
GOED 
AUTOMATISEREN 

IS INDEPAS 
LOPEN 

Ook in de publieke sector is het 
doel van automatisering 
efficiencyverbetering. Dat kan 
alleen worden bereikt als auto
matisering en organisatie perfect 
met elkaar in de pas lopen. 
Daarvoor is maatwerk nodig. 
Door specialisten die het 
karakter van (semi) overheids
organisaties door en door 
kennen: de mensen van HCS 
Public Automation Services. 

HCS Public Automation Services 
is een all round automatiserings
bedrijf voor lokale overheden en 

nutsbedrijven. Voortgekomen uit 
de publieke sector zelf. 
Met kennis van de materie en 
ervaring als geen ander. Dus bij 
uitstek in staat de juiste onder
steuning te bieden, precies daar 
waar nodig. 
HCS Public Automation Services 
behoort tot het veelzijdige HCS 
concern: een garantie voor 
kwaliteit en continuïteit. 

HCS Public Automation 
Services levert automatiserings
oplossingen inzake alle relevante 
toepassingen voor de (semi)-

overheid, is actief als facilitair 
regiocentrum, verzorgt het gehele • 
traject van de kantoor
automatisering en adviseert 
inzake systeemintegratie. 

HCS 
Public Automation Services 

Nassauplein 3 
Postbus 436 

2000 AK Haarlem 
Telefoon 023- 3193 6 7 

Fax023-310937 
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Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 
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Amsterd amstraat 30 
Santpoorterpl ein 2 

Amsterdamstraat 35 
Oranjeboomstraat 124 

Kleverlaan 1 
2061 TA Bloemendaal 
Tel. 023- 27 20 46 

GÖBEL 

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

deceuninck 

DAKKAPELLEN MET UNIEKE DETAILS 

DAKDEKKERSBEDRIJF 

KOZIJNEN 

RAMEN 

DEUREN 

SCHUIFPUIEN 

DAKKAPELLEN 

BEKLEDINGSPROFIELEN 

ENZ. ENZ. 

SANTPOORTERSTRAAT 31 2023 DA HAARLEM 

TEL 023-360665 

8. 8t1/tlter b.v. 
Glipperweg 60 

2104 AM Heemstede 

Telefoon 023·29 21 20 
of: 023-29 29 30 

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 ~dtéa 

voor service 
en kwaliteit 

meer dan 
25 jaar ervaring Vraag vrijblijvend 

prijsopgaaf 

radio • tv • video 
wassen • koelen 

Elke inlichting 
zonder verplichting Kleverparkweg 11 -Haarlem-Tel. 25 28 47 

De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

Wij geven een 

sportieve korting. 

~ ,g~ OBmic ~ -IB $--

PUmag< AoloAs 5aucony~ ~KARHu 

RUUD WIELART SPORTS, .. 
DA'S EEN ZAAK VAN VERTROUWEN ! 

Kruisweg 40 I Haarlem 
tel. 023 • 32 20 20 



J A A R V E R G A D E R I N G 

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

D 0 N D E R D A G 2 7 F E B R U A R I 1 9 9 2 

Belangstellende ouders/verzorgers van onze jongste jeugd zijn als toehoorders 
welkom. 

Plaats: krachtcentrum A.V. Haarlem, Pim Muliersportpark te Haarlem. 
Aanvang: 20.00 uur precies. 

A G E N D A: 

1. Opening door de voorzitter 

2. Ingekomen stukken 
Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden 
ingediend b~ de secretaris. 

3 . Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen 

4. Jaarverslag van de secretaris 

5. Rapport van de kascommissie 

6. Jaarverslag van de penningmeester 

7. Verkiezing van het bestuur 

Volgens rooster is aftredend: 

Joop van Drunen - voorzitter (herkiesbaar) 

Eventuele voordrachten van kandidaten voor deze functie dienen, onder
tekend door 5 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandi
daat, 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de secretaris. 

8. Vaststellen van de begroting 1992 

9. Ingekomen voorstellen 

Voorstel bestuur: · 

- eventuele organisatie van de Nederlandse ·Kampioenschappen se.nioren in 
1995. 

Overige voorstellen dienen 10 dagen voor de vergadering te worden inge
diend bij de secretaris. 

10. Verkiezing kascommissie 

11. Samenwerking cq. fusie met K.A.V. Holland 

12. Rondvraag 

Namens het bestuur 

José Capellen 
secretaris 





JAARVERSLAG SECRETARIS 1991 

Terugkijkend op ·1991 kunnen we gerust stellen dat het een organisatorisch 
zwaar jaar is geweest. Vele handen waren nodig om alle activiteiten in goede 
banen te leiden. In dit jaarverslag zullen diver$e namen genoemd worden. 
Helaas i.s het niet mogelijk iedereen te noemen die zich in 1991 heeft ingezet 
voor A.V. HAARLEM. Via deze weg wil :i.k iedereen hartelijk bedanken voor hun 
inzet en hulp. 

In het jaar dat de K.N.A.U. haar.90-jarig bestaan vierde werd zij in april 
opgeschrikt door het feit dat haar voorzi ·tter Ir. Wim J. de Beer overleed. De 
Unie verloor in hem een bezield voorzitter. 
Het 90-jarig bestaan van de K.N.A.U. werd door het overlijden van haar voorzit
ter slechts op bescheiden wijze gevierd met o.a. jubileumwedstrijden voor C/D 
junioren, waar-van er ook een door de w.o.c. van A.V. Haarlem en K.A.V. Holland 
werd georganiseerd. 

1991 is qua atletiekprestaties, voor A.V. Haarlem geen b~zonder jaar geweest. 
Ik beperk mij hier alleen tot de beste competitie resultaten en verwijs voor 
overige prestaties naar de jaarverslagen van de Technische Commissie en de 
Jeugd Commissie. 
De meisjes V zorgde voor een eerste plaats in de districtseempetitie 2e klasse 
en werden dus KAMPIOEN. Een opmerkelijk resultaat voor een zeer kleine ploeg! 
De damesploeg behaalde een tweede plaats in de 2e klasse districtseempetitie 
en daarmee het recht om te promoveren naar de le klasse. De heren ere-divisie 
ploeg wist met een 7e plaats hun ere-divisieschap veilig te stellen. 

Het ledenbestand 
Helaas moesten wij 1991 afsluiten met een klein ledenverlies. Bij de pupillen 
en junioren D is het ledenaantal stabiel. Vanaf de C junioren t/m de senioren 
is er ledenverU.es. Het grootst is deze bij de L.A. groep. Op pagina J2 een 
overzi.cht van het ledenbestand, ook dit jaar weer prima bij gehouden door 
Jos van Belle. 

Het bestuur 
T~jdens de jaarvergadering van 1991 werd er afscheid genomen van 2 ex-Atmodes 
bestuursleden te wetçn Truus van Voorst en Gertjan Kok. Truus en Gertjan 
deelden mee dat zij beide beschikbaar blijven voor hand- en spanuiensten voor 
de vereniging. Truus van Voorst bleef tevens lid van de w.o.c. 
Na de jaarvergadering van 1991 was de bestuurssamenstelling als volgt: 
Voorzitter: Joop van Drunen 
Secretaris: José Capellen 
Penningmeester: Jos van Belle 
Commissaris: Carla van der Klei 
Commissaris: Nico Treep 
Wedstrijd secr. : Joop van Drunen 
In 1991 vergaderde het bestuur 1 x per maand met uitzondering van de zomermaan
den, waarin het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) 
indien nodig wekelijks of 2-wekelijks vergaderde. 

Naast het bestuur zijn er nog diverse andere commissies actief bij de A.V. 
Haarlem. Getracht werd om met div.erse commissies een kwartaal overleg t ·e 
houden. Helaas is dit niet geheel uit de verf gekomen. 
Hieronder een overzicht van deze commissies. 

De Technische Commissie 
Zie voor deze commissie het betreffende verslag. 

De Jeugd Commissie 
Zie voor deze commj ssie het bet-·-~ffende verslag. 
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stand stand 
Mannen 01.01. 91 erbij eraf 31.12.91 

Pupillen ·-ll 18 

I 
10 I 7 21 

D-j unioren 10 2 
I 1 11 

I 
I 

c-junioren 12 I 1 I 4 9 
B-junioren 9 - 4 5 

I A-junioren 9 I - 4 5 
I 

~ Senioren I 135 15 27 123 

I 
Leden van verd. 6 I - 1 5 
Ereleden 2 I - - 2 

.I Totaal 201 28 48 181 IL = - ! --

r '" - -

I stand I stand 

ï 
Vrouwen 01.01.91 erbij eraf 31.12.91 

1-

Pupillen 6 5 - 11 
D-j unioren 8 2 1 I 9 
c-junioren 8 - 4 I 4 
B-junioren I 2 - 2 -

I A-junioren 3 - 2 1 

I 
Senioren 15 4 5 14 
Leden van verd. - - - -. 
Ereleden I - - - -

I I 

Totaal l. 42 11 14 39 
-

G stand stand 
01.01.91 erbij eraf 31.12.91 

Pupillen 24 15 7 32 
D-j unioren 18 4 2 20 
c-junioren 20 1 a 13 
a-junioren 11 - 6 5 
A-junioren 12 - 6 6 

I Senioren 150 19 32 137 
Leden van verd. 6 - 1 5 
Ereleden 2 - - 2 

Totaal 
I 

243 39 62 220 
-

Bij het lezen van bovenstaande tabellen moet men ermee rekening houden dat: 
in de kolom 'eraf' bij de mannen Leden van verdienste ie opgenomen 1 
lid dat is overleden; 
in de kolom 'eraf' bij de mannen a-junioren ook is opgenomen 1 lid dat 
ia afgevoerd ivm contributieschuld7 
in de kolom 'eraf' .bij de mannen A-junioren ook is opgenomen 2 leden 
die zijn afgevoerd ivm contributieschuld; 
in de kolom 'eraf' bij de vrouwen A-junioren ook is opgenomen 1 lid 
dat is afgevoerd ivm contributieschuld; 
in de kolom 'eraf' bij de mannen Senioren ook is opgenomen 4 leden die 
zijn afgevoerd ivm contributieschuld; 
in de kolom 'eraf' bij de vrouwen Senioren ook is opgenomen 1 lid dat 
is afgevoerd ivm contributieschuld. 
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De Lange Afstand Commissie 
Eert Steen, Gerko Vos, René van der Zwaag, Bert Boesten en Johan Sneek waren 
de commiss ieleden in 1991. Een commissie die opkomt voor de belangen van de 
hmge afstandlopers binnen onz8 vereniging. In 1991 verzorgde de L.AC. diverse 
wedstrijden .in eigen beheer. In januari was de Brederode Cross (een onderdeel 
van de Kennemer Crosscup) en in maart werd de Spaarnwoudeloop georganiseerd. 
Tevens leverde de L. A.C. een belangrijke bijdrage aan de in mei georganiseerde 
Lionsloop en de in oktober georganiseerde Boulevard Run in Zandvoort. 

De Clubblad Commissie 
N.ico Treep zorgde voor di verse redactionele bijdrage en tevens leverde hij 
diverse tekeningen voor het clubblad waaronder een mooi kerstomslag voor de 
laatste Wissel van het jaar. Emmy Ramakers van de Jeugd Commissie zorgde al tijd· 
punctueel voor prima verzorgde kopij van het Wisseltje. 
Aan het eind van het jaar namen vJij afscheid van Lodi 's Hotline. Een rubriek 
die vele jaren te vinden was in De Wissel. Steeds op bijzondere wijze geschreven 
door René van der Zwaag, hiervoor bedanken wij hem hartelijk. Zijn bijdrage wordt 
nu definitief overgenomen door Bert Boesten onder de titel A.V. Haarlem 
Runners. Afgelopen jaar heeft u met deze rubriek kenni s lmnnen maken. De 
overige kopij die nog getypt moest worden en de verdere lay-out werd verzorgd 
door José Capellen. René Ruis zorgde voor het stencillen 'fan het steeds dikker 
wordende clubblad. De inbindploeg o.l.v. Mevrouw Hartman zorgde voor het 
verzendklaar mal<en, waarna de rest werd overgelaten aan de PTT . Al met al 
zorgde deze mEmsen dat de Wissel weer lOx per jaar verscheen. 

De Evenementen Commissie 
Een ad hoc commissie bestaande uit: Ellen de Weyer, Carla van der Klei en 
Jaap van Deursen. Een commissie die alleen in actie komt bij activiteiten 
die niet direct met de atletieksport zelf te maken hebben. Afgelopen jaar 
heeft deze commissie de coö1~dinatie op zich genomen van de deelname van de 
A.V. Haarlem, aan de Hobby beurs '80. Samen met de Jeugd Commissie organiseer
de zij een succesvol bezoek die Sinterklaas en zijn Pieten brachten aan de 
trainingen. Verder organiseerde zij nog een "ski-:-acb.vitei t" maar helaas was de 
opkomst daar maar gering. 
Verder assisteerde deze commissie nog bij activiteiten zoals de oudejaars-bijeen
komHt. 

De Commissie Buitenlandse Betrekkingen 
In deze op de jaarvergadering van 1991 in het leven geroepen commissie heeft 
alleen 1\rno Molenaar zitting. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de ui twisse
ling tussen atleten van de CSJB uit Angers en de Lange Afstandlopers van A.V. 
Haarlem. Ook dit jaar was er weer een succesvolle uitwisseling. Helaas moet 
het bestuur constateren dat de kosten ten opzichte van de deelname wel erg 
hoog liggen. 

De Wedstrijd Organisatie Commissie 
Deze commissie wordt gevormd door leden van K.A.V. Holland en leden van 
A.V. Haarlem. Net als vele voo~gaande jaren zaten ook dit jaar voor A.V. 
Haarlem in de commissie: Joop van Drunen, René Ruis, Truus van Voorst en Ben 
Stoete. Er werden dit jaar 12 wedstrijden georganiseerd op onze eigen atletiek
baan aan het Pim Mulier Sportpark. In april werd een jurycursus georganiseerd 
waarmee het jurycorps, dat onontbeerlijk is voor het organiseren van wedstrijden 
werd versterkt met 15 juryleden. Hiervan zijn er 10 afkomstig uit de A.V. 
Haarlem gelederen. 

De Samenwerkingseemmissie 
Naar aanleid .:i.ng van onze jaarvergadering van 7 maart 1991 werd er opnieuw 
overlegd met het bestuur van K .A.V. Holland. Besloten werd om een gezamenlijke 
commissie in het leven te roep~;; dte moest gaan onderzoeken of en zo ja, op 
welke wijze samenwerking tussen de twee Haarlemse verenigingen mogelijk was. De 
commissieleden van A.V. Haarlem waren: Lilian Kaptein -van de Berg, Evert van 
Ravensberg en Koos Kiers. Medio september startten zij met hun collega commis
sieleden van K.A.V. Holland hun bijna wekelijkse overleg. Dit resulteerde in het 
rapport dat u elders in dit blad kunt lezen. 



De Kantine 
Een van de redenen dat het een zwaar organisatorisch jaar was, is natuurlijk de 
kantine. Doordat K.A.V. Holland op het laatste moment toch afzag van een 
gezamenlijke aanpak van de bezetting van de kantine, moest er in maart hard 
gewerkt worden om de bezetting rond te krijgen. Mede dankzij de inzet van 
mevrouw Hartman kon in april de kantine geopend worden. Opmerkelijk was dat we 
dit keer '40 'n 40 mensen nodig hadden om de . kantine 5 avonden per week open te 
stellen en op wedstrijden paraat te staan met een kantineploeg. Andere jaren 
konden v.Je met beduidend minder mensen t oe. Verheugend was wel dat we dit keer 
ook hulp kregen van diverse ac t l eve atlete(s)n. Hulp die in de toekomst 
onontbeerlijk zal zijn! 

De overige activiteiten 
In januar.i begon de M.A.-ploeg goed met een bijeenkomst over trainingstech
nieken. 
In de maanden maart en april werden er diverse trainingsweekenden georgani
seerd. ·rn maart ging de L.A.-ploeg naar Garderen en in april ging de M.A.
ploeg plus een ~antal dames van de breedte-ploeg naar Overloon. Deze weekenden 
waren zeer geslaagd. 
Verder werd in september op i nitiatief van de L.A. commis sie een reanimatie
cursus gehouden. De ze curs us was geheel voor eigen rekening van de deelnemers, 
A.V. Haarlem stelde hiervoor het krachtcentrum ter beschikking. 
Helaas konden wij dJt jaar geen deelnemers inschrijven voor de jeugd atletiek 
leiders cursus (J.A.L. cursus) die de K.N.A.U. elk jaar organiseert. Zeer 
spijt i g omdat er a ltijd een gebrek aan trainers is. Een grote wens van het 
bes t uur is dat het t r a iners corps steeds aangevuld wordt met leden uit de eigen 
verenigi ng. 
Oktober was een erg drukke maand. Sj.nds jaar en dag de maand waarin de onder
linge wedstrijden gehouden worden. In het weekend van 19/20 oktober werd met 
een aant al enthousiaste en actieve atlete(s)n deelgenomen aan de Hobby Beurs 
'80. Hoewel hieruit niet direct een ledenwinst geboekt kon worden, werd de 
deelname aan deze beurs wel als positief ervaren en werd de A.V. Haarlem op 
een posit i eve manier . onder de aandacht gebracht. Mede dankzij de hulp van Nico 
Treep die een schitterende folder ontwierp. 
In hetzelfde weekend als de Hobby beurs werd de kantine grondig schoonge
maakt. En omdat men toctt bez i g was, werd het krachtcentrum, een gebouw dat het 
hele jaar door intensief gebruikt wordt, flink onder handen genomen. 
Oktober was ook nog de maand van de Grote Club aktie.Eind oktober was het de 
tijd voor de diverse trainingsgroepen om te evalueren. De opkomst tijdens deze 
evaluatiegesprekken was prima en de gesprekken soms verhelderend. 
Op zondag 29 december werd het oude jaar uitgeluid tijdens de oudejaarsbijeen
komst. Een zeer gesln.agd evenement. 
Ook in het afgelopen jaar, waarin de tot t oflotto voor het laatst in haar oude 
vorm plaats vond, werd het vele werk da t dit met zich mee brengt weer uitste
kend verzorgt door mevrouw Hartman en de heer Molenaars. 

Het Krachtcentrum 
Het krachtcentrum wordt het hele jaar door gebruikt. In de winter hoofdzakelijk 
voor trainingen. In de zomermaanden wordt het krachtcentrum naast trainingen, 
ook voor bijeenkomsten gebruikt (o. a . juryvergaderingen). Waarschijnlijk zullen 
maar weinig mensen zich real i seren, dat zo'n krachtcentrum naast de voordelen, 
ook velen nadelen kent. Het gebouw en de materialen moeten bnderhouden en 
schoongemaakt worden. Tevens is er al tijd iemand aanwezig tijdens de vele 
trainingen van A.V. Haarlem. Een bedankje aan het adres van Joop van Drunen is 
hier zeker op zijn plaats . 

Tot slot 
Tijdens het lezen van alle verslagen zal het u duidelijk worden, dat er veel 
mensen nodi g zijn om de vereniging draaiende te houden. Maar ondanks de hulp in 
het afgelopen jaar moet het bestuur toch constateren dat er nog steeds een 
veel te smal organisatorisch kader is. Er moest te vaal{ een beroep gedaan 
worden op mensen die zich al meer dan genoeg inzetten voor de vereniging. 
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Natuurlijk is het fijn dat deze mensen zo veel willen doen voor A.V. Haarlem, 
maar mochten deze mensen ooit de vereniging verlaten, of erger, plotseling 
wegvallen, dan is er misschien niemand die het ontstane gat opvult. Het 
bestuur maakt zich grote zorgen! Er zijn te weinig mensen, die een volledig 
taal~ en de daarbij behorende verantwoording op zich willen nemen. I-Jet bestuur 
spreekt de hoop uit, dat dit tij in de nabije toekomst zal keren. Tenslotte 
vormen we allen tesarnen A.V. Ht'\ARLE!'vt. 
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VERSLAG 
TECHNISCHE COMMISSIE 

De samenstelling van de Technische cowmissie (TC) was per 1 januari 1991 
als volgt: Han Baauw (secretaris);. 

Joop van Drunen {voorz i tter); 
Sandra Klesser; 
René Ruis; 
Rene van der Zwaag. 

Joop van Drunen waa tevens de bestuursafgevaardigde voor deze commissie. 
In de loo p van het jaar ia Rene van der Zwaag afgetreden en heeft Jaap van 
Deursen z i jn plaato inge nomen. Tijdens de vergaderingen zijn de diverse 
taken van de TC ve rdeeld en ingevuld. 

Trainers voor senioren en A/B-ieugd: 
Het huid ige trainerscorps z iet er als volgt uit: 

Sprint Ruud Wielart 
Midden-afstand Koos Kiers 
Lange-afstand Evert van Ravensberg 
Breedte groep Bert St een 
Werpers Les Brown 
Horden/Polshoog Marc Kok 
Junioren A/B Roald Hetteling 

Medio juli werd Roald Hetteling vervangen door Schelto Scheltene omdat 
Roald helaas geen tijd meer kon vri jmaken om de trainingen voort te zetten. 
De trainingacoördinator voor de senioren en A/B-jeugd was Joop van Drunen . 

Preetaties 
Iedere atle(e)t(e}, die het afgelopen jaar heeft deelgenomen aan wedstrij
den, heeft op zijn/haar wijze (een) prestatie{s) geleverd . Ook minder aan
sprekende en onopmerkeli jke resultaten kunnen hele goede, opmerkelijke 
prestaties zijn. Wel dient te worden vermeld dat met name bij de Jangens
B de prestaties beduidend beter waren dan het vorige jaar. 
In dit overzicht zullen slechts de clubrecords, districts- en nationale 
kampioenschappen, de competitie resultaten en uit eraard ook de clubkampi
oenen worden vermeld. 

Clubrecords . 
Indoor mannen: 
800 meter Jan de Ruiter 1.54,74 Den Haag 16 . 02.91 
Outdoor mannen: 
kogelslingeren Schelto Scheltene 54,74 Utrecht 16.06.91 
4 x 800 meter Wim Bergisch 7.50,17 Dordrecht 01.06.91 

Dav i d Blom 
Paul Jaapers 
Jan de Ruiter 

Û'.ltdoor vrouwen : 
10000 meter Marianne v.d. Linde 33.44 Santpoort 13.09.91 
10 E.M. Marianne v.d . Linde 56 .41 Heerhugowaard 21.04.91 
1/2 marathon Marianne v.d. Linde 1.15.38,94 Istanboel (T) 12.05.91 

Competities. 
Het afgelopen jaar werd a.v. HAARLEM vertegenwoordigd door één damesploeg, 
twee herenploegen en één ploeg met A-junioren. 
De àamesplceg, uitkomende in àe 2e klasse van de districtcompetitie, be
haalde na goede voorrondes op 12 mei in Haarlem, le met 6616 pnt., en op 
16 juni in Huizen, 2e m8t 7399 pnt,, tijdens de finale in Amsterdam de 
2e plaats met .• .. punten . 
De 18 herenploeg streed in de vernieuwde opzet van de landelijke competitie 
i n de eredivisie. De voorwedstrijden, 12 mei in Breda en 16 juni in 

J S 



Utrecht, leverden respectievelijk 19446 en 19968 punten op, goed voor een 
12e en een Ge plaats. Tijdens de finale op 8 september in Amsterdam werden 
!9939 pnt. verzameld, een se plaats . De einduitslag van de competitie 
was, na het berekenen van het totaal en gemiddt:!ld aantal punten; 7e plaats 
met 39646 punten . 
De 2e herenploeg, net als de dames uitkomende in de 2 9 klasse van de dis
trictcompetitie, behaalde in Haarlem op 12 mei een le plaats met 7527 
pnt. en in Huizen een 39 pl~ats met 6877 pnt. Tijdens de finale in Ameter
dam werd een 12e plaats bereikt met een puntentotaal van •••.• 
De jongens die deelna."nen aan de landelijke HARS A-junioren competitie in 
de 29 klasse behaalden ti jdens de le wedstrijd op 28 april in Beverwijk 
een 39 plaats met 5733 pot. en de 2e wedstrijd op 23 juni in Haarlem werd 
met .••. pnt. en een 4 8 plaats afgesloten. Helaa a bleek di·t niet voldoende 
te zijn voor de fi nale. 

Nederlandse Kmnp i oenschappen . 
Baankamoioenschappen te Eindhoven op 26, 27 en 28 juli 1991. 

kogelslingeren Schelto Scheltene 53 ,94 brons 
4 x 100 meter Guus Groskamp 43,22 z i lver 

Rob Schlüter 
Oscar Soethout 
Nice Treep 

Marathonkampioen schap te Et ten Le4r op 26 o .ktober 1991. 
marathon Ke~s van Dommele 2.29,32 brons veteranen lA 

Veldlopen voor veteranen te Zierikzee op 24 februari 1991, 
12.500 meter Kees van Dommele 41.48 ,3 zilver veteranen lA 

Veteranenkampi oenschapoen te Helmond op 6 oktober1991. 
15.000 meter Kees van Dommale 47.58 goud veteranen lA 

Studentenkampioensçhappen te 
kogelslingeren Schelto Schelteos 
discuswerpen Schelto Scheltene 

Groninaen op 8 en 9 juni 1991. 
54,60 goud 
4 1 ,32 brons 

Districtskamnioenschaopen Weet I te ~.msterda.'ll op 25 en 26 mei 1991. 
1500 meter Wim Bergiach 3.55,11 2e plaat a mannen 
discuswerpen Le5 Brm·m 45,44 2e plaats mannen 
hinkstapspringen Brenda Stoete 10 ,42 3e plaats vrouwen 

Dietrictakampioenschappen ,Junioren B te Krmni1}cnie oo 25 en 26 mei 1991. 
discuswerpen Martijn Spruit 34,64 ~e plar ts jongens 

Interlands. 
Tijdens de veteranen-interland Nederland-België-Frankrij k vertegenwoordigde 
Kees van Dommele Nederland bij de veteranen lA. Zijn race over 5000 meter 
sloot hij winnend af met een tijd van 14.57,21. Zeker ook vermeldenswaard 
is de prestatie van Kees tij dene de ~~ereldk~i<P...necheppen voor veteranen 
in Turku {Finland), waar hij de marathon aflegde in een tijd van 2.27.10, 
goed voor een 4e plaats. 

Onder.linqe wedstriiden. 
De clubkampioenen van het afgelopen seizoen zijn: 

Jongens junioren B Uiela Terol 
Jongens junioren A 
LA I Breedte-groep 
Dames 
Heren 

T'7 
v ' 

Steven Spanjareberg 
Jaap Sloaten 
Brenda Stoete 
Rob Schlüter 
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Ban korte terugblik naa r het jeugd-atletiekjaar 
Ha het doorbladeren va.n de 10 nummers van ons :::.ooie 
" De \1isel " maakten ...,a de volgende samenvat·ting-

I!illLAlU 
Jeugdatl9ten houden geen winterslaap ! Er wordt stevig en gezellig 
getrai:nö. Elke zonèat31I1o:cgen in het prachtige duingebied aan de Zeeweg 
in Ovvrvean en woensdag en donderdagnamiddag in de mooie ~ aal van de 
Paulusschool aan he t Ju.nopla.-. tsoen in Haarle!ll-Uoord. 
Op 12 ja~u.~ri is er do laatsta voorronde van de crosscompetitie in 
n~.tuurgebied Het 'fwinke nabij Oostzaan voo:.: pupillen en C/D junioren. 
Gelukkig hebben we begin jarmari na de feestdagen van december nu 
eindelijk tijd Ou1 het pr achtige jaarWISSELingsnummer van AV Haarlem 
ta lezen. 

:?EERHARI 

Ook in fe bru.ari "1orà t c::::- we<~r ~n thousiasi; getraind door pupillen en 
C/D junioren. Een ru3tiga maand verder zonder wedstrijden. Hinder 
:..·us tig voor de jeugdcommissie en het bestuur .. Zij kijken in deze maand 
?,m.rel ach t eruit ( jaarverslag 1990 ) aJ.s vooruit ( jaarvergadering op 
7 ucr.rt € ' 1 voerbereiding komende baanseizoen ) • 
In het clu.bbln.à nummer 1 lezen ue er alles o7er. 

;~1Ai.R T 

De laa tst2 '' winter " ma.J.lld met ·training i.11 duinen en de zaal. 
Op 7 maart de jaarvergadering waar o~dars/verzorgers van AV Haarlem 
j ·~·.::~/k.tJ.Pten als belangstellenden hartslijk welkom waren. 
Uitreiking Yan de prestatiebeker ju..,.lioren tijdens de jaarvergadering 
me t besprqking jaarverslag 1990. 
Op 10 maH~t een indoor:.;eèstrijd jn Hou.trus-1; Den Haag, voor C/D juniorenD 
De jeugdco!:lmisaie ont7 e .. ngt op 17 maart in Maarssenbroek een en·thousiaste 
afvaardiging van AVA'70 Ll.it Aalten (GLD) om definitieve plann~n te 
sme den voor de clubuitwisseling 2x per jaar tusaen AV Haarlem en AVA'70. 
Op 24 maart de AV Haarlem Spa~rnwoudeloop in het recreatiegebied met 
mooi weer een zaer ge~la.agd evenement voor pupillen en junioren. 
Een '~ettige en goede aawenwerking m~t .d9 Lange Afstands Groep ! Hulde 
I n \:issel nr. 2 ook nieuws over àe Crl ss finale in Grr otebroek op 9 maart. 
:r:et àeelD.I:l.il!a va:.t 4 AV Haarlem jaugdfl.tleten. Zij houden de clubkleuren 
meer de~ hoog, v~~daar de dik verdiende finalevaandels en bloemen voor 
.::J lcmaa.l uan de finishn 

!1. P: I T..~ -·- ·----
? er 4 aprjl gaat het trainingaschema zomer 1991 van s-tart: maandag- en 
dm.derdagavcnd op de atletiekbaan Pim Mulier. 
Ook gaat de ruilbeu.rs - ve.ar in de loop van het seizoen velen hun 
voorde'Jl mee zullen doen. - op 4 april weer van start. Een goede zaak 
'rradi tiegetrouw ontvangan alle AV Raó..I'lern jeugdatleten een wedstrijd
overzicht met toelichting op de 1e trainingsavond in april. Deze 
informatie zal- eventueel actueel aangepast - in elk clubblad worden 
r.f g ·:d ~ 11k t ~ d'.:!' • . -".,~. · 

~ ~ ~ ~-.-4 "~ -

" .... ~:.~~, ~~-· •·. ·-~ 
·'1~ ti'$. .:.~ r~~· ._ ~ .. ;, >~~ c.~ / . . ""'· 
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APRIL ( Vh1tVOLG ) J E u G D 
De kantine op do atletiekbaan wordt mede door een aantal enthousiaste 
ouders van jeugdleden bemand ( bevrouwd ) ~ . Hulde ! Tijdens de jeugd
trainingen ie de kantine dus open. 
Voor A.V Haarlem Jeugd was er sinds kort een mascotte gemaakt. Nu heeft 
hij ( of. zij ? ) ook een naam= SPIKEY. 
Op 13 april de openingswedstrijd AV Haarlem/KAV Holland/AV Suomi in 
goede en gezellige onderlinge sfeer~ Op 27 april in Haarlem de 1e 
competitiewedstrijd voor C/D junioren9 
Clubblad nummer 3 valt in april alweer in de bus. 

De trainingsa.vonden op de atletiekbaan op maandag en donderdag blijven 
zeer goed bezocht worden door pupillen en junioren. Prima ! 
De 1e competitiewedstrijd voor pupillen in Haarlem op 4 mei ( later 
verplaatst ne,ar 25 mei ) ~"oràt halverwege ;:,fge1ast Yegens spekgladde 
baan door plensbuien. Op 18 mei tre; fen ze het vee l beter in Amstelveen. 
Een atletiekwedstrijd voor pu-pillen op een woensdagmiddag - een 
experiment - blijkt iedereen goed te bevallen bij AV Suomi/Santpoort 9 op 
22 meL 
Voor de junieren is hemelvaa.L'tstlag traditiegetrouw de datum waarop de 
junioren :0 hun districtekampioenschappen individuele nummers afwerken. 
Dit jaar op 9 mei in Amstolveena Op 11 mei gaan we naar een junioren 
C/D wedstrijd in Aalsmeer. 
Clubblad nummer 4 o::ttvangen we deze maand met •rele verslagen en uit
slagen en nog veel meer. 

~ 
De trainers pupill en en ,junioren C/D kunnen tevreden zijn. Een hoge 
opkomst tijdens de trainingen met goede inzet en ook veel plezier. 
Daarnaast veel, heel veel inschrijYingen voor talloze wedstrijden. 
In wedstrijden veel persoonlijke records en verbetering van clubrecords .. 
Maar deze maa.nà ook een telelirstelling: de clubuitwisselingsweekeinden 
tussen AV Haarlem en AVA'70 uit Aalten (GLD) gaan P~et door ! Van de 
cao 40 AY Haarlem junioren C/D ontvangen we slechts 6 spontane reacties. 
Na persoonlijk contact met alle overige ca. 34 jeugdleden en hun ouders/ 
verzorgers komen daar- met de nodige voorbehoudere- 5 deelnemers bijo 
De groep jeugdatleten uit Aalten kan derhalve niet onderdak gebracht 
worden bij de AV Haarlem jeugdleden. Clubuitwisseling over en uit ! 
Een gemiste kans 2x per jaar ( in Haarlem en Aal·~en, waar alles al 
voor ona geregeld was ! ) een fantastisch weekeinde te organisere~ 
voor alle AV Haarlem C/D jeugdleden. 
Het leven gaat verder en de 2e competitiewedstrijd voor cjn junioren 
wordt op 1 juni gebouden in Beverwijk., Een week later zijn er twee 
wedstrijden: voor de pupillen de 2e competitiewedstrijd op de grasbaan 
in Castricum ( met voor allemaal een cadea~je wegens het 90 jarig be
staan van de KNAU ) en voor de C/D junioren twee- en driekampen in 
Santpoort .. Op 15 juni verregent de pupillenwedstrijd in Beverwijk. Een 
dag later ia het in Castricum mooi weer bij de junioren C/D. 
Op 1wensdagavond een f ijne en druk bezette· wedstrijd voor junioren C/D 
in Haarlem, thuis duaG Alle deelnemende jeugdatleten winnen vandaag 
dezelfde prijs: een uniek KNAU horlog~ ter gelegenheid van 90 jaar KNAU. 
~~AU gefeliciteerd en hael erg bedan_~t voor de mooie horloges ! 

~ n~ 11~ nllS 
. . . 
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(VERVOLG) JEUGD 
Een paar dagen later alweer de 3e competitiewedstrijd voor 
C/D junioren in Santpoort. En vlak voor de grote zomervakantie 
zien we de AV Haarlem kleuren .in :Beverwijk op 29 juni. En ook 
bij de tweedaagse meerkamp in Utrecht datzelfde weekeinde is 
AV Haarlem erbij. 
In clubblad nummer 5 kun:1en we het allemaal nog eens beleven .. 

l!Ud 
Juli vakantiemaand, maar er wordt " gewoon " doorgetraind in 
kleine groepjes op de beide trainingsavonden. Voor wedstrijden 
moeten we wachten tot augustus. Ook het clubblad zullen we ook 
een maandje moeten missen. 

AUGUSTUS 

De vakantie is voorbij. Dat is te merken ook. Allemaal in 
grote groepen aanwezig op de twee wekelijkse trainingsavonden. 
De eerste wedstrijd op 18 a1~stus - na de vaxantie - wordt er 
in Haarlem een met ruim 400 deelnemers. Daaronder veel AV Haarlem 
pupillen en junioren. 
De pupillen gaan op 24 augu.stus naar Beverwijk voor hun laatste 
competitiewedstrijde Met junioren C zijn we bij de traditionele 
Landelijke .Junioren C-Spelen bij AAC / AJJA in Amsterdam. Op 24 en 
25 augustus. De pupillen lopen bij AV Suomi in Santpoort op 25 
augustus het openingsnummer de 1000m in een jubileumwedstrijd• 
50e verjaardag van deze verer~ging& Met een mooie herinnering. 
Een heel druk weekeinde: in Huizen wordt een tweedaagse meer
kamp afgewerkt met AV Haarlem deelname~ Deze meerkamp is de 
laatste kans voor een aantal junioren om zich te kwalificeren 
voor de districtsfinale, later in dit seizoen. 
De laatste dag van augustus is een heel belangrijke. In Hilversum 
is er dan nog een "gewone 11 driekampwedstrijd voor junioren maar 
in Hoorn moet het gebeuren. De districtsfi~4le competitie C/D 
junioren. De meisjes junioren/D ploeg van AV Haarlem is de grote 
kanshebber omdat zij na drie voorronden de eerste plaats bezet 
van de 32 deelnemende ploegen. Het wordt een spannende finale 
maar we worden kampioen ! Proficiat. Beker, AV Haarlem 11 knuffels " 
en apart diploma dik verdiend. 
In clubblad nummer 6 lezen we weer heel veel over de AV Haarlem 
Jeugd. Wat we daarin niet lezen . is, dat de AV Haarlem meisjesploeg 
junioren C op een keurige 10e plaats is geëindigd na drie voor
rondes voor de competitie. Prima prestatie met zo'n kleine- maar 
complete - ploeg. Voor de beide jongens junioren ploegen waren er 
dit jaar (veel) te lage plaatsen na drie voorrondes ! Zowel 
de jongens junioren C als de jongens juniorenD kwamen 2x uit in 
de competitie met een niet complete ploeg. Dua bij voorbaat kans
loos. En dat ia jammer, want in beide groepen zitten bij AV Haarlem 
enthousiaste en hardwerkende jongens. 
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SEPTEMIIER JEUGD 
Er woràt nog stevig en met veel lol doorgetraind want op de 
onderlinge wedstrijden in oktober wil iedereen proberen zijn 
persoonlijk record scherper te stellenQ Zonder of met medaille. 
Als het altijd maar wel is mét atletiekplezier! En dat hebben we 
gelukkig bij jullie wedstrijden gezieno En in september waren dat 
er behoorlijk veel. 
In het weekeinde van 7 en 8 september zijn de districtskampioen
schappen meerkamp in Heerhugowaard met AV Haarlem deelname. 
Op 7 september was AV Haarlem zelfs vertegenwoordigd in de inter
land Nederland~Westfalen (Duitsland) bij de junioren C met het 
nummer verspringen~ Een aantal andere atleten boekte . voor de 
wedstrijd in CastricMffi op 8 september~ en dan merk je dat een 
" gewone 1

, wedstri,id ook heel spannend én gezellig Jr...a.n zijn I 
Zeker gezellig was ook de ja..arli,jkse koppelwedstrijd voor 
pupill~n en D-junioren met hun ouders/verzorgers op de eigen 
atletiekbaane Geor ganiseerd door de jeugdcommissie ( en vele 
anderen ! ) werd het weer een prachtige dag met onderlinge 
sportieve strijd .. En volgens JGradi tie na afloop voor iedereen 
in de kantine soep met stengels. Bij de prijsuitreiking voor 
iedereen een uniek dipl oma ~n een prijsje. Iedereen winnaar 
vandaag: jeugdlid én ouder/verzorger. Een jaarlijkse traditie 
inmiddels. Rouen zo ! 
De pupillen hadd en er zin in en gingen nog naar Aalsmeer op 
14 september en naar Leiden op 28 september. 
De junioren waren erbij in ~ommenie op 2î september en een dag 
later mag je niet missen als D-junior de jaarlijkse Landelijke 
Junior Il- Dag van A 1f Blauw Wit in Amsterdame Dat deden we ook niet. 
In het deze maand verschijnende clubblad weer heel veel jeugdnieuws. 

OKTOBER 

Dag baanseizoen. Hallo cross-- en indoorseizoen ! 
De afsluiting Ya.n het baanseizoen was op 5 en 6 oktober met de 
in een prima sfeer verlopen onderlinge wedstrijden, tevens de 
jaarlijkse clubkampioenschappen. Met mooi weer ! 
Op Papendal (Arnhem) werd op 12 oktober voor de allerlaatste 
maal dit baanseizoen de AY Haarlem kleur gezien. 
En nu beginnen aan je winterslaap ? Vergeet het maar l 
Een uitgebreid aanmeldingsformulier met een ruim'3 keuze uit 
vele indoorwedstrijden en crosscompetitie wordt door het over
actieve wedstrijdsecretariaat alweer tegemoet gezien v66r 30 
oktober ! We mogen er best trots op zijn, dat we er in geslaagd 
zijn een aantal mooie uitnodigingen te ontvangen van verenigingen 
welke indoorwedstrijden organise~en. Er zijn maar weinig indoor
wedstrijden en er is een 0ntz9ttend grote vraag vanuit de atletiek
verenigingen oru deel te mogen nemenQ Alles gaat op uitnodiging ! 
Veel deelname van C/D j~~ioren en wat minder animo bij de pupillen. 
Verder gingen deze maocrl drie AV Haarlem C-junioren op trainings
stage in Amsterdam, georganiseerd door KNAU district West-1o 
En ••• ~ede Grote Clubactie bracht een heel mooi badrag op van ruim 
f 600 f-- d.e~e mz.and ~ bijeengebracht door de deelnemers aan de onder
linge ~edstrijden. Clubblad nummer 8 vertelt ervano 
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NOVEHBER JEUGD 
De '..lintert~·ainin.g is begonnen. Op 3 :1ovember. Zondagmorgen in 
de duinen aan dE:. Zee\•leg in Over.Yeen en '..Joensdagavond in de sport
hal van de Lieven de Keyschool in Haarlem. 
De crosscompetitie ging voor pupillen en C/D jLL~ioren op 9 november 
van start in Za&ndam. 
De eerste indoor\otedstrijden vonden plaats op 10 november in Houtrust 
Den Haag en 30 nov-ember in :rt~echt Q De eerste ~.roer pupillen en de 
wedstrijd in 'Jt recht vovr p1.:.pillen an junioren. 
November is verder de maand , dat 0lk jeugdlid een leeftijdscategorie 
opschuiît. 
Dit alles en ~og veel meer lezen ~c in clubblad nummer 9 d~t deze 
maand in de bus valtQ 

DECEHBER 
Naast de training ü1 da ?:!lal er. in de nrlinen wordt voor: de junioren 
C december een echte verrdssingsmaand. Er~ niet alleen december ! Onder 
leiding van C-junioren trainer Erj_c start de krachttrai..'ling op 
dinsdagavond in h3t l::ra.chtcent:rum. Voor C junioren, welke een vaste 
bezoeker zijn v~• de andere rr.ea trainingen per weeka Een succes 
En nog een verrassing: Si'lt en zijn drie maast atletische pieten 
brengen een bezoek tijdens de dc: int:.:aining op zondag 1 december • 
.De 2e crosscompeti tiewedstx:ijd is op za terdag 7 december in 
Monnickendam. Op 8 d<lcember gav.t A7 Haarlem met ju.?tioren naar Den 
Haag naar Houtrust Sport voor e~n fijne indoorwedstrijd. 
In Alkmaar wordt voor pupillen en C/.D j~~ioren op 14 december een 
indoorprogramma a~>geboden waar we goede herinneringen aan bewaren. 
Zondag 29 december '!ord t het jaar 1991 afgesloten met de jaarlijkse 
oudajaarsbij~en:ccmst: trainen op de baan en daarna - ook voor ouders 
en verzorgars-een gazelliga en heerlijke traktatie in het.afeervol 
omgeboQwde krach tcentruo. 
Het prachtige kers ~.;numm&r v·ormt een uaardirre a.fslui ting van dit 
a tletiekjear. Iedereen worC: t een pretT-ige " v!ISSEL n toegewenst. 
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TOT SLOT 

~TATIES 

In het. jaarve:r.sl!3.g mogen de namen van een aantal jeugdatleten niet 
ontbreken. Dit zijn óe namen van de clubkampioenen bij de pupillen 
en de junioren C/D. Ook de vele verbeteringen van clubrecords zijn 
het vermelden meer dan waard. En niet te vergeten de nieuwe bezitters 
van de wissel prestatiebeker 1991 bij de meisjes en jongens junioren. 
In het laatste geYal zal echter pas beleend \lorden gemaakt op de jaar
vergadering op 27 febrt.lari 1992 welke àe winnaars zijn. 
Naar • g •••• de belangri jkste lijat ( afgedrukt in het laa·tste club
blad van het jaar ) is de persoonlijk baste prestatielijst van alle 
jeugdleden over 1991. want voor elk jeugdlid ia zijn/haar eigen 
persoonlijke prestatie natu.urlijk het belangrijkst. En niet alleen 
voor de jeugda tloet zelf o Ook yoor de atletiekvereniging is deze 
lijst met ieders persoonltjk beste prestatie heel belangrijk. 
Slechts een ding is nog belangrijker: ATLE'l'IEKPLEZTER i!!! 
Hiermede blijft atletiek een fijne sport. Ook in 1992. 

C LUBKA?>fP I OEN.:§! 

Jongens pt.tpillen~ I" NICOLAS VAN RILTEN v 

Jongens pu.pillen- B !o'i.ATTHIJS TEE1WS 
Meisjes papillen- B EZRA !1IJNHIJMER 
l\1eisjes pupillen- A iliA..tt IEKE VAN ESSEN 
Jongens pupillen- A FRANS VAll ESSEN 
Jongens junioren- D P.A.iJL RIJS 
Meisjes junioren- D JOAl'lN.t, ANDREWS 
Jongens junioren- ' 'C ELDR!DGE ISSELT 
Meisjes junioren- c ?>IERAUD DE ROOY 

VERBETERDie C LUBRE<LQB.DS n: î991 JUNIORE..~ cLD 
Jongens-U PE1:' ER U.AR Kvi AT 1000m - 3.04.3 
Jongena-C ELDRIDGE ISSELT ver - 6.34 m 
Jongens-e ELDRIDGE ISSEJ}l' 8kamp - 5299 p 
Meisjea-D MARJ A.J.~NE V SlJ1BEEK 60 m ~· 8.2 a 
idem JOANNA ANDREW'S 600 ru - 1o47o7 
idem JOAlfNA ANDREWS 60 mh - 10.4 s 
idem JOANNA ANDREWS hoog 1.45 m 
idem MAR.T A.JfliE V SM!BEEK Yar - 4.52 m 
id~ru MA...itJANNg V SA.."ffiEEK kogel 9.28 m 
idem RM1AK:Em.S /TWISK/ 

AUDREV!S/Y SAMBEEK 4x60 m - 33.1 8 

idem JOANNA P..NDREWS 6 kamp _:2799 p 
Meisjea-C MERAUD DE ROOY 600 m - 1.50.3 
idem HERAUD DE ROOY ~0 mh ~ 1 3 o0 :J 

iden;. INGEBORG ZA1ill3ERGEN discus - 21 .. 48m 
idem JOUKER/DE ROOY/ 

ZtUUlBERGEN I ~...EIJ&rt 4x80m. ... 46.0 8 

idem MERAUD DE ROOY 7ka.mp 3274 p 

De prestatiebeker junioren i 990 is gegaan naar Meraud de Rooy · 
en Manuel Wolff. 
Een speciale vermelding wi l len we varder geven aan: Eldridge Isselt 
voor het behalen van zijn 1e plaata bij de Landelijke C-spelen in 
Amsterdam bij ver mat 6.34 vn Joanna Andrews voor het behalen van 
haar 2e plaats in de finale districtskampioenschappen meerkalilP in 
Heerhugowaard. 

JEUGpTRAINER~ 1991: Bas Bernards, Onno Mantel, Emmy Ramakers, Eric 
Rollenberg, MisjaSteen en Dennis Krui~hof. 
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SAMENVATTEND VERSLAG 

Van de vergaderingen van de samenwerkingseemmissie van: 

Inhoud 

l. Inleiding/Doel 
~~. Waa.rom 
3. Werkwijz.e 

A.V. rlAARLEM e~ K.A.V. Holland 

4. Hoofdpunten uit cte discussie 
5. ConcluBie 
6. Aanbeve1iHg 

1. Inleiding/Doel 
Door de besturen van Atletiek vereniging "Haarlem" (Haarlem) en Katho
lieke Atletiek Vereniging "Holland" (Holland) werd in de zomer van 1991 
een samem1erkingscommissie ingesteld. De commissie bestond uit de dames 
en heren s.s.t.t . : Lilian Kaptein, KoosKiersen Evert van Ravensberg 
en Kathy Hoogewerf, Marcel Roesen en Jozef Oonincx namens respectievelijk 
Haarlem en Holland. 
Deze commissie werd ingesteld om na te gaan: 
- of, en zo ja, op welke manier, 
- of, en zo nee, waarom niet, 
tussen beide verenigingen samenwerking mogelijk zou zijn. 
Daarl)ij waren geen "eisen vooraf'' gesteld noch beperkingen opgelegd, behalve 
dan dat Holland heeft: gesteld, dat de samenwerking zonder nadelige gevolgen 
beëindigd zou moeten kunnen worden. 
De commissie heeft zichzelf echter, als gevolg van de diverse discussies, 
de aanvullende opdracht gegeven om te bezien of de samenwerking geruisloos 
in 'n fusie zou kunnen overgaan. 

2. Waarom 
Voor beide verenigingen geldt, dat zij thans rustig voortgaan met bestaan, 
ieder met sterke en zwakke kanten, beide hoofdklassers zijn, er zich geen 
spectaculaire ontwikkelingen voordoen, een stabiel tot afnemend ledenbe
stand kennen en in feite op de korte, mogelijke zelfs op de middellange 
termijn, geen echte onoverkomelijke problemen kennen. 
Met de inzet van soms 'n enl<~eling wordt veel werk verzet. 
Doch: de trainers worden duurder (o.a. door sociale lasten etc.); 

- de huren van de accommodaties zullen stevig stijgen; 
de atleten stellen hogere eisen (krachtcentrum, specialistische 
trainingen door idem trainers); 

- de materialen zijn kostbaar; 
- in de diverse kader-, bestuur- en commissiefuncties kan niet 

of nauwelijks in va~atures voorzien worden. 
Op langere termijn leidt dit zonder meer tot problemen. 

{egeren is vooruitzien en "beter ten halve gekeerd dan ten helè. gedwaald" 
1oeten de besturen gedacht hebben en zij stelden de voornoemde commissie 
_n . 

l. \ilerkwijze 
Er werd allereerst een ir1ventnrisatie gemaakt van allerhande punten waarop 
al dan niet samengewerkt zou kunnen worden- Daaruit werden een aantal 
aandachtspunten geselecteerd . Zo'n punt van aandacht werd steeds door 
twee commissieleden (1 van Holland, 1 van Haarlem) bestudeerd. Van hun 
individuele, dan wel gezamenl~ke bevindingen maakten zij een verslag. 



E.e.a. werd in de vergadering ingebracht, besproken, voor en tegen afge
wogen en zo mogelijk van een gezamenlijke conclusie voorzien. 
Ter ondersteuning van de discussie werd over en weer veel mondelinge en 
schriftelijke informatie verschaft. Het is nauwelijks haalbaar, maar vermoeáe-
1 ijk ook niet zinvol om alles samen te vatten. Derhalve geven wij in het 
volgende hoofdstuk van enkele aandachtsgebieden de hoofdpunten uit de 
discussie weer. 

4. Hoofdpunten uit de discussie 

ad a Kader-, bestuur- en commissiefuncties alsmede juryleden 
In deze sector is geen samenwerking mogelijk. Het is niet waarschijn
lijk, dat iemand t.b.v. de andere vereniging dit soort taken zal 
verrichten. 
Duidelijk i s dat in beide verenigingen vacatures zijn of (te?)veel 
taken in een persoon verenigd zijn. 

a.d b Eigendommen 
Haarlem heeft een krachtcentrum en exploiteert dat. Zij heeft dat 
geheel üit eigen middelen betaald. Holland gebruikt dit centrum ook 
en betaalt voor h.et gebruik. In f eite àus een vorm van samenwerking. 
Verder is er geen onroerend goed in eigendom. 

ad c t4aterialen 
Beide verenigingen beschi kken over 'n grote hoeveelheid kleine, 
doch dure materialen . Aangezien veelal ook op dezelfde accommodatie 
getraind wordt, levert samenwerken hier zeker financieel voordeel 
op. Organisatorisch is het echter niet eenvoudig. Hoe regelen we 
de vervangingsinvesteringen? D.iefstal , verzekering, verloren spullen? 

ad d Trainers/trainingen 
Voor beide verenigingen de grootste kostenpost. Voor het lopende 
winterse izoen zijn in feite alle regel i ngen getroffen. Dus op Jwrte 
termijn is er niets te verbeteren. Voor de komende seizoenen is hier 
echter wel winst te behalen. 
Het voert te ver om in het kader van deze samenvatting er diep op 
in te gaan doch duidelijk is, dat er voor alle belanghebbende voordeel 
te behalen is: 
- de vereniging kan mogelijk besparen op huur van accommodaties door 

groepen samen te voegen. Lang niet alle trainigen hebben een maxi
male bezettingsgraad; 
voor de trainers geldt, mits budgettair neutraal, behoud van werkge
legenheid, mogel~k specialisatie in de trainingen en beter bezochte 
trainingen; 
voor de atleten meer trainingsfaciliteiten en meer gespecialiseerde 
trainingen. 

Bovenstaande geldt ui teraard slechts .dan \'ianneer er niet op de budget
ten bezuinigd wordt. 
Twee trainers werden gepolst en ook zij zagen mogelijkheden. Doch 
juist voor dit onderdeel geldt, het is immers de basis van de vereni
ging, dat er niets a.an de organisatie mag schorten. Het moet perfect· 
geregeld worden. Gaat hier iets mis dan heb je direct de knuppel 
in het hoenderhok. En kan dat op basis van vrijwilligheid? 

ad e Hoe en wat met nieuwe leden 
Als er op het gebied van trainingen wordt samengewerkt, doet de 
hierboven gestelde vraag zich voor. Hierover is uitgebreid nagedacht 
en oplossing gevonden in de sfeer van: 
- de atleet kiest zelf; 
- een ballotagecommiss ie beslist op basis van vastgestelde richtlijnen. 
Doch het hemd blijft nader dan de rok en de oplossingen halen zeker 
geen schoonheiàspr~s. 
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ad f Aa_ntallen en opbouw .ledeJ?. 
Haarlem heeft 266 leden en Holland 287 . 
Holland heeft een grotere groep jeugd (meer toekomst?). Haar lem wint 
het van Holland m.b.t. senioren, veteranen en lange afstandloper s. 
Hollru1d heeft echter weer beduidend meer recreanten. Haarle m hee ft 
betere lopers en Holland weer betere meerkampers etc. , etc. 
In de breedte zouden de verenigingen elkaar prima aanvullen, doch 
dat levert juist bij samenwerking geen voordeel op . In tegendeel , 
als men in de wedstrijd elkaars concurrent/niet-teamgenoot is , hoe 
zal dat dan op de trainingen doorwerken? 

ad g financiën/begrotingen 
Het is pas zinvol een geconsolideerde begroting op te stel l en wannee r 
over de diverse onderdelen beslissingen zijn genomen. 
Om bij samenwerking een reële en eerlijke kostenverdeling te maken 
is geen sinecure. 

ad h Kantine ----Op dit gebied kan eenvoudig tot samenwerking gekomen worden. Een 
aparte commissie zou hier structuur aan kunnen geven . De taken zijn 
te verdelen en eveneens de opbrengsten (sam-sam). De ser vice , de 
aankleding en het assortiment zouden verbeterd kunnen worden . 

ad i Clubblad 
Zolang er twee verenigingen bestaan lijkt een gezamenlijk clubblad 
een utopie. 
Samen één clubblad uitgeven, uitgaande van nog steeds twee vereni 
gingen, geeft vele extra organ i~atorische problemen en bevestigt de 
verschillen. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het afbreukrisico verkleind 
zal vlorden en op de kosten zonder meer bespaard kan worden. 

ad j Recreanten 
Holland heeft een grote actieve recreatie afdeling(~ 50 pers . ) 
en de recreatiesporter is in de statuten van de vereniging ook als 
doelgroep aangewezen. In feite is dit een groep "Keep Fitters" die 
geen of weinig binding heeft met de baanatletiek. Dit in tegenstelling 
tot Haarlem waar de kleinere(~ 15 pers.) en veelal jongere gr oe p 
:recreanten nog binding heeft met de baanatletiek en het accent meer 
ligt op een recreatieve manier van atletiek bedrijven. Hier liggen 
zeker groei- en samenwerk.ingskansen tegen relatief lage kosten. 

ad k Middenafstandgroep/Lange afstandlopers/10-kampers/pupillen/junioren 
etc. 
Zie ook punt d. 
Voor bepaalde groepen ontbreekt op dit moment een train (st )er of 
deze dreigt te stoppen. De nood is dus hoog. Samenvoegingen lijken 
onontkoombaar, tenzij er binnen de respectieveijke verenigingen nog 
oplossingen gevonden kunnen worden. Doch een kostenverdeling opze tten 
is een hele klus . 

5. Conclusie 
Als we al het voorgaande op ons laten inwerken en weten dat we met samen
werken zeker enkele voordelen kunnen behalen en evenzo vast kunnen stellen 
dat e.e.a. op andere punten absoluut niet kan, zouden we moete n conclu
deren : doe het een, en laat het andere . 
Doch tegelijkertijd dienen we te beseffen: 

dat samenwerken gebaseerd is op de goede wil van partijen; 
dat alle te benoemen commissies toch zullen moeten bestaan uit Haarlem
en Holland leden; 
dat het organisatorisch grote eisen, inzet, precisie e n wederzijdse 
discipline vraagt; 
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dat je permanent alert moet zijn op eventuele gevoeligheden bij de andere 
partij; 
dat alles met kunst- en vliegwerk tot stand gebracht moet worden; 
dat er legio extra gevaren loeren om de toegepaste kunstgrepen op losse 
schroeven te zetten; 
dat het "vrijblijvend", "je kunt er weer vanaf" en "lukt het niet dan gaan 
we weer op de oude voet verder", een grote hoeveelheid energie zal 
verslinden, nieuwe irr~i taties zal oproepen en een verdere verwijdering 
tussen de verenigingen zal veroorzaken. Dus het omgekeerd effect. 

Onze conclusie luidt derhalve: 

geen samen"1erking met elkaar aan te gaan. 

6. Aanbeveling 
Moeten we dan de kansen die samenwerking biedt laten liggen? 
De commissie vindt van niet!! 

Samenwel'ken kan en heeft zj n nadat beide verenigingen een definitief 
besluit genomen hebben om op een nader te bepalen datum, doch op zo kort 
mogelijke termijn, een volledige fusie aan te gaan. 

De geluiden bij cie sporters kun je horen als ze zeggen: "Het zou mooi 
kunnen zijn als het één geheel zou zijn." Moet je dan wachten tot één van 
beide verenigingen onderuit gaat? 
Wij zijn van mening dat als je: 

zorgvuldig werkt; 
de materie goed uitdiept; 

- iedereen goed informeert; 
ieder erbij betrekt; 
een goed stappenplan uitzet etc. etc. 

de tijd rijp is om een fusie aan te gaan. 

Deze operatie kan leiden tot een voor nagenoeg iedereen goed resultaat 
en zal voeren tot één grote Haarlemse atletiekvereniging waar topsport 
en recreatiesport in goede harmonie naas~ elkaar bedreven kunnen worden. 
We moeten streven naar een sterke vereniging, waar de kracht komt uit 
de collectiviteit en niet een vereniging die sterk is op bepaalde punten 
omdat we op dit moment op die punten beschikken over één enthousiaste 
medewerker. 
In ieder geval moet voorkomen worden dat beide verenigingen mogelijker
wijs geconfronteerd met hetzelfde probleem, tegelijkertijd zoeken naar even
tueel dezelfde oplossing. 

Waarom dan 'n fusie? 
Voor alle functies, (bestuur, kader, commissie, jury etc.) geldt, dat 
ze slechts één keer in een vereniging nodig zijn en we gezien de situatie 
van dit moment zouden kunnen putten uit het dubbele aanbod. 
Minimaal kunnen de vacatures worden opgevuld. 
Er behoeven geen moeilijke constructies bedacht te worden m.b.t. de 
materialen, de eigendommen, de kantine, de trainingsopzet, de nieuwe 
leden, het clubblad, de recreatiesporters. Er is gewoon één vereniging, 
dus ook maar één belang. 
De trainers hebben één werkgever. 
Specialisatie op het gebied van trainingen wordt mogelijk. 
Besparingen op huren van accommodaties. 
Op het financiële gewin is het optimale haalbaar. 
(Een betere verhouding tussen baten en lasten). 
Er is geen weg terug, dus het gaat slagen; alle neuzen staan in dezelfde 
richting. 
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Op termUn betere levenskansen als vereniging. 
De gemeente en de K.N.A.U. zullen positief staan tegenover deze krachten
bundeling. 
Publi c itair i s het eenvoudiger/dtü delijker voor stad en vereniging. 

- Sportief gezien kun je je beter manifesteren. 
- Door privatisering van de Gemeentelijke taken is het denkbaar dat we 

op termijn als vereniging opdraaien voor het onderhoud van gebouwen, 
baan en mater i eel. 

Vandaar onze aanbeveling, en bedenk: 

van de weg van de minste weerstand, 
is alleen het begin geasfalteerd. 

Haarlem . 6 november 1991 

De samenwerkingseemmi s sie 
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de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 
opgericht 8 oktober 1920 Jaargang 47 

"verschijnt 10 maal per jaar" 

redactieadres . 
JOSé capellen koninklijk goedgekeurd Nummer 1 

ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v. 594199. februari 1992 njksstraatweg 377, 2025 db haarlem 

tel. 023-374869 tel. overdag 02510-26895 

voorzitter. 

joop v. drunen 
ramplaan 94 
2015 gz haarlem 
tel. 023-244340 

secretaresse: 

josé capellen 
rijksstraatweg 377 
2025 db haarlem 
tel. 023-374869 
overdag· 02510-26895 

penningmeester! 
ledenadministratie· 

jas van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haarlem 
tel. 023-272338 

wedstri]dsecretaris: 
(AIB jun. +senioren) 

joop v drunen 
ramplaan 94 
20 15 gz haarlem 
tel. 023-244340 
giro . 550553 

wedstrijdsecretaris 
lange a/stand. 

gerko vos 
ruysdaelstraat 3 
2021 em haarlem 
tel. 023-250466 
giro : 122976 

jeugdcommissief 
wedstrijdsecretaris . 
(CID jun + pupillen) 

emmy ramakers 
I. v dalelaan 66a 
2015 ev haarlem 
tel. 023-240311 
g1r0 . 1554804 
t.n.v. j verton 
hoofddorp 

arts . 

f. s. g. m. knuvelder 
praktijk 
van oosten de bruijnstraat 5 
2014 vm haarlem 
tel 023-340480 

VAN DE REDAKTIE 

Zijn jullie nog niet moe gelezen na al die belangrijke 
verslagen be tt~effende 1991? Of beginnen jullie eerst met de 
" gewone" Wissel? 
Hoe dan ook, veel te lezen hebben jullie in ieder geval. 

Ieder een, maar dan ook iedereen clj e maar een beetje hart 
heeft voor de vereniging wordt zeer dringend verzocht om de 
jaarvergadering van 27 feb ruari a.s. te bezoeken. Niet 
denken "dat is niks voor mij"! Iedereen die lid is, heeft 
toch vJel een mening over het "hoe, wat en waarom" in een 
vereniging , dus kom! Zeker al die mensen die het hele jaar 
door nogal wat te vert ellen hebben. De jaarvergader i ng is 
àe plek om j e zegje te doe n. En dan nog ten overvloede; als 
je ech t, maar dan ook echt niet kan komen dien je je af te 
melden bij het s ecretar iaat, Rijksstraatweg 377, tel. 374869 
en tijdens werkdagen 02510- 26895. 

Over naar De Wissel . Di e wonder boven wonder i n deze 
winte rperiode toch nog behoorlijk gevuld is. 
tllat i.s er allemaal gaande. 
Natuurlijk indoorwedstrijden wa a r sommige atleten behoorlijk 
op dreef zijn. Er wordt een jurycursus tijdwaarnemer georgani
seerd (zie pag. 3). I n de toto/lot to gaat het een en ander 
veranderen. Mevrouw Hartman j nformeert hierover. De L. A.
lopers gaan gezellig bingoën. De bingo-avond i s bij Joop om 
de hoek, dus misschien doet hij ook nof wel een potje mee! 
Dit keer ook de ranglijsten L.A. 1991 d ie door de vakantie 
van René v.d. Zwaag wat op zich lieten wachten. Natuurlijk 
ook weer een bless u re bulletin. 

In het liJissel tje een ui tgebrei.de prijsvraag. Na tuurlijk ook 
hier heel veel indoor/cross uitslagen. 

Ik zou er maar eens rustig voor gaan z itten. Vee l leesple
zier! 

KOPIJDATUM ZONDAG 15 MAART enne . •. ..•. 

....... tot op de jaarvergadering (27 feb.)! 

g1rorekenmg 643883. bankrekening 56 80 70.477, t n v pennmgmeester a.v. "haarlem ' te haarlem 



officieel nieuws 
EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

Senioren: 
R. (René) van der Veer 
R.M. (Ronald) Schut 

Duinoordstra<.'it 80 
Texelho1 365 

2023 WE HAARLEM 
2036 KK HAARLEM 

I N H E T T R A I N I N G S S C H E M A 

Met jngang van 1 maart a.s. vindt de zondagochtendtraining plaats op de 
ATLETIEKBAAN in het Pim Mulier sportpark. Trainingstijd van 10.00 - 12.00 uur. Na de 
training i s er de gelegenhe i d orn in het krachtcentrum nog wat na te praten. 
De laatste duintraining is dus op 
zondag 23 februari a.s . 

Aan de overige trainingen verandert in de maand maElrt ni.ets! !! ! 

INDOOR WEDSTRIJDEN: 

februari 1992 
za/zo 08/09 
za/zo 15/16 
za 07 

Den Haag NK Indoor Junioren-A/8 
Den Haag NK Indoor senioren/officieus NK Indoor junioren C 
Stg. Atletiek Promotie Den Haag Indoor Gala 

BELANGRIJKE WEDSTRUDEN ZOMERSin ZOEN 1992 s.v.p. noteren in alle agenda's! 

aprll 1992 
zo 26 

me) 1992 
zo 17 
za/zo ?.3/24 
do/vr 28/29 
za/zo 30/31 

juni 1992 
za/zo 06/07 
zo 
zo 
vr/zo 

14 
21 
26/28 

~~i 199~ 
vr/zo 03/0S 
za/zo ll/12 

september 1992 

Suomj Santpoort le Mars-competitiewedstrijd A-junioren 

?? le competi tieweclstrijà senioren (landelijk + district) 
? ? districtskampioenschappen 
USRL/De Bataven Leiden Nederlandse Studenten kampioenschappen 
Atos Amsterdam NK Mars Meerkamp A/B junioren 

Spade Bergen op Zoom NK Meerkamp senioren 
Haarlem/Holland Haarlem 2e Mars competitiewedstrijd junioren 
?? 2e compet i tiewedstrijd senioren (landelijk + district) 
Sprint Breda Mar's NK Baan juniarèn 

HAC Helmond NK Baan senioren 
Attila Tilburg NK Baan Veteranen 

zo 06 ?? finale/degradati.e cornpeti tie senioren (landelijk + district) 
zo 13 ?? finale Mars competitie A-junioren en veteranen 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem" wedstnjdshirts met klubembleem div. pnjzen 
a.v. "haarlem" atletiekbroekJes div. prijzen 

verkrijgbaar biJ JOOp van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

Inlichtingen biJ mevr. hartman tel. 256036 



Op 9 oktober 1991 overleed op 89-jarige leeftijd ons Lid van Verdienste Arie Kaan. 
Hij wa.s een van onze eerst:e leden (lid sinds oktober 1920). Het hieronder afgedruk
t.e In Memoriam hebb0n '''i.i overgen0men uit: "Do Vriendenband " mededelingenblad van 
de Veren.iging Vrienden van c~e K.N .A .U. 

IN MEMORIAM ARlE KAAN 

De atle t iekster van Ar ie Jan Kaan, geboren op 22 
december 1901 te Haarlem, sch.i tterde eind jaren 
20, begin 1930 op de 110 meter horden. 
Na di verse internah onale wedstrijden in die ·tijd, 
veroverde h(l i n 1926 de nationale titel op de 110 
meter herden in 16.3 sec. 
Als lid van A.V. Haarlem kwam hij vele malen samen 
mij zijn broer Wim (die overigens 16 maal kampioen 
van Nederland werd op de di verse hordennummers) 
uit in de glansper:;. de van zijn club A. V. Haarlem. 
Want Haarlem won immers de Prins Hendrik- beker en 
het daaraan verhonden Nederlands Clubka mpioen
schap van 1924 tot en met 1933. Arie scherpte zijn 
persoonlijk record in 1930 a&: i tot 15.8 sec e :1 wi e 
zeer oude K. N.A. U . -boeken doorbladert komt nogal 
eens het duo .Kaan tegen op de horden. Tenslotte 
stond de naam van Ar.i.e Jan Kaan ook op de deel
n e merslijst van de Olympische Spelen van 1928 in 
Amsterdam. 
Arie Jan Ks<:m werd op 12 oktobe.'."' :i.n familiekring 
gecrem<:Jerd. 

JURY CURSl"S T!J1J\.I/ 1\.'\RNEMER EN II!Il'rDMETEHCONTROLEUR 

In aansluiting op de vo:;--j~ jaa:r· gehouden j urycursu s algemeen (functie 6), wordt in 
april {weken 17 en 18) de jurycursus tijdwaarnemer en windmeter controleur g eorgani 
seerd (functie 4 en 7). 

Deze cursus staat open voor alle juryleden met functie 6 (algemeen). JU. deze 
juryleden worden dan ook van harte L.;itgenodigd om aan deze jurycurus deel te 
nemen. Deze çursus kost 2 ~·~nden van uw tijd. 

Heeft u interesse j _n deze cursus d<.in kunt u zi eh opgeven bij Ben Stoete 
tel. 023 - 260932. 

Met dankbaarhaid en blijdschap ge~•el1 wij kennis r1an 
de 1;eboctte th.m m;ze z:Jott e11 miil't &roertje 

Ruud en Frédérique Wielcrt-Lammcns 
Mm·c 

17 januari 1992 
Stati:msplein 42, 2011 LL Haarlem 
023-312.939 
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Clubgenoten , 

Zoals jullie misschien we1, of 1nissr.hien niet weten, gaat er jngaande 1'7 :fe
bruar .i een heleboel veranderen :in de toto--lotto. En d:i t komt hel enmal niet 
ten goede van de verenigingen, d i e vanu f 1955 een enorme i n zet getoond hebben. 
Op 14 plantsen in !1aarler.; \-:orden terminals gep l aatst . Mald"e.l. ijk hè, 1-:.an je ,.~o 

inleveren. Maar bedenk 1 din~ , van dit geld komt geen cent meer bij de vereni-
gi ngen terecht. 

Wat meet u nu doen! 
Onze verenigi.ng zit <Ü jaren lang .i.n de T.I.C. (Toto Inleverings Comb inatie) . 
llierin ;~itten 29 l· laélt~lemse vcreiügingen, die: elke ·.veel< bi.j àe win!{eliers de 
formul ieren ophalen, EN DAT BLUVEN WU DOEN! 
Daarom, wilt u uw rormul.ier alleen inleveren rJij de ~-W hieronder vermelde adres
sen, herkenbaar aan het ~oto-J.o·tto bor·d. j~lleen als u bij deze a dressen inlevert 
ontvangt ook onze verenie:ing nog bij-Jragen uit Den He.ag. Q 
U k unt ook maandlotto spelen en formuliererc hij mij }-:rijgen eu v:e er inleveren. :.J 
Ons code nummer sta<.{t dan <;p het formulier zodat de gelden .:> ij de T.I.C. binnen
vloeien. 
De secretaris van Je T.I .C. heeft alle verenigingen een brjef gezonden, waarin 
u a lles precies kunt leze11 . Daarom, lever bij ons in, z0dat de penningmeester 
op zijn begrotütg toch v'i.&. de T.r.c. nog iets binnenkt' ij~_:t, \<lant d<1t, is z e e r 
oe l angrijk. 

Mevrouw Hartman 
C. v.d. Lijnlaan 12 
tel . 25G036 

Déclrijf 

5igar&~aoa%ijn. ~Roko~" 
Drogbterlj 
aigarenaaguijn 
B•a:dne~~tAtion 
~p .. lgo!'ld 
Tabaecoplt.ls /}"T! " Plnm!:RA '' 
!i~llrons~g. " 't Jilcortje" 
TahkiPTT 
$igaren:nqa:djn 

H.J.!31tlcer-de 
~- ~rnl 
C.van Bul'le1 
A.81:!U ChfU' 
7& . ~.Conf!i:en 
P.J.!!Oofen~n 

G.d• Korte 
J . T.? .!leuht 
A.J.Holtcb-ap 
"OUc! Schotel\ .. 

33 

' t lokenhuis 
Siouenmcguijn 
lob~yac~p 
Si!J&UflRiliUijn 

"hotqad~ M J.J .Vi~n•r 
li.Vis~trsr 

i:apl!!!lon 
bpadon 
"Jo Jo »uitwnzorg" 
Sigarouatuijn 
Sigarenaagadjn 
Landb.art • . Gt• .t•~~ •~ 
Siaarenaaqutjn 
!ligueiiu;uijn 
BiGIU:eMtllgUija 
Sigarenlltegn1.1n 
Tabakjspec.t~&k "Albêrt~ 

Siga:renlll&guijn 
Sig&renhandel/PTf 
Siva.renmaguijn 
Spo9lboo~ ~Bewi" bv./FT? 
Zuiv~l en L&ven5~iddelen 
tenzht-~htion 

J .dt: llud. 
P'. van Zal~m 
P.G. lloaan 
1. Uil IOltQinn 
JL!.F&brht 
iLC.Sehoen 
8.(l.li@!ilplt 
c.ru.• 
Y. nn Hourik 
.. DtJ Pijl" 
V. Jonb:r-!eukere 

!.loniu;-van Loon 
ral•• & v.d.Bqlet 
Gl.~.J.T~tlid. 
II.Z.sput jr. 
l.C.}I.Y.d.Pt~•t 
!I..Barnhoorn 

- 4-

Thleutrut 109 
Jan Luyk•nstrant 67 
Maumupl~tin 11 
Marnixttratt 115 
Xfjl~str&at~eg 4J7-~l9 
van W&~stra~t 71 z~. 
$cboter••g ~0 %9, 
Santpoorter•tt~'t 6a 
Vuqierd•1re~ 257 
Scbotenag 43 
~i jksstraatw&~ 590 
Plttunatrut .11 
'lduutraat Hl 
Aeaeiutnát 1 
Ou4e Zij l•a•t 35 
Te~pelierastrtat 10 
Grote Hukt 17 
~ijlfltrut J 
ADth~nie•trBat 61 

. Ceathuiale~n 117 
van Haru~•tra~t 14 
Pijlslaan 33 

Burlf!IHlOO~c$ 
Burlea-Joord 
iurbll!-tiood 
Raarleïll-Jloor4 
t:urlcua- •oor& 
ilurlem-lloord 
H~arlei!I-Hoord 
H.e. ar le c~ Jlool:4 
::iaarlell"'lfoord 
\laarlea-l!oord 
!!~orlea-:oord 
Btatlea·l8oord 
Bur l•B-lloor4 
i!urlam·loord 
Centrum 
Centrum 
CentrUlll 
Ctnti'UI!I 
Centrua 
Le14sebuurt 
tto:enpriêul 
Haarlea-Wut . 
!urlu-v .. t . 
Vinkolc.!cbclk-ijk 
sehlltwijk 

d• luyhr'lfe!l :lol 
lnö.alulilil ' 
BolgiAlun ~5 
Prinaoa !46tri;.plein 
~agtzaaaatraat 40 
~atordamstraat 32 
Celebus:trut 19 
Leideeyaartveo 19· 

37 Punij~ 
lalttl'dUiebuu.rt 
batar4usehurt 
Hllleûte4e 
Hnl!lat&4e 



stichting toto inieverings combinatie Haariem 

Deelnemende 
verenigingen 
B.ATO 
Bloemendaal 
Concordia 
D.C.O. 
De Tweede Jeugd 
D.i.O. 
D.S.K. 
D.S.S. 
E.D.O. 
E.H.S. 
Geel-Wit 
Haarlem 
A.V.Haarlem 
Haarlem-Noord 
Kinheim 
H.S. V. 
Kennemerland 
1-<-H.F.C. 
Onze Gezeilen 
R.C.H. 
Aipperda 
Schoten 
Spaarnestad 
Spaarnevogels 
Sparks 
Telefonia 
T.H.B. 
T.Y.B.B. 
V. V.H. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
! 
I 

l 
I 
I 
I 
i 

I 
l 
I 

l 
I 
! 
I 
I 

I 
i 
i 
I 
I 
i 
I 
I 
I 

I 

I 
i 

I 
l 
I 
I 
I 
! 

I 
I 

I 

Uü owt gegevens blijtiJ dat U ren uou·we deelnemer bent aan oo 
Toto/Lotto en <!?~ eU~e W"'vek <.·f mria.iïd uw deelname-fonnuher 

Wij stellen dit ai j··Rn op prije o;;rili:t de ?9 bij ong aangesloten 
v~en.\f'.ngc."l van de irJe.g een :çt-.rrent.age ontvan~n. dat <kze clubs 
~oedkalliien ~bruiiren, voo;al VO<)r hetjeugdwer.k. 
In een lijd marin vcle s4ib:Sdic..3 ~gva.Uen is dit '1:«f belangrijk, want 
U weet toch: " Wie de jct!gd h~f.., breit de toekomst". 
Zoals U wcllicbt h~ft vernomen komt er in d~ inlevering van uw 
Toto/.Lotto~fonmilier verar.<.!zrir.g. In febmari 1992 gaat men gebmik 
malren V?.JJ de compurer. 
~~'-' ~~ ~-(<1 r~~~:W~~ecbter niet bij dt 
wink:.:li(!ö'l Yr?-2! ~" 'XI.mV!1~1 b:-dat. 

Voor 0!':3l18.vereill.ging:en uit P..aadem, Bloemendaal, t.k.emst.ede e.o. 
h~ft deE me'!'.•:~ manier van werken een groot r.adecls namelijk dat de 
dire~te Îc"~kom~!~n uit de ir.tl-e.g kor!ll!n te vervallen t U zult begrijpen 
á3t dit voor. vcle ver.;;r.igin~r. een flink~ aderlating betcicent met als 
gevolg éz.tr.uen v-~1 clin~n .aiet.mrer :r..an doen voor de sportjengd. 
De ~ieJ(Î;'l\i.! r:oo:'-2;;t.clij~e ~....$t!zclïe oomri.butieverhcgingen zal 
kdtnv~.ea mct.zi.cll nteb:engen met <illc gevolgen van dien. 
~~}~~j~-~~1}gm~~~ 
U kunt hierr~1 ~we.fl.J.CD. lö;lder (\-at het U wat kost I Hoe ? 
Lever Uw Toto/Lotto-form.ulier in op de oude manier bij een bij ons 
~~1:.l0!e"l wir.J.-~li:-~r. Wie (..at z<Jn sfa2.t op de bijgevoegde lijzt. Er ia 
crv~ee-.n bij Uil'! de omgeving. 
Op. deze ma':l..~rtlijft U ~lenen s;~nnt U tevens om.e vexenigingen. 
Overi~s Z!!:len Ge "'~r:!l21Yaar"toen van voor de komst van de. 
compu~m xo~:ëi:K ko,1ten voor U, door ons 3aJl U betaald worden 1 

-- !") -



van 
Ld 
lindoon =fron~ 

Jndonr- en Crn,.~e:~ njeuN!; doc>r Joop van Drunen 

I Nl:!_2_QIH-!A~_Jl0UT13U:.:;·~_l!F:N !-!~\G __ 20 DECEMDf~!1 l~J~-~
organisaliA K.N . A.U. afd. Gouda 

N·i.e tl\:J cluil r' ecorci v' OOt" Guu~=l (~ru:;k:unp: ~ 

})jj de et-~r r> t.e .i . ndourwcd~": ·t. rjjd V8n het 
lndoor::elZi.)en .1 ~191/19~0 2 w a ·~ h(;t Guu~~ 

dj e het c}ubr,'?. (:n r·d np d~~ !:JO !' 1 

t:Jf'p.ikte van Oscar ~;oett1c)ut .. 
Guus finl~te jn rlP ~~erle tUd van 
G. l3 ~-;ei~ . Pr~o!.jt'i;lt: 

Ui t:.r~ J.a.geli ~:>rr inttvJeek0.mJ:) 

l . Cu u~.; r;r· o ~-; karnp 

6 . Chri~ v.J . Werf[ 
n .. HetH~ r~~)c~~mt .H1 

12 .. Ni co TreüJ) 

Groskamp breekt clubrecord 
t.uus Groskamp heefi tijdens zijn eerste indoorwedstrijd van dit 
seizoen aangetoond al vrot•g in vorm te :tijn. ln de Haagse H0\11 -
rustha!len vcrbrak de AV Haarlem-atleet het clubrecord op de 5û 
nwü·r met een lijd van 6. 13. !lel oude re(·orcl was in handen van 
!'v1ario Westbroek (6.24). Ook op de 60 meter kwam de Haarlem
se sprinter met 7.09 zeer sterk voor de dag. Zijn clubgenoot 
t :hris van de Werf liet hij de sprinttvvcekamp respectievelijk 6.28 
t'n 7.3 i noteren. 

~0 rr• 
·'' 60 rn l!_unten_ 

6. 1.3 '1 . 09 l f.l~>G 
6 . ?8 7 - ~H l/47 
b . :39 '/.39 169? 
(). 60 ,, 

.40 16;?7 I 

1 je SI LVEHS'I'EHLOOP SOEST i\ . V. PIJNI!:NBURG 

!<orte crnss ~)9 deelnerne:-~.;: 1:le \IJjm tlergisch s.:~O . J s 
Lange cro<;s 20::> deelnemers: 20e Jeffrey ~-,ul.liv2.n 2C.J.Ci() , ,1 

S.pr· int twee!~amp een vierde pl:t:=tts vocw Guus Gru~;l·:ennp u i 1:: een veld van :JO rleel
ncmer:-; .. 

~0 m: 6. 15 en 60 m: 7 .18 s 

Drend~ Stoete: GO meter ~erja: 8 . 29 s 
60 m B-fin~le: 'le 8.26 

Hené Moe :;m:m : 
Rob Schli..iter: 

vt:rsp1--.inb;er1 ;.)e :'J .. ..-1H m 
60 me t:e r· 1 . 50 ~~ 

fiO n1cter !' . :::,c :'-0 

H.S. ~.; . 2c Jll t:l: een goede spronq van JJ.JG 1!1 
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INDOOR ZWOLLE 18 en 19 JANUARI 1992 P.E.C. 1910 

Zaterdag 18/01 : Rob Schlüter 50 m 3e serie, 3e plaats 6.56 
H.S.S. Rob sprong i ets verder dan een week daar
voor 3e met 13.46 m 

Zondag 19/01: Erik Rol lenberg hoogspringen 3e met 1.95 m 

SPRIN CROSS BREDJ\ 19 JANUARI 1992 A.V. "SPRINT" 

5800 m dames (44 deelneemsters} 5e Marianne v .d. Linde 22 . 20 
8000 m Veteranen I (67 deelnemers) Wim Bergisch liep een uitstekende race. 
Hij finiste als 4e in 1.0.2'7 s. Zijn broer Barry kwam 21 plaatsen verder binnen. 
25e Barry Bergisch 11.05 
30e David Blom 11.09 
33e Peter van Gils 11.15 
47e Bart Blom 11 . 48 
Ad CoolbePgen liep mee in de internationale cross over 11.200 m. Hier versche
nen 165 lopers aan de start. Ad werd 51e in 41.04 

INDOOR HOUTRUST DEN HAAG 26 JANAURI 1992 A.V . '40 en A.V. SPARTA 

Brenda Stoete; 60 meter lle 8.0 s (26 deelneemsters) 
H.s.s. 4e 10.50 m 

Hoe populair de indooratletiek is kwam deze zondag weer eens tot uiting. Op 
het onderdeel 60 m heren k>vamen maar liefst 96 deelnemers aan de start. 
Guus Groskamp 13e 7.11 s 
René Moesman 16e ?.18 
Chris v.d . Werff 35e 7.35 
200 meter 75 deelnemers 
Guus Gr oskamp l2e 22.66 s een indoor PR voor Guus, keurig jochie! 
René Moesman 20e 23.35 s 
3000 m 24 deelnemers, 2 series 
le serie Wim Bergisch. Na een wandelronde nam Wim lni tiatief. Hij liep aan de 
kop en bleef aan de I< op t ot het einde. Tijd 8. 58.8 s hetgeen resulteerde in 
een lOe plaats totaal . 

OPEN OOST NEDERLANDSE KAMPI OENSCH..l\PPEN 19 J ANUARI 1992 

08.00 uur: René en Martijn ver trekken , met behulp van Escort Service Spruit, 
in de Spruit-lima, richti ng het noorden van Nederland. Nee, niet naar Thialf, 
Heerenveen, maar naar de IJsselhal in Zwolle. 
09 . 00 uur: Aankomst in de J.lsselhal, die nog stinkt naar de mest van de veemarkt 
die daar gewoonlijk gehouden wordt. 
10 .00 uur : René mag zijn talenten showen bij het verspr ingen. Met 4.46 eindigt 
hij, in een deelnemersvel à van 52 springers , 49ste. 
11.30 uur: René zit in groep II bij het kogelstoten en mag de spits afbijten. 
Na wat krachttermen en wat kreunen r aakte de kogel de grond op een afstand 
van 11.58 meter. 
1.2. 00 uur: Martijn (groep 1) moet wachten. Wat blijkt, de kogels zijn zoek! ! ! ! 
Kom je helemaal uit Haarl em naar Zwolle, hebben ze geen kogels voor je. 
12.30 uur: De koge l s zijn ges i gnaleerd en de krachtpatsers konden hun gang gaan. 
Martijn, gebrand om het clubrecord te verbreken, opende slecht en zijn tweede 
stoot was nog slechter. Joop v. D. had de hoop a l opgegeven. Maar toch, een 
harde schreeuw en. . . . een nieuvJ CLUBRECORD; 12.76 meter. De vreugde was groot 
mede omdat het clubrecord er al bijna 17 jaar stond. 
13.30 uur: De finale kogelstoten. Martijn verbetert zich weer en stoot de kogel 
naar een afstand van 12.85 meter (nieuw CLUBilliCORD!! !} en eindigt op een vierde 
plaats. René kan zich in de finale helaas niet verbeteren en blijft daarom ste
ken op de achtste plaats met een afstand van 11.58 meter (32 deelnemers ) . 
14.30 uur: Martijn heeft nog het hoogspringen op het programma staan. Alles 
ging mis- en de aanvangshoogte ( 1. 65 meter) werd niet gehaald ~ 
15.00 uur: weer terug naar huis en nagenieten van een sportieve dag. 

' 1 
; 

René en Martijn 



Bijna te veelleuks om in dit stukje te zetten deze 
ke~r. Afgelopen zondag nog (26/1): ene Sjaak K. 
volkomen duizelig gelopen tijdens de training. 
Wraak van Jan M? Uw ondergetekende schijnt 
direkteur te worden van de LA en zal derhalve, 
wegens vergaderen met de voorzitter niet meer aan 
de aktieve training deelnemen. Dat geldt vooral 
tijdens dobbelsteenlopen. In bovenstaande funktie 
zal ik ook wat meer representatieve taken moeren 
waarnemen. Dit resulteerde ::>Jlereerst in het 
gruwelijk verslikken in een hete bitterbal tijdens de 
oocning van de nieuwe Spaarnwoude kantine. Enig 
n:~ining in dit borrelcircuit (dasje om en slap 
lullen) heb ik nog nodig. Goed even opschieten 
Boes want G(J)osé zit te wachten op m 'n copy. 

Voort-hollende Kalender 

9de Marqueueloop Afstand: 2J km. Waar: DEM 
Heemskerk Tijd: va 10.30 uur. 

15de Testloop Afstand: 5 km. \Vaar: Atl. baan. 
A V Haarlem Iü4: 11.00 uur. 

23stc Rabo halve marathon Afstand: 21 km. Waar: 
Noordhollands duin Castricum TijQ.: va 
10.30 uur. 

~-.1[;m~r~ 

7de Ooenino-sklassieker Afstand: 15, 20 km. 
l b -

Waar: Alphen a/d Rijn. Tijd: va 14.00 uur. 

15de Marathon Schoor! Afstand: 42, 30, 21 10 en 
5 km. Waar: De Blinken Schoor! Tijd: va 

. ---
10.30 uur. 

21 ste Testloop Afstançi: 5 km. Waar: Atl . baan. 
A V Haarlem Tijd: 11.00 uur. 

2lste Zilveren Molenloop Afstand:20 km. \Vaar: 
Rijpwetering Tijd: 14.00 uur. 

22ste Verkade \Vasaloop Afstand:30 en 10 km. 
Waar: Zaandam Tijd: 12.00 uur. 

28ste City-Pier-City Afstand: 21 km. Waar: Den 
Haag Tiid: va 11 .30 uur. 

29ste Spaarnwoudeloop Afst::md: 30, 10 en 1 
(jeugd) km. Waar: Kantine roeibaan 
Spaarwoude Tii.d: v.a. 11.00 uur. 

- e -

ApriJl 

5de Golden Tuliploop Afstand: 20, 10 km. 
Y! aar: Hotel ~ Hoofdrlorp Tij't va 12.00 
uur. 

23ste Lions1oop Bloemendaal Afstand: 15, 10, 5 
km. \Vaar: Sportvelc~en en over het "kopje" 
Tijd: 's avonds" . 

31 ste Marathon Leiden A fstanii : 42, 21, 10 km. 
Wa;rr: Groenoordhal Leiden Tikt: 12.00 uur. 

Ui t de L.A. kommissie enz. 

.. 

• 

Afscheid van twee vergader veteranen. Bert 
Steen en René v/d Zwaag houden op met het 
kornmissiewerk. Dank voor al het belange
loze werk en de vele vulkoeken. Nieuw nu 
zijn : Evert van Ravensberg (niet echt nieuw 
meer natuurlijk) en Conno du Fossé. Mag ik u 
dus voorstellen (alleen tijdens de jaarverga
dering kan u het nog torpederen) : 
Gerko Vos, Even van Ravensberg, Johan 
Sneek, Conno du Fossé, Bert Boesten. 
Deze groep zal u in de toekomst ten.dienste 
staan bij alle hardloopproblemen. 
Op 30 jan was de bijeenkomst van alle L.A. 
leden. N.a.v. het ophouden van Even als 
trainer alsmede de neergang van het trai
ningsbezoek had de L.A. kommissie een 
aantal voorstellen voor de toekomst. Ong. 20 
mensen besloten na uitwisseling van de 
menigen de huidige situatie te willen be
stendigen. Dit betekent dat het bestuur en de 
L.A. kommissie naarstig op zoek moeten naar 
een trainer. 



V~.naf 1 nrrt weer op de baan zondagmor
gen. Vanaf IO.OO uur met NA de training 
koftie en koek in het krachthonk. 
Tr2.iningskamp z-.;l~ea ·.ve alleen moeten 
doen vvant de enquête bij de groep van 
Bert S. J.werde geen overeenkomend 
weekend op (snik ! !). Wij }lebben ze mee 
gevraagd of zij ons, ik wee[ het niet meer. 
Twee mogelij~c weckeinden hebben nu 
d~ vovrkeurvoo; allceï: de L. l\. : i4/15 
mrt o~ 21 /22 mrt. Laat zo sne! mogelijk 
v.reten •.vat, \Vanneer en waar je wil. 
De Lions-club is van voornemens ons (de 
L.A.) •;en L1domje te geven voor het vele 
werk afgelopen juren tijàens de Lions
lo!Jen. D~ hoogte van het bedrag zal ik u 
besparen malif elektronisch~ finishappara
tuur ku:men we er wel v:1n kopen. Er 
moet nog een b~etje geld bij vandaar dat 
de Lions op 17 rnaart in cafe "het wapen 
van Ken.:emeriand" aan de Ramplaan een 
Bingo<J vond org:1niseren. vVe.derhelftcn en 
echte hardlopers zij :-1 (verplicht) welkom 
die avond. U leest : VERPLICHT ? ja, er 
is toch verder n!ets te <jo-~n die avond 
want de t~·ai :l : ngeLl '>vorden opgeschort 
hie:rvO<)r. Vvor BI1'1CO? ja bingoën ipv 

trair..cn!! ! Nauw voorruit 
----------------

3 deç Duindicht cross 
6 Ton van Doom 
66 Le': v/d Po! 

3.5 Ji_d Coolberge,::; 
85 D<J •, ;-y Bergi·;ch 
125 H;:,;my Tiben 

?7 CcnP.o du Fossé 

· l~an Sprin t Cro~ -; P.ITod:L :: 8 kn.! 

28.52 
35.53 

33.43 
35.57 
37.22 

1.15.23 

5 Jv'i:aria;' :le'· vd !/nèe 22.20 

26 ia~ De ICoc !DOD nrootebrc-rek 25 km 
15 Con.:10 du FD::sé 1.3 L35 

19 jan Br~deroo~ Cross 7 km Senioren 
3 Getachew Ayele 22.38 
4 Jerry SuBivan 22.40 
7 Mohamed Koul.touma 23.33 
8 Evert v Ravensberg 23.39 
9 Conno du Fossé 23.46 
18 Dennis Heijink 25.19 
23 Bart Wilmink 26.12 
27 Arno Molenaar 27.01 
38 Arie de Goede 27.39 
40 Dick Bais 27.50 
41 Rob àe Nieuwe 27.56 
54 René van der Veer 29.53 
55 Jaques Kalisvaart 30.12 

7 km V~t 1 
8 Jaap van Deursen 24.47 
14 Dick Kioosterbo-~r 26.32 
20 Rene Ruis 28.50 
21 Lex v/d Pol 28.52 
25 Pieter Terol 36.37 

~.3 km Vroywen 
9 Sandra Klesser 26.09 
10 Geertje Berkelmans 27.26 

~ Midwinter marsthon Apelctoom 25km 
?? Lex vd Pol 3.22.52 

2 feb Castricum duill 10 km Senioren. 
9 Getachew Ayele 34.46 
11 Conno du Fossé 35.36 
16 Wicbe Havinga 36.18 
39 Johan Sneek 40.25 
41 Bert Boesten 40.30 
43 Amo Molenaar 40.40 
47 Hans Adelaar 41.45 
48 Rob de Nieuwe 42.05 
56 René van der Zwaag 44.14 

10 km V~t 1 
19 Rene Ruis 43.42 
21 Pieter Terol 57.16 

Dit zijn de onofficiële uitslagen, korrekties en de 
totaaluitsiag van de Kennemer crosscup volgen in 
de volgende Wissel. 

nj~ ku rl ik-r, c.:( lll ~ :.!te ~lt_h_e_f~-\V-i-tt-C--"\1--lak-. -j-e-11-.~-, g-V-, 0-l-S.-C~hn-;~j\1-. e-U_ffi_a_ar_d_e-,-i j-d-fi-00-. ....,p_t-. ffi..,... -jj_W_ee_r_a_a_n __ ..,-: _..,.._ . ..,.. . ..., 

L ·. h?t·werk te gaar (~ r,ru' u baas)~ du~ eên [; :1JS vïalqe en;e n:ond h?udei1 nu. . . ··... . . .... 

r 
1 . Bert Boesten L _. __ ,_,_ _ __ _ ....._ ________ _._ ___ ..__:....._,....;....__;....;;........_-'---------.......:..__;---"-...._--..;..;., 
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Alhoewel het niet meetelde voor de Kennemer Cross Cup, werd er op 19 januari 
tijdens de Brederode Cross oo~ een 2 km gelopen. Deze staat niet in de officiële 
uitslagen, vandaar waarschijnlijk dat Bertje B. ze niet nmeegenomen" heeft in 
zijn stukje. Maar, ik heb ze nog ergens ...•.•. toch .......•. even zoeken ..... . .. . o 
jee, in de prullenbak. Dat wordt dus even puzzelen ... . . . . . .••.. hè, hè, klaar. 

Hecen: Uames: ----
1. John van Vliet 6.56 l. Sanna Piscaer ~.31. 

2. Ger \1/essel 6.5'7 ') 
"'-• .José Capellen 10.44 

3~ Stefan Huü,mnn 7.40 3. f.largriet Ruis 11.11 
4. Etienne rl -~ Groot 8.00 4. Lilian Kaptein 11.23 
"' Ral ph Geusebroek 8 n•7 "' Ellen de Weyer 11.50 ._;. .v . ..J• 

6. Ronald Spaan 8.15 7. .Jacqueline Konermann 11.53 
.-, RonaJ.d Schut 9.20 8. Snnne !>ais 12.01 I • 

8. Jon i Bais 11.03 
9 . Steî D<üs 11 . . 30 

Toch nog op de valreep, dankzij de welw il lende medewerking van Lex v.d. Pol (die 
op de uitslagen heeft gewacht) Conno du Fossé (die er een postzegel op plakte) 
en PTT post (die het op tijd ir. Beverwijk afleverde) : 

DE TO'I'l\ALUITSLAG VAN DE KENNEMER CROSSCUP 1992 

Heren senioren (158) 10 km 10 km 7 km 10 km pnt. 
5 Getashew Ayele 21 10 3 9 281 
8 Com:o du Fossé 9 19 9 ll 275 

26 Arno Molenaar 5~) 52 27 43 181 
27 Wim Eergis eh 10 13 180 
23 Ever+-. "· Ravensberg 1S 8 180 
30 Barry Bergisch 14 16 173 
38 Wiebe Havinga 34 16 155 
40 Johan Sneek 48 68 39 151 
41 Rob de Nieuwe 66 40 48 149 
112 Ar ie de Goede 'b7 65 37 147 
53 Bert Boesten 47 41 117 
'32 .Jerrey Sullivan 4 97 
55 H.::tns Adelaar 62 47 96 
67 Mohamed Koultouma .-, 94 f 

81 Dennis He ij ink 18 83 
83 René v . d . Zw:-J.aG 67 56 82 
8!:> Henny Ti ben 20 81 
89 Bart l"iilmink 23 78 
94 Paul van Di v pen 26 75 

110 Dick Bo.is 39 62 
1.26 René v.d. Veer 52 49 
130 Jaques Kali:;; vaart 53 48 
135 .John "3n Vliet 60 40 
156 Jeroen Peeters 78 23 

i·leren Vet. ~ ( 58) .J. 

17 Lex v . d . Pol 2"> <.:.. 29 21 233 
J8 Ton van Doorn 2 1 199 
•')') 
<..~. D~Lcl{ Kloosterboer 18 14 170 
' l r.: .:. :::> René P.ui.s 20 19 163 
26 Pi eter Terol 25 21 156 
33 Jaap van Deursen 8 93 
37 Ron B0ns ll 90 
44 Roel Rc> :;1akers 16 85 

Heren Vet. II (10) 
ó Ben Mohamed ') 

<.. 4 196 

Dames senioren 121) 5 i<m. 5 km 5 km 4 km pnt~ 
12 Mar :i. arme v.d. Linde 1 100 
16 Sandra Klesser 9 92 
17 Geerte Berkelmans 10 91 
20 Sandra Ha U 13 88 . 
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R A N G L I J S T E N L =t A . 1 9 9 1 

10 k.m. (baan) 
1. Kees van Dommele 
2. Kees Hordijk 
3. Conno du Fossé 
4. Wiebe Havinga 
5. Marianne v.d. Linde 
6. Barry Bergisch 
7. Marius Jaspers 
S. Nico Treep 
9. Bart Wilmink 
lO . Fr anco Marras 
ll.Hans Adelaar 
12.Hil d e Lange 
13. Jaap Sv1art 
14.Johan Sneek 
lS.Jaap Sloeten 
16.Jacques Kalisvaart 
17.Aat Maarleveld 
18.René v.d. Zwaàg 
19.René Moesman 
20.Ralph Geusebroek 
2l.Kick Sabalis 
22.Ronald Spaan 
23.Pieter Terol 

15 k.m. 
1. Kees v . Dommele 
2. Ad Coolbergen 
3. Getachew Ayale 
4. Wim Weeterholt 
5 . Ton v. Doorn 
6. Conno du Fossé 
7. Ruud Porck 
en Martin v.d. Weiden 
9. Ron Bons 
lO.Wiebe Havinga 
ll.Paul v.d. Pol 
12.Dick de Waal M. 
13.Ronald v. Bochave 
14.Marianne v.d. Linde 
lS.Kees Hermans 
16.Martin Strookman 
17.Marc v. Leuven 
13.John Jongboom 
19.Arno Holenaar 
20.Jaap Swart 
2l.Dik Nol 
22.Lex v.d. Pol 
23.Hans Adelaar 
24.Renê v.d. Zwaag 
25.Martin Molenaar 
26.Ton v.d. Linden 
27.Wim v. Etten 
28.Pieter Terol 

10 Engelse Mijl 
1. Kees v. Dommele 
2. Paul v. Diepen 
3. Ton v. Doorn 
4. Evert v. Ravensberg 
5. Conno du Fossé 
6. Wim Wasterholt 
7. Getachew Ayele 
8. Marianne v.d. Linde 
9 . Paul v.d. Pol 
lO.Ronald v. Bochove 

30.52 
32.31 
32.40 
33.32 
33.44 
33.53 
35.29 
36.52 
37.28 
38.28 
39.17 
39.18 
39 . 24 
39.31 
41.03 
41.13 
41 .15 
41.21 
41.52 
42.48 
45.54 
46 .56 
50.09 

47.22 
49 . 15 
49.20 
49.25 
49.52 
50.36 
52.38 
52.38 
52.39 
!52.55 
53.05 
53.33 
53.49 
53.56 
54.22 
5ï.08 
58.48 
59.03 
59.07 
59.15 
61.55 
62.24 
63.05 
66.16 
68.31 
69.42 
71.22 
78.37 

51.25 
52.32 
53. 2 5 
54.26 
54.44 
56.01 
56 . 23 
56. 4 1 
56.59 
57.20 

VI 
s 
s 
s 
p 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
VI 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
j l-t 
s 
s 
VI 

VI 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
VI 
VI 
s 
s 
VI 
s 
D 
VI 
s 
s 
VII 
s 
s 
s 
VI 
s 
s 
s 
VII! 
vr 
VI 

VI 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
D 
s 
s 
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ll.Martin v.d. Weiden 
12.Hans Verwey 
13.Ron Bons 
14.Dick de Waal M. 
lS.Dick v.d. Vlugt 
l6.Keee Hermans 
17.Keea Hordijk 
lB.Marlus Jaspers 
19.Uarc v. Leuven 
20.Jaap Swart 
21. Hil de Lange 
22.Martin Strookman 
23.Hans Peters 
en Dick Aarts 
25.Hana Adelaar 
26.Bas Suurmond 
2 7. Arno !~ol~maar 
28.Wirn v. Etten 
29.Rob de Nieuwe 
30.Lex v.d. Pol 
31.Martin Molenaar 
32 . Fenê v.d. Zt'laag 
33 . Kick Sabelis 

.2 o __]:;_. m • 
1. Kees v. Dommele 
2. Paul v. Diepen 
3. Ton v. Doorn 
4. Wim Wasterholt 
5. Mohamed Koultouma 
6. Kees Hordijk 
7. Conno du Fossé 
8. Martin v.d. Weiden 
9. Marianne v.d. Linde 
10.Dick àe Waal M. 
ll.Ron Bons 
12.Kees Hermans 
13.Hana Varwey 
14.Ronald v. Bochove 
lS.Marc v. Leuven 
16.Bert Boesten 
17.Jaap Swart 
lB.Hans Peters 
19.Lex v.d. Pol 

halve marathon 
1. Kees v. Dommele 
2. Paul v. Diepen 
3. Ton v. Doorn 
en Conno du Fossé 
5. Wim Wasterholt 
6. Kees Hordijk 
7. Dick de Waal M. 
8. Martin v.d. Weiden 
9. Marianne v.d. Linde 
lO.Evert v. Ravensberg 
ll.Ron Bons 
12.Kees Hermans 
13.Ronald v. Bochave 
1•1. Ruud Porck 
15.Bert Boesten 
16.Bert Bols 
17. Jaap S\<tart 
18.Dick Aarts 
19.Hil de Lange 
20.Arno Molenaar 
21.Marc v. Leuven 

57.24 
58.44 
59.07 
59.11 
59.13 
59.39 
60.42 
60.55 
62.17 
62.28 
62.34 
63.27 
64.51 
64.51 
65.16 
65.43 
66.07 
67.14 
67.39 
67.59 
68.45 
73.00 
73.58 

VI 
s 
VI 
VI 
VI 
VI 
s 
s 
s 
s 
VI 
s 
VI 
s 
s 
s 
s 
VI 
s 
VI 
s 
s 
s 

1. 03.55 VI 
1.05.56 s 
1.07. 39 s 
1.08.12 s 
1.09.52 s 
1.10.44 s 
1.10.51 s 
1.11.42 VI 
1.12.03 D 
1.13.41 VI 
1.14. 30 VI 
1.15.23 VI 
1.16.41 s 
1.17.14 s 
1.18.19 s 
1.18.28 s 
1.21.12 s 
1.24.21 VI 
1. 24.22 VI 

1.07.16 VI 
1.09.40 s 
1.12. 09 s 
1.12.09 s 
1.12.24 s 
1.14.46 s 
1.15.07 VI 
1.15.29 VI 
1.16.16 D 
1.16.18 s 
1.16.27 VI 
1.16. 28 VI 
1.20.00 s 
1.20.05 s 
1.21.40 s 
1.22.36 VI 
1.23.29 S · 
1.26.02 s 
1.26.05 VI 
1.26.14 s 
L26.45 S 



en Hans Adelaar 
23.Hans Peterç 
24.Albert Ferwerda 
25.Lex v.d. Pol 
26.Dik Nol 
27.Arie de Goede 
28.Bram Kolkman 
29.Dick v.d. Splinter 
30.Ben Hohamed 
31.Wim v. Etten 
32.Dick Bals 
33.René v. d. Zwaag 
34.Kick Sabalis 
35.Ton v.d. Linden 
36.Pieter Terol 

25 k.m. 
1. Wim Weaterholt 
2. Martin v.d. Weiden 
3 . Dick de Waa l M. 
4. Kees Hermans 
5. Marc v . Leuven 
6. Lex v.d. Pol 

30 k.m. 
1. Wim Wasterholt 
2. Paul v.d. Pol 
3. Dick de Waal H. 
41. Hans Verwey 
5. Ronald v. Bochave 
6. Jaap S•";art 
7. Jan Mooij 
8. Albert Fen1erda 
9. Jacques Kalisvaart 
lO.Ron Liefrink 
ll.Lex v.d. Pol 
12.Marc v. Leuven 
!.3.Hana Adelaar 
14.Hans Peters 
15.Arie de Goede 
16.Dik Nol 
17.Klck Sabelis 

marathon 
1. Wim Weeterholt 
2. Kees v. Do~~ele 
3. Kees Hermans 
4. Dick de · waal M. 
S. Martin v.d. Weiden 
6. Hane Verwey 
7. Kees Hordijk 
8. Ruud Porck 
9. Paul v.d. Pol 
lD.Marc v. Leuven 
11. Dick Aarts 
12.Jaap Swart 
13.Albert Ferwerda 
14.Ronald v. Bochave 
lS.Hans Peters 
l6.Lex v.à. Pol 
17.John Jongboom 
18.Wim v. Etten 
19 . Dik Nol 
20.Jacques Kalisvaart 
2l.Arie de Goede 
22.Renê v . d . Zwaag 

1.26.45 s 
1.27.05 VI 
1.28.13 V!! 
1.28.16 VI 
1.29.25 s 
1.29.26 s 
1. 29. s 
1.30.10 V! 
1.30.13 VII 
1. 30.42 VI 
1. 31. VI 
1. 39.05 s 
1. 39.48 s 
1.41. 52 s 
2.08.30 VI 

1.27.34 s 
1.33.56 VI 
1.34.51 VI 
1. 39.09 VI 
L43.21 S 
1. 53.15 VI 

1.45.42 s 
1.50.28 s 
1. 5.?.. 02 vr 
1.55.01 s 
l. 58 .39 s 
2.03.12 s 
2.04.35 s 
2.07.49 VII 
2.08.51 s 
2 .09.32 s 
2 . 10.19 VI 
2.12.15 s 
2.13.41 s 
2.13.46 VI 
2.17. 58 s 
2.22.12 s 
2.29.40 s 

2.27.05 s 
2.27.10 VI 
2.40.22 VI 
2.44.46 VI 
2.46 . 29 VI 
2.48.04 s 
2 .48.05 s 
2.48.13 s 
2.53.21 s 
2.59.19 s 
2.59.34 s 
2.59.57 s 
3.07.51 VII 
3.08.23 s 
3.09.02 VI 
3 .18.34 VI 
3.20.42 VII 
3.20.58 VI 
3 .22.13 s 
3.33.59 s 
3.39.43 s 
4. 09 .09 s 
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1. Jaap Swart 4.39.42 VI 



BLESSUREBULLETIN ATLETIEK 

FASCimS PLANTARJS 
9-91 or.lO 

Een veel voorkomende klac...i:lt bij hardlopen is een stijve en pijnlijke plek onder de hiel. Dit is de plaats 

waar een sterke peesplaa~ de fascia plantaris, onder de voet aan.becht. Als deze aanhechting geïrriteerd 

en ontstoken raakt, wordt de blessure "fasciitis plantaris" genoemd. Bij hardlopen treedt deze fasciitis 

vrijwel nooit plot'ieling op, maar nemen de klachten geleidelijk aan toe. Het is dan ook een typisch voor

beeid van een overbe!astingsblessure. 

In het b-eginstadium van de?.e blessure is er slechts sprake van een stijf en/of zeurend pijngevoel 

(de oehtend) na een zware inspanning of als er met blote voeten op een harde ondergrond wordt 

gelopen. De aanhechting is vooral pijnlijk als erop gedrukt wordt (zie tekening). 

Als er geen tegenmaatregelen worden genomen zullen ook pijnklach

ten optreden bij bet begin van de inspanning. Deze klachten verdwij

nen in het begin nog tijdens de warming-up, maar ker;;,n weer terug 

na afloop van de sportbeoefening. Als er toch doorgesport wordt, 

zul!en de pijilkiachten nog meer toenemen en zal hardlopen niet 

meer (goeri) mogelijk zijn. Genezing van de blessure zal maanden 

gaan duren. 

OORZAKEN V ~"l DEZE BLESSURE 

Meestal is een samenspel van factoren verantwoordelijk voor het ontstaan van een overbelastings

blessure, wat een fasciïtis plantal-is is. De peesplaat wordt maar matig doorbloed, waardoor het herstel 

na ove:;-tclzsting slechts langzaam verloopt Overbelasting wordt voorai in de hand gewerkt door: 

Niet (of onvoldoende) uitvoeren van een warming~up. 

Verkorte of stijve spieren. Dit treedt eerder op als de rekkingsoefeningen niet (of niet goed) 

uitgevoerd worden. Bij het voork~men van deze blessure zijn met name de rek.kingsoefeningen voor 

de kuitspieren va11 belang. . 

I.n eeu korte tijd te veeL te vaak en te snel hardlopen. Met name heuveltraining is berucht. 

Lopen op een harde ondergrooà, zoals asfalt of beton. 

Dragen van schoenen àie onvoldoende de schokken van de landing absorberen en/of qua ondersteu

ning niet aan de voetvorm zijn aangepast. 

Lichte standafwijkingen van de onderbenen of de voeten (b.v. holvoeten of juist knik-platvoeten). 

Een beenlengteverschil. 

Overge\'richt; "te zwaar zijn". 
Niet of onvoldoende uitvoeren van een cooling-down. 

HOE VOOJLJ{OM IK DEZE BLESSUP..E ? 

l. Begin altijd met een goede waxming-up. Loop 5 à 10 minuten 

rustig in en voer dan in ieder geval de volgende rekkings

oe!"eningen uit. Let goed op de aangegeven uitgang,shouding en 

de wijze (niet verend!) waarop de rekkingsoefeningen uitgevoerd 

moeten worden_ Bij het uitvoeren van de rekkingsoefeningen 

mag geen pijn optreden. Houd de rellirtgSoefening zo'n 15-20 

seconden vol en herhaal de oefening 2 tot 3 maal per been_ 
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2. Zorg vooral voor een goede trainingsopbouw. Voer het tempo en de tijdsduur van de trainingen 

uiterst geleidelijk op. Wees voorzichtig met he.uveltraining. Bij verandering van trai.ningsbeiasting 

past de belastbaarheid van de pees zich slechts langzarun aan. Ook na een blessure of z.iekte moet 

de training weer (zeer) geleidelijk tot het oude niveau \VOrden opgevoerd. 

3. Besteed in àe training aandacht aan spierverseerkende oefeningen voor de voet- en kuitspieren. 

4. Loop zoveel mogelijk op zachte ondergrond (bos, gras). 

5. Draag goed passenèie loopschoenen met een schokdempende zool en een stevige hielsteun. Als er 

(lichte) voetaf"'ijkingen aanwezig zijn (b.v. knik-platvoeten) moet daar reken.lng mee gehouden 

worden bij de aanschaf van sportschoenen. Zo zijn schoenen met een anti-pronatie wig aan te 

bevelen als de voeten le veel naar binnen wegzakken bij de voetafwikkeling. Een goede sportspeci

aal.zaak kan over de aanschaf van de juiste sportschaenen adviseren. 

Soms is het noodzakelijk om bij voetafwijkingen of een beenlengteverschil speciale aanpassingen in 

of onder de loopseboen te laten maken. Dit moet dan wel door een orthopedisch schoenmaker op 

maat worden gemaakt. 

6. Beëindig de training altijd met een cooling-down. Dez.e bestaat uit enkele minuten rusbg uitlopen en 

in ieder geval het uitvoeren van de beschreven rek:kingsoefeningen. 

7. Als er sprake is van een te hoog lichaamsvetpercentage, kan "afvallen" er zeker toe bijdrage dat deze 

overbelastingsblessure niet (zo snel) ontstaat 

WAT KAI~ JK DOEN ALS DEZE BLESSURE {TOCH) IS ONTSTAAN? 

1. Voer in ieder geval alle bovenstaande preventietips uiL Geef gehoor aan de "alarmsignalen" van bet 

lichaam. Zorg ervoor dat beginnende klachten niet verergeren door tijdig de training te verminderen 

of te staken. 

2. Als de blessure in een beginstadium verkeert. koel de pijnlijke plek dan direct na de training zo'n 15 

tot 20 minuten met ijs. Dit kan b.v. door de hak. op een coldpack of een plastic zak met kapotgesla

gen ijsklontjes te laten nLo;ten. Leg tussen de hak en de ijszak b.v. een theedoek om een huidbescha

diging door bevriezing te voorkomen. Herhaal dit koelen 3-5 keer per dag. Ook als de blessure 

langer bestaat, blijft het nuttig de pijnlijke piek meerdere keren op de dag te koelen. 

3. V oer meerdere malen per dag de beschreven rekkingsoefeningen uit. 

4. Wanneer de bovenstaande maatregelen niet het gewenste effect opleveren, ga dan binnen twee tot 

vier weken naar de. huisarts of (eventueel in overleg met deze) naar het Sportmedisch Adviescen

trum (S.M.A.). Deze kan dan beoordelen of b.v. fysiotherapeutische behandeling voor jou zinvol is. 

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie 

Bondsbureau, PJchterslaan :Z. 3431 AK NIEUWEGEIN TeL 03402 · 32420 

Postadres: Postbus 567, 3430 AN NIEUWEGEIN 

Bij het N.l.S.G.Z. is nadere informatie ~de Sponmedische Adviescentra (S.MA'&) te verlaijgen (fel. 08308 - 21984). 

Bij het samenstellen van dit blessurebulletin werd gebruik gemultt "Yan de lite!11tuurstudie van M.v.Drogcnbroek. 
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op ~aterdag 14 december was er een wedstrijd in alkmaar. het was 
nogal moeilijk te vinden. we moesten bij het vierde stoplicht 
linksaf maar toen kwamen we midden in alkmaar W811t we hadden geen 
kaartje ontvangen. maar we vonden het toch,. we moesten een 3-
kamp. van de jongens was er alleen martijn en er waren wel een 
stel meisjes. jk moest 40 ver en kogel. de 40 meter ging wel goed. 
ik had 6.5 maar ver was waardeloos we mochten maar 1 keer 
inspringen en 2 maal echt. de eerste sprong was fout dus de tweede 
moest goed zijn toen sprong ik maar 3.53. kogel ging wel dat werd 
6.99 toch vond ik het wel leuk in alkmaar maar houtrust was veel 
mooier. 
remco verton. 

JIJ BENT EEN PUPIL OF JUNIOR 
lls JE GEBOREN EE:NT IN: 

I VANAF ZONDAG 
1 MAART TRAiNiNG OP 

~E" ATLETiEk BAAN 

W I N T E R T R A I N I N G 
~o====~==2~2=~~~====~~===~~ 

WOENSDAG ZAALTRAINING 

Lieven de Keyschool ( t/o Stoopbad ) 
Korte Verspronckweg 7 - Haarlem. 

17.00-18.00 uur: 
·meisjes/jongens pupillen ABC 

1 8 o 00-1 9 o 00 uur: . 
meisjes/jongens juniorenD 

19.00-20o00 uur: 
meisjes/jongens junioren C 

ZONDAG 
. \_ \ 

DUINTRAINING ~ a\LQ()UL~ .. 

Militair terrein, Zeeweg t/o Amasing 
Asia in Overveen. 

10.00-11.30 uur: 
meisjes/jongens pupillen ABC 
aaisjes/jongens junioren D-., 
meisjes/jongens junioren C 

1984 ~ pupil c, 1983 • pupil B, 1982 ~ pupil A 1e jaars, 1981 • pupil A 

2e jaars, 1980 • junior D 1e jaars, 1979 * junior D 2e jaars, 1978 x . 

junior C 1e jaars en 1977 • junior C 2e jaars. Ingang 1 november 1991. 
-------------------------------------------------------------------------~ ~!JiN EP 9 MMM!Wt & M '· m&M€0fA!tilfiiG4,.'1 .. CI'illl:igsa!ilaB!i!IZ311-!NBllllm& 
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-- Vincent v/d Lans, Ralf Teunisse, Rene Soomer 
en Sanna Piscaer hebben een finaleplaats 
verdiend op ~aterdag 1 februari in Amersfoort 
Vincent behaalde in de voorcompetitie een 3e 
plaats, Rene een 12e plaats en Ralf een 19e 
plaats, nog net voldoende voor de finale. 
En natuurlijk ook Sanna met haar 5e plaats. 
Gefeliciteerd en heel veel succes en plezier 
in de CROSSFINALE ! ! ! ! Alle VIER l! 

In het overzicht van de clubrecords is een zetfoutje geslopen. Stond 
prima in de computer, maar met copie maken is er een cijfertje weg
gevallen en •••• • met de hand verkeerd ingevuld: het gaat om het 
clubrecord van ~URJANNE van Sambeek kogel met 9o28 ( ipv 9.26 ), maar 
inmiddels 9o85 gè~orden (indoor). In Amsterdam op 16 november 1991. 

BELANGRIJKE DATA VOOR ~JPILLEN EN JUNIOREN C/D 

Noteer ze vast in je AGElillA en thuis op de KALEliliER !! !! !!! !! 

JUNIOREN": 

COMPETITIEDATA: 16 Y~I, 13 JUNI en 20 JUNI en op 4 JULI FINALE 

DISTRICTSW1PIOENSCRAPPEN:23 en 24 mei voor JUNIOREN f. 
DISTRICTSKA.l'1PIOENSCHAPPEN I>1EERILU1P 29 en 30 AUGUSTUS-c/D junioren 

DISTRICTSKA..."MPIOENSCHAPPEN: 28 MEI voor JUNIOREN J2. 

PUPILLEN: 

COMPETITIEDATA: 25 APRIL, 23 MEI en 20 JUNI en op 26 SEPTEMBER FINALE 

--Het WEDSTRIJDOVERZICHT baansei~oen 1992 komt begin APRIL uit !!! 

In het vorige clubblad stond vermeld, dat er op 19 januari 1992 een 
CROSSLOOP was voor de jeugd in Santpoort. De crossloop was er wel 
• •••••• maar NIET voor de jeugd !! Sorry voor dit misverstand en de 
deelnemers aan de crosscompetitie hebben we snel schriftelijk bericht 
en alle overige jeugdleden hebben mededeling gehad via de training. 
We hopen in het voorjaar jullie ~el een loop aan te kunnen bieden 
in Spaa~nwoude l 

NIELS LU~~Z ( pupil A2 ) is gelukkig weer thuis uit het ziekenhuis 
na een blindedarmoperatie ( raar woord eigenlijk ). We hopenNiels 
weer snel te zien in de duinen en in de zaal. Beterschap 

Spikey hoorde dat de wekelijkse (extra) krachttrainingen voor 
junioren-e op dinsdagavond met trainer Eric steeds beter bezocht 
worden. Gezellig met muziek ( het is maar wat je muziek noemt, maar 
Olivier Barreveld heeft beloofd een volgend keer "echte " muziek 
mee te brengen ••·•~·· · ·De Havenzangers !) wordt er stevig maar 
bovenal verantwoord aan krachttraining gedaan. 

SPIKEY HOORDE ïWG VEEEEL ME1<4?.: MAAR DAT BEWAART IE T<Jl' DE VOLGENDE KEER. 

JAARVERGADERING 

DONDERDAG 
AANVANG 

27 
20 .. 00 

FEBRUARI 
UUR 

1992 
~? 

IN HET 

KRACHTCENTRUM 

VIUI OP DE BAAN ! ! 

OUDERS/VERZORG~UGDLEDEN WELKOM 
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p R I J s V R A A G 

JAARVERSLAG JEU G DC QM}~IS S IE 

AV HAA.Fl LEM 
HET JAARV1"'RSLAG VAlf DE JEUGDCOMMISSIE AV HAARLEM 1291 
VIND JE VOORIN DIT CLUBBLAD!!!! 
BEANTWOORD DE ONDERSTAANDE VRAGEN. HET JUISTE ANTWOORD VIND JE 
DOOR BIJ DE GENO.E..11DE l'LAAND IN HET JAARVERSLAG JEUGD TE KIJKEN. 
EN DAN ZIJN ER NOG DE EXTRA VRAGE.."l WAAROP .. TE HET .AllTWOORD SNEL 
ZULT VINDEN ALS JE DE TWEE BLADZIJDEN LEEST WAARBOVEN STAAT 
11 TOT SLOT I PRESTATIES EN V A..l'f HE'l' \>/EDSTRIJDSECRETARIAAT J'Etrf;D " 
DAAR KOMEN DE VRAGEN ! 

JANU.4RI VRAAG: Waar werd , in de wintermaanden op zondagmorgen 
getraind ? 

FEBRUARI VRAAG: Door wie werd er in de~e maand enthou~ iaat getra i nd ? 

HAAP.. T VR.A.A G 

APRIL VRAAG 

MEI VRAAG 

JUNI 1TR.AAG 

JULI v"RAAG 

In welke plaats was in deze maand de crossfinale ? 

Welke naam kreeg de AV Haarlem Mascotte ? 

Op wat voor een dag was e·r een pupillenwedstrijd 
op 22 mei in Santpoort ? 

Roeveel jaar bestond de KNAU in 1991 ? 

Werd er in juli wel of niet doorgetraind ? 

AUGUSTUS VRAAG: I n welke plaats werden de meisjes junioren-D 
van AV Haarlem àistrictskampioen ? 

SEPTB1BER VRAAG: Wat is er traditiegetrouw voor iedereen elk jaar 
na afloop van de koppelwedstrijd 7 

OKTOBER VR&~G : Hoeveel geld brachten de pupillen en junioren C/D 
binnen met do Grote Clubactie ? 

NOVEMBER VRAAG: In welke plaats ligt de indoor sporthal Houtrust ? 

DECEr-1BER "VRAAG: Wie brachten een bezoek tijdens de duintraining op 
zondag 1 december ? 

EXTRA VRAAG ! Wat ia er nog belangri j ker dan ieders persoonlijk 
beste prestatie ? ( zie de bladzijde waar boven staa t 

" tot slot / prestaties " ) 

EXTRA EXTRA VRAAG Op welke datum en waar is in ~ de JAARVERGADERING 
van JOlTW atletiekclub AV Haarlem ? 
( liet antwoord kun je onder andere vinden in dit 

clubblad- het Wisseltje !!! ) OUDERS/yERZORGERS 
WELKOM!!!!! 

SCHRIJF DE ANTWOORDEN ( HET DE NAAN VAN DE HAAND ERVOOR ) OP EEN VEL 
PAPIER EN VERGEET VOORAL J E N A A !1 NIET ! ! ! ! ! ! 
Inleveren op de training in de duinen of de zaal bij je trainer ! Of 
opsturen of langsbrengen bij: EMMY RA}UKERS Lo van DAL~LAAN 66-A 

2015 
EV HAARLEM MOOIE PRIJZEN 

BESLIST INLEVEREN VOOR 1 HAART a.s. ! ! ! l ! ! ! ! ' ' .. . 
------------- - ------------------

Onder de goede inzenders worden de prijzen verloot ! !l Aparte prijzen 
voor PUPILLEN EU .JUNIOREN!!! (trainingspak etc. etc. etc ....... ) 

1'/ -



De uitslagen van de drie crosswedstrijden 
van de CRCSSCOHP:b"'TITIE zijn binnen ! ! 
Het was dit jaar een klein groepje van 
AV Haarlem, maar ze hebben de clubkleuren 

hoog gehouden. En met ze bedoelen we Vincent 
v/d Lans, Rali Teunisse, Rene Soomer en 
Sanna PiBcaer. Het kan niet missen: daar 
moeten wel uitnodigingen uit komen voor de 

GROTE CROSSFINALE in Amersfoort op ~aterdag 
1 februari!!! 
En dan nu de uitslagen van de drie voorwed
stri jden, waarvan je aan minimaal 2 crosswed-

strijden moest meedoen om je te kunnen plaatsen 
voor de finale. Daar komen ~e. 

Zaandam in het recreatiegebied Jagersplas op zaterdag 9 november 1991 

Vincent ~/d Lans (pupA2) 1000m in 3.31 en een zesde plaats van de 50 
deelnemers. Rali Teunisse een 14e plaats in 3.42 van de 50 deelnemers, 
ook dus pupil A2. 
Monnickendam, recreatiegebied Heromeland op zaterdag 7 december 1991 

Sanna Piacaer (pu:pA2) 1000m in 3.48.45, een 4e plaats van de 40 
deelneemsters. Rene Soomer(pupA2) 1100m in 4.02.63 en een 12e plaats 
van de 45 deelnemers. Ralf Teunisse de 1100m in 4o06.51 en een 18e 
plaats van de 45. Vinc~nt v/d Lans een 3e plaats van de 45 deelnemers 
en de 1100 in 3.46.96. 
Landsmeer, recreatiegebied Het Twiske op zaterdag 11 januari 1992 

Vincent v/d Lans 3e plaats van de 49 en de 1200m in 4.31.0 
Rene Soamar 12e plaats van de 49 en de 1200m in 4.49.0 
Sanna Piaoaer een 6e plaats van de46 en de 1000m in 4.08.0 

LET OP!!!! Zodra we de uitnodigingen voor de finale ontvangen krijgen 
jullie bericht ! Als jullie dit le~en in het clubblad i9 

de grote finale al achter de rug. Dat lezen we in het volgende clubblad. 
Met natuurlijk een ~erslag van jullie!! !i! 

UITSLAGEN INDOORWEDSTRIJDEN 
------------------------------------------------------

Het heeft de jeugdcommissie heel wat moeite gekost 
om een paar fantastische ui tnodigingen te krijgen 
voor jullie om mee te k~~en doen aan meerdere , 
ItiDOORWEDSTRIJDEN. Elke atletiekvereniging wil wel 
meedoen, maar ••••••• er kunnen maar een beperkt 
aantal jeugdleden ( ca. 350-450 per wedstrijd ) 
meedoen. We zijn hartstikke blij dat jullie deze 
winter indoorervaring hebben kunnen opdoen net 
ala vorig jaar. Ook winter 1992/1993 hopen we er 
met jullie weer bij te sijn op indoorgebied t 

INDOOR HOUTRUST DEN HAAG 10 NOVEMBER 1291 

Marieke van Essen \pupA2) : 60m- 9.6 kogel-6.49 hoog 1.10m 7/44 
Sanna Piscaer lpupA2): 60m- 9.4 kogel-5.87 hoog 1.10m 8/44 
De 600m werd een derde plaats voor Sanna en een 6e voor Marieke. 
In clubblad nummer 9 schreven Marieke en Sanna een prima verslag ! 
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UITSLAGEN INDOOR 
--------------------- ------·-- -----

INDOOR AMSTERDA.i"1 IN DE OOKMEE..."I\ SPORTliAL ZATERDAG i 6. NOVEMBER 1991 

Met Joanna, Meike 9 Marjanne, Rebecca, Nanda, Remoo en Paul naar 
Indoor Amsterdam in de mooie Ookmeerhal . Met echte kunsstoî sprint 
baan en aanloop bij ~er. Indoor met spikes dus ! De uitslagen. 

Ha.rjanne van Sambeek D2: kogel-9.85m ver-4.26 50m-7 .2 2epl/ 41 dlnrs 
Joanna Andrews (D2) kogel-a59rn ver-3o79 50m-7.5 7epl/41 dlnrs 
Meike Bax (D2) kogel -6.51m ver-3~23 50m-8.,5 ~epl/41 dlnrs 
Nanda Meijer (C2) kogel-~37m ver-3.51 50m-6.,1 14epl/14 dlnrs 
Rebecca Ramak ers( :01) kogel-643m ver-3.13 50m-8o8 30epl/38 dlnrs 
Remco van Belle (D2) koge1-&51m hocg-1.20 50m-7o5 10epl/35 dlnrs 
Paul Pi j s (C1) kogel-ï.96m roog-1.30 50m-7. 7 20epl/33 dlnrs 

Een 600m werd gelopen door! Joanna in 2.07 o8 (2e pl). 
We %ijn benieuwd naar verslagje/tekeningen van Meike en Paul 

INDOOR UTRECHT ZA TERDAG 30 NOVEMBER 1 m 
J oa.nna Andreows (12) 50m-7. 5/7 .6( 6/19; hoog-1 o 35 ( 2/23) kogel-8.42( 5/23) 
~eik~ Bax (D2) 50m-8.4(14/19) hoog-1Q20(10/23)kogèl-6o57 (19/23) 
Mar janne v Sambeek 50~-7.3/791 (1/19, hoog-i .30 (6/23) kogel-9.39(3/23) 
Nanda Meijer (C2) hoog-1.30m(4/9) kogel 7.72m(8/12) 
Paul Rijs (01) hoog- 1 .40m(4/13) ~oge l- 8~23(7/16) 50m-7.5/7.4(1/13) 

INDOOR HOUTRU8_!_1)]lli_gAAG VOOR JUNIOREN ZONDAG 8 DECEMBER 1991 

Zondag 8 december deden Nanda, ~iendy , Rebecca en ik mee aan de Indoor 
wedstrijd in D~n Haag samen met een paar D-jongens. 
Jessica zou ook mee doen, maar ze was ziek geworden en kon niet mee. 
De wedstrijd ging best wel goed. Nanda haalde een PR op hoogspringen 
en ik een op de 60m borden. 
Het was verder een leuke dag, want dit was de 1e keer, dat ik had 
meegedaan aan een indoorwedstrijd. 

------------------------------------~~~!j~~-!~~-~~~~-------------------
Martijn Delemarre(D1) ver-2.85(26/28)kogel 5.23\17/19)600m 2.08.3(31/36) 
Frans van Essen(D1) ver-3.47(17/26)kogel 6.61l12/19) 
Remco van Belle(D2) 60m-9 .1 (19/40)60mhrd12.0(13/27)ver-3.70m 
Remco Verton (D2) 60m-9.0/8.9 (12/40)60mhrd-12.1(14/27)kogel-7.2100~9) 
Jo~~ AndrewB(D2) 60ffihrd11.0(3/8)kogel-8.38(8/29)ver-3.90(4/21) 
Rebecca Ramakers(Dî) GOm-10e 4(42/45)kogel-6.76(20/29)ver-3.14(19/21) 
Laura Donkerkaat (C1 ) 60Mhrd-11o9(12/16)60m-9.5(27/35)600m-2.04 .7 (17/19) 
Wendy Twisk ~C1) GOm-9.5(28/35)ver-3.39m(15/17)600m-2.01.6(13/19) 
Nanda MeijerlC2) hoog-L40(6/2 1)kogel-7 . 53(13/20)600m-2.02.6(15/19) 
Andrew Fung-A-Loi(D2) ver-3.3i (21/28)60mhrd-13.3(27/27)kogel-6.05(14/19) 
-----------------------------------~~-------~----------------------------

DOE NEE ! ! DOE JviEE ! ! DOE MEE ! ! 

HOE ? IN DEZE " \</ISSEL 11 LEES .JE ER ALLES OVER 

EN 1 ' 1 t t ' ' 
MET MOOIE PRIJZ ·~::::~ 

--== =========::=::::==:::: ::::.: ::::::::= 
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NOG MEER UITSLAGEN INDOOR 
---------------------- -----------------------------

INDOORWEDSTRIJD ALKMAft~~ VOOR PUPILLEN EN C/D JUNIOREN OP 14 DECEMBER '91 

Een dubbel programma deze dag in Alkmaar. Eerst de pupillen en vanaf ca. 
13.00 uur de junioren C/D. Eind van de ochtend en begin van de middag 
kwamen ze pupillen en C/D junioren van AV Haarlem elkaar nog even tegen 
in het " verre " Alkmaar. Driekampen voor pupillen. én de jUL·üoren ! 
We ontvingen een stukje van ?~~TIJN DELEMARRE. Martijn daar gaat ie: 

" Op zaterdag 14-12-'91 ging ik met Marianne van Sambeek naar Alkmaar 
Indoor. Ik had er veel zin in want de week ervoor was het ook gezellig 
in Den Haag in de Houtrust Hallen. 
We konden het eerst niet vinden ~ant we sloe~en bij de verkeerde spoor 
baan af. Uiteindelijk vonden -we de sporthal" Hoornsevaart " 
Het was niet zo'n grote :r.aal want alle onderdelen lagen op elkaar 
bijv: de sprint was 40 mtr dwars door de zaal, kogel 1,2 en het hoog
springkussen naast die baan en de verspringbak naast kogel 2. 
( m~ar alles liep prima daze dag, organisatie beda~~t -- redactie ) 
Ik heb meegedaan aan kogelstoten, 40mtr sprint en ver~pringen. 
Ik vond alledrie de onderdelen erg leuk, alleen moest ik wel snel van 
het ene onderdeel als je klaar was daar naar het andere. 
Er waren veel mensen om te kijken, maar het viel mij op dat er niet 
zoveel kinderen waren van AV Haarlem. ( e~ hadden voor vandaag 5 pupillen 
en 10 junioren ingeschreven, niet echt weinig maar Martijn ook van ons 
mogen dat er best meer zijn!!! redactie). 
"We waren niet moe toE:n we te::.ug :reden, we hadden een leuke dag gehad ! " 

UITSLAGEN INDOOR AI, Ja>" .AAR 11 DECEMBER îz21 
Vincent v/d Lans (pu:pA2) 40m-6.9 ver-3o67 kogel 6.07 (6/25 totaalgr1) 
Niels Luntz (pupA2) 40m-7.4 ver-3.32 kogel 5.69 (14/25 totaal)1) 
Sanna Piscaer ( pupA2) 40m-6. 9 :tnog-1 • 1 5 kogel 6.34 ~4/28 totaal 
Marieke v Essen ~pupA2) 40m-6. 9 hrog-·j • 1 0 kogel 5~53 8/28 totaal) 
Rebecca Ramakers junD1) 40m-7.3 ver-3.05 kogel 6.45 12/22 totaale-r1) 
Marjanne v Sarnbeelc ~ junD2) 40l1l-5.9 ver-4o18 kogel 9.48 1/19 totaalgr1) 
I1e.i.ke Ba:x: jt:nD2) 40m-6o9 ve:!"-3.55 kogel 6.81 11/19totaalgr1 ~ 
Joanna Andrews (junD2) 40m-6.3 ver-3.99 kogel 8.64 3/24 totaalgr2 
Jessica Ramakers junC"I) 40m-6.5 hoog-1.35 kogel 5· $1 11/27totaal ) 
Wendy Twisk junC1 ~ 40m-6.9 kogel 5.54 
Nanda Meijer junC2 40m-7 9 1 roogo--1 0 40 kogel 7.09 ~11/15totaal) 
Martijn Delemarre j~~1) 40m-7.3 ver-2 ~ 79 kogel 4o61 20/22tota.al) 
Remco Verton junD2) 40m-6.5 ver-3.53 kogel 6.99 (11/21totaalgr1 ) 

------------------------------~------------------------------------------
UITSLAGEN INDOOR UTRECHT ZATERDAG 4.JANUARI 1992 PUPILLEN EN JUNIOREN 

50m-8~9 hovg-0.95 kogel 4.76 (16/20) 
50m-7.5(3e) ver-3.87 kogel 9.14(2e) 

Christa Verton 
Joanna Andrews 
Meike Ba:x: 
Remco Verton 

(pupA2) 
(junD2) 
( jurill2) 
(junD2) 

50m-6.1 ver-3.59 
50m-7.7(3e)ver-3.70 kogel 7.03 

---------~----------------~----------------------------------------------
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DOE .!>lEE ! ! DOE MEE ! ! DOE MEE ! ! 

HOE ? IU DEZE " WISSEL " LEES .JE ER ALLES OVER 

PRIJZEN 
,,,,,,, . . . . . . . 

MET MOOIE ---::::=::==== ... -===========- - ======-========= 
- ?.0 -




