
d.H. de Wit 
bou\Nbedrijf 

Paul Krugerstraat 14 
2021 XN Haarlem 

Tel. 023 - 26 30 31 
Fax 023- 27 40 94 

M9,ÓIJ 
Schilders- en yandafwerkingsbedrijf 

Kleverparkweg 70 • Tei.:023-275566 Haarlem 

VISHANDEL 
LEO van RHIJN 

~~Al ruim 30 jaar een begrip 
in Haarlem en omstreken. 

Autobeklederij 
VANHEEM 

Tevens uw adres voor 
visschotels en salades. 

Frans Halsplein tei.023-252333 

(/ 

J 

Eig . T. F. Andrews 

Kleverlaan 1 

L 
2061 TA Bloemendaal 
Tel. 023- 27 20 46 

Flowershop 
))Curley )) 

Ramplaan50 
2015 GX Haarlem 
tel. 023-24 54 51 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 
... 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor atletiek. 

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

K: ,Q._. OEtonic ~ MLIB ~ 

Wij geven een 
sportieve korting. 

PUm"A< ADIDAS Saucony~ «fWARHU 

RUUD WIBART SPORTS, 
DA'S EEN ZAAJ< VAN VERTROUWEN ! 

Kruisweg 40, 2011 LD Haarlem. Telefoon 023-32 20 20 

• • andrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ELECTROTECHNISCH INSTALlATIEBUREAU 

. COMPUTERS & SUPPLIES 

. ORGANISATIE - AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

Kleverperkweg 11 
2023 CA Haarlem 
Tel: 023 - 252847 
Fax: 023 - 255685 

Ostedestreet 7 
2023 XA Haarlem 
Tel: 023- 271424 
Fax: 023 - 255685 

meer dan 
25 jaar ervaring 

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 

Vraag vrijblijvend 
prijsopgaaf 
Elke inlichting 
zonder verplichting 

Wanneer u meespeelt in de TOTO/ 
LOTTO, doet u er goed aan om uw 
formulier in te leveren bij ons eigen 
inleveradres: 

Mw. H. Hartman 
Corn. vd Lijnlaan 12 

of bij een van de winkeliers 
die zijn aangesloten bij de T.I.C. 

stichting toto inleverings combinatie W 

(het heeft voor ons bedrijf echt geen zin om hier te adverteren, 
moor Joop vroeg het en om onduidelijke redenen konden we niet weigeren .. . ) 

\Nisten iullie dat in Haarlem h et centrum va n 
popmusicerend Nederland l igt? 

Het heet: 

Bananas BV 
Bakenessergracht 97 

2011 JV Haarlem 
023 - 327388 

opnamestudio's • oefenruimtes 

apparatuurverhuur • management 
platenlabel • reclameprodukties 

Let eens op de volgende artiesten als de radio aanstoot, of loop noar deplotenzaak en koop de CD's ! 
(don verdienen wij weer iets van de advertentiekosten terugl 

Gotcho I • Beoteraam • The Blve Man. Con • Vivid • Van Dik Hout 
The Feel • The f31ue Guitqrs • Cir cus Çûsters • Hollands Diep 

Bob1s Your Uncle • Wot'lder C ircus • Wild Pumpkins 

Peters 

Alles voor de loodgieter 
en dakdekker 

* koper * lood * zink 
Dak- & PVC-materialen 

~ 023-310393 
Fax 023-317925 

Nassaulaan 27 - Haarlem 

uw drukwerk tot in 
de punl]_~s verzorgd ... 

. . . . ......... , 
••••••••••••• 
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I .... . . ' ' -.. , 

' ·-. •••• 
~-~· 

Waarderweg 56 
2031 BP Haarlem 

m 023-343434 
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I Onderlinge wedstrijden 
zaterdag 1 oktober 1994 

met globale aanvangstijden. 
(dus zorg dat je ruim op tijd bent) 

u 

1 
MEISJES B 

11 

JONGENS A 

11.00 100 m h 11.20 100 m 13.00 kogel 
11.50 hoog 11.45 ver 14.30 hoog 
14.15 kogel ! î6.30 400 m ! 
15.00 200 m -

11 
' 

JONGENSB JONGENS C MEISJES C 

11.20 100 m 
I 

11.30 100 m i 11.00 80 m h 
11.45 ver 12.30 ver I 11.50 hoog 
13.00 kogel 13.45 kogel I 14.15 kogel I 

14.30 polshoog I 15.00 hoog I 15.00 150 m 

\1, tJ 
~ ie-;-::-; ~ ~ .. w; ;;"'; ... -

! 
JONGENS D MEISJES 0 

11.40 80 m 11 .1 0 60 m h 
i-~ 

I ; ! 12.30 ver 1 ~ .5Q· . hoog '' I 

I 0 I 13.45 speer 14.1 5 · speer 

I 

JONGENS PUP A I MEISJES ljUP A ALLE PUP B + C 

i 12.00 60 m 11.50 60 m 12.10 40 m 

I 13.15 ver 13.00 hoog I 13.00 kogel 
14.30 kogel I 14.30 kogel 14.30 ver 
15.30 1000 m I 15.45 1000 m 11 15.55 1000 m 

I 

Breng vooral je vriend (in}, vader en /of moeder mee op te helpen bij het 
jureren want daaraan is, zoa!s altijd, een schrijnend tekort . 

1 
Bij de technische nummers ziJn er ;tQ.Jgingen en is er geen finale. 

j Vergeet geen spelden of tape, want es worden startnummers gebruikt. 

' 



Onderlinge wedstrijden 
zondag 2 oktober 1994 

MEISJES B 

12.00 ver 
13.45 speer 
15.15 800 m 

JONGENS 8 

10.30 110 m h 
11.30 discus 
13.15 hoog 
14.15 speer 
16.00 1500 m 

HEREN LA 

12.00 
13.30 
15.00 
16.30 

200 m 
400 m 
800 m 

3000 m 

\~ !} 
' \ 

! l 

J l 

met globale aanvangstijden. 
(wees dus ruim op tijd) 

JONGENS A 

I 
I 
I . 

10.30 110 m h 
11.30 discus 

16.00 

JONGENS C 

10.45 100 m h 
12.00 discus 
13.00 speer 
14.30 1000 m 

JONGENS D 

11.00 80 m h 
11.30 hoog 
13.45 kogel 
14.40 1000 m 

I DAMES + MA 

I 
11 .15 1 orJ m 
12.00 speer 
12.45 koQel 
13.15 hOC'9 
14.45 ver 
15.45 800 m 

13.15 polshoog 
14.15 speer 

1500 m 

MEISJES C 

12.00 ver 
13.45 speer 
14.50 600 m 

MEISJES D 

12.00 ver 
13.00 kogel 
14.50 600 m 

HEREN 

11.30 100 m 
12.00 kogel 
13.15 ver 
14.15 hoog 
15.15 speer 
16.20 1000 m 

r~------------------------~,--a. __________________ .. 
Breng vooral je vriend(in), vader en/of moeder mee op te helpen bij het 
jureren want daaraan is, zoals altijd, een schrijnend tekort. 
Bij de technische nummers zijn er 3 pogingen en is er geen finale. 
Vergeet geen spelden of tape, want er worden startnummers gebruikt. 



OPGAVE FORMULIER JURYLEDEN 
(voor de vaste juryleden en ook ouders, vrienden, senioren etc.} 

Naam : ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ........................... . 

Geeft zich op als jurylid voor 0 Zaterdag 1 oktober 1994 

0 Zondag 2 oktober 1994 
Deze strook svp zo snel mogelijk opsturen naar of inleveren bij: 

Jos Van Belle, Soarrenstraat 26, 2023 WX Haarlem. 

~~ 
~~---- - --------------- - ----- - ------------------------- - ----------- - ------- - - - - - - - ---

ONDERLINGE VVEDSTRIJDEN 1994 

I~ :~n~:~îtieed;r~:; ';;;ij s~;~t~~~t~:nd~:n°7~ ~· ~ 
' ,~'-4, ! i 

met gezwinde spoed beginnen met intikken. - - J 

p 
A 
N 
G 

iL ~ . ~;/.~ .. ~...:~\ 
~ ~~ / , 
~::wt . 

·~
-"-~\ 

fi 
1-

Het startschot zal op tijd kunnen vallen wanneer er op de 
wedstrijddag niet te·1eel wijzigingen zijn. 
Hou er rekening mee dat van de in het schema aangegeven 
aanvangstijden kan en waarschijnlijk ook zal worden afgewe-
ken. -1-- T~ t.O... 

PAS OP!! Er kan gecontroleerd worden op .. :~ -- L_l ·- :_ '_' " ~~ 

~~---------------------------------------------------------------------- - -------- -- --

OPGAVE DEELNAME Senioren, Junioren A/8 & LA 

Naam: ............. ..... . .. .... , ........... ............................. . 
geeft zich hîerbij op voor de onderlinge wedstrijden · van 
a.v. HAARLEM op zondag 2 oktober 1994. 
Categorie: 0 Heren baanat!eten 0 Jongens A 

0 Dames baanatleten 0 Jongens B 

0 Lange Afstanders 0 Meisjes B 
Deze strook svp uiterlijk maandag 23 september 1 994 inleveren bij 
of opsturen naar: 

Jos Van Belle, Sparrenstraat 26, 2023 WX Haarlem. 





de wissel 
ff. . I d I . k . . "h I hargang 49 o tctee orgaan van e at et te veremgmg aar em· ~ "verschijnt 8 maal per jaar" 

opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd Nummer 5 
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 

redactieadres : 
josé capellen 

registratienummer: v. 594199. 
september 1994 

kortenaerstraat 6. 2014 rr haartem 
tel. 023-247347 

voorzitter 

joop v. drunen 
tumdorplaan 8 
2015 ht haartem 
te l. 023-244340 

secretaresse. 

josé capellen 
kortenaerstraat 6 
2014 rr haartem 
tel. 023-247347 

penningmeester: 

rob de nieuwe 
ramplaan Sa 
2015 gr haartem 
tel. 023-248274 

ledenadministratie : 

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

wedstrijdsecretaris: 
(AIB jun. + senioren) 

joop v. drunen 
tuindorplaan 8 
2015 ht haartem 
tel. 023-244340 
giro : 550553 

wedstrijdsecretaris 
lange afstand: 

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

jeugdcommiSSlei 
wedstrijdsecretaris: 
(C ID jun . + pupillen) 

JOke verton 
ommerbos 125 
2134 kc hoofddorp 
tel. 02503-39865 
giro .· 1554804 

arts: 

f. s. g. m. knuve/der 
praktijk .· 
van oosten de bruijnstraat 5 
2014 vm haartem 
tel. 023-340480 

VAN DE REDACTIE 

Op 21 augustus jl. overleed zeer plotsding Hillje Hartman - van Kleef. 
Alhoewel er in dit clubhlad een memoriam te lezen is, wil ik ook op 
deze plek Hil Hartman nog even gedenken. Zij was immers vele jaren 
actief voor de Wissel. Zonder Hil en haar inbindploeg zou de Wissel 
niet op tijd bij jullie in de bus hebben gelegen. De redactiecommissie 
is HiJ Hartman dan ook veel dank verschuldigd. Hil rust zacht. 

Hebhen jullie hem gemist. .. de Wissel. Of is het niemand opgevallen 
dat het zolang geleden is dat er een in de hus viel. Gelukkig heb ik 
toch wel een paar opmerkingen hier en daar gehoord. Maar is bet jullie 
hekend waarom er geen Wissel verscheen? Hebben jullie enig idee? 
Wat dachten jullie van GEEN KOPU! ~ ~!! Een aannemelijke reden toch 
dacht ik , om het geplande juli nummer over te slaan. Op 6 juli bleef 
mijn brieventlus angstvallig leeg. Niemand had de moeite genomen in 
de pen te klimmen, gevolg clubblad uitgesteld, opgeschoven naar 
september met de hoop op meer geluk. 

En warempel er kan een clubblad verschijnen er is kopij. Maar niet 
dankzij onze o zo end10nsiaste atleten en atletes die wel roepen waar 
het clubblad nou blUft, maar die zich waarschijnlijk nooit afvragen hoe 
zo'n clubblad gevuld moet worden. Zouden jullie toch eens moeten 
doen, lijkt mij leuk! 

Goed in dit dubblad vinden jullie de notulen van de jaarvergadering 
van 1 macm. Ja aan de late kant, die hadden ook in het vorige nummer 
gemoeten maar alleen een Wissel daarvoor "draaien" dat doen we niet. 
Natuurlijk heeft Joop tussen de bedrijven door steeds weer alle uitsla
gen verzameld en op een r;_jtje gezet. 
En verder de oude vertrouwde Runners pagina's. 

Willen jullie een volgende Wissel dan ..... . 

KOPIJDATUM 19 OKTOBER 

girorekening 643883, bankrekemng 56.80. 10.4 77, t n. v. penningmeester a.v. "haar/em" te haartem 



officieel nieuws 
EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

PUPILLENC: 
R. W. (Ru ben) Setzekom Orionweg 68 2024 TE HAARLEM 

PUPILLEN A: 
X. (Xavier) Konter 
S. (Sanne) de Wit 

JUNIOR.liN_C: 

Fr. van Bedenplein 11 
Koediefslaan 4 J 

2106 EB HEEMSTEDE 
2101 BS HEEMSTEDE 

A.M. ( Anne) Zandstra 
E. (Emile) Stryker 

Landzichtlaan i 5 
Leidsevaart 356 

2101 ZE HEEMSTEDE 
2014 HC HAARLEM 

SENiOREN: 
D.G. (Daniëlle) Strüwer 
H. (Hilda) Kemker 

Ruthextordstraat 3 
Zijlweg 171 rood 

2014 KC HAARLEM 
2015 BG HAARLEM 

ADRESWIJZIGINGEN: 
WiUem Gebe en Astrid Dol zijn verhuisd naar: Schiplaan 608, 1974 LE IJMUIDEN, 
td .: 02550- 31536 
En nogmaals voor de duideltjkheid José Capellen is ook definitief verhuisd wat dus 
inhoud dat en het redactieadres van de Wissel en het secretariaatsadres van de vereniging 
is veranderd in: 

Wisten jullie dat. .. 
Wisten jullie dat ... 

Wisten jullie dat. .. 

Wisten jullie dat. . . 

Wisten jullie dat. .. 
Viisten jullie dat. .. 
Wisten jullie dat . . . 
Wisten jullie dat .. . 
Wisten j uil ie dat. .. 

om aan te schaffen: 

KORTENAERSTRAAT 6, 2014RR HAARLEM, Te1.:247347 

MAG IK EVEN JULLIE AANDACHT?!? 

donderdng 29 september de LAATSTE zomertntining plaatsvindt 
donderdag 6 oktober de jaarlijkse 10 KM OP DE BAAN plaats
vindt 
zaterdag 1 en zondag 2 oktober de jaarlijkse onderlinge wedstrij
den plaatsvinden 
in de volgende Wissel het nieuwe wintertrainingsschema geplaatst 
zal worden 
iedereen zijn contributie oie'lt te betalen 
een startlicentie altijd in de sporttas hoort 
A.V. Haarlem volgend jaar 75 jaar bestaat 
wij altijd hulp kunnen gebruiken 
jullie het bovenstaande nu a!lemaal weten 

speel mee in de toto/lotto 

a.v. "haarlem " wedstriJdshirts met klubembleem d1v. priJzen 
a.v. "haarlem " atletiekbroekjes div. prijzen 

1nl1cht1ngen bij mevr. hartman tel. 256036 

verkrijgbaar biJ joop van drunen. 
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IN f1EI10RIAM HILTJE HARTMAN 

Op zondag 2 1 augustus j.l. overleed onverwacht, zeer onver
wacht Hil Hartman. 

Voor wie het mis schi en niet weet, echtgenote van Wim en 
moede r van Albert, Arthur en Maarten. 

T~dens een korte vakantie, ze logeerde een paar dagen al
leen b~ een vriendin in Zevenaar, wees niets erop, dat er iets 
stond te gebeuren. Zaterdags nog levenslustig en v~l energie en 
plannen, is ze 's avonds naar bed gegaan. In haar slaap moet ze 
aan een hartstilstand z~n ~verieden . 

Bil maakte al heel lang deel uit van het Haarlemse atle
tiekwereldje. Voor de meesten van onze vereniging is ze er 
alt~d geweest. Het begon allemaal in 1968 toen haar twee zoons 
blbert en Arthur als pupil b~ de vereniging kwamen. Maarten 
zat toen nog in de kinderwagen. Al spoedig deed ze met nag een 
aantal moeders de administ ratie en begeleiding van de pupillen. 
De vereniging maakte in die t~d een moeil~ke periode d oor. 
Bestuurslede~ wisselden elkaar snel af. In 1972 was Hil bereid 
het penningmeesterschap op zich te nemen. Dit deed ze tot 1981. 
Daarnaheeft ze nog tot 1986 in het bestuur gezeten. Dit is 
slechts een klein gedeelte van de enorme betekenis, die ze 
voor de vereniging door al die jaren heeft gehad. Want verder 
was ze aktief op vele terreinen. Een kleine greep: in de l o tto
toto kommissie , het vergaren en verzenden van het klubblad, 
in de kantine enzo enz, tot het oppoetsen van de pr~zenkast. 
En een belangr~k onderdee l niet vergeten~ het jurywerk. Weinig 
wedstr~den sloeg ze over. Het was haar niet v lug teveel. 

Nog in het voorjaar werd ze ge0pereerd en kreeg ze een 
nieuwe heup met het idee daar nog vele jaren plezier van te 
hebben . Het heeft niet zo moge~ z tn . Bi l is er niet meer en 
daar zullen we hee l erg aan mo u ten wennen. Ze werd 67 jaar. 
In de vereniging zullen we prob eren de opengevallen plaatsen 
weer in te vullen. Maar thuis b ~ haar gezin en familie zal 
dat n iet z e gemakkelijk z~n. W~ wensen Wim, Albert, Arthur, 
Maar ten en verdere familie en ook de vele vrienden veel 
sterkte. 

rr ,. "' 
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Van de voorzitter 

Een groot compliment wil ik geven aan onze Heren le divisieploeg die op 19 juni jl. in 
Uden aan de bak kwam. 
De ploeg kampte met vele .al of niet terechte afmeldingen. 17 Individuele onderdelen telt 
het programma van de 1 e divisie Heren, op 8 plaatsen moest de ploegleiding (en dit tot de 
b.te zaterdagavond) voor vervangers zorgen. 
Vervangers staat in het algemeen voor verzwakking, dit geld niet voor het "Haarlem" 
team dat naar Uden afreisde. 
Een ongekende vechtlust van deze kerels ma(!k1e op mij een fantastische indruk. 
Op 15 mei jL in Heerhugowaard kwamen wij aan een punten totaaJ van 18.148 punten. 
ln Uden kwam deze zwaar gehavende ploeg op een eindresultaat van 18.360 punten uit. 
Namen noemen heeft geen zin, aHes en iedereen deed enorm zijn best . Eén uitzondering 
wil ik echter maken en wei voor Jeffrey Sullivar~ . Jeffrey had de zware opgaaf om zowel 
de 3000 meter ~teeple chas~ alsmede de 1500 meter te lopen. Hij deed djt op een wijze 
die aller bewondering afdwong, een 2e plaats op de steeple 9.18 .34 sec, en daarna een 
1500 meter in 4 .04.63 sec w;..s geweldig werk. 

"Haarlem" atleten ?Js dit de siart mag betekenen vaa een "ander" "Haarlem" dan zi~ ik de 
toekomst van deze club met wat meer optimisme tegemoet. 

Joop van Drunen 

Van de Bestuurstafel 

De meeste mensen die stukjes aanJ.everen voor clubbladen, kranten, tijdschriften etc. 
klagen vaak over het feit dat altijtî tegen de de~d-line wordt aangewerkt. Uw penning
neester hoort ook bij deze groep en timmert dus onder ûruk en kokend water nog een 
bestuursmededeling in elkaar. 
Allereerst zal het iedereen zijn opgevallen dat de atletiekbaan van een nieuwe toplaag is 
voorzien. Persoonlijk vind ik het een aanzienlijke verbetering, alhoewel het lopen van een 
verende baan toch enige gewenning vraagt. Verd:.r hoop ik dat de vernieuwde accommo
d2.t3e tot een hetere bezetting van de trainingsavonjen leidt. 
Het 75-jarige jubiiieum van onz~ vereniging nadert met rasse schreden. Het bestuur heeft 
Roei Ramakers en Baltien de Wit bereid gevondt.:::n om zitting te nemen in de jubilieum
commissie. Met het vormen van deze commi~sie kunnen de diverse activiteiten of 
festiviteiten meer vorm gaan krijgen. Roei en Battien zu11en nog op zoek gaan naar een 
versterki3g van de commissie, terwijl verder voor specifieke ?.ctiviteiten ook nog mensen 
benaderd zullen worden. Met z'n allen kunnen wij er immers wat van maken . Ondanks de 
inüividuele inslag van de gemiddelde atleet blijft <k A.V. Haarlem een vereniging. 
Een aantal lezers van dit clubblad moet ik oog apart waarschuwen. Een dezer dagen 
val!en de aanmanir.g~n ven de nog niet betaalde c:mtributies in de bus. Alhoewel het ook 
in de brief staat dring ik aan op een spoedige retaling. De diverse uitgaven van onze 
verenigicg dienen eveneens voortgang te vinden. 



Voor het · overige is het toch vrij rustig te noemen. Onze heren waren reeds voor de 
vakantie klaar met de competitie, zodat aUeen de dames en de junioren na de vakantie nog 
in competitie vorm deelnamen. Verder zijn er nauwelijks baanwedstrijden geweest op ons 
complex, voomarnelijk als gevolg van de renovatie. Hopelijk wordt het volgende seizoen 
zeker op dit gebied aantrekkelijker. 
Over het algemeen sluit ik de bestuursmededelingen af met een opbeurend woord voor 
Joop van Drunen. In dit geval heeft Joop gevraagd mij tot jullie te wenden in verband met 
zijn komende verhuizing. Ik heb begrepen dat Joop behoefte heeft aan vele sterke handen 
om deze zware taak te verlichten. Aangezien onze vereniging toch een aantal krachtfigu
ren kent, mag dit zeker geen probleem zijn. Onze Joop verhuist dus op korte termijn naar 
de Ramplaan, helaas voor mij niet als directe buurman. 

Namens het bestuur, 

Rob de Nieuwe 

Wegens het niet eerder verschijnen van bet d nbbJad kunnen wij juHie nu pas melden 
dat : 

Op vrijdag 26 augustus 1994 om 14.00 uur 
in het Paleis Raadhuis van Tilburg 

gaan trouwen 

Marcel Verzijlberg 

en 

Jolanda Kleinsmit 

Ons huwelijk wordt kerkelijk ingezegend 
om 14.45 uur in 

de Kapel Onze Lieve Vrouw Visitatie, 
Bisschop Zwijsenstraat 7 te Tilburg. 

U bent van harte welkom op ons bruiloftsfeest 
vanaf 20.15 uur in "'t Curiosahuys" 

aan de Zuidhollandsedijk 185 te KaatsheuveL 

Op ludieke wijze zal ons feest om 23.45 uur 
worden beëindigd. 

Kado tip: 
1.:;::::;7] 
L-.. .J 

\ . 

', (.! 

~/ Ons adres is 
Heterenstraat 37 

5045 GK Tilburg 

'\. .. . -·~ : . =-~~~~-· \,.,;L 
\-~ ·.\· _ .;·. \ 



Notulen van de jaarlijkse ledenvergadering van A.V. Haarlem op dinsda& 1 maart 
1994 i~t krachtcentrum yan A.V. H2ru:lern... 

Aanwezig zijn 24 stemrechtigde leden, 4 jeugdleden en 3 belangstellenden. 

l. Opening 
De voorzitter opent de vergadering met het onderstaande welkomstwoord. 

"Beste mensen hartelijk welkom op deze jaarvergadering 1994. Een speciaal welkom aan 
Ruud Wielart - lid van verdienste. 

Wederom is er een atletiekjaar voorbij, een jaar met hoogte- en dieptepunten. De grootste 
zorg van het bestuur is nog altijd het teruglopen van ons le.denaantal. De K.N .A.U. 
boekte ten opzichte van 1992 een ledenwinst van ruim 4%. Wij moesten over dezelfde 
periode een ledenverlies incasseren van ± 3,5% . Op l januari 1993 stonden bij ons 
ingeschreven 174 mannen en jongens. Op 31 december 1993 was dit terug gelopen naar 
153 mannen en jongens. Bij de dames en meisjes een gunstiger beeld. Op 1 januari 46 
dames en meisjes op 31 december was het aantal 59. 

Financieel wa~ het een gezond jaar. De penningmeester sloot het jaar 1993 af met een 
bescheiden positief saldo. 

Prestatief gezien was 1993 niet bepaald om te juichen. De groot~te optater was wel de 
degradatie van onze herenploeg uit de eredivisie. 
De C-meisjesploeg werd kampioen van het district WEST I een mooi resultaat! en een 
compliment voor de trainer van de C-jeugd Erik Rollenberg. 

Persoonlijke ereplaatsen w3ren er voor: 

Rob Bakker, hij behaalde tijdens de indoorkampioenschappen brons bij het kogelstoten. 
Schelto Schelteos slaagde erin om bij de studentenkampioenschappen het zilver te behalen 
op het onderdeel kogelslingeren . Ger Wessel behaalde het brons op de 400 m. 
Bij de Nederlandse Jeugdkampioenschappen vielen Niets Terol en Martijn Spruit in de 
prijzen. Niels zilver hij het speerwerpen, Martij r. brons op het onderdeel kogelslingeren. 
Mieke van der Kolk pakte goed uit bij de Nederlandse baankampioenschappen senioren. 
Goud bij het verspringen, zilver bij het hink-stap-springen. 
Al deze leden nogmaals proficiat. 

De organisatie binnen de vereniging is niet st ~cht te noemen, zoals bij praktisch alle 
verenigingen kampen wij nog steeds met een kaderprobleem. 
Onze jeugdcommissie bestaat al1een nog uit Jokr: Verton. Joke probeert in baar ~ntje de 
zaken draaiende te houden, uitbreiding van de _; eugdcommissie met minimaal 2 leden is 
absoluut noodzakelijk. 
Positiever kunnen wij zijn over de Lange Afstand commissie. Een goed werkende 
commissie die de nodige wedstrijden organiseert ïOOr de groep. _ 
Ger Wessel, Wincm Gebeen J~p van Deursen waren weer actief met de organisatie van 
de Scholieren Veldl<>'Jp. Ruim 200 jongens en m-~isjes verschenen aan de start, uitstekend 
gedaan mannen l! 
Verheugend was het ook met de bardiensten in de kantine op de baan. Vooral de 



medewerking van de wedstrijdatleten ervaren wij als zeer positief. 
Aan al die · mensen die iri 1993 hun steentje hebben bijgedragen aan de organisatie van de 
A.V. Haarlem onze welgemeende dank. 

Alle positieve en negatieve punten vervagen echter bij het menselijk leed dat ons in 1993 
trof. 
Wij moesten aan het einde van het jaar afscheid nemen van twee van onze leden. René 
van der Zwaag die op de leeftijd van 39 jaar verongelukte tijdens zijn vakantie. Sanne 
Bais overleed geheel onverwachts op 12-jarige leeftijd. 

Mag ik u verzoeken om René en Sanne met een ogenblik stilte te herdenken." 

2. In~ekomen stukken 
De secrètaris meldt de afmeldingen van Marthin Huta Galung, René Ruis, Jos van Belle, 
Dick Hagtingius, Toos en Ben Stoete, Gerko Vos en Bert Steen. 

3. Uitreiking prestatiebekers en onderscheidingen 
De voorzitter reikt de Ad Paulen beker uit aan de helaas niet aanwezige Toos en Ben 
Stoete. Zij ontvangen de beker voor hun zeer actieve inzet bij de organisatie van 
baanwedstrijden. Ben zorgde de laat~te jaren voor het zeer belangrijke onderdeel van 
juryleden en Toos was zeer actief op het gebied van de wedstrijdinschrijvingen en 
uitslagenverwerking. 
Martijn Spruit krijgt het woord om de meisjes CD beker uit te reiken aan de competitie
ploeg meisjes C. Zij werden dit jaar districtkampioen. Namens de ploeg neemt Jessica 
Ramakers de beker in ontvangst. 
Hierna reikt Han Baauw de overige bekers uit. 
De dames prestatiebeker is voor Mieke van der Kolk voor de verte-sprong van 6.21 
meter. 
De Joop van Drunen beker voor de beste AlB jongens junioren prestatie is voor Niets 
Terol die dit jaar 5x het clubrecord speerwerpen verbeterde tot 59.64 meter. 
De Prins Hendrik beker voor het meest veelbelovende jeugdige talent tijdens de competi~ 
tie is voor Martijn Spruit le jaars A junior. Hij wierp de heren discus naar 40.12 meter. 
De Stijn Jaspers beker voor de beste mannelijke atleet is voor Ger Wessel. Hij liep in een 
wedstrijd de 400 m serie tijd van 48.66, de halve finale tijd in 48.69 en deed er in de 
tinale nog een schep bovenop met 48.53. 

De voorzitter neemt hierna het woord weer over van Han Baauw om de onderscheiding 
uit te reiken. Precies 25 jaar geleden, op 1 maart 1969 kwam Dick Bais bij onze 
vereniging. Vanavond reikt de voorzitter hem de bijbehorende speld uit. Dick dankt de 
vereniging en doet tevens een oproep aan alle l~en die stoppen met de actieve deelname 
aan de sport om toch vooral aan de vereniging gebonden te blijven en hun talent~n op een 
andere manier aan de vereniging aan te bieden. 
Tot slot reikt de voorzitter nog bloemen uit ;:an Hil Hartma.~ als dank voor haar niet 
aflatende inzet bij de Toto, het inbinden van hei clubblad en haar inzet om de bardiensten 
het afgelopen jaar weer rond te krijgen. 

4. Jaarverslag van de secretaris 
Naar aanleiding van het verslag stelt Han Baauw vragen over de toto/lotto. Maakt het wat 
voor de vereniging uit of leden meespelen, leveJt het wat op voor de club en bij wie moet 



het toto/lotto formulier ingeleverd worden? 
Antwoord: op de omslag van het clubblad staat altijd een advertentie, afgelopen jaar ook 
met de inleveradressen van de winkeliers die aangesloten zijn bij de TIC. Inleveren bij 
mevrouw Hartman verdient echter de voorkeur. Een percentage van de opbrengst gaat 
naar A.V. Haarlem, afgelopen jaar f 5.511,77 zoals in het financieel verslag te lezen is. 
De vereniging is mevrouw Hartman en de heer Mooienaars dan ook dankbaar voor hun 
reeds jarenlange inzet voor de toto/lotto. 
Zonder verdere op- of aanmerkingen wordt het jaarverslag onder dankzegging aan de 
secretaris goedgekeurd. 

5. Jaarvçrslag van de penningmeester 
Uit de ledenvergadering worden enige vragen over dit verslag gesteld. 
Martijn Spruit: Wat wordt er verstaan onder de uitgaven jeugdfonds. 
Antwoord: diverse uitgaven die speciaal voor de jeugd zijn. Dit keer voor het eerst uit het 
krachtcentrum gelicht waardoor nu bij het krachtcentrum een nadelig saldo ontstaat. Er is 
een dusdanige reserve dat er hjerdoor geen problemen ontlitaan. 
Baltien de Wit vraagt wat er voor de jeugd is uitgegeven. 
Antwoord: het bedrag is nu voor het eerst gestort. Er zijn nog geen uitgaven gedaan. Het 
bedrag is vooral bedoeld voor de oudere jeugd. 
Bert Boesten vraagt waarom het dan OIJder het krachtcentrum staat. 
Antwoord: omdat het bedrag uit de gelden van het krachtcentrum is gehaald. 
Han Baauw wil graag weten wat er met het bedrag wordt gedaan. 
Antwoord: Er wordT speciaal trainingsmateriaal van gekocht, zoals speren, polsstokken 
enz. 
Bert Boesten vraagt of het mogelUk is het financieel verslag eerder te krijgen. 
Antwoord: In het decembernummer van de Wissel staat de agenda reeds afgedrukt (2 à 3 
maanden vóór de jaarvergadering) met daaronder een strookje tot aanvraag van het 
fmancieel verslag. Dit jaar heeft weigeteld 1 per~oon daar gebruik van gemaakt. 
Het jaarverslag wordt verder zonder op- of aanmerkingen onder dankzegging aan de 
penningmeester goedgekeurd. 

6. Rapport van de kascommissie 
De penningmeester meldt dat de kascommissie nog niet bijelkaar is geweest. Door studie 
had hij de stukken vrij laat klaar. De kascommissie komt binnenkort bijelkaar. Het 
verslag zal dan in het clubblad gepubliceerd worden. De penningmeester belooft dat hij 
alles volgend jaar op tijd klaar zal hebben. 

7 . Yerkiezin~ yan het bestuur 
Alvorens over te gaan tot dit punt, constateert de voorzitter dat bij punt 10 van de 
agenda: verkiezing kascommissie ook de overige commissies vermeld hadden moeten 
worden, helaas is dit weggevallen. De secretaris wordt verzocht dit volgend jaar weer op 
de agenda te plaatsen. · 

José Capellen is herkiesbaar voor de functie van secretaris. De voorzitter meldt de 
vergadering echter dat zij zich niet vast wil legt.:-en voor 3 jaar en de mogelijkheid open 
wil houden eerder haar functie neer te kunnen lef_gen. · 
Nico Treep is wederom voor 3 jaar herkiesbaar. Hij zal zich komende tijd bezig gaan 
houden met een speciaal jubileumblad. 
Voor beide functies zijn geen tegenkandidaten gemeld. De ledenvergadering gaat akkoord 
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met de benoeming van heide bestuursleden, waardoor het bestuur in ongewijzigde vorm 
kan doorgaan. 
Jos van Belle die deze avond wegens vakantie afwezig is blijft nog 1 jaar aan het bestuur 
verbonden en is volgend jaar aftredend. De voorzitter roept iedereen op reeds nu uit te 
kijken naar nieuwe bestuursleden. 

Na de pauze begint de voorzitter met een paar mededelingen. Hij heeft verzuimd door te 
geven dat ook Bap van der Pol zich heeft afgemeld voor de jaarvergadering. Wegens zijn 
slechte gehoor z.al hij geen jaarvergaderingen meer bezoeken. De beker vernoemd naar 
Bap van der Pol wordt nu niet uitgereikt omdat Bap dit jaar geen geschikte kandidaat 
vond. Het bestuur zal volgend jaar toch proberen Bap van der Pol uit te nodigen om in 
ieder geval de gelijknamige beker door hem te laten uitreiken. 
Hil de La.1ge haakt even in op het "onderwerp" Bap van der Pol en meldt de vergadering 
dat op 11 maart a.s. Bap en zijn vrouw hun 50-jarig huwelijk zullen vieren. Er is een 
open uitnodiging voor iedereen om op zaterdag 12 maart van 20.30 tot 01.00 uur te 
komen naar de Zoete Inval in Haarlemmerliede . 

.8.. Vaststenenvan ëe begroting van 1994 
GeertJe Berkelmans vraagt waarom de uitgaven voor de medische begeleiding weer hoger 
begroot zijn terwijl de uitgaven dit jaar minder waren. 
Antwoord: onze dubarts stuurt de vereniging geen rekening, maar heeft recht op een 
vergoeding. Hij heeft deze al een aantal jaren niet ingediend. Han Baauw vraagt of 
Marthin Huta Galung een rekening indient. 
Antwoord: De fysiotherapeut doet dit· beperkt. V oor de begeleiding naar competitiewed
strijden krijgt Marthin wel een vergoeding maar dit wordt afgeschreven van de post 
competitie. 
Hil de Lange vraagt naar het begrote bedrag voor het clubblad. 
Antwoord: in 1993 is de papiervoorraad aangevuld zodat er voor 2 jaar weer genoeg 
papier is. · Verder heeft in 1993 de nietmachine voor het nieten van de clubblad het 
begeven. Hiervoor is een nieuwe aangeschaft. 
Ruud Wielart verzoekt de vereniging meer promotie activiteiten te organiseren en deze 
post dan ook te verhogen. 
Antwoord: het ongeorganiseerd sporten wordt stf.::eds groter. Het is moeilijk de ongeorga
niseerde loper aan een club gebonden te krijgen. De vereniging wil dit jaar een adverten
tie plaatsen in de huis aan huis bladen met een artikel. Grote concurrent zijn de sportscho
len die diverse cursussen aanbieden (o.a. voor de marathon). Het bestuur wil graag in 
samenwerking met de Lange Afstand commissie meer aandacht besteden aan de ongeorga
niseerde loper en meer reclame maken voor de prestatielopen. Afgelopen jaren is er voor 
de jeugd een scholierenveldloop georganiseerd. Alhoewel de deelname goed was heeft dit 
nog niet geleid tot ledenwinst. Er is geld beschikbaar voor promotie activiteiten. Het 
bestuur doet een verzoek aan de LA dit te onderzoeken en met een goed plan te komen. 
Verder wordt er geopperd om op de middelbare scholen affiches op te hangen. Veel 
verenigingen doen dit en het werkt. 
De voorgestelde begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

9. IngekQmen voorsteHen 
Geen. 



.~0 . Verkiezing k~~:cornm;ssi~ 
De kascommissie hes!aat uit : Pau! VatJ Diepen, Eric Noom en Roe] Ramakers. De eerste 
2 zijn dtredend. Hit de Lange wordt bereid gevonden de kascommissie te komen 
versterken . Tevens zal de r ennin15meester Jerry Brouwer benaderen om toe te treden tot 
de kascommissie. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

De voorz~tter belicht ook de overige commissies. 
De technische com:nissie bc:.;taat uit: Han Baauw (voorzitter), Jaap van Deursen (secreta
ris), ~~?ndra KJessc•.·, René Ruis en Joop va.n Drunen bestuursafgevaardigde). Sandra 
Klesser heeft te kermen geven te willen stoppen . Brenda Stoete is bereid gevonden haar 
op te volgen. 
De jeugdcummissie bestaat helaas maar uit 1 persoon te weten Joke Verton. Deze 
commissie heeft d<m ook dringend assistentie nodig. Het hestuur hoopt dat iemand zich 
spontaan meidt. 
De !ange ~fsté-lcd commissie bestaat uit: Bert Boesten (voorzitter), Evert van Ravensberg 
~secret1ri s) , Gerko Vos en Arno rvioJenaar. Rob de Nieuwe zal als bestuursafgevaardigde 
regehnai.:g de ver.~aderingen bezoeken. 
De re'tJr;"ie cornm:ssie is on6ewijzigd en bestaat uit: José Capellen, René Ruis, en Nico 
' Lr_c~. 

Tot slot nücmt de voorzitter nog de inbindploeg, geen commissie maar wel een onmisbare 
plo .... ~g mensen o .L v. Hil hatman. 
De voorzitter vraagi of er v~1.r;:.:tit de vergadering kandidaten zijn voor de jeugdcommissie. 
!k:tien de Wit meldt dat ze al hec~ gesproken met Joke Verton. Het is atbankelijk of 
;-{alt:<en ::ra~nst~t l·!oF.!~ ;.>:· niet, maar ze is hereid een deel van de taken over te nemen. 
Mieke van der Koh~ vraagt wat de JC ·precies inhoudt 
!": r:t"~voord: Je conmiss~e ~s er voor activiteiten die niet direct met de training te maken 
L;hben. T'·f. ~~~<.c zou b~j'JCorhee1d af en toe een demonstratie training kunnen geven. Mieke 
is hiert·Je hereid. 

1 i . Ro.-.:fvr:--lll,;~ 
r..tartijn Spn:it en R0:~l Rarr.1~ers vragen i.v .m. de komende renovatie van de atletiekbaan 
wan!'eer hier we! ca ni~t gct mik van gemaakt f- an worden . 
• \ r.t wooru : ll~ p!::Jr 'l'r.g is \1:-' t de start van de b an-renovatie in week 19 valt ( + lO mei) 
dit ~eet dJ.rc; , t0t ~~:lgev':er 3 j:.~lî maar is st~Tk afhankelijk van het weer. Er kan dan 
gceJl geb.-uik _g~ma:1:~~ worden van de baan, II'aar wel van de grasvelden in en rond de 
>~l:cn . In<!:: k.atste week v2r. de renovatie kan de baan geheel niet gebruik worden i.v.m. 
het ~=m!Jr(;i1gen v;-,n de toplc'?~ . 

;; ,~.-.ter is er ccr:tact gezod ,t m, t S·1omi in Velsen. De mogelijkheid is aanwezig om lx 
;.er ·,,,..·.: ~k ·.:~·~n dc:r.e baan gebruik t~ :naken maH dan niet vóór 20.00 uur. De wethouder 
vün Vçrser., ~~ A.V. Holland en A.V. Haarlerr. zullen binnenkort om de tafel gaan zitten 
r~ r.r1 te! een ::'3 )1t rooster te ko::îen. Verder is er misschien een mogelijkheid de omliggen-
ü'e .' ~.- .--· ., ··: .... ,.".• ·Jen te hure"' 

\-• • _. ~ " . __ l . • ,\ I ,..,.., À~., 

'-'.:-,c: ~-: .:1·.~~:· : .~ rs '!:-aagt het bc~~: uu:· of zij het n:Ittig ac:1t dat er een werkgroep gevormd 
wordt t:~ e vt:torb~reidingen gaat treffen voor ! et jubileumjaar 1995 . Hij oppert dat er 
·.o~e~ : :c.:;,;. i,: 1 .~.1 .'e verenighg merssen creati~ f zijn om het bestuuT te . adviseren in 
orp:-.; ~; ati ;_; -:.;1 r,r<)r.lotie-ac~i ·.·: tç:~ en . 
. \n'_,;··}r,,J : h:: _! :: : .~ ~ ~~urn p.: · :~ - -t sinds enfge maan !en op de agenda van de bestuursvergade
~-i~r ~::L Er z i_;~ ia t et t e3tuur al wat namen ger. oemd, waaronder de naam van Roet Hij 
zal bir.Lenkort dan ook door het bestuur benat.~rd worden. Er is geld beschikbaar. Dit 
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was mede afhankelijk van het NK 1995 in Haarlem dat dus niet door gaat. Misschien zijn 
er mensen die zich spontaan melden. Ook de h~r Hagtingius heeft reeds aangeboden wat 
te doen (voor het jubileumnummer). 
Evert van Ravensberg heeft het ledenhestand eens doorg~keken en hem valt op dat vooral 
de categorie mannen senioren behoorlijk is teruggelopen. 
Antwoord : de grootç;te oorzaak is hier de wanbetaling van onze leden. Wanneer leden hun 
plicht tegenover àe club voldoen en op tijd contributie betalen was het niet nodig geweest 
zoveel leden af te voeren . Royeren we de wanbetalers niet op tijd dan kost dat de 
vereniging geld , het bestuur moet drastisch zijn in die dingen. 
Martijn Spruit informeert of deelname aan de jeugdcompetitie verplicht gesteld kan 
worden aan de A/B junioren. 
Antwoord: verplichten is niet mogelijk. Wei kan er een zekere druk uitgeoefend worden. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzite: om 21.30 uur de ledenvergadering. Hij 
dankt iedereen voor hun aanwezigheid en bijdrage aan de discussies en wenst iedereen 
wel thuis. 

José Capellen Joop van Drunen 

Degene die op- of aanmerkingen heeft over de notuien dient deze schriftelijk in te dienen 
bij het secretariaat van de vereniging. De sluitingsdatum voor het indienen van deze op
of aanmerkingen is 31 oktober 1994. 

VOOR IEDEREEN DIE MEE WIL DOEN 

Op donderdag 6 oktober a.s. wordt de jaarlijks tuugkerende 10 km op de baan georgani
seerd. 25 Rondjes op de geheel gerenoveerde atletiekbaan lopen, wie durft dat aan! Er 
zijn twee series, de le wat langzamere 8erie start om 19.00 uur, de 2e wat snellere serie 
start om 20.15 uur. Wil je meedoen, zorg dan dat je je op tijd meldt in de kantine van de 
atletiekbaan. 

I I 



ZONDAG 19 JUNI 
2e kompetJtiewedstriid heren le divisie 

Het is alweer even geleden, maar er was nog een 2e kompetitiewedstrijd 
he ren le divisie. Hiervan volgt nog een klein verslag. 

Niet bepaald optimistisch vertrokken wij naar Uden. Veel afzeggingen: 

UDEN -

Niels Terol geblesseerd aan de voet, Guus Groskamp hamstring problemen opgelopen 
tijdens het afwassen (want getraind had hij niet), MisjaSteen en René Moesman 
niet gemotiveerd, Erik Rollenberg nog statea in de steeds en verder Getachew 
Ayele, Mohamed Koultouma en Jan de Ruiter. 

Wie waren de vervangers? Scheltoop polshoog (11), Rob Bakker op speer, 
Nico Treep lOOm, Rob Schlüter hoog en Jeffrey een dubbel 3000st en 1500m. 

Onnodig te zeggen, dat dit veel punten zou gaan kosten. Maar •••.• dat zou 
anders uitpakken. Natuurlijk verloren we op een aantal nummers een grote 
hoeveelheid punten, maar op de meeste andere nummers behaalden we zoveel punten 
meer, dat het totaal toch hoger uitkwam dan in de 1e wedstrijd. Vorige keer 
18.148 en nu 18.360 punten !1! 

EEN GROOT KOMPLIMENT VOOR DE HELE PLOEG!!! 

De uitslagen: 
lOOm 9.Nico Treep 11.61 en 12.Ton v.Tol 11.79 
200m 3.Ger Weasel 22.68 slechts 0.07 van zijn p.r. af 11 
400m 2.Ger Wessel z e er sterk gelopen getuige zijn p.r. van 48.47 11 13. 

a oom 
lSO Om 

SOOOm 

Edwin Meure 53.08 
3 . Wim Bergisch 1.56.37 Een goede tijd van Wim 
6.Jeffrey Sullivan 4.04.63 Goed gelopen van Jeffrey, die eerst al de 
3000mst eh. had gedaa n. 12.Bart Blom 4 . 14.95. 
3.Willem Faber 15.2 9 .67. Sterk gelopen van Willam die goed in vorm 
was verbeterde zijn p.r. met z'n seconde of 16. 

3000m st.ch . 2.Jeffrey Suilivan 9 . 18.34 Goede tijd voor een praktisch solo 
gelopen race. 

6.Barry Doods man 16.86 Prima gelopen. llOm hrd 
400m hrd 
hoog 

7.Han Baauw 58.82 Het leek weer helemaal nergens op. 
8.Rob Schlüter lm75 De kracht en ervaring waren er wel, maar het 
kleine beetje wedstrijdroutine ontbrak. 

ver 12 . Rob Schlüter 6m31 en 16.Maarten Hartman 5m98 
8.Maarten Hartman llm99 
8.Schelto Scheltens 2m80 

hss 
polshoog 
kogelstoten 
diskus 

l.Rob Bakker 15m62 vaste pr i k en Martijn Spruit 12m15 
3.Martijn Spruit 39m96 

speer 3.Rob Bakker 56 . 36 Eigenlijk mag Rob geen speer gooien, dat bleek 
wel, want hij kreeg weer direkt last van zijn arm. 

kogelslingeren 2.Schelto Schelteos 52m00 Begint langzaam weer een beetje in 
vorm te komen 

4 x lOOm 
4 .. 400m 

Ton v.T, Barry D. , Rob s. en Nico Treep 45.55 
Ger w. , Han B., Edwin M. en Wim B. 3.31.00 

1. kav Holland 
2. Atilla 
3. Pee 1910 
4. AAC 2 
5. De Keien 
6. Gac 
7. Sav 
8. Ciko'66 
9. Hac 
lO.Altis 
ll.Unitas 
12.H A A R L E M 
13.Sparta 
14.Parthenon 
15 . Impala 
16.Startbaan 
17.av Holland 
18.Hera 
19.Aav'36 
20.Dem 
21.Phoenix 
22.Tion 
23.Thor 
24.Av'40 

D E 

19 . 495 
18.919 
18 . 880 
18.658 
18.709 
18.506 
18. 483 
18.152 
18.519 
18.182 
17.662 
18.148 
18.016 
18.305 
17.914 
18.198 
17.817 
18.024 
17.337 
17.120 
17.470 
17.462 
16.900 
17.314 

s T ;.,. N D 

:_o. 300 39.795 
19.324 38.243 
19.334 38.214 
19.506 38.164 
19.067 37.776 
l9.268 37.774 
19 .069 37.552 
:~ 9.353 37.505 
18.745 37.264 
:;_ 8.974 37.156 
1. 9.028 36.690 
1.8.360 36.508 
j_8.457 36.473 
}8.155 36.460 
}8.427 36.341 . 
! 8.013 36.211 
::.8.368 36.185 
:: 7.891 35.915 
:.8.373 35.710 
18.498 35.618 
18.029 35.499 
17.581 35.043 
:.7. 800 34.700 
]6.560 33.874 

b 

En daarmee is de kompetitie afgelopen. De bovenste 6 gaan voor de promotie en de 
onderste 6 voor degradatie. Voor de rest z : t het erop. 

\2-



' 
DOORJOOPVAN DRUNEN 

10 JUNI JNSTUIFWEDSTRUD KROMMENIE 
Org. Lycur!:,TUS 

Temperatuur 13 graden - geen windvoordeel 

t\ls enige "Haarlem" atleet kwam hier ana de stait Getachew Ayele, 2000 meter le serie 
)e in 5.47.0 

Heren 400 meter 
800 meter 

10 JUNI INSTUIFWEDSTRIJD DEN HAAG 
Org. Haag Atletiek 

Koud weer - vee] wind en af en toe regen 

2e serie 3e Edwin Meure 
2e serie 2e Ger W essel 

4e Jan de Ruiter 
3e serie 5e Jaap van Deursen 

12 JUNU HOOGST~AATRACE UTRECHT 
Org. A.V. Phoenix· 

54.3 
1.57.1 
2.00.0 
2.07.4 

De 10 km werd een overwinning voor Marianne van de Linde, haar tijd 34.33.6 

14 JUNI INSTUIF\YEQSTRIJD LEIDEN 
Org. A.V. Holland 

16 graden - geen windvoordeel op sprint + H.S.S. 

Maarten Hartman kwma uit op de onderdelen discus + H.S.S. Resultaten: discus 4e 
36.02 meter H.S.S. le 12.20 meter. · 

17 JUNI AMSTERDAM OOKMEER 
Org. A.A.C. 

Er was weinig of geen wind, mooi weer , elektronische tijdwaarneming 

Heren 100 meter 
200 meter 
800 meter 
Discuswerpen 

2e serie 

5e serie 

2e Jerry Amsteredam 
4e Jerry Amsterdam 
4e Bart Blom 
3e Maarten Hartman 

13 

1 1.33 
24.70 
2.00.99 
37.34 



19 JUNI 2e WEDSTRUD SENIOREN COMPETITIE DISTRICT WEST I 
Org. Suomi Santpoort 

Het weer was mooi, windvoordeel op de sprint- en springnummers 

Dames 1 e klasse 

100 rneter 

400 meter 

800 meter 

100 m horden 

Hoogspringen 
Verspringen 

H.S .S. 
Kogelstoten 
Discuswerpen 
SpeeiVJerpen 
4 x 100 mest. 

1 e Brenda Stoete 
9e Aneska de Windt 
3e Carla v.d. Klei 
8e Aneska de Windt 
5e Carla v. u. Klei 
7e Anke Wegman 
1 e Brenda Stoete 
6e Meraud de Rooy 
3e Toos Stoete 
le Mieke v.d . Koik 
6c !v1eraud de Rooy 
le Mieke v.d. Kolk 
2e Jacqueline Konermann 
5e Annemieke Biere 
Ie Toos Stoete 
le Brenda - Carla 

Jacqueiine - Mieke 

12.3 
13.5 
61.7 
67.7 
2.33. 1 
2.56.9 
14.9 NIEUW CLUBRECORD! 
16.9 
1.45 
6.16 
4. 84 
i 1.97 
10.89 
20.40 PR 
42.40 

49.1 NIEUW CLUBRECORD! 

Eindstand dames le klasse 2e A.V. Haarlem met 11.875 punten. 

Heren 2c. klasse. 
100 meter 9e Daan van R~jsbergen 11.6 
400 mete( 4e Lex Verheek 54.4 

11 John Meure 58.4 
1500 meter 9e Jaap van Deursen 4.27.2 
5000 meter 3e Ton ·;an Doorn 15.46.3 

9e Wiebe Havinga 17.17.6 
110 m horden 8e Daan van Rijsbergen 19.9 

12 Jaap van Deursen 24.0 
4 x 100 meter 3e "Haarlem" 47.4 
Hoogspringen 3e Misja Steen 1.90 
Verspringen 1 e Misja Steen 6.36 
Kogelstoten l e Oscar Soethout 13 .12 

7 e Etienne de Groot 10.30 
Discuswerpen 9e Etienne de Groot 26.14 
Speerwerpen 5e Arezki Khennane 37.98 PR 

Eindstand heren 2e klasse A. V _ Haarlem 2e met 7205 punten. 



M._JUNI INSTUIFWEDSTRIJD UTRECHT - OVERVECHT 
Org. A.V. Phoenix 

Heren 100 meter 1 e serie · 4e Guus Groskamp 11.59 w 0.59 mis 
11.73 

Dames 
Heren 

200 meter 
6e Jerry Amsterdam 

2e serie le Jerry Amsterdam 

25 JUNI GOUDEN SPIKE LElDE~ 
Org. A.V . Holland 

23.75 w 2.14 m/s 

Wisselende windkracht 26 grdden, elektronische t~jdwaarneming 

verspringen 2e Mieke v.d. Kolk 6.21 w 1.29 mis 
11.33 w 1.62 mis 
22.41 w 1.58 mis 
1.56.54 

100 meter 
200 meter 
800 meter 

4e serie 4e Ger \V esse I 
le serie 1 e Ger W esse I 
2e serie 9e Jan de Ruiter 

24, 25 en 26 JUNI NK JUNIOREN DEN HAAG 
Org. Haag Atletiek 

Yri.idï!gavond 24 juni 
Niels Terol zilver hij het speerwerpen 61.36 meter. Reeks: 60.52 - ongeldig - 58.32 -
57.16 - 61.36 - 59.70. Niet zo'n daverende reeks worpen, gelukkig in de 5e worp die 
61.36 m goed voor de 2e plaats 

Zondag 26 juni 
Polsstokhoogspringen: een 8e plaats voor Niels Terol met 3.80 meter. 
Kogelstoten: 7e Martijn Spruit 13.30 meter. 
Discuswerpen: een schitterend nieuw clubrecord eri een 2e plaats op het onderdeel 
discuswerpen met een verbetering van zijn clubrecord met 2.04 meter tot 47.28 meter. 
Twee "Haarlem" deelnemers op flit NK en 2x zilver een heel goed resultaat!! Al hoop ik 
dat in de komende jaren grotere aantallen "Haarlem" junioren zullen deelnemen aan het 
NK. 

Vet M40 

25/26JUNI NK BAAN VETF~N AMSTERDAM 
Org. A.V. Atos 

5000 meter 5e Ton vaa Doom 

29 JUNI HEIDEMIJ BOl(AAL SANTPOORT 
Org. A.V. Suomi Santpoort 

15.42.52 

Temperatuur circa 20 o, nauwelijk wind, elektronische tijdwaarneming 

Heren 100 meter 2e serie 
finale 

1 e Guus Groskamp 
Ze Guus Groskamp 
4e Ger Wessel 

11.33 w 0.37 mis 
11.12 w 0.04 mis 
49.02 400 meter 

800 meter 

<i . .e sene 
1e serie 3e Wim Bergisch 

5e Bart B!om 

IS" 

1.58.06 
1.59.02 



2e serie 8e Jan de Ruiter 1.57.77 

Bij het kogelstoten was er een strijd tussen de junior Martijn Spruit en de senior Maarten 
Hartman 7e Martijn Spruit 11.28 

9e Maarten Hartman 10.00 
Discuswerpen idem 5e Martijn Spruit 40. 84 

Dames 5000 meter 
Heren 1 00 meter 

5000 meter 

Werptweekamp 
6e Maarten Hartman 

7e Maarten Hartman 36.02 

8 JULI INSTUIFWEDSTRIJD SANTPOORT 
Org. Suomi 

Ie serie 
2e serie 

kogel 
discus 

20 °, geen wind 

Ie Marianne v.d. Linde 
1 e Guus Groskamp 
6e Ton van Doorn 
6e Chris Pfrommer 

9.89 
35.20 

16.22.4 een PR! 
11.0 
15.47.6 
16.27.0 I 

15. 16 EN 17 JULI NK BAAN SENIOREN ASSEN 
Org. A.A.C. '61 

Schitterend weer, goede organisatie 

Vrijdag 15 juli 
Marianne v.d. Linde 10.000 meter. Marianne wiel net buiten het eremetaal een 4e plaats 
in de tijd van 34.29.23. Jammer maar ondanks dat een. heel goed resultaat. 
Op diezelfde vrijdagavond kwam ook Schelto SChltens in aktie en ook heer geen 
medaille, een 4e plaats met 55.22 meter. 

Zaterdag 16 juli 
Zilver voor Mieke v.d. Kolk op het verps.ringen 6.21 meter proficiat! Haar serie sprongen 
was als volgt: Ie: 6.00 ( + 0.2), 2e: 0, 3e: 6.21 ( + 1.4), 4e: 4.80 ( + 2.0), 5e: 5.90 ( + 
1.6), 6e: 6.08 ( + 2.01). 
Op de 100 meter liep Guus Groskamp 2 maal in de serie 3e met 11.07 ( + 1.2 m/s) in de 
halve finale 8e met 11. 13 ( + û. 9). 
Te.nslotte Ger Wessel op de 400 meter in de serie 48.48 en in de halve finale 5e met 
48.56. 

Zondag 17 juli 
Vandaag kwam voor "Haarlem" alleen Mieke v.d. Kolk 1n aktie. Mieke hebaaide 
wederom zilver en nu op het onderdeel Hink-Stap-Sprong. Zij overburgde een afstand van 
12.24 meter een nieuw clubr~rd! Haar serie ~rongen: le: 11.87 (- 1/1) 2e: 11.99 (-
0.2) 3e: 12.04 ( + 0.3) 4e: 11.26 { + L 1) 5e: 12.24 (- 0.0) 6e: 11.94 ( + 0.2). 

17 JULI lNSTUIFWEDSTRIID HEERHUGOWAARD 
Org. A.V. Hera 



5 "Haarlem" meiden kwamen hier in aktie! Meer doen, wedstrijden bezoeken!!! 
Op het hoogspringen voor de meisjes B kwamen Jessica Ramakers en Nanda Meyer aan 
de bak. Jessica werd hier eerst met 1.57 meter. Hie_rmee nam zij het clubrecord over 
van Nanda Meyer gevestigd op 24 april jl. met 1.55 rn. Jessica uitstekend gedaan!! Nanda 
werd 3e met 1 . 50 meter. 

Jun.B Kogelstoten 
Discuswerpen 

Jun.C 80 meter 
Hoogspringen 

2e serie 

2e Wendy Uzerman 
3e logeborg Zandbergen 
1 e Marjanne van Sambeek 
1 e Marja.tme van Sambeek 

11.30 
21.30 
10.7 
1.45 

22 JULI INSTU IFWEDSTRIJD UTRECHT OVERVECHT 
Org. U.A.V. Vitesse 

Elektronische tijdwaarneming 

Heren 100 meter (40 deeln. ) 

200 meter (5 deeln.) 
400 meter (47 deeln.) 

8e Guus Groskamp 
20 Jerry Amsterdam 
5e Jerry Amsterdam 
4c Ger W esse I 

11.24 (+1.4) 
11.59 ( + 1.6) 
23.53 ( +0.8) 
48.86 

6 AUGUSTUS KOGELSLINGERWEDSTRIJD AMSTERDAM OOKMEER 
Org. A. A.C. 

Heren kogelslingeren . · ï e Schelto Schelteos 51 . 84 

12 AUGUSTUSAMSTERDAM OOKMEER 
Org. A .A.C. 

Het stukje· proza van de organisatie spreekt voor zich: 
"Weer een instuif achter de rug. Het was erg rustig want het weer was niet best. 
Vanwege blikseminslag hadden we ook geen opwekkende muziek om de stemming te 
verbeteren. Gelukkig was onze weedstrijdsecrea.eis in een zonnige bui, dus was wil je 
nog meer. Ook onze organisator was erg baldadig geworden. Volgende keer beter." 

Heren 5000 meter een vijfde plaats voor Christiaan Pfrommer in een persoonlijke 
recordtijd van 16.29.4 

Discuswerpen 3e Maarten Hartman 33.20 
Jun.A le Martijn Spruit 43.02 

2e AHard van Zwol 24.86 
Jun.B 3000 meter Ie Dennis van Es 10.50.8 

Een jongen met meer mogelijkheden dan zijn tijd 
doet vermoeden. Trainen, trainen en nog eens 
trainen, proberen Dennis het is de moeite waard. 

Ondanks de bar slechte weersomstandigheden ngen wij op het Ookmeers tartan toch 
verschilidoe supporters o.a. Marianne v.d. Linde, Ron Bons, Erik Rollenberg, Sander 
Rutte en de vader van Dennis. 



21 AUGUSTUSDENHAAG 
Org. Haag Atletiek 

Heren Discuswerpen 4e Martijn Spruit 40.90 . // 
I · 

Heren 

Jun. B 

/ 

24 AUGUSTUS INSTUIFWEDSTRIJD LEIDEN 
Org. A.V . de Bataven 

Het weer: af en toe zon en een enkele bui + 20 graden. 

60 meter (16 deeln.) 
100 meter 3e serie 
300 meter 

60 meter 
300 meter 

3e serie 

5e Jerry Amsterdam 
le Jerry Amsterdam 
1 e Jerry Amsterdam 

4e Paul Filmer 
2e Paul Filmer 

7.1 
11.3 
38.9 

8.1 
41.3 

26 AJlG.USTUSlNSTt)lFWEDSTRUD UTRECHT OVERVECHT 
Org. U.A.V. Vitesse 

E1ectrooische tijdwaarneming 

Heren 100 meter (17 deeln.) 9e JerrJ Amsterdam i 1. 73 ( +0.6) 

3 EN 4 SEPTEMBER MEERKAMPENZAANDAM 
Org. A.V. Zaanland 

7-kamp mei~~ 
8e Jessica Ramakers met de volgende resultaten: 

lOO....mh 
19.1 

hoog 
1.55 

totaal 2884 punten 

~ 
7.29 

2.QO_m 
29.4 

V~ 

4.49 
~ 
12.56 

800m 
2.55.6 

4 SEPTEMBER MARS JEUGDCOMP. FJNA LE 2E K,L JONGENS TE ZEVENAAR 
Org. A.V . de Liemers 

8.45 uur was het verzamelen geblazen op deze zondagaochtend. Na een bakje (koffie) AA 
vertrokken we naar het verre Zevenaar. Een busje met aan het stuur Misja (volgens de 
inzeittende gaat het sturen hem redelijk af) verder de atuo van Han Baauw. 
We waren prima op tijd aanwizig op de overigens slecthe atletiekaccommodatie van "de 
Liemers". 
Het weer was zeurderig bijna de gehele wedstrijd motregen. 11 ploegen werden in de 
strijd geworpen "Haarlem eindigde a]s 7e met 6666 punten. Geen geweldig resultaat, 
maar er kan gezegd worden dat er wel flink gekn,>kt is. 
Resultaten ( electronische tijdwaarneming) : 
100 meter 9e Niels Terol 11.86 PR 610 pnt 

18 



400 meter lle Sander Rutte 56.85 
800 meter lle Paul Rijs 2.15 .76 
3000 meter 1 Oe Peter Markwat 10.20.49 PR 
4 x 100 mest. 2e Haarlem (2e s~rie) 46.87 

Niels-Antal-PauJ-Darcy 
hoogspringen 1 Oe Antai Heemstra 1.60 
verspringen lle Darcy de Windt 5.43 
kogeistoten 2e M artijn Spruit 13.55 
discuswerpen 1 e Marrijn Spruit 47.14 
speerwerpen 2e Niels Terol 58.70 
Totaal 

Martijn behaalde de meeste punteZl op een onderdeel n.m. 821. 

Eindstand A-junioren 
1 . AtWa 7925 
2. AAC 7387 
3. Parthenon 7271 
4. Spartaan 6941'~ 

5. GAC 6840 
6. PAC 6716 

7. Haarlem 
8. Scopias 
9. Sprinter 
W. Gr. Ster 
J î. Gouda 

6666 
6540 
6444 
6413 
5869 

535 
507 
501 

1.281 

492 
474 
700 
821 

_ill 
6.666 

Bovenstaande l!Ïtslagen laten ons zien dat er 110g heel wat trainingsarbeid verzet dient te 
worden, - teveel zwalrJ:;:e onderdelen - d·1s boys de komende wintermaanden er keihard 
tegenaan!! 

ONDERLINGE \VEDSTRJJ DEN 

Heh je alle gegevens ai goed bestudeerd! Vul d<m meteen de bon in voor deelname. Kun 
je helaas niet mee doen, dan de andere hon invuHen om je op te geven als jurylid. We 
kunnen ieders hulp hard gebruiken! 



Ik heb zo m'n vaste momentjes. Sommigen onder 
u zullen dat herkennen. Momentjes waarop, tja, 
laten wc zeggen; waarop het wat minder gaat Het 
lijkt wel of dat altijd bij jezelf gebeurd en nooit bij 
anderen. Anderen lopen, tTiw.men, ja zelfs trainen 
gewoon door. Er zijn erbij die bovendien wedstrij
den lopen. Pfffft. Ik dacht altijd dat die vaste 
momentjes hooguit een paar dagen per maand 
voorkwamen. Of misschien een week. Of mis
schien een maB.nd per jaar. Maar t:u, de motivatie 
na 4 v;ekcn vako.ntie weer terugvinden ? Waar ? 
Allereer<>t maar eens een v.-eekendje fietsen met de 
manne. En misschien vindt u me dan wel weer 
eens terug in de uitslagen. Trouwens uitslagen. 
Daar komen vele b~kende lopers steeds maar niet 
in voor. Het nieuwe winterseizoen, een nieuwe 
start, ik hoop dat veei blessureleed en motiva
tieproblemen wederom tot het verleden zullen 
aehoren. 

• Een timetable voor de komendeperiode. 

• 

• 

1 en 2 oct Onderlinge wedstrijden vd A V 
zie aankondiging elders 

Do 6 oct 10 km baan voor de LA 
zie aanlwndiging eldeïs 

Zo 16 oei TROS-loop 
Dt>. :;tart 'Wintertraining op de baan en de start 
van de krachttraining wordt in het volgende 
clubblad bekend gemaakt. Meestal is dat 
begin novem~r 
De Kennemer Crcss Cup vergadering is op 3 
oktober en d2..'!rna worden de definitieve data 
van de wedstrijden gepubliceerd. 
Natuurlijk trainen wij op dinsdag om 18.00 
uur nog ALTIJD in H'lemmer Hout. 

"{''!" l V ltS cg en dc>1lrgevei, aan Boesten 023<~85623 
\Vaar mogelijk staat rt~ behaalde plaats per kategorie 
aangegeven. 1'1di;;n niet bekend staan er : ?? 

?? Ti!bvrg ten miles JO km 

Mariarme vd Linde 34.48 

12 mei Vestloop Alkmaar 2l.lkm 

?? Chrisriaan Pfrommer 1.18.59 

15 mei Marathon Utrecht 

?? Christiaan Pfrommer 

19 mei Lions Heuvel-loop 

?? Christiaan Pfrommer 

1 Willem Faber 
2 Mohamed Koultourna 
3 Ruud Kuipers 
2 Roei Ramakers 
3 Martin vd Weiden 
6 Dick Kloosterboer 
9 Jeroen Peeters 
10 Frank v Ravensberg 
3 John Jongboom 
11 Hans Adelaar 
12 Lex vd Pol 
14 Manin Hoeksema 

21.1 km 

1.18.19 

JO km 

34.19 

15 km 

48.48 
50.59 
52.33 
59.17 
59.19 

1.00.37 
1.01.18 
1.01.23 
1.01.45 
1.03.28 
1.09.55 
1.12.15 

21 mei Jle Drenthe Marathon Kla'veen42.2km 

1 Willem Westerholt 2.31.38 

Sjun Twente Marathon Enschede 42.2 km 

?? Christiaan Pfrommer 2.47.09 PR 

12 jun 3M Marathon Leiden 

?? John Jongboom 

62 Roel Ramakers 
83 Alex de Vries 

42.2 km 

3.20.32 

21.1 km 

1.24.00 
1.25.22 



Uitslagen vervolg 

12 jun Grachtenloop Amsterdam 18 km 

l.i6.16 20 Frank v Ravensberg 

17 jun Derde Velserbroekloop IOkm 

2jul 

1 
2 

Ton vanDoom 
Wim Westerholt 

33.22 
33.44 

Drentse Volksmarath. Noorsch. 42.3 km 

8 Wim Westerholt 

25 Roei Ramakers 
71 Cees vd Woude 

3.06.03 

21.1 km 

1.32.39 
1.50.19 

23 jul NK Halve marathon Wolphaansd21.1 km 

5 aug 

5 Ma.-rianne vd Linde 1.20.23 

Het was wann, anne Ton en Christiaan, zij 
stapten uit, moesten met de trein terug naar 
Haarlem en Ton vergat zijn wedstrijd
kleding. 

Frans v Sprangloop Velsen 5/an 

1 Ton van Doorn 15.54 
4 Christiaan Pfrommer 16.08 
7 Lenard Vaessen 17.07 
12 Arno Molenaar 18.02 
1 ]ohn Jongboom 18.20 
18 Adriaan v Strien 19.37 
21 Cees Oord ' 23.30 

Za 1 en Zo 2 oct 
Onderlinge wedstrijden 

van de A V Haarlem 

Speciaal voor LA'ers op 
zondag 4 afstanden waarop ze 
zich onderling kunnen meten 

Vanaf 12.00 uur tot ong 16.30 : 

2CO mtr, 400 mtr, 
800 mtr en 3000 mtr 

Komt allen!! 
ook voor jurering als 

je niet kunt lopen 

Do 6 oct 
10 km op de baan met 
persoonlijke ronde

begeleiding 

Vanaf 18.00 uur inschrijven 

19.00 uur le serie (langzame) 
20.15 uur 2e serie (snelle) 

Haarlem~ en Holland
leden lopen gratis 

Komt allen !! 
ook voor jurering/teller 

als je niet kunt lopen 

LAATSTE BAANTRAINING op donderdag 29 september! 

Donderdag 6 oktober 10 KM baan! 
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LAATSTE BAANT:RAINiNG OP DONDE:ru>AG29 SEPTEMBER! 

VAN HARTE GEFELICITEERD 

~=-c:.-. 

I 
,/ 
l 

KOREN 

5-8 
13-8 
16-8 
17-8 
5-9 
1.4-9 
17-9 
23-9 

XAVIER KON'l:'EN 
ESTRELLA WIELINGA 
JENNIFFER BAS 
ALEXANDER RIJFF 

'

RUTGER NELIS 
ALAIN BINDELS 

tJL·:. 
~~J --

1-10 
1-10 
5-10 
7-10 
20-10 
23-10 



UITSLAGEN P U P I L L E 

We hebben uitslagen voor jullie van wedstrijden in Santpoort op woensdag 8 
juni , Amsterdam{Ookmeer} de competitie op 11 juni en de competitiewedstrijd 
in Manniekendam op 2 juli. Nog allemaal voor jullie vakantie. Wat lijkt dat 
al weer een tijd geleden he, die wedstrijden ! 
Een fijne vakantie gehad ? Als jullie dit lezen zijn jullie al weer enige 
dagen naar school geweest. Hopelijk heb je een gezellige klas. 
Maak er een fijn schooljaar van ! 
Zoals je kunt zien op het wedstrijdoverzicht is ook het na-zomer atletiek
seizoen weer gestart. Doe mee en schrijf in. Bij Joke of je trainer ! 

PUPILLENWEDSTRIJD SA1rrPOORT WOENSDAGMIDDAG 8 JUNI 

ESTRELLA liet ons in een briefje het volgende weten: " Hallo allemaal/ 
woensdag 8 juni (gisteren) was het een wedstrijd die erg _nat was. Alexander 
en ik (Estrella} waren toen we klaar waren doorweekt. De 1000 meter ging 
goed, misschien een PR. Alexander is 3e geworden en ik 9e. Het was verder 
wel leuk. Doeiiiiiiii 

ALEXANDER RIJFF (B) 40m-6.7 
ESTRELLA WIELINGA (Al} 60m-10.2 
CHAJA WALLAGE {A2) 60m-11.8 

hoog-l.OOm bal-24.98m (3e) lOOOm-4.03.5 
ver-2.91 kogel-4.92 (9e) lOOOm-4.29.7 
ver-2.92 kogel-3.93 (7e) 

PUPILLENCOMPETITIE AMSTERDAM ZATERDAG 11 JUNI 

BARBARA vond er het volgende van: " De atletiekwedstrijd i n Amsterdam was 
erg leuk. Gelukkig was het mooi weer. l1arij e heeft een medaille gewonnen 
met.de 1000 meter . Voor mij was het de tweede wedstrijd " 

Hoewel Barbara zelf le is geworden bij de driekamp geen medaille. Best een 
beetje zuur natuurlijk, maar hij een competitiewedstrijd gaat het om bet 
bij elkaar optellen van de punten rinelusief estafette) van de beste vier 
jongens of meisjes uit je ploeg. Daar gaat het die dag om. Om het als ploeg 
gezamenlijk proberen te bereiken vau de finale ! De lOOOm telt niet mee en 
daarom is dat zo'n dag een indi ddueel nummer en worden er daar wel 
medailles gegeven. 
DENNIS IJZERMAN (Al) kogel- 7.87m hoog-0.95m 60m-9 . 0 (le) lOOOm-3.27.4 
JOEP PELSSER (Al) kogel-3.97n hoog-l.OOm 60m-10.3 (26/34) 1000~-4 .05.4 

De jongensploeg pupillen A2 was compleet en deed de estafette in 37.3 sec, 
de vijfde tijd van de negen ploege:n. In de totaal uitslag een mooie 2e 
plaats en dus goed op weg naar een finaleplaats ! 
HUUB DE VRIES {A2) bal-36.78m ver-4.04m 60m-9.1 (3e} lOOOm-3.36.3, BART 
VAN BUCHEM (A2) bal-34. 04 ver-3. 5 5m 60m-8. 9 (7e} lOOOm-4. 00.9, PASCAL 
STOLKER (A2) bal-29.74m ver-3.41m 60m-9.9 (20e) lOOOm-3.56.7, RUTGER 
MELIS (A2) bal-28.54m ver-3,42m 60~-10.0 (23/40) lOOOro-4.17.1 
ALEXANDER RIJFF (B) bal-24.52m ver·-3.57m 40m-6.7 (Se) lOOOm-3.51.9, BAS 
DE VIT (.S) bal-19 .14m ver-3.19m 40m-7.1 (12e} lOOOm-3.49.4, ESTRELLA 
WIELINGA (Al) kogel-5.08m hoog-0 .80m 60m-9. 7 (lOe} lOOOm-4.21.5, Sl.NNE 
VAN BUCHEM (Al) kogel-4.5lm hoog-0.95m 60m-10.2 (12e} lOOOm-4.22.3, 
DAPHNE DICKMANN (Al) kogel-2.84m hoog-0.75m 60m-11.1 (21/23) 
BARBARA ZV~~LD (C) bal-13.82m hoog-0.85m 40m-7.6 (le) lOOOro-4.57.0 
KARIJE DE VIT (C} bal-11.05m hoog-0.65m 40m-7.8 (Se} lOOOm-4.28.8 



PUPILLENCOMPETITI~WEDSTRIJD MONNICKKNDAM ZATERDAG 2 JULI 

Van PASCAL ontvingen we het volgende briefje: '' We gingen eerst de nummers 
bij Emmy halen. Toen we de nummers hadden, begon de wedstrijd. We begonnen 
met de estafetteloop. Na de estafette gingen we naar de 60 meter sprint. 
Daarna moesten we verspringen. Na het verspringen was er balwerpen. Toen 
het balwerpen af was gelopen begon de 1000 meter. Huub en Dennis waren 
eerste op de 1000 meter en zij kregen ook een medaille. 

ALf:X.Ah"DER RIJFf {B) ver-3.54 40m-6.9 kogel-5 .48m (Se} lOOOm-3.48.9, BAS 
DE WIT (B) ver-3.16m 40rn-7.1 kogel-5.73m (6e) lOOOm-3.39.9, BART VAlf 
BUCHKM (A2) bal-35.08 60m-9.2 hoog-l.lOm (6e) lOOOm-4.03.5, HUUB DE VRIES 
(A2) bal-33. 78 60m-9.6 hoog-1.15 (8e), DElfNIS IJZERMAN (Al ) ver-3.90m 
60m-9.3 kogel-7.13m (2e) lOOOm-3.43.4, BARDARA ZWAANKVELD (C) 40m-7.4 
ver-2.83 bal-11.02 (2e) lOOOm-4.47.2, HARIJE DE WIT (C) 40m-7.9 ver-2.73 
bal 10.52 (Se) lOOOm-4.14.7, DORIEN TEENGS (B) kogel-5.35 40m-6.9 ver-
3.44 (le}, ESTRELLA WIELINGA (Al) kogel-5.02 60m-10.0 ver-3.39 (4e) 
lOOOm-4.16.2, SAlf~E VAN BUCHEM (Al} kogel-4.95 60m-10.4 ver-3.45 (8e) 
lOOOm-4.16.5, SAHNE DE WIT {Al) kogel-3.13 60m-11.0 ver-3.17m (23/26}, 
RUTGER NELIS {A2) bal-28.78 60m-10.4 hoog-l.OOm (lle) lOOOm-4.41.1 
PASCAL S'i'O!.KER (A2} 60m-9. 6 hoog-1. OOm lOOOm-4. 03.6 

De ESTAFETTE van de A2 ploeg ( Rutger, ?ascal, Huub en Bart ) ging in 36.6 
en een tweede tijd van alle ploegen. 
Van de 7 deelnemende A2 ploegen eindigden we na de drie voorrondes op een 
mooie derde plaats, net een paar punten tekort voor de tweede plaats, welke 
recht bad op een finaleplaats ! Kijk naar: 
1} AV 23(Amsterdam} 11.580 punten, 2} KÀV Holland met 10.929 punten, 3} AV 
HAARLEM 10.667 punten, 4) Blauw Wit 10.420, 5} Startbaan 10.255, 6) AAC 
9126 punten en 7) Atos met 4885 {niet compleet) punten. 
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EET WISSELTJE - DE JEUGDRUBRIEK IN HET CLUBDLAD VAN AV HAARLEM -

ZOEKT JONGE JOURNALISTEN EN TEKENAARS (M/V) VAN 8 T/M 15 JAAB. 
I 

MAAK HIER JO\fw TEKST EN{OF TEKE!HNG ,. ( INLEVEREN BIJ TRAINER ) 

,-~-------------~-------------~---------------------------------ï 
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I I l NIET GENOEG RUIMTE ? DE ACRTERKAiiT l-1AG JE OOK GEBRUIKEN ! ! f 
~---------------------~------------------------------------------~ 
Waar over ?? Bijvoorbeeld over de training, de trainers, de 

~edstrijden op de a t letiekbaan, indoor, cross. 
Wat vind je van de ·t raining in de duinen; op de 
baan en in de zaal. ~lat vind je van " Het Wisseltje " 
Waarom vind je atletiek een fijne sport. En ••oo 

over ideetjes van jezelf wat we op de club zouden 
kunnen of moeten doen. Denk bijvoorbeeld aan ~at 
~e - met oudars en trainers - zouden kunnen orga-
niseren voor jullie. En over ••••• bedenk het maar ! 



UITSLA.G:El'J J U N I 0 R E N 

SANNA PISCAER (D2} 60m-9.0 speer-20. 70 discus 20.53 ver-3.94 kogel 
10.45 en een 1e plaats, JANNli DE '!fAARD {D2} 60m-8.7 speer-13.40 discus 
15.32 ver-3.97 Jwgel-6.46 (4e), CHP.ISTA VER'I'ON (D2) 60m-10.2 speer-11.24 
discus 14.28 ver-3.01 kogel 7.93 (6e) JOANHA ANDREliS (C2) SOm-11.2 
80mhrd-13.2 hoog-1.35 ver-4.55 speer-25.56 {2e} 
JASON HKNS!NGH (C2) 100ru-12.3 lOC:rthrd-15.4 hoog-1.65 ver-5.17 speer-
36, 70 (3e}, PATRICK DE BOO {C2} lOOm-15.0 lOOmhrd-20.3 hoog-1.45 ver-
4.33 speer-26.50 {7e), ROBERTO SLIERINGS {Cl) 100m-13.2 speer-11.58 
discus 20.54 ver-4 .00 kogel 7.15 (lle), ROBBERT SCHIPPERS (C2} 100m-13. 7 
speer-36.16 discus-31.62 ver-4. 79 kogel 9. 71 (lle), RDCO VERTON (C2) 
lOOm-13.9 speer-23.18 discus-20.64 ver-4.63 kogel-8.13 (17e) 

DISTRICTSKAHPIOENSCHAPP&t JUNIOREN C KROMHEHIE 28 EN 29 MEI 
Zaterdag eerst regen, later droger. Kil, temperatuur ongeveer 15 graden. 
Geen windvoordeel. Zondag de gehele dag droog weer met wat zon. Temperatuur 
ongveer 16 graden. Geen windvoordeel. 
JOANNA ANDREWS {C2) ver-4.64 {lle} 80mhrd-13.4 en B-finale 13.3 (4e} 
300mhrd-51 .7 (8e) speer-27.58 (7e), ~~JANNE VAN SAMBEEK {C2) ver-4.78 (8e) 
SOm-serie 10.4 en 10.4 en · finale 10.4 {4e), JASON NENSINGB (C2) lOOmhrd-
15.8 (serie) speer-35.36 (13e) ver-5.21 (12e} 100m-12.3(seriej en halve 
finale 12.0 

CID JUlHOREN COitPETITIEVEDSTRIJD KROlmENIE 4 JUNI 
(Regenachtig winderig weer, ca.15 graden, geen windvoordeel} 

MEISJES JUNIOREN D (le klasse) 
JANRADE WAARD: 60m-8 .3 ver-4.30 MARIEKE VAN ESSEN: 60m-8.8 hoog-1.20 
RUBY BOGAfu~T : 60m-9.2 ver-3 .68 BALTIEN DE WIT : lOOOm-3.38.5 60hrd-
12.3 LINDA ROOSEN: lOOOm-3.48.2 speer-15.18 KARIJE ZANDSTRA: lOOOm-
4 .01. 6 ver-3. 57 CHRISTA VERTON: 60mhrd-13 .1 kogel-7. 73 JKNNIFER BAS: 
60mhrd-13.7 hoog-1.15 JOSINA KROOH: hoog-1.30 kogel-6.25 SAMBA PISCAER: 
kogel-10.76 speer-19.80 PATRICIA ,TANSEfi: speer 13.54 
ESTAFETTE {overgelopen) 33.7 EINDl~ITSI.AG; 1) DEM 7916p, 2) BERA 7832, 3) 
ADA 7267 4) HAARLEM 6889 5) LYCUR~US 6687 

JONGENS JUNIOREN D (2e klasse) 
IVO van KENFEN: 80m-10.9 ver-4.49 BOB AL: 80m-12.5 discus-10.12 , ROB 
DE VIT: 1000m-3.23.4 kogel-6.81 Hl.TTHIJS WOLFf: lOOOm-3.54.7 · 80mhrd-17.5 
RALF TEUNISSE: 80mhrd-15.2 hoog-L30 MATTBIJS TEENGS: ver-4.16 discus 
20.54 , ARJAN SETZEKORN: kogel-6.75 
ESTAFETTE: diskwalificatie (maar kleine lettertjes gezet ..••• ) 
EINDUITSLAG: 1) DXH 4832 2} BLAUW ~IT 3231 3) AKU 3189 4} AV HAARLEM 3136 
(dus zonder estafette punten) 5) LYCURGUS 2580 

JONGENS JUNIO~EN C (2e klasse} 
ROBERTO SLIERINGS: lOOm-12.9 1500m-).06.2 ROBBERT SCHIPPERS: SOOm-2.17.7 
discus-34.10 GUIDO HOLNAR: lOOmhrd-17.4 hoog-1.45 REKCO VERTON: ver-4.23 
speer-34.24 TIK VAN KEHPEll: kogel-9.52 speer-32.84 
ESTAFETTE: 52.0 EINDUITSLAG: 1} AAC 6512p 2} DEK 6478 3) AV HAARLEK 6355 
4) BLAUW WIT 5942 5} AV HAARLEMKER~;ER 531 



VERVOLG· UITST..IL-IAGEN JUNIOREN C/D 

IU~ISJES .. IlJ:HIOREN D {le klasse} 
J~~A DE Wl~RD: 60m-8 . 4 ver-4.33 MARIEKE VAN ESSEN: 60m-9.5 hoog-1.20 RUBY 
BOG~~RT: 60m-9 . 5 hoog-1 . 10 BALTIEN DE WIT: lOOOm-3.41.3 60mhrd-12.4 HARIJE 
ZANDSTRA: lOOOm-3.5 4.3 ver-3.48 JOSINE KROON: 60mhrd-12.5 hoog-1.30 CHRISTA 
VERTON: 60mhrd-12.8 koael-7.91 JENNIFER BAS: ver-3.31 speer-12.94 SANNA 
PISCAER; kogel-11.8 0 speer-20.94 SUZANNE ANDRIESSEN: kogel - 8.41 LINDA 
ROOSeN: speer-16.10 
ESTAFETTE: 34.1 EINDUITSLAG: 1} DEM 8395 2} GAC HILVERSUM 7797 3) AV 
HAA.RLE'K 7016 4} IU\V HOLLAND 1 6450 5)TRIAS HEILOO 6308 6} ALTIS 6007 en 
7} KAV HOLLAND 2 3331 

JONGENS JUNIORrui D (2e klasse} 
ROB DE WIT: lOOOm-3 . 20.2 kogel-6.88 ARJAN SETZEKORN 1000m-3.23.6 kogel-6.13 
Rl.LF T~UNISSE 80mhrd-15.8 hoog-1.30 MATTRIJS WOLFF SOmhrd-16.7 hoog-1.10 
IVO VAN KEMPEN: ver-4 .38 SOm-11.7 lt\TTHIJS TEENGS: ver-4.21 discus-19.08 
ESTAFETTE: 44 . 6 (2e tijd} EINDUITSLAG: 1) DEM 4902 2) AV HAARLEM 4062 

3) STATINA 3291 4) AV TRIAS 3289 5} GAC 2699 
6) A.LTI S 2672 

JONGEliS JutHOREf~ C (2e klasse} 
JASON MENSINGH; lOOm-12.6 100mhrd-16.1ROBERTO SLIERINGS: lOOm-13.6 SOOm-
2.13.5 ROBBERT SC3IPPERS: 1500m-4. 42. 4 discus-23.46 GUIDO MOLNAR: lOOmhrd-
16.8 ver-4.95 R~ICO VAN BELLE: hoog-1.50 discus-25.68 REMCO VERTON: kogel-
8.04 speer-30.94 
ESTÁFETT.E: 50 . 4 {le tijd) EINDUITSLAG: l)AV HAARLEM 6758 2} DEM 6363 3)KAV 

.::.. ~ i; . {~i:· .. ~/ ~ 
E I N D S T A N D C/D COMPETITIE i~ _;, ~--co~ 
HEISJES D (le klasse) ~ :illi. 

1} DEM 16 , 427 2) HERA 15.873 3) Gh\ 15.447 4) BOLLAMDIA 15.1~0 5) ADA 
14.910 6) EDAM 14.889 
Deze eerste zes verenigingen aldus naar de finale. 
De AV HA!Bl.EM D-meisjes werden 9e (1;.905 punten) van de 24(!} ploegen. 
Toch een heel mooi resultaat in de eerste klasse met heel veel concurren
tie. 

JONGENS D (2e klasse) 
1) DE::! 9734 2) NOORDKOP 9081 3) SUOlH 8994 4) ZAANLAND 8775 5} PIJBEN
BURG 8443 6) Monnickendam 8368 
Op een zevende plaats en dus een plaa~s te laag voor de finale AV HAARLEM 
met 8012 punten. Even slikken. Jullie hebben je best gedaan ! Aantal 
deelnemende ve~e~igingen 25. 

JONGENS C (2e klasse) 
1} AV ZAANLAND 15.347 2} STARTBAAN 11.891 3) SUOHI 14.196 4) AV HAARLEM 
13.446 5} AAC 13.440 6) TRlATHLON 1 ~ .331 
AV HAARLEM met de C-juniore~ dus naar de finale op 2 juli in Heerhugowaard 
! Aantal deelnemende verenigingen in · .e competitie 27. 

2-:J 
I 
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JONGENS C-Jtn:IOREN IN DE DISTRICTSfiNALE !!!!! 

Heerhugowaard. Zaterdag 2 juli 1994. Districtsfinale C/D junioren. 
De Jongens junioren C van AV Haarlem waren er bij. Zouden zij zich in deze 
finale kunnen verbeteren van een vierde plaats in de (voor}competitie naar 
een plaats bij de eerste drie ? Ze zijn er voor gegaan en met succes. 
Ondanks een matige estafettetijd {Se tijd) was er na het tellen van alle 
punten een wel v~rdiende derde totaalplaats voor AV Haarlem. 
Gefeliciteerd ! ! 
De definitieve uitslag: 1) Startbaan 7463 punten, 2) Zaanland met 7378 
punten 3) AV Haarlem 7001 punten, 4) Suomi 6979 punten, 5) AAC 6951 punten 
en 6} Triathlon me~ 6144 punten. 

Voor het AV Haarlem succes ~orgden: 
REHCO van BELLE: hoog-1.55 discus-30.06 REMCO VERTON: kogel-8.38 speer-
32.86TIH van KEMPEa: kogel 8.27 speer-23.42 ROBBERT SCHIPPERS: 1500m-4.51.6 
discus-33.70 ROBERTO SLIE.RINGS: 800ID-2.12.2 lOOm-13.4 JASON INGH: 
lOOm-12.3 lOOmhrd-15.8 GUIDO KOLNAR: ver.-5.15 lOOmhrd-18.5 
ESTAFNTTE; 50.4 (5e tijd) . 
===~===~====~=~========~============================;=============-

MEERKAMP C/D 

BALTI!N DE tUT {Dl) 

RUBY BOGAAR'l' {Dl} 

SANNA PISCAER (D2) 

CHRISTA VhRTOlJ {D21 

ARJAN SETZZKORN (Dl} 

RALF TEUIHSSE (D2 } 

ROB DE VIT !D2) 

60mh-11.9 ve.· - 3. 72 sp-16.82 l!g-1.30 kog-8.31 
600m-2.01.0 (~/28} 
60mh-13.1 ve~-3.59 sp-13 . 02 hg-1.15 kog-6.87 
600m-2.11 .4 {16/28) 
60mh-12.4 ve~-4.53 sp- .• • •• hg-1.45 kog-11.44 
óOOm-1.52.9 ;6/!8 zonder punten voor speer) 
60mh-13.0 ve: -3.37 s,-13.64 hg-1.15 kog-7.72 
600m-2.03.9 ~ 16 /18) 
80m -13.0 sp··14.84 ver-3.46 kog-6.60 80mh-16.9 
hoog-1.20 lOOOm-3.24 .8 {21/31} 
BOm -12.0 sp-2956 ver-4.30 kog-8.50 SOmh-14.7 
hoog-1. 30 ll:Oom- 3. 37.7 (14/27) 
aom-11 . 7 sp- 2124 ver-3.98 kog-6.64 80mh-15.7 
hoog-1 .20 lûOOm-3.17.8 (18/27) 

Wat het weer betrof ( i.v.m. j~ r~e.staties): d€ eerste dag temperatuur 
ongeveer 22 graden, geen wtridvocrdr el , hoog vochtigheidsgehalte. Regen en 
onweer aan het begin, later droog mot zon. 
De tueede dag temperatuur ongeveer 23 graden met zon, geen windvoordeel. 



ZAANDAM 9 EN 10 JULI 1994 CID JUNIOREN MEERKAMP 

Deelnemers AV Haarlem: RUBY BOGAART, BALTIEN DE YIT (jr} en TIM VAN KEMPEN 

Een goed atletiekweekend, mooi weer , lekker windje, misschien i~ts te warm 
als de wind wegviel. Behoorlijk grote deelname en een prima wedstrijd. 
De 60 meter horden leverde geen P.R. op voor Ruby en Baltien, die 13.2 en 
12,0 liepen maar bij hoog was het raak. 
Ruby ging eindelijk over 1.20m terwijl Baltien 1.35m overbrugde en 1.40m op 
een haar na miste. 
Bij speer wederom een P.R. voor Baltien met 19.08m terwijl Ruby tot 13.06m 
k\.;am. Tim zat zaterdag niet echt lekker in de wedstrijd. De 100 meter 
leverde hem met 13.0s weliswaar een P.R. op maar daarna ging bet niet meer. 
Het hoog 1. 30m en 3. 81m bij ver waren onder de maat, evenals kogel met 
7.68m. Op zondag sprongen Ruby en Baltien 3.58m en 3.85 ver. Ruby kogelde 
naar 6.84m terwijl Baltien tot 8.40m reikte, een P.R. 
Op de zware afsluitende 600 meter liep Ruby naar 2.07.9 (P.R.), terwijl 
Balt1en naar 2.02.2 zwoegde. 
Tim startte op de lOOm horden met een P.R. van 21.03 en ging naar 17.60m 
me t de discus. Helaas maakte een soort hooikoorts een einde aan zijn 
meerkamp: d:iemaal ongeldig bij speer en op de 1000 meter niet gestart. 
Bal tien plaatste zich met een Je plaats voor de dis trictskampioenschappen 
meerkamp in september. 
==================================~====~====================~=========== 

W E D S T R I J D 0 V E R Z I C H T 
J u N I 

Za 10 september 

Za 17 september 
Zo 18 september 

Zo 25 september 
Za/Zo 01/Q~ oktober: 

0 R E N / c & D 

Haarlem, Jaarlijkse koppelwedstrijd ouders/verzorgers 
met junioren D. Infovel op training uitgereikt. 
Krommenie,inschrijven uiterlijk 5 september 
Amsterdam/Ookmeer, Landelijke Junior D-spelen 
info bij je trziner/Joke ivm inschrijfvoorwaarden 
Castricum, inschrijven tot 12 s2ptember 
Haarlem , onderlinge wedstrijden/clubkampioenschappen 
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Za 10 september 

Za 17 september 
Zo 25 september 
Za oktober 

Haarlem , Jaarlijkse koppelwedstrijd ouders/verzorgers 
met pupillen A/B/C. Infovel op training uitgereikt. 
Santpoort, inschrijven tot 5 september 
Castricum, inschrijven tot 12 september 
Haarlem, onderlinge wedstri jden/clubkampioenschappen 

===========================~;============================================= 

C ~ DiiEC&IDS 

Voor SAl~A PISCAER mogen we twee clubrecords noteren. Tijdens de competi
tiewedstrijd in Hilversum op 18 juni verbeterde Sanna haar clubrecord kogel 
tot 11.80m. Het oude clubrecord difcus van Ingeborg Zandbergen met 17.92 
werd bijgesteld door Sanna tot 20.53 in de wedstrijd hij DEM op 7 mei. 
MARJA..Jffl'E VAN SA.M'3EEK kwam tot 3x (! ) een evenaring van haar clubrecord op 
de 80 meter in e~n en dezelfde weds t rijd: series en finale in 10.4 tijdens 
de districtskampioer~chappen op 28 /~1 mei in Krommen~e. 



UZZEL-puzzel - ~{j]fpuzzeJ..,puzzel 

Van buiren naar binnen invullen: 

1. inwendig orgaan 
2. soort lied 
3. dier dat wel 'de koe der 

armen' werd genoemd 
4. windrichtng 
5. vogelsoort 
6. karakter 
7. plaats in Zeeland 

a. logé 
9. enigszins 

10. beroep dat vaak in 
"zwart pak" wordt 
uitgeoefend 

11. overschot 
12 .. heel kort 

In de vakjes met de cijfers (van 1-12): meer in ltaliê, waar 
het vaak heerlijk zonnig is. 
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