
~AARVERGADERING 

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

D 0 N D E R l) A G 20 M A A R T 1 9 9 7 

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 oe voo<zitter 
2. Ingekomen stukken 

Te behandelen st ukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de 
secretaris 

3. Uitreiking prestatiebeker3/onC:erscheidingen 
4. Jaarverslag van de f:ccretaris 
5 . Jaarverslag van de pennir.grneester 
6 . Rapport van de kascornmissre 
7. Verk!ezmg van het bes tuur 

Volgens rooster is aftred8nà: 
José Spaan··Capellen - commissaris (niet herkiesbaar) 
Jos van Belle- commissar is (o iet ;·,erkiesbaarl 
Kandidaat bestuurs:id: 
Het bestuur stelt vno· René f1-1oesman te benoemen als commissaris . 
Eventuele voordrachten van kandtdaten voor deze functies dienen, ondertekend door 5 leden 
en vergezerd van een benidverklaring van de kandidaat, 10 dagen voor de vergadering te 
worden mgedifind oi! de <>ec.rerarts. 
Tevens bekendmaking van de diver .>e commissies . 

8. Vaststellen van de begroting 1997 
9. Ingekomen voorstell~n 

Voorstellen dienen 1 '-) dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de secretaris 
î 0. Verkiezing kascommissie 
11. Rondvr aag 

Narnes het bestuur 

Baltien de Wit - van de Ree 
secretaris 

JAARVERSï_AG OVER 199t3 
Degene, die het financieel verslag over 1996 vóór de jaarvergadering wenst te ontvangen, dient 
onderstaande strook uiterlijk 1 feoruari 1997 tageven aan, of te sturen naar de penningmeester. 
Het verslag zal dan binnen :.~ weken aan u worden toegezonden. 

Ik wil graag het Jaarverslag over 1996 ontvangen. 

Naam ....... .... .. ................. .... ... .. . ......................... .... . ..... .. . ........ . ..... . ...... ............. . .. . ............. . 

Adres . ............ .... . .. ......... .... ... .... . . .. . .. . ... .............. .. .... . ..... .. ..... . ... . .......... . ..... . ...................... . 

Postcode en woonplaats .. .. . .. ..... . .... . ...... .. .... . . .. ... . .. . ...... . ...... . .. ........................................... . 





jaargang 51 

nummer 7/8 

december 1996 

"verschijnt 8 maal per jaar" 
redactieadres 
jcsé spaan-capellen 
kortenaerstraat 6, 2014 rr haartem 
tel. 023-5247347 

/J'!/t I I l 
clubblad :5preekl voor zich. 



EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

PUPILLEN B: 
J.R. (Jurriên) v Drunen Louise de Coligny!aan 38 2082 BP SANTPOORT-ZUiD 

JUNIOREN C: 
R. C. (Rhea) Roseboom Dillestraat 5 2034 MN HAARLEM 

ADRESWIJZIGINGEN: 
Getachew Ayele, Boerhavelaan 8/67, 2035 RC HAARLEM, te!.: 023- 5368699 
Jerry Amsterdam, Zijlweg 171 rd., 2015 BG HP.ARLEM. teL: 023- 5343124 
Roberto Sl!erings, Duin en Kruidbergerv..'eg 1, 1985 HG DRIEHUIS, tel.: 023- 5390107 
De heer W.F. Hartman, Laurens Reae!!aan 28-2, 2024 BG HAARLEM, tel. 023- 5256036 
Ralph Geusebroek, Am<:...yll!slaan 12, 2106 CC HEEMSTEDE. te!. 023- 5282204 
Marieke van Essen, Ringweg 63, 2064 KH SPi\ARNDAM, teL 023 - 5372627 

Telefoonnummers van de trainers: 

Hans Adelaar 
Han Baauw 
Arno Molenaar 
Paul Rijs 

023- 5271036 
023 - 5421351 
023 - 5372394 
023 - 5260734 

Bij geen gehoor: Joop van Drunen 023 - 5244340 

Martijn Spruit 
Ruud Wielart 
Baltien de V\lit 

START LICENTIE 

023- 5326195 
023- 5312939 
023 - 5263123 

ledere atleet, lid van een atletiekvereniging !<;rijgt elke jaar een nieuwe sta rt licentie. Dit is een kaart met 
hierop je persoonli,l(e gegevens. Op deze kaart staat ook je licentie nummer. Dit nummer blijft altijd het 
zeifde! 
Voor een atleet is dit een heel belangrijk nummer. Bij elke wedstrijd waaraan hijizij deeineemt moet dit 
nummer oij de wedstrijdorganisatie bekend zijn. Bij een wedstrijd met voor inschrijving zal de wedstrijdse
cretaris zorgen dat het numrner op het msc!"uijffonnu!ier staat. Doet een atleet mee aan een instuifwedstrijd 
dan dient hij dit nummer zeif te noteren op het inschrijfformulier. Het is dus belangrijk dat je je nummer 
altijd bij je hebt Je start licent~ hoort dan ook thuis in de sporf..as' D~ K.N.A.U. gaat zeer streng optreden 
(een flinke boete voor de club die de wedstrijd organiseert) wanneerorde formulieren het licentienummer 
ontbreekt. Het kan dus gebeurer dfit een ciub je weigert in te schrijven ·wanneer je je licentie nummer niet 
weet. Dit geldt voor alle atleten. van pupi! tot lange afstanders' Hei is dus noodzaak dat je je nummer bij 
je hebt, uit je hoofd leert, in je tas, weds!rijdshirt, 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. betreffende de k!eding. 

De kleding van de atleten dient schoon te zijn en op een zodanige rnanier te worden gedra
gen, dat er geen aanstoot aan kan wo;den genomen. De kleding dient te zijn vervaardigd van 
een stof die niet doorzichtig is, ook niet ais deze vochtig is. 

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

Onder verenigingstenue wordt verstaan shirt en breek in de kleuren, zoals die bij de 
K.N.A.U staan geregistreerd, d.w.z. inclusief baii<en, biesjes e.d. , al dan niet met het 
embleem, vignet of dergelijke en de eventueie fetters 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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BESTUURSMEDEDELINGEN: 

De onderstaande leden zijn wegens een contributie achterstand geroyeerd: 

D.G. Struwer, M.C. de Rooy , K. Sabelis, M. Koultouma. 

TRAININGEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE: 

Zaaltraining Junoplantsoen: geen tmining op woensdag 25 december (1 e kerstdag) 
geen training op woensdag 01 januari {nieuwjaarsdag) 
geen training op donderdag 26 december (2e kerstdag) 
geen training op donderdag 02 januari 

Extran Sportcenter: 

Krachtcentrum: 
Atletiekbaan: 

geen training op donderdag 2<3 december (2e kerstdag) 
geen training op woensdag 25 december (1e kerstdag) 
geen tïaining op woensdag 01 januari (nieuwjaarsdag) 

Alle overige trainingen gedurende de kerstvakantie gaan normaal door!!! 

BELANGRIJKE WEDSTRIJD DATA VAN 1 JANUARI T/M 31 MAART 1997 

04/05 januari 
19 
25/26 " 
26 
02 februari 
02 

Nationale indoor Eelde 
Wintercross cup Spaarnwoude 
Nationale indoor Zwolle 
Den Haag Houtrust 
Wintercross cup Beeckestein 
Indoor cup Senioren Den Haag 

î5/i6 .. 
22/23 

NK indoor juniaren NB Den Haag 
NK indoor senioren Den Haag 
Nationale indoor C-spelen Den Haag 

02 maart 
16 

NK veldloop senioren A/8 jeugd Apeldoorn 
NK veteranen weg Amster-darn 

22 Spc;~;:-: •• 0ude!ocp 

Vele (oudere) !eden onáer ons, 
kunnen zich Mevr. Kuuk de Marcas 
herinneren dankzij de vele uren 
die zij als jurylid op onze baan 
heeft doorgebracht. 
Wij wensen de familie Marcas veei 
sterkte toe. 

Met groot verdriet delen wU -"U méêfè .dat ·' 
op 70-j arige leeftijd is heengegaan on~f!t 

KUUK . 
GERDA DE MARCAS

SANTCROOS 
1 mei 1926 1 december 1 996 

MORITZ DE MARCAS 
ALBERT 
EDUARD en HAYLEV 

en kinderen 
JAIR en GALI en kinderen 
DANIEL en ANNEMIEK 
G. WE:IJEL-SANTCROOS 
J. W. OPPENHEIM 

Kennemerweg 23 I 2061 HR Bloemendaal 

De crematie zal plaatsvinden op donderdag 
5 december a .s. om 1 0.45 uur In cremato
rium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 
t e Drlehuis-Westerveld. 
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot 
condoleren in de ontvangstkamer bij het 
crematorium. 
In plaats van bloemen plant een boom in 
het Rabin-woud in Israël op haar naam. Te
lefoon Joods Nationaal Fonds: 020·· 
6 466477, 



We nem,en afockeiJ 

van hel jaar f 996 

op zondag 29 Jecembe,.f 

na de training, 

in fwt krac.4lcen!:rum 
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Het Zwitserse avontuur~n de Jungfrau Alpen Marathon 

Stel je eens voor: verleden week nog volle actie op de zaak; "nog even snel een aan
bieding de deur uitwerken", "een bezoekje in Brussel", "een stuk of twintig telefoontjes 

· afwerken", "notulen van de reis naar Canada", en nog wel het een en ander. Al met al 
hectisch, zeker als je bedenkt dat er thuis nog 2 kinderfeestjes werden gehouden en een 
aparte dag voor de familie, èn nog even 70 km joggend volbrengen per week; het liefst 
bergopwaarts (b.v. 10 x bergje middenduin of een duurioop Oase in de Vogelenzang). 

En dar. even omschakelen naar waar we nu verkeren: in de Rottalhütte SAC, waar binnen 
een temperatuur van 4 oe heerst en buiten (op een hoogte van 2.755 m tegen de gletsjers 
van de Jungfrau Rottaihorn) rond het vriespunt. 

We beschrijven dinsdag 3 september ji.: precie·s nog 3 volle dagen vóór de Jungfrau · 
Marathon met als startpunt interlaken, Zwitserland. Deze zware looptocht naar de 
_Rottalhütte is ingelast door mijn medeloper, Ad Appel van A V-Haarlem. want het is goed 
om alvast te wennen aan de hoogte, het temperatuurverschil en de immense klimpartij, die 
we zaterdag a.s. zuilen ondervinden. 

We zijn vandaag 5% uur onderweg geweest met een redelijk Z:Nare rugzak achterop met 
extra kleren, drinken, proviand e.d. 
De start was in Steekeiberg op 910 rn hoogte en vanaf het begin af aan hebben we 
geklommen via een grind-/rotsenpad of zelfs over de rotsblokken heen geklauterd, èn 
overgestoken via de watervallen van de gletsjers. 
•Janaf Steekeiberg naar Sichel!auenen via Stuelfestern (1.584 m) over de z.g. "Bäreflue". 
Een gevaarlijk stuk langs de rotswand, waarbij je gebruik lmaakt van een kabel om je vast 
te houden. Na deze survivaltocht is er even uitgerust-op 2.207 m hoogte om te genieten 
van de gemsen en steenbokken aan rand van de Silberlouwena. Mijn inmiddels natte 
anderkleren en shirt + kousen uitgetrokken en verwisseld voor een droog stel, een hapje en 
wat isotone drank, en dan op 11aar de Rottalhütte met gezwollen kuiten, een temperatuurtje 
van ca. 8 °C en lichtelijk bewolkt. Nog even klimmen en zo mogelijk komt de zon dan boven 
de wolken uit. 
Plotseling werden we geconfronteerd met sneet,w, en hier moesten Ne doorheen. We 
gleden allebei naar beneden, maar i.v.m. mijn schoeisel had ik extra veel moeite om mezelf 
vast te klampen; ook mijn kleren en handen waren koud en nat van de sneeuw. Daarna 
kwam nog een stukje ''Zwitsers Sadisme"; een toetje met de bekende kabel omhoog langs 
de rotswand; alleen was de :,abel er af en toe niet meer, zodat het oppassen geblazen 
was. Aangekomen in de Rottalhütte {zie foto) ons direct weer omgekleed en geïnstalleerd 
in de keuken om daar provisorisch met houtblokken en papier de kachel c.q . het fornuis 
(alte Stuffe) aan te maken, want het was maar 4 oe binnen. We hebben lekker spaghetti 
gegeten met een pilsje erbij, een kopje koffie gedronken met drie jagers uit Thum die op 
gemsen. steenbokken, vossen en ander wild jagen, en daarna nog een potje schaak 
gespeeld met Ad, een beetje gelezen en (verplicht) vroeg onder de wol. Deze woorden zijn 
grotendeels geschreven bij kaarslicht m.b.v. bijschijnen met een zaklamp. Weiterusten en 
tot morgen! 

Het was een koude. stille, rustige nacht en om er even uit te gaan in de donkere nacht om 
buiten te urineren, was een belevenis op zich; o.k. je vormde net geen ijspegel in de 
immense ruimtelijke sneeuwbergmassa om je lleen! 
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Het Zwitserse avontuur en de Jungfrau Alven Marathof!. 

's Ochtends vroeg kwam het licht je a! tegemoet; de zon scheen al vo!op boven de wolken 
en Ad zat ai buiten aan tafel met z'n ontbijt. Af en toe hoorde je een harde knal of een soort 
verschuiving van de gletsjer; als je goed oplette, dan was er inderdaad sprake van een 
lichte lawine aan de overkant van waar we ons bevonden. Ad vertelde me over de 
ongelukken die de laatste jaren hadden piaatsgevonden. en de lijst die in de Rottalhütte 
opgehangen was, gaf a! aan dat er elk jaar opnieuw slachtoffers vallen onder de berg
bekiimmers. Ad wilde nog even de benen strekken, en liep via de bergstenen tegen de rug 
van de Jungfrau op. Na een tijdje leek hij zl een kaboutertje en ik volgde hem met de 
verrekijker. Zo hebben we samen genoten van het prachtige klimaat c.q. omgeving, voordat 
we de afdaling in gingen zetten. 
Alles in het huisje schoongemaakt, de afwas qedaan en met de rugzak opgebonden weer 
terug naar Zwirgi. 

Op het eerste gezicht lijkt het misschien makkelijk bergaf\vaarts te gaan, maar je gaat vaak 
te snel; je bent wat onvoorzichtig en je neemt meer risico, zodat je op de vochtige 
ondergrond in de woiken snel uitglijdt. Aangekomen bij de stei!e afgrond, waar je via de 
stalen kabel omiaag moet, was het toch we! even slikken. Belangrijk is dat je de 
concentratie vasthoudt, en het zweet je geen parten speelt, zodat je handen gaan glijden 
langs de kabeL 
Er leek geen einde aan te komen, en steeds weer meest je je voeten zo neer zetten, dat je 
voldoende grip had op de stenen en grindpaden. Persoonlijk was ik nog blij dat ik niet mijn 
Asics loopschoenen aanhad, maar mijn Cross Country New Balance loopschoenen, terwijl 
dit soort schoeisel totaal niet gesellikt is voor zo'n bergtocht. 
Er moest nog een waterval gepasseerd worden. die moeilijk te nemen was door de grote 
hoeveelheid water van de gletsjers. Natte sokken kan betekenen: blaren op de voeten en 
dat konden we niet gebruiken i.v.m. de marathon van zaterdag 7 september a.s. Het was al 
met al toch weer een hele afdaling op zich waar we circa 4 uur over hebben gedaan. 
Beneden aangekomen hadde11 we een voldaan, bevrijd gevoel dat deze bergtocht was 
volbracht. 
De dag erna en de opvolgende dagen tot zatercag bleek dat dit geklim onverantwoord is 
geweest als voorbereiding voor een Jungfrau MHrathon, omdat we het gevoel hadden een 
zware, halve marathon (b.v. die van Egmond) al in de benen te hebben. Kees Meeuwsen, 
onze toploper in het gezelschap, gaf aan zeker niet mee te willen gaan om deze tocht te 
ondernemen, en in plaats van dat ging hij wat bomen kappen, takken en boomstronken 
sjouwen bergopwaarts rond l1et huisje in Zwirgi 

Ook hier deden we beiden nog driftig even aan mee, onder medewerking van de over
buurman, die het grove geschut bij zich had. Tezamen gingen we de gewelven nog 
bekijken bij deze hardwerkende (let wel: dag èn nacht) overbuurman. Hij haalde zowaar 
een doodshoofdje voor de dag, en hij vroeg: ''wat zal dat skelletje wezen?" Nou, we zeiden 
maar dat het een vos was of zo! 0 ja, het zal toch geen kinderhoofdje zijn, en hij was 
meteen verdacht Kees kon er geen genoeg van krijgen; noemde hem de broer van 
Dutroux, terwijl we hem vroegen zijn hond binnen te houden als de marathon voorbij kwam, 
want niet iedereen stelde het agressieve mondb,1kkes van deze viervoeter op prijs. Het liep 
gelukkig goed af op deze plek, en de Belgisch autoriteiten hebben we niet hoeven in te 
schakelen. 
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Het Zwitserse avontuur en de Junqfrau Alpen Marathon 

Kees zorgde ook voor de nod!ge koolhydraten in de vorm van een uitgebreide spaghetti
schotel als voorbereiding om de inwendige mens te versterken voor zaterdag. Ad en ik 
stoeiden met onze krampjes van de bergtocht. en ondergetekende had gelukkig zijn 
uitgebreide medicijnkast meegenomen van zalfjes, smeerseltjes, alsmede overtollige 
attributen zoals vijltjes, schaartje, blarenprikkers etc. Daarnaast waren erveschillende 
hypertoneen isotone drankjes aanwezig. 

De vrijdagnacht ingegaa11 met het gebruikelijke ritueel van bruin bie• en snaps. De 
massage van tante Ali met het showen van de kuitenpartijen, inclusief het doorspreken van 
de inrichting van de EHBO-post in Zwirgi, de geplande foto's en de video-opnamen. 

Om 06.00 uur 's morgens was ondergetekende alweer beneden aan het ontbijt. Allereerst 
muesli, dan een bord spaghetti, melk en nog koffie. De tassen gepakt, alles erin en hup 
naar de start in lnter!aken. 
Eerst te voet afdalen van Zwirgi na.::~r Lauterbrunnen als voorbereiding; dan de trein naar 
lnterlaken. Om 08.45 uur was c'e start: de temperatuur was 8 oe en zo mogelijk was er 
sneeuw op de kleine Sche!degg op 2.100 m hoogte, zodat een start met een stretchbroek 
aan te bevelen ieek. Sowieso werd er omgekleed op 26 km in Zwirgi ; een massage was 
mogelijk met eventueei een hapje en een drankje. 

Kees gaf mij het goede advies om een voorgeprepareerde drinkfles mee te nemen en tijdig 
vocht tot je te nemen. Geen drinkpost (waar zowel isotone drankjes als water bouillon en 
bananen en sinasappelen aanwezig waren) heb ik overgeslagen. De organisatie was 
schitterend, meer dan 700 vrijwiiligers; een fantastisch publiek met luide koeienbellen langs 
de kant, enthousiaste kinderen , heerlijke meiden en een klappende mef"ligte. 

De start in Interlaken op 7 september was met 2.500 deelnemers in het Berger-Oberland 
op een hoogte van 563 m een ware belevenis! De stad werd tweemaal doorkruist langs het 
Casino-Kurhaus vanwaar de eerste 20 km (vals ~:;lat voor laaglanders) werden overbrugd. 

Waar gaat het nu eigenlijk om? De Jungfrau, ''Die schöne Maid" wil veroverd worden, àf zij 
neemt jou te grazen. Ook de grootsten worden aan de voeten van de Jungfrau klein . 
Eenmaal in Zwitserland aangekomen, joggP.nd hngs :r-ter!aken, Lauterbrunnen, Zwirgï en 
Wengen, krijg je zoiets van: "moeten we echt helemaal naar boven?! Je loopt hier over 
smalle kammen, langs gletsjers, sneeuw, watervalletjes, bergstromen, over grindpaden en 
kolosale kiezelmassa's. 
Zeker na die Rottalhütte-bergtocht hadden we zoiets van: "als we het einde in de Kleine 
Scheidegg maar halen! Ad ging notabene bij de wandeling naar het treintje in 
Lauterbrunnen al door z'n enkeî, maar doorlopen was het motto; je moest toch nog 42.200 
meter vooruit lopen. Je wil het sprookjesachtige uitzicht op de Eiger en de Jungfrau toch 
niet missen. Zo'n tocht kun je alleen goed lopen a!s je in de bergen geboren bent. Eigenlijk 
ging het tot Zwirgi goed, maar na de rust in het huisje was de tocht naar Wengen (1.248 m) 
zwaarder dan voorzien, en het tempo was er geheel uit. En er moest nog 12 km overbrugd 
worden met een zeer stei! stui-< via W!xi (î .830 mi naar de Eigergletsjer (2.205 m) . 
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4th international .Jungfrau ~~~arathon 
7 September 1996 
interiàkcn-·L iJ LI ' Eo rb r u nnen--Wengcn-K ie i ne Scheitiegg i G ri nde!wnid) 
Schvveiz · Su1sse · S ·;,tzc!·land 

We!cume to the 
Eiger, Mönch and Jungfrau! 

We have pleasure in :nv 1ting you te participdte ~t: thP -+'" 
an nual Jungfrau Marathon, robe stageel un 
7 September 1996. This event has a!reê1civ [Jecona , :he 
most popuiar élnd most spectélcular mara;:hon ;n 
Switzeriand. The Jungfrau Marathon- an ex::iting 
adventure, an unforgettable experiencei 

Finisn: Kleine Scheidegg, 2091 m u. f\~. 

, ~ 
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Wat hie!c je nu op de been7 het moo:e iandschao. ilet publiek, de ;,anden van de 
kinderen . de koeienbe!!en, d.:: acccrdeon-rriuziek. de bouillon. je eigen iYJOtor, de fysieke en 
mentale conditie. En i'!eens ~o;: Je ze af en toe 1et te npo weer licht oppakken met het idee 
dat het nog ging lukken binner. de 5 uur. 
De eerste 20 km vvareP toch ook binnen oe 2 cur voibracr.t. maar dan zat je in de immense 
klimpartij, waarbij door de stiJging de sportschoenen gaan kne!ien en de ijle lucht naar 
adem doet snakken. Deze: k!auteroart1j w·as eer ware veldsla';!. p'oeterend omhoog; er 
kvvam geen einde aan. La n~:s een zeer smal:e ~'.rook langs de giet~ er bewoog je jezelf 
vooruit (zie foto). 
Plotseling ging het opeens een b0etje naar be.peden En daar zag ik plotse ling Kees. die ai 
was gefinished 1n 4.40.51 LUr, en plannen had om t1et binnen de 4 uur te doen. Ja , toen 
gebeurde het; ik ging :ets te snel naar beneden. kreuner-,d onderuit: kramp in mijn 
bovenbeen en plotseling :n mi;n k.uitefl. Daar lag je dan. gelukkig geholpen door het 
publ iek, masserend, kruipend: ik moest door. hoe dar! ::Jok naar die finish! 
En langzaam l<wam ik weer .:; p gang weer omhoog. dar. v.;eer om!aag, ja het Zwitserse 
Sadisme 2.1t dus echt in de s:aar"t ?!otseiing Z-JQ Je de fmisi! en had je die veelbelovende 
zt!veren plak ineens om je nek :.,engen 1·1et is volbracht! 

Op naar de tent mer de 100 douches Je ta s r;1et schone. droge kieren en nog een 
oorkontie voor 1n je ~·Lreaula . C ;a, de 8indtijd \'/as 5.29.:24 uur. e., volgend jaar is er dan 
de uitdagi:,g om het btnnen d~ S LJl.l1 ie doen. :nc:nc dan qeen Rottalhütte-avontuur meer. 
Ook .A.d zat dit rog goed in dr3 !:fnen r.>""'t een eindt;~c \IC:lr 5 50 .58 uur 
Achteraf gezien haa ik c' .:: bugtocr:t ,;oor geP.n goud vvii;G;l n1issen en slapen in een echte 
berghut op 2. 700 rn he'.=ft to:::;; Y'e! :et~ sp2ciaa's 

Martin Hoeksema 

/ 
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VANM 0 R GEN de Haarlemmermeerse 
boscross gelopen. Nu ben ik dus over. Ik had 
startnummer 2, àus dat legt een behoorlijke psy- 1 

chologische druk op de argeloze ioper. Those are I 
the virtues of "voorinschrijving". Je krijgt lage 
startnummers en eindigt achteraan bij de mannen. j 

Tjonge wat ben ik blij dat Arno niet meedeed, 
h H i want ..... .. Gèlukkig zijn er nog ec te aar- , I 

lemmers bij zo'n cross. Zij houden de naam van de 
vereniging rrieer dan hoog. (Ton en Jeffrey). Ik 
niet, ik sluit de hekken, ruim tegenwoordig het 

veld en rol het ii.:.:n.::..t .::::.OPI:...:.....· ------------, 
U zult mijn gezwam een tijdje missen. Misschien 1' 

ook niet, want u sloeg dit toch altijd al over. Maar 
voor de echte diehards, zal René Ruis voor een 
jaarje de uitslagen van LA'ers pubiiceren. Ook nu 
blijft gelden : HELP René ·zoveel mogelijk door 
uiisla enlïsten mee te nemen René te bellen, etc. 
Zo, na óez~ officiële mededeling kan ik dit rustig 
verder volzwammen. Ll( heb al die tijd in ieder 
geval één trouwe lezer gehad : De voorzitter 
directeur generaal. In de verenigingshierarchie 
nog één stap hoger dan ik ooit heb kunnen 
bereiken. Hij las alles nauwkeurig, wist wat er 
gistte bij de LA'en;, vermoedde couppogingen, las 
onbevestigde samenwerkingsverbanden, zag grote 
sonu11cn gelct naar de verkeerde rekeningen gaan, 
Jacht aan insubordinatie, hoopte op een opvolger, 
glimlachte als ik hem in hetgrieksvoor een ou8e 
uav uitmaakte en heeft vragen over <ie grootte van 
:ie LA'cie. Goed, ik hoop tot over een j aar, of 
misschien meldt zich ondertussen een fri sse jonge 1 

vrijwilliger (-ster mag natuurlijk ook). Ik zal haar ! 
jan persoonlijk inwerken. ~ 
Uit de L.A. l{ommiss;e enz. 
Het spoorboekje voói de komende tijd : 
• zo 22 dec 2e dobbelsteenloop BG en LA 

di 24 dec wel H'hout training (liefhebbers) 
do 26 dec . g~en krachmaining 
zo 29 dec gewoon baan/duin 
di 31 dec geen H'hout training 
do 2 jan wel krachttraining 
zo 5 jan eerste baan/duin in '97 
De overgeschoten data voor de Kennemer 
Cross Cup: 
19 jan 97 Onze Spaarnwoude cross 
2 feb 97 Beeckestijn cross 
23 feb 97 Castricum cross 
Zoal~ gebruikelijk is de start om 11.00 uur 
behalve bij de laatste. Die is om 10.30 uur. 
Noteer vast: het u·ainingsweekend van de LA 
(misschien ook BG) op 12 en 13 april in 
Gard eren. 

I 
I 
I 

I 
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Onze LA-commissie heeft weer eehs 
vergaderd. Dat doen wij altijd onder het 
genot van bie-r en vulkoeken. Dit keer 
was het bij Arno thuis. We kregen : A, 
koffie en B, een bavarois. Nou dat was 
schrikken. Maar goed een aantal mel
dingen van dat front. 
Gerko gaat terugtreden. Allereerst veel 
dank voor alles wat hij afgeiopen jaren 
voor de de LA heeft gedaan. Zeker 
omdat Gerko vanwege een rugblessure 
zelf al 8 jaar niet meer loopt! Maar hij 
bleef erbij en hij heeft naast veel andere 
klussen (wedstri.idsecr. jury, etc.) vooral 
de Spaarmvoudeloop groot gemaakt. 
Wij zullen dat voortzetten. Gerko nog 
veel dank en we zullen hem blijven 
z.ien, maar niet meer zo prominent op de 
voorgrond. 
Nieuw bij de LA 'cie is Ad Appel. Hij 
wil een subst::ntieel deel van de organi
satie van de Spaarnwoudeloop op zich 
nemen. Ad welkom en veel sukses. 
Ook nieuw (maar toch niet zo) is René 
Ruis. Hij gaat voorlopig de uitslagen in 
het clubblad zetten. Neemt dit over van 
Bert. 
Het wedstrijdsecretariaat en financiële 
werkzaamheden worden door Rob de 
Nieuwe van Gerko overgenomen. 
Uw voorzitter is erg ingenomen met de 
herverdeling van taken. Het zag er nl. 
even naar uit dat nog meer werk bij nog 
minder mensen terecht zou komen. 
Mijn dank aan allen. De LA-commissie 
is weer op oorlogssterkte (6 man : Joop) 
en kan weer verder. 



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

6 okt Singelloop Breda 

61 Christiaan Pfrommer 
38 Bert Bols 

27 okt Heliomarecross (Je KCC) 

1 Jeffry Suilivan 
4 Dick Kloosterboer 
9 Martin vd Weiden 
34 Adri Tol 
35 Bert Boesten 
37 Frank Peeters 
1 Bas Gevae1t 
6 John Jongboom 

24 nov Dobbelsteenloop duinen 

1 Bert & Peter 
2 r-\rno & John 
3 Leon & Dick Bart 
4 Carlo & Geeltje 
5 Hilda, Jerry & Hans 
6 Rene& Ad 
7/8 Marge & Mirjam 

2l.lkm 

1.18.57 
1.26.20 

10,3 km 

35.39 
43.32 
43.39 
43.44 
43.56 
44.48 
46.00 
48.47 

40min 

111 ptn 
102 ptn 
97 ptn 
82 ptn 
78 ptn 
71 ptn 
63 ptn 

17 nov Pim Mulierloop 15 km 

2 Jeffrey Suilivan 47.07 
1 Ton van Doorn 50.12 
11 Getachew Ayele 51.02 
2 Kees Hordijk 51.41 
11 Wim Westerholt 59.15 
12 Martin vd Weiden 59.15 
30 Bert Boesten 1.00.18 
22 Roei Ramakers 1.01.52 
~ John Jongboom 1.02.38 .J 

3 nov Marathon Amsterdam 42.2 km 

? Cees Hordijk 2.42.55 
? Christiaan Pfrommer 2.52.47 
? Dick Kloosterboer 3.04.25 
? Arno Meienaar 3.14.54 
? Ad.ri Tol 3.15.22 PR 
? Frank Peeters 3.23.00 PR 

1 dec Stijn Jaspers Memorial 9km 

22 . Ton van Doom 30.08 
52 Wim Westerholt 33.23 
60 Adrie Tol 35.13 
70 Bert Boesten 36.22 
78 Frank Peeters 38.24 

7/8 Laura & Sirnone 63 ptn 
9 Gerda· & Ellen 32 ptn 

Rangorde is niet per categorie ! ! ! 

Er volgen nog 2 dobbelsteenlopen ! 
0/dies 

22 dec en 16 feb 
? Evert v Ravensberg 
? Rene Ruis 

Bel René Ruis voor uitslagen 
of stuur l1etn dito-liisten 

~ 

023 531'7258 

Ik schrijf (misschien) weer in 1998 
- \:t -

3km 

11.06 
12.47 
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Deze cross gaat u 
natuurlijk lopen .... 

--------------------. 

zondag 19 januari 1997 
(3e cross voor de Kennemer Cross Cup) 

Waar: ·i Rekreatiegebied "Spaarnwoude" bij "Het Buitenhuis" (naast de roeibaan). 
! Parcours van 2,4 km rond "Het Buitenhuis" metldcedgelegenheid. 

Auto : Afslag A9 en A208 "Spaarnwoude" volgen. 
O .V.: Bus 82 A'dam -lJmuiden. Bel 06-9292 voor route en rijtijden. 
F1cts : Vergicrt~weg af, Slaperdijk oversteken, bij snelweg rechtsaf 

tunneltje onderdoor, dan fietspad links aanhouden. 

Programma: 110.30 Korte C oss 2,4 km voor sprinters en rekreanten. 
1111.00 · Kennen er Cross 9.6 km Mannen Sen. Vet 1 en Vet. 2 . 

Kennemer Cross 4,8 km Vrouwen Sen. en Vet. 
! Open rekreatic cross 9 ,6 en 4,8 km voor iedereen. 

I ~2.00. Prijsuitreiking. 

• · ·· •. ,.,- ' · r -~ ... •' • ..... <n•mr rot 20 min voor dt> ,...,póstrijd. 
Kosten zijn f 7,50 v- •. !•. KCC wedstrijd- en 
rekreatieafstanden. De 2.-- .. " , kost j4. 

Voorinscluijving : Gerko Vos 
wedstrijd Ruysdaelstraat 3_ 

2021 EM Haarlem 

i rr · 1n u · I n ormat1c : •

1 

crt oeslcn 

Kostcnf6,-

023' 5385623 
023 5250466 

11 

Gerko Vos 

Allnnaar t 
j . Yel~~ 
I 
i 

"Het Buitenhuis" 

Er zijn nog 2 Kennemer Crossen Ju'erna: 
Zondag 2 feb Bccckestijn Cross Velzen-zuid 
Zondag 23 feb Rabo Bosloop Ca&tricum 

met prijsuitreiking 

Zie andere kant voor Runnersworld info 

.u .. ·of anders komt u 
ons even helpen 
Boesten 023 5385623 

\~ -



Ranglijsten A.V. Haarlem 1996 
samenstelling Joop van Drunen 
met medewerking van Ger Wessel 

HEREN 

() = De beste prestatie van 1995 

100 meter (11.43} 3000 meter {9.01.3} 
Guus Groskamp 10.98 Jeffrey Suilivan 8.28.07 
Ger Wessel 11.16 Getachew Ayelle 8.40.7 
Erik van der Veen (A) 11.28 Ton van Doom 8.50.6 
René Moesman 11 .36 Bas Gevaart (B) 10.10.6 
Darcy de Windt (A) 11.58 Jeroen Peeters 10.32.4 
Niels Terol 11.6 Adrie Tol 10.39.9 
Jason Mensingh (A) 12.0 
Sander Rutte 12.1 5000 meter {15.04.48} 
Maarten Spoel (A) 12.1 Getachew Ayelle 15.14.73 

Ton van Doorn 15.18.46 
200 meter (22.08} 
Ger Wessel 22.33 110 meter horden {16.39} 
Guus Groskamp 22.45 Frank Versteeg 16.22 
Erik van der Veen (A) 22.79 
René Moesman 23.44 400 meter horden {60.60} 

Han Baauw 58.21 
400 meter {47.27} Ron Anteunisse 61.99 
Ger Wessel 48.01 
Roei van Ree 48.64 3000 meter steef!le chase {10.00.81} 
Erik van der Veen (A) 50.20 Jeffrey Suilivan 9.05.16 
Han Baauw 51.5 
Guus Groskainp 51.5 hoogsRringen {2.00} 
Ronald Wessel 53.43 Erik Rollenberg 2.00 
René Moesman 53.7 Remco van Belle (A) 1.80 
Harold Derksen 53.9 Niels Terol 1.75 

Erik van der Veen (JA) 1.75 
800 meter {1.53.98) Guus Groskamp 1.70 
Jeffrey Suilivan 1.56.33 Paul Rijs (A) 1.70 
Jan de Ruiter 1.59.96 
Rcmy Cornet 2.02.56 versJ!ringen (6.41} 
Vincent van de Lans © 2.05.5 Darcy de Windt (A) 6.73 
Erik van der Veen (A) 2.07.9 Niels Terol 6.54 

Erik van der Veen (A) 6.39 
1500 meter {4.11.8) 
Jeffrey Suilivan 3.51.92 ~olsstokhoogs~ringen {4.00} 
Getachew Ayelle 4.05.22 Nieb Terol 3.90 
Jan de Ruiter 4.19.45 Paul Rijs (A) 3.00 
Sander Rutte 4.29.51 

hinksta(!s~ringen {13.45} 
Darcy de Windt (A) 13.79 



kogelstoten (12.67) 
Martijn Spruit 
Oscar Soethout 
Niels Terol 
Etienne de Groot 
Sander Rutte 

discuswerper (42.76) 
Martijn Spruit 

12.83 
12.61 
11.36 
11.16 
10.93 

42.24 

4*100 meter estafette (45.55) 

speerwerpen (61.80) · 
Niels Terol 
Paul Rijs (A) 
Darcy de Windt (A) 
Guus Gro~kamp 

kogelslingeren (29.74) 
Martijn Spruit 

61.36 
48.52 
44.16 
43.82 

36.78 

Guus Groskamp- Erik van der Veen- René Moesman - Ger Wessel 42.97 

4*400 meter estafette (3.28.81) 
Erik v·an der Veen - Han Baauw -Roe] van Ree - Ger Wessel 3.21.34 

RANGLIJSTEN DAMES EN MEISJES A./B 1996 

() = De beste prestatie van 1995 

100 meter (13.2} verspringen (5.20) 
Marieke IJzerman (A) 13.8 Marieke IJzerman (A) 4.80 
Wendy IJzerman (A) 14.1 We:1dy IJzerman (A) 4.21 
Marieke van Essen (B) 14.4 Lilian Kaptein 3.60 
Lilian Kaptein 14.8 

kogelstoten Dames (8.29) 
200 .meter (-} Lilian Kaptein 8.81 
Joanna Andrews (B) 28.4 

kogelstoten A junioren (9.36) 
800 meter (2.43.4} Wendy IJzerman (A) 10.25 
Marieke IJzerman (A) 2.43.8 Marieke IJzerman (A) 9.26 
Wendy Uzennan (A) 3.06.6 
Laura van Hoogstraten 3.07.7 Speerwerpen (28.94) 

Marieke IJzerman (A) 27.68 
100 meter horden {17.2} Wendy IJzerman (A) 24.78 
Joanna Andrews (B) 18.4 UHan Kaptein 17.78 

Laura van Hoogstraten 13.98 
boogs~ringen {1.55} 
Marieke IJzerman (A) · .IAO 
Laura van Hoogstraten 1.25 
Wendy IJzerman (A) 1.20 



RÁNGLIJSTEN JONGENS NB 1996 

() = De beste prestatie van 1995 

100 meter (11.8) 

Erik van der Veen (A) 
Darcy de Windt (A) 
Jason Mensingh (A) 
Maarten Spoel (A) 
Paul Rîjs {A) 
Roberto Slierings (B) 
Tim van Kempen (B) 
Riek Tieleman (B) 
Remco van Belle (A) 

200 meter (24.21} 
Erik van der Veen (A) 
Paul Rijs (A) 

400 meter (51.66) 
Erik van der Veen (A) 
Tim van Kempen (B) 

800 meter (2.07.03) 
Vincent van de Lans (C) 
Erik van der Veen (A) 
Roberto Slierings (B) 
Paul Rijs (A) 
Riek Tieleman (B) 

3000 meter (11.18.5) 
Bas Gevaart (B) 
Riek Tieleman (B) 

hoogspringen (1. 75) . 
Remco van Belle (A) 
Erik van der Veen (A) 
Paul Rijs (A) 
Jason Mensingh (A) 
Darcy de Windt (A) 

11 .28 
11.58 
12.0 
12.1 
12.3 
12.4 
12.87 
12.7 
13.4 

22.79 
25.1 

50.20 
61.01 

2.05.5 
2.07.9 
2.08.95 
2.16.7 
2.29.9 

10.!0.6 
10.58.08 

1.80 
1.75 
1.70 
1.65 
l.50 

4*100 meter estafette (45.9) 

verspringen ( 6.28) 

Darcy de Windt (A) 6.73 
Erik van der Veen (A) 6.39 
Paul Rijs (A) 5.85 
Jason Mensingh (A) 5.75 
Remco van Belle (A) 5.15 

polsstokhoogspringen (3.00) 
Paul Rijs (A) 3.00 

hinkstapspringen (13.45) 
Darcy de Windt (A) 13.79 

kogelstoten A"junioren (9.39) 
Erik van der Veen 11.75 
Darcy de Windt 10.99 
Paul Rijs 10.84 
Jason Mensingh 9.82 
Remco van Belle 9.43 

kegelstoten B·junioren (12.00) 
Tim van Kempen (B) 9.44 

speerwerpen A-junioren (24.80) 
Paul Rijs 48.52 
Darcy de Windt 44.16 
Jason Mensingh 39.30 
Erik van der Veen 37.40 
Remco van Belle 33.08 
Maarten Spoel 22.28 

speerwerpen B-junioren (45.94) 
Rklc Tieleman 29.08 
Tim van Kempen 24.56 

discuswerpen A-junioren (24.80) 
Panl Rijs (A) 28.90 
Erik van der Veen (A) 26.04 

Paul Rijs - Darcy de Windt- Jason Mensingh - Erik van der Veen 45.08 



CLUBRECORDS INDOOR 
per 1 december 1996 

i EREN 

;o meter e. t. Guus Groskamp · 6.08 Zwolle 20.01.96 
iO meter e.t. Maria Westbroek 6.82 Rotterdam 21 .02.82 
~00 meter e. t. Mike Bienfait 22.14 Dortmund (D) 08.03.81 
~00 meter e.t. Allan Ellsworth 47.90 Maastricht 23.02.84 
100 meter Jan de Ruiter 1.54.74 Den Haag 16.02.91 
iOOO meter vakant 
i500 meter Stijn Jaspers 3.44.8 Amerika 11.02.83 
lOOO meter Paul jaspers 8.04.01 Den Haag 04.02.89 
iO meter horden e.t Marc Kok 6.88 Zwolle 2î.01 .89 
iO meter horden e. t. Marc Kok 8.06 Den Haag 05.02.89 
~ x 200 m estafette Nico Treep - Rob Schlüter 

Ger Wessel - Wiliem Gebe 1.35.88 Den Haag 31.01 .93 
) km snelwandelen Frank van Ravensberg 22.04.9 Zuid-Laren 12.02.84 
lOogspringen Ruud \Nielart 2.26 Rotterdam 17.02.80 
>olsstokhoogspringen Pim Göbel 4.86 Zwolle 31.01.81 
rerspringen Hein Macnack (A) 7.43 Maastricht 02.02.85 

Hein Macnack 7.43 Den Haag 07.02.87 
linkstapspringen Anne Jan van der Veen 15.51 Zuid-Laren 12.02.84 
lOgelstoten Rob Bakker 16.98 Den Haag 31.01.93 
7-kamp Les Brown 4243 pnt Zwolle 22.01.84 

JONGENS A: 

50 meter e.t. Mario Westbroek 6.24 Groningen 14.01 .78 
iO meter e. t. Maria Westbroek 6.99 Zwolle 28.01.79 
!00 meter e.t. Allan Ellsworth 22.97 Zuid-Laren 20.02.83 
WO meter e. t. Allan Ellsworth 48.53 Rotterdam 13.02.83 
)00 meter Ren Koridon 1.57.5 Rotterdam 20.02.71 
1000 meter Peter Markwat 2.55.1 8 Den Haag 23.01.94 
1500 meter Paul Jaspers 3.51.0 Dortmund (D) 29.01 .84 
3000 meter Paul Jaspers 8.18.84 Zuid-Laren 11 .02.84 
50 meter horden e.t. vakant 
50 meter horden e.t. Chris van der Werft 8.61 Zwolle 17.01.83 
3 km snelwandelen Frank van Ravensberg 14.18.5 Rotterdam 10.02.79 
loogspringen Ruud Wielart 2.11 Leiden 24.02.73 
)Oisstokhoogspringen Arno van Vugt 4.20 Rotterdam 20.02.82 

Kenneth Portanger 4.20 Parijs (F) 22.12.82 
terspringen Hein Macnack 7.43 Maastiicht 02.02.85 
linkstapspringen Hein Macnack 14.75 Maastricht 03.02.85 
mgelstoten Martijn Spruit 14.71 Den Haag 27.02.94 
7-kamp vakant 

JONGENS B: 

50 meter e.t. Tony v.d. Prijt 6.61 Eelde 09.01 .88 
30 meter e.t. Hein Macnack 7.09 Zwolle 22.01.84 
WO meter h.t. Hein Macnack 23.4 Zuid-Laren 12.02.84 
~00 meter e. t. Aernout Leezenberg 54.83 Zuid-Laren 20.02.83 
300 meter Frans Capellen 2.03.4 Arnhem 26.01.75 
1000 meter Peter Markwat 2.55.18 Den Haag 23.01 .94 
1500 meter Paul Jaspers 4.11 .43 Zuid-Laren 13.02.82 
3000 meter Paul Jaspers 9.06.7 Zuid-Laren 20.12.81 
50 meter horden h.t. Maarten Hartman 9.3 Utrecht 15.01.83 
30 meter horden e.t. Walter Kruk 8.37 Zwolle 25.01 .87 
3 km snelwandelen Frank van Ravensberg 14.50.8 Rotterdam 15.02.77 
loogspringen Walter Kruk 2.01 Dortmund (D) 28.12.86 
::>olsstokhoogspringen Kenneth Portanger 3.80 Beverwijk 22.02.81 
verspringen Hein Macnack 7.09 Zwolle 22.01.84 
linkstapspringen Arjan Warmerdam 13.18 Maastricht 03.02.85 
<ogelstoten Martijn Spruit 12.85 Zwolle 19.01.92 

-q--



1111~1 
Van · harte gefeliciteerd: 
22 november 

5 december 
9 december 

15 december 
16 december 
J 9 december . 
24 december 

Sanne de Wit 
Sinterklaas (?) 
Mathijs Wolff 
Daphne Dickmann 
Matthijs Teengs 
Reneé Faber 
Tatiana Rijff 

\ 
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i 
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Beste prestaties 199511996 
Jongens junioren CID: 

lOOm lOOh 300b ver hoog kogel discus speer 800m 1000 1500 8kamp 
Jaap Deromendaal 13.1 18.3 4.91 1.30 7.68 17.00 24.28 - 3.25.8 - 3659 
Ivo van Kempen 12.5 17.5 5.17 1,60_ 9.53 26.30 31.88 - 3.34.0 - 4405 
Vincent van der Lans 12.4 17.4 5.27 1.50 9.1 9 22.16 34.50 2.05.5 2.47,2 4.42.1 4695 
Tim Ro?enburg 15.8 3.13 4.80 11.80 13.62 - 3.43.0 - 1478 
Arj an. ~etzekorn 15.2 20.4 3.91 1.40 7.61 22.00 24.96 2.24.4 3.1 1.0 4.54.7 3329 
Matilltjs Teengs 13.5 22.4 4.76 1.30 9.00 27.52 23.82 - 3.47.4 - 3442 
Ralf Theunisse 14.6 19.8 4.55 1.45 8.60 28.44 32.36 - 3.40.0 - 3746 
Rob de Wit 13.2 122 46.0 5.13 1.35 10.40 28.94 33.06 2.34.2 3.07.6 - 4425 

N .B. Tim Rodenburg behoort tot de jongens junioren D! 

Meisjes junioren C: 
SOm 150m 80h ver boog kogel discus speer 600m 1000 1kamp 

Marieke van Essen 11.4 18.28 -
Sanna Piscaer 11.3 4.56 1.35 10.45 24.68 -
Ivanetti Slierings 6.00 1.59.6 3.34.7 
Janna de Waard 10.8 14.0 4.94 18.80 -
Baltien de Wit 11.5 21.7 J).30 4.50 1.55 I 0.20 22.28 22,02 ~ - 3415 
Marije Zandstra 10.7 20.5 13.53 4.57 1.25 6.84 . 16.20 2.15.5 - 2597 

Meisjes junioren D: 
60m 60h ver hoog kogel discus speer 600m 1000 6kamp 

LeoniBodewus 22.9 2.93 0.9û 6.28 8.50 2.43.2 - 826 
Sanne van Bu«hem 9.7 13.2 3.08 1.15 6.79 12.68 2.10.5 3.48.9 1645 
Roos van Soest M 3.28 1.10 6.25 2.1 8.0 -
Sanne van Wagtendonk 9.2 6.61 
Estrella Wielenga 10.2 12.7 3.37 1.10 7.32 14.06 14,90 2.15.6 - 1556 
Sanne;'dt]: :WJt ~.8 j '" 

" ~ ...... J .,),J.. 

Kim Witteman iJ . .:; J.35 0.95 5.73 8.10 2.26.9 - 1119 
· Chantal van der Zijden 9.2 13.3 3.87 1.25 7.4 0 14.02 1.55.9 3.33.7 2078 



Verbeterde clubrecords 1995/1996 
Estafette 4 x 80m meisjesjunioren C 41.7s 
Sanna Piscaer- Janna de Waard- Marije Zandstra- Baltien de Wit 

Hoogspringen meisjes junioren C 
Baltien de Wit 

800 meter jongens junioren C 
Vincent van der Lans 

1000 meter jongensjunioren C 
Vincent van der Lan.f 

D-j uni oren, 

1. 55m (evenaring) 

2.05.0 

2.47.2 

We zijn lekker van start gegaan met de wintertraining al merk ik nu dat de 
opkomst vanDop zondag wat minder wordt. Blijven komen hoor! 
Jullie nieuwe trainer Dennis Kruithof is ook geweest mn te kijken wat we 
allemaal kunnen. Voorlopig blijf ik meetrainen. 

Sinterklaas werd gevierd met 2 zwarte pieten, veel pepernoten en een 
levend ganzenbord met allerlei opdrachten. Van basketbal tot hutspot! 
Heel gezellig!! 

Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen een heel gezellig en sportief 1997 
toe, ook nan1ens Paul, Dennis en Martijn. 

Baltien 

Oproep voor de pupillen: wie kan er voor het clubblad een 
tekening maken of een stukje schrijven? Inleveren bij 
Paul, Baltien of Martijn!! 



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: 
A/B 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 s.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 74 

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 56.80.104 77, 
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 verenigings
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 & SUPPL/ES 

e ORGANISATIE -AUTOMATISERING 

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'' 


