
. 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: krachtcentrum A.V. Haarlem, Pim Muliersportpark te Haarlem. 

Aanvang: 20.00 precies. 

AGENDA: 

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. Jaarverstag van de secretaris 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

6. Rapport van de kascommissie 

7. Verkiezing van het bestuur 
Volgens rooster is aftredend: 
Rob de Nieuwe - penningmeester (herkiesbaar) 
Willem Gebe - commissaris (niet herkiesbaar) 
Tussentijds aftredend: 
José Spaan-Capellen - secretaris (niet herkiesbaar) 
Nico Treep - commissaris (niet herkiesbaar) 
José Spaan-Capellen stelt zich herkiesbaar als commissaris 
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. Vaststellen van de begroting 1996 

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

1 0. Verkiezing kascommissie 

11 . Rondvraag 

Namens het bestuur 

José Spaan - Capellen 
secretaris 



JAARVERSLAG SECRETARIS 1995 

Er ligt een druk jaar achter ons. Een jaar waarin veel aanspraak gemaakt moest worden op 
vrijwilligers. Natuurlijk als eerste het 75-jarig jubileum. De jubileum commissie (bestaande uit: 
Roei Ramakers (voorz.), Baltien de Wit; Bert Boesten, René Ruis en Evert van Ravensberg) heeft 
gezorgd om dit feest voor iedereen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het feest werd ingeluid 
op de jaarvergadering van 1995. De diverse activiteiten die werden georganiseerd zoals het 
gezamenlijke bezoek aan de Adriaan Paulen Memorial, de sport en spel dag voor de jeugd, en 
natuurlijk het grandioze feest op 13 oktober, gevierd ·naast het terrein waar onze roots liggen, te 
weten in het party centrum Haarlem gelegen op het voetbal terrein van de HFC Haarlem, waren 
een groot succes. Het was een feest dat klonk als een klok en dat IT!ag ook wel als je 75 jaar 
wordt. De jubileum commissie had het er druk mee. Nogmaals onze hartelijke· dank voor jullie 
inzet. 

Een ander item dat heel veel tijd en aandacht vroeg en tevens de inzet van vele mensen was het 
beheer van de kantine op onze eigen atletiekbaan. Niet alleen diende deze kantine 5 avonden per 
week bezet te zijn, ook op de diverse wedstrijddagen en de dagen dat de gemeente de baan aan 
derden verhuurden werd een beroep gedaan op vele vrijwilligers. Met veej inzet en moeite is het 
ons weer gelukt. En neem gerust van ons aan, eenvoudig is deze taak beslist niet. Ook hier is 
een wel gemeend dank u wel op zijn plaats aan iedereen die ons geholpen heeft. 

Ondanks de vele helpende handen drukte deze twee grote taken ons toch wel met de neus op 
de feiten. Nog steeds, we kunnen het niet genoeg zeggen, is er een groot te kort aan kaderle
den. Om een voorbeeld te noemen we kampen het gehele jaar al met een niet officieel bemande
jeugdcommissie. Niet dat de jeugdzaken niet behartigt worden, maar een goede jeugdcommissie 
is hier toch van groot belang. Ook het afgelopen jaar constateerden het bestuur keer op keer dat 
te vaak op dezelfde mensen een aanspraak gedaan moet worden. En juist als je te vaak een 
aanspraak doet om de zelfde mensen komt het punt dat ook deze zullen afhaken. Het is dan ook 
een constante zorg van het bestuur op nieuwe krachten te vinden voor zeer uiteenlopende 
taken. Ook het komende jaar zullen we· u weer blijven vragen ons op alle fronten te helpen. 

Bestuurlijk gezien kwamen vele bekende en voor het bestuur zorgelijke zaken om de hoek kijken. 
Ook dit jaar zagen we een terugloop in de leden (zie hiervoor het overzicht van het ledenbe
stand). Alhoewel dit wat de baanatletiek betreft een landelijk probleem is, neemt het niet weg 
dat we dit met lede ogen aan zien en het ons grote zorgen baart. Het huidige trainersçorps in 
stand houden is hierdoor onmogelijk. Immers de inkomsten moeten wel in verhouding liggen met 
de uitgaven. Daarbij moet het bestuur wel in oog houden dat de contributie niet oneindig 
verhoogd kan blijven worden. We zullen ons in de toekomst moeten gaan beraden hoe we alle 
ploegen zo optimaal mogelijk draaiende kunnen houden. 

Vanuit sportief oogpunt gezien was 1995 geen opzienbarend jaar. De diverse competitie ploegen 
draaiden in de middenmoot mee of konden zich handhaven in de betreffende klasse. Teleur
stellend was het dat de jeugdploeg A/B meisjes zich terug moest trekken. Meer over de 
sportieve prestaties vindt u elders in dit verslag. 

Alle bezette commissies kwamen regelmatig bij e!kaar en rapporteerde aan het bestuur via de 
contactpersoon. Het bestuur kwam maandelijks bijelkaar met uitzondering van de vakantie
maanden. Vele zaken passeerden de revue. De w aarheid dient ons te zeggen dat de toekomst 
ons op velerlei terreinen zorgen baart. We zullen de komende jaren de inzet van een ieder 
moeten hebben om onze vereniging levendig te houden! 
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HET LEDENBESTAND 

MANNEN stand 
Categorie 01.01.95 

Pupillen 11 
0-junioren 8 
C-junioren 5 
B-junioren 1 0 
A-junioren 4 
Senioren 88 
Leden van verdienste 4 
Ereleden 2 

Totaal 132 

VROUWEN stand 
Categorie 01.01.95 

Pupillen 8 
D-junioren 9 
C-junioren 5 
B-junioren 4 
A-junioren 4 
Senioren 17 
Leden van verdienste 
Ereleden 

Totaal 47 

erbij 

6 

3 
2 

13 

24 

erbij 

5 
2 
2 
1 
1 
2 

13 

stand 
eraf 31.12.95 

4 13 
4 4 
1 7 
5 7 
3 1 

13 88 
4 
2 

30 126 

stand 
eraf 31.12.95 

2 11 
5 6 
1 6 
1 4 
3 2 
6 13 

18 42 

categorie 
1996 

12 
2 
7 
7 
4 

87 
4 
2 

125 

categorie 
1996 

6 
7 
8 
5 
2 

14 

42 
~~~::.~::<·ft~~:$~~~~~~.:t.-,'W~~~~~;:;..z~~~;-.~~r--:··.:.~~~::x~=~~~~$$: .. :S: .. (~~ .. ':"~~;):~~'l:~t~;@;:;~ :~~}.~~*~~:s:..m~~~~~·t~:~i:.~< .. ~ 

TOTAAL stand stand categorie 
Categorie 01.01.95 erbij eraf 31.12.95 1996 

Pupillen 19 11 6 24 18 
D-junioren 17 2 9 10 9 
C-junioren 10 5 2 13 15 
B-junioren 14 3 6 11 12 
A-junioren 8 1 6 3 6 
Senioren 105 15 20 100 101 
Leden van verdienste 4 4 4 
Ereleden 2 2 2 

Totaal 179 37 49 167 167 
~.~?.?;{· ~ .. ,~1~~:::~~~~~~:w.~m.?.?.;:;:~r:3W::~~(~~;~:~~~~~~..:;~1%t ... ~~g~~:'· ;.;~~.t'%~~~~~~~%~-l:~;::~~~~:~;;:w..;;.;.:;~:: 

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het ledenverlies dat enige jaren geleden is begonnen nog 
steeds voort duurt. Gelukkig niet in dezelfde mare als vorig jaar, 33 leden minder ( = 15,49%). 
Maar een verlies van 12 leden is toch weer een daling met 6, 70% t.o.v. het aantal per 1 januari. 
In 5 jaar tijd is het ledenbestand met 79 gedaald. Dit is een verlies van bijna 30%!1!! 
We moeten er terdege rekening mee houden dat een verdere ledenachteruitgang ons bestaans
recht zal bedreigen omdat de steeds hogere kosten door steeds minder mensen moeten worden 
opgebracht. 
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HET BESTUUR 
Oe herkiesbare bestuursleden Joop van Drunen (voorzitter) en Jos van Belle (commissaris) 
werden opnieuw gekozen als bestuurslid. Hierdoor ontstond geen wijziging in de bestuurssa
menstelling. Deze zag er als volgt uit: . 
Voorzitter: Joop van Drunen 
Secretaris: José Spaan - Capellen 
Penningmeester: Rob de Nieuwe 
Commissaris: Jos van Belle 
Commissaris: 
Commissaris; 

Nico Treep 
Willem Gebe 

DE TECHNISCHE COMMISSIE 
In 1995 trad er geen verandering in de samenstelling van de technische commissie op, derhalve 
bleef de samenstelling: 
Voorzitter: Han Baauw 
Secretaris: Jaap van Deursen 
Lid: René Ruis 
Lid: Brenda Stoete 
lid vert. bestuur: Joop van Drunen 

Oe Technische Commissie van de A.V. Haarlem heeft op het einde van het afgelopen buitensei
zoen besloten om zich wat meer te profileren en zich actiever op te stellen in een poging het 
prestatiepeil binnen de vereniging te verhogen. 
Het is geen geheim dat dit prestatiepeil zich al jaren in een neerwaartse beweging bevindt, 
enkele incidentele, individuele uitzonderingen daargelaten. De Technische Commissie meent dat 
het met veel enthousiasme en inzet, mogelijk moet zijn een beter resultaat te krijgen. Het beleid 
van de Technische Commissie is er vooral op gericht het kwalitatieve niveau van de A/B junioren 
en Senioren te verhogen. 
Te denken valt dan aan een betere, gestructureerde aanpak met betrekking tot wedstrijddeelna
me, wedstrijdbegeleiding en competitie opzet. 
Het afgelopen jaar is een aantal prestatie/gebeurtenissen vermeldenswaardig. Prestatie geleverd 
door Ger Wessel die een uitstekende 2de plaats behaalde op het N.K. senioren op de 400 meter. 
Zilver was er ook voor Darcy de windt die verraste op _het N.K. junioren B bij het hinkstapsprin
gen. 
Verder was het het afgelopen jaar zeer opvallend dat de heren competitieploeg zich in de 
degradatiewedstrijd van de eerste divisie van een onverwachte kant liet zien. De heren bleken 
wel degelijk over de goede mentaliteit te beschikken en toonden een vechtlust die lang niet 
gezien was. 
Het doel van de Technische Commissie met betrekking tot de competitie heren is een finale
plaats in de eerste divisie. Wellicht hoog gegrepen, maar met een gerichte instelling van allen 
zeker haalbaar. 
Oe Technische Commissie en het bestuur zullen nog nader overleg moeten voeren om atleten/at
letes die bereid zijn zich voldoende in te zetten om een beoogd doel te bereiken, te ondersteu
nen. Inherent aan deze doelstelling is de noodzaak dat de trainers van desbetreffende atleten/at
letes zich van een grotere betrokkenheid moeten betuigen. de trainers hebben in deze het 
vertrouwen van de Technische Commissie. 
De Technische Commissie spreekt de hoop en verwachting uit dat de atleten/atletes en de 
trainers zich in hun doelstellingen kunnen vinden, en dat we een prestatief goed seizoen 
tegemoet gaan . 

DE JEUGDCOMMISSIE (officieus) 
In 1995 werd er door de pupillen en CID jeugd 2x per week getraind o.I. v. Emmy Ramakers 
(pup), Baltien de Wit (D) en Martijn Spruit (C). 
Naast deelname aan diverse individuele ·wedstrijden, werden er 4 ploegen ingeschreven voor de 
districtscompetitie t.w. jongens en meisjes D 2e klasse en jongens en meisjes C 2e klasse. 
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Succes was er zowel voor de D jongens als de D meisjes, die zich plaatsten voor de districtsfina
le in Amersfoort. De jongens hereikten uiteindelijk een prima 5e plaats terwijl de meisjes met een 
2e plaats de landelijke finale bereikten, die later in het seizoen in Enschede werd gehouden. 
Dankzij de inzet van diverse mensen bleek het mogelijk een dag voor de wedstrijd af te reizen 
waardoor we zaterdags niet voor dag en dauw op stap hoefden te gaan. 
na een spannende wedstrijd waarin de verschillen gering waren werden de meisjes uiteindelijk 5e 
(de ploeg werd gevormd door Ruby Bogaard, Baltien de wit, Marije landstra en Chantal v.d. 
Zijden). 
Een goed seizoen van Roberto Slierings {C) kreeg z'n hoogte punt met een 2e plaats op de 800 
meter tijdens de C-spelen. 
In het kader van 75 jaar A.V. Haarlem werd de jaarlijkse koppelweds~rijd voor pupillen, 0-jeugd 
en hun ouders afgesloten meteen spellencircuit waarin o.a . hobbelfietsen, loopskies enz. Kortom 
een geslaagde happening. 
De C-jeugd ging een weekend meerkampen in Zaandam, tent langs de baan opgezet, prachtig 
weer, prestaties erg wisselend maar zeker voor herhaling vatbaar. 
Voor zowel pupil fen en C/D jeugd werd het jubileumjaar afgesloten mAt een gezellige maaltijd in 
de kantine in het weekend van de onderlinge wedstrijden. Tevens werd afscheid genomen van 
Emmy Ramakers die na jaren , haar taak als trainster, jeugdcommissieliq, kantinemedewerkster 
enz. enz., neerlegde. De jeugd zette haar inde bloemen en bonnen. De pupillen training is 
overgenomen door Erik van de Veen en Paul Rijs op de baan en Baitien de Wit in de zaal. 

DE LANGE AFSTANDCOMMISSIE 
In '95 is het aantal papieren leden iets teruggelopen. Het werkelijke trainingsbezoek (zondagmor
gen) bleef in aantal ongeveer ook gelijk. Rond 10 - 15 (veelal dezelfde} atleten. Ook de niet 
officiële, maar wel echte nHaarlem" training op dinsdag in de Hout heeft een constante 
deelname. Gezelligheid speelt, naast prestatie een belangrijke bijrol. 
Arno Molenaar is nog steeds trainer . 
Uw LA commissie bestaat uit Evert v Ravensberg, Gerko Vos, Arno Molenaar en Bert Boesten. 
Met onze vaste vertegenwoordiger uit het bestuur, Rob de Nieuwe is dit een basisteam die, 
naast gezelligheid, in het jaar ook nog enkele daden verricht. De meesten doen dit reeds lang 
zodat verversing van de ploeg noodzakelijk lijkt. Gelukkig kunnen we putten uit een betrouwbare 
groep vrijwilligers (zelfs niet leden) die ons bij wedstrijden assisteert. Dank aan o.a . René Ruis. 
Wij hebben in 1995 drie loopevenementen georganiseerd. De Wintercross (2.5, 5 en 10 km) 
werd goed bezocht en kr ijgt een goed gewaardeerde plaats in het Kennemer Cross Cup circuit. 
Er zit één afgevaardigde van de LA commissie in het overleg met de vijf . "Kennemer Cross 
Verenigingen". Een groot succes waren de KCC-sweaters. 
De Runnersworld Spaarnwoudeloop (1 0, 20 en 30 km) was een behoorlijk succes. Het parcours 
(een ronde van exact 10 km met elke km een aanduiding) zorgde voor positieve reacties. De 
flinke deelname (ong. 300 mensen } zorgde voor een aantal organisatorische en logistieke 
probleempjes maar ook voor een aardig financieel voordeel. Het sponsorschap van Runnersworld 
werpt zijn vruchten af. 
Bij de LIDN's loop (5, 10 en 15 km} was de opkomst groter dan het jaar daarvoor. 
Oe mannelijke toppers in onze groep zijn voornamelijk heren op leeftijd. Deze veteranen roeren 
zich op regionale en soms nationale wedstrijden goed. Echt jonge talenten (twintigers) zijn op dit 
moment niet voorhanden want de snelle senioren hebben allen de veertig al in zicht. 
Door het weer en enkele misverstanden dit jaar geen "social events" van de LA zelf. Wel was 
het uitstapje, in het kader van AV Haarlem-75, naar de APM-games een succes . We hopen in 96 
wel weer een trainingsweekend (eind maart) en een fietsweekend (september} te organiseren. 
In 1996 zetten we bovenstaande activiteiten voort. In het clubblad hopen we u zo goed mogelijk 
op de hoogte te houden over komende wedstrijden, gelopen wedstrijden, sociale ontwikkelingen 
en allerlei (on)zin betreffende de Lange Afstands groep. 

DE CLUBBLAD COMMISSIE . 
Al sinds vele jaren bestaat de clubblad commissie uit de zelfde ieden te weten: René Ruis, Nico 
Treep en José Spaan - Capellen. 
Het clubblad verscheen ook dit jaar 8 maal. De heer Hartman droeg samen met de inbindploeg 
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zorg voor het verzendklaar maken en verzenden van het clubblad. 
Ook dit jaar mocht de redactie· rekenen op regelmatige bijdrage van Joop van Drunen (wedstrijd
verslagen), Bert Boesten (A.V. Haarlem Runners), Rob de Nieuwe (van het bestuur) Emmy en 
Roei Ramakers (het Wisseltje). 

DE WEDSTRIJDORGANISATIE COMMISSIE 
Een commissie die gebaseerd is op de samenwerking tussen A.V. Haarlem en K.A.V. Holland. 
Joop van Drunen, René Ruis en Truus van Voorst vertegenwoordigen A.V. Haarlem. Er werden 
het afgelopen jaar 9 wedstrijden op onze atletiekbaan in het Pim Mulier sportpark georganiseerd. 
De commissie kon ook dit jaar weer een beroep doen op de onmisbare juryleden van A.V. Haar
lem en K.A.V. Holland. 

MEDISCHE BEGELEIDING 
De medische begeleiding bestaat uit de clubarts Frits Knuvelder en de fysiotherapeuten Marthin 
Huta Galung en Frank Versteeg. Atleten met blessures konden een beroep op hen doen. 

HET KRACHTCENTRUM 
Aan het krachtcentrum, dat beschouwt kan worden als onze thuisbasis en daardoor ook 
veelvuldig gebruikt wordt, wordt op dit moment groot onderhoud uitgevoerd die nog tot in 1996 
zal doorlopen. U zult begrijpen dat, hoe mooi dit bezit ook is, het veel aandacht en zorg vergt 
van ons bestuur en dan w il ik hier met name Joop van Drunen noemen. Hij is degene die zorgt 
dat alles rond het krachtcentrum reilt en zeilt. 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
1995 was het laatste jaar dat de heren Mooienaars en Hartman de toto/lotto verzorgden. Voor 
deze en de vele voorgaande jaren onze hartelijke dank. 
Begin november werd voor de 3e maal de Scholierenveldloop georganiseerd. Met ruim 250 
deelnemers kan hier zeker van een succes gesproken worden. We hopen dat dit een de 
toekomst voorgezet gaat worden. 

TOT SLOT 
Uit dit jaarverslag kunnen we de conclusie trekken dat ondanks het feestjaar, ons 75-jarig 
jubileum, het verder geen bijzonder jaar is geweest . We hebben duidelijk nieuw vers bloed nodig. 
We zullen alle registers open moeten trekken om van 1996 een positief jaar te maken. Nogmaals 
dat kunnen we niet al leen UW HULP IS DAAR ABSOLUUT BIJ NODIG. Wij hopen in 1996 niet 
tevergeefs een beroep op uw te doen. 

ZEG VOLMONDIG JA TEGEN UW CLUB. 
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jaargang 51 

nummer 1 

Februari 1996 

"verschijnt 8 maal per jaar" 
redactieadres 
josé spaan-capellen 
korteneerstraat 6, 2014 rr haarlem 
tel. 023-5247347 

VAN DE REDACTIE 

Allereerst in dit nieuwe jaar wil ik nog een foutje uit het oude jaar herstellen 
(voor zover dat mogelijk is). Ik ben in het laatste clubblad vergeten wat te 
melden en af te drukken. IJlJij hadden een vrolijke trouwkaart gekregen waar 
over duidelijk YES op stond. Het betrof de trouwkaart van Ellen de Weyer en 
Frank Vahle. Zij zijn op 22 december in het huwelijksbootje gestapt (aan de 
trouwkaart te zien was het een huwelijksfiets). Die trouwkaart had natuurlijk 
gewoon in het clubblad gemoeten. Helaas, gewoon vergeten. Sorry Ellen en 
Frank als nog van harte. Het was vast een pracht feest. 

Dan nu over tot de orde van dit clubblad. Een overbekend eerste nummer 
van het jaar. Oude getrouwe leden weten het al lang. Het eerste nummer van 
het jaar staat altijd in het teken van de jaarvergadering. En mocht het nog 
niet tot jul!ie zijn doOï gedrongen. Het bestuur verwacht ieder stemgerechtigd 
lid op 

DONDERDAG 7 MAART A.S. 

Lees alle bijgeleverde bescheiden (klinkt dat niet even netjes) en laat je stem 
horen! 

Wat nog verder te lezen in ons blad. Gelukkig heeft Joop alle wedstrijduitsla
gen bij eikaar gesprokkeld. En de atleten in de hal doen het niet onverdien
stelijk, zo bleek uit het feit dat ik toch regelmatig de P en de R toetsen mocht 
gebruiken! Ga zo door, zou ik zo zeggen. 

Als alle voorbereiding goed lopen, zijn de trainingen zo langzamerhand 
gericht op het naderende outdoor seizoen. Het ziet er echter buiten nog bar 
winters uit. Als delen van het land geïsoleerd raken dan is het toch wel echt 
winter in Nederland. En wij hebben het dan toch over het zomerseizoen! Maar 
voor je het weet staat dat voor de deur. En naar wat mij allemaal voorspeld 
wordt... ... ze ze.ggen dat het weer een echte zomer wordt. Ik help het jullie 
hopen. Laat het eerst maar één april worden want op 

MAANDAG 1 APRIL 

start het zomerseizoen. Om 18.15 uur voor de pupillen Den C junioren, en 
om 19.00 uur voor A en B junioren en senioren. 

En last but nog least krijgen jullie nog een datum voor je kiezen en wel de 
gebruikelijke kopij datum en die is 

WOENSDAG 27 MAART 
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EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

PUPILLEN C: 
R.J. (Robbert) de Geus Kleverparkweg 60r 2023 CG HAARLEM 

PUPILLEN A: 
R. (Renée) Faber Prins Clausstraat 23 201 2 KV HAARLEM 

JUNIOREN 0: 
T .J. (Tim) Rodenburg Abel Tasmankade 17 2014 AD HAARLEM 

JUNIOREN C: 
J. (Jaap) Demmendaal Jaagpad 45 2034 JN HAARLEM 

SENIOREN: 
J. (Jeffrey) Suilivan Jan Stuytstraat 36 2014 XK HAARLEM 

START 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 zelfde! 
Voor een atleet is dit een heel 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 op de formulieren het licentienummer ont breekt. Het kan dus gebeuren dat een club je 
weigert in te schrijven wanneer je je licentie nummer niet weet. Dit geldt voor alle atleten, van pupil 
tot lange afstanders! Het is dus noodzaak dat je je nummer bij je hebt, uit je hoofd leert, in je tas, 
wedstrijdshirt broek of weet ik waar noteert. 

KLEDING 

Bijna net zo belangrijk als het licentienummer is de wedstrijdkleding. Hieronder enkele citaten uit 
het wedstrijdregelement van de K.N.A.U. betreftende de kleding. 

De kleding van de atleten dient schoon te zijn en op een zodanige manier te worden 
gedragen, dat er geen aanstoot aan kan w orden genomen. De kleding dient te zijn ver
vaardigd van een stof die niet doorzichtig is, ook niet als deze vochtig is. 

De deelnemers dienen te zijn gekleed in shirt en broek die als het tenue van hun 
vereniging zijn geregistreerd. 

Onder verenigingstenue wordt verstaan shirt en broek in de kleuren, zoals die bij 
de K.N.A.U. staan geregistreerd, d.w.z. inclusief balken, biesjes e.d., al dan niet 
met het embleem, vignet of dergelijke en de eventuele letters op het shirt, 
aanduidend de naam . van de club ....... . 

Wedstrijdkleding die aan al deze regels voldoet is verkrijgbaar bij Joop van Drunen. 
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OPENING BAANSEIZOEN 1996 
Op zondag 14 april a.s. zal het baanseizoen 1996 geopend worden met een wedstrijd op onze 
atletiekbaan. Aangezien het wedstrijdboek eind maart verschijnt hier alvast het programma voor 
deze wedstrijd. 

Senioren heren: 1 00 - 300 - 800 - 3000 meter, speer - ver - kogel 

1 00 - 300 - 3000 meter, discus - kogel - hoog 

Jongens A/8: 1 00 - 300 - 800 meter, speer - ver - kogel 

.JongeilS C: 1 00 - 800 meter, speer - ver - kogel 

Jongens D: 80 - 1 000 meter, speer - ver - kogel 

Meisjes A/B.: 100 - 300 meter 1 discus - kogel - hoog 

Meisjes C: 80 - 600 meter, discus - kogel - hoog 

!v'leisjes D: 60 - 1 000 meter I discus - kogel - hoog 

INSCHRIJVEN: 

Dames, heren en junioren A/B vóór 4 april bij Joop van Drunen. 
Inschrijfgeld f 4~- per nummer. 

CID junioren vóór 4 april bij Baltien de Wit of Martijn Spruit. 
Inschrijfgeld f 3,- per nummer. 

WEDSTRIJDKALENDER 1996 
Belangrijke wedstrijddata t.< ENI-!EtJ 

20/21 
17/18 
24/25 
03 

jan NK meerkamp indoor junioren/senioren 

21 
28 
05 
16 
18/19 
19 
31 
1/2 

feb NK Indoor junioren A/B 
feb Nk Indoor senioren 
mrt NK Veldloop junioren/senioren 
apr 1 e A junioren competitie 
apr NK marathon 
mei 1 e senioren competitie 
mei NK studenten 
mei NK meerkamp senioren 
mei 2e A junioren competit ie 
mei) 
juni) NK senioren 

09 juni 2e senioren competitie 
15/16 juni District skampioenschappen sen en A/B _iun 
21 /22/23 juni NK junioren 
29/30 juni NK meerkamp junioren A/8 
27 jul} 
04 augl OL Yilll P!SCHE ::'PElEI'd 
01 sep 5 d istricten or.tmoeting jeugd 
08 sep finales senioren competitie 
15 sep finales A junioren competitie 

- 8 -
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Van de bestuurstafel 

Oe afgelopen weken gaf weer eens een ouderwetse winter te zien. Behoorlijke vorst, regelmatig 
een snijdende wind, een bevroren waterleiding in het krachtcentrum etc. De echte liefhebbers 
van natuurijs hebben zich behoorlijk kunnen uitleven. Persoonlijk moet ik erkennen dat het 
maken van loopki lometers t ijdens dergelijke weersomstandigheden iets buitenaards krijgt. 
Ondanks de soms barre weersomstandigheden kan bij een aantal groepen een goede trainingsop
komst worden geconstateerd. De inzet bij de trainingen is bij deze groepen dan ook zeer 
behoorlijk te noemen. Ook de deelname aan wedstrijden is beduidend verbetert, met vaak 
hoopvolle resultaten. Deze positieve ontwikkeling geeft een goede hoop voor het komende 
zomerseizoen. 

Gelukkig zijn er ook nog een aantal problemen welke het besturen van een vereniging nog een 
doel geeft. 
De bestuurssamenstelling voor 1996 is nog niet geheel rond. Zowel Nico Treep als Willem Gebe 
st1.1ppen op ëls commissaris in het bestuur. José Spaan stopt met het secretariaat, maar blijft als 
commissaris. Het bestuur hoopt op korte termijn een vervanger te vinden voor José. U hoort zo 
spoedig mogelijk van ons. 
De financiële vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet geweldig te noemen, hetgeen u 
heeft kunnen merken aan de contributieverhoging voor 1996. Het bestuur moet constateren dat 
da inkomsten van onze vereniging steeds verder teruglopen, zonder dat de uitgaven hierop 
kunnen worden aangepast. Ook voor 1996 zal de huur van de atletiekbaan wederom fors 
worden verhoogd. 
Een mogeiijke positieve (financiële) ontwikkeling bij de door de L.A. -commissie georganiseerde 
wedstrijden wordt stevig bedreigd door extra heffingen vanuit het recreatiegebied. 
Helaas geef t de "mega-deal" van de KNVB de buitenstaander een beeld dat het geld bij het 
voetbal in het bijzonder en de sport in het algemeen niet op kan. Voorlopig profiteren de 
amateur-verenigingen nog in het geheei niet van financiële verbeteringen bij de overkoepelende 
organen . Voorlopig ben ik als penningmeester dus verplicht om elk jaar weer aan te dringen op 
een verhoging van de contributie. 
Vorig jaar is reeds opgemerkt dat onze vereniging, door de gemeentelijke bezuinigingen, zelf 
voor materiaal zou moeten zorgen. Zonder een deugdelijk materiaalhok is dit echter niet mogelijk, 
het risico van beschadiging eniof diefstal is immers te groot. Het bestuur heeft dus in principe 
besioten om e~;;n nieuw mater iaalhok aan te schaffen, te plaatsen b!j het krachtcentrum. 
Definitieve plaatsing is nog afhankelijk van toestemming van de gemeente. Wees dus niet 
verbaasd indien u de komende maanden een nieuw gebouw opmerkt. 
VQr;r 1·1et overige hoop i l< u te zien op de komende jaarvergade;ing . 

Rob de Nieuwe 

~~ I'Tj.DJH~~A,U 16 I a 11 ______ __ 

~ 18 __ I 
... i~ 

s 20 
~ ll 
7 22 ______ __ 

11 • 2J -----------
9 24 

l\ . zs -----------
\1 26 _____ _ 
l~ 27 ________ _ u________ ~s _______ _ 

l-l 29 
I$ JO 

31 _____ _ 

1!/ILLEld(Jj_) ASTRID 

'Wt tJ~ ~ rfwt al ~ u, "f d., ~ tak ... no/w..-., 

~ w flili. fw.J + ~ i., ftilWA, ~ .. .. . 

f>p •·'lijklj 1 ~ lq%- 13.4.5UU<\- ~wij- J1oo,. AJ "ja,-ww.l' i.. t../,~ 
(I()Al,'W.k-~1.,./)"~ ... 

./)" w.lfo. ~ IMid}, plnab. l)m. J(! .YJ WUI i.. d., Ji. l&uo. U {,. Uwm_ 

lrdi u ~ ~· Jn.... tmi u, (I()A1, ,~ wJJ.-" UQf1, , 8.]) Uil/\. (J 20.00 ~ i.. ft.t 

~1-m <Kil> "~ 1Lw,..,." 114<1- J" ~ (,(Jo. t. u-. 
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door Joop van Drunen 

10 DECEMBER 1995 DEN HAAG HOUTRUST 

de eerste indoorwedstrijd vaN het seizoen i 995/1996. Guus Groskamp en Niets Terol stonden 
ingeschrven op de sprint -tweekamp. Het werd gelijk een overwinning voor Guus. 

1. Guus Groskamp 
21. Niels Tero! 

6 JANUARI 1996 EELDE 

60 m 
6.19 
6.56 

200 m totaal 
23.07 1527 pnt . 
24.91 1204 

In het noorden des lands zagen wij aan de start Guus Graskamp, Jerry Amsterdam en René 
Moesman. Een 2-kamp 50 en 60 meter (49 deelnemers). 

Heren: 

Heren: 

M.A: 

50 m 
12. René Moesman 6 .1 
22. Jerry Amsterdam 6.2 
49. Guus Groskamp 

60 m 
7.31 
7.49 
7.10 

totaal 
1341 pnt. 
1369 

Hoogspringen 1. Erik Rollenberg 1.95 

14 JANUARI DEN HAAG HOUTRUST 

400 meter 5e serie 
11 e serie 

2. Harold Derksen 
6. Roei van Ree 

53.84 
51.21 

60 meter 

50 meter 

60 meter 

12e serie 5. Ger Wessol 50.19 
Voor Ger betekende de 50. 19 een PR op de 400 m indoor. Proficiat. 

9e serie 
1 Oe serie 
12e serie 

7. Jerry Amst erdam 
3. René Moesrnar) 
4. Guus Groskamp 

7.50 
7.25 
7.18 

20 en 21 JANUARI 1996 ZWOLLE IJSSELHAL 
Oost Nederlandse Kampioenschappen 

Guus Groskamp clubrecord 50 meter!! 

4e ser ie 1. Guus Gcoskamp 6.14 
5e ser ie 3. René Moesman 6.25 PR 
% finale 1. Guus Groskamp 6.08 PR/CR 
6 .08 een nieuw clubrecord dat sinds 23 januari 1993 op naam stond vna 
Oscar Soethout met 6.12, eveneens gevestigd te Zwolle. Guus uitste
kend gedaan, tenslotte ben je ook niet meer zo piep .... !! 
In de finale voor Guus een 2e plaats meteen tijd ook onder het oude 
clubrecord 6.1 0. 

3e serie 2. Jerry Amsterdam 7.49 

400 meter 4e serie 2. Marieke IJzerman 65 .0 

- 10-



28 JANUARI DEN HAAG HOUTRUST 

Goede resultaten "Haarlem" atleten 
vijf maal een PR verbetering!! 

Heren: 60 meter Se serie 1 . René Moesman 7.35 
14 serie 3. Guus Groskamp 7.15 
8-finale 2. Guus Groskamp 7.13 

200 meter 15 serie 3. Ger Wessel 22.91 PR indoor! 

Hoogspringen 5. Erik Rollenberg 1.90 

J.A.: 60 meter 4e serie 2. Erik van de Veen 7.49 
finale 5. Erik van de Veen 7.43 PR 

200 meter 4e serie 1. Erik van de Veen 23.28 PR 

H.S.S. 1 . Darcy de Windt 13.07 PR indoor 
8. Paul Rijs 11.77 

Kogelstoten 4. Paul Rijs 10.84 

J.B.: 60 meter 1 e serie ? . Jason Mensingh 7.51 PR 

800 meter 3e serie 3 . Roberto Slierings 2 .09.14 

- 11 -



Snotter, snuit, blubber, hoofdpijn, wc, bed, 
wc, bed, TV -aan, TV weer uit, vrouw ook ziek, 
dus geen uitgeperste sinasappeltjes, zelf sinasap
peltjes persen, hoofdpijn, bed, ugge, gooaaah, 
psssst, zondagmorgen toch maar trainen, snotter, 
snuit (nu zonder zakdoek), weer hoofdpijn, ruzie 
met de vrouw, etc. U begrijpt mij. ZIEK. En dan 
ook nog Jose die mij op mijn maandelijkse plicht 
wijst. En dan óók nog Arno, de gebroeders Peeters 
I Tol die mij meewarig aankijken. Zij zien mijn rug 
in de laatste Kennemer Cross Cup. Dat is geen 
goed teken. En dan als allerlaatste nog mijn baas 
die op zijn horloge staat te kijken wanneer al dat 
werk van die Boesten nou eens af is. 
Hier wordt een mens behoorlijk niet goed van. 
Plan de Campr.gne: 
1 Flink snuiten. 
2 In de training stiekem Jeroen blesseren. 
3 Vóór Amo, Frank, Jeroen er: Adri eindigen 

in Castricum. 

/ 

Uitslagen doorgeven aan Boesten 023-5385623 
Waar mogelijk staat de behaalde plaats per kategorie 

aangegeven. Indien niet bekend st.aan er : ?? 

26 nov Tulploop 2l .lkm 

4 Wim \Vesterholt 1.14.15 

4 Jose melden dat het stuk op het werk 
gemaakt wordt alwaar ik weer met die baas 
te maken heb. 

j 3 dec Stijn Jaspers Memorial 7.5 hn 

5 Een dagje ziek worden teneinde mijn geeste
lijke gemoedstoestand weer op respectabel 
peil te brengen. 

En zo: leest u nu dit stuk, win ik a.s. zondag, js de 
baas tevreden, Len ik weer beter en is mijn vrouw I 

I 
ook weer gerust. 

I 
Ui t de L.A. kommissie enz. 

Het spoorboekje voor de komende periode zoals 
gebruikelijk : 
• 25 feb 5e KCC in Casuicum 10.30 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 weekend van 30 en 31 mrt gaan we nu 
echt met elkaar op trainingskamp. U heeft nu 
nog invloeà op het programma!!! Bij 0 
reacties zal Arno het programma i.s.m. Evert 
samenstellen ! ! ! ! !! ! ! ! 1 
Reeds een aantal "celebrities" hebben zich 
reeds aangemeld. Bel Arno ! ! 

I 
I 

\~ 

22 Willern Faber 24.33 
2 Ton van Doorn 25.03 
31 Getachew Ayele 25.19 
9 Wim Westerholt 27.09 
24 Rene Ruis 33.05 
25 Martin Hoeksema 34.12 

12 .dec 2e Kennemer Cross Hoofddorp JO km 

1 Jeffrey Sullivan 34.47 
Ton van Doorn 35.26 

11 Getachew Ayele 36.28 
4 Wim Westerholt 37.27 
32 Rene Verhoeven 40.44 
2 Bas Geveart 41.50 
39 Bert Boesten 41.56 
41 Arno Molenaar 42.03 
46 Jeroen Peeters 42.22 
5 Roel Ramakers 43.22 
6 Martin vd Weiden 43.39 
52 Adri Tol 44.24 
54 Frank Peeters 44.25 
3 John Jongboom 44.46 
55 Rob de Nieuwe 45.09 
58 Ben Valkenburg 46.57 
22 Martin Hoeksema 48.43 
10 Rene Ruis 50.55 
11 Lex vd Pol 52.13 



~lagen vervolg 

c Rhoon 15 km 
21 jan Vondelparkloop 10km 

?? Lex vd Pol 1.11.24 
?? John Jongboom 40.38 

c Nijkerk 21.1 km 

?? John Jongboom 1.27.08 4feb Beeckestij_ncross ( 4e KCC) JO km 

-:: Winterloop Marum 21.1 km 8 Getachew Ayele 35.55 
23 Ben Boesten 40.05 

?? John Jongboom 1.29.30 24 Jeroen Peeters 40.19 
26 Arno Molenaar 40.47 

Keukenhofloop 21.1 km 2 Martin vd Weiden 41.18 
28 Adri Tol 41.25 

6 Wim Westerholt 1.20.01 3 Dick Kloosterboer 41.27 

l Onze Wintercross (3e KCC) 9.6km 30 Frank Peeters 41.49 
33 Ben Valkenburg 45.45 

1 Jeffrey Suilivan 31.15 11 Martin Hoeks erna 47.05 

1 Ton van Doorn 31.21 4 Lex vd Pol 49.15 

5 Getachew AyeJe 31.49 
6 Wim Westerholt 35.58 
25 Rene Verhoeven 36.33 
31 Bas Geveart 38.07 
34 Jeroen Peeters 38.26 
15 Roei Ramakers 38.55 23 dec Dobbelsteen-loop duinen 

37 Adri Tol 39.03 i.s.m. de LA- en de ER-groep 

5 ·Martin vd Weiden 39.16 
41 Michel Mandjes 39.23 1 Jeroen I Bert 126 punten 

45 Frank Peeters 40.20 2 Frank I Adri 110 punten 

8 Dick Kloosterboer 40.38 3 Hans I Michel 106 punten 

48 Hans Adelaar 41.00 4 Arthur I Ben 105 punten 

11 Dick vd Splinter 43.03 5 Martin I Rene 98 punten 

15 Martin Hoeksema 44.24 6 Ralph I Hilda 97 punten 

57 Ralph Geusebroek 45.42 7 Margot I Geertje 83 punten 

12 Lex vd Pol 45.50 
67 Geoffry Dillen 58.17 Dit moeten volgend jaar weer doen met z'n allen ! ! 

In ieder geval worden de liefhebbers beloond in 

4.8km het trainingsweekeinde. 

8 Hilda Kemker 23.24 
Op de andere bladzijde 4 Geertje Berkelmans 24.41 

10 Mixjan vd Sijs 25.28 
wordt u verzocht Boesten 

2.4 km 
te bellen ! ! Zie daar 

] Jaap van Deursen 7.58 
WAAROM?? 3 Remy Cornet 8.37 

\3 



V~ATLbliEK 
( · .. \ VEREN!GiNG 

I ~!;) "HAARLEM" 

! RUNNERS\\lORLD 

SP AAR~~T\VOUJJELOOP 

l 
I 

Lorrdag 24 1naart 1995 

30, 20 en 10 km wedstrijdloop KNAU 
tevens recreai.ieloop 30, 20, 1 0 en 2.5 km 

Waar: j Recrca:iegcbicd Spa:;rnwoude bij ":Iet Bu1~enhuis " (naast de roeibaan). 
I Oostbmck;;:rwcg. Velsen-zuid. 
! Parcours au tovrij , asfalt en beschut met verzorgingsposten EHBO. 
I K!ecJ- en douchegelegcnheirl, bar en re:;raura11L 
I Auto: Alslag A9 en A2U8 "Spaarnwoude'' volgen. 
! Q.V. : Bus 82 A'dam -IJmuiden l3e! 06-9292 voor route en rijtijden. 

I Fiets: V&nuit Haarlem: Vergierdeweg af, Slr.pcrdijk oversteken, bij 
I snelweg rcchL~af tunneltje onderdoor, dan fiet!>pad links aanhouden. 

Tijd : 111 .~0 uur Zowel Wcdstrijd~oop als recrc,atieloop 30, 20 en I 0 km. 
i 11 .• 0 uur Ra.'Te.'ll!elc;op 2 ••. km. 
I 

Prijlen : i Prijsuitr~ikin; in de diverse calcgorieën na afloop van de versÇhillende afstanden. 
I Uitslagenlijsten zijn na afloop beschikbaar. 

Inschrijving : 'I' V oOiinschrijving : KNAU wedstrijdloop op A-formulier met girokaart 

I 
(30 kmf9 .-, 20 kmf8.- en 10 kmf7.-) naar Gerkc Vos, 
Ruvsdael-straat 3, 2021 EM Haarlem 

Allemoor 1 I Na-inschrijving : te>t ·30 min VOOI de start (bij wedstrijdloop uw licentie tonen) 
A

9 
! 30 ~:m f 12.-, 20 km f 11 .-, 10 km f 10.- en 2.5 km f 4.-. 

informatie ; Gerko Vos 023 5250466 
Ben Beesten 023 5385623 

B·::;l Gerko (023 5250466) om (gratis) 
vóór in te schdjven. 

Bel Boesten (023 5385623) om te helpen 
(diegene die n;et belt wordt 1oor mij gebeld!!!) 

I 
! 



VAN HARTE GEFELICITEERD!!!! 

18-02 
19-02 
22-02 
08-03 
10-03 
17-03 
26-03 
31 -0 3 

Dennis IJzerman 
Jeroen Adelaar 
Sanne van Wagtendonk 
Ryan Zoethout 
Amber Dickmann 
Sanna Pi scaer 
Ivo van Kempen 
Chantal van der Zijde n 

s I N T E R K L A A S I ? I • 0 0 

Helaas! Sinterklaas had geen tijd om ons een bezoekje te 
brengen. Hij had het nog veel te druk met het schrijven van 
gedichten. Gelukkig was hij ons niet vergeten en zondag 2 
december 1995 k r egen alle pupillen en c/d-junioren een choco
lade - letter! Namens alle kinderen: "Dank u Sinterklaasje!!! !". 

W E D S T R I J D K L E D I N G 
Bij wedstri jden 
broekje die als 
Wedstrijdkleding 
verkrijgbaar bij 

moet je gekleed zijn in een T- shirt. en een 
tenue van A.V. Haarlem ZlJn geregistreerd . 

die aan deze en alle andere regels voldoet is 
Joop van Drunen! 

R A N G L I J S T E N 
Na afloop van het atlet lek-seizoen worden er ranglijs t en 
gemaakt. Alle prestaties \·Torden op een rijtje gezet en de 
beste 10 van Nederland · worden dar. afgedrukt in een atletiek
blad (Atletiek Wereld) . Balt ien de Wit stond bij de meisjes D 
op een gedeelde tweede plaats bij het hoogspringen. Tweede van 
Nederland! ! 

1.60 
~ ..." ..." ~ 1 .55 

1. 55 
1 . 55 
1.55 
1. 55 

Natasja Picavet, RHAV 
BALTIEN DE WI T, A.V . Haarlem ~ ~ ~ ~ 
Trisha Borst . Zaanland 
Belle van Meer, SPADO 
Arlette Broeders, Attila 
Madelon de Jongh, Atletico'73 
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UITSLAGEN. Il\J!)OOR-tt.lEDSTRIJDEN 

Jawel, de eerste ~itslagen van het ind0or-seizoen zijn binnen. 
Voor de meeste atleten hun eerste vJedstrijd in een nieuwe 
leeftijds-categorie. Best een beetje spannend! Overigens heeft 
nie~and 2en verslag~e of een tekening gemaakt van de wedst~ij
den. dus ik heb alleen maar uitslagen voor jullie! 

Zat-"Jrda.g :'..1 november werd in sporthal Ookmeer een indoorwed
strijd georganiseerd door Blauw Wit Atletiek. Roos en Estrel
la deden voo:c l1et eerst bj_j d -~ junioren D mee en het ging 
rr.eteer.. goed! 

kogel 
Roos van Soest (MD) 4.59n 
F:strella Wielenga (''m'l 6. 56n' 

ver 
3.15m 
3.20m 

50n 
7.8.s 
8.7s 

totaal 
91'Jpnt 
920pnt 

Zon:iag 12 noveJI'.k.·er gj ngen r~~ark 1 Alex2.nder 1 Tat ia na en Estrel la 
(alwec.~!) naar sportil.:1l De ~.lans ::.·!'1 Zaandam. De uitslagen: 

3Cm :l5m 4r· ·~ ~ tc':.a'\1 600m 
Tatiann Rijff (l\-1?B) 6 .78 7.0s 7 . 98 696:pnt 
Alexande:c Rijff (,}PA) 5. ~1s r; Os ,- 9B 138lpnt 0 

Eatrella N:i.elr--,ng?. (?.).) D) 5 's (.4:'3 7.:.5~3 1130pnt .., .43 . 8 "-• 

4 ( 'll"l hc03 k'J~~ll tot~al 
Mar~ Sci1lltt:=: \ -:·r lJ\ } P. 9s :) 8t)r;, :1 58t:1 3J7pnt 

Zor .. day 2 5 nov-=:1.:be:o:: >.:v•am:::n er dril:-: C- j Uluoren in act ie in de 
HaagsE. Houtlust -haJ.~_en. Lè e ,~rste 1;1e d s tri -j d van het nieuwe 
seizoen voor deze drie C - ju~io~on. De prestaties zijn nog niet 
helerr.a3.1 zon.ls we •;a.:;_ 2:"-' g-e ;end zijn_. maar dat komt nog wel! 

koge: hoog t.: 0 r.h 60nt 
Sanna PiccG.er (~.;3c~ 9. 85rr~ le ! l . 35m 
Balt.:il~n de ~ ;it (MJC) 9.25m :?2! 1.45m le! 10.62s 
Ro~ de Wit (~JC) 3.35m ?R! 8 . 96s 
Na de finish op de 60m blesseerde Rob zijn enkel waardoor hij 
geen eoom kon lc:;?el'. l'iat een peen! ! 



BINGO! BINGO! BINGO! BINGO! 
Zaterdag 27 januari was er voor de C/D-junioren een bingo- en 
video-middag georganiseerd. De middag werd begonnen met een 
video van het Wereld Junioren Kampioenschappen om te laten 
zien wat je allemaal moet doen om de wereldtop te bereiken --;. 
heel, heel hard trainen en veel plezier hebben in je sport! 

Na een korte training (wat meer weg had van een· sneeuwge
vecht!) kreeg iedereen de tijd om zich eventjes op te frissen. 
Ook dit verliep niet zonder sneeuwpret, want Rob was zo vrien
delijk om in de verschillende kleedkamers een sneeuwbal naar 
binnen te gooien! Bedankt Rob!! 

Na deze korte pauze werd het programma vervolgd met het bingo
spel. Mevrouw Van Voorst (wij mogen inmiddels allemaal Truus 
zeggen) had de eer om de nummertjes op een bijzondere wijze op 
te lezen . Na twee ronden gespeeld te hebben (diegene die als 
eerste zijn kaart vol had kreeg 20 punten, de nummer twee 
kreeg 19 punten, enz, enz) was er voor iedereen een kop soep 
en broodjes (met en zonder boter!) 

Meteen na het eten werd de video gestart. De organisatie had 
de film SPEED uitgekozen. Een spannend verhaal waarin een 
speciale agent een boef probeert te pakken terwijl deze boef 
alles opblaast! Af en toe liep de spanning zo hoog op dat er 
een enkeling van z'n stoel viel. Hê Ralf!! 

Als afsluiting werd er nog een spelletje bingo gespeeld waar
Dl] de punten dubbel telde . Helaas voor de rest, won Jaap ook 
deze ronde en mocht hij als eers te iets uitzoeken van de rijk 
gevulde prijzentafel!! 

Aan het eind van de prijsuitreiking was het alweer tijd om op 
te ruimen en naar huis te gaan . De organisatie vond het een 
geslaagde middag/avond die zeker voor herhaling vatbaar is! 

Martijn Spruit 



------------~--------~----~--------._------------------~ r 
I 

L .. 

27 j~~uari: Een g~slaagde dag! 

27 januari sta~d bij A.V . Haa rlem in het teken van een gezel
lige bijeenkomst voor de C/D- en de A/B-junioren. Dit dachten 
~e tenminste, want Tim was de enige A/B-er die de moeite had 
genomen om de ko11 t.e t 1~ot. serer1 en eve:1 langs te komen, wat 
overigens geen verkeerde ~euze bleek te zijn. 

Bij aankomst werde:l vJP. onthaald _i_n het krachthonk door de 
organisatie op een ~ll~ ov~r de WK j~nioren met de bedoeling 
ons nog meer te mn~ivore~ om goed te pr2s~eren dit seizoen. Na 
deze film werden we ~oor ~artijn me2genomen naar de baan voor 
een frisse training. D~ze ~r~i.ning leek meer op een sneeuwge
vecht dan op e2:.. cPrleuzs t1aiuing die Martijn vooraf had 
gepland. l\a c~e L:ta .Án~ ng h.a.delen •··e even de tijd ... om de sneeuw 
van onz-= k::..eren _lf te:' irlvppen en ons op te frissen . 

Een ~cl.ei.n half L:t:;:· lH ~""lc: t r:Jir.ing kwc:•men we versteend van de 
kou terug in het k.c;=J.:-ilt.l:c,nk voor een spannend spelletje bingo, 
waarbij iedereen onde~ luid geschreeuw de getallen aanstreepte 
die Truus charmant en met veel humor voorlas. Na twee van de 
drie spelletjes ·.vc·rd de bingo voor een tweetal uren, waarin 
we , terwijl we met sparnin9 naa: de film SPEED keken , soep met 
brood aangeboden k:t eger. om de h::mgerige mage.1 te vullen. Het 
is werkelijk onvoorscc lbaar hoe sommige C-junioren met hun 
tomatensoep kunnen knoeien!! 

Toen de film afgeJopen was, wa~ ~8t de boogste voor de derde 
en laatste rondr:: van de bingo waarin de punten dubbel telden. 
De leider na twee rendes, J3.ap Demmendaal , won ook de derde 
ronde met overmacht . Toen ook d2 dopingcontrole goed voor hem 
afliep had hij het voorrecht alf' eerste iets te mogen kiezen 
van de. naar mij re mening, tafel met zeer aardige prij zen. Na 
de prijsuitreiking ging iedere0n nadat alles opgeruimd was 
opgewekt van deze zeer geslaagde dag weg met de prijs die hij 
of zij had g~wonnen. Ik wil namenE iedereen de organisatie van 
dit evenemer,t (bestaande u:!..t ,Jcop , Truus + echtgenoot, Erik, 
Balcien er1 Martijn) bedanken voor deze geslaagde dag. 

Vincent ·ran der Lans 

,, 



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

opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd 

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

de wedstrijdsecretariaten: 
A/B jun + senioren 
joop van drunen 
ramplaan 98 
2015 gz haarlem 
tel. 023-244340 
giro 550553 

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

meerdan 
25 jaar ervaring 

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

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

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

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 

Vraag vrijblijvend 
prijsopgaaf 
Elke inlichting 
zonder verplichting 

Boogaard 
assurantiën e.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 5a 
2015 gr haarlem 
tel. 023-248274 

CID jun + pupillen 
emmy ramakers 
bloemveldlaan 51 
2015 he haarlem 
tel. 023-24 1826 

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

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

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

speel mee in toto of lotto 
inlichtingen bij wim hartman 
teL 023-256036 

VISHANDEL 
LED van RHIJN 

~~Al 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 

• ElECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU 

. COMPUTERS & SUPPL/ES 

e oRGANISATIE - AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

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

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