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JAARVERGADERING

~uit de jaarlijkse algemene ledenvergadermg
D 0 N D ERD A G

20 M A A R T

btJ te wonen op:

19 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 de voorzitter

2.

Ingekomen stukken
Te behandelen stukk en dienen 10 dagen roor de vergadering le worden ingediend bij de
secretaris

3.

Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen

4.

Jaarverslag van de secretaris

5.

Jaarverslag van de penningmeester

6.

Rapport van de kascommissie

7.

Verkiezing van het bestuur
Volaens rooster is aftredeJid:
José Spaan-Capellen - commissaris iniet herkiesbaar}
Jos van Belle - commissaris (niet herkiesbaar)
Kandidaat bestuurslid:
Het bestuur stelt voor René Moesman te benoemen 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 1997

9.

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

10.

Verkiezing kascommissie

11 .

Rondvraag

Namens het bestuur
-'

Baltien de Wit - van de Ree
secretaris
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Notulen van de jaarvergadering van A.V. Haarlem op donderdag 7 maart 1996

1. Opening

De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom in het
bijzonder ons Leden van Verdienste René Ruis en Ruud Wi elart.

Openingswoord van de voorzitter:
1995, het jaar van het ï5-jarig bestaan van de A .V . "HAARLEM" , is een jaar geworden met een
aantal jubileum hoogtepunten .
De jubileumcommissie met Roei Ramakers aan het hoofd, !s er in geslaagd een aantal festiviteiten
van de grond te tillen die er wezen mochten.
e
De trip naar Hengelo naar de Adriaan Pauien Memorial ;
•
Voor de jongste jeugd een spe lmiddag op de atletiekbaan;
•
De pat atparty na de eerste dag van de onderlinge wedstrijden;
En als absoluut hoogtepunt de bijzonder geslaagde feestavond in het "Haarlem" Party Centrum.
Voor de organisatie van deze activiteiten hartelijk dank aan de jubileumcommissie die bestond uit
Roei Ramakers - Baltien de Wit - Bert Boesten - Evert van Ravensberg - René Ruis en Jaap van
Deursen.
Een belangrijk gebeuren zal nog plaats vind en; de uitgave van het jubileumboek. Hierover hoort u
in de loop van deze avond meer uit de mond van de initiatiefnemer en samensteller van deze gigantische klus, Nico Treep.
Ons jubileumjaar kende ook een aantal prestatieve hoogtepunten:
ç
Een uitstekende 2" plaats vanGer Wessel op de 400 meter in 47,27 sec . tijdens de N.K. senioren
Ook Darcy de Windt was goed op dreef. Bij de N .K. junioren hinkte, stapte en sprong hij 13,45
•
meter bij elkaar, wat eveneens goed genoeg was voor zilver .
Onze heren com petitieploeg liet op 3 september in Alphen aan de Rijn zien dat de uit het verleden
zo bekende ''Haarlem" vechtersmentaliteit nog wel degelijk aanwezig kan zijn.
In een fantastische wedstrijd, zoals wij in geen jaren hebben mogen aanschouwen, knokten de A.V.
"HAARLEM " mannen voor het behoud van het eerste div!sieschap. Dankzij die geweldige inzet
gelukte dat ook. Mannen, nogmaals proficiat !!
Goed werk werd er ook geleverd door de diverse co-nmissies. Ik wil hier speciaal noemen de Lange
Afstand Commissie die een aanta! goed georganiseerde wedstrijden neerzette.
Ook de Technische Commissie is de laatste maanden goed op dreef. Verschillende plannen met betrekking tot verbetering va n de prestaties, het competitie gebeuren en de verhoging van ons ledenaantal zijn in voorbereiding en zu!ien in 1996 hopelijk de eerste resultaten opleveren.
Vooral het ledenaantal is ook v oor het bestuur een zorgelij k punt.
Hoewel in 1 99 5 het ledenverlies procentueel minder was d an de voorgaande jaren, moet het ledenverlies toch echt omgebogen worden naar een positief resultaat, een ledenwinst dus .
Gelukkige bijkomstigheid is, dat we ons financieel geen directe zorgen hoeven te maken. Door een
uitstekend financieel beleid gedurende een lange reeks van jaren kunnen we een stootje verdragen.
Tot slot wil ik al die leden en niet leden bedanken die op diverse terreinen binnen de vereniging
actief zijn geweest in 1995 .
Ik denk hier toch we! speciaal aan:
o
de mensen die het gehele seizoen in de kantine hebben geholpen;
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Jaap van Deursen die met zijn helpers de scholierenveldloop met ± 250 deelnemers heeft georganiseerd;
·•
en vele andeïen, want er moet toch heel wat arbeid verzet worden om de vereniging draaiende
te houden.
Heel hartelijk dank, mensen, en laten we in 1996 proberen om meer mensen te activeren om mee
te helpen de A.V. "HAARLEM" op een hoger plan en met meer leden te brengen!!!
•

Geachte aanwezigen, rest mij nog u een goede vergadering toe te wensen en ik verklaar hiermede
de jaárvergadering 1996 voor geopend.
2 . ·Ingekomen stukken
Er ziîn afmeldingen binnen gekomen van bestuurslid Willam Gebe (huwelijksreis),
Lilian Kaptein, Hans Adelaar, Dick Hagtingius, Paul van Diepen, Jaap van Deursen en
Roberto Slierings.
3. Uitreiking prestatiebekers en onderscheidingen
Jeugdtrainer Martijn Spruit reikt de bekers voor de jongste jeugd uit:
Meisjes junioren CD
Ba!ti'en de Wit jr. voor haar clubrecord 1.55 m hoogspringen
J ongens junioren CD
Roberto Slierings voor zijn clubrecord 2.50. sop de 1000 m
De voorzitter van de Technische Commissie, Han Baauw reikt de overige bekers uit;
Joop v. Drunen beker AB Darcy de Windt voor zijn HSS sprong 13.45 m (2e NK junioren}
Jan Hut bokaal
Paul Rijs voor zijn meerkamp met 4 793 pnt.
Prins Hendrik beker
Martijn Spruit voor zijn discusworp van 42.76 m tijdens de competitie
Stijn Jaspers bokaal
Ger Wesse! voor zijn 47.27 sop de 400 m (2e NK senioren}
Er worden geen meisjes AB en dames bekers uitgereikt omdat er helaas geen noemenswaardige
prestaties zijn geleverd.
4. Jaarverslag van de secretaris
De secretaris merkt zelf op dat er verzuimd is te melden dat Jaap van Deursen ook deel uitmaakte
van de jubileum commissie.
Er zijn verder geen op- of a<mmerkingen en het verslag wordt derhalve goedgekeurd met dank aan
de secretaris.
·
5. Jaarverslao van de penningmeester
Arno Molenaar heeft een vraag over het verschii tussen de begroting en het werkelijke bedrag van
de post diversen. De penningmeester antwoordt dat dit te maken heeft met het jubileum. Hiervoor
was een fonds. De uitgaven werden derhalve gedekt door de inkomsten. Als deze post van de
diverse post wordt afgetrokken dan is dit vrijwel de raming.
Han Baauw informeert naar de post clubkleding . De penningmeester meldt dat de voorraad
clubkleding zo hoog is dat er waarschijnlijk een deel onverkoopbaar is. De afspraak is dat indien er
kleding verkocht wordt dit direct van de voorraad wordt afgeboekt.
René Ruis vraagt wat er met het voordelig saldo van de kantine gebeurt. De penningmeester legt
uit dat een deel wordt doorgeschoven voor de dekking van het tekort van 1996.
Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd.
6. Rapport van de kascommissie
De penningmeester deelt mee dat de kascommissie nog niet bijelkaar is geweest. Wanneer de
kascommissie bijelkaar is geweest zal het verslag gepubliceerd worden in het clubblad.
René Ruis informeert wie momenteel de kascommissie vormen. Dit zijn: Roei Ramakers, Hil de Lange
en René Ruis.
7. Verkiezing van .het bestuur
De voorz_itter meldt dat de pènningmeester volgens rooster aftredend is. Rob de Nieuwe stelt zich
herkiesbaar voor 1 jaar, omdat hij zich niet op voorhand wil vastleggen voor 3 jaar. Wiltem Gebe
is aftredend en niet herkiesbaar.
Tussentijds aftredend is de secretaris José Spaan - Capellen. Zij is niet herkiesbaar als secretaris.
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Zij blijft nog wel 1 jaar als commissaris beschikbaar.
Nice Treep is ook t ussent ijds aftredend en niet herkiesbaar als commissaris. De voorzitter bedankt
de Nico en José voor hun inzet.
Ondanks dat er diverse mensen benaderd zijn voor de post van secretaris, heeft zich helaas nog
niemand vanuit de vereniging gemelà. De voorzitter richt zich tot de aanwezigen met de vraag of
iemand zich geroepen voelt deze taak op zich te nemen. Hij zal de vraag na de pauze herhalen.

8. Vaststellen van de begroting
Ruud Wielart vraagt zich af waerom er niet begroot is op het materiaal. De penningmeester licht toe
dat er vorig jaar ('9 5) niets is uitgegeven aan materiaal, maar dat dat geld gereserveerd staat. Er is
dus geld beschikbaar om materiaal te kopen. Bovendien kan er in bepaalde gevallen aanspraak
gemaakt worden op het jeugdfonds. Verder is er niet tot aanschaf van nieuw materiaai overgegaan
omdat ·zr nog geen deugdelijke materiaaiberging beschikbaar is . Hiertoe zijn wel plannen.
Han Baauw informeert of deze materiaalberging al aangeschaft is . De penningmeester antwoordt
dat dit nog niet het geval is maar dat er we! toestemming is aangevraagd bij de gemeente en dat
er mogelijk een bijdrage/subsidie t .: verkrijgen is.
Evert van Ravensberg vraagt of het b'3drag voor h ~t materiaal verwerkt is in de vrije reserves. De
penningmeester maakt duidelijk waar dit bedrag t e vinden is op de balans.
De ;Jeriningmeester stelt verder nog éat hij vrij pessimistisch is over de manier waarop de
verenigingen steeds verdei uitgeknepen worden. Hij geeft ais voorbeelden: geen toto/lotto meer,
geen subsidie meer van de gemeente, de baan- en zaaihuren die omhoog gaan . Daarom is
ledenwinst van groot belang voor de vereniging.
Er zijn verder geen vragen of opmer;d;1gen over àe begroting van 1996. De voorzitter bedankt de
penningmeester voor het opstellen van de begroting waarmee de begroting wordt goedgekeurd.
Hervatting punt 7_
Na de pauze komt de voorzitter tflrug op punt 7 met name de vraag of iemand van de aanwezigen
zich beschi kbaar wil steiiC;n a!s secretaris. Baltien de Wit · van de Ree wil zich eventueel wel
beschikbaar stellen maar is i.v.m. andere verplichtingen pas aan het eind van het jaar beschikbaar.
Oe voorzitter is blij ~:~et deze toezegging en stelt de vergadering voor dat het bestuu r de komende
maanden een tussentijdse oplossing za! zoeken totdat Baltien de t aak definitief kan overnemen.
Het bestuur ziet er voor 1996 als volgt uit:
V oorzitter
Joop van Drunen
Secretaris
v acant tot medio okt/nov daarna Baltien de Wit - van de Ree
Penningmeester Rob de Nieuwe
Commissaris
Jos van Belle
Commissari s
José Spaan · CapeHen
De vergadering gaat met dit voorstel akkoord. Het bestuur zal zich het komend jaar buigen over de
invulling van het bestuur in 1997 omdat dan wede ·om plaatsen open zullen vallen.
De voorzitter noemt verde r nc] d e sam er.stel!ing v an de diverse commissies
Technische Commissie: Han Baauw (voorzitter} , Er ik Rollenberg (secretaris), Jaap van Deursen, René
Ruis , J oop van Drunen (bestuursafgevaardigde).
lange Afstand Commissie: Bert Boesten (voorzitter cq secretaris generaal), Evert van Ravensberg,
Gerko Vos, Arr.o Molenaar en Rob de Nieuwe (bestuursafgev aardigde}.
Clubblad Commissie: René ii.uis, Nico Treepen José Spaan -C apeilen en de inbindploeg o.l.v . Wim
Hartman.
Kas Commissie: Roe! Ramakers, Hil de Lange en René Ruis.
Jeugd Commissie: deze is v acant . Er wordt nog steeds gehoopt dat er diverse ouders zijn die deze
taak op zich willen nemen.
Tot slot wil de voorzittor de jubileum commis$i"l officieel uitluiden en dankt de aanwezige
commissieleden harteiijk voor het werk dat zij hebben verzet.
De voorzitter geeft Nico Treep het woord, die een en ander vertelt over het jubileumboek dat nog
in de maak is. Nico is samen met Frank van Ravensberg aan de zeer grote klus bezig. Het ligt in de
bedoeling dat het boek tevens een gebruiksvoorwerp wordt. Aangezien A.V. Haarlem jarig is (75
jaar) w ordt het jubileumboek in de vorm van een kalender gegoten . Nico roept de aanwezige op om
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foto's in te leveren vanaf 1985.
9. Ingekomen voorstellen
Er zijn geen ingekomen voorstellen.

10. Verkiezing kascommissie
fn de kascommissie is niemand aftredend zodat de samenstelling gehandhaafd blijft te weten: Roei
Ramakers, hil de Lange en René Ruis.
11. Rondvraag
Geertje Berkelmans vraagt in hoeverre er nog oriënterende of serieuze gesprekken zijn met K.A.V.
Holland i.v.m. een eventuele samenwerking dan wel fusie. Rob de Nieuwe antwoordt: het bestuur
heeft vorig jaar de toezegging gedaan dat er na het jubileum van A.V. Haarlem contact met K.A.V.
Hol!ar.d opgenomen zou worden. Oit is nog niet gebeurd, maar dat zal op koïte termijn gebeuren.
Dan zal het bestuur het besluit van de jaarvergadering van '95 aan K.A.V. Holland meedelen. Het
bestuur heeft echter geconcludeerd dat er binnen het bestuur weinig animo is. Dit komt omdat er
in het bestuur zelf geen meerderheid is en tevens !t . de vereniging maar f; en gering meerderheid is.
Geertje Berkelmans vrnagt tevens of het niet beter is voor de uitstraling van de club, dat er meer
gediplomeerde trainers worden aangesteld. Rob de Nieuwe antwoordt hierop dat de club te klein
is om meerdere gediplomeerde trainers aan te stellen. De club zou door de hoge kosten die dit met
zich meebrengt binnen de kortste keren fail!iet zijn. De middelen die ne vereniging beschikbaar heeft
is voor mensen die de trainingen 'deels ' op vrijwillige basis willen doen. Geertje Berkelmans vraagt
zich ciaarom ar, ook in relatie tot haar eerste vraag, of het dan niet verstandig is om op het gebied
van trainers samenwerking te zoeken mat K.A.V. Holland. Rob antwoordt nogmaals dat er contact
opgenomen wordt met het bestuur van :<.A.V. Holland en dan zal er bekeken worden wat de
mogelijkheden zijn.
Bert Boesten vraagt zich af ot er naar aanleiding van de opmerking dat er in het bestuur geen animo
is, of dat wil zeggen dat het bestuur het niet ziet zitten de kar te t rekken. Of is de conclusie van het
bestuur: als wij de kar niet trekken dan doet niemand het, dus dan is er in de vereniging ook geen
animo. Joop van Drunen antwoordt dat dat de conclusie niet mag zijn. Wel stelt hij dat het een
gigantische klus is van +. 1,5 à 2 jaar die toch getrokken moet worden door een aantal
bestuL!rsleden die de ~ns en outs van de vereniging weten. In het huidige bestuur zijn er geen leden
die zitting willen nemen in zo'n commissie gezien het enorme werk da~ er aan zit.
Rob de Nieuwe, d ie zelf voorstander is van fusie, stelt dat er wel voldoende draagvlak moet zijn om
aan zo'n klus te beginnen. Bert Boesten ste~ t dat het bestuur niet moet denken dat het dat werk
alleen moet doen. Hijzelf is ook voorstander van fusie en wil helpen indien er een doel bereikt wordt.
De voorzitter meldt verder nog dat met betrekking tot de toekomst de technische commissie en met
name Erik Rollenberg en Han Baauw bezig zijn de at letiek op een hoger plan te brengen d.m.v. het
inschake!en van de plaatseiijk0 pers. Echter ook hiH geldt dat er wel ste•m moet komen vanuit de
vereniging. Han Baauw maakt meteen van de gelegenheid gebruik om !eden op te roepen zich te
melden voor het bemanner. van een stand O!) een sportmarkt (prom otiedag) op áe Grote Markt
(zaterdag 20 april).
Ruud Wielart vindt dat er eerst pogingen gedaan moeten worden om gezond te worden en zo te
groeien d.m.v. bijv. p rom::ltie, b~richtgeving van wedstrijden, benaderen van diverse groepen (bijv.
alloc!1tonenl.
José Spaan me!dt dat zij t.z.t. ock graag ziet dat iemand het typewerk cq samensteliing van het
clubblad gaat overnemen. Zij doet een oproep aan de leden om deze taak over te nemen.
Niets meer aan de on:ie zijnde sluit de voorzitter de !edenvergadering 1996.
Joop van Drunen

José Spaan - Capellen
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JAARVERSLAG SECRETA RIS 1996
Het reeds in eerdere verslagen gem emoreerde kadertekort had in 1996 tot gevolg dat het
secretariaat officieel pas per 1 oktober 1996 overgenomen zou worden door Baltien de Wit; tot die
tijd is een en ander op uitstekende wijze waargenomen door Angelique de Nieuwe waarvoor onze
hartelijke dank. Een spoedcursus WP en een paar avonden sleutelen met Antoon Spaan en het
secretariaat kon verhuizen naar Huize De Wit, Antoon ook hartelijk dank. Ondanks de vele helpende
handen is het tekort aan kaderleden nog steeds een grote zorg voor het bestuur. Bestuurs- en
commissieleden zijn de ruggagraat van een goed draaiende vereniging. Ook in 1996 moest keer op
keer geconstateerd worden dat te vaa k een beroep gedaan moest worde n op een zeer kleine groep,
steeds dezelf de, mensen. Ook het komende jaar zullen we u dus weer b!ijven vragen ons op alle
fronten te helpen.
Vanuit sportief oogpunt gezien kunnen we memoreren dat de heren-competitieploeg met een 6e
plaats goed gepresteerd heeft en àe finaleplaats 2e klasse jongens A/B was van prima gehalte.
V erder dient vermeld dat het trainingsbezoek in alle sategorieën beter was dan voorgaand jaar zodat
1996 a!s een goed atletiekjaar gekenmerkt kan 'Nû ·den. Meeï over de sportieve prestaties vindt u
elders in dit vers lag.
Alle bezette commissies k\'ltamen regelmatig bijeen en rapporteerden aan het bestuur via de
cor:tactpersoner: . Het bestuur kwam maandelijks bijeen met uitzondering van de vakantiemaanden.
Vele zaken passeerden de revue. We zuiien echter de komende jaren de inzet van een ieder moeten
hebben om onze vereniging levendig te houden. Met eikaar en v oo r elkaar wordt 1997 een goed
verenigingsjaar.

HET lEDEI'-JBESTAND
MANNEN
Categorie
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1
1
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Uit bovenstaand overzicht blijkt d at het ledenverlies dat enige jaren geleden is begonnen nog steeds
voort duurt. Was twee jaar geleden het ledenverlies nog 33 leden ( = 15,49%) en hadden we vorig
jaar een verlies van 12 leden ( = 6, 70%), ook dit jaar was er weer een :zeer kleine verbetering te zien
met een ledenverlies van 10 leden. d.i. 5,95% t.o.v. het ledental per 1 januari.
Opvallend is de const atering dat het grootste verlies bij de senioren zit hetgeen alleen door de
pupillen wordt gecompenseerd . Laten we met ons ai!en trachten om dit komende jaar het verlies om
te buig3n in een ledenwinst.

HEi BESTUUR
Aftredend en niet herkiesbaar \Naren Nico Treepen Willem Gebe.
De bestuurssemen:nelling voor verenigingsjaar "1996 zag er als volgt uit:
Voorzitter:
Joop van Drunen;
Secretaris:
Angelique de Nieuwe a. i. tot sept., Baltien de Wit vanaf okt. 1996;
Penningmeester:
Rob de Nieuwe;
Commissaris:
Jos van Belie;
Commissaris:
J ose Spaan · Capellen.
De TECHr~ISCP.E COMMISSIE
Door onvoorziene omstandighede n bereikte het verslag van de Technische Commissie helaas te laat
de kopijdatum van dit blad. Het vers!ag zal op de jaarvergadering worden uitgedeeld. Onze excuses
voor dit 0ngemak.
OE J EUGDCOM MI SSI~
In 1996 werd er door de pupillen en CID jeugd 2x per week getraind onder leiding van Paul Rijs
(pup.), Baltien de Wit (D) en Martijn Spruit (C) Dennis Ktuythof is toegevoegd aan de jeugdtrainingsgroep. N·aaSt deelname aan diverse individuele wedstrijden, werden er 4 ploegen ingeschreven voor
de districtscompetitie te weten meisjes D 2e klasse en jongens en meisjes C 2e klasse. De jongens
C misten op 60 punten de districtsfina!e, die wel b<Jreikt werd door de meisjes C; hierin werd een
keurige 2e p!aats bereikt, goed voor een plaats in de landelijke finale. Janna, Baltien, Sanna, Marije
en !vanetti werden uiteindelijk 8ste in deze landelijke finale.
De C meisjes Sanna Piscacr, Janna de Waard, Marije Zandstra, Baltien de Wit verbeterden tijdens
de districts kampioenschappen West 1 het clubrecord 4 x 80 meter tot 41.7 sec goed voor een 2e
plaats.
Vincent van der Lans verbeterde het afgelopen jaar 2 clubrecords te weten 800 meter JC 2.05.5
min en 1000 meter JC 2.47.3 min. Een evenaring van het clubrecord was er voor Baltien de Wit,
te weten hoogspringen MC 1.55, ze wist zich oo k te plaatsen voor de districtsfinale meerkamp MC
waDrin ze 6e werd.
Een grote groep C-meisjes/jongens ging dit jaar naar het landelijke C-kamp in Papendal. Een groot
succes volg::ms de deelnemers en zeker ·Joor herhaling vatbaar.
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Eem avondje video kijken, bingo spelen en gezellig samen eten en kletsen was er voor de CID jeugd.
Voor de pupillen enD-jeugd was er een alternatieve sinterklaasavond met een groot ganzenbordspel
waarin niet alleen allerlei <~tletiekonderde!en voorkwamen maar ook diverse spellen, raadsels, e.d.
In snijdende kou werd de Kerstveldloop gehouden voor pupiilen en C/D jeugd. De grote groep
deelnemers hielp Joop en zijn hulptroepen snel door de erwtensoep heen.
We blijven met de jeugd toch met het probleem zitten van te weinig kader. We zulien er in dit
verenigingsjaar voor moeten zorgen dat er een jeugdcommissie gevormd gaat worden. Onze jeugd
is een ieders inzet waard!

DE lANGE AFSTANDCOMMISSIE
In ' 96 is het aantal papieren leden iets teruggelopen. Het werkelijke trainingsbezoek (krachttraining
en op zondagmorgen) bleef in aantal onge·.;eer ook ge!ijk. Rond î 0 - 15 (veelal dezelfde) atleten .
Ook de niet officiële, maar wei echte "Ha&rlem" training op dinsdag in de Hout heeft een konstante
deelname. Gezelligheid speelt, naast prestatie een belangrijke bijrol.
Arno Molenaar is nog steeds t rainer .
Uw LA commissie bestaat uit Evert v Ravensberg, Arno Molenaar en Bert Boesten als oude leden.
Gerko Vos zal per 1 aprii de aktieve dienst verlaten maar ons met hulp ter zijde staan op de dagen
dat we onza !open organiseren. Nieuwe Lt\ commissieleden zijn Ad Appel en René Ruis. 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.
Wij hebben in 1996 drie loopevenementen georganiseerd. De Wintercross (2 .5, 5 en 10 km) werd
goed bezocht en krijgt een goed gewaardeerde piaats in het Kennemer Cross Cup circuit. Er zit één
afgevaardigde van de LA kommissie in het overleg met de vijf" Kennemer Cross Verenigingen". Een
groot succes waren opnieuw de KCC-sweaters.
De Runnersworid Spaarnwoudeloop ( 1C, 20 en 30 km) was een behoorlijk sukses. Het parcours (een
ronde van exact 10 km met elke km een aanduiding) zorgde voor positieve reacties. De flinke
deelname (ong . 350 mer.seni zorgde voor een een aantal organisatorische en logistieke
probleempjes maar ook voor een aardig financiëel voordeeL Het sponsorschap van Runnersworld
werpt .zijn vruchten af.
Bij de LION's loop (5, 10 en 15 kmiwas de opkomst groter dan het jaar daarvoor. Hiervoor zorgt
ook de business-loop op de 10 km.
De mannelijke toppers in onze groet3 zijn voornamelijk heren op leeftijd. Deze veteranen roeren zich
op regionale en soms nationale wec;str!jden goed. Echtjonge talenten (twintigers) zijn op dit moment
niet voorhanden want de snelle senioren hebben allen de veertig al in zicht.
Het trainingsweekend in maart was dit jaar "social event" van de LA . Een kleine doch trouwe groep
heeft zich helemaal de blubbers gelopen.
In 1997 zetten we bovenstaa'1de aktiviteiten voorï . In het clubblad hopen we u zo goed mogelijk
op de hoogte te houden over komende wedst;ijden, gelopen wedstrijden, sociale ontwikkelingen en
allerlei (on)zin betreffende de Lange Afstands groep.
DE CLUBBLAD COMMISSIE
Al sinds vele jaren bestaat de clubblad commissie ui c dezelfàe leden te weten: Rene Ruis, Nico Treep
en Jo se Spaan-Capellt:n.
Het clubblad verscheen ook dit jaar 7 maal. De heer Hartman droeg samen met de inbindploeg zorg
voor verzendklaar maken en verzenden van het clubblad. Ook dit jaar mocht de redactie rekenen
op regelmatige bijdrage van Joop van Drunen (wedstrijdverslagen), Bert Boesten (A.V. Haarlem
Runners), Rob de Nieuwe (van het bestuur) Baltien de Wit en Martijn Spruit (het Wisseltje).

DE WEDSTRIJDORGANISATIE COMMISSIE
Een commissie die gebaseerd is op 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 10 wedstrijden op onze atietiekbaan in het Pim Mul iersportpark georganiseerd . De commissie
kan ook dit jaar weer een beroep doen op de onmisbare juryleden van A.V. Haartem en K.A .V.
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Holland.

MEDISCHE

OEGEi..EIDI~JG

De medische begeleiding bestaat uit de clubarts Frits Knuvelder en de fysiotherapeut Frank
Versteeg.
Atleten met blessures konden een beroep op hen doen.

HET KRACHTCEI'-JTRUM
Aan het krachtcentrum. dat beschouwd kan worden als onze thuisbasis en daardoor ook veelvuldig
gebruikt wordt, wordt op dit moment groot onderhoud uitgevoerd. U zult begrijpen dat, hoe mooi
dit bezit ook is, het veel aandacht e11 zorg vergt van ons bestuur en dan wil ik hier met name Joop
van Drunen noe;nen. Hij is degens die zorgt dat alles rond het krachtcentrum reilt en zeilt.
Uit dit jaarverslag kunnen we de conclusb trekken dat we toch een goed jaar achter de rug hebben,
a! hebben we wei n;euw ve;s bloed nodig. 'Wanneer we met z'n allen de schouders er onder zetten
zal 1997 een goed verenigingsjaar kunnen worden, mede door inzet van iedereen die A.V. Haarlem
een goed hart toedraagt.
Wij rekenen op u in 1997!

ZEG VOLMONDIG JA TEGEf1! UW ClUB

9

ATLETIEK VERENIGING HHAARLEM","
Schema Algemene Zomertrainingen
Atle-tiekbaan Pim Mulier Sportpark
(ingaande donderdag .J april 1997)

Maandagavond
18 .30I 8 .30 18.3019.0019.00-

1945
20.00
:0.00
20 .45
20.45

uur
uur

mèi <>jes en jongens pupillen ABC
en jongens junioren D
m\!i sjcs en jongens ju'1ioren C
meisj es en j ong~n~ junioren AB
mannen ":!11. vrouw··n senioren
m~isj es

JUf

uur
uur

Donderriagavor;d
18 .3018.3018.3019.00 19.0019.00-

19 .45
20.00
?.0 .00
20.45
20.45
20.45

uur
uu r
uur
uur
uur

uur

:r1e isj e ~

en j0ngens pupi ilen 1\BC
en j o ngens j unioren D
m eisjt.:s en ~on;e ;:; junioren C
me;)je~ er, jongens juni oren AB
m annen en vro•Iwen seniorea
man~ ·tcn en vrouwen L~nge Afstandploeg
·w~isjes

ATI.E~JlE.. ...QP....9~1~'2~-·ft!g.eJl.is

eiLGEEN training ! ! !

Donderrlag 8 m~i (Hemelvaart)
M aanda::; 19 mei (2c Pinksterdag)

Leeftijd"rdasse indeling van 1-11-'96 Um 31-10-'97
C
B
A
D

pupil
pupil
pupil

junior
C junior
B jun;or
A junior
senior

Veteranen
Vet. I
Vet. II

Vet. IIl

ger.oren
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren

;n l989
in 1988
in 1987
in 1985
i '1 l98J
in 1981
geboren in 1979

of
of
of
of
of

1986
1984
1 98 ..,
1980
197?;
geboren in J 977 of eerder

Vrouwen
35 t/m 39 jaar
40 t!m 44 par
45 llm 49 jaar
50 t/m 54 jaar
55 t/m 60 jaar
ouder dan 60 jaar

(8 jaar)
(9 jaar)
( 10 of 11
( 12 of 13
(14 of 15
(16 of 17
(18 of l9

jaar)
jaar)
jaar)
jaar)
jaar)
(vrouwen 20 t/m 34 jaar)
(maiU1en 20 t/m 39 jaar)

Mannen
40 t/m 44 jaar
45 t/m 49 jaar
50 t' m 54 jaar
55 t/m 59 jaar
60 t/m 64 jaar
ouder dan 65 jaar

Voor veteranen geldt dat d;:: indeling plaats vindl naar geboortedag .
Bij weà~trijden over twee of meer dagen geldt de eerste dag .

~se I
"ve-rschijnt 8 maal per jaar'•

jaargang 52

redacveadres
josé spaan-capelfen
korteneerstraat 6, 2014 rr haartem
tel. 023-5247347

nummer 1
maart i997

VAN DE REDACTIE
Dat is toch ai weer effe ge 'eden dat er een clubblad bij jullie op de mat plofte.
Ja, ja, de tijd ga.::~t snel dus gebruik hem wel, aldus een bekend Nederlands
spreekwoorà. Het zomerseizoen 1097 staat voor de deur te trappelen. Nieuwe
prijzen, nieuwe kansen. Of eigenlijk nieuwe wedstrijden, nieuwe kansen. Zouden de PR's en clubrecords ons dit seizoen om de oren vliegen? Hoe zouden
de diverse competil:iep:oeJ.::n uit de varf komen? Vragen vJaar we in de loop
van het seizoen vanzelf antwoord op krijgen en die we vanzelf (nou ja vanzelf)
in het clubbind lezen (vroeg of laat).
Ik weet niet hoe het met jullie staat, maar ik kijk ui~ naar de zomer. Ik ben dat
winterse weer en ::He stevige w:nd nu meer dan zat. Laat de zo~ maar komen.
Zo'n eerste training op de baan brengt me toch ook al een beetje dat gevoel.
Atletiek is nou eenmeal meer een buiten cq zomersport Ook a! worden er prima prestaties in oe ha! genoteerd. Geef mij de buitenlucht maar.
Toch in dit blad meer binr.enJ:restaties. Behalve dan van de LA groep, want ik
zie die runners nou nog geen halve marathon indoor rennen.
Joop heeft natuurlijk weer zijn baste gedaan de diverse prestatie te verzamelen
en van commentaar ta voorzien. 't Moet me toch even van het hart. Het valt
me op dat in die uitslagen van Joop toch vaak een oude rot in het vak vermeld
staat (ook al is ie af en toe ziek) hij dre.ait toch nog altijd mee. Dan vraag ik
met af, loopt ie nou tegen leeftijdsgenooljes of zijn het toch wel de jonkies
waartegen hij het moet afleggen? Aangezien hij van hetzelfde bouwjaar is als
ondergetekende neem ik daar toch mijn pelje voor af. Ik doe het hem niet na.
Maar dit alles even terzijde, waar waren we gebleven ... ..
Nou ja, het spreekt allemac:.l natuurlijk voor zich. Een clubblad heeft als doel de
leden van alle wetcn<:wc:.a. 1 ;/1eC:~'1 binnP.n een cluh op de hoogte te stellen. Ik
dacht dat we daar toch aardig mee bezig waren, want jullie vinden o.a. in dit
clubblad de (belangrijkste) wedstrijden voor het komende seizoen, nieuws over
de trainingen en wat dies meer zij.
De eeïste uitslagen van het zomerseizoen zijn te lezen in het volgende clubblad waarvan de kopijdatum is:
WOENSDAG 24 APRIL
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EEN HARTELIJKWELKOM AAN:
PUPILLEN C:
M. (Merijn) Blokhuizen

Bandeengstraat 20

2022 EK HAARLEM

PUPILLEN A :
M. (Max) Kop

Kleverlaan 12

2061 TH BLOEMENDAAL

JUNIOREN 0 :
K. (Kim) Kop

Kleverlaan 12

2061 TH BLOEMENDPAL

SENIOREN:
M. (Marianne) Dramé
E.J. (Ed) Blacha
C.l. (Conno) du Fossé

Koninginneweg 90
lgn. Bispincklaan 58
Waddenstraat 19

2012 GR HAARLEM
2061 EP BLOEMENDAAL

e

2036 LX HAARLEM

ADRESWIJZIGING:
Jerry Amsterdam en Hilda Kemker, Schaterweg 216, 2021 HX HAARLEM, tel.: 023- 5261965

START LICENTIE
ledere atleet, lid van een atletiekvereniging krijgt elke ji.lar 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 inschrljffonnulier staat. Dcet een atleet mee aan een insiuifwedstrijd
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 organi:;eert) wanneer op de formulieren het licentienummer
ontbreekt. !-!et 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 i 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 ~;it
het wedstrijdregelement van de K.NAU . betreffende de kled ing.
De kleding van de atleten dient schoon te zijn en op een zodanige manier te werden gedragen, dat er geen aanstoot
aan kan worden genomen. De kleding dient te zijn vervaard igd van een stof die niet doorzichtig is , ook niet als deze
vochtig is.
De deelnemers dienen te ;:ijr. geKleed in shirt en broek die .lis het tenue van hun vereniging ziJn geregistreerd .

Onder verenigingstenue wordt verstaan shirt en br:ook in ds 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 shiri, aanduidend de naam van de club .. ... .. .

Wedstrijdkleding die aan al deze regels voldoet is vcr'l(rljgbaar bij Joop van Drunen.
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Telefoonnummers van de trainers:
023023023 023 -

Hans Adelaar
Han Baauw
Arno Molenaar
Paul Rijs

5271036
5421351
5372394
5260734

Martijn Spruit
Ruud Wielart
Baltien de Wit
Dennis Kruithof

023 - 5326195
023 - 5312939
023- 5253123
·'

Bij geen gehoor: Joep van Drunen 023 - 5244340

Einde Wintertraining
,?:ondagochlend:

de training van zondag 30 maart (1e paasdag) wordt verschoven naar maandag 31 maa~ (2e paasdag), aanvang 10.00 uur. Dit is de laatste zondag
training van het winterseizoen 1996-1997.

Woensdagavond:

laatste training op 26 maart

:. · Do.nderdagavond:

Vrijdagavond:

zowel voor de Extranhal als voor het krachtcentrum is de laatste training op
27 maart.
krachtcentrum laatste training 28 maart

OPENING BAANSEIZOEN 1997 PIM MUllERSPORTPARK TE HAARLEM
Z~NDAG

13 APRIL, AANVANG 12.00 UUR

Programma:

Dames:
100 m
400 m
3000 m
discus
kogel
hoog

Meisïes AE:
100 m
800 m
discus
kogel
hoog

Heren:
100 m ·
400 m
800 m
3000 m
ver
kogel
speer

Jongens AB:
100 m
400 m .
800 m
3000 m
ver
kogel .
. speer

Meisfes C:
80 m
_600 m
discus
kogel
hoog

Jongens C:
100 m
800 m
ver
kogel
speer

Inschrijven: vóór 3 april !3.S.
Inschrijfgeld:

senraren f 4,00 per nummer
junioren f 3,00 per nummer
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Meisjes D:
60 m
· 1000 m
discus
kogel
hoog

Jongens 0:
80 m
1000 'rri
ver
kogel
speer

,•

~~r~~@~~J~~ \V/\'§~[Q)~y~~J[Q)~~ ~©~~~~r~u~©~~ ~ ®®~
Vet: .competitie Cursief. NK
Maart

16
April
13
20
20

NK veteranen weg 15110 km

Openingswedstrijden Haarlem senioren en junioren ABCD (zie programma vorige
pagina)
1e wedstrijd MARS-junioren competitie
17e Rotterdam Marathon

Mei

3
11
18

25
31
Juni
7/8
13/14/15
14
22

Ter Specke Bokaallisse
1e senioren competitie wedstrijd
Trigallez record wedstrijd Hoorn
2e MARS-junioren competitie
APM Games Hengelo

25

NK veteranen Emmen
NK junioren Amsterdam
Gouden Spike Leiden
2e senioren competitie wedstrijd
Heidemij Bokaal Santpoort

Juli
4/5/6
12

NK senioren Emmeloord
Papendal Games Arnhem

Augustus
30/31

NK meerkamp senioren/junioren A

September
7
14
20/21
21

finale wedstrijd senioren competitie
finale wedstrijd MARS-junioren competitie
NK meerkamp junioren 8 en landelijke finalè meerkamp CID jeugd Haarlem
promotie/degradatie wedstrijd senioren competitie

Van de bestuurstafel
Het is weer enige tijd geleden dat ik mededelingen heb gedaan over de diepere zieleroerselen binnen
het bestuur. Behalve wat gemakzucht van mijn kant was er ook niet veel schokkends te melden. Het
bestuur heeft zich vooral bezig gehouden met het selecteren en veJWerken van de vele reacties op
de vacatures voor bestuursleden. De secretaris maakt hier in haar jaarverslag ook melding van. Het
ziet er dus naar uit dat ik nog enige tijd als penningmeester van de vereniging door het leven zal
gaan.
Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Wij zijn in gesprek met Holland omtrent het bemensen van de
kantine. Van onze kant is voorgesteld om dit rnet ingang van 1997 gezamenlijk te gaan doen. Dit
betekent dat Haarlem en Holland ieder op de eigen avonden voor de kantine zorgdragen en dat er bij
wedstrijden een gezamenlijke bezetting zal zijn . Tot op heden heeft Holland nog niet officieel gereageerd. Hierover dus binnenkort meer.
Aan het krachtcentrum is de afgelopen maanden groot onderhoud gepleegd. Vooral het dak was er
slecht aan toe en had vrijwel zeker gaan lekken, met alle bijkomende problemen.
Voor overige: tot de komende jaarvergadering.
Rob de Nieuwe
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door Joop van Drunen

8 DECEMBER 1996 HOUTRUST DEN HAAG
Org. A.V. Sparta (elec. tijdwaameming)
Heren

60 meter

Se serie
7e serie

2. Guus Groskamp
2. Erik v.d. Veen

7.19
7.44

4 JANUARI 19971NDOOR EELDE
Org. ATC'75 (elec. tijdwaarneming)
Heren

2. Erik Rollenberg

hoogspringen

1.95

25 JANUARI 1997 OOST NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Org. P.E.C . 1910 (elec. tijdwaameming)
Heren

50 meter

Se serie

René Moesman

6.46

Guus Groskamp zagen wij 3 maal in actie, ondanks de lucht van koeien en varkens was Guus uitstekendop dreef (de lucht deed hem schijnbaar goed).
50 meter

1e serie
1/2 fin .
finale

Guus Groskamp

6 .26
6.18
6.21

26 JANUAR11997 HOUTRUST DEN HAAG
Org. A.V. Sparta (elec. tijdwaarneming)
Heren

60 meter
200 meter
hoogspringen

Se serie
4e serie

3. Erik v.d Veen
3. Erik v.d. Veen
3. Erik Rollenberg

7.44
24.11
1.90

Jongens A

60 meter

1e serie
2e serie
Se serie

6.
4.
1.
3.

7.90
7.61
24.54
5.61

1e serie

4. Vincent v.d. Lans

200 meter
. verspringen
Jongens B

sop meter

Meisjes A

kogelstoten

Paul Rijs
Jason Mensingh
Jason Mensingh
Paul Rijs

2.06.59

11.20
2. VVendy IJzerman
een uitstekende prestatie van VVendy. Een verbetering van haar beste prestatie van 95 cm.

15/16 FEBRUARI HOUTRUST DEN HAAG NK JEUGD
Zaterdag 5 feb.
Een voor "Haarlem" teleurstellende 1e dag van deze NK jeugd indoor.
Wendy IJzerman boekte iri hetzelfde Houtrust op 26 jan. jl. nog een uitstekende 11.20 m bij het ko-
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gelstoten. Vandaag slechts 10.25 men een Se plaats.
Darcy de Windt wist bij het verspringen niet door te dringen tot de finale. Op dit onderdeel een 9e
plaats met 6.53 m.
Op de 60 m horden zagen zij in de 3e serie Jason Mensingh in -actie, een 6e plaats in 9.47 s. Jason
maakte de fout op de 1e en 2e horde, hij ging veel te hoog over de obstakels. Toch, met wat meer
training op dit onderdeel kan hij nog redelijk ver komen.
.
·
Bij de jongens B 800 m 3e serie eeri 6e plaats voor Vincent van der lans met een tijd van 2.11.26 s.
Mijns inziens stond Vincent stijf van de zenuwen aan de start. Na tiet startschot reageerde hij veel te
laat. Het was voor Vincent zijn eerste grote wedstrijd als B-junior. Laten we dit gegeven maar als excuses aanvaarden.

Zondag 6 feb.
Schitterende prestatie van Darcy de Windt 14.21 m bij het Hink-Stap-Springen, goed voor de zilveren
plak!!
4 Maal sprong Darcy boven zijn PR van 13.79 m. Zijn serie sprongen waren: 14.21 - 13.91 - 13.72 14.20- x - 14.04. Darcy proficiat met deze uitstekende prestatie!
Op de 60 meter Jongens A, 3e serie, !iep Jason Mensingh 7.71 s., jammer maar geen~ fin . plaats.
Bas Gevaert liep bij de jongens B de 3000 meter die hem een 7e plaats opleverde in 9.56.21 s. Op
dezelfde afstand noteerde hij in 1996 en dan outdoor 1J.10.6 s. Een goede vooruitgang voor Bas.

22 FEBRUARI NK INDOOR SENIOREN HOUTRUST DEN HAAG
Slechts 3 "Haariem" atleten mochten aantreden tijdens het NK indoor. Een van de deelnemers, Guus
Graskamp, moest wegens ziekte afhaken.
Erik Rollenberg slaagde er niet in de aanvangshoogte bij het hoopspringen te nemen, de 19.5 m
bleek een te hoog obstakel voor hem.
Op de 400 m zagen wij Ger Wessel in actie in de 2e serie. Ger liep een goede race, een tweede
plaats in een tijd van 49.44 s. Voor Ger een PRop de 400 m indoor. Met deze tijd ma~kte Ger geen
aanspraak op een finale plaats. Wel een plaats in de B-loop waar hij een 4e plaats veroverde met
50.35 s.

2 MAART APELDOORN NK VELDLOOP 1997
Org. AV '34
Haarlem was vertegenwoordigt door Bas Gevaert (B jun.) en Jeffrey Suilivan (Sen.). Er werd gelopen
op een schitterend parcours. Bas moest 6000 m lopen . Hij liep een goede race; een 21e plaats in
23.41 min.
Jeffrey verscheen aan de start van de 12000 meter. Zes maal moest hij een ronde van 2 km afleggen. Wij hadden positie gekozen aan het einde van een lastige klim, steeds zagen wij Jeffrey langskomen in de voorste gelederen. Tijdens de race viel er behoorlijk regen . Jeffrey finishte uiteindelijk in
39.42 op de 21e plaats in een veld van.:: 200 lopers. Een voortreffelijke prestatie!
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., Jeffrey SuiliVan heeft goed
gepresteerd tijdens het nationale kampioenschap veldloop.
De atleet van av Haarlem eindigde gisteren ·al~ 21-ste. In
Apeldoorn legde hij de twaalf
kilometer af in 39.42. Daarmee
was ~j ruim Mee en ee~ halve
minuut langzamer dan wmnaar
Karniel Maase.
Tijdens de 25 leilometer van
·Den Helder naar Schagen
kwam Hans de Graaf als zevende binnen. De atleetvan Suorni
noteerde 1.33.11 en was met
die tijd eerste veteraan. WliD
Westerholt (av Haarlem) eindigde als tiende in 1.34.39. De
Suomezen Huber - Stoop en
Ruud Porck kwamen respectievelijk tot 1.35.21 en 1.38.50.

ZONDAG 2 FEBRUARI HOUTRUST DEN HAAG
INDOOR CLUBKAMPIOENSCHAP
De organisatie had ·18 verenigingen uit de ere- en le
divisie ui.tgenodigd deel te nemen · aan het (officieuze) Nederlands. indoor clubkampioenschap.
Qua sterkte sç:hatten W1J
onszelf bij de ondersten in. Uit vorige ervaringen wisten wij
echter, dat een goed klassement ook behaald kan worden door
missers van tegenstanders. Nou, dat begon meteert al goed. Op
de 60m horden waren 2 deelnemers, die de finish niet bereikten. Een l6e plaats lag al binnen ons bereik. Maar ook op hoog
(.3),
hinkstap (1) en de estafette (3) vielen de nu~len als
rijpe appelen van de boom. Uiteindelijk behaalden wij een Se
plaats. Maar onze eigen ploeg had uiteraard zelf ook een groot
aandeel in het behaalde resultaat. Een homogene ploeg waarbij
de n1eeste prestaties beloond werd.e n met punten in de 700.
7 85: Ger Wessel 400m in 50.46 g een toptijd, maar toch het
hoogste aantal punten
769: Erik Rollenberg hoog 1m90
762: Ton van Doorn, die eigenlijk de beste prestatie van de
dag neerzette door het Nederlands record veteranen 45+ op
de 3000m te v e rbeteren en te brengen op 8.59.26. Ton, van
harte gefeliciteerd
754: Niels Terol polshoog 3m80
751: Guus Groskamp 60m in 7.29
740: Darcy de Windt zowel op ver als hinkstap goed op dreef.
ver: 6m62
7 2 9 : Darcy hinkstap 13ro51 . .
703: Ed Bache een nieuwkomer in onze club, afkomstig uit het
zuiden van het land. Een goede middenafstandloper met wat
trainingsachterstand, die bereid was de 1500m te lopen en
dat deed in 4.14.14
700: Han Baauw sinds een jaar of 6·, 7 of 8 weer eens op de
800:o:2.02.83
Dan komen we in de 600 punten terecht.
679: Erik v.d.Veen 200m in 23.63
605: ex aequo Martijn Spruit 12m08 met de kogel en Niels Terol
9.40 op 60ro horden .
Voegen we daaraan toe de
1387 punten van de 4x200m estafetteploeg bestaande uit Guus
Groskarop Ger Wessel, Han Baauw en Erik van de Veen, die
een tijd liepen van 1. 33.92
dan komen we uit op het
puntentotaal van
9969 punten
1

statistici onder ons de eindstand:
11.960
10. Ciko'66
MC
11.839
Hellas
11. Lycurgus
Attila
10.658
12. Sparta
10.546
R'daro atl.
13. Ilion
10.343
14. AV'34
PEC 1910
10.319
15. Parthenen
P.H.
10.114
Haag atl
16. PSV
HAARLEM
9969
17. Sprint
9902
9. Impala
18. AV'40

Voor de
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9859
9546
9230
9205
9198
9141
8753
8491
7024
René.

- 7-

Kort, zeer kort, aangezien Boesten haast
heeft. Geen grappen deze keer. De voorzitter was
in een goede bui, de is penningmeester bestolen
Guist hij), de trainer is weer uit de blessures, de
directeur generaal heeft te weinig getraind. Niks
nieuws dus.

Ui t de L.A. kommissie enz.
Het spoorboekje voor de komende tijd:
•
16 mrt
laatste zondag wintertraining
Spaarnwoudeloop
23 mrt
30 mrt
Paas dus geen training
eerste donderdag 19.00 uur
3 apr
zomertraining
12/13 apr trainingsweekend
U heeft dit reeds genoteerd : het trainingsweekend van de LA (misschien ook BG)
op 12 en 13 april in Garderen. Vrijdagavond
weg, zondagavond terug.
U vindt het ook op de poster :
•
zondag 23 mrt onze "SPAARNWOUDE·
LOOP''. Reeds vele vrijwilligers gingen u
voor (oa. Mrutijn en zijn dochters en zonen).
We proberen Dr. Adelaar en zijn breedteploeg te contracteren, etc.
U begrijpt de hint. BOESTEN bellen, ·niet
lopen; dan helpen. Het is een A V Haarlen
evenement waar ong. 400 atleten plezier aan
beleven, waar een bescheiden "winst" wordt
gemaakt en wat we niet meer redden met de
LA-groep alleen. DUS BELLEN !!

Uitslagen

8 dec Hoofddorpse bos (2e KCC)
1
1
22

36
2
51
1
50
6
10
14
13

12 jan Halve van Egmond

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

I

100 Martin Hoekserna

?? loop in Soest
4

Ton van Doorn

7,5 km

34.52

8km

26
24
30

Barry Bergisch
Bas Gevaert
Vincent vd Lru1s

19 jan Onze Wintercross (3e KCC)

I
'

1

I

1
21
22
24
15
23
27

I
II
i

28.21

4km
11.46
15.23
15.56

21.1 km
1.12.54
1.27.36
1.52.14
1.52.31

I
I

i

17 nov Sagitta Bosloop

Ton van Doorn
Conno du Fossé
Lex vd Pol
Martin Hoeksema

33.55
35.51
39.12
42.15
42.58
43.23
43.43
44.38
46.38
54.21
51.04
54.41
ui tgest

Uitslagenlijst bij op te halen

I
I

2 jan

1
39
198
1607

.!
doorgeven aan Boesten 023-5385623

Jeffrey Suilivan
Ton van Doorn
Christiaan Pfrommer
Adri Tol
Dick Kloosterboer
Bert Boesten
Bas Gevaert
Frank Peeters
John Jongboom
Martin vd Weiden
Martin Hceksema
Lex vd Pol
Ad Appel

JO km

I
!

I
I
!
- s-

Jeffrey Suilivan
Ton van Doorn
Bas Gevaert
Adri Tol
Frank Peeters
Martin vd Weiden
Ma1tin Hoeksema
Lex vd Pol

9,6 km
31..53
32.21
37.52
38.27
39.17
40.35
44.16
48.55

Uitslagen
2feb

Beeckestijncross (4e KCC)

JO km

8
îO
23
24
1

36.49
37.09
39.17
39.29
39.47
40.27
40.46

Conno du Fossé
Wim Westerholt
Adri Tol
Bas Geveart
Dick Kloosterboer
Martin vd \Veiden
Frank Peeters

5
26

9feb

16feb NK Cross Lisse

Vervolg

Marqueueloop Bevervvi}k
\Vim Vv'esterholt
Jeroen Peeters

11

43

1

23 feb Bosloop Castricum (Se KCC)
1
25
3
5
32
36
37
38
15

21.1 km
1.21.31
1.34.07

de

t' . ,~

ATI.EfiEK
VERENIGING
1C "HAARLEM"

32.36
39.10
40.45
40.54
41.03
42.11
42.18
45.39
46.49

Zondag 23 maart 1997

Bel René Ruis
voor uitslagen
of stuur hem

30,20 en 10 km wedstrijdloop KNAU
tevens recreatieloop 30, 20 en 10 km

dito-lijsten

. );/

SPAARNWOlJDELOOP

Waar: Recreatiegebled Spe>mwoude bij "Het Buitenhut:" (n.'Ulo&t de roeiba&n),
Oostbroelterwe~. Velsen-zvid.
,
Porcours auto" Ij, asfalt ~n hesetrut mct venorg:n ~spost en l:'l{BO.
Kleed- en doucheg•l~g<nheid, bar en restauranL
, ,
i\Ulo: Afslag "Spaarnwoude" op A22 (Velsertu:mel) ot A.08:,"
·
OY : Bus SZ .\'dam- !Jmuiden, Bel 06->'292 "<?: roo!r. en njtJjdcn.
Fi~tB: Vanuit Haarlem: Vergierdeweg a!. SlaperdiJk OVI!:r!'lek<r, br!
snelweg recllls;;.f IU!Inellj<> ondrHloor, d::n f~ISjlSd Jir.b llllllbowkn.

I

I

IJ LOO uur

I

Jeffrey Suilivan
Bas Gevaert
Dick Kloosterboer
f•1artin vd Weiden
Adri Tol
Bert Boesten
Jeroen Peeters
Frank Peeters
Martin Hoeksema

JO km

Totaaluitslag KCC volgt volgende keer

J.îi~ i

Tijd:

38.45

Het staat er cool maar het is wel zo : NK in de
categorie Mannen 45. Geweldig Ton.
4 supporters Arno, Fetske, Marian en Han.

Een er waren nog twee watjes die wegwoeien in
polder. Uitgestapt. Eén zelfs
met voorbedachte rade. T~l en Roesten. U
mag raden welke.

I

Ton van Doorn

12 km

023 5317258

Zowel wedstrijdloop ab; reçr<atir.locp 30,20 en IOkm, .

Prijun : Prijruitreiking in do diven<e catesoricl!n"" afl""P van de ve>,;chilleo.:e afsllln<!en.
Uitslagenlijst"'' zijn n:, afloop hesdükoo;u,

Inschrijving : IVoorinschrijving : K.NAU wedstrijdloop op A-foonu!ier me! girolcaarl
(30km f 1!.-. 20 km f 950 en 10 km f 8,-) noar:

Amo Mo1<118ar Valkenbur~edaan 3, 2i(l3 AK Heemstede
Na-inschrijviug: lot 30 min voo; de r;tart (bifwe<ls!rijdloop uw liCCillie tooen)
30 km f 15.-. 20 !cm f J3,. en 10 km f 11.Prijzen:onáer herumering: - f ~.,

Irtformatie :

Ad AP!"'I

023 5334989

But Boestcn 023 5:~5623

BELLEN!!!
023 5385623

ATLETIEK
VERENIGING
"HAARLEM"

SPAARNWOUDELOOP
Zondag 23 maart 1997
30, 20 en 10 km 'Nedstrijdloop KNAU
tevens recreatieloop 30, 20 en 10 km

i

Waar: Recreatiegebied Spaarnwoude bij "Het Buitenhuis" (naast de roeibaan).
I Oostbroekerweg, Velsen-zuid.
I Parcours autov1ij, asfalt en beschut met verzorgingsposten EHBO.
Kleed- en douchegelegenheid, bar en restaurant.
Auto: Afslag "Spaarnwoude" op A22 (Velsertunnel) of A208.
· O.V. : Bus 82 A'dam- Umuiden. Bel 06-9292 voor route en rijtijden.
Fiets : Vanuit Haarlem : Vergierdeweg af, Slaperdijk oversteken, bij
snelweg rechtsaf tunneltje onderdoor, dan fietspad links aanhouden.
Tijd: I 11.00 uur

Zowel -wedstrijdloop als recreatieloop 30, 20 en 10 km.

Prijzen : Plijsuitreiking in de diverse categorieën na afloop van de verschillende afstanden.
Uitslagenlijsten zijn na afloop beschikbaar.
Inschrijving: I Voorinschrijving: Ki'l'AU wedstrijdioop op A-formulier met girokaart
(30 km f 11.-, 20 km f 9.50 en 10 km f 8.-) naar:
Arno Molenaar Valkenburgerlaan 3, 2103 AK Heemstede
' Na-inschrijving: tot 30 min voor de start (bij wedstrijdloop uw licentie tonen)
30 km f 15.- , 20 km f 13.- en 10 km f 11.Prijzen zonder herinnering: - f 5.-

I

023 5334989
Informatie : Ad Appel
Bert Boesten 023 5385623

V eiserbroek

"Het Buitenhuis"

Iemand die er niet in slaagt zijn doel te bereiken heeft natuurlijk veel te kankeren. Frustratie is niet altijd de meest objectieve leidsman als het gaat om een
oordeel.
Maar toch, maar toch .•..
Ik haalde het niet bij de Amsterdam Delta Lloyd Marathon. Ik moest halverwege uitstappen wegens
een buikgriep die mij al 36 uur voor de start had doen leeglopen. Ik had nog de stille hoop gehad dat
honderdduizenden enthousiaste Amsterdammers mij met hun gejuich langs de route voldoende kracht
hadden kunnen geven om mijn tocht te volbrengen; helaas, er stonden alleen op de Dam wat mensen
die de indruk wekten gedwongen toeschouwers te zijn , vanwege de niet rijdende trams in de binnen
stad. Bij het zebrapad naast de Bijenkorf leek het zelfs wel een paar rijden dikt te staan, maar ja, hier
was het ongedu!d van winkelende mensen die a!ieen maar even wilden oversteken erg groot. Er waren maar bitter weinig tekenen van medeleven met al die malloten die daar op straat renden.
En dan, o, o, wat een schrik op dat moment dat ik beiandde in de tochtige krochten van wat de organisatoren zo trots de ArenA noemden (en waarop niet alleen alle New Yorkers. maar eigenlijk alle
wereldbewoners ongetwijfeld erG jaloers zouden zijn ...) Een parkeergarage waar nog andere uitstappers/sters ronddoolden op zoek naar een verwarr: ende opvang en een troostrijke douche. (Dit relaas
krijgt al iets van een triest Kerstverh3a!).
De jongens en meisjes van de f\jaxtempeldienst stonden her en der bij onduidelijke deuren opgesteld
en wisten ook ai nauwelijks waarheen wij verwezen moesten worden.
Belangrijk was dat we esrst biJ onze bagage zouden belanden, en dat bleek voor de vermoeide en
snel afkoelende ledernateil een nogai lange tocht
Oe medewerkers van Delta Lloyd konden uiteindelijk onze bagage uitreiken maar wisten niet waar de
douches waren. Er werd wat gewuifd, "daar, daar", maar het werd het bekende verhaal van het kastje en de muur. Na een k\vartiertje heen en weer lopen zag ik wat rook opstijgen uit een klein raampje
van een container. Op de deur die toegang gaf tot die dampige ruimte stond "kleedruimte, wheelers
only". Er waren daar drie smerige ruimtes met miezerige en veel te heet afgestelde douches. Ik voelde me zeer illegaal gebruik maken van een voorziening die niet voor mij bedoeld was, maar mijn .
nood \'!as erg !loog en gelukkig waren er geen mensen in rolstoelen die schreeuwend hun rechten
kwamen opeisen.
Vervolgens zocht ik opgefrist mijn weg langs in camouflagepakken gehulde soldaten-vrijwilligers van
de Landmacht op zoek naar een plek in de grctendeels lege Arena. Een paar keer werd ik nog weggestuurd omdat ik niet in het goede vak dreigde terecht te komen, maar tenslotte liep ik een vak binnen waar geen controle was.
Oe oorverdovende herrie van zogenaamde moderne musici was voor mij de finale van een mislukte
en triest dag, die eindigde in de betonnen kilheid van de eigentijdse sporttempeL Dat een groot evenement niet vlekkeloos georqaniseerd wordt is becrijpelijk, zeker vooï Ar1sterdam. maar dat alles dan
ook nog met zoveel mogelUk onvriendelijkheid g3paard moet gaan, dat is voor mij onbegrijpelijk en
onverteerbaar.
Ad Appel
(Niel geplaatst

;n Runnersworla, wel in on• c!ul>blad).

AFVALLEN EN DE RUSTSTOFWISSELING

INLEIDING
Veel atleten vinden zichzelf te zwaar en hebben de neiging om (weer) te gaan afvallen. Zeker als het
atletiekseizoen er weer aankomt! Afhankelijk vzn het dieet dat gevolgd wordt, raken ze de overtollige ponden
al dan niet snel kwijt. Maar zogauw de oude (eet)gewoonten weer aangenomen worden, vliegen de kilo's er
weer aan. Het zogenaamde 'jojo-effect' dreigt. Afvallen, aankomen, weer eens afvallen, weer aankomen. Dit
"jojo-effect" wordt veroorzaakt, doüïdat de meeste atleten eigenlijk niet te dik zijn en dus met het 'dieten'
onder hun 'optimale' lichaamsgewicht willen gaan zitten. Zij vergeten dat er ook een gevaar dreigt aan het
afvallen, want vaak zal afvallen gep:'lard gaan met verli"!s van spiermassa ! Iets wat voor de meeste sporters
zeer nadelig is.
ENERGIEBALANS
Bij een gezond persoon die gezond eet zal het energieverbn.1ik gelijk zijn aan de energie-opname. Energie
kan gehaald worden uit koolhydraten (4 kcal/gram). vetten (9 kcal/gram), eiwitten (4 kcal/gram), maar ook
uit alcohol (7 kcal/gram). De hoeveelheid t:nergie die nodig is, verschilt van mens tot mens en is van
verschillende factoren afhankel ijk. Niet aileen is de lichaamsbouw van belang, maar ook of iemand zittend
werk heeft of bijvoorbeeld de hele dag met stenen sjouwt. Maar natuurlijk is ook de mate waarin aan sport
gedaan wordt belangrijk. Ook de ruststofwisseling is van belang.
RUSTSTOFWISSELING
De ruststofwisseling is de energie-omzetting in je lichaam in volledige rust bij een neutrale temperatuur. Het
is een gemiddelde van de stof...visst>ling gedurende de nacht en gedurende rustperioden overdag, wanneer het
lichaam niet blootgesteld is ~an koude. In het algemeen heeft een lichaam zo'n 800 kcal. nodig voor deze
ruststofwisseling. Bij steeds (weer opnieuw) afvallen blijkt de ruststofwisseling te dalen. Dat betekent dat het
lichaam steeds zuiniger met de beschikbare energie omgaat. Om bij een
lijnpoging nog gewicht te verliezen, zul je steeds minder moeten gaan
eten. Je komt dan in een vicieuze cirkel terecht, waardoor afvallen
uiteindelijk (bijna) niet meer zal lukken. We! kun je door extra te
bewegen de ruststofwisseling weer (wat) verhogen. Uit onderzoek is
gebleken dat de ruststofwisseling bij mensen die (weer meer gaan)
bewegen hoger is (of weer wordt). Dit wordt al bereikt als je minimaal
3 keer per week 20-30 minuten (naar je werk toe) fietst, wandelt of
hardloopt !
AFVALLEN
Als je minder energie met de voeding opneemt en extra beweegt, verlies je gewicht en wordt je ruststofwisseling hoger. Verder hoef je geen speciale kuur te volgen om gewicht te verliezen. De meeste mensen
verliezen al gewicht door alle suiker- en vetrijke tussendoortjes weg te laten en verder normaal te eten. Wil
je op een gezonde manier gewicht verliezen, zorg er dan voor dat je in plaats van vette, 'volle' produkten
kiest voor 'halfvolie' of 'magere' produkten, zoals 40+ kaas, halfvolle melk, magere yoghurt, magere kwark,
halvajam, halvarine, volkoren of bruin brood, aardappelen, ruime portie groente (zonder boter of saus),
mager bouillon, magere ontvette jus, mager vlees en magere vleeswaren.
Het is een fabel* dat mensen van koolhydraten dik zouden worden. Van aardappelen word je niet dik, maar
wel van de hoeveelheid jus die je erover doet. Van brood wordt je niet dik, maar wel van de hoeveelheid
beleg of smeersel die je erop doet. Van pasta en rijst wordt je niet dik, maar wel van de hoeveelheid en soort
saus die er overheen gaat.

-\"2.-

van harte
03-01
20-01
25-01
26-01
12-02
19-02
22-02
22-02
25-02
27-02
08-03
10-03
15-03
26-03
29-03
31-03

·felic1tee

Bas de \Vit
Dorien Teengs
Marij~ de Wit
St~phan Bodcwus
Max. Kop
Jcroen Adelaar
Sanne van Wagtendonk
Jurriën van Drunen
Peter Geurts
Fleur van Galen
Ryan Zoethout
Amber Dickmann
Valentijn Franssen
Ivo van Kempen
Daniëlle Volke:·s
Chantal van der Zijden

OPENINGSWEDSTRIJD CID-JUNIOREN
Zondag 13 april is de opening van het baanseizoen voor de CID-junioren in Haarlem. W il je
meedoen, dan moet je voor 30 maart ingeschreve11 hebben bij Baltien. I(osten f3,00 per nummer.
Meisjes D:
Meisjes C:
Jongens D:
Jongens C:

60m - l OOOm - discus - kogel - hoog
80m - 600m- discus - kogel - hoog
SOm - IOOOm - ver - kogel - speer
IOOm- 800m- ver- kogel - speer

- I'?, -

Tot de zomervakantie zijn er de volg'::i:de wedstrijden op onze eigen atletiekbaan:
13-04
26-04
31-05
28-06

29-06

OPENINGSWEDSTRIJD CID-junioren

PUPILLEN-competitie
PUPILLEN -competite

MEERKAl\1.PEN C/O-junioren
MEERK.Al\11PEN CID-junioren

Noteer deze dDta in ;e <ogenda!
Onderstaande wedstrijden zijn alleen van bela:1g vc or de CID-junioren!
26-04

COMPETITiE C/D-juniürcn (eerste wedstrijd)

31-05

COMPETITIE C/D-juni;)ren

21-06
13-09

COMPETITIE C/0-j:Jr.ioren (gebiedsfinale)
COMPETITIE CID-junioren (fi•1alcw~dstrijJ)

( tw'~ede

wedstrijd)

Waar bovenstaande \Vcdstrijden gehouden \Vorden, zullen 'Ne juiiie zo :mei mogelijk laten weten!

-

I

{_ ,

-

uitslagen indoor-wedstrijden
Allereerst de wedstrijd van 19 januari in de Haagse Houtrusthallen. Voor veel van de deelnemende
atleten/atletes was dit de eerste echte wedstrijd. Het was we! een beetje spannend voor de meeste
deelnemers, maar het was een heel geslaagde dag!
(JJDJ)
Alexander RijfT
(JJD 1)
Mark Schutte
VaJentijn Franssen( JJD J)
Mark Leytens
(JJDI)
Bas de Wit
(.TJDI )

60m in 8.9s
60m in i J.3s

Aline Schumacher (MJD 1)
Leonie Bodewus (MJD2)
Sanne van Buchem(MJD2)
.Estrelia VVielinga (MJD2)

60m in 10.2s
60m in 10.3s
60mh in 12.7s
60mh in 13. 1s

Matthijs Teengs

(JJC2)

Rhea Roosenboom de Vries
Marije Zandstra
Baltien de 'Wit

60m in 8.2s
(MJC2)
(MJC2)
(MJC2)

600m in
600m in
600m in
600m in
600m in

l.58.1
2.29.1
2.15.3
2.33.3
1.52.7!!

kogel6.45m
kogel4.89m
kogel 5.llm
kogel4.62m
kogel 7.63m
hoog I. i5m

600m in 2.25. I
600m in 2.1 3.2

kogel5.47m
hoog l.l5m
hoog l.lOm

koge17.25m

· ver 4.46m
60m in 9.3s
60m in 8.6s
kogel9.98m

ver 3.68m
60mh in 9.9s
60mh in 9.7s

ver 4.45m

Dan de uitslagen van Nationale Indoor.C-spelen. De grootste wedstrijd van het indoor-seizoen
vunc! plaats op 22 en 23 februari in de Haagse Houtrusthallen. Voor AV. Haarlem kwamen er
maar drie atletes aan de start. Jongens, waar waren jullie! ?! De uitslagen:
Baltien de Wit
(MJC2)
60mh series in 9.86s . Totaal de achtste tijd en dus een
finaleplaats! lfelaas voor Baltien kwam zij lelijk ten val bij de eerste horde. Achteraf bleek de
schade mee te vallen en een dag later was ze al weer volop aan het trainen. Een beetje eigenwijs???
Marije Zandstra
(MJC2)
60mh series in 9.96s. Totaal de tiende tijd!
Chantal van der Zi.jden (l'vUCJ)
1000 in 3.43. 37. Totaal de twaalfle tijd!
Voor een enerverend wedstrijdversiag van Baltien (heel goed Baltien! !) verwijs ik jullie graag naar
de volgende bladzijde.
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de wissel

opgericht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeurd

officieel orgaan van atletiekvereniging "haarlem"
ingeschreven kamer van koophandel haarlem nr. v. 340594 199
het dagelijks bestuur:
voorzitter
joop van drunen
ramplaan 98
20 15 gz haarlem
tel. (023) 524 43 40

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

penningmeester
rob de nieuwe
ramplaan 5a
20 15 gr haarlem
tel. (023) 524 82 74

de wedstrijdsecretariaten :
A/8 jun + senioren
joop van drunen
ramplaan 98
2015 gz haarlem
tel. (023) 524 43 40
giro 550553

lange afstand groep
gerko vos
ruysdaelstraat 3
202 1 em haarlem
tel. (023) 525 04 66
giro 122976

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

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

redactieadres
josé spaan-capellen
kortenaerstraat 6
20 14 rr haarlem
tel. (023) 524 73 47

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 onvoorstelbare reden dan ook je lidmaatschap bij onze veren iging wi lt
beëind igen moet je dit altijd
schriftelijk doen bij de ledenadministratie en uiterlijk 30 dagen vóór het nieuwe verenigingsjaar (=kalenderjaar) begint.

VISHANDEL
LEO van RHIJN

Rijksstraatweg 196
Haarlem
Tel. (023) 538 08 29
meerdan
25 jaar ervaring

Vraag vrijblijvend
prijsopgaaf
Elke inlichting
zonder verplichting

Boogaard
as sura ntiën a.v.
(adviseurs voor pensioenen, verzekeringen,
hypotheken en financieringen)

Al ruim 30 jaar een begrip
in Haarlem en omstreken.
Tevens uw adres voor
visschotels en salades.
Frans Halsplein tel. (023) 525 23 33
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KOELEN
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ELECTROTECHNISCH /NSTALLA TIEBUREAU
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COMPUTERS
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SUPPL/ES

ORGANISATIE - AUTOMATISERING

Vraag vrijblijvend offerte!
Kenaupark 19
2011 MR Haarlem
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Telefoon (023) 531 95 01
Telefax (023) 531 25 89

WIE ANDREA KENT,
IS SERVICE GEWEND!
Kleverparkweg 11
2023 CA Haarlem
Tel.: (023) 525 28 47
Fax: (023) 525 56 85
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem''

