
(het heeft voor ons bedrijf echt geen zin om hier te adverteren, 
maar Joop vroeg het en om onduideli jke redenen konden wi j niet weigeren ... ) 

VVisten dat ïullie in Haarlem het centrum van 
popmusicerend Nederland ligt? 

Bananas BV 
Bakenessergracht 97 
201 1 JV Haarlem 
023-327388 

opnamestudio's • oefenruimtes 
apparatuurverhuur • management 
platenlabel • reclameproducties 

Let eens op de volgende artiesten als de radio aanslaat, of loop naar de platenzaak en koop de CD's! 
(dan verdienen wij weer iets van de advertentiekosten terug) 

Van Dik Hout • Beatcream • The Blue Man Con • Bintengs 
Vivid • Horn Of Plenty • The Feel • The Blue Guitars 

Circus Custers • Hollands Diep 

DE SPIKESSPECIALIST VAN HAARLEM. 
RUNNERSWORLD. 

Voor het allerbeste op loopgebied 
moet je bij Runnersworld zijn. 

Het beste advies van mensen die 
zelf lopen. Waar je een b rede kollektie 
wedstrijdschoenen en speciaalsp ikes 
vi.ndt . Voor iedereen die in de atletiek 
grip zoekt. Bij dé s pikesspecialist van 

Haarlem dus. 

/ 

:::::::c::sriORLD 
SPECIAALZ AKEN, GERUND DOOR RUNNERS. 

Anegang 29,201 1 HR H aarlem 
tci. 023 · 328756 

Runn ng · Indoor · Tennis Triathlon · Fitne ss Walking 

1920- 1995 

clubblad atletiek vereniging .. haarlern .. 



de wissel officieel orgaan van atletiekvereniging "haarlem" 
ingeschreven kamer van koophandel haartem nr. v. 594199 

opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd 

het dagelijks bestuur: 
voorzitter 
joop van drunen 
ramplaan 98 
2015 gz haartem 
tel. 023-244340 

de wedstrijdsecretariaten: 
AIB jun + senioren 
joop van drunen 
ramplaan 98 
2015 gz haartem 
tel. 023-244340 
giro 550553 

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

meer dan 
25 jaar ervaring 

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

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

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

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 

Vraag vrijblijvend 
prijsopgaaf 
Elke inlichting 
zonder verplichting 

Boogaard 
assurantiën s.v. 
(adviseurs voor pensioenen, verzekeringen, 
hypotheken en financieringen) 

Vraag vrijblijvend offerte! 

. ······. ....... 

Kenaupark 19 
2011 MR Haarlem 

Telefoon 023 • (5)31 95 01 

nva : •• lid Telefax 023- (5)31 25 89 

penningmeester 
rob de nieuwe 
ramplaan Sa 
2015 gr haartem 
tel. 023-24827 4 

C/D jun + pupillen 
emmy ramakers 
bloemveld laan 51 
2015 he haartem 
tel. 023-2 4 1826 

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

girorekening 643883 
bankrekening 56.80.10.477. 
t.n.v. penningmeester a.v. 
haartem te haartem 

wanneer J6 om welke onvoorstel
bare reden dan ook je lidmaat
schap bij onze vereniging wilt 
beëindigen moet je dit altitd 
schriftelijk doen bij de leden
administratie en uiterlijk 15 da
gen vóór hel nieuwe verenigings
jaar (=kalenderjaar) begint. 

speel mee in toto of lotto 
inlich!lngen bij Wim hartman 
tel. 023-256036 

VISHANDEL 
LEO van RH-IJN 

ruim 30 jaar een begrip 
in Haarlem en omstreken. 
Tevens uw adres voor 
visschotels en salades. 

Frans Halsplein tei.023-252333 

• • andrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ELECTROTECHN/SCH INSTALLATIEBUREAU 

ecoMPUTERS & SUPPLIES 

eoRGANISATIE - 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 

CYCLOÏDE VIBRATIE THERAPIE 

• 50 %sneller Blessure herstel 
• Blessure preventie 
• Prestatie bevorderend 

-RENS VAN BRUGGEN 

SPORTMASSEUR/-VERZORGER 

Erkend door het N.G.S. 

Behandeling o.a. met Cycloïde vibratie Therapie aan huis of in eigen praktijk 

Leeuwendalersstraat 9 
2026 AA HAARLEM 
023 - 389672 

Autobeklederij 
VANBEEM 

(/ 

u 

Eig. T. F. Andrews 

L 

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

Behandeling volgens afspraak 

11111 
GRAFISCH C:ENTRUNl. 

DRUKKERIJ JOS MATHOT 

OFFSET-DRUKWERK 

VORMGEVING 

PRE-PRESS 

Postbus 2096, 2002 CB Haarlem 

Waarderweg 56, Haarlem 

Tel.: 023 - (5) 34 34 34 
Fax: 023 - (5) 31 80 32 

11111 



JAARVERGADERING 

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

DONDERDAG 9 MAART 1995 

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

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

AG EN 0 A: 

1. Opening door de voorzitter 

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

3. Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen 

4. Jaarverslag van de secretaris 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

6. Rapport van de kascommissie 

7. Verl(iezing van het bestuur 
Volgens rooster is aftredend; 
joop van Drunen - voorzitter (herkiesbaar) 
Jas van Belle - commissaris (herkiesbaar} 
Eventuele voordrachten van kandidaten voor deze functies dienen. ondertekend door 5 leden 
en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, 10 dagen voor de vergadering 
te worden ingediend bij de secretaris . 
Tevens bekendmaking van de diverse commissies. 

8. Vaststelien van de begroting 1995 

9. Ingekomen voorstellen 
Voorstetien dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de secretaris 

10. Verkiezing kascommissie 

11. Rondvraag 

Names het bestuur 

José Capellen 
secretaris 





JAARVERSLAG SECRETARIS 1994 

Terugkijkend op 1994 is het eerste dat in onze gedachten komt het abrupte afscheid dat wij 
moesten nemen van Hiltje Hartman, Wim Westbroek en John Meure. 
Op 21 augustus overleed op 67-jarige leeftijd in haar slaap zeer plotseling Hiltje Hartman. Een 
steun en toeverlaat in vele zaken voor A.V. Haarlem. 
Wim Westbroek overleed op 28 september op de leeftijd van 73 jaar. Hij was oud-voorzitter van 
A.V. Haarlem en de stimulerende kracht achter de bouw van ons krachtcentrum. 
Op 9 november bereikte ons het ontstellende bericht dat door een noodlottig ongeval ons zeer 
sympathieke lid John Meure op 33-jarige leeftijd om het leven was gekomen. 
Deze berichten kwamen hard aan in de vereniging. Wij weten zeker dat Hiltje, Wim en John bij 
A.V. Haarlem in heiinnering zullen blijven. 

1994 was voor onze vereniging geen opzienbarend jaar. In de zomer liep de renovatie van de 
atletiekbaan als rode draad door het seizoen. Dit bracht met zich mee dat er tijdens de trainingen 
niet optimaai van de baan gebruik kon worden gemaakt. Natuurlijk had de renovatie ook invloed 
op de thuiswedstrijden. Een gevolg van het niet optimaal kunnen benutten van de atletiekbaan 
was een slechte trainingsopkomst . Uitwijk mogelijkheden werden geboden bij Suomi in 
Santpoort en op de grasvelden rondom de atletiekbaan, maar er gaat toch niets boven een 
optimale thuisbasis. 
Zeker nu de baan zowel in het zomerseizoen als in het winterseizoen gebruikt wordt. 

Wederom werden wij dit jaar geconfronteerd met een tariefsverhoging van de baanhuur. Het 
gemeentebestuur had de sportverenigingen echter toegezegd dat ter compensatie de jeugdsport
subsidie aangepast zou worden. Onze verbazing was daarom zeer groot toen aan het eind van 
1994 bleek dat 8 & W van de gemeente Haarlem besloten had de jeugdsportsubsidie tasegawijs 
(in 2 jaar) geheel af te schaffen. Een onbehoorlijk beleid van de gemeente zo vinden wij. 

Financieel wordt het steeds een grotere puzzel om de eindjes aan elkaar te knopen. Zeker 
wanneer je geconfronteerd wordt met extra niet voorziene uitgaven. Afgelopen jaar werd het 
Pim Mulier Sportpark veelvuldig bezocht door (jeugdige) vandalen. Misschien kan in de toekomst 
een banenpooler uitkomst bieden door zijn/haar aanwezigheid op het sportpark. Vooralsnog 
wordt de vereniging geconfronteerd met vernielingen en vermissingen. 
Helaas moeten wij ook constateren dat wij zeer slechte betalers onder onze leden hebben. De 
vereniging moet op tijd aan haar verplichtingen voldoen. Wij verwachten dat ook van onze 
leden. 

In ons 74e levensjaar werd een aanvang genomen met de voorbereidingen op ons jubileum jaar. 
Onder leiding van Roei Ramakers werd een jubileumcommissie gevormd die de zorg van deze 
viering op zich neemt. Jullie horen hier uiteraard binnenkort meer van. 

In 1994 werd ook weer contact onderhouden met K.A.V. Holland. In de wandelgangen werd 
uiteraard veel gesproken, maar zo af en toe kwamen we ook officieel bij elkaar om eens te 
polsen hoe verschillende zaken ervoor stonden. Wij hopen in 1995 de gesprekken voort te 
zetten. 

Het kader tekort bleef ook in 1994 bestaan. Nog steeds zijn niet alle commissies optimaal bezet. 
Een zware taak dus voor het bestuur en de commissies. Teveel werk rust op te weinig schou
ders. Altijd en immer zijn wij op zoek naar gemot iveerde frisse krachten. Ook voor 1995 geven 
wij de hoop niet op. 
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HET LEDENBESTAND 

MANNEN stand stand categorie 
Categorie 01 .01 .94 erbij eraf 31.12.94 1995 

Pupillen 9 13 6 16 11 
0 -junioren 13 7 6 8 
C-junioren 7 3 3 7 5 
8-junioren 8 1 1 8 10 
A-junioren 6 2 3 5 4 
Senioren 105 7 27 85 89 
Leden van verdienste 4 4 4 
Ereleden 2 2 2 

Totaal 154 26 47 133 133 

VROUWEN stand stand categorie 
Categorie 01.01.94 erbij eraf 31 .12.94 1995 

Pupillen 8 6 3 11 8 
0 -junioren 15 1 6 10 9 
C-junioren 5 2 4 3 5 
8-junioren 8 3 5 4 
A-junioren 1 1 4 
Senioren 22 4 9 17 17 
leden van verdienste 
Ereleden 

Totaal 59 13 25 47 47 

TOTAAL stand stand categorie 
Categorie 01 .01.94 erbij eraf 31 .12.94 1995 

Pupillen 17 19 9 27 19 
0 -junioren 28 1 

I 13 16 17 
C-junioren 12 5 7 10 10 
8-junioren 16 1 4 13 14 
A -junioren 7 2 ..;:; 6 8 
Senioren 127 11 36 102 106 
Leden van verdienste 4 4 4 
Ereleden 2 2 2 

Totaal 213 39 72. 180 180 

Utt bovenstaand overzicht blijkt dat het ledenverlies dat enige jaren geleden is begonnen alleen 
maar erger wordt. Hadden we vorig jaar nog een negatief saldo van 12 leden (5,33%). dit jaar is 
het opgelopen tot een totaal verlies van 33 leden. Dit is maar liefst 15.49% van het ledenaantal 
van januari 1994. 

HET BESTUUR 
Tijdens de jaarvergadering van 1994 werd het bes {uur met gew ijztgd. 
Het bestuur zag er in 1994 als volgt uit : 
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Voorzitter: 
Secretaris: 
Penningmeester: 
Commissaris: 

Joop van Drunen 
José Capellen 
Rob de Nieuwe 
Jos van Belle 

Commissaris: Nico Treep 
Commissaris: Willem Gebe 
In 1994 vergaderde het bestuur ca. 1 x per maand met uitzondering van de zomermaanden, 
waarin het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) indien nodig wekelijks of 
2-wekelijks vergaderde. 

DE TECHNISCHE COMMISSIE 
Na de jaarvergadering waarin Sandra Klesser terugtrad als commissielid was de samenstelling 
van de Technische Commissie (TC) per 1 maart 1994 als volgt; 
Han Baauw (voorzitter) 
Jaap van Deursen (secretarisl 
Joop van Drunen 
René Ruis 
Brenda Stoete 

Trainers 
Het trainerscorps in 1994: 
Sprint: Martin Huizing 
Midden afstand: Jaap van Deursen (tot nov. '94) 

lange afstand: 
Frank V ersteeg (vanaf nov. '94) 
Arno Melenaar 

Breedte groep: Bert Steen 
Werpers: 
Junioren A/8: 

Schelto Scheltens (tot nov. '94) 
MisjaSteen (tot nov. '94) 

Junioren C: 

Junioren D: 

Erik Rollenberg (vanaf nov. '94) 
René Moesman (tot nov. '94) 
Martijn Spruyt (vanaf nov. '94) 
Baltien de Wit 

Pupillen: 
Invaltrainer 

Prestaties 

Emmy Ramakers 
René Moesman 

Clubrecord~: verbeteringen in 1994 

Indoor Jun1oren 8 Jongens 
1000 M Peter Markwat 

Indoor Junioren A Jonoens 
Kogelstoten Martijn Spruit 
Kogelstoten Martijn Spruit 

Outdoor Junioren A Jongens 
Speerwerpen Niels Tero! 
Speerwerpen Niels Terol 
Speerwerpen Niels Terol 
Discuswerpen Martijn Spruit 
Discuswerpen Mart:jn Spruit 
Discuswerpen Martijn Spruit 
10 Kamp NietsTerol 

2.55.8 

14.14 
14. 71 

61.18 
62.08 
63. ')0 
44.60 
45.24 
47./8 
5811 pnt 
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Den Haag 23-01-94 

Den Haag 23-01-94 
Den Haag 27-02-94 

Haarlem 17-04-94 
Santpoort 08-05-94 
Hengelo 04-06-94 
Haarlem 24-04-94 
Alph. ad Rijn 12-06-94 
Den Haag 26-06-94 
Santpoort 7/8-05-94 



Outdoor Junioren B Meisjes 
7-kamp Jessica Ramakers 3103 pnt Santpoort 7/8-05-94 
Hoog Nanda Meyer 1.55 Al ph. a/d Rijn 12-06-94 
Hoog Jessioa Ramakers 1.57 Heerhugowaard17 .07.94 

Indoor dames 
Hinkstapspringen Mieke v/d Kolk 12.10 Den Haag 20.02.94 
Verspringen Mieke v /d Kolk 6.16 Zwolle 22.01.94 

Outdoor dames 
Hinkstapspringen Mieke v/d Koik 12.24 Assen 17.07.94 
1 00 rr. horden Brenda Stoete 14.9 Santpoort 19.06.94 
4 x 1 OOm Brenda-Carla 

Jacque!ine-Mieke 49.1 Santpoort 19.06.94 
Kogelstoten Jaqueline Konermann 10.97 Haarlem 17.04.94 
400 m horden Carla vid Klei 73.48 Utrecht 29.05.94 
5000 m Marinanne v/d Linde 16.22.4 Santpoort 08-07-94 

Outdoor heren 
Speerwerpen NietsTerol 61.78 Haarlem 17.04.04 
Speerwerpen Niets Terol 62.08 Santpoort 08.05 .94 
Speerwerpen Niels Terol 63.50 Hengelo 04.06.94 

Competities 

Het afgelopen Jaar werd de A.V. Haarlem vertegenwoordigd door één damesploeg, die uitkwam 
in de eerste klasse van de district-competitie. Zij behaalden in de finale de zesde plaats. In 1995 
mogen de dames weer in de eerste klasse van de district-competitie uitkomen. 

De 1 P. herenploeg kwam uit in de eerste klasse. Dit was het eerste jaar dat de heren in deze 
klasse uitkwamen. Na twee wedsîrijden eindingden zij als 1 2de, en hoefde hierdoor niet meer 
mee tP doen aan promotie/ degradatie wedstnjden. 

De 2e herenploeg presteerde dit jaar wisselvallig. Door een slechte bezetting van de eerste 
wedstrijd konden zij geen finale wedstrijd halen. 

De JOngens die deelnamen aan de landelijke mars A-junioren competitie 2e klasse plaatsten zich 
voor de finale. Hier eindigden ziJ als 7de (landelijke finale) . 

De meisjes A juntoren bereikten de landelijke finale net niet. 

Nederlandse Kampioenschappen 1994 

Nederlandse Kampioenschappen Indoor Den Haag 19 en 20 tebr!,Lari 1994 
Verspringen Mieke v/d Kolk 6.07 Goud 
Htnkstapsprong · Mleke v/d Kolk 12.10 Goua 

Nederlandse Kampioenschappen Studenten Hengelo 12 en 13 Mei 1994 
Kogelstingeren Schelto Scheltens 49.90 Goud 
400 111 Ger Wessel 48.87 Zilver 

Distict~ kampioenschappen Senioren Utrecht 28 en 29 Mei 1994 
Hoog Erik Rollenberg 2.00 m 
Verspringen Brende Stoete 5.50 m 

D!sttcts kampioenschappen Junioren Utrecht 28 en 29 Mei 1994 
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Junioren P, 

!<ogelslingeren Martijn Spruit 28.86 Goud 
Discuswerpen Martijn Spruit 42.56 Zilver 
Kogelstoten Martijn Spruit 13.94 Brons 
Soeerwerpen Niels Terol 61.64 Goud 
Polsstokhoog Niels Tcrol 4.10 Goud 

NedertandsP- Mars baankampioenschappen Junioren Den Haag 24-25-26 juni 1994 
Junioïen ll.. 

Speerwe·pen 
Discuswerpen 

Niels Ter0l 
Martijn Spruit 

61.36 
47.28 

Zilver 
Zilver 

r~eder 1andse BaankamPioenschappen Senioren Assen î 5-16-1 7 juli 1994 
Dam<.>s 
Verspringen Mieke v<:n der Kolk 6.21 Zilver 
Hir kstapspringen Mieke v<ln der Kolk 12.24 Zilver 

Onder!iölg_e Wedstriiden 
De clubkarnpioenen van 19~zijn: 
Meisjes B Wendy IJzerman 
Jongens 8 Paul Rijs 
Jongens A Ntels T erol 
LA-groep 
Dames 
Heren 

Nico Treep 
Brenda Stoete 
Guus Groskamp 

DE JF.IJGDCOMMISSIE 
in de maanden januan, februari en maart wordt er hard en gezellig getramd 1n de zaal. maar niet 
ollec1 get·a:r:d, er zijn volop wedstrijden waar de A .V. Haarlem kleuren door pupillen en junioren 
duidelijk a~rw,_re7ig zijn. 
C·B prachtige lildoorbaan in de Houtrust-hal Den Haag wordt voor wedstrijden meerdere malen 
bezocht en ook in andere indoor:ocaties in den land zijn wij erbij. De stoere doorzetters - en dat 
zijn niet aiiC'en jongens ! - vinden we bij regen en modder tijdens de cross, tot zelfs in de finale. 
Klc~sse! 

Bij atletiek is "uitrusten" C! niet b;j. Voor de atleten niet en ook niet voor het vrijwilligerskader. In 
maart wordt elk jaar na veel gepuzzel achter de schermen het wedstrijdoverzicht voorbereid. 
Veel wedstrijden, veel keuze. A.V. Haarlem was er weer vaak bij. Zoals elk jaar lukte het dit jaar 
ook weer preciet. op tijd bij de eerste zomeïhaantr :~ining het wedstrijdoverzicht te publiceren. 
Getraind werd er zomers op Ge maandag- en de donderdagavond op de baan. 
De eerste wedstrijd voigens trarlitie op de eigen baan samen met K.A.V. Holland en A.V. 
Haarlemmermeer_ 
F.en week later al de start van de competitie van de junioren CiD. Doodzonde, dat we dit jaar net 
gaen ploeg op de been kond8n brenÇ~en !iii de mqisjes C, vorig jaar nog districtskampioen (met 
de kleinste ploeg!) en dit jaer langs oe kant .... Wel gingen de jongens D en C en de meisjes D 
ervoor. Na drie competitiewedstrijden vverdzn de meisjes D in de grote eerste klasse 9e van de 
24 ploegen. De jongens D in de 2e klasse beha&'den net geen finaleplaats (de eerste zes gaan 
over naar de finalei en werden 7e van de 25 ploegen. 
De jongens C in de 2e klasse vierden feest: een 4e plaats na drie voorrondes en dus naar de 
grote finale in Heerhugowaard. DaN verbeterden zij zich nog met een prima 3e plaats. 
Ook de pupillen deden met inzet en vooral veel dtletiekplezier mee aan de pupillencompetitie. Als 
je geen complete ploeg van mmïmaal 4 at1eetjes h3bt doe je gewoon Individueel serieus mee. De 
jongens pupillen A gingen als ploeg, en konden niet doordringen tot de finale. 
Het nazomerseizoen begon op een geheei verniP.uwde baan! 
Na de zomervakantie was er het jaarliJkse succefnummer voor pupillen en D junioren met hun 
ouders/verzorgers in de koppelwedstrijd. Dit jaar op 10 september met goed weer. 
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Het winterseizoen deed zijn intrede met het indooroverzicht 1994/1995. We zijn er best een 
beetje trots op, dat we elk jaar weer van meerdere indoororganisaties een - fel begeerde -
uitnodiging krijgen om met pupillen en junioren CiD aan hun indoorwedstrijden deel te nemen. 
De onderlinge wedstritden op 1 en 2 oktober sluiten het baanseizoen af. 
in oktober houden we een maandje rust (het enige in het jaar) om fris via de zaaltraining door de 
week en de training op zondag op de baan of in de duin het cross- en indoorseizoen tegemoet te 
treden . 
Sinterklaas vergeet ook dit jaar de A.V . Haarlem niet, zijn snoepgoed echter wel maar zijn 
prachtige en snelle pieten regelen nog snel een kleine versnapering. Sint heeft beloofd in 1995, 
als hij 75 jaar wordt, dit meer dan goed te maken! 
We hopen. dat het in 1995 weer net zo'n sportief en gezellig atletiekjaar zal worden als in het 
jaar 19954! 
Namens alle jeugdleden willen we al die vrijwilligers heel hartelijk danken. die de jeugdatletiek bij 
A.V. Haarlem dit jaar weer mogelijk hebben gemaakt: bestuur. trainers. wedstrijdsecretariaat, 
jury, clubbladredactie, kantinemensen, ouders en heel veel anderen! Met nog meer jeugdleden en 
een "beetje'· meer kader wordt het in 1995 · ons 75 jarige jubileumjaar - weer een prima jeugd
atletiekjaarl 

OE LANGE AFST ANO COMMISSIE 
In 1994 is het aantal papieren leden iets teruggelopen. Het werkelijke trainingsbezoek (zondag
morgen) bleef rn aantal ongeveer gelijk. Rond 10 - 15 (veelal dezelfde) atleten. Ook de niet 
officiële, maar wel echte "Haarlem" trainingen op dinsdag in de Hout en donderdag in het 
krach1centrum heeft ee!l constante deelname. Gezelligheid speelt, naast prestatie een belangrijke 
rol. 
Arno rv1olenaar verzorgde de trainingen. 
De LA commissie bestaat uit Evert van Ravensberg, Gerko Vos, Arno Molenaar en Bert Boesten. 
Met de vaste vertegenwoord1ger uit t1et bestuur, Rob de Nieuwe is dit een basisteam dat, naast 
gezellighe1d, m het jaar ook nog enkele daden verricht. De meesten doen d1t reeds !ang zodat 
verversing van de ploeg noodzakeliJk lijkt. Gelukkig kunnen we putten uit een betrouwbare 
groep vriJwi lligers d1e ons b1J wedstnjden assisteert. Dank aan o.a. René Ruis en Martin 
StrookmarL 
Wij hebben in 1994 drie loopevenementen georganiseerd. De Wintercross (2 .5, 5 en 10 km) 
werd goed bezocht en kriJgt een goed gewaardeerde plaats in het Kennemer Cross Cup circuit. 
Er Zit één afgevaardigde vi'ln de LA-commissie m het overleg met de vijf ''Kennemer Cross 
Verenigingen". 
De Spaarnwoudeloop ( 10, 20 en 30 km) was een succes. Het nieuwe parcours (een ronde van 
exact 10 km met elke km een aanduiding) zorgde voor positieve reacties . Voor het eerst in tijden 
was er een bescheiden financieel voordeel. 
Bij de LIGN's loop (5, 10 en 15 km) was de opkomst groter dan het jaar daarvoor. 
De mannelijke toppers in onze groep zijn voornamelijk heJen op leeftijd. Deze veteranen roeren 
zich op regionale en soms nationale wedstrijden yoed. Echt jonge alenten (twintigers) zijn op dit 
moment niet voorhanden want de snelle senioren hebben allen de veertig al in zicht. 
Natuurlijk heeft onze "topster" (Marianne v.d. Linde) nog steeds haar positie in de vaderlandse 
(sub)top. 
Door weeromstandigileden en enkele misverstanden dit jaar geen "social events" . We hopen in 
1995 wel weer eerr trainingsweekend (april) en een fietsweekend (september) te organiseren. 
In 1995 zetten we bovenstaande activiteiten voort. In het clubblad hopen we u zo goed mogelijk 
op de hoogte te houden over komende wedstrijd~n, gelopen wedstrijden, soc1ale ontwikkelingen 
en allerlei (on)zin betreffende de Lange Afstands groep. 

DE CLUBBLAD COMMISSIE 
De clubbladredactie onderging in 1994 geen WIJZigingen en wordt nog steeds gevormd door 
René RUIS, Nico Treep en José Capellen. Het clubblad verscheen dit jaar 8 maal. Mevrouw 
Hartman droeg samen met de inbindploeg de zo•g voor het verzendklaar maken en verzenden 
van het clubblad. Wij zijn zeer dankbaar dat de heer Hartman na het overlijden van zijn vrouw 
deze taak heeft voortgezet. 
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Oe redactie moch1 re~enen op de regelmatige bijdragen van Joop van Drunen (wedstrijduitsla
gen), Bert Boesten (A.V. Haarlem Runners) en Emmy en Roei Ramakers (het Wisseltje). 

DE WEDSTRIJD ORGA~JISA TIE COMMISSIE 
Een commissie die gebaseerd is op samenwerktng tussen K.A.V. Holland en A .V. Haarlem. Joop 
van Drunen. René Ruis en Truus van Voorst vertegenwoordigden A.V. Haarlem. Door de 
renovatie van de atletiekbaan werden er afgelopen jaar maar 5 wedstrijden op onze atletiekbaan 
in het Pim Mulier sportpark georganiseerd. 
Ben Stoete moest om gezondheidsredenen een stap terug doen. Cees Roozen nam de taak 
"juryleden" van hem over. Gelukkig kon de commissie ook dit jaar weer een beroep doen op de 
vele onmisbare juryleden die A.V. Haarlem en K.A.V. Holland rijk zijn. 

MêDISCHE BEG:::LEIDING 
De medische begeleiding bestaat uit de clubarts Frits Knuvelder en de clubfysiotherapeut 
Marti1!n Huta Galung. Atleten met blessures konden een beroep op hen doen. 

HET KRACHTCENTRUM 
Het krachtcentrum is een onmisbare schalcel n onze vereniging. Er wordt uiteraard veel 
tramingsarbeid verricht door onze atleten en onze huurders. Verder wordt er ook tijdens 
wedstrijden veelvuldig van he;: centrurn gebruik gemaakt. Het bestuur vertoeft er regelmatig voor 
de bestuursvergadering en vsrgedert dan ook over het krachtcentrum . Dit jaar stonden helaas 
ook de vernielingen en dus herstelwerkzaamheden op de agenda. Met dank aan Guus Groskamp 
en Han Baauw die de nodige werl-.zaamheden op Lich namen. Onderhoud is een belangrijk punt 
en heeft de voortdurende aandacht van het bestuur. 

OVERtGE J\_CTIVITEITcN 
In het voorjaar werd wederom een trainir.gsweekend georganiseerd . De breedte ploeg toog 
samen rnet de middenafstand ploeg naar Apeldoorn. 
Mevrouw Hartman en de heer Mooienaars hebben zich wederom ingezet voor de lotto/toto. 

TOT SLOT 
Een jaar met ups P.n downs. Geen bijzonder jaar. Wij hopen dat 1 995 in vele opzichten 
vreugdevol mag zijn. WiJ rekenP.n dan oo!< op een ieders inzet. 
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VAN DE REDACTIE 

Altijd weer apart dat eerste clubblad in het nieuwe jaar. ..... het jubileum jaar 
van A.V. Haarlem. 75 JAAR, dat is niet niks, dat moeten vele van ons nog 
maar eens zien te halen. Hopelijk maken we er met z'n ailen een heel mooi, 
gezellig en sportief en vooral feestelijk jaar van. Aan de jubileumcommissie zal 
het niet liggen, die zijn ai een tijdje het een en ander aan het uitbroeden. De 
eerste resultaten daarvan vinden jullie bijgesloten in dit clubblad!! Lezen en 
opgeven! 

Voordat we het feestelijke jaar echt gaan openen wil het bestuur natuurlijk 
eerst jullie aandacht voor ''belangrijke zaken" te weten OE JAARVERGADE
RING. Oe datum staat natuurlijk allang in jullie agenda, die was tenslotte al in 
het december nummer van de Wissel te tezen. 
Aile stukken hebben jullie nu in jullie bezit, zodat iedereen weer van van alles 
en nog wat op de hoogte is. De bedoeling is dan natuurlijk wel dat jullie 
komen op 9 maart en dan bedoelen we ook IEDEREEN. 

Onlangs werd tijdens de 4e Kennemer Cross Cup, DE STfJN · JASPERS 
MEMORIAL, deze sympc:\thieke en talentvolle atleet herdacht. Conno du 
Fossé schreef naar aan!e1 iing van deze memorial een artikel over de atletiek 
carrière van Stijn. 

Alhoewel de atletiekbenen nog raffelen in de indoorhallen, staan ze waar
schijnlijk ook alweer te trappelen om het tartan te betreden. Nog een kleine 1 
1/2 maand en dan mogen jullie weer. MAANDAG 3 APRIL start het zomersei
zoen om 18.15 uur voor èe pupillen Den C junioren, en om 19.00 uur voor 
de senioren. 

De kantine wordt dit jaar weer beheert door A.V. Haarlem ... .. dus kunnen we 
alle hulp gebruiken die we kunnen krijgen. Wordt u gebeld, zeg dan ja 
natuurlijk wil ik wel kantinedienst draaien!!!! 

De kopij datum 
WOENSDAG 29 MAART 

orrorelierr.tJg ö-11883. tnnkrekenmg 5G 80 10 477 1 n v penntn(Jtnt.JASlN a ~ 1183tlem '~ h;ltJrtem 



officieel nieuws 

EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

PUPILLEN C: 
T. (Tatiana} Rijft 
L. (Leroy) Nieuwpoort 

SENlOREN: 
G.J. (Geoffrey) Dillen 

ADRESWIJZIGING: 

louis Hartzplein 4 
Johanna Westerdijkstraat 13 

Duverwoordestraat 52 

2033 VC HAARLEM 
1991 SW VELSERBROEK 

2013 AG HAARLEM 

Peter en Marjolein Woortman, Dassenbos 173, 2134 RD HOOFDDORP 
Bert Bols, Scheldelaan 12, 2105 XG HEEMSTED~ 

MEDEDELING VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 
Emmy Ramakers heeft te kennen gegeven met de training van de pupillen te stoppen. Dit houdt 
in dat per 1 april 1995 een nieuwe trainer(sterl voor de pupillengroep moet staan. 
Daarom is de technische commissie NAARSTIG OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE PUPillEN 
TRAINER(STER). Wie heeft interesse om onze allerjongste jeugd te begeleiden en te trainen? 
Bent u zelf de aangewezen persoon, of weet u iemand in uw familie, vrienden of kennissenkring, 
wellicht uw buurvrouw of ·man, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Adressen vindt u 
op de eerste pagina van dit blad. 
Mede namens het bestuur willen wij Emmy Ramakers nu alvast danken voor haar jarenlange 
inzet en de vele uren die zij afgelopen j_aren in de vereniging heeft gestoken, wij zullen je missen! 

ST ART liCENTIE 

ledere atleet, lid van een atletiekvereniging krijgt elke jaar een nieuwe start 
licentie. Dit is een kaart met hierop je persoonlijke gegevens. Op deze kaart staat 
ook je licentie nummer. Dit nummer blijft altijd het zelfdel 
Voor een atleet is dit een heei belangrijk nummer. Bij elke wedstrijd waaraan . 
hij/zij deelneemt moet dit nummer bij de wedstrijdorganisatie bekend zijn. Bij een 
wedstrijd met voor inschrijving :zal de wedstrijdsecretaris zorgen dat het nummer 
op het inschrijfformulier staat. Doet een atleet mee aan een instuifwedstrijd dan 
dient hij dit nummer :zelf te noteren op het inschrijfformulier. Het is dus belangrijk 
dat je je nummer altijd bij je hebt. Je start licentie hoort dan ook thuis in de 
sporttas! De K.N.A.U. gaat zeer streng optreden (een flinke boete voor de club 
die de wedstrijd organiseert) wanneer Oi> de formulieren het licentienummer 
ontbreekt. Het. kan dus gebeuren dat een club je weigert in te schrijven wanneer 
je je licentié nummer niet weet. Dit geldt voor alle atleten, van pupil tot lange 
afstanders! Het is dus noodzaak dat je je :1urnmer bij je hebt, uit je hoofd leert, in 
je tas, wedstrijdshirt, broek of weet ik waar noteert. 

om aan te schaHen: speel mee in de toto/lotto 

1 \ 'naarlem wedstrqd:;t' rt.., rt1e Ki11 ('ml11eerT' d1v pn1z •nlu.hlu1oen hiJ mevr hdltman tel 25o03G 
av 'hJarlem" ltlelll.!khroelqc t.llv ll"lli>fl 

VP.rknJg i..Hlar b•, JOOP vc1n druncn 



ATLETIEK VERENIGING ''HAARLEM" 

APM-games APM-games APM-games 

Met de Atletiek Vereniging Haarlem naar een atletiekwedstrijd ? 

"Dat doen we toch wel vaker" is natuurlijk uw reactie. 
"Natuurlijk doet u dat regelmatig, daarom bent u waarschijnlijk ook lid" zo is ons antwoord dan. 

Echter, vanwege de viering van ons 75-jarigjubileum, is het plan om met elkaar een bijzondere atletiekgebeurtenis 
in Nederland bij te wonen. Niet als deelnemer maar (u raadt het al) als toeschouwer. 
Jaarlijks worden in Hengelo de Adriaan Paulen Memorial games (APM-games) gehouden. Het meest 
smaakmakende atletiekevenement in Nederland met vele internationale sterren. Europese- en zelfs wereldrecords 
(vorig jaar bijv. 12.56 op de 5 km) kan de Nederlandse helhebber alleen bij dàt gala op eigen bodem aanschouwen. 
Trouwens, Adriaan Pau/en was een vooraanstaandA V Haarlem lid. 

U krijgt zin, dat voelen wij (leden van de jubileumcommissie). Welnu hier volgen enkele nadere gegevens : 

Dattmz van het evenement : 
Plan van de A V Haarlem : 

Wat zijn de kosten : 

Wie gaan er mee : 

Wat zijn de voorwaarden: 

Maandag 5 juni 1995 (tweede pinksterdag) van ongeveer 15.00 tot 20.00 uur. 
We huren een bus, vertrekken vanuit Haarlem in de morgen, drinken koffie, lunchen 
ergens halfvenvege in het bos, bezoeken de APM-games en gaan retour naar Haarlem. 
U bent later in de avond thuis. 
De A V Haarlem wil de kosten voor de bus en versnaperingen ondenveg (koffie en 
lunchpakket) betalen. 
Wij willen u vragen zelf de toegang tot de APM-games te betalen. We proberen een 
korting te bedingen. De prijs is hierdoor voorlopig /25,- per persoon. Hoger wordt het 
bedrag vrijwel zeker niet. 
Vanaf C-junioren tot en met veteranen en juryleden. U mag als lid ook nog één 
introducé meenemen. 
Natuurlijk, eindelijk ook enkele regels. We hebben besloten dat we ons "uitje" alleen 
door laten gaan bij een minimale deelname van 50 personen. Een bus is anders te duur. 
Wij willen voor 1 april van u weten of u meegaat. U kunt dit doen door onderstaand 
strookje z.s.m. in te vullen, op te sturen èn de toegangsprijs te storten. 
Indien er meer aanmeldingen dan stoelen in de bus zijn geldt: ''Wie het eerst komt, 
...... ". Als het reisje niet doorgaat ontvangt u uw geld natuurlijk terug. 
Als "uitje" definitief doorgaat, u heeft zich aangemeld en u kan onverhoopt niet mee; 
dan wordt u zelfverzocht om voor plaatsvervanging te zorgen. Er is geen restitutie van 
het APM-games toegangsbewijs. 

Iedereen die zich aanmeldt ontvangt voor 1 mei bericht van ons. 

Wij hopen op een busje vol met liefhebbers, 
namens de jubileumcommissie A V Haarlem 7 5 jaar, met vriendelijke groeten, 

Bert Boesten 

}(-------------------------------------------------------
Naam : Introducé 

Adres : Naam : 

PC +Woonplaats : Leeftijd : ___ _ 

Telefoon: 

Gaat mee met de A V Haarlem reis naar de APM-gamcs. 
Heeft het geld op één van de aangegeven rekeningen gestort. 

M/V: 

Stuur het strookje op naar : Stort het geld (tnv PeMingmeester A V Haarlem) op : 
Bert Boesten 
Gijsbrecht van Aemstelstraat 121 
2026 VC Haarlem 

Postbankrekening : 643883 of 
ABN rekening : 568010477 
Infonnotie : 023 385623 
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7 JANUARI SNS BANK INDOOR EELDE 

Ondanks de gladheid was Jerry Amsterdam naar het noorden afgereisd om daar aan de eerste 
wedstrijd van het jonge jaar 1995 deel te nemen. 
Jerry nam deel aan de sprinttweekamp: 50 meter: 6.36 

60 meter: 7.29 

Van de 41 deelnemers behaalde Jerry de 12e plaats een goede klassering. 

14/15 JAN. HOUTRUSTHAL OEN HAAG_2e WEST-NED. INDOORKAMPIOENSCHAPPEN 

Verheugend was de deelname van een behoorlijke groep A /8 junioren aan deze wedstrijden! 

Heren 60 meter 9e serie 5e Jerry Amsterdam 
200 meter 4e serie 1 e René Moesman 
polshoo.g l 0 Niets Terol 
hoogspringen 1 0 Erik Rollenberg 

A jongens 60 meter 1 e serie 4e Erik van der Veen 
400 meter 2e serie 5e Erik van der Veen 

Bjongens 60 meter 3e serie 3e Darcy de Windt 
5e serie 2e Jason Mensing 

3e Paul Rijs 
60 meter h. 2e serie 3e Jason Mensing 
hoogspringen 7/1 1 Remco van Belle 

Jason Mensing 
verspringen 4e Darcy de Windt 
kogelstoten 9e Paul Rijs 

8 meisjes 60 meter h. 4e serie 1 e Joanna Andrews 
verspringen 16 Joanna Andrews 
kogelstoten 3e Wendy IJzerman 

21 JANUARIIJSSELHAL ZWOLLE 

Heren 50 meter 3e serie 1 e Jerry Amsterdam 
1/2 finale 3e Jerry Amsterdam 

22 JANUARI IJSSF.LHAL ZWOLLE 

Heren 60 meter 7e serie 2e Jerry Amsterdam 
1/2 finale 5e Jerry Amsterdam 

29 JANUARI HOUTRlJSHAL DEN HAAG 

Heren 60 meter 2e serie 2e René Moesman 
3e Ger Wessel 

12e serie 6e Jerry Amsterdam 
14e serie 2e Guus Groskamp 

400 meter Se serie 3e Jan de Ruiter 
16e serie 5e Ger Wessel 

3 

7.37 
23.55 
3.80 
1.85 

7.76 
55.61 

7.62 
7.77 
7.89 
9.61 
1.65 PR 
1.65 
6.30 PR 
10.78 

10.09 
4.42 
11 .87 

6.2 
6.32 

7.36 
7.36 

7.39 
7.61 PR 
7.47 
7.04 
53.22 
50.85 



5 FEBRUARI AMSTERDAM OOKMEERHAL 

Dames 50 meter 3e Meraud de Rooy 7.3 

A meisjes kogelstoten 1 e Nanda Meijer 9.36 

B meisjes 50 meter 2e serie 1 e Marjanne van Sambeek 6 .8 (snelste tijd) 
kogelstoten 1 e Wendy IJzerman 11.89 

A jongens 50 meter 2e serie 2e Erik van der Veen 6.6 

B jongens 50 meter 2e serie 1 e Darcy de Windt 6.3 (snelste tijd) 
3e serie 2e Jason Mensing 6.5 

3e Peter Markwat 7 .1 
polshoog 6e Paul Rijs 2.80 
kogelstoten 2e Peter Markwat 11.43 PR 
Hinkstapspr. 1 e Darcy de Windt 12.50 

3e Paul Rijs 11.97 
50 meter h. 1 e Jason Mensing 7.6 

Darcy staat met zijn 12.50 meter op de 2e plaats van de Nederlandse Indoorlijst bij de jongens 
B. Een uitstekende prestatie! 

Het is verheugend te kunnen constateren dat de groep A/B junioren veelvuldig de indoorhallen 
bezoekt. 

12 FEBRUARI 1995 HOUTRUSTHAL DEN HAAG 

60 meter 1 e serie 1 e Guus Groskamp 7 .18 
Be serie 3e Ger Wessel 7.64 

200 meter 1 3e serie 4e Ger Wessel 23.15 

A jongens 60 meter 3e serie 3e Erik van der Veen 7.65 
200 meter 2e serie 2e Erik vàn der Veen 24.21 

Bjongens 60 meter 6e serie 2e Jason Mensing 7.54 
finale Be Jason Mensing 7.66 

verspringen 2e Darcy de Windt 6.19 
1B ,•ason Mensing 4.92 

B meisjes verspringen 5e Marjanne van Sambeek 5.02 PR 
kogelstoten 1 e Wendy IJzerman 1 1.96 PR 

jaarvergadering ~ 995 ?????? • 
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EERSTE STIJN JASPERS MEMORIAL 
Een terugblik op ean ~root at!eet uit Y-enn~me:land. 

Aan de 4e cross in de KEPn9mer Cross Cup is dit }aar voor de eerste maai de naam verbonden van 
Stijn Jaspers. Stijn Jaspers woonde met i:ljn ouders. zusters en broer In Aardenhout Op school 
deed Stijn enthousiast aan voetbal, judo, 2."-.vemmen, aan hockey en basketbal. Hij had echter een 
grote voorfieide voor de atletiek, het hsrd!open, welke laatste sport hem niet door zijn toenmalige 
docenttSo werd geadviseerd. Atletisl( Is op schoof een ondergeschoven kind. Toch meldde de Jonge 
Stijn zich op 19-jarlge leeftijd aan bij een atletlslt.verenlging, de /tV. Haartem. Omstreeks begin 
januari voegde een zeer magere Jongen met lange 5telten .zich bij de hêJdlopers, dia o.a. wekelijks tn 
de wlntem1aanden een training op het Bloemendaafse ~rand afwerl<tan. In groepsverband werd van 
de Kop Zeeweg naar de IJmuldertSe pier en terug gelopen en al spoedig was Stljn bij de voorsten te 
vinden. 
In maart van dat jaar 1980 werd op ds atletl9kbaan In Haa,rtem het Kennemer kampJoanschap 
gehouden. Temidden van oen aantal middenafstandlopers uit de regio stond Stijn Jaspers aan de 
start van de 1.500 m .. Allen dn2gen spikes, uitgezo;- jerd de onervaren junior. Als een speer schoot 
hij weg na het startschot, de concurrentie In hun vuistje lachend, achterlatend. Die stort spoedig In 
en dan pê.!<ken vte hem op ons gemak terug. Ook onder de toeschouwers werd e!genlilk niet anders 
gedacht Ml}n vriend Evert var: Ravensberg en Ik moeten elkaar ook wel fronsend hebben aangeke-
ken. Samen bezatef'l wij tot dan toe aiie belangrijke clubrecords op de midden- en lange afstand biJ 
onze versch'llonda clubs, Ha~.riem en Holland. 
Sti}n etortta echter nist in! Op zijn trainlngsschoenen trok hij het hoog ingazette aanvangstempo 
gewoon door en I!Qt de andere lopers met een tijd van beneden de 4.10 mln. vei achter zich. En dit 
na slechts enkele maanden clubtralnlng! In de tweede wedstrijd deed Stljn het andersom: met een 
verpletterende eindsprint werd hij distrlctskamp!oen op de 1.500 m. In 4.08 min. 
In dat eerste baanseizoen wordt de getalenteerde juntor ook opgesteld In de competitieploeg van 
zijn club, die uitkwam in de landelijke hoofdklasse. In de 1e en 2e wedstrijd bracht de toen volkomen 
atleet het reeds tot twee 2e plaatsen met tijdan van 4.00,1 en 3.55,2 mln. op de 1.500 m. en ging 
alleen hans Koeleman, de n9derfands recordhouder op de 3.000 steeple. hem voor. Hans, zijn latere 
vriend en studleger.oot op de universiteit in Amerika. Op het einde van Stl}ns allereerste trainlngSjaar 
in clubverband vinc'en wij :lem op een oorsta plaats tarug op de nationale jeugdranglijst op de 3.000 
m. met 8.16,5 min., tevens een geweldig clubrecord. Ook tweede plaatsen op respectlevetijk de 800 
m. met 1.51,3, de 1.500 m. met 3.52,1 en de 5.000 rn. met .14.47.2 mln.l Tof zover Stljns eerste jaar 
als wedstijdatleet. 
In de volgende jaren zette .zijn progressie zich op indn!lw.tekkende wijzé voort. In zijn eerste 
senloren}aar staat Stijn op het einde van het jaar op de eersta plaats op de 1.500 m. op de ranglijst 
In Nederland met 3.41,55 min .. In Stl!rls 3e trainingsjt>ar, 1982, loopt hl! tijden op de mijl van 3.57,28 
mln. en op de 3.000 m. van 7.53,85 min.. Al SiJC xllg was Stljn In co:-,tact gekomen met Jos 
Hermans. De bekende topatleet en oud-wereldrecurdhoude: zou het grootste deel van Stijns 
loopbaan zijn trainer en begeleiëer blijven. lk herinner me dat Stljn en Ik samen een fartfek-traJntng In 
de waterleidingduinen hadden afgewerkt, vco~aar 15rA. Op wog naar huis vroeg Stijn me even In de 
hulskamer van zijn ouders te wachten en hem ijllngs achter op de fiets naar het stationnetje 
Heemstede-Aerdenho•.rt ie vervr.nre11; hij w:!de een t. :);)aaJde rrel:1 hc:.len want hij had een afspraak 
me~ Jos Hermensl 
In september 1982 gi.at Stijn naa• Amerika, naar de Cremson Unlverslty_ Hier stucJaarden reeds 
andere bekende nederlandse miédenafstandlopers, zca!s Hans Kooleman, Rob de Brouwer en Wybo 
Lelyveld. later, In juni 1984, schrijft Hans van Wissen :n de Volkskrant: •Jk ging naar Amerika, omdat 
het avontuur me tro:~. lk intf'resseer m3t voor anó-:re culturen, het ameril<aanse sportsysteem·. 
AtfetJek ts vcfgens Stijn in Amerika op un!versite!tei' zoals de ziJna veel meer een teamsport. De 
ametikaa.nsa men~~liteit .zal niet de zijne worden. In hs-zeffda artikel zegt Stijn: "Medische begeleiding 
bestaat nl9t O!" onze universiteit, fysiotheraps•Jtan s 1 masseurs evenmin•. Wel moeten er goede 
stud!eresultatsn Q€:Joeh1 word~n. ?'lé~rs sta je naast l ·et succesvolle en door hardlopers geambieer
de unlversr,>y-crossco:.~ntï yteam. 

5 



1983 wordt het p ar vQn Stijm; in:e:;;atton<lle doorbraak. in Amer~ka loopt hij sterke lndoortijden. 
Ondanks achUiespe&Sklachten in het voorjaar en het niet uitVerkozen worden voor de wereldkampi
oenschappen in Hffislnl<l, of missch!en }u:st ctoor die a1wijzing. las.t Stljn het volgende zien: Op zijn 2e 
5.000 m. wedstrijd zet hij een lijd van 13.:;6, 7 mln. neer, loopt hij zijn snelste 1.500 m. In 3.40,29 en 
behaalt de titels op de beide afstanden op hot nederiands kampioenschap. Ondanks een warm 
pleidooi van M i'au!en bleef de KNAU bij h&.ar afwijzing. Een geweldige deceptie voor de atleet; nu 
-zou hij immers niet c!e nodige eJVaring kunnsn opdoen op een groot titeltoernooi, met het oog op de 
Olympische Spelen het Jaar d~arop. Vlak r.a hst W.K. neemt hij revanche en loopt een schitterende 
5.000 m. !n 13.24,64 min.! Stijn heeft cp een paar second9fl ne reeds bereikt wat Insiders hem al 
eerder toedichtten: hst gaan br&ken van de nedsrtarlClse records die op naam stonden van Gerard 
Tebroke en Jas Harmens. Het record van Gerard Tebrol<e op de 5.000 m. van 13.21,7 uit 1978 bijv. 
Is op dit moment nog steeds niet gei)rcl<en. 
In het volgende jaar, begin 1984, rE~aliseert Stijn In Ameri!<a één van ;zijn allerbeste prestaties: op het 
wereldkampioenschap veldloop eindigt hij temidden van de altersterksta lapars ter wereld op een 18e 
P:aats. Een positie die nooit eerder door S3n ned:::rt'inder werd bereikt. Hij verslaat de portugese 
wereldrecordhouáer op de 10 km. Mameàe en één der grootste rMrathonlopers aller tijden, de 
australiär de Castel!a. Ais hij teruggek!?€rd Is naar f 1ederfar.d loopt hij onMiddellijk de A-limiet voor 
de Olympischa Spelen In los A;,geles die zomer, me, esn tiJd van 13.24,46 mln. 
In ·Loopsport~ van julljauçustus 1984 neteert bondscoach Bram Wassenaar uit de mond van Jos 
Hermans, die hem ook in Amerika per telefoon steeds begeleid r.aeft ~stijn is volwassener geworden 
sinds hij In Amerika studeert en traint. Hij staart :zich nl~t blind op de sport en heeft een goede kijk 
op de dlngen die niets met sport te ffi<lkcn hebben". 
De Olympische Spelen van 1984 In Los ~.ngeies zijn voor de Jonge atleet uit Kennemertand een 
desmusie. Tijdens de series 5.000 m. wordt Stijn aangetikt tegen de hiel en komt ten val. We zien 
ham op de t~levisle nog wel probaren het veld te achterhalen, maar zijn opgelopen achterstand is te 
groot om zich voor de volgende ro:lde te kwalificeren. In Europa ten.;ggekeerd doet Stljn mee aan 
het Internationale circuit· en wordt hij o.a. in Brussel tweede op de 3.000 m. in 7.47,4 mln. achter Said 
Aoulta. iets boven het nedertands record van ziJn IPermeester. Voor z1jn club loopt hij op de P.H. 
~-aker-finale van de hoofdklasse competitie fn Amsterdam een solo op de 1.500 m. In 3.40.99. Tijdens 
en r.a dezA wedstrijd spreeH hij me' zijn vrier.den over het volgend jaar. Het jaar van de records? 
Stijn had al mln of meer beslotsn e-"ln 011nt te zetten achter zijn Amerika-periode. Hij verheugde zich 
op een definitieve terugkeer. Stijn !<eerde terug naar de Clemson Univarsity dat najaar voor een 
mogelijke afronding van zijn studie. In de maand oktober hoorde mijn vrouw op de radio een 
nieuwsbericht: Oe atleet Stl}n Jaspers was plotseling ovet10Clen. Zijn vrienden hadden hem gevonden 
op zijn kamer waar hij 's nach!s in zijn slaap een hartstilstand had gekregsn. 
In dat najaar vond !n hqt kerkje van de familie Jaspers in Aardenhout een herdenkingsdienst pfaats. 
Daar v.aren Stijns vader en moed~r. zijn zussen en zijn broer Paul, net als Stljn. uiterst getalenteerd 
en toen reeds neeierlands recordhouéer bij de junioren op de 1.500 en 3.000 m., record die nu nog 
steeds fier overeind staani 
Honderden vrienden en belang "teilencbn, waaronde! veet olympls~.::he atle' 3n en (oud)-topsporters, 
maar ook Stijns vrienden en vriendinnen uit de regf.). Zijn vriend Hans sprak In zijn gebed recht
streeks met Stijn: "Nu ben je daar wa1r de allermocliste train!ngsgebleden zijn, die een mens zich 
maar kan wensen". 
WiJ hebben in de jaran daarna nog enkele vrienden JJit de artetiek uit ons midden ver1oren. Ik denk 
aan Theo van Gij i:-nbc~k. oî~ op het .str:lnd t:jaen~ h~ uitlopen na de t raining plotseling uit ons 
mldden viel. Ik denk áar. R~né Va!l der :C:waag, dia vei weg in het gebergte van Chili, ons ontviel. 
Het leidde tot veel verdrie:. iTIBar ook tot sac.mhorighr. 'd bij hen die achterbleven. 

Conno du Fossé 
Haarlem. januari 1995 



Zit u al op bet World Wide \Vco v.m int,!me: '! 
Zo j~ dan heeft u de wereld virtu~t~ . ~ ,;w 

voeten. Door een simpel muisklitje _;:!~t u de hele 
wereld over. Vinual Reality korr"! steCJs dienterbij 
voor, ja zelfs, de meest uit de klei getro'.ke!l 
hardloper. Trainingsschema's, ui sl~gr.,:''.~::,!en, ctc, 
alles is wel ergens te lezen. Het zou rrij heel wat 
tikwerk schelen als ik met een siirr.unt: sekctie all.;: 
Haarlemmers kon selecteren di: de afgelop:='1 
maand ergens in den lande e.en loop tcbbei1 3c-

. lopen. Heeft u wel eecs de lijst van -,;~ Dam tot 
Dam door moeten lopen op zc~k na,'!r t.r. ~ "é~ 
Nieuwe''; onbegonnen werk natuurlijk; niet i:e 
vinden. 
Vroeger was Virtual nog virtueel. E.;.n VIIeil'em:er 
reed vinueel in het Geel. Nukall ~ ~ rr. ~t j~ V:rtuci 
Reality-helm en -bandsch~n 011 er; a:?n Ï'1 j~ luie 
stoel je nieuwe huis bekijken (A.r:1o !) o~ missci:ien 
wel je dinsdagavondtraining doen. Of een MARA
TIIONNETJE lopen. Of dit stukje naaT José 
brengen. 

Uit de L.A. kommissie enz. 

• Nog resterende K.C.C datü : 
26 feb AV Castricum, Ath .. u.~kbaan 
Strut 10.30 uur. 
Tevens prijsuitreiking van het totaa!!<hsse
ment en een mooie (sweat~r) l.~:ir!nerint; voor 
de volhouders. 

• 

..... rainingsweekend op 1 en "' 2 r rÏL 8-:i 1 ·)!).di! 
Nieuwe (0~3 24827 4) voo.t: r.te•:l ?m~ ~ Dt cl 
loKatie is nog-s.liet bekend. 

-"Zie aaîikondiging voor de SpaamY10udeloop . 
Natuurlijk zijn er vrijwilligers r.:>. .. .1 i i Bel 

• 
Gerko Vos (023 250466). 1 

Voor de hele vereniging: er i:; eer. I 
meetwieltje bij de LA besc~J-.a ,r o:n b·/ 
trainingsarstanden uit te zette~. Bel Hc·e·;tt:.'' i 
(023 385623). ! 

- , 
Uitslagen doorgeven aan Bo~"~<'D ~:u -3:.:623 
Waar mogeliJ!: staat de behaalde plaat!: per· ::.e,: ·.fb 

I . 

aangegeven.lndien niet bekendstrum ~ : 1? 

?? Burchtloop Nijker:.. 2I.l k..>t 

?? John Jongboom 1./.6 30 1-"it 

i 1 dec H'meerseboscross 2e KCC 

1 Kees v Dommele 
6 VliJJem Faber 
2 TonvDoom 
7 Kees Hordijk 
26 Chris Pfronuner 
28 Ruud Kuipers 
6 Dick de Waal M. 
2 Martin vd Weiden 
39 Bcrt Boesten 
44 Amo Molenaar 
4 Dick Kloosterboer 
lt"" . I Prank. v Ravensberg 
49 Rob de Nieuwe 
5 Roei Ramakers 
~ lohn Jongboom 
52 Jemen Peters 
l.O Lexvd Pol 
62 Martin Hookserna 
21 Ad Appel 
22 Kick S?belis 

26 de': Dfos strandloop De Zilk 

?? Martin Hoeksema 

31 dec Sylvester crnss Soe..•t 

6 Ton v Doorn 
103 Chris Pfrommer 

23 \Vim Bergisch 
41 Bany Bergisch 

2 oer Bloemendaalloop Gouda , 8 jan Halve van Egmond 

16 RonBons 
1 Marianne vd Linde 

3S.47 
?8.49 

?? Roei Ramakers 
?? Martin Hookserna 

10/an 

35.57 
37.00 
37.06 
37.31 
40.49 
41.03 
41.23 
42.10 
42.44 
43.37 
44.21 
44.25 
44.44 
44.49 
45.36 
45.37 
49.45 
52.26 
52.56 
57.18 

16.1 km 

1.25.00 

Bkm 

30.32 
33.23 

??km 
11.40 
12.31 

21.1 km 

1.37.40 
1.50.42 



Uitslagen vervolg 
15 jan Vondelparkloop 10/an 

?? John Jongboom 40.07 
?? Peter W oornnan 41.50 

15 jan "Onze" Wintercross Je KCC 10/an 

1 Kees v Domroeie 33.21 
2 TonvDoom 34.39 
8 Kees Hordijk 35.44 
11 Chris Pfrommer 36.06 
14 Ruud Kuipers 36.53 
6 Wim Westerholt 38.11 
36 Adrie Tol 42.18 
39 Rob de Nieuwe 42.38 
31 LexvdPol 46.59 
32 Ad Appel 48.04 

5km 
I Barry Bergisch 17.16 
2 Getachew Ayele 17.42 

2.5 km 
1 Wim Bergisch 7.42 
2 Han Baauw 8.21 
3 Remy Cornet 8.21 
4 Jaap v Deursen 8.59 
5 Frank V ersteeg 9.33 

22 jan Duidigtcross 5.1 km 

13 Marianne vd Linde 19.00 

4 feb Midwinter Asselronde A'doorn 27.8 km 

?? Chris Pfro~mer 

12 feb NK Vet. CrossMaastricht 

5 
4 

Ton vDoorn 
Kees v Dommele 

1.41.18 

il .8 km 

39.31 
42.20 

Ton: geweldig bij de Vet. la en Kees :j ammer 
slechte dag bij de Vet 1 b, en dan nog zo'n eind 
terug terwijl de A2 afgesloten was. 

29 jan Stijn Jaspers Mem. 4e KCC JO km 

1 Kees v Dommele 33.33 
2 TonvDoom 34.21 
7 \Villem Faber 34.44 
9 Kees Hordijk 35.11 
12 Getachew Ayele 36.13 
13 Barry Bergisch 36.30 
4 ChrisPfrommer 36.30 
18 Ruud Kuipers 37.45 
6 Wim Westerholt 38.20 
9 Martin vd Weiden 39.02 
26 Bert Boesten 39.24 
19 Dick Kloosterboer 42.20 
20 Roei Ramakers 42.25 
34 Gerard Nijboer 42.46 
22 Evert v Ravensberg 42.50 
28 Lex vd Pol 46.08 
30 Ad Appel 48.26 
31 Martin Hookserna 48.26 

Er bevindt zich één Daventria atleet tllSSen; 
Nijboer, ik laat u even zien in wat voor grootse 
vorm onze Evert nog steeds verkeert. Zelfs zonder 
training finisht hij nog net in de schaduw van de 
europees kampioen marathon. 

Dè einduitslag volgt in de volgende editie tesamen 
met de uitslag van de laatste cross in Castricum. 
Spannend ? Sommige messen zijn nog scherp, an-
deren aardig bot. Maar er zijn verrassingen. 

5 feb Uithoorn 

2 Ton v Doom 

12 feb Marquetteloop B'wijk 

?? Martin vd Weiden 
?? Roel Ramakers 
?? Lexvd Pol 

16.1 km 

54.17 

21.1 km 

1.25.10 
1.30.14 
1.38.40 

Martin was zelfs scheidsrechter bij een vechtpartij. 
Twee lopers hadden het blijkbaar moeilijk met een 
plaatsje uit de wind achter zijn (brede) rug. Ordi
nair klappen en trappen was het gevolg. De voet
balvandalen rukken op in het vreedzame 
hardlopen. 



Uitnodiging : iu on 
W~s welkom, beste liefhebbers van de lange iitE~~~~~~=~ 
afstand, op zondagmiddag 26 maart 1995 bij 
mij thuis. Op mijn televisie zal ik dan een ex
clusieve video-film laten zien van de alom 
gevreesde, zeer spectaculaire. Zwitserse 
Jungfrauma."11thon. 

Langeafstanders van onze club weten van mij 
dat ik sinds twee jaar in training ben voor deze 
maffe bergmarathon, die ik in september 1993 
en in september 1994 tot tweemaal toe met 
succes heb uitgelopen. En ongetwijfeld ga ik 
er ook dit jaar weer voor. 

~(Ji)· ~~o I B?Y. "HAARLEM. 

~~ 

De vertoning van de video zal 
gepaard gaan met het nuttigen van een 

klein, toepasselijk, hapje, drankje en uiteraard 
bestaat er gelegenheid tot het uitwisselen van 
sterke verhalen, theoretische trainingstips en 
het onderhÓuden van het sociale netwerk. 

tot ziens, 26 maart, 15.00 uur 
Ad Appel 
C. van Tussenbroekplein 3 (Boerhavewijk) 
tel. 334989 

Runnersworld 
SPAARN\VOUDELOOP 

Zondag 19 maart 1995 
30, 20 en 10 km wedstrijdloop KNAU 

tevens recreaticlcop 30. 20, 10 en 2.5 km 

s 
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Van de eerste van de drie competitiewedstrijden cross, Castricum op 19 
november 1994, nog geen uitslag doo~gekregen. Gaan we nog even achteraan. 
Wel de uitslagen van de 2e cross op 28 januari 1995 (Het Twiske Landsmeer) 
en de derde cross in Zaandam op 11 februari 1995. 

Het Twiske Landsmeer: 
Barbara Zwaaneveld (B-pupil): 1250m in 7.20.7 (10/11) 
Huub de Vries (Dl-jun): 2000m in 9.11.3 ( 9/26) 
Arjan Setzekorn (D2-jun ): 2000m in 8.51.7 ( 7/32) 
Roberto Slierings (C-jun ); 3000m in 11.14.8 (3e/41) 

Zaandam Jagersplas: 
Huub de Vries {Dl-jun): 2000m in 8.28 (11/27) 
Arjan Setzekorn (D2-jun ): 2000m in 7.28 ( 2/32) 

I 



Huub de Vries (Dll 60n-9.4C 
~utger Nelis (Dl) : 60m-10.00 

600m-3.v6.3 ver-3.77~ kogel-7.67 
600m-2.0~.5 VP.r-2.97m ~ogel-5.67 

:;~n>ccR ALKM!UlR H.OOR!'l~ :tO ~~~ ::!_994 
:_..&?Ir J.ÀE!\T & C/D ..: t.I'"!\.""'~! 

3c.rbara ~waaneveld (B-p\ 40m-7.5 hoC'g··l. OOm kogel-4. . 19m 
i1aj,ijd de Wit (B-J) t10m-7.7 hooQ"-0.9Cr.t kogel-4.10m 
St..:ma de Wit (A-pi 40m-7.6 hoog-0.95m J~ogel-4.97m 

Rob d~ Wit (C-j} 40m-6.4 hocg-1 ./0r:. koçrel-6.8~m 

=>"nna Piscaer (C-j l 40m-f..1 hoo(T-1.35m kogel-8.09m 
Baltien de Wit \"#)-j J 40m-6.7 ver -3.65rn kogel-9 . 49m 
1uby Bogaatd I')- j) t.Or::-6.7 ver -3.~7m ko{tel-7.69m 

Il\:.~"R Al""'.r..S'T~"'.l..\i"i CXJF:ME..:::..r-<. 2:J_ J.Al\:mR..I 1995 
P'UP:C -...aLE...-1\1 

BBr~~· Z1aa~ev~:~ 
r:st:::-cl.La wie.linrta 

(0-~) 

I A~' ~ 
4.0 •• -ï.r-
5Ci11-S.3 

;~r- :.~3 
Jer - 3.29 

kogel-4.03!!! 
l:o<;el-5. ï7m 

Il.{DC)OR fiO{..liT.RUST :::JEN' 131' .r:..G 22 J.AllUAR.I :l.S:)5 
~~OXI!N C/D 

Rob de llit 
H~rieke van Essen 
Sanna Piscaer 
f~uub de Vries 

hliLger U~li.s 

B<>ltlen de Wit 

Marije Zandstra 

(C~ 
(C) 
{C) 
(Di 

, ... \ 
\.IJ 

(iJ) 

60m-3.87 1e:- ~.30 800m-2.36.25 
60m-9.1ï en 9.J2 finale ver-3.68 
ver-4.69u '3P} xogel-9.59m 
öOm-9.69 hoog-1.15 kogel-7.70m 
lOOOm-3. lO . 13 

· 60m-10.1) ~oog-1.10 kogel-6.10m 
tOOOro-3.->2.62 
60mhrd l).Sl (le) kogel-10.0~ (le) 
hoog-1. 4Jm (2e} 
&Om-9.21 en 9.~7 finale, 60~hrd-l2.&5 
hoog-1.23m 
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