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

Naam : .......... .... .. .. .. ... .. ....... ....... .. ............ · .... ; ... .. ...... . 

Geeft zich op als jurylid voor 0 Zaterdag 5 oktober 1996 

0 Zondag 6 oktober 1 996 
Deze strook svp zo snel mogelijk opsturen naar of inleveren bij: -

Jos Van Belle, Sparrenstraat 26, 2023 VvX · Haarlem. · 

~~ .-· -~------------------ -- ---------- - ---- - - - -- ------- ----- - -- ------------- - --------------

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 1996 

Wanneer iedereen nu snel een van de bon- ! 

nen invult en naar mij opstuurt, dan kan ik 
met gezwinde spoed beginnen met intikken. 

)./" !VA ~:._~ 
/ ' ~~ 
"k.~ 

( I 

-- j 

Het startschot zal op tijd kunnen vallen wanneer er op de 
wedstrijddag niet teveel wijzigingen zijn. 
Hou er rekening mee dat van de in het schema aangegeven 
aanvangstijden kan en vvaarschijnlijk ook zal worden afgewe
ken. 

Jas 
_'"' P.S. Er kan gecontroleerd worden op .... -- - - ~1~----~-f~;~_J& 

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

OPGAVE DEELNAME Senioren, Junioren A/B & LA 

Naam : ................... .... .. .... .... .... . ................... ... ... ... . 
geeft zich hierbij op voor de onderlinge wedstrijden van 
a.v. HAARLEM in het weekeinde van 5 & 6 oktober î 996. 
Categorie: 0 Dames baanatleten 0 Heren baanatleten 

0 Meisjes A 0 Jongens A 

0 Meisjes 8 0 Jongens B 
0 Lange afstanders 

Deze strook svp uiterlijk maandag 30 september 1996 inleveren bij 
of opsturen naar: 

Jos Van Belle, Sparrenstraat 26, 2023 vVX Haarlem. 



. . . 

Onderlinge wedstrijden: 
zaterdag 6 oktober 1996 

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

Jongèns B 

1 1.35 · HJO rn 
11.45 ·. ver 
13;00 kogel 
14.30 • polshoog 

,.., 
! ! 

\ I . ' 

0 
Jongeris Pop A 

12.00 60 m 
· · 13.15 · ver 

14.30 . kogel 
15.30· · 1000 m 

Heren & Jongens A 

11 .30 100 m 13.00 koget ·· 
hoog .. · I 11.45 ver 14.30 

1 16.30 · 400 m 

Jongens CID 

11 .40 100 m 
12.30 ver 
13.45 kogel 
15.00 hoog 

Meisjes Pup A 

11.50 
13.00 
14.30 
15.45 

60m 
hoog 
kogel 
1000 m 

Meisjes C 
. ... 

1 î .10 80 m h . 
11.50 .hoog 
1 4. 15 ·• kogel ·. · .. 

· 1 5 . 15 150 m · · 

Meisjes D 

11.20 60 m h 
11.50 hoog 
14.15 speer 

AllE Pup B & C ·. 

. 12.'1 0 40 m 
13.00 kogel 
14.30 ver 
15,55 1000 111 

Breng vooral je vriend(in), vader en /of moeder mee op te helpenbij het 
jureren want daaraan is, zoals altijd, een schrijnend tekort. 
Bij de technische nummers zijn er 3 pogingen en is er geen~.fihale. 

Vergeet geen spelden of taQ~, want er worden startnummers gebruikt. · 



Onderlinge · wedstrijden 
zondag 6 oktober 1 996 

Jongens B 

10.30 110 m h 
11.30 discus 
13.00 hoog 
14.00 speer 
16.00 1500 m 

Heren LA 

13.30 10000 m 

j l 
~.ól!lf::; , .. 1 

met globale aanvangstijden . 
(wees dus ruim op tijdi 

Heren & Jongens A 

10.40 110 m h 
11 . 30 discus 

16.15 

Jongens C/D 

10.50 100 m h 
12.00 discus 
13.00 speer 
î4.30 1000m 

13.00 polshoog 
14.00 speer 

1500 m 

Meisjes C 

1 
'""! 00 IL. ver 

13.45 speer 
14.50 600 m 

Meisjes 0 

12.00 ver 
13.00 kogel 
14.50 600m 

Dames & Meisjes A/B 

11.15 1 OOm 
12.00 speer 
12.45 kogel 

13.15 
14.45 
15.45 

hoog 
ver 
BOOm 

Breng vooral je vriend (in), vader en/o7 moeder mee op te helpen bij · het 
. jureren want daaraan is, zoals altijd, een schrijnend tekort. 

8jj de technische nummers zijn er 3 pogingen en is er geen finale. 
Vergeet geen spelden of tape, want er worden startnummers gebruikt. 



jaargang 51 

nummer 5 

september 1996 

"verschijnt 8 maal per jaar" 
redactieadres 
josé spaan-cape/km 
kotteneerstraat 6, 2014 rr haarlem 
tei. 023-5247347 

VAN DE REDACTIE 

Van het kijken naar de Olympische Spelen is uiteindelijk toch niet veel geko
men. Zoals jullie ondertussen weten lag ik inderdaad in het kraambed (2 weken 
eerder dan de planning was) maar kijken deed ik eigenlijk alleen maar naar 
mijn beeldschone dochter (inderdaad een zeer trotse moeder aan het woord). 
Afijn ik heb nog net de diverse herhalingen kunnen zien en toch nog wat mee
gepikt van de Moeder der Sporten. 

Van onze eigen at!eten zie ik eigenlijk nog maar bitter weinig <>mdat ik niet veel 
meer op de atletiekbaan vertoef. Misschien kan ik nog wat aardige acties mee
pikken op de kÓmende Onderlinge Wedstrijden van 5 en 6 oktober a.s. want 
iedereen doet daar natuurlijk aan mee. Ook de nieuwe atleten die wij afgelopen 
maanden welkom mochten heten zijn van harte uitgenodigà om mee te doen. 
Je zult waarschijnlijk niet meteen in de hoogste regionen eindigen, maar je 
maakt wel meteen kennis met een aantal atletiek onderdelen en komt er dan 
misschien achter welke je leuk vindt. Bedenk vooral MEEDOEN IN BELANG· 
RIJKER DAN WINNEN. Alle informatie over de Onderlinge kun je lezen op de 
voorste pagina's van dit clubblad. Vul direct het aanmeldingsstrookje in en 
vooral niet vergeten het direct in te leveren!!! 

Zoals jullie kunnen zien is dit geen erg dik clubblad. Helaas moeten wij consta
teren dat we nog maar weinig of geen spontane kopij binnen krijgen. Waar zijn 
al die wedstrijd verhalen gebleven. Beleven jullie niks meer tijdens wedstrijden? 
Bij deze doe ik een oproep aan iedereen om toch vooral wat wedstrijd verhalen 
in te leveren. Vooral van de Onderlinge Wedstrijden willen we graag het een 
lezen in het volgende clubblad. Dus doe jul!ie best!!! 

Rest mij verder nog alleen om de kopijdatum te melden wanneer jullie de wed
strijd verhalen kunnen inleveren (bij bovenstaand redactie adres of bij trainers 
of bestuursleden). 

KOPIJDATUM WOENSDAG 16 OKTOBER 

- 1 ~ 



EEN HARTELIJK WELKOM AA • 
• 

PUPILLEN C: 
L. (Lisanne) de Jong Muiderslotweg 56 2026 AP HAARLEM 
H.M. (Rik) Schutte Pleiadenstraat 98 2024 TS HAARLEM 
E.M.A.T. (Maartje) Stringer Cornelissteeg 1 o 2011 EA HAARLEM 

PUPILLEN 8: 
S.Ch.F. (Stephan) Bodewus Sawetastraat 48 2033 CW HAARLEM 

PUPILLEN A: 
V. (Valentijn) Franssen Praagplantsoen 83 2034 TV HAARLEM 
A.J. (Aiine) Schumacher Lorentzkade 168 2014 CD HAARLEM 
S. (Stephanie) Jager Ged. Schalburgerstraat 82 2021 AN HAARLEM 
A.J. (Anouk) Muis Ged. Schalkburgergracht 52 2021 AM HAARLEM 

JUNIOREN 0: 
K. (Kim) Witteman Graaf Willemstraat 2 2033 NK HAARLEM 
L.S.M. (leoni) Bodewus Sawetastraat 48 2033 CW HAARLEM 
L.M. (Laura) van Ham Regulierstraat 35 2021 HD HAARLEM 
M.S. (Martin) Voogd Waddenstraat 505 2036 LN HAARLEM 
JUNIOREN C: 
P. (Peter) Geurts Heemsteedse Dreef 17 2103 LL HEEMSTEDE 

JUNIOREN B: 
F. (Farmy) Geurts Heemsteedse Dreef 17 2103 LL HEEMSTEDE 

JUNIOREN A: 
C. (Carla) Geurts Heemsteedse Dreef 17 2103 LL HEEMSTEDE 
F. (Frans) van Dolderen Meiendei 26 2036 HP HAARLEM 

START LICENTIE 

!edere atleet, lid van een atletiekvereniging krijgt elk jaar een nieuwe startlicentie. Dit is een kaart met 
daarop je persoonlijke gegevens. Op deze kaart staat ook je licentienummer. Dit nummer blijf! 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 voorinschrijving zorgt de wedstrijd
secretaris ervoor dat dit nummer op het inschrijfformulier vermeld staat. Doet een atleet mee aan een in
stuifwedstrijd dan moet hij/zij dit nummer zelf bij inschrijving opgeven. Het is dus belangrijk dat je dit num
mer altijd bij je hebt Een startlicentie hoort dan ook thuis in je sporttas!! De K.N.A.U. gaat zeer streng 
optreden. met een flinke boete voor de organiserende vere•l iging, wanneer op de formulieren het licentie
nummer ontbreekt. Het kan dus voorkomen dat een club je weigert in te schrijven warmeer je je licentie
nummer niet weet. Dit geldt voor ALLE at!eten. van pupil tot en met lange afstander!!! 
Het is dus noodzaak dat je je nummer bij je hebt, uit je hoofd teert, in je tas, wedstrijdshirt, broek of waar 
dan ook noteert. 

KLEDING 

Bijna net zo belangrijk als het licentienummer is de wedstrijdklad ing. Hieronder enkele citaten uit het wedstrijdregelement van 
de K.N.A.U. betreffende 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 worden genomen. De kleding dient te zijn vervaard igd van een stof die niet door
zichtig is, ook niet als deze vochtig is. 

Oe deelnemers dienen te zijn gekleed in shirt en broek die als het tenue van hun vereniging zijn geregis
treertl. 

Onder verenigingstenue wordt versteen shirt en broek in de kleuren. zoals die bij de K.N.A.U. staan gere
gistreerd, 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 dB club ....... . 

Wedstrijdkleding die aan al deze regels voldoet is verkrijgbaar bij Joop van Drunen. 
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Atletiek Vereniging HAARLEM is op zoek naar 

een PENNINGMEESTER {MN) 
en 

twee COMMISSARISSEN (MN) 

geboden wordt: 
• de kans om de vereniging uit een dal te helpen 
• minimaal één vergaderavond per maand 
• een prettige vergader omgeving 
• 

gevraagd, wordt 
• club-liefde 
• enthousiasme 
• opbouwende kritiek I goede ideeën 
• bereidheid om de schouders onder problemen te 

zetten 

Voor vragen over de inhoud van de functies kun je te
recht bij de huidige bestuursleden. 

Ben JIJ die sportieveling die zijn/haar club niet wil laten 
doodbloeden wegens gebrek aan kader, meld je dan vóór 
7 oktober a.s. (tijdens de O.W. kan dat dus ook nog) bij 
een van de bestuursleden. 

Ook ouders van jeugdleden zijn van harte welkom om te 
reageren. 

:•-••-•-•• .. oot• ... ---•-•n-ooooooof•O-uooo ... •• o,.o•o•••-•o •ouo ooo••••• •• •o•Oorlo oo;o o•; 

i Over de aanvang en accommodaties I 
l wintertrainingen 1996/1997 leest u ~ 
~ alles in de Wissel van oktober a.s; i : . . .. . . : 
L ......... ·-·-·-··.._ ......... _ .................. _ .. ....,. ... _ ............................................. -! 

f""''"''"'...,'"''' .. ''"UOoo--••ooo••·-uo ... _.. oouoo•o•••• • ••••••o••oou•ooo.ooooo...,oouoo ooo ... o•oi 

~ Het einde van de zomertraining op de j 
1 atletiekbaan is op donderdag 3 ok· ~ 

L ... ~~~~"~.:~: .... -............................ -............ _ .................... ..1 

Wanneer je om wat voor reden dan ook je lidmaatschap bij de vereniging wilt opzeggen moet 
je dat schriftelijk doen bij de :adenadministrateur. Jos Van Belle. Sparrenstraa~ 26, 2023 V\'X 
Haartem. Door nieuwe rcge .~ "an de KN.'~U dient dit vóór 15 neverober 1996 te ge.ueuren, 
anders bent u iil ieder geva: de KNAU contributie voor 1997 verschuldigd. 
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van de heer W. Taekema ontvingen wij deze brief betreffende ons jubileum clubblad ...... . 

Den Haag, 20.08.1996 

Geachte heer van Drunen, 

Nat reeds lang in de pen zat krijgt nu eindelijk zijn beslag, namelijk hartelijk dank te zeggen aan het 
bestuur van de A.V. Haarlem voor de toezending van het juoileumboek 75 jaar A.V. Haarlem, dat in 
zo'n bijzondere vorm is uitgegeven. 

Met heel veel belangstelling heb ik kennis genomen van de ontwikkeling van de club en ik wil gaarne 
aen zeer warm compliment doen toekomen aan de medewerkers en samenstellers van dit unieke 
~eschrift. · 

De tijd en energie die daar is ingestoken geeft blijk van een zeer grote clubliefde. 
Met zulke mensen moet het de A.V. Haarlem, ook in de komende jaren, wel bijzonder goed gaan. En 
:iat hoop ik van harte. 

Hartelijk groetend, 

N. Taekema 

door Joop van Drunen 

(\ 
)eze keer een magere oogst wat wedstrijden betreft, ongetwijfeld hebben de vakanties hiermee te 
Tlaken. 
Jam!Tler was het dat de wedstrijd van 25 augustus jl. kwam te vervallen wegens gebrek aan inschrij
tingen. 12 Deelnemers van A.V. Haarlem en een zelfde aantal van K.A.V. Holland plus 5 uit den 
ande veel te weinig om een wedstrijd te organiseren. I 

15 en 16 JUNI BARENDRECHT NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN VETERANEN 
Org. C.A.V. Energie 

5000 meter heren 40+. De bronzen plak voor Ton van Doom 15.41.24. Proficiat!! 

. 26 JULI UTRI;CHT OVERVECHT 
Org. U.A.V. Vitesse 

400 meter (32 deelnemers) 1. Roei van Veen 
16 Ronaki Wessel 

~ 4 -

48.64 een PRIU 
53.43 



Jongens A 

Heren 

Jongens B 

Jongens C 

1000 meter 
3000 meter 

2 AUGUSTUS HEILOO AVOND INSTUIF 
Org. A.V. Trias 

4e serie 
1e serie 

8. Getachew Ayele 
8. Getachew Ayele 

11 AUGUSTUS KROMMENIE 
Org. A.V. Lycurgus 

2.36.2 
8.51.2 

Temperatuur :t 20 graden. WISselend, zon, plensbuien en onweer. Elektronische tijdwaameming. 

100 meter 
200 meter 

100 meter 

2e serie 
1e serie 

2e serie 

2. Ger Wessel 
1. Ger Wessel 

2. Erik v.d. Veen 

11.51 
23.34 

11.51 

30 AUGUSTUS AMSTERDAM OOKMEER INSTUIF 
Org. A.A.C. 

Een matige opkomst, waarschijnlijk vanwege de regen en de wind. 
Verder toch een goede wedstrijd. Het seizoen loopt ten einde. 

3000 meter 

100 meter 
400 meter 

Hoogspringen 

2e serie 6. Ton van Doorn 

2. Tim van Kempen 
1. Tim van Kempen 

1. Vincent v.d. Lans 
2. Ivo van Kempen 

30 AUGUSTUS ALKMAAR INSTUIF 
Org. A.A.V. Hylas 

9.05.94 

12.87 
61.01 

1.50 
1.50 

Temperatuur ca. 15 graden. Harde wisseténde westen wind ca. 4 m/sec. 

Twee van onze lange afstandlopers probeerde het deze avond op een wat kortere afstand. Ter afwis
seling aan te bevelen!!! 

3000 meter 11 Jeroen Peeters 
13 .!\drie Tol 

10.32.4 PR 
10.39.9 

31 AUGUSTUS VALKENSWAARD OPEN KEMPISCHE KAMPIOENSCHAPPEN 
Org. A.V.V. Valkenc;waard 

Temperatuur 18 graden. Bijna windstil. Uitstel{end atletiekweer. Elektronische tijd: lmhof 2000. 

Wij dachten al wat loopt die Roei pauwerig rond. Toen ik echter de uitslag van deze wedstrijd onder 
ogen kreeg was hef duidelijk. Roei had een betere tijd dan Ger op de 400 meter! 

400 meter 2e serie 
3e serie 

î. Roei van Ree 
4. Ger Wessel 

49.10 
49.68 

Ger, zorg er voor dat Roei bij de eerstvolgende wedstrijd weer met beide benen de grond voelt! 
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fiNALE HEREN KOMPETITIE 
ZONDAG 8 SEPTEMBER ZOETERMEER 

Eigenlijk wa ren we in een vreemde situatie verzeild 
~eraakt. Als Se naar de finale (de helft van de punten uit de 
voorronde werd meege nomen) maakten we eigenlijk geen kans op 
een ereplaats . De karnpioen p r omoveerde naar de eredivisie en 
de nummers 2, 3 e n 4 plaatsten z i;::h voor de promotiefdegrada
tiewedstrijd met de onderste 3 uit de eredivisie. Nu wil het 
geval, dat AAC I I volg e ns het r e gleme nt niet kan promoveren, 
omdat AAC I al i n d e ered ivisie zit en a a ngezien AAC Il 2e 
werd, wordt voor de promf d e g wedstrijd de nummer 5 uitgeno
digd. En dat zijn wij. Maar als je weet hoe moeilijk het is om 
een ploeg samen te s t ellen , kun je ook wel begrijpen dat het 
een schier onmogel i jke o pg a ve is om dat binnen twee weken 
nogrnaals te doen. Bovend ien werkt een wedstrijd waar geen eer 
te behalen is n iet inspi rerend en motiverend. Het vervolg van 
dit verhaal de volge nde keer . 

Nu d e wedstrijd van zondag. 
De problemen (die er altijd wel zijn) lagen op de 8 en 1500m. 
Jan de Ruiter (inmiddels gestopt) en Getachew Ayele (op vakan
tie) ontbraken en zoals op bijna alle nummers, de opvolgers 
staan niet te d r ingen. En ook Jeffrey Sullivan (pas ziek 
geweest) wilde eigenlijk liever niet twee nummers lopen. Hoe 
hebben we dit opgelost? Sander Rutte werd bereid gevonden om 
de 1500m te lopen en Jeffrey liep toch als tweede mumroer de 
1500m maar in het tempo van Sander. Algemeen reserve en zo
langzamerhand alleskunner Paul Rijs liep de 800m. Voor de rest 
weinig nieuws onder de zon . Zelfs Frank Versteeg ("Dit is echt 
de l aatste keer, maar zeg nooit nooit") was wederom bereid om 
de llOrn horden op zich te nemen. 

De resultaten : Een paar opvallende/goede resultaten halen 
we naar voren: Darcy de Windt was goe d op dreef. Erg blij was 
hij met zijn p.r . op het hinkstapspringen een mooie serie van 
13m37, 13m65, 13m51 e n tenslott e 13m79 ! ! ! en ook zijn . ver
tesprong van 6m54 mag er zijn. Een bijzonder mooie race zagen 
we op de 400rn. Eindelijk de beste lopers in één serie. Ger 
Wessel (voor de wedstr ijd nog onzeker of hij zou lopen) en 
Roel van Ree (voor het eerst?) in een rechtstreekse confronta
tie. Tot het laatst aan toe zeer spannend in het voordeel van 
Roel beslist : een dubbele overwinning voor HAARLEM 49.29 en 
49.67!!! Een overwinning was e r ook voor Guus Groskamp, net 
teru<l van vakantie, was hij op de lOOm iedereen te snel af: 
11.36 . René Moesman wist de andere serie te wlnnen in 11.65. 
Goede prestaties ver de r van Ton v. Doorn op de Skm: 15 . 23.60 na 
e e n lange periode van b l essure, J effrey Sullivan op de 3000mst 
chase: 9.19.85. Verdere uitslagen Erik v.d.Veen 200m: 23.45 en 
ver: 6m24 . Paul Rijs 800m: 2.23.37, 1500m Sander Rutte: 4.29.-
51 . en Jeffrey Sullivan : 4 . 31.63 , 110rnh Frank Versteeg: 19.41, 
400mh Han Baauw : 60.68, hoog Erik Rollenberg: 1m90, Niels 
Terol polshoog: 3ro90 en speer: 53.74 , Martijn Spruit diskus: 
38m40 en kogelslingeren: 34m82, kogelstoten Etienne de Groot: 
10m84 en Sander Rutte : 9m93, 4x1 00{Guus, Darcy, René en Paul): 
44.48 en de 4x400m (N i e l s, Erik r.d . V., Hanen Ger) 3.42.44. 

Eindstand (finale+v oorronde=totaal) 
1. Argo'77 19746+19452=39198 , 2 . AAC2 19290+19100=38390 
3. De Keien 18670+19012=37682 4. PEC 1910 18740+18800=37540 
5. HAARLEM 17413+18736=36149 6. Parthenon 17482+18589=36071 

René 

... b ·' 



[k probeer nog een stukje in elkaar te draaien op 
jeze lamlendige zaterdagmiddag. Veel reden tot 
vreugde geeft dat niet. Het is mooi weer en ik zit 
jus binnen. Het is weekend en de vrouw is 
:mgesteld. Ik houd van haar maar moet een weekje 
naar Indonesie. Ik wil natuurlijk schitteren op de 
:mderlinge wedstrijden op 6 october maar ik ben 
nog niet in vonn en de vrouw (van wie ik houd en 
jan hopelijk niet ongesteld is) is jarig. Ik ben ma
nagement-trainer (ongeveer hetzelfde als Amo 
joet) en niemand luistelt naar mij. Ik zou graag 3 
bladzijden willen produceren maar is heb maar één 
Ua 1! !) uitslagenlijst binnen gekregen. Ik zou nog 
meer uitslagen willen tikken maar ik heb geen tele
foontjes gehad. Ik lees dat de club in een dal 
verkeerd en zou willen redden maar ik wil niet in 
het bestuur. lk wil op 13 october de Trosloop op 
~·n minst van een aantal rivalerende clubgenoten (u 
kent ze wel, ik bejegen ze altijd een beetje sati
risch) winnen maar ik train te weinig. Ik kom 
romaar een keer op donderdag n·ainen op de baan 
en dan vraagt de voorzitter wanneer ik overleden 
ben (blijkbaar een variant op "leef jij nog?"). IK 
BEN ZIELIG. 
OK niet zeuren Beesten. Fles bier en een zak 
Hamkaas erbij en gewoon leuk schrijven o~er alles 
wat je zoal invalt en ook nog met de club te maken 
heeft. Uhhhh. Nou dat was het dan. Ik hoop dat de 
volgende copydatum niet te snel is want dan moet 
ik weer zo'n zaterdagmiddag zitten balen. Ik hoop 
.:>ok dat die zaterdag dan niet weer precies aan het 
begin van de maand is. 

Uit de L.A. kommissie enz. 

Het was natuurlijk zomer en komkommertijd maar : 
Als ik dit tik lopen Ad en Martin tegen de 
Jungfrau op. 42.2 KM omhoog. Succes 
rnanne! 
5 en 6 oct A V Haarlem ondelinge \vedstrij
den. Zie elders in het clubblad voor het pro
gramma. Zondag moeten wij zeker aantre~en! 
De data voor de Kennemer Cross Cup, 
Noteert u vast : 
27 october 96 Heliomare cross 
8 december 96 Haarlemmermeerseboscross 
19 januari 97 Onze Spaarnwoude cross 
2 februari 97 Beeckestijn cross 
23 februari 97 Casu·icum cross 
Zoals gebruikelijk is de start om 11.00 uur 
behalve bij de laatste. Die is om 10.30 uur. 
Meer gegevens volgen, bij de Trosloop is de 

• Na de onderlinge wedsuijden zijn er 
geen trainingen tot de eerste zondag in 
november. Dat is dus 3 NOV ! !. Let op 
de aankondigingen in het volgende 
clubblad. 

Uitslagen doorgeven aan Boesten 023-5385623 
Waar mogelijk staat de behaalde plaats per kategorie 
aangegeven. Indien niet bekend staan er : ?? 

31 mei 2e Velserbroekloop 

1 Kees van Donunele 
2 Wim Westerholt 
7 Christiaan Pfrommer 
9 Mattin vd Weiden 
11 Dick Kloosterboer 
44 Martin Hoeksema 

9 jun (Halve) Marathon Leiden 

?? Christiaan Pfrommer 

9 jun Grachtenloop Amsterdam 

?? Martin Hoeksema 

17 jun Twentse Halve marathon 

?? Matlin Hoeksema 

23 jun Schiphoi Raad Run 

3 Kees van Dommele 
22 Roel Ramakers 
49 Arno Molenaar 

28 jun 3e Velserbroekloop 

1 Kees van Dommele 
1 Ö Chris ti aan Pfrommer 
12 Wim Westerholt 
28 Martin vd Weiden 
31 Dick Kloosterboer 

10km 

34.31 
35.31 
35.31 
39.10 
39.30 
44.24 

2l.lkm 

1.16.19 

9.8 km 

42.08 

21.1 km 

1.45.09 

JO km 

34.59 
38.52 
39.33 

10km 

33.15 
35.20 
35.52 
38.30 
39.30 flyer weer beschikbaar. 

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



VAN HARTE GEFELICITEERD 

03-;)9 
18-09 
01-10 
06-10 
07-10 

Sanne Immer 
Shiva Canne Meijer 
Estrelia Wielinga 
Mark Schutte 
Alexander Rijt'f 

}JITSL.A.GEN UITSLAGEN UITSLAGEN 

';:'ussen alle uitslagen vond ik nog een uitslag van een wedstrijd in Haarlem gehouden op 
25 mei 1996. 

b'ngcns junioren C: 
,,~,.,.b ..: ~ '\V it lOOm """' 13.4s ver~ 4.43m kogel._ 8.8lm 
lYo '.';.1n Kempen lOOm._ 12.8s ver-+ 4.45m 
Ja::!p Demmend?al lOOm~ 13 .1s ver._ 4.89m 
Vincent van der Lans 800m ~ 2 . 11.0 

Jongens ju:1ioren D: 
Tim Rodenburg lOOOm _,.. 3.52 .5 

Mdsies jnn!oren C: 
Samm Pisc2~r 
Baltien de Wit 
Marije Znndstra 
Mfiri2ke van Essen 
i · •• .n~W SJierings 

Md.sies hm;oren D: 

kogel._ 10.04m Je! 
kogel -+ 9 . 89m 2e! 
80m _,.. 10.9s 2e! 
SOm-+ 11.4s 
t.ûOm .- 2.00.9 

ver~ 4 .56m 
speer.- 20.16m 
ver-+ 4.57m 
speer ._ 17. 34m 

EstreHa \Vidin~a 60m ._ 10.4s 
N:}OS vaa. Soest . . CCm - > 9. 2s 
s ~::r:.e ·;..:n ~ud.em 6Cm-+ 9.7s 

discus -+ 13 . Olm 
kogel _,.. 6.25m 
600m-3> 2.10.5 

- 8· 

ver._ 3.17m 

ver_,.. 2.95m 

·arlem'' 



UITSLAGEN l.JITSLAGEN UITSLAGEN 

Op Zaterdag 1 juni werden er door AV Hollandia te Hoorn de wedstrijden om de MINI
bokalen georganiseerd. Namens A V Haarlem was er een kleine groep atletes naar de kop 
van Noord-Holland afgereisd om een aantal goede prestaties neer te zetten. 

Meisjes junioren C: 
Baltien de \Vit SOm hrd ~ 13. 6s kogel_" 10.09m 

SOm- 10.7s 
kogel-+ 9.53m 

Marije Zandstra SOm hrd ~ 14.0s 
Sauna Piscaer ver- 4.34m 

UITSLAGEN UITSLAGEN UITSLAGEN 

Hieronder staan de uitslagen venneld van de meerkamp die op 6 en 7 juli in Haarlem 
werd gehouden. 

1\tleisjes imlioren C: 
Baltien de \Vit 80m hrd - 13 .4s 

kogel- 10.20m 
ver- 4.50m 
600m-+ 1.59.6 

hoog- 1.50m 
lSOm- 21.9s 
speer_,. 21.18m 
totaal - 3415 punten 

Door dit resultaat heeft Baltien zich weten te plaatsen voor de CID junioren meerkamp 
kampioenschappen van het District West I, die worden gehouden op 7 en 8 september in 
Heerhugowaard. Baltien succes! 

l 
:uiTSLAGEN fiTSLAGEN UITSLAGEN 

In mijn map met uitslagen vond ik een uitslag van de instuif-wedstrijd bij AAC op vrij
dagavond 16 augustus. 

Jongens junioren C: 
Vincent van der Lans 800m ~ 2.11.43 

- ~-
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de wissel officieel orgaan van atletiekvereniging "haarlem" 
ingeschreven kamer van koophandel haarlem nr. v. 340594199 

opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd 

het dagelijks bestuur: 
voorzitter 
joop van drunen 
ramplaan 98 
2015 gz haarlem 
tel. (023) 524 43 40 

de wedstrijdsecretariaten: 
NB jun + senioren 
joop van drunen 
ramplaan 98 
2015 gz haarlem 
tel. (023) 524 43 40 
giro 550553 

praktijk clubarts 
f.s.g .m. knuvelder 
van oosten de bruijnstraat 5 
2014 vm haarlem 
tel. (023) 534 04 80 

meerdan 
25 jaar ervaring 

secretaris 
josé spaan-capellen 
kortenaerstraat 6 
2014 rr haarlem 
tel. (023) 524 73 47 

lange afstand groep 
gerko vos 
ruysdaelstraat 3 
2021 em haarlem 
tel. (023) 525 04 66 
giro 122976 

redactieadres 
josé spaan-capellen 
kortenaerstraat 6 
2014 rr haarlem 
tel. (023) 524 73 47 

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. (023) 538 08 29 

Vraag vrijblijvend 
prijsopgaaf 
Elke inlichting 
zonder verplichting 

Boogaard 
as s u ra n t i ë n e.v. 
(adviseurs voor pensioenen, verzekeringen, 
hypotheken en financieringen) 

Vraag vrijblijvend offerte! 

. ······ . ....... 

Kenaupark 19 
2011 MR Haarlem 

Telefoon (023) 531 95 01 

nva : •• lid Telefax (023) 531 25 89 

penningmeester 
rob de nieuwe 
ramplaan 5a 
2015 gr haarlem 
tel. (023) 524 82 7 4 

CID jun + pupillen 
baltien de wit 
velserstraat 18rd 
2023 bc haarlem 
tel. (023) 526 31 23 

ledenadministratie 
jos van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haarlem 
tel . (023) 527 23 38 

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 wilt 
beëindigen moet je dit altijd 
schriftelijk doen bij de leden
administratie en uiterlijk 30 da
gen vóór het nieuwe veren igings
jaar (=kalenderjaar) begint. 

VISHANDEL 
LEO van RHIJN 

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

Frans Halsplein tel. (023) 525 23 33 

• • andrea 
• AUDIO e VIDEO e WASSEN e KOELEN 

e ELECTROTECHNISCH INSTALLATIEBUREAU 

e COMPUTERS & SUPPLIES 

e ORGANISATIE - AUTO MA TJSERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

Kleverparkweg 11 
2023 CA Haarlem 

Tel.: (023) 525 28 47 
Fax: (023) 525 56 85 



e • 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 


