijden ( eigen vervoer/zonder begeleiding ); voor 
de echte liefhebbers van crosslopen dua I Hier komen zee 
9 DECEMBER 
Vo&o 11.50 
16 DECEMBER 

Indien er mogelijkheden zijn voor indoorwedstrijden ( bijvoorbeeld HOUTRUST 
Den Haag) laten we dat weten via Het Wisseltje en/of de wintertraining !! 

l) blAd e! 
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ZATERDAG 8 SEPTEMBER 

Naar Beverwijk gingen Remco van Belle, Andrew Fung-A-Loi, Mark 
Snel, Rinaldo Garrone, Joanna Andrews en Meike Bax. 
We ontvingen twee vers lagjes van deze wedstrijd van Mark en Rinaldo. 

Op zaterdag ochtand reden we met Emmy mee naar de atletiek-
baan in '-s Morgens regende het nog volop, zodat 
we dachten dat hat niet door zou gaan. Maar na 'én stortbui 
ging de zon schijnen, en het bleef droog. Alle onderdelen 
werden achterelkaar af gewerkt zonder een lange rust pauze. 
Zodat ik na afloop heel mee was. Al mijn onderdelen gingen 
dan ook niet goed, maar ik heb wel een fijne dag gehad. 

RINALDO: We gingen in een stoet van drie auto's naar de baan van 
DEM. En daar gingen we naar de onderdelen. Dat waren .· 
sprinten, kogelstoten, ver hoog en 1000 meter. De sprint 

goed met een tweede plaats van Joanna en -de 
1000 meter met een overwinning voor Meike. Remco liep 
niot zo goed met de duizend meter dat kwam door dat geklots 
van zijn AA drink. De wedstrijd liep goed af door een eerste 
plaats van Joannae Van Rinaldo met hulp van Andrew l 

pAT 
Remco van Belle A2 
Andrew Fung-A-Loi A2 
Hark Snel A-1 
Rinaldo Garrone A1 
Joanna Andrews A2 
Meike Bax !2 

12/25 
20/25 
23/25 
4/25 
1/19 

13/19 

9o4 
60m: 10c4 
60m:10 .. 7 
60m; 9.4 
60m: a. a 
60m: 10.2 

Tijden 1000m: Remco 3.45.8, Mark 4.21.3, 

ver: 
ver: 
ver: 
var: 

hoog: 
Meike 

3 .. 6a kogelt 7o54 
3.47 kogel: 6 .. 77 
3o24 kogelr 5.70 
3o90 kogel: 6.66 
1.30 bal :.n.4a 
1.20 bal· :16o67 
3.39.9 (1e ! ) 

We zouden met de strippankaart-bus met z'n allen naar Lisse gaan. 
}iaar dat liep anders af. We gingen met de " vrachtwagen " van de 
vadar van Meike. Dat was even wennen voor Roel, die deze grote 
auto mocht rijden vandaag in plaats van zijn eigen piepkleine 
autootje. maar het verslag van Frans ! 

gingen in een bus bak) naar Lisse. Ondertussen waren 
we gein aan het maken. We hadden het over uit Mepaltown. 

\-/eet ik veel hoe je het ecr...rijft. Remco vond het nog het leuks·t, want 
1-1 e moesten in koor van Meike 11 Patt;y van Belle, van Be1le " 
zingeno Plus 11 Patty Bax, Patty Garrone, Ramakers, Snel 
en van Essen " En zo kvamen we langzaam aan. Ja, langzaam want 
Roel zat achter het stuur. Roel achter het stuur, auto tegen de muur 
Wij even geluk dat dat niet gebeurd waso 

we moest je je goed vasthouden want als de auto stopt 
hij heen en weero 

We gingen haast de varkeerde ingang in. Zo, daar waren we dan, hè,hè. 
Ik was deze dag niet in vorm maar deze dag was wel leuk. Aan het 
einde van de da$ waren er 2 eerste prijzen en 1 derde prijso 
De twee eerste prijzen gewonnen door Joanna en Marieke. En de 
derde werd gewonnen door Rinaldo. 
En de terugweg maakten we ook geino (Frans van Essen A-pupil) 
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UITSLAGEN PUPILLENWEDSTRIJD LISSE 15 SEPTEMBER 

Marieke v Essen 
Joanna Andrevs 
Meike :Ba.x 
Remco van Belle 
Rinaldo Ga.rrone 
Frans van Essen 
Mark Snel 

B -1lfb 
A2 1/20 
A2 8/20 
A2 
A1 
A1 
A1 

10/36 
3/21 
4/21 

12/21 

4-Meike Ba.x 

40m:6.8 ver:3.72 kogel:5.15 
60m:9o2 b»g:1.34 kogel:7.59 
60m :10o 2 lx>og: 1 .15 kogel' 5 • 54 
60m:9o6 kogel:7.48 
60m; 9. 5 b.:Jog:1.10 kogel: 5.75 
60m:9o5 h:>ogt1.05 kogel:5.86 
6om:n.a roogt1.05 kogel:6.21 

1e 1000m Beverwijk 
8/9/90 

tekening Frans van Essen/Lisse 15/ 9/ 90 

Op een mooie na-zomer zondag naar Castricum. Naar de grasbaan 
van AV Castricum aan de rand van de duinen heel mooi gelegen. 
Een klein groepje AV Haarlemmers maakte er een fijn atletiekdagje 
vanc Hier de resultaten: 
Wendy Twisk JUN/D1 
Jessica Ramakers /D1 
Martijn SpruitJUN/C2 
Daan v Dijk JUN/C2 

speer:14.93 (6e) 1000m:3.48.8 (2e) 
speer:16o20 (5e) 60mt 9.4 en 9.6(4e}i vers4o10(3e) 
discus: 36.53(1e) ver: 4.82 (5e) 
discus: 27o71(4e) ver: 3o85 

ZATERDAG 15 SEPTEMBER 

Twee en driekampen, weer eens iets anders dan inschrijven voor een 
of meerdere "losse" wedstrijdonderdelen bij vrije wedstrijden. 
Wat Paul Filmer arvan vond lezen jullie in zijn verslagje: 
PAUL FILMER: We kwamen om 11.15 uur aan on om 12e40 moest ik 

verspringen. Twee keer ongeldig en de volgende 3o61m 
niet goed dus. Peter Markwat sprong nóg slechter 3.50m, ook niet 
goedws! Wat later waa er een sprint, ik liep 11.4 en Peter deed er 
een seconde langer over. Bij het kogelstoten ging het bij mij wel 
aardig: 7o25m Toen was er de 1000m, ik liep in de eerste serie 3o22o8 
Peter samen met nog een persoon maar Peter werd tweede Peter 
stootte 6.24 en dit is dan ook de laatste prestatie die ik kan 
vermelden. Om 16.20 vertrokken wij met medaille in de zak. 
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UITSI.AGEN C/D 2 EN 3 KAMPEN LYCuRGUS 15 SEPTEMBER 1990 

D1 60m: 9o3 3.94 koge1:6.43 10/21 
D1 80m:12o8 ver: 3.50 kogel:6o24 18/21 
D2 80m:11.4 ver: 3.61 koge1:7.25 11/17 

Jessica Ramakers 
Markwat Peter 
Paul Filmer 
Martijn Spruit 
Allard van Zwol 
Niels Terol 

C2 koge1:10o56 discuss31.54 speer:28.34 10/13 
C2 kogel:11.35 discus:32.26 speer:37.38 4/13 
C2 100m: 14q5 ver:4.07 hoog:1.45 14/14 

Op de uitslagenlijst vermeldt de organisatie: temperatuur ca. 
16 graden, windkracht .3 a 4 noord , geen windvoordeel bij loop 
en springnummers. Onder aan de lijst: de prijzen worden zo spoedig 
mogelijk verzonden. Zodra we deze hebben ontvangen ( zie uitslagen-
lijst) zullen we deze jullie doen toekomen. 
Van Steven van Waarde ontvingen we een verslagje: Zaterdag 22/9/90 
hadden wij een wedstrijd in Santpoorto Het was een mooie dag met 
weinig A.V. Haarlem deelnemers. Vier jongens D en drie jongens C. 
Als eerste onderdeel hadden we hoogspringen. Daar een " Atletiek-
wereld " fotograaf aanwezig, die iedereen trillende beentjes baorgde! 
Als tweede onderdeel hadden we verspringen waarbij Mark zijn p.r. 
haalde. Als derde onderdeel hadden we 80 meter sprinten en daar was 
m'n 1e (heel klein beetje) goede prestatie van de dag. Niet mijn tijd 
maar ik werd 1e in mijn serie. De 1000 mater ging als het omgekeerde 
zo goed (laatste). Het was wel een leuke dag en we hadden (maar) 
uur vertraging. ( Steven van Waarde D-junio.r.): 
Dan nu de uitslagen: 
Peter Markwat JUN/D1 

JUN/D2 
/D2 
/D2 

kogel:6.09 speer:1a.o6 1000m 3.22.9 (1e) 

Dennis de Haan 
!-lark Veldt 
Steven van Waarde 

Martijn Spruit 
Niels Terol 
Daan van Dijk 

JUN/C2 
/C2 
/C2 

tweekamp: 10/11 
80m: 11.4 ver: 3o94 hoogt1.25 
SOm; 11o1 ver: 4.46 hoog:1o30 
80m: 11.3 ver: 4.17 hoog:1o35 
1000m: 3.46.0 (?e) . 
kogel: 9o75m 
kogel: 9o31m 
kogel: 7 .. 85m 

discus: 30.40m 
discus: 29.92m 
discus: 26.06m 

C4e) 

8/11 
9/11 

11/11 

21dn., 

De jaarlijkse nationale spelen voor D-junioren is altijd weer een 
fantastische atletiekdag met honderden deelnemers uit het gehele 
land. Wel moet er voor elk wedstrijdonderdeel bij de inschrijving 
aan een bepaalde limiet worden voldaan. Een aantal A.V. Haarlem 
D-junioren kan zeker aan de gestelde limieten voldoen maar de 
inschrijving viel toch een beetje tegen. Bovendien moesten Wehdy 
en Darcy (blessure) afzeggen, zodat alleen Jessioa de A.V. Haarlem 
eer hoog moest houden. Dan moet je natuurlijk vel echt je dag 
hebben in deze bovendien spannende wedstrijd. Niet echt tevreden 
over de behaalde resultaten vandaag maar een mooie ervaring rijker 
aan deze nationale spelen te hebben meegedaan. 
Jessica Ramakers: 60m: 995 vert 3.72 21/30 

Met deze "rotprestatie" nog in het hoofd zou ze wel revanche nemen 
op de onderlinge wedstrijden. En dat lukte met 4.32m (ver). 

JUNIOREN C/D WEDSTRIJD 22 SEPTEMBER 
Peter Markwat , Paul Filmer en Martijn Spruit wilden er aan het einde 
van het seizoen nog wel een keer tegenaan. Het mocht niet zo zijn: door 
te geringe inschrijvingen kregen we van de organisatie te horen, dat de 
wedstrijd niet door zou gaan. Dan maar op naar de onderlinge wedstrijd ! 
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ZATERDAG 6 OKTOBER (PUPILLEN EN JUNIOREN C/D) 
ZONDAG 7 OKTOBER (JUNIOREN C/D) 

Wat voor weer wordt het van het weekeinde ? De vooruitzichten waren 
slecht met storm, regen en mogelijk zelfs hagelbuien. We hebben er 
met z'n allen om "geduimd" dat het mooi weer zou worden en•o••••• o• 
het bleef droog op een paar stevige druppels na op zondag ! 
De vele mensen van wedstrijdorganisatie, evenementencommissie en 
jeugdcommissie hadden het eigenlijk ook wel verdiend. Met mooi 
weer zou het een fantastische sportieve en vooral gezellige dag 
worden. Zowel zaterdag als zondag. En dat is het ook geworden. 
Lees maar het volgende stuk en ook de ingezonden stukjes van 
MARTIJN DEKKER (B-pupil), en de twee nieuwste leden (WELKOM 1) 

WITTEMAN (B-pupil) en NIE1S LUNTZ (B-pupil)o 

De opening op zaterdagmorgen was feestelijk en smakelijk. Smakelijk 
door de wens van de jarige: breng allemaal ZELF (liefst) gebakken 
taartjes, cakes en koekjes mee. Nou, en er kwamen wat lekkernijen 
binnen. Sommige versierd met AoVc Haarlem 70 jaar en het getal 70 
Wat een heerlijke hapjes. De jarige was er heel erg blij mee en ••••• 
we hebben er allemaal van kunnen genieten. Fantastisch bedankt!!!! 
Met het loslaten van 70 rood en wit gekleurde ballonnen op het 
middenveld was de feestelijke opening compleet. In spanning zullen 
wij en jullie nu wel afwachten waar jullie ballonnen met jullie 
kaartjes terecht zullen komen. We hebben ons laten vertellen, dat 
er in elke ballon lucht zat voor ongeveer acht uur vliegen. Nou en 
met die harde wind zullen ze "de grens over gaan "• Daar hadden 
we al een beetje op gerekend, want met de westelijke wind stond ook 
in het duits instructie voor de vinder op het kaartje I 
Aan het einde van de eerste wedstrijddag bleek de A.V. Haarlem jeugd 
nog energie (genoeg) over te hebben om met z'n allen deel te nemen 
aan een circuit van minstens 70 (!) jaar oude spelletjes. Jullie 
herinneren ze nog wel: zaklopen, koekhappen, blikgooien, touwtrekken, 
schandpaal, hengelen en andere nieuwere spelletjes als skilopen en 
hindernis lopen, en touwhangen. Miaja had zich •t vrijwillig " aan-
gemeld voor de schandpaal. Om het gezellig te houden mocht er dit 
keer alleen met natte sponüen gegooid wordenoeoo• 
En daarna met z'n allen de grote feesttent in voor het eten, zingen 
on natuurlijk ook nog d e prijsuitreiking voor de pupillen. De C/D 
junioren moesten nog een dagje wachten met de prijzen vanwege hun 
tweedaagse meerkampwedstrijde 
De laatste energie ging in het slotlied 11 Ik ben vandaag zo vrolijk " 
speciaal voor de ïO jarige gemaakto Tegen halr acht was het feest 
over. Maar niet voor de evenementencommissie en de jeugdcommisaie. 
Die moesten nog even de rommel opruimeno Maar ze hebben het alleMaal 
graag voor jullie gedaan deze dag. Iedereen heeft sportief gestreden 
deze dag en gezellig meegedaan. Blije gezichten overal en dat is de 
mooiste beloning voor de vele vrijwilligerso 
Zondag was het (weer) de beurt voor de C/D junioren en ook de senioren 
dames en hereno De c/d junioren snoepten nog wat mee van de extra 
activiteiten deze dag als taart eten en spelen als zaklopen en touw-
trekken. Maar de nadruk lag op het tweede gedeelte van hun meerkamp-
wedstrijd deze dag. 
De uitslagen zien jullie in dit Wisseltje. Zoals altijd weer perfect 
verzorgd door Jos en zijn computer. En Jos krijgt dan weer van de 
andere mensen van de wedstrijdorganisatie en natuurlijk de mensen 
in het veld 9 de juryleden, alle benodigde uitslagen om deze mooie 
overzichten te makene 

- 32 -



Onderlinge 

Jongens PuPillen A 
neem 

Remco Verton 
Remco Ven Belle 
Rineldo Garrone 
logo RuiHermen 
Pim Soomer 
Fr8ns ven Essen 
Guido MolMr 
Gijs KrimP 
Meerten de Rooij 
Robert Zendstre 

funo-A-Loi 
Mark Snel 
Arthur van Vondel 

Uei$Jes PuPillen 6 

Joanna Andrews 
Marieke Jonker 
Meike Mirjam Bax 

Remekers 
Marieke Hegger 

Jongens PuPillen B 
neem 

Jethro Michel 
Rene Soorner 
Angelo flu 
Niek Slootjes 
Dirk Gotinl< 
Vincent ven der Lens 
Coos Cobelens 
Niels Luntz 
Mart ijn Dekker 

Meisjes pupillen 
neam 

Marieke van Essen 
Sanne Pisc!!er 
Christe Verton 
Anna lH ttemen 
Jenni hr Bas 

lpnvens PuPillen C 
naem 

Fatriek MassoP 

* = buiten mededinging 

ev HAARLEM 

l 12.00 uur : 13.15 uur : 14.30 uur ! 15.30 uur 
eet. Pl.tot. !60m ptn. :ver ptn. !kogel Ptn. !lOOOm Pnt. 

JPA2 1 
JPA2 2 
JPA 1 3 
JPA2 4 
JPA2 5 
JPA1 6 
JPA2 7 

* JfA 8 
JPAl 9 
JPAl 10 
JPA2 11 
JPAl 12 
JPA1 13 

1644 
1599 
1544 
1464 
1385 
1370 
1183 
1128 
1117 

997 
989 
902 
886 

eet. Pl. tot. 

11PA2 1 
MPA2 2 
11PA2 3 
MPt\1 4 
MPA2 5 

1901 
1352 
1170 
1036 

930 

eet. pl.tot. 

JPB 
JPB 
JPB 
JPB 
JPB 

• JP6 
JPB 
JPB 
JPB 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1534 
1145 
1082 

988 
942 
896 
890 
708 
512 

9.6 403 
9,0 504 
9,3 452 
9,7 387 

10,1 327 
9,6 403 
9,3 452 

10,4 286 
10,3 299 
10.1 327 
10. 6. 286 
10,5 272 

299 

3,90 398 
3,51 320 
3, 77 372 
3,85 388 
3,50 318 
3,74 366 
3,93 404 
3,28 274 
3,29 276 
3,65 348 
3,26 270 
3,14 246 
3,24 266 

7,48 
6,67 
6,75 
7' 24 
6,60 
6,80 
6,35 
7,00 
6,71 
6,26 
6,62 
5,65 
6,24 

393 l334,9 
346 :338,3 
351 
379 l401,0 
342 :343,9 
354 :415,1 
327 0,0 
366 !426,0 
349 !428,4 
322 0,0 
343 !458, 1 
284 !454,9 
321 0,0 

450 
429 
369 
310 
398 
247 

0 . : 
202 
193 

0 ( 
90 

100 
0 

' ' 

11.50 uur 
!60rn Ptn . 

13.00 uur 14.30 uur 15.45 uur 
!hoog r:>tn. !kogel ptn. :600 111 pnt. 

8,8 541 
9.7 387 

10.2 313 
10,4 286 
10,3 299 

1.35 499 
1.15 352 
1,10 316 
1. 05 279 
0,95 206 

12.20 uur 13.00 uur 
!40m Ptn. :kogel ptn. 

6,7 464 
7.:3 341 
6,9 421 
7.9 236 
7,4 322 
7.7 269 
7' 1 380 
7,9 236 
7,9 236 

6,72 
5,40 
4,66 
4,87 
6,36 
4,64 
5,55 
4, 72 
3,96 

• 

349 
268 
218 
232 
328 
216 
278 
222 
166 

8,20 432 !159,7 429 
6,80 354 !217,0 2$9 
5,02 . 243 !212,6 298 
5,37 266 :223,7 205 
5,67 285 l232,6 140 

14.30 uur l 15.55 uur 
!ver ptn. l600m pnt. 

3,73 
3,26 
3,51 
3,32 
3,.n 
2,79 
3,07 
2,93 
2,46 

364 :206,5 357 
270 l216,2 266 
320 !235,1 123 
232 l219,6 258 
292 0,0 0 
176 !219,9 235 
232 l259,9 0 
204 1247,5 &6 
110 :320,9 0 

12.10 uur 13.00 uur : 14.30 uur l 15.55 uur : 
eet .. Pl.tot. l40rn Ptn. !kogel otn. !ver ·ptn. l600111 pnt. 

MPB 
• t1PB 

MPB 
MPB 
MPB 

1 
2 
3 
4 
5 

1318 
1054 

720 
681 
656 

Cllt. Pl.tot. 

I 
I 

6,9 
7.2 
8.0 
7,9 
7.9 

421 
360 
220 
236 
236 

12.20 uur 
!4.0m ptn. 

5, 44 
3,20 
3,84 
3,04 
4,49 

270 
105 
157 

92 
206 

13.00 uur 
lkooel otn. 

I 

' 3,58 
3,64 
2,65 
2,68 
2,98 

334 :213,2 
346 :218,9 
148 · !225,0 
154 l224,4 
21& 0,0 

293 l 
2.43 : 
195 
199 

0 

14.30 uur 15.55 uur 
l ver otn. : 600m pnt. 

,. 
t 

JPC 1 646 7,8 252 : 4,16 181 : 2,85 188 !251 , 3 25 
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WAT VONDEN ZIJ VAN DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN EN HET A.V. HAARLEM 
70 JAAR FEEST ? 
aw••==::•u:u::n:acm! 

ANNA WITTEMAN: Zaterdag 6 oktober waren de 
Emmy had ongeveer twee weken geleden gevraagds of 

iemand een taart wou bakken. Toen ik zaterdag kwam, stond het vol 
taarten. Voor we begonnen gingen we taart eten. Daarna gingen we 
balonnen oplaten. Toen begonnen de wedstrijden. Na de wedstrijden 
gingen we gezamenlijk eten. Het was heel leuk. ( Anna B-pupil). 
MARTIJN DEKKER: We hadden feest op zaterdag 6 oktober. A.V. Haarlem 

bestond 70 jaar. We begonnen met koffie drinken. En 
de meeste moeders namen een stukje taart mee. Daarna deden we de 
ballonnen wedstrijd. Een paar kwamen er in de boom. Daarna waren de 
onderlinge wedstrijden. Ik begon met 40m, kogelstoten, verspringen 
en als laa.tste de 600 meter. Ik werd negende. Ik vond het heel 
spannend. Maar ook heel gezellig, want ik deed bijna alles samen 
met 
We gingen er ook spelletjes spelen. De spelletjes heten skien 
hengelen, schandpaal, zaklopen, slalom, blikgooien, t ouwtrekken 
touwhangen en koekhappen. En we bleven er ook eten. Je kon een 
patatje op je vork doen en liet hem los en floep daar vloog er een 
patatje door de lucht . Ik vond het een hartstikke leuke dag ! 
(Martijn B-pupil). 
Uiels LUNTZ Ik ging zaterdag voor het eers t naar een atletiek-

wedstrijd. We gingen eerst binnen taart eten. Het 
waa erg lekker. Daarna gingen we veertig meter sprinten. Ik was 
samen met een ander kind vierde.Een tijde later gingen we kogelstoten. 
Het verste dat ik had was 4 meter en tien sentiemeter. 'l10"n ging ik 
verspringen waarbij had ik als verste 2 meter 93. 
Toen ging ik 600 meter hardlopen. Daarna gingen we stoeien op een 
hoogspringkussen. Dat was erg leuk. Daarna waren er allemaal spelletjes. 

gingen we naar de tent. Daar in gingen we ten. We aten patat. 
Ook deden we patat op on2e vork en achooten het weg. Ook deden we 
allemaal drinken bij We dronken het wel op ! Toen alles op was 
kwam de prijsuitreiking. Ik was achtste van de B pupillen. Toen ging 
ik naar huis. ( Niels B-pupil) 
Gehoord van een ouder : véél kinderen, véél cakes, limonade, 

véél woorden tijdens de toespraken, 
ballonnen, onderdelen, véél oude spelletjes, véél hulp, 
patatten, véél gezongen, véél voldoening en ik wens A.V. Haarlem 
heel jaren!!!!!! 

DE SPELLETJESKAART 
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<.u 
(J\ 

}onoenJ-....Q., 
naîlft 

Peul Filmer 
Veldt 

Arjen de Bruijn 
Steven van Wearde 
Psul Rijs 
Oennh de Hun 

Po lle Oudshoorn 
Bastiaan 

Si ll u 
Oarey de IJindt 
Steohon Soronk 
Meisjes D .. _... 
naam 

Berje Koning 
Jessica Rf.l:na kers 
! no e):)o r; 'Zand!:> er oén 
Nanda !'ltijer 
Inorid :onker 
Debby Boer 
IJendY h;isk 
Miehelle Rieu 
Angel S!!Yl'lh 

cat. ::»1. tot. 

JJD2 1 
JJD2 2 
JJD2 .3 
JJD2 ' 
JJOl 5 
JJD2 6 
JJDl 7 
JJD2 8 
JJ02 9 
JJD1 10 
JJIH 11 
J JOl 12 

3050 
29t. 7 
2748 
2693 
2522 
26.55 
2H3 
2315 
2078 
1'91 
13 ,, 1 

SG.S 

ee t. cl.tot. 

MJD2 
MJDl 
l'1J02 
MJD2 
MJD2 
I'IJ02 
!'\JOl 
MJOl 

• MJD2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
0 

2232 
2039 
20"1"7 
1899 
ló25 
1736 
Hl'il 
1316 
l!/7 

: 11.40 uur 
:som otn. 

12.30 uur : 13.45 uu r : 10 . 4.5 uur 
:ver Ptn. :kogel otn. :soH otr.. 

! 11.30 uur 
:hoog 

! 14.A5 UUI"' 
ont. 

15.4.0 Ul;r 

:1000m gr:: . 

10.9 
11.4 
13,1 
ll,S 
13.0 

:· 11.9 
13.3 
13' 1 
13.4 
14.0 
! 2.0 
13.2 

596 
519 
301 
462 
312 
448 
279 
301 

207 
1..35 
290 

4,08 
t.. 53 ' 
4,H. 
4,62 
4.00 
4.16 
3,.21 
3,62 
3,(,.8 
3,36 
4,58 
2.85 

434 
525 
506 
544 
4.18 
450 
38Q 
342 
3U 
290 
535 
188 

11.10 uur uur 

6,3:! 
7,93 
7,56 
6.06 
5,90 
7.56 
5,92 
4,01 
7.10 
2. 80' 

391 17,1 
H4 16 . 0 
326 16.1 
417 15.2 
397 15.9 
s1 o ,. rs. a 
300 18,3 
397 17,1 
301 18,5 
170 19.5 
371 

70 1 

310 
303 
3b7 
317 
324 
172 
239 

15.00 uur 12.00 

l. 30 
1,25 
!,30 
l. 40 
l. 25 
l. 25 
1. 20 
1,25 
1. oe 
1,00 

H2 :21..12 
426 :21,28 

:24,50 
541 : o. 00 
426 !16,$4 
t.26 
389 
426 !21.10 
242 
242 :a.26 

0 
0 

399 !322 .4 
343 
4CS :.335,6 

0 !350.6 
261 :345.2 
224. !6.09,1 
395 ! .3 22.6 
345 ! LlO .. e 

:342 . 0 
205 !411.1 

0 
0 

: 60H ont. :hoog pnt. :kogel Pnt. 1 ver ent. 
14 .00 uur 

ont, 
1$.51:1 wur 

:600rr. tJnt. 

12 1 5 
13.8 

13.7 
13.0 
12.9 
0,0 

18,5 
' r- ., .. ....,,..., 

307 
206 
265' 
212. 
265 
273 

0 
0 

no : 

l. 30 
1, 20 
f. :?0 
1. :? 5 
!.05 
1. 20 
1, 05 
1, 05 

.11 .L4\J_. 

389 
389 ., 
426 
279 
389 
279 
279 

7,35 
é oe. 
7.94 
7,72 

5,72 
5.90 
6 ,1. 2 
5,96' 

363 
'18 
t.Oé 
395 
288 
300 
332 
30'3 

3.75 
"32 
3.97 
3. 75 

3.75 
3, ,, 
3,07 
3.13 

368 :17.24 
a2 :1e.sa 
4: 2 

: )0. 11& 
:16.80 

368 !ll.H 
306 il2.64 
232 :13.1.6 
:.rn :1o,n 

2b'1 : 2CL 1 
296 :212, l 
as :21s.t. 
126 
260 :207,2 
138 !211..6 
168 :2DS.é 

!2H.O 
1:1 

413 
303 • 
2HI 
360 I 

350 
280 
366 I 

nt-
l'S7 

529 
377 
H5 
362 
391 
273 
528 
?65 
':18 
2b4 

c 
po ' 

' 

Jongens C 
• M ,_._,. 4u.eP 

eet. ol. tot. 
11.30 uur 12.30 uur 

:lOOm Pnt. :ver pnt. 
I .... 

13.45 uur : 15.00 uur 10.30 uur 
:kogel Pnt. !hoog Pnt. :100H ont. 

12.15 uur 
:diskusPnt. 

H. DO uur 
!speer Pnt. 

: lS.!O uur 
!lOOOo Dnt:. 

Wolff 
Eldridoe Isselt 
Allerd van Zwol 
Mart ijn Soruit 
N1e1s iel"' ol 
Dean v!Sn Dijk 
Arjen Hendriks 

î1e isje s C 

JJC4 1 50!9 
JJCl 2 4562 
JJC2 3 G-238 
JJC2 4 
JJC2 S 
J3'C2 6 
JJCl · 7 

4158 
3943 

3036 

eat. ol.tot. 

12.4 723 
13.1: 621 
13.9 517 
H. 3 469 
1', 7 424 
·15, 7 32·! 

5 46.6 
11.00 uur 

:!OH ptn. 
I 

Meraud oe RooiJ MJCl 
MJC2 

Ss llira 6hezelhe.5 MJ:1 

1 '2 921 1 13,8 l.84 
t 2?53 1 17,0 2l.5 
3 1592 19,2 127 

I ... 
5.51 
5,52 
4,67 
4, 50 . 
4,61 

4.07 

719 :u.3o sa3 
721 : 9. ·H SOS 

:u. 30 583 
519 :1o.oa 526 
542 :10,12 sn 
3<:1-ó 7.Cll2 417 
432':6,26 322 

l. 50 
l. 45 !'.!2 
1.40 S'-! 
1,55 663 
1,50 

4,Qq 
1. 20 J.sq 

!7 . 4 
18.5 
18.8 
20.. 4. 
20. 7' 

11.50 
:I"!00 !.1 

uur i 15.00 uur 16.15 uur 
Ptn. :kogel otn. !150m otn. 

12.ULI 
:ver 

1,30 462 
1,35 499 
0,90 169 

ó,43 
8,11 
5 , 87 

33 2 
427 
29 8 

T ' . 
21,9 H2 4.05 
22.0 434 
25.2 . 219 

529 :31,88 
590 ::7,74 
soa :21,54 
435 :36,08 
417 :31,20 
.:Sll :25.90 
Zll 

503 !45,AO 
439 
436 :33,35 
563 !28.54 
493 :JS.5t: 
uo !25,?4. 
267 !24..Z5 

710 !300., 
:316,0 

SH 
472 1325.1 
57!- ! 355.3 

t..C.! :332.5 
uur 

Ptn. 
! 14.45 uur 
!speer ctn. 

! l5.5Q UUI"' 

!600 tn ::>tn . 

1..2 S :18 ,66 
L.?B :1s.26 
2'70 :15. ?0 

, . 
298 
290 !204.2 
237 !216.7 

699 
574 



D:_.-.._."._ 

.d .A 

"J-.,..C.Ij/;-1 ZO VROLIJK l li, 1\ ... "; 

IJ ;f Ik oeu >andaa.g \'rolJjk, z-o vroli.jk • t: o vrol.l.jk 

raft:w·( ,•'./'!) Ik ban behcorli ;)ic vrolijk, want HA.AilLF.M dte ve:rjaa:rt!! 
tr.f/ 

' lbi!# Ik heb VB.ll-iaag .feestje , een feestje 

'r Ik he'b vanè :i\af' ! Matje, h6 leuk, !;&g ko!fl jij ook??? 

\1f,( (I 
, IJ,t Wij k or.lle:J. h:ler ;:;r aag t ::i;\imm, ont:zoot .;<>nd graag trainen 

/ Wij komen graag tx·a.inen. vel keer in de veek!! 

Dan 2:ijn 'IlO he ·-rlijk bezig, mot sprint of met !lperen 
t En 1uets kan •.ma ::lan doren. nee zelfs de regen nietf! i 

F y.-J 
Va.nè.a.ag Ye;-:d er gestreden. gc>streuen,gelltred ei1 

6 okt ober 1990 

So!lls w:LnnNl dan verliezen, verlim;en cf 10eer winnen 

V>'.ndaag W·-9l"Ó. gaatredoll, l!la<;.r het ging \lel heel sportief!! 

Hot ook het>l belangrij'k, dat ,ie elks.l.lr weer 7-iet.l!! 

'.is zijn hitJr rnet z n elJ.en 9 in ;;;rote i>eta llon 

Wo; :l:.iJu hier ll!e t z'n allen, a.ls vrienuen -b:lj elkaar! l! 

Ik b('n nmd<t.:.;..g due "n:'clijk, ;l;O vrolijk • :ll •) 'TTO 1 ijk 

H. be:'l behoorlijk T:rolijk, want RAJL'il.LE11: die verjaart!!! 

Ik he'b eerL feeatjs, een feest .je,een feestje 

Ik he'b vandaag een feestje, hé leuk, zeg kom jij ook???? 

Ik ben zo VJ:olijk, z• v:rolijk,r.o v-rolijk 

Ik ben l.lahcor:ti j i( YrOlijkt ..-aat 5,\.Ut:iem die verjaart! l!!! r I I 

AV 

,fl 0 A ·" 12 1 
,,,_ ... 
I M 
' fJ f 
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De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

Met o.a.: spikes voor 
ver- hoog, hinkstap, 
sprint, midden- PUm1< ADIDAS *KARHU 
lange afstand 
en werpschoenen. RUUD WIELART SPORTS, 

DA'S EEN lAAI< VAH VERTROUWEN ! 
Wij geven een 
sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 
Korte Margarethastraat 16, 
2011 PK Haarlem 
Telefoon (023) 32 24 47 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

SportsCu 

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

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

GÖBEL 

SPORT 

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

Bloemen Kiosk De Margriet 
Haarlem-Noord 

privé: ]. van A s 
Berkenstraa t 4 3, Haarlem 
Telefoon 253355 

Zuideinde 30, 1521 DA Wormerveer, tel . 075-21 48 68 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 

Weggeefaanstekers met Uw naam zijn 
goed als relatiegeschenk. 
Zorg dan wel voor kwaliteit. 

"'® 

Reclamelucifers zorgen er voor, dat Uw 
11 nieuwtje" rondgaat als een lopend 
vuurtje. 
Ook dan is kwaliteit van groot belang. 
Uw reclameboodschap staat er immers op. 

*** B.V. Nederlandse Lucifers-Handelmaatschappij v.h . J.W Attema & Co. 
Honthorststraat 22 1071 DG Amsterdam 
Tel. : 020-794321 Telefax : 020-768478 


