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

\lv'isten dat iullie 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 aanstaat, of loop naar de platenzaak en koop de CD's!
(dan verdienen wij weer iets van de advertentiekosten terug)

Van Dik Hout • Beatcream • Th e Blue Man Con • Bintangs
Vivid • Horn Of Plenty • The Feel • The Blue Guitars
Circus Custers • Hollands Diep

Het beste advies bij de aanschaf van nieuwe sport·
schoenen krijg je van mensen die zèlf sporten. Die uit
eigen ervaring spreken. Die gebruik maken van een loopband of een voetspiegeL En die bovendien ruim de tijd
nemen om tot een weloverwogen keuze,~
te komen. Zo'n advies krijg je
. • .r
.
alleen bij Runnersworld.
Loop er eens binnen'

1920- 1995
GERUND DOOR RUNNERS.

Anegang 29, 2011 HR Haarlem Tel. 023 · 328756

Running·lndoor
Tennis · Triathlon
Aerobics · Walking

clubblad atletiek vereniging

11

haarlern

11

de wissel

opgericht 8 oktober 1920
kon inklijk goedgekeurd

officieel orgaan van atletiekvereniging "haarlem"
ingeschreven kamer van koophandel haarlem nr. v. 594 199

het dagelijks bestuur:
voorzitter
joop van drunen
ramplaan 98
20 15 gz haarlem
tel. 023-244340

secretaris
josé spaan-capel len
kortenaerstraat 6
2014 rr haarlem
tel. 023-247347

penningmeester
rob de nieuwe
ramp laan Sa
2015 gr haarlem
tel. 023-24827 4

de wedstrijdsecretariaten:
A/B jun + senioren
joop van drunen
ramplaan 98
20 15 gz haarlem
tel. 023-244340
giro 550553

lange afstand groep
gerko vos
ruysdaelstraat 3
202 1 em haarl em
tel . 023-250466
giro 122976

CID jun + pupillen
emmy ramakers
bloemveldlaan 51
20 15 he haarlem
tel. 023-24 1826

praktijk clubarts
f.s.g.m . knuvelder
van oosten de bruijnstraat 5
20 14 vm haarlem
tel . 023-340480

redactieadres
josé spaan-capel len
kortenaerstraat 6
20 14 rr haarlem
tel. 023-247347

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

girorekening 643883
bankrekeni ng 56.80.10.477,
t.n .v. penningmeester a.v.
haarlem te haarlem

wanneer je om welke onvoorstelbare reden dan ook je lidmaatschap bij onze vereniging wilt
beëindigen moet je dit altijd
schriftelijk doen bij de ledenadministratie en uiterlijk 15 dagen vóór het nieuwe verenigingsjaar (=kalenderjaar) begint .

CYCLOÏDE VIBRATIE THERAPIE
• 50 o/o sneller Blessure herstel
• Blessure preventie
• Prestatie bevorderend
r--

RENS VAN BRUGGEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,

SPORTMASSEURI-VERZORGER
speel mee in toto of lotto
inlichtingen bij wim hartman
tel. 023-256036

Erkend door het N.G.S.
Behandeling o.a. met Cycloïde vibratie Therapie aan huis of in eigen praktijk

Rijksstraatweg 196
Haarlem
Tel. 380829
meer dan
25 jaar ervaring

Vraag vrijblijvend
prijsopgaaf
Elke inlichting
zonder verplichting

Boogaard
as sura nt iën e.v.

VISHANDEL
LEO van RHIJN

Vraag vrijblijvend offerte!
Kenaupark 19
2011 MR Haarlem

.......
·······
•

nva :•• lid

Telefoon 023 • (5)31 95 01
Telefax 023 · (5)31 25 89

Behandeling volgens afspraak

ruim 30 jaar een begrip
in Haarlem en omstreken.
Tevens uw adres voor
visschotels en salades.
Frans Halsplein tei.023-252333
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G-R.AFISCI-I

AUDIO •

VIDEO •

WASSEN • KOELEN

•

ElECTROTECHNISCH INSTALlATIEBUREAU

.

COMPUTERS

.

&

SUPPLIES

ORGANISATIE - AUTOMATISERING

OFFSET-DRUKWERK

Autobeklederij
VANBEEM
Eig . T. F. Andrews

WIE ANDREA KENT,
IS SERVICE GEWEND !
Kleverpsrkweg 11
2023 CA Hssrlem
Tel: 023 - 252847
Fsx: 023 - 255685

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

CEN"TR.U.Nl.

DRUKKERIJ JOS MATHOT

•
•
andrea
•

(adviseurs voor pensioenen, verzekeringen,
hypotheken en financieringen)

Leeuwendalersstraat 9
2026 AA HAARLEM
023 - 389672

VORMGEVING
PRE-PRESS

Postbus 2096, 2002 CB Haarlem
Waarderweg 56, Haarlem
Kleverlaan 1
2061 TA Bloemendaal
Tel. 023- 27 20 46

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

7

MAART

1996

Belangstellende ouders/verzorgers van onze jongste jeugd zijn als toehoorders welkom.
Plaats: krachtcent rum A. V. Haarlem, Pim Muliersportpark te Haarlem.
Aanvang; 20.00 precies.

AGENDA:
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

Opening door de voorzitter
Ingekomen stukken
Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de
secretaris
Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen
Jaarverslag van de secretaris
Jaarversiag van de penningmeester
Rapport van de kascommissie
Verkiezing van het bestuur
Volgens rooster is aftredend:
Rob de Nieuwe - penningmeester (herkiesbaar)
Wilfem Gebe - commissaris (niet herkiesbaar)
Tussentijds aftredend:
José Spaan-Capellen - secretaris (niet herkiesbaar}
Nico Treep - commissaris (niet herkiesbaar)
José Spaan-Cape!len stelt zich herkiesbaar als commissaris
Eventuele voordrachten van kandidaten voor deze functies dienen, ondertekend door Sleden
en verg ezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, 10 dagen voor de vergadering te
wo rden ingediend bij de secretaris.
Tevens bekendmaking van de diverse commissies .
Vaststellen van de begroting 1996
Ingekomen voorstellen
Voorstellen dienen 1 0 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de secretaris
Verkiezing kascommissie
Rondvraag

Narnes het bestuur

José Spaan - Capellen
secretaris

JAARVERS LAG OVER 1995
Degene, die het financieel verslag over 1995 vóó r de jaarvergadering wenst te ontvangen, dient
onderstaande strook uiterlijk 1 februari 1996 te geven aan, of te sturen naar de penningmeester.
Het verslag zal dan binnen 3 weken aan u worden toegezonden.

Ik wil graag het jaarverslag over 1995 ontvangen.
Naam .... .. ... ...... .. .............. .. .................... .... .. ..... ... ................. .... ... ..... ..... ............................ . .
Adres .... .... .. ......... .......... ......... . ..... .... .. .. .. ......................... ................................................ .
Postcode en woonplaats ............ . . .. ... ... ....... . ...... ...... .. ..... ... ......... .. , .... .... .. .. .. .. ... .......... .... ... .

"verschijnt 8 maal per jaar"

jaargang 50
nummer 8
december î 985

redactieadres
josé spaan-capellen
korteneerstraat 6, 2014 rr haartem
tel. 023-5247347

VAN DE REDACTIE

.,i
l

V
Á

Ik viste net tussen alle niêt g€vraagde maar wel in onze brievenbus gedeponeerde post een reisgids i996. Om de reisgids hadden we ook nietgevraagd,
maar dat vond ik nou eens leuke post. Ik waande me even heel ver weg. Egypte, al een lang ge~oesterde wens sinds ik op de middelbare school ooit eens
een scriptie maakten over farao's, kwam even heel dicht bij. Turkije, Marokko,
Mexico, Indonesië en nog veel meer. Allemaal passeerde ze de revue. Te watertanden zat ik Ik was er even helemaai uit. Dromend van verre mooie reizen.
Maar ja , we hadden (en hebben) het plan om dit jaar maar eens het tentje in
de auto te gooien en de buur:anden van Nederland te gaan verkennen. Ook
mooi t.:>ch. lk moet jullie ook wel eerlijk bekennen, over 2 weken is het zover.
Wel is waar niet met ons tentje, maar wel met de auto en onze ski's. Hopelijk
eindelijk weer eens een witte kerst ... .. in Zwitserland!!! Maar voor die tijd moet
er toch hoognodig het een en änder gebeuren Deze Wissel bijvoorbeeld.
Leuk natuurlijk om het voorw oord tH beginnen over verre en warme landen! Wij
zitten hiar we! mooi m idden in de winter. 'r Was nog net geen schaatsen onder
binden , maar wat niet is kan nog· komen zegt mijn moeder altijd.
Nou, dit c!ubblad is in ieder g~va l gekomen .
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Omdat het nog vroeg in he t indoor seizoen is, helaas geen uitslagen hiervan.
Natuurlij k blijven de Lange Afstanders lopen, daar vind je dus a!tijd wel een
uitslag
Traditie getrouw vinden jull;f:; in dit clubblad de beste lijsten over 1995 van oud
tot jong!
I.v.m. de aanvang van het indoorseizoen willen wij jullie stimuleren om clubrecords te verbreken. Op pagina 10 kun je zien of er een voor jou in het verschiet ligt (sorry dames, mr-k 'en , ilet betreft hier alleen jongens en heren!)
Verder nemen de notuien V:::in de jaarvergadering 1995 wat pagina's in beslag.
De c.ankondiging voor de jaarvergadering 1996 hebben jullie natuurlijk allang
gezien. Die vergadering is meestal een van de eerste 'dingen' die jullie in de
agenda van ·1996 mogen schrijven. Y.Jij rekenen op jullie komst.
Zo, het voorwoord is af, noç; even kerstp!aatjes plakken. inbranden en dan kan
ik me gaan concentreren op ... ... een witte kerst oftewel winteïsport
De redactie wenst iedereen heel genoegelijke feestdagen en veel (sportief)
plezier en gezondheid in 1996.
De kopijdatum voor het ie nJmmer van '96: WOENSDAG 14 i=EBRUARI1996
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EEN HARTELJJK V\IELKOM AAN:
~li;'\;!OAErl!

D:
S. (Sanne) v Wagtendonk

.JUNIOREN

Spaarnrijkstraat 19

2024 EH HAARLEM

De Jong Schouwenburgln 25

2111 TL AERDENHOUT

G:

V.Th .P. (Vincent) v der Lans
ADRES'.'V i.I ZiGii'~G:

Robert Brande3, Nede,iand:ar;n 192, 2034 PE Haariem, tef.: 5402856
Michel Ma;1djes, Brou wersvaart 106 rd, 2013 AC Haarlem, tel.: 5424680
Margot Rurup, Zijhveg 171 ïd, 2015 BG Haarlem, tel.: 5325269
Oscar Soetnout, Taniabu rg 56, 213 5 SZ Hoofddorp

rv1EDEDEUN~3.
:. 'J .m .

VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE

de kerstvakantie is er geen zaaltraining op de navolgende avonden:

Z~ALJ UNOPL A NTSOEN

woensdag 27 december 1995 en woensdag 3 januari 1996

EXTRAN SPORTHAL

donderdag 21 en donderdag 28 december 1995

WEDSTRIJDKALENDER 1996
Belangrijke wedstrijddata

20/2 1
17/18
24/25
03
21
28

;é' n

05
~6
1811 g
19
31
1/2
C9
15/1 u
2:/22/23
L9/3C
2.7
04

m ei
mei
m ei
mei
m ei)

01
08
15

feb
feb

mrt
apr
ap~

j ~mi)

juni
juni
juni
juni
jul)
aug}
sep
sep
sep

NK mee• kunp inécor j~J' doren/senioren
NK :nccor junioren AïJ
Nk l <td':Jor senioren
NK Veldloop j•mioren, .>e n:Nen
1 e ,\ junioren competitie
NK mar ai hon
1 e ::e niorc n cor tpetitie
NK studenten
Nr~ me2r :(:::~ np .>eniomn
2e A junioren c0mpetit ie

Zwolle
Den Haag
Den Haag
Tilburg

NK senleren
2G senioren com petit ie

Den Haag

Di::.trictskam p~ o e nscha ppe n S € n ~n

NK jun iorer.
N:~

Rotterdam

Enschede

A/8 jun
Hoorn
Lelystad

r:1eerkarn p junioren i-'.iB

OL YMPISCHt: SPELEf\J
5 districter. o:~tmoeting jeuud
fina:es senioren cernpetitie
f in ales A junioren co r.1peî.itie

ATLANT A

ZO NDAG 31 IJ!:CEM3ER, DE lP.A';"STE TRAINING VAN 1995,
Vli'JDT PLAATS OP DE ATLETIEKBAAN!
VOOR P.U.E ATLETE!IJ: OUOEJA-1\RS BIJEENKOMST
MET ... ..... .... OLIEBOL!
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Notulen van de algemene iaarv~rgadering van A.V. Haarlem op donderdag 9 maart 1995
1 . Opening
Om 20.15 uur opent de voorzitter de 74e jaarvergader ing met een woord van welkom aan alle
aanwezigen, in het bijzonder on s Lid van Verdienste René Ruis.
Het openingswoo rd van de voorzit ter:
1994 was voor onze A.V . "Haarlem" een jaar zonder veel hoogtepunten, daar tegenover wel een
jaar met enke!e gevoe:ige dieptepunten, en dan denk ik vooral ' aan d e dieptepunten op het
menselijke v!ak.
Wij moesten in 1994 afscheid nemen van:
Hiltje Hartman, Hiltje die gedurende een iange reeks v an jaren de vereniging gediend heeft in tal
van functies o.a. pupiilenleidster, penningmeester, toto- en ~'a ntin e medewerkst er enz. enz.
Wim Westhroek, oud voorzitter van de vereniging en groot stimulator bij de bouw van ons
krachtcentrum .
John Meure, een buitengewoon sympathiek mens . Hij kwam bij een noodlottig motorongeval om
het leven, zijn vrouw en 2 jonge kinderen achterlatvnd.
Mag ik u verzoeken cm staande deze "Haarlem"-vrienden te gedenken.

!k memoreerde het reeds, veel hoogtepunten heeft ons 1994 niet opg eleverd, ond anks dat 1994
p restatief een redelijk jaar genoemd mag worden .
N.l< . indoor seni oren
2x goud
N. K. studenten
î x goud & 1 x zilver
N.K. senioren outdoor
2x zilver
N.K . junioren outdoo r
2x zilver
en verder nog 5x goud 1 x zilve r en 1 x brons b!j de districtkampioen schappen.

Wat do competitie ploecen betreft :
o
De r.erenploeg, voor sommige nog steed s het visitekaartje van de vereniging, kon zich met
o
o

mo eite sta ande houden in de eerste divis ie.
De jongensploeg pla atste zich vooï de landelijke finale 2" klasse, een alleszins redelijke
prestatie.
De damesploc>g, uitkomende in de 1" klasse van het district West I van de K.N.A.U. ,· kwam
hier t ot een f inaleplaats.

Wat zijn de oorzaken van deze toch enigszins tegenvallende prestaties??
•
Een te gering trai ningsbezoek?
e
Te wein ig echt gem otive erde trainers?
e
Een afremmend bestuur?
•
Niet de juiste accommodaties?
•
Slecht materiaal?
Wie het antwoord op deze vraag weet moet dat dan oo k geven. Maar

dat er iets moet

gebeuren is duidelijk!!!
Wat het ledenaantal betreft ... ook hier geen hos 2nna .
Jos van Belle geeft aan in het ledenbestand dat er een verlies is van 33 leden. Op een aantal van
213 leden komt dit gevoelig aan, helemaal wan nf,er je weet dat van die 33 leden wij meer dan
50% moesten afvoeren weg ens wanbetaling. Wanneer deze mensen normaal aan hun
verpli chtingen hadden vold aan was het ledenverlies uitgekomen op 15 leden. Maar ook dan
VERLIES, een achteruitgang in het ledenaantal blijft het!!!
Hoe komen we er·uit?
Op slechts één manier ... meer mensen zullen hun !'lChouders onder het vele werk moeten zetten.
Dus niet direct met het argument kom en va n "ik h, b geen tijd", als er wat gevraagd wordt .
Ja 1995 ... 75 jaar wo rdt deze roemruchte club op 8 oktober a.s .
In die 75 jaar werd ons "Haarlem" 12x kampioen van Nederland, 1 Ox tweede, 7x derde, 14x
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vierde gedurende de achter on.s liggende 75 jaar heeft "Haarlem" getoond een club met allure te
zijn geweest. "Haarlem" mag zich scharen bij de beste 3 verenigingen van de K.N.A.U. aller
tijden.
Beste aanwezigen laat dit eens goed tot jullie doordringen. Zo'n vereniging mag niet verdwijnen ,
laten wij er met ons allen voor zorgen dat ons jubileumjaar 1995 het jaar mag worden van
talrijke verbeteringen op velerlei terreinen.

"Haarlem" -leden geen gezeur
maar met z'n allen ervoor knokken.
Ik wens u een prettige vergadering toe.
2. Ingekomen stukken
Er zijn afmeldingen binnengekomen van : Han Baauw, Bastiaan Spruit, Jessica Ramakers, Edwin
Meure, Paul van Diepen en de heer Hagtingius.
Er zijn 2 ingekomen voorstellen:
1. Fusie tussen A.V. Haarlem en K.A .V. Holland met de aanvang van fusie zou meteen
begonnen dienen te worden dit om op korte termijn te kunnen fuseren. Het voorstel is door
13 personen ondertekend
De secretaris geeft hierop een toelichting; er kan op deze vergadering niet gestemd kan worden
over fusie, wel over een intentieverklaring om de fusie-besprekingen op gang te brengen.
2. Het hiervoor genoemde fusie-voorstel bespreken aan het begin van de jaarvergadering, dit
aangezien de mogelijke uitkomsten van dit voorstel ingrijpend zijn en een duidelijke andere
wending aan de jaarvergadering kunnen geven . Het voorstel is door 10 personen
ondertekend.
Naar aanleiding van het tweede voorstel stelt het bestuur voor, voorstel 1 te behandelen als
punt 6a. De vergadering gaat hiermee akkoord.
Over het voorstel zal schriftelijk gestemd worden en daarom wordt er een stembureau benoemd
bestaande uit Jos van Belle namens het bestuur en Lilian Kaptein namens de vergadering.
3. Uitreiking prestatiebekers en onderscheidingen
De voorzitter reikt aan Evert van Ravensberg en Nico .Treep de onderscheiding uit voor 25 jaar
lidmaatschap en dankt hen beide voor hun niet aflatende inzet voor de vereniging in de
afgelopen jaren.
Verder reikt de voorzitter nog een enveloppe met inhoud uit aan Marianne van de Linde die op 5
maart 1995 3e werd op de NK in Duinreil te Wassenaar .
Martijn Spruit reikt de prestatiebekers uit aan de volgende junioren:
Meisjes junioren C/0 Sanna Piscaer
Jongens junioren C/D Jason Mensingh
Evert van Ravensberg reikt de bekers uit aan de junioren A/B en senioren dames en heren:
Meisjes junioren A/B Jessica Ramakers
Jongens junioren A/B Niels Terol
Niels Terol (beste meerkamp prestatie)
Jan Hut bokaal
Dames prestatiebeker Marianne van de Linde
Stijn Jaspers bokaal
Guus Groskamp
Bap van der Pol reikt de gelijknamig beker uit:
Bap van der Pol beker Ton van Doorn
3a Jubileum
De voorzitter van de jubileumcommissie, Roei Ramakers licht de vergadering in over de
activiteiten die in het jubileumjaar op stapel staan. Tevens stelt hij de overige commissie leden
voor: René Ruis, Bert Beesten, Evert van Ravensberg, Jaap van Deursen en Baltien de Wit.
Activiteiten :
- Busreis naar de Ad Paulen Memorial in Hengelo:
- Spelmiddag pupillen en jun ioren D op 24 juni;
- Onderlinge Wedstrijden op 7/8 oktober met feest elijke sluiting;
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- Receptie op zaterdag 14 oktober met genodigden;
- Mogelijk aansluitend een reün'ie.
Nog wat activiteiten die niet direct onder de noemer jubileum festiviteit vallen:
- De scholierenveldl oop in oktober;
- Lionsloop;
- Diverse acties bijv. o.a. een sweater
Roei overh andigt aan de voorzitter ingelijste tekeningen gemaakt door jeugdleden met als thema
A.V. Haarlem 75 jaar.
Het jubileum logo dat dit jaar veelvuldig gebruikt zal worden is een ontwerp van Nico Treep.
4. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris meldt een kieine fout in het jaarverslag; er staat in het verslag "de· clubkampioenen
1993", dit moet zijn: de clubkampioenen 1994.
Er zijn geen op- of aanmerkingen en het verslag wordt derhalve goedgekeurd.
5. Jaarversl ag v an de pennin gmeester
De penningmeester geeft een korte toelichting.
Het is financieel geen bijster goed jaar geweest, mede door dat een aantal leden niet aan hun
contributieverpl ichtingen voldeden moest het jaar worden afgesloten met een nadelig saldo. Ook
voor 1995 wordt er va n uit gegaan dat we een nadelig saldo houden. Dit heeft 2 oorzaken: a.
een terugloop in leden, b. een terugloop in de inkomsten door bijv. minder subsidie van de
gemeente en stijgende kosten als gevolg van diverse maatregelen van de gemeente.
Verwacht wordt dat de kosten in de komende jaren alleen maar zullen toenemen. In de toekomst
zal dus een sober belei d gevoerd moeten worden wil de vereniging blijven draaien zonder al te
grote problemen.
J aap van Deursen vraagt of de contributie 1995 niet lager gesteld moet worden. De
penningmeester antwoordt dat hier al rekening is gehouden met de contributie verhoging van ±
1 0% en er is uitgegaan van het huidige ledenbestand en desondanks loopt de opbrengst toch
10% terug . Tevens constateert de penningmeester nogmaals dat het aantal leden dat n!et aan
zijn verplichtingen voldoet steeds groter lijkt te worden. Deze leden worden indien zij na
herhaalde verzoeken nog niet betalen door de verenigingen geroyeerd. Dit royement wordt door
de K.N.A.U. overgenomen.
Ben Boesten informeert naar de jeugdsportsu bsidie. De penningmeester antwoord dat de
gemeente Haarlem gaat stoppe n met deze subsidie. In 1995 wordt de subsidie met 50% gekort
en in 1996 wordt d at 100%, dus geen subsidie meer.
Na het beantwoorden van de diverse vragen wo rdt het versl ag van de penningmeester
goedgekeurd .
6. Rapport van de kascommissie
De kascommissie 1994 verklaart na uitgebreide controle de financiële administratie alsmede de
inhoud van de kas akkoo rd bevonden te hebben en verleend de penningmeester derhalve
dech arge voor het gevoerde beleid.
6a Vomstel tot intentieverklaring om fusiebesprekingen op gang te brengen
De voorzitter licht nogrnaais toe dat er alleen gestemd kan worden over het opgang brengen van
de fusiebesp rekingen. Tevens meldt hij dat in rl e contacten van het afgelopen jaar, die met
K.A.V. Holland hebben plaatsgevonden er min ot- meer overeengekomen is om tijdens de beide
jubilea's niet over fusie te praten omdat er ande ~e dingen op het programma staan. Hier heeft
Holland alle begrip . voor. Bovendien zo licht de penningmeester nog toe kosten deze
fusiebesprekingen behoorlijk veel tijd. En met het jubileumjaar is het voor vele mensen niet
mogelijk nog meer tijd vrij te maken.
De secretaris leest nogmaals het voorstel voor en meldt tevens wie er ondertekend hebben. De
voorzitter vraagt Jaap van Deursen een toelichting te geven waarom dit voorstel is ingediend.
Het voorstel is ingediend, voortbordurend op het voorstel dat is gemaakt door de
samenwerkingscommissie (leden van Haarlem en Holland) dat heeft gestaan in het jaarverslag
van 1991. De belangrijkste reden waarom het voorstel is ingediend is het volgende: de
ondertekenaars willen dat A.V. Haarlem overleeft op de lange termijn. Dit kan doordat je meer
specialisatie op de training kan bieden. Streven n8ar besparing op de huur van accommodaties.
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Financieel zou er een bredere basis uit voort kunnen komen. Er kan een duidelijke PR beleid
gevoerd worden . Sportief gez'ien kun je je beter manifesteren . En volgens de ondertekenaars
zouden de gemeente Haarlem en de K.N.A.U. er positief tegenover staan doordat er één
vereniging is in Haarlem.
Evert van Ravensberg die lid was vim de genoemde samenwerkingseemmissie stelt dat hij
dezelfde argumenten hoort die ook door samenwerkingseemmissie waren genoemd. Desondanks
is er toentertijd niets uit de besprekingen met Holland gekomen. Hij vraagt zich af of er bij
Holland weer interesse is. De voorzitter meldt dat er na de uitkomst van de jaarvergadering in
1991 één gesprek is geweest met K.A.V. Holland wat zeer kort heeft geduurd omdat K.A.V.
Holland verklaarde dat het aantal leden van A.V. Haarlem dat voor fusiebesprekingen was veel
te gering was en dat dat nooit tot een 2/3 meerderheid kon leiden in een beslissende
fusievergadering .
Frank Versteeg vindt, ongeacht een fusie of niet. dat het vooral belangrijk is dat er met wat
meer beleving atletiek bedreven moet kunnen worden. Hij ziet dat bij beide verenigingen niet of
nauwelijks en is bang dat de sport op zo'n manier dood bloedt. Als je naar buiten treed als een
vereniging kan dat meer voordelen bieden.
De voorzitter beaamt dat de tende ns bij vele vere nigingen momenteel is dat de atleten schijnbaar
geen plezier beleven aan de sport en andere zaken belangrijker vindt dan trainen. Hij waarschuwt
er echter voor dat 2 verenigingen samen voegen niet alle problemen oplost en in dit geval 2 + 2
geen 4 is, maar dat de uitkomst 3 zal zijn. Als de meerderheid van de leden echter voor fusie
besprekingen is zal het bestuur zich hiervoor inzetten en zal er een commissie gevormd worden
die de besprekingen zal gaan voeren. Hij schets verder nog een beeld hoe vaak en moeizaam de
fusiebesprekingen hebben plaatsgevonden bij de Amsterdamse Atletiekverenigingen A.A.C en
A.D .A. Dit rapport is overigons ter inzage bij de voorzitter te verkrijgen.
Roei Ramakers wil nog kwijt dat het zinvol is 2 verenigingen samen te voegen als beide nog
levensvatbaar zijn, dan wanneer 1 van de 2 verenigingen dood bloedt. Maar hij vindt het ook
belangrijk dat A.V . Haarl em nu een beter promotiebeleid gaat voeren, zodat daar sowieso een
sterkere verenigi ng uit voortkomt. Het rapport van de samenwerkingseemmissie kan dienen als
basis.
De voorzitter stelt dat het goed is dat de beide verenigingen komen tot verdere samenwerking
om zo meer naar elkaar toe te groeien zodat ook beter bekeken kan worden of er mogelijkheden
zijn tot verregaande samen werking.
Er moet echter eerst bekeken worden of er een meerderheid in de vergadering is die het
opstarten van de inventarissatiebesprekingen van een eventuele fusie wil aangaan .
Alle stemgerechtigde aanwezigen krijgen een stembriefje met 2 vragen:
1. Ik vind wel/niet dat er dit jaar fu sie besprekingen met de K.A. V. Holland moeten worden
aangegaan.
2. Deze besprekingen moeten wei/niet vóór de viering van ons jubileum in oktober aanvangen.
Na het uitdelen van de brief jes wordt een korte pauze gehouden . In de pauze zal het stembureau
de stemmen tellen.

Na de pauze deelt de secretaris de uitslag van de stemming mee. Er zijn 26 stemgerechtigde
leden aanwezig. Op beide vragen zijn 26 geldige stemmen uitgebracht.
Vraag 1: 14 stemmen voor fusie besprekingen, 12 stemmen tegen fusie besprekingen
Vraag 2: 3 blanco stemmen, 3 stemmen voor het jubileum aangaan van fusie besprekingen, 20
stemmen na het jubileum aangaan van fusie besprekingen. Conclusie: na het jubileum dienen de
fusie besprekingen op gang gebracht te worden.
De voorzitter zal de uitslag voorleggen aan K.A.V. Holland alhoewel hij bang is voor een
herhaling van 2 jaar geleden. Na de stemm ing van hedenavond is namelijk gebleken dat het
draagvlak dat K.A.V. Holland voor ogen heeft kleiner is geworden in vergelijking met de uitslag
van 2 jaar geleden. Voor een definitieve fusie is 2/ 3 meerderheid van de vereniging nodig.
Verder wil de voorzitter nog even kwijt dat van de 13 indieners van het voorstel er op deze
jaarvergadering slechts 6 aanwezig zijn.
7. Verkiezing van het bestu ur
Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur gem~:-!d. De aftredende en herkiesbare voorzitter en
commissaris worden hiermee herkozen. Het bestuur gaat dus in ongewijzigde vorm in 1995 aan
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de slag. De voorzitter bedankt de leden voor het vertrouwen.
De Lange Afstand Commissie, Redactie Commissie, Technische Commissie, Jubileum
Commissie,
en
Wedstrijd
Organisatie Commissie
ondergaan
geen
Wl]Zrgrngen.
De
jeugdcommissie wordt komend jaar gevormd door Emmy Ramakers en Baltien de Wit.
8. Vaststellen van de begroting 1995
De penningmeester geeft enige toelichting. Er is een nadelig saldo op de begroting van 1995. Er
zijn een aantal vaste uitgave posten. Op de huur accommodatie, trainers, clubblad,
competitiewedstrijden valt weinig te bezuinigen. Er zijn een aantal ontwikkelingen in aantocht,
bijv. geen subsidie meer van de gemeente Haarlem, maar wel hogere kosten die berekend
worden door de gemeente Haarlem. Een voorbeeld hiervan is de huur voor de accommodatie,
terwijl de gemeente Haarlem minder voor het materiaal gaat zorgen dit komt ook voor de
rekening van de vereniging. De penningmeester spreekt de hoop uit dat de kantine die dit jaar
onder het beheer van A.V. Haarlem valt een positief saldo zal opleveren waardoor het nadelig
saldo iets beperkt kan worden. De penningmeester waarschuwt de vereniging er voor dat de
gemeente Haarlem nog meer zal gaan bezuinigen en er dus nog meer kosten voor de vereniging
in aantocht zijn.
Lilian Kaptein st elt een vraag over de begrote bedragen Porti/telefoon en de afschrijving. De
penningmeester ligt toe dat de eerste post moeilijk in te schatten is. I.v.m. slechte betalingen
van de contributies zijn er een aantal maifingen geweest. Wat betreft de afschrijving deze is
overschreden door dat de printer die gebruikt wordt voor het clubblad vervangen dienen te
worden. Lilian informeert verder hoe het met de jubileumkosten zal gaan. De penningmeester
antwoordt dat hiervoor een apart potje bestaat .
De voorzitter meldt nog dat de gemeente Haarlem de verenigingen heeft meegedeeld dat zij per
1 januari 1995 de kleedkamers zelf schoon dienen te maken (na elke training). Indien zij niet
goed schoongemaakt worden dan mogen de verenigingen er geen gebruik meer van maken. De
gemeente zal geen trainingsmateriaal meer aanschaffen. Als het materiaal kapot gaat wordt het
gemaakt op rekening van de verenigingen.
9. Ingekomen voorstellen
Geen .

10. Verkiezing kascommissie
René Ruis wordt benoemd als 3e lid van de kascommissie . De andere leden zijn Hil de Lange en
Roei Ramakers.
11. Rondvraag
Erik Rollenberg vraagt wie van de aanwezigen om de tafel wil gaan zitten om te kijken of ze
kunnen komen tot verbeteringen . De personen die zich aanmelden zijn: Frank Versteeg, Harold
Derksen , Martijn Spruit, Baltien de Wit, Jan de Ruiter, Jaap van Deursen, Nico Treep, Willem
Gebe.
Hil de Lange haakt nog even in op wat zaken die de net gevormde ploeg eventueel kan
meenemen ter bevordering van de PR. Zaken die niet veel kosten bijv . het maken van een poster
die gericht is op tieners en die op scho len verspreid kan worden . Een ander voorbeeld informeren
bij winkels in het centrum of hun etalage ingericht mag worden met atletiekmateriaal zodat het
een blikvanger wordt.
Baltien de Wit oppert dat je i.v.m. de schoolweds t rijden wat gerichte training aan de scholen aan
kunt bieden bijv. coopertest o.i.d. Het sportonderwijs is niet hoog op de scholen.
Tot slot merkt de voorzitter nog op dat er voor de breedte ploeg nog geen trainer is gevonden.
Bert Steen stopt definitief per 1 april 1995.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de ledenvergadering 1995.
Joop van Drunen

José Capellen

Degene die op- of aanmerkingen heeft over de notulen dient deze schriftelijk in te dienen bij het
secretariaat van de vereniging. De sluitingsdatum voor het indienen van deze op- of
aanmerkingen is 31 januari 1995.
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DE DERDE HAARLEMSE SCHOliEREN VELDLOOP
De atletiekvereniging AV Haarlem organiseerde de "De derde Haarlemse scholierenveldloop" op
woensdagmiddag 1 november jl. op het Pim Mulier sportcomplex te Haarlem.
Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs uit Haarlem en omgeving waren hiervoor
uitgenodigd. Scholieren van de basisschool van groep 5 tot en met groep 8 en scholieren van
het voortgezet onderwijs van klas 1 en 2 konden hieraan meedoen. Er is tevens een veldloop
voor meesters of leraren en juffen of leraressen.
Groep 5 liep 1000 meter, groep 6 t/m 8 1 500 meter en het voortgezet onderwijs en de
leerkrachten 1500 meter.
Ondanks het slechte wee! was de opkomst goed, er kwamen meer dan· 270 deelnemers,
verdeeld over de verschillende categorieën.
Tijdens het uitzetten van het p arcours begon het te stortregen waardoor de verwachtingen voor
de opkomst tot max. 2 à 3 atleten was bijgesteld. En zie, ondanks de regen een opkomst die
groter was dan andere jaren.
De wedstrijd werd geopend dooï microfonist Han Blauw (?) (hierdoor kwam er eindelijk iets
zinnigs uit z'n mond).
Het parcours ging over het grasveld en door een zandbale Niet elke scholier heeft het volledige
parcours gelopen. 'Scholier' Roe l Ramakers liep bij elke start voorop, om na één ronde volledig
in elkaar te storten, maar de rest van de deelnemers had dan wel een goed aanvangstempo en
wisten hoe het parcours liep.
De scholieren liepen per groep in aparte groepen, hierdoor was de 'wed strijd' zo eerlijk mogelijk
voor alle deelnemers. Een enkele valpaltij leverde meteen een flinke achterstand op en een
smerig pak. Bij de leraren loop moesten enkele docenten worden overgehaald door de leerlingen,
maar tot groot genoegen van de leerlingen lieten de docenten hun sportieve talenten zien (meelopen in spijkerbroek en op 'gewone' schoenen). Voor de deelnemers stond voorop dat
deelnemen belangrijker was dan winnen.
Van AV Haarlem vie!en een aantal atleten in de prijzen. Sanne van Buchem werd 3e bij de
meisjes groep 8, een hele goeie prestatie aangezien deze groep zeer groot was en de concurrentie sterk. Bas de Wit werd in de regen 1e bij de jongens groep 7 (bij de tweede scholierenveldloop werd Bas ook al eerste bij groep 5). Jurylid en atlete Baltien de Wit werd bij de meisjes
voortgezet onderwijs 1e in een goede race.
De meeste aandacht kreeg natuurlijk onze ronde MISS: Truus Fantastisch dat je hielp in de
ka ntine.
Ook dit jaar werd er gestreden om de wisselbokaai voor de beste school. Bij de meisjes werd
deze, net als vorige keer gewonnen door de Antoniusschool. De jongens beker werd gewonnen
door de Willink school. ledere deelnemeri-ster kreeg een herinneringsdiploma.
Alle juryleden nogmaals bedankt voor de hulp.

Volgend jaar wordt op de woensdagmiddag vóór de herfstvakantie wordt de
Vierde Haarlemse Scholieren veldloop gehouden.
W.ie o wie wil mij helpen bij de voorbereiding van de Vierde Haarlemse Scholierenveldloop
(ongeveer 4 uur in roraa!J.

Laat het me even weten tijdens de training of bel 5259404.

r:;_~~~

Groetjes Jaap van Deursen

~~~J!.lll
. ~~
Nu het indoorseizoen 1995/1996 gestart is, lijkt h ·:~t zinvol om de lijst van indoor dubrecords te
publiceren.
Hopelijk zul!en er vele wijzigi ngen (dus verbeteringen zijn in het seizoen 1995/1996.
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CLUBRECORDS INDOOR
per 1 december 1995
HEREN
50 meter e. t.
. 60 meter e.t.
200 meter h.t.
400 meter e. t.
800 meter
1000 meter
1500 meter
3000 meter
50 meter horden e.t
60 meter horden e. t.
4 x 200 m estafette
5 km snelwandelen
hoogspringen
polsstokhoogspringen
verspringen
hinkstapspringen
kogelstoten
7-kamp

~
23.01.93
21 .02.82
08.03.81
23.02.84
16.02.91

Oscar Soethout
Mario Westbroek
Mike Bienfait
Allan Ellsworth
Jan de Ruiter
vakant
Stijn Jaspers
Paul Jaspers
Marc Kok
Marc Kok
Nico Treep - Rob Schlüter
Ger Wessel - Willem Gebe
Frank van Ravensberg
Ruud Wielart
Pim Göbe!
Hein tJlacnack (A)
Hein Macnack
Anne Janvan derVeen
Rob Bakkei
Les Brown

6.12
6.82
21.9
47.90
1.54.74

Zwolle
Rotterdam
Dortmund (D)
Maastricht
Den Haag

3.44.8
8.04.01
6.88
8.06

Amerika(?)
Den Haag
Zwolle
Den Haag

11.02.83
04.02.89
21.01.89
05.02.89

1.35.88
22.04.9
2.26
4.86
7.43
7.43
15. 51
16.98
4243 pnt

Den Haag
Zuid-Laren
Rotterdam
Zwolle
Maastricht
Den Haag
Zuid-Laren
Den Haag
Zwolle

31.01 .93
12.02.84
17.02.80
31 .01 .81
02.02.85
07.02.87
12.02.84
31 .01 .93
22.01 .84

Mario Westbroek (B)
Mario Westbroek
Allan Ellsworth
Allan Ellsworth
Ron Koridon
Peter Markwat
Paul Jaspers
Paul Jaspers
vakant
Chris van der Werff
Frank van Ravensberg
Ruud V\fielart
Arno van Vugt
Kenneth Portanger
Hein Macnack
Hein Macnack
Martijn Spruit
vakant

6.0
6.99
22.97
48.53
1.57.5
2.55.18
3.51.0
8.18.84

Groningen
Zwolle
Zuid-Laren
Rotterdam
Rotterdam
Den Haag
Dortmund (D)
Zuid-Laren

14.01 .78
28.01 .79
20.02.83
13.02.83
20.02.71
23.01 .94
29.01.84
11 .02.84

8.61
14.18.5
2.11
4.20
4. 20
7.43
14.75
14.71

Zwolle
Rotterdam
Leiden
Rotterdam
Parijs (F)
Maastricht
Maastricht
Den Haag

17.0.1.83
10.02.79
24.02.73
20.02.82
22.12.82
02.02.85
03.02.85
27.02.94

6.61
7.09
23.4
54.83
2.03.4
2.55.18
4.1 1.43
9.06.7
9.3
8.37
14.50.8
2.01
3.80
7.09
13.18
12.85

Eelde
Zwolle
Zuid-Laren
Zuid-Laren
Arnhem
Den Haag
Zuid-Laren
Zuid-Laren
Utrecht
Zwolle
Rotterdam
Dortmund (D)
Beverwijk
Zwolle
Maastricht
Zv.rolle

09.01 .88
22.01.84
12.02.84
20.02.83
26.01 .75
23.01 .94
13.02.82
20.12.81
15.01 .83
25.01 .87
15.02.77
28.12 .86
22.02 .81
22.01.84
03.02.85
19.01.92

JONGENS A:
50 meter h. t.
60 meter e. t.
200 meter e.t.
400 meter e.t.
800 meter
1000 meter
1500 meter
3000 meter
50 meter horden e.t.
60 meter horden e. t.
~ km snelwandelen
hoogspringen
polsstokhoogspringen
verspringen
hinkstapspringen
kogelstoten
7-kamp

JONGENS B:
50 meter e.t.
60 meter e.t.
200 meter h.t.
400 meter e.t.
800 meter
1000 meter
1500 meter
3000 meter
50 meter horden h.t.
60 meter horden e.t.
3 km sneiY.Iandelen
hoogspringen
polsstokhoogspringen
verspringen
hinkstapspringen
kogelstoten

Hein Macnack
Aernout Leezenberg
Frans Capellen
Peter Markwat
Paul Jaspers
Paul Jaspers
Maartön Hartman
Walter Kruk
Frank van Ravensberg
Walter Kruk
Kenneth Portanger
Hain Macnack
Arjan Warmerdam
Martijn Spruit
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Ranglijsten A.V. Haarlem 1995
samenstelling Joop van Drunen
met medewerking vanGer Wessel
HEREN

() = De beste prestatie van 1994
100 meter (11.07)
Guus Groskamp
Ger Wessel
Jerry Amsterdam
René Moesman
Niels Terol
Erik van der Veen (JA)
Jason .Mensingh (JB)
Darcy de Windt (.TB)
Bany Doodeman
200 meter (22.41)
GerWessel
Jerry Amsterdam
René Moesman
Erik van der Veen (JA)
Niels Terol

..,::-

11.43
11.48
11.59
11.4
11.7
11.8
11.8

11.9
11.7

9.Ól.3
9.57.2
10.36.5

5QO\/ meter (15.29.67)
Willem Faber
Getachew Ayelle
Ton van Doorn
Christiaan Pfrommer

15.04.48
15.49.2
16.06.00
15.21.0

10.00~

22.08
23.78
23.6
24.21
~) ,Ó

.<..

L

.· .0

~00

meter (4S.41)
Ger Wessel
Jan de Ruiter
Erik van der Veen (JA)
Remy Cornet
Harold Derkscn

47.27
50.9
5 1.66
5J.5
52.86

800 meter (1.5~.37)
Jan de Ruiter
Remy Cornet
Harold Derksen
Roberto Slierings (JC)
Jaap van Deursen
Paul Rijs (.TB)

1.53.98
2.01.49
2.02.78
2.07.03
2.08.19
2. 10.2

15QO meter (4.04.()3)
Getachew Ayelle
Remy Cornet
Wim Bergisch
Ton vanDoom
Jaap van Deursen
Willem Faber
Erik van der Veen (JA)

3000 meter (8.57.3}
Willem Faber
Christiaan Pfrommer
Amo Molenaar

4 . 11.8
4. 12.ó4
4.12.99
4.15.66
4 .23.63
4.31.0
4.58.7

metçr (34.47)
Willem Faber
René Verhoeven
Bert Boesten
Bas Gevaert (JC)
Jeroen Peters
Dirk Kloosterboer
Roei Ramakers
Adrie Toi
John Jongboom

31.04
37.15.8
39.11.0
39.36.3
40.05.4
40.06.3
40.19.9
41.06.9
41.16.0

110 meter horden (16. 71)
Frauk Versteeg
Niels Terol
Erik Rollenberg
Erik van der Veen (JA)

16.39
16.9
] 8.02
lï.8

400 meter horden
HanBaauw
Ror. Anteunisse
Jan de Ruiter

(~8.8~)

60.60
64.42
64.80

3006 meter steenle cha~e (9.18.34)
Jeff; ey Suilivan
10.00.81
Jaap van Deursen ·
11.07.04
Han Baauw
11.12.25

11

hoogsnrini:en (2.00)
.. Erik Rollenberg
Niels Terol
Frank Versteeg
Erik van der Veen (JA)
Remco van Belle (JB)

2.00
1.85
1.75
1.75
1.75

versoringen (6.38)
Niels Terol
Rob Schlüter
Darcy de Windt (JB)
Erik van der Veen (JA)
Paul Rijs (JB)
Frank Versteeg

6.41
6.32
6.28
6.24
6.U
6.00

polsstokhoogsl,lringen (4.@
4.00
Niels Terol
3.00
Rob Schlüter
3.00
Paul Rijs (JB)
2.70
Oscar Soethout
2.60
Erik van der Veen (JA)
2.60
Jason Mensingh (JB)
h.inkst:w_wriD.gen (12.97)
Darcy de \Vindt (JB)
Erik Rollenberg
Paul Rijs (JB)
Erik van der Veen (JA)

13.45
12.75
11.97
11.84

kogelslingeren (S6.l8)
Martijn Spruit

29.74

koeelstoten US. 70)
Oscar Soethout
Martijn Spruit
Niels Terol
Frank Versteeg
Erik van der Veen (JA)

12.67
12.42
10.99
10.86
9.39

di~cuswerner (40.90)
Martijn Spruit
Niels Terol
Oscar Soethout
Etienne de Groot
Erik van der Veen

42.76
35.24
34.20
29.90
24.80

sneerwerpen (62.08)
Niels Terol
Paul Rijs (.TB)
Etienne de Groot
Erik van der Veen (JA)
Oscar Soet~out
Erik Rollenberg

61.80
45.94
40.74
38.86
38.48
38.44

10 kamp(-)
Niels Terol
Erik van der Veen (JA)
Oscar Soethout
Erik Rollenberg
René Moesman
Rob Schlüter
Willem Gebe

6096 pnt
5161 pnt
4658 pnt
4363 pnt
3969 pnt
3687 pnt
3639 pnt

4 * 100 m~ter est~fette (45.55}
Guus Groskamp-Niels Terol- René Moesman- Ger Wessel

45 .55

4*400 meter estafette !3.31.~0)
Harold D~rkscn- Jan de Ruiter- Han Baauw- Ger Wessel

3.28.81

12

RANGLIJSTEN JONGENS B 1995
() = De beste prestatie van 1994
100 meter (12.1)
Jason Mensingh
Darcy de \~/indt
Paul Rijs
Maarteil Spoel
Remco van Belle
Peter Markwat

11.8
11.9
12.3
12.4
12.8
13.4

versgringen (5.97)
Darcy de Windt
Paul Rijs
Jason Mensingh
Remco van Belle
Maarten Spoel
Peter Markwat

6.28
6.13
5.61
5.24
4.46
4.24

200 meter !.:}
Darcy de Windt
Jason M ensingh
Maarten Spoel

24.3
25.4
25.5

JLOif;stokhoogsllringen (2. 90)
PanJ Rijs
3.00
Jason Mensingh
2 .60
Peter Markwat
2 .50
Remco van Belle
2.40

4VO meter fá7 .2)
Darcy de Windt
Diederik van der Heyden

55.1
64.5

hinl\.stapspriJlgen (-)
Darcy de Windt

Pau1 Rijs
800 meter (2.12 ..Q}
Roberto Slierings (JC)
Paul Rijs
JSOO meter (4.51.3)
Paul Rijs
Peter Markwat
Remco van Belle
Jason Mensingh
Maarten Spoel

2.07.03
2.10.2

5.00.7
5.03.6
5.13.5
5.29.1
5.34.1

.;ooo meter (!0.20.4)
Dennis van Es

11.18.5

110 metew horden (17.3}
Jason Mensingh
Paul Rijs
Maarten Spoel
Ren:co van Belle
Peter Markwat

16.5
17.6
î9.9
20.0
20.6

~ringen

f.L1ll

Remco van Belle
Paul Rijs
Jason Mensingh
Peter Marbvat

1.75
1.70
1.65
1.40

kogelstoten (

13.45
11.97

n.un

Paul Ibs
Peter Markwat
Jason Mensingh
Remco van Belle
Maarten Spoel

12.00
11.24
10.50
9.73
8.18

(31.80)
Robbert Schippers
Paul Rijs
Peter Markwat
Jason Mensingh
Remco van Belle
Maarten Spoel

30.54
30.20
29.08
24.16
23.58
18.00

gÏSCUS!fC[;QClll

m~erwerpen

(46.98)

Pad Rijs
Jason Mensingh
Remco van Belle
Pct~r Markwat
Ma;rrten Spoel

48 .90
33.02
32.84
32.74
23.92

2-_~!!mp

(458_0 pnt}
Paul Rijs
Jason Mensingh
Remco van Belle
Pet,~r Markwat
Ma :orten Spoel
13

4739 pnt
4087 pnt
3657 pnt
2892 pnt
2340 pnt

RANGLIJSTEN DA1v1ES EN MEISJES NB 1995

() = De beste prestatie van 1994
~rincen

100 meter (12.3)
Brenda Stoete (D)
Lilian Kaptein (D)
Cindy Kramer (MA)
Mitjam van der Sijs (D)

13.2
14.0
15.3
15.5

400 meter (61.6}
Joanna Andrews (MB)
Cindy Kramer (MA)
Mirjam van de Sijs (D)

66.1
68.4
74.2

(6.21)
Marjanne v. Sambeek (MB)
Nanda Meijer (MA)
Joanna Andrews (MB)
Ingeborg Zandbergen(MA. )
Lilian Kaptein (D)

5.20
4.51
4.42
4.06
3.53

hinksstapsnriucen (1 ~.24)
Brenda Stoete (D)

9.65

k.Q~el~toten

800 meter (2.33.1)
Hilda Kemker (D)

2.43.4

150Q n1eter {-l
Hilda Kemker (D)

5.31.6

1000 meter 04.22.5)
Mirjam van der Sijs (D)

14.22.5

100 mct~r horden {14.9)
Mirjam van der Sijs (D)
Joanna Andrews (MB)

17.2
18.4

hoogsnringen (1.50)
Nanda Meijer (MA)
Lilian Kaptijn (D)

1.55
1.05

(10.97)
Wendy IJzennan (MB)
Nanda Meijer (MA)
Lilian Kaptein (D)
Jessica Ramakers (MB)

12.37 (3 kg.)
9.36
8.29
7.81 (3 kg.)

discuswernen (21.14)
Wendy lJzemmn (MB)
Nanda Meijer (MA)
Lilian Kaptein (D)

23.80
22.64
21.64

Speerwerncn (42.40)
Ingeborg Zandbergen (MA) 28.94
Joatma Andrews (MB)
25.68
Cindy Kramer (l\1A)
20.36
Lilian Kaptein (D)
16.84

4*100 meter estafette (50.9)
Cindy Kramer- Ingeborg Zandbergen- Nanda Me1jer- Brenda Stoete
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56.3

Geen inspiratie. Kent u dar? Twee dagen
weggeweest met 22 mensen van mijn werk en die
moesten van de trainer allemaal lullige opdrachten
doen. Nooit geweten dat mensen (incluis r.K) zulke
kuddedieren(= ko~ien) zijn. Ze deden alles wat
hun opgedragen werd. Touwbrugjes maken,
klimrekjes bouwen, afbreken e:1 weer opnieuw,
etc. Bij de LA van de AV doen we tenminste nog
iets nuttigs, denk~n we. Daar rennen wc tenminste
nog rondjes rond de Haarlernmerhou~ (x 5), om
v~rvolgens biJ ons vertrekpunt uit te komen. 'NiV
zijr: alleen een stukje vennoeider. Bij de AV, tiÜen
we op donderdag een gewichtje t~gen de zwaartekracht in (x 30) en verlaten tevreden het krach-thonk.
\Ve doen het eigenlijk voor onszelf om tijdens de
wedstrijd (voor sommigen ook tijdens de training)
de ander die voor ons loopt te kunnen inhalen. Met
andere woorden : we willen fraai in de ran glijst
n?ru· voren kom~n. Echter (nu wordt het
filosofisch) er loopt altijd weer 1emand voor U.
Dus dit is een eindeloze cirkel die, rnet wat geluk
nog opwaar~s loopt. En als je iets te weinig traint
of 40 wordt (moge Allah het verhoeden) is de
~:;piraal :--:elfs neenvaarts. Laat ik donderdag maar
weer gewoon naar het krachthonk gaan en trainen
zonder te denken ·,;..-ant n1dr:;nk~;n en train(;n gaan
niet samc11. En !!U is mijn auto ook nog stuk.
- ---

-- - --

Uitslagen

doorgeven aan Boesten 023s5385623

Waar mogelijk staat de behaalde plaats per kategorie
aangegeven. Indien niet bekend staan er : ??

9 sep

Pierloop Velsen

15 km

nagekomen uitslag

??
1 okt

j

I

1.02.15

2 uren van A.;nersvoort

5
i

Jaap Swart

12 uur

Jaap Swart

125,960 km

Die 86 km die in het vorige clubblad ston
den was een training. tv~et deze prestatie
stam: Jaap 7e op de Nederlandse t<mglijst.

j
1

-----<·

Uit de L.A. kommjssie ~'nz.

8 oct

Nationale 30 km Dordrecht
11

Het spoorboekje voor de komende periode zoals
gebruikelijk :
•
1{) dec
2e KCC in Hoofddor~J 11.00 uur
24dec
Normaal trainin; (duin)
28 dec
Nonnaal krachttraüüng
31 dec
Normaal iiaining (blijven op de
b?_an)
3e KCC van ONS. 11.00 uur
maar om 9.00 ?,~_nwezig voor wat
hulp a.u.b.
4 feb
4e KCC in Beeckestijn 11.00 uur
25 feb
5e KCC in Castricum lOJO uur
24 mrt
Onze Runnersworld Spaarnwoude
10,20 en 30 km.
..
Bel Gerko voor voorinschrijvingen. Dat
scheelt (een beetje) geld en (veel) tijd. Bel
minimaal 1 week voor de wedstrijd.
In het 'Neekend van 30 en 31 rrn1 gaan we nu
echt met elkaar op trainingskamp. U heeft nu
nog invloed op het programma ! 1! Bij 0
reacties zal Arno het programma i.s.m. Evert
samenstellen 1!!!!! ~!!!

Dick vd Splinter

15 oct Uurloop Lionitas
3

Wiltem Faber

22 oct Gildenhuisloop
9
10
19
30

2.19.58

1 uur
17,697 meter

20km

KF;es vai1 Dmmnele
Wim vVesterholt
Christiaar. Pfrommer
Dick vd Splinter

1.09.05
1.09.10
1.12.09
1.24.22

28 oct 31 e AVD cross Dwingeloo

6,3 km

6

Willem Faber

20.44

29 oct Etten leur

21.1 km

??

1.24.40

Roel Ramakers

_ _ _ _ _ _ _ __j__ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

15

30 .Wl

Uitslagen vervolg
15 oct TROS-loop Haarlem
18
24
35
38
40

66
72
84
86
90
96
121

123
129
130
160
162

R?
200
203
213

Kees van Dommele
Wim \Vesterholt
Dick vd Vlugt
Christiaan Pfrommer
Rene Verhoeven
Bert Boesten
Bas Gevae11
Hans Verwey
Dick vd Splinter
Dick Kloosterboer
Arno Molenaar
John Jongboom
Roei Ramakers
Hil de Lange
Jeroen Peeters
Rob de Nieuwe
Hans Peters
B~n Valkenburg
Frank Peeters
Martin Hoeksema
Lex vd Pol

I I nov Ie Nrd Veldloopkom. Ter Apel 9,5km

21 .1 km
1.12.54
1.15.14
1.17.56
1. 18.24
1.18.34
1.22.20
1.22.33
1.23.39
1~24.22

1.25.45
1.27.00
1.29.02
1.29.07
1.29.54
1.29.55
1.32.52
1.32.57
1.36.30
1.37.54
1.38.41
1.40.48

lI
I

I
I
I
I

I
I
l
j

8 km

R?

Jolt Bosma

5 nov Pim Mulier-loop
2

13
4
14
20
22
26

37
31

8
39
50

Ton van Doorn
Christiaan Pfrommer
Wim Westerholt
Getachew Ayele
Rene Verhoeven
Roel Ramakers
Jaap Swart
Adri Tol
Bert Bols
John Jongboom
Martin vd Weiden
Ad Appel

5 nov New Ynrk Maratlwn.
431 Christiaan Pfrommer

Willem Faber

10.4 km

Getachew Ayele
Renè Verhoeven
Kees van Dommele
Bert Boesten
Bas Gevaert
Dick Kloosterboer
Arno Molenaar
Jeroen Peeters
Roei Ramakers
Martin vd Weiden
Rob de Nieuwe
Peter Woonman
Ben Valkenburg
Jolt Bosma
Martin Hoeksema
Adri Tol
Rene Ruis
Ad Appel

38.16
41.39
42.11
42.14
42.29
43.21
43.29
43.56
44.34
45.49
47.07
47.52
48.49
50.21
50.54
52.12
52.37
53.24

11

39
12
41
46
16
54
57
20
26
74
75
78
82
37
84
39
40

10

15 km
51.31
52.01
52.06
52.09
54.11

29.41

1?- nov Heliomarecross (Je KCC)

26 nov Warandeloop Tilburg

38.10

'0

7

Willem Faber

7.8km
25.36

Uitslagenlijst van de
Dam tot Dam-loop
(17 september '95)
Verkrijgbaar bij Boesten

')'1

,J/.~1

1.00.34
1.00.44
1.01.07
1.01.23
1.03.11
1. i5.21

Uitslagenlijst van de
7-heuvelen-loop
(19 november '95)
Verkrijgbaar bij Boesten

42.2 km

2.54.48

van de 27000 ! ! OK Chris.

16

I

~

Ir~--~I
!I
:.; .
I

I

-

-;~

.

ATLETIEK

.

VEREJ~IGING

I ~-' ~ ;
I~
.. . .:. .',
Ii '

I

"HAARLEM"
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Wintercross

I

I
I

zondag 2] januari 1996
(3e cross voor de Kennemer Cross Cup)
!

Waar:

IRekreatiegebied
"Spaa..-nwoude" bij "Het Buitenhuis'' (naast de roeibaan).
Parcours van 2,4 krn. rond "Het BuitcnJmis'· met kleedgclegenheid.
1' Auto : Afslag A9 en A208 "Spaz.rnwoude" voigen .
i O.V.: Bus 82 Adam - Un'uiden. Be! n6-9292 voor route en rijtijden.
Fiets: Vcrgierdeweg aL Siaperdijk oversteken, bij snelweg rechtsaf
j
tt;.nneirjc onderdoor, dan fiet ~: p<Jd lillks aanhouden.

!
Pro~amma :

I

l1 0.30

Korte Cross 2,4 km voor sprinters en rekreantcn.
Kennemer Cross 9,6 km N1annen Sen. Vet 1 en Vet. 2.
Kennemer Cros:; 4.8 km Vrouwen Sen. er; Vet.
Open recreatie cro -s 9.6 en 4,8 km voor iedereen.

i 11.00

I112.00

Pr ijsui Ln~iking.

I
I

Inschrijving : I Ter pl<.atsz :

v .n. 9.30 l\UT tot 20 min voor de wedstrijd.

Kosicn zijn f7,50 voor de (w·;:dstrijd) 9.6 km,
de 2,4 km en 4,8 km zijn ]3,50.

I
I

IVoor;nschrijving:

1 wedstrijd

Gcrkc Vos
Ruvsdae1st;aat 3

i

Kosten f6 ,-

:!Oll EM Haarlem

I

Informatie :

I Bert Boesten
I Gerko Vos

!

023 538567.3
0:2.3 5250466

Er zijn nog 2 Kennemer Crossen hierna :
Z ondag 4 feb Bceckestijn Cross Velzen-zuid
Zondag 25 feb Rabo Bosloop Castricum

Bel Gerko (023 5250466) om (gratis)
vóór in te :~chrijven.
Bel Boesten (023 53856:3) om te helpen
(diegene dit. niet belt wordt c.oor mij gebeld ! !!)
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OP TIJD

~

INSCHRIJV E N

! ! ! ! !

junioren- ]- spelen

JU~.JlOr~EN:

24 en 2 5 FEBRUARI
''!!!

OP T I JD

1996

Nat1onale C-spelen Indoor

INSCHHIJVEN

I l I !'! I lil

OP T IJD

IN SC HRT1VEN

lil

I I

SCHRIJF DE 'v' OLG E NDE DATA

lf\1 JE AG ENDA:
PUPILLEN competitie:
1 1 i'1E I 1 'i9w
fl JUNI 1 '1 9é.,
15 JL.!Nl 1996

CID-JUNIOREN compet i t ie :

20 APRIL 1996
11 ME I 1 996
8 JUNI 1996

18

een leuke mop, kan ji1 9 er leuke t e ke n inq ma ke n
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op donderdag 21 tjn 28 december!
20

JA ARPRESTAT ~ELI JS T

c JUNI ORhii JONGENS: 0PRHi'l' SPRINT/l!RD
"\ "I • ?~
Roberto Sliedngs ~C2) ,J..L.Ji:
.1
Rob de llit (Cl)
13.6
1'?.1
Ralf Teunisse {Cl)
14.6
13 1
Tim van KEm_o~n ÎC2)
J. 2. 5
20.05

VER

~

) .01
4 .63
4.84

<

LOOP~~F.RS:

5.01

HOOG
]_,45

JUNIOREN
KOGEL

8.75
1.30 7.91
1.45 7 . 91
1. 45 10.1 7

DISCUS
25.04
26.12
-26.68

22.96

C/D
SPEER
2?..42
26.30

30.58
34.50

800m koberto 2.07 . 05 :~; zie clubrecordlijst, Rob 2.25.5
en ~im de eoc~ in 2.44.9
i .<:~

1000m ...\oberto

2. 5,1. .· \Cï,TJBI\ECORD ) , n vergenomen van Rogier

not man (2.51.0 in 1939), Rob de lOOOm in 3.12.9, Ralfin
3.42. 1 en Tim in 3.3 5 . 1. Verder staat er in 1995 nog een 300m
ltordell van Rob i :1 49 . 80
C

,1m!:ilOK~-

~;I SJZS

SPRI;;:

:

Janna de ~aard (Cl)
!arieke v Essen {C l)
Marieke r Essen (C2}

12.5

Sano a Piscaer

(Cl)

< 1
"
.i• '-

Liud a Roosen
Sami ra Ka3rt

(C l )
(Cl)

IJO~PN1JKMERS:

",0.8
11.3

:'. 3 , 8
15.0
18 . 6
17 ..
18. i),

I.ïOOG

1 .20

4.27

1. 35
1.1 0
1.4 0
1. 30

KOGEL
7.11
7.80
7.73
9.81
8.36

1.30

6.80

3.41
<! 7 5
3.51
3.65

<
J. ..I ~ ..."

DISCUS
15 . 92
20.68
19.22

SPEER
18.20
19.38
18.02
11.32
22 . 07
12.44

lOOOill ,Ja:ma i.1 3.42.7,
600ru Janna in 1.51.5 , Harieke (Cl) in
2.09.5, Sanna in 1.53 . 6, Linda in 2.04.2 en Samira in 2.00.5
De J.50:w tfa:de ke {C l) ir. 21. 0 , Sanna in 21.7, Linda in 23.2,
Samir.~ :n 22.9 en M
arieke (C2) in 23.2

D JU1HOREN ,JONGENS:

SPRIWr

SP~ INT /

Arjan Setzekorn
llattbijs Teengs
Ivo van Kempen
Huub de VriES
Pascal Stolker
Bart van Buchem
J aap Demmendaal
Chris Kuijper

~2 - 5

16.3
17.3
16.2

I,OOP~1Jl~JER3;

VER
4 . 97

ID2}
(D2 )
(D2)
(Dl )
(Dl)
(Dl)
(D2)
(D2)

100'):",;

!1.3
10.8
12.0
12.3
11.6
11.9
13 . 4

A::ja.n.

VER

HRD

HOOG

3.8 3 1.30
4 . 28 1.20
4.96 1.4 5
4.13 1.20
3. 46
3.83
4.26 1.30
3.46 1.20

15 . 7
17.9

KOGEL
7.56

DISCUS

9.21

23 . 68

25.32

17.98

23.16
24.02
17.00

3. 3 3

-3.1 0

SPEER
24.52

24.92
21.52

9.01
7. 55

20.90

in 3 . 13.37, Ma ttbijs in 3.4 4. 9, Ivo in 3.46.9,

Huub in 3.30 . 0, J .Jiip in 3. 46 . 1 , Chris in 3.59.8
D JUNIOREN

MEISJES :

kuby Boga:art

SPRIN1 SPRHfl' / kRD

(D2) 8 .9

Baltien de Uit {T'2) 9 . 0
Ch<".ntal v/d Zijden {1} 9.5
Marije Zandstra {))2) 8.5

10.7
12 .1

Ivanet:ti SUerings

VER

HOOG

KOGEL

3.87
4.34
3.73
4 .44
3.32

1.15
1.55

8.40
10.90
7.46

1. 30

7.94
5. 69

DISCUS
15.86
22.06
14.08

SPEER
20.40

24.04
14 .00
13.40

LOOPlWrf.MERS: 600ru Ruhy in 2.12.4, Ealtien in 1.54.5, Chantal in 1.53.0 en
Iva~e tt i

in 2.05.7 en Har ij e in

2.1~.G .

De 1000m werd gelopen door Chantal

i n 3. 32 .5
CI,UBRECORDS in 1995 bij de meisjes D voor; Baltien de Wit met hoog (stond
op 1. SOm Joanna Andre1-1.s in 1 9S2), uiscus m~t 22 . 06m ( stond op naam van

Sanna Piscaer

~ et

20.53 in 1994),
. Purn:ent •· taal meerkamp mrt 3049 PUNT!.'N (was \·an

Joanna Andrcws met 302F punten

beha<") ~• ld
~ -=-

in 1992).

MEISJES JUNIOREN C

JUNIOREN D

A. De Windt
10.4 f88)
M. van Sambeek
lJ.4 ( 93)
80mhrd M. van Sambeek
12.7 \94)
lSOm
1"-1. van Sambeek
l ~· . 4 ( 9 3)
300mhrd J. Andrews
48 .5 ( 93)
-.
'
Ar ·- ( 93)
600m
l..L),':)
'-' . Andrews
lOOOm
w. Twisk
3.26.1 ( 9 2;
hoog
N. Meijer
1.50(92:
J. Ramakers
1,50(92)
ver
M. van Sambee 1,o;
5 • .3l{93 j
kogel
\'V • IJzerman
l2.C7i93}
discus ~v. IJzerman
24.92(93)
speer
w. IJzerman
28.12(93)
4x80m
Ramakers/IJzerman
Sambeek/Andrews&
Donkerkaat(ipvJA)41.9 ( 93}
7kamp
J. Andrews
371lp (9 3)
80m

7.9 (92}
60m
M. van Sambeek
9.9 ( 92 )
6Gmhrd J. Andrews
-.
600n:
1.47.1 ( 92)
u • Ändrews
lOOOm M. Witteman
3.21.9 (90}
1.55{95}
~oog
B. de Wit
ver
5.12(92)
M. van Samb.e ek
C'
11.80 (94) .
)<:,-:.g€ 1
.....
Piscaer
discus B. de liit
22.06 (95).
27.66(92)
~peer
J. AnàrelvS
4x60m Rama]rers /Twisk
Sambeek/Andrews 33.3 ( 9 1 )
6 !cdm:J B. de Wit
3049{95)

JONGENS JUNIOREN D
JONGENS JUNIOAEN C

lOOm

M. Westbroek
11.6 ( 76}
A.Leezenberg
ll.6 ( 82)
P. Been
11.6 (87}
M. Parkinson
11.6 { 90)
800m
R. Tromp
2.05.9 ( 71)
1500m
W. Salzman
4.29.7 ( 73)
lOOmhrd C v/d Werff
14.9 { 8 s ) 300mhrd C.v/d Werff
41.5 {85)
3 km sw F. van Ravensberg
17.50.4 (75)
hoog
1.75 (86 )
Smits/Isselt/
Blok
1.75(72)
polsh
0. Barreveld
3.10(92)
ver
E . Isselt
6.34(91)
kogel
E. Noom
14.11(83)
discus D. Kruithof
46.50(80)
speer
D. Kruithof
50.76(80)
4x100m Been/Isselt/
Leter/v/d Prijt 42.80(87)
Been/van Keulen/
T.Velden/Wielingen

lvO Om

R. Slierings

8 kamp

E.

Isselt

M. Parkinson
10.2 (88)
P. Markwat
3.04.3 { 91 )
J . Doornbosch
12.9 ( 81)
M. Treep
5.38.4 ( 7 8)
r-1. Isselt
1.60(84)
E. Let er
5.40(84}
D. Kruithof
12.30(78)
D. Kruithof
35.32(78)
J. Lanterman
39.38(85)
Blok/Sloos/
Smits/Bakker
42.8 (70)
7 kamp P. Been
3818p ( 85)

80m
1000m
80mhrd
lkm s..,.·
hoog
ver
kogel
oi·scus
speer
4x 80m

2. 50.0 (95) :

5299p (91)

Î

at1~tiekvrsre

.v.".B'laa
~~ , e
..
22

