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VAN DE REPACTIE 

Antçon (da's mijn man) voorspelde al ·waar dit voorwoord over zou gaan. Hij 
zeL ·;e qa::J! vast schrijven dat je weer geen tijd voor het c1ubblad t1ad, djt keer 
omdat je je koffer in ~s~ Rakken" !:::;-, hij héeft gelijk. Oa~ fï.iJ gelijk_ heeft kan 

'" ·· twee-·dingen 'betêkeroen P. .. Mij kent mè erg goed B. ~ ben erg voorspelbaar. 
.. ,. . . . . t-!o,~;~. ja hoe. ~~t .C?Qk zij, het ch,Jbl:)lad moet er inderdaad weer tussen gewriemeld 
. ·•.;..: · ·:· .wQr,d~n. Het is.,nu de av~:md·Yoor ons vertrek zo ron~ ~n .uur of 10. Dt:t ·ko~ers 

. , .. · zijn (gelukkig) gepakt. 'Nu· dus nog even dit clubbl~~ . . · · . _,. 

. ! ;·. 

Het heeft toch hëei waf voêten . in de aarde àls je met man en kind. naa~ de zon 
wil.t. J~ moet w'el.ai je zaa~jes geregeld hebben. En .ja, als·je iedereen normaal 
meer tijd-geeft ·om kopij in te leveren, en je h~@lt daar nu door vakantie~rike
len ruim een 1/2 week· vanaf, dan kunnen er problemen ontstaan. De kópij niet 
klaar! Wat dart te doen. Als de kopij niet naar de inbrander komt, dan de in
brander maar naar de kopij brengen, tophl Zo zal het dus dit !<eer gebeuren dat 
als het clubblad bij mij in de bus valt, ik zowaar 90k nog eens nieuws te lezen 
heb. Da's in ruim 14 jaar (I) niet vaak gebeurd. Er vaJt altij~ een clubblad in de 
bus dat ik al van A tot Z ken. Ik -ben cjus benieuwd naar ,dit nummertje 3. . . . 

. . • . . • • :. . • . " ' '1,. • ·. • . ' . 

Dat houdt dus ook in dat ik jullte weinig kan vertellen over de pagina's die dit 
blad vullen. Natuurlijk was Joop keurig op tijd met zij~ kopij en heb ik da~ ook 

. • . 'keurig op tijd verwerkt. Ook Martijn liet zich van zijn bèste kant zien e~ l~verde 
·mooie ·bladzijdéri voor het Wisseltje;· En verder in'îeder geval'~nièuws· vän het 
competitiefront · · ' · · 

Jullie-: zullen· gemerkt hebben· dat hèt eèn druk seii~ ·is' 'voor· onze ciub. Na
tuurlijk zijn daar de te organiseren wedstrijden, de beQeleiding. naar: dè 'diverse 
wedstrijden en dan ook nog het ~nnen van de kantine. Veel vrijwillige_rs_ ·zijn er 
. dan. nodig: Laten we hopen dat ook jijlu je stee~tje bijdraagt. · · · · · .. 

· ledereen kan natuurlijke altijd. zijn steentje (lees hier verhaaltjè) _ bijdrage11~ ·aan 
dit clubblad. Wil je dat doen dan moet je zorgen dat de kopij binnen is Óp · · 

·WOENSDAG 18 JUNI A.S. 
, •l • . , 

Dan kunnen wij zorgen dat nog net voor de grote vakantie uittocht het clubblad 
bij jullie in de bus ligt. 

P.S. Die rommelmarkt van vorige keer, dat bleek erg lucratief. Een rommelzol
der blijkt nog aardig wat op te kunnen leveren! 
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EEN HARTELIJK -WELKOM. AAN 

PUPILLEN 8: 
J. (Jelle) Kélderhuis 
W.A. (Wietske) Bijl 

PUPILLEN A: 
M. (Mitchel) Post · 

JUNIOREN C: 
N.M. (Natalia) Schumacher - -· 

Bleekenbergpleih 1 · 
Rio Grand~laan 38 

· Max Euwestraat 8 

Lorentzkade 168 

,. START LICENTIE 

2023 WJ HAARLEM 
2ö51 LM OVERVEE~ 

2042 ftC ZANDVOORT 

2014 CD HAARLEM 

ledere atleet, lid van een atletiekvereniging krijgt elke jaar een nieuwe ~ten licentie. OI i&· een Iraaft met 
hierop je persoonlijke gegevens. bp deze kaart staat ook je fiOentie nummer. Dit ~rnel ~ alti het 
zelfde! . . . . . . . . . . -

. Voor een atleet Is 'dit een heel belangrijk nummer. ·Bij elke ~trljd waaráän 'tiijiz{dee~ moet dit 
; n~~ bj de wedstrijdorgaQbatie llekeAd zijn. '84 eera~ mi& voor ~8 zal• -~ 
aetaris zotgen dat het nummer op het. inschrijfformulier staat. Oóet een atieet mee aan een instulfwedstrjd 
dan dient hij dl nummer zelf te noteren op het inschrijfformulier. Het is dus belangftk dat je je nurn~ntr 
aflild bij je hebt Je ~rt licentie hoort dan ook thuis in de sporttas! Oe K.NA.U. gut~' st,reno optreden 

- (~n flinke boete vooi de club 'die de wedstrijd organiseert) wanneer op de fom"llieren het licentienummer 
ontbreekt. Het lcan duS gebeuren dat een ct!b ;e· weigert lil te SchrijVen wanneer je je leentie nummer niet 

_ weel Dit geldt voor alle atleten. van pupQ tot lange afst.nder5i Hèt is dua'noodzaal( datje je nummertlij 
je_ ~ ~ je ~- leeft. .In ~- tas, wedstrijdshirt b~ rA weet ik waar notaelt. ·. • · · 

.·i , ... _ .. 

. ; ··. , KLEDIN_<l · ...... 
l •• -· • ·., 

Bijna net zo belangrijk als het licéntie.nummer is de wedstrijdkleding. Hieronder enkele citaten uit 
het wedstrtjdregelemen~ v~n .de KN.A.U. betreffende de kleding, ' · _ _ _.. i-· , • 

-· . . ·.~ . . 

-:.~ 

-· -... 

' · 

. . • ' ! , . ~ ~ . ' . 

Oe kleding . val) de 'atÏ~ten dient. ~choon ~zijn .en op een Jpdanig~ -r·te worden gedra
_gen, dat_ er ,geèàl aànatQot aan kar! Vi~de~: genomen. De kl~g- dierit te zijn vervaat1figd van 
·een stof die niet doorzichtig is, ook niet als deze vochtig is. - · 

. Oe c;ieelnemers dienen te zijn _gekleed in shirt, en broek die als . het tenue. van hun 
vereniging ~ijJJ. _ge~ist_~rd. · .. .. . · 
... . . .·· .. . . . . 
• • • • • • • • • ' • • • . . t. ~ . 

Ondër verenigingstenue . wordt Vf!~taan shfrt ~IJ broek in-de kleuren, . zoals die bij de 
K.N.A.U. staan ge'registreerd, d.w.z. inclusief ba/keft; biesjes e.d., al dan niet met het 
embleem, vignet. of dergelijke en de e'l8ntuele lett~rs op he.t <Shirt, aanduidend de 
naam van cie· club........ . . 

Wedstrijdkleding die aan al deze rege~s voldoet is verkrijgbaar bij Joop van Drunen . 

:: 0 ••• • 
. • i t 

.... : 

., • I I 
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Telefoonnummers vao de trainers: 

Han Baauw 
Amo Molenaar 
Paul Rijs 
Dennis Kruithof 

023- 5421351 
023 - 5372394 
023 - 5260734 

- ~ -

Martijn Spruit 
Ruud Wielart 
Baltien de Wit 

023- 5326195 
023- 5312939 
023 - 5253123 

Bij geen gehoor: Joop van Drunen 023 - 5244340 

~[g~~@~~Jli<\~ WV§~[Q)~?~~~LQ)~~ ~©~~~~[g~~(Q)~[M ~®®~ 

Mei . 
31 

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

Juli 

Vet: competitie Cursief NK 

-
APM G~rn~s Hengelo 

NK veteranen Emmen 
NK juniçren Amsterdam 
Gouden Spike· Leiderf · 
2e senioren competitie wedstrijd 
Heidemij Bokaal Santpoort 

4/5/6 NK senioren Emmeloord 
12 Papendal Games Arnhem 

Augustus 
30/31 

Seotember 
7 
14 
20/21 
21 

, . 
NK meerkamp senioren/junioren A _ t, 

finale ~edstrijd senioren competit~è 
finale wed!> .. ~'!':! t~..-.nS-junloren competitie 
NK meeri-. ... mp junioren B en landelijke finale meerkamp CID jeugd .Haarlem 
promotie/degradatie wedstrijd senioren competitie 
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Dit zou natuurlijk een postzak 
met kopij kunnen zijn, of inschrij
vingen voor (thuis)wedstrijden. 
Nee, wacht even, nog mooier is 
het als het aanmeldingen zijn 
van vrijwilligers die iets voor de 
club willen doen ................. . 



N!:=:! JV.JS Ff\1 1J r:~ :.J-.GCN VAN DE BAAN 

25 APRIL AMSTERDAM OOKMEER 
Org. AAC 

door Joop van Drunen 

De 2e instuif weer gehad. Weinig deelname, AAC moet zich maar eens gaan beraden, om nog zoveel instuifwedstrijden in 
1998 te gaan organiseren. Men kan toch echt niet van de vrijwillige~ blijven verwachten om voor zo weiftig atle\en als hun 
vrije tijd te geven. Jammer voor de atleten die wel altijd komen. 

Een koude regenachtige avond. In totaal slechts 49 deelnemers/sters. Het hierboven geplaatste door 
AAC gegeven commentaar spreekt voor zich. 
4 Haarlem 8 junioren zagen wij in actie. eR hier de resultaten: 

meisjes 8 

jongens 8 

100 meter 
verspringen 
speerwerpen 

100 meter 

200 meter 
speerwerpen 

1. Sanna Piscaer 
2. Sanna Piscaer 
·t. Marieke van Essen 

1. Tim van Kempen 
2. Rob de Wit 
1. Tim van Kempen . 
2. Rob de Wrt 

3 MEI TER SPECKE BOKAAL USSE 
Org. De Spartaan 

14.4 
4.26 
22.36 

.12.4 
12.9 
25.2 
31.96 

Warm weer met aanvankelijk een harde tegenwind op de sprintnummers. 

Het was goed toeven daar in Lisse, een heerlijk voo~aarszonnetje, goede deelname. 

150 .meter 

300 meter 

een 3e plaa!& voor Guus Groskamp in 16.97 sec. 

in de eerste serie ging Roei van Ree van start. He
laas moest hij na zo'n 90 meter uitvallen met een 
blessure. Ook Ger Wessel zou op deze 300 meter 
van start gaan. maar Ger moest vanwege een bles
sure aan de kant blijven. 
Wie wel van start ging maar dan op de 3000 meter 
was Jeffrey Sltivan. Jet liep in een sterk veld een 
goede race. Hij eindigde tenslotte op de 7e plaats in 
een persoonlijké recordtijd van 8.22.69. Proficiat! 
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8 MEI (HEMELVAARTSDAG) HEILOO 
Org. A.V. Trias 

Koudweer (9 gr.) veel regen en een zeér ·harde wind dwars over de baan. Geen windvoordeel. 

Een drietal Baauw-boys slaagde erin onda~ks het koude- en regenachtige weer een PR te behalen. 

400 meter 2. Sander Rutte 54.8 PR 

Jongens 8 800 meter 3. Vincent van der Lans 
5. Bas Gevaert 

2.05.2 PR 
2.08.6 PR 

Goede resultaten 

18 MEI HOORN TRIGALLEZ RECORDWEDSTRIJDEN 
Org. Hollandia 

Goed weer, goede organisatie daar in Hoorn. Slechts 2 Haarlem atleten verschenen op de atletiekac
commodatie De Blauwe Berg. 
Erik van de Veen en Ger Wessel zagen wij in actie op de 400 meter: 
1e serie Erik 3e in 50.59 
2e serie Ger Wessel 1e in 48.81 
Oe tijd van Ger was goed voor de totaal overwinning. 

Leo van de Veer begint aan nieuw atletiekavontuur bij A V Haarlem 
. . 

'Jeugdtil n "·rr g jaar oud 
ATLETIEK • MONNE REITSMA eindigde met zijn ploeg als tweede in poule 
MEDEWERKER 1. Snoek kwam zowel met de 4x100 als 

4x400 meter estafetteploeg in actie. Jndivi
De vrouwenploeg van KAV Holland heeft dueel nam Snoek deel aan de 200 meter. 
gisteren de eerste ronde van de compt;:titie Daarop klokte hij 21.89. "Over rnijn .start 
voor clubteams op de vierde plaats afge5lo- wás ik niet helemaal tevreden, maar het 
ten. In Zoetem1eer kwam de Haarlemse laatstestukginggoèd." 
phc·~ in poule 1 van de eredivisie tot 15.478 In de eerste divisie kwamen de mannen
pt.nter,. Sprintster Annemarie Kramer is al ploegenvan KAV en AV Haarlem op de ei
rP.det jk in vom1 gezien haar 11.62 op dé 100 gen baan in actie. Achter PEC uit Zwolle 
en 55.11 op de 400 meter. Beide tijden wa- legde Holland met 18.781 punten beslag op 
ren persoonlijke records. · de tweede plaats, voor Haarlem, dat tot een 

Coach Wigert Thunnissen had graag zes- : score van 18.176 kwam. Een dorn.per voor 
tieru"londerd punten . meer gehad. Op de Holland was het feit dat sprinter Christoph 
herdennummers pakte KAV namelijk. geen Kempen met een hamstringblessure een 
:-unten. Nieuwkomer Haidy Ricket struikel- aantal onderdelen moest laten schieten. 
de op de korste hordenafstand. Op de 400 De bijna 41-jarige Wim Roosen (KA V) 
meter horden startte, in verband met een won met een worp van 52.38 het speerwer
blessure, nationaal kampioene Esther van pen. Veteraan Ton van Doom (Haarlem) 
Ooijen niet. DaarenteGen werden op de. zegevierde in 15.45.0 op de 5000m. Clubge
middenlange afstand wel de nodige punten noot Ger Wessel zegevierde in 49.31 op de 
verzameld. Ma mi Awuah Asante klokte 400m. Hij bleef met zijn tijd Erik Negenman 
11.99 op de 100 meter en 55.35 op de 400 (49.79) en E.rik van de Veen (50.76) voor. De 
meter. Dit laatste was een persoonlijk re- snelste sprinter was Guus Groskamp, die de 
co_rd. Ook kogelstootster Yvonne Roosen honderd meter met flinke tegenwind afleg
noteerde met 12.22 een P!· De 4xl00 meter de in 11.76. 
ploeg bestaande uit Ricket, Asante, Kramer Andere opvallende prestaties van Hol
en Van Ooijen zette met 46.19 een clubre- · land-atleten .lw.ramen op naam van Mike 
cord neer. . "\oosen (56.27. op 400r; . '· orden), Riek Was-

Ook Patriek Snoek kwam in Zoetermeer senaar (7.06 ' bij het . erspringen), Rens 
in actie. De Haarlemmer van Hellas Utrecht Hoogewerf (42.06 met de discus). Jeffrey 
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Suilivan (AV Haarl~m) klokte 9.29.9 op de 
steeple en 3.59.0 op de 1500 meter. Beide 
prestaties leverden hem een tweede plaats 
op. 

Een opvallende deelnemer bij het kogel
stoten was Leo van de Veer. De atleet van 
Haarlem vestigde in 1967 een Clubrecord bij 
de junioren; maar verdween daarna van het 
atletiektoneel. Vorigjaar keerde hij als trim
mer terug bij Haarlem, waarna hij al snel 
werd ingelijfd bij de competitieploeg. De 
vijftigjarige stootte de kogel naar een af
stand van 12.53. 

In de eerste klasse eindigde de mannen
ploeg van AV Haarlemmermeer als zesde 
met 12.428 punten. Het tweede team van 
Holland kwam tot 9.397 punten, hetgeen 
hen op de laatste plaats deed eindigen. 
Voor Haarlemmermeer wonnen Marijn van 
de Putten (400m, 49.3) en Arnio Pieterse 
(hinkstapspringen, 13.29) hun onderdelen. 
Het tweede vrouwenteam van Holland leg
de met 10.111 punten in hun eersteklasse 
beslag op de tweede plaats achter Castri
cum. Een klasse lager kwam de vrouwen
ploeg van AV Haarlemmermeer tot 4.834 
punten. Geen schokkend aantal, maar op
vallender is het feit dat voor het eerst sinds 
d .,. oprichting vijftien jaar geleden een vrou
wenteam aan de clubcompetitie deelnam. 



1E SENIORENKOMPETITIEDAG 

ZONDAG 11 MEI PIM MULlERSPORTPARK TE HAARLEM 

Leo v.d. Veer begint aan nieuw atletiekavontuur bij AV Haarlem 

_, Jeugdtalent' van vijftig jaar oud 

Zo 'kopte' het Haarlems Dagblad op 12 mei. Een opvallende 
deelnemer bij het kogel~toten gingen ze verder. 

En ik wil er aan toe voege~: opzienbarend. Een afstand 
van 12m53 is lange tijd niet gestoten. Leo heeft nog klubre
cords bij de jongens A (6kg) met 14m66 uit 1966 en de jongens 
B (5kg) 15m55 uit 1965. Aleen d e clubrecords bij de A-jongens 
van Chris Berger uit 1930 zijn ouder. Zijn discusrecord bij de 
A-jongens is pas een paar jaar geleden door Martijn Spruit 
verbeterd. 0 ja, de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat Leo 
volgend jaar pas 50 wordt. 

Trouwens de 'oudjes' deden het weer best. Ton van Doorn 
wist het ruime voorsprong de 5km te winnen. Het was duidelijk 
te zien dat Ton de nodige ervaring heeft met dit nummer. Zijn 
krachten goed verdelend kwam hij tot een tijd van 15.45.02. 

Nu we het toch over overwinningen hebben: Ger Wessel 
legde op de 400m beslag op de le plaats in 49.31 en was daar
mee tevens onze topscorer (837p). In zijn kielzog, won Erik 
v.d.Veen een andere serie in 50.76 en dat was ook een goede 
prestatie : Trouwens er stond bijna de hele dag een hinderlijke 
tegenwind op de lOOm en er was af en toe een buitje halverwege 
de middag, dat de prestaties nogal ongunstig beïnvloedde. De 
sprinttijden waren daar getuige van. Guus Groskamp tweemaal 
een 2e plaats op de lOOm in 11.76 en 200m in 23. 31. René 
Moesman haalde een tijd van 11.96. Meer dan de helft van het 
aantal lopers liep een tijd boven de 12 sec!!. 

Er waren riog een aantal 'bijna' winnaars. Jeffrey Sulli
vari- zelfs 2x. Dit krachtmens liep eerst een prima steeple in 
9.29.21 en daarna een zeer goede 1500m in 3.5!' .87, samen goed 
voor 1650 pünten !! En Darcy de Winqt die, hinkstapsprong een 
goede 13m22. 

Opvallende numm:ers waren de hordennummers. Niels Terol 
nam de .110m voor zijn rekening: 11·.26. Met wat · meer ervaring 
kan daar nog heel wat van af. Trouwens z.ijn polhoogsprong van 
~m90 .levert .altijd nog veel punten op (781). En Jason Mensingh 
de 400m. Invaller voor Han Baauw, geen ervaring en weinig 
oef ening op dit nunnner. We waren erg benieuwd wat dat zou 
worden. Als een pij 1 uit een boog ging hij er vandoor, geen 
angst voor da horden, gewoon doorlopen, de ene hordepassage 
no:J. slechter dan de andere, op het laatst niet meer vooruit te 
krijgen: 61.29 ! ! Met een ' beetje training, wat betere verde
iing van de krachten kunnen hier nog seconden vanaf. 

' vérdere uitslagen: 
800m Sander Rutte 2.04.59 1500m Barr y Bergisch 4.19.97 
hoog Erik Rollenberg 1m80 speer Paul Rijs 44~88 
ver Darcy de Windt 6m59 ver Erik v.d.Veen 6m22 
kogelst.Etienne de Groot llm49 kogelsl.Martijn Spruit 35.00 
diskus Martijn Spruit 37m94 
4x100m: Guus G~,~iels . T, René M. en Darcy de W. 43.71 
4x400m: Sander R.,Erik v.d.V.,Han. Baauw enGer W. 3.28.39 
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De stand: (3 poules van a verenigingen} 
1. Pee 1910 19.024 
2. Holland 18.781 
3. Haarlem 18.176 
Van -de twee .. andere poules . moeten we het van de krant hebhEm: · 
Uden: Ciko'66: ;20.:J-26 en a:v Nijmegen: 19.153 . verder is niet 
duidelijk . wie er boven ons zijn geïndigd. Leiden: geen ploeg 
met meer punten dan wij. Dus zijn wij Se? of 6e? De eerste 6 
gaan naar de finale. Dus .••.. alle hens aan dek voor---de 2e 
kompetitiewedstrijd: 22 juni in Zwolle!! 

René 

AV HAARLEM: RUNNERS 

N:u Bert B. wat betreft het verzamelen van uitslagen en 
het schrijven van (quasi grappige) stukjes voor h~t klubblad 
zich een bachelor year heeft gepermitteerd neem ik de pen 
(lees toetsenbord) ter hand om u van informatie te voorzien. 

Niet geaarzeld gelijk van start: De einduitslag van de 
Kennemer Cross· Competitie is na herhaald aandringen nog niet 
boven water . . 

Uitslagen: 16/2 Se Grote Boscross (geen idee waar dat 
grote bos is of is het een grote cross in een klein bos?) 12km 
1e Jeffrey Sullivan 41.11 

20km vàn Alphen (datum effe kwijt) Ton v.Doorn 1.06.08 3e 
in de veteranenklasse. 

2/3 25km Den Helder Schagen (beestenweer, wind tegen) Wim 
Westerholt: lOe in 1.34.39 (3e 40+) 

23/3 'Onze' Spaarnwoudeloop. Ondanks het slechte weer en 
daardoor een minder aantal deelnemers dan vorig jaar kunnen we 
toch t.erugzien op een geslaagde dag: 
lOkm: 13 :(4e M40) Conno de. Fossé 36.09; 21 Adrie Tol 38.25; 24 
Jeroen Peeters 39.29; 47 Ralph ~euzenbroek 45.49 
20km: 6 (4e M40) Martin v.d.W~ide~ 1.24.54 
30km: 39. (3e Z.150) John Jongboom 2.15.42; 76 (32e M40) Martin 
Hoeksema 2.28.56; 94 (37e H40) ·Lex v.d.Pol 2.42.43 . , 

13/4 halve .· marathon van het · EG Ymuiden-Haarlem John 
Jongboom: ~ D 0 J " ~ -t-

20/4 Rotterdam ·marathon John Jongboom: ·~~ ~ ~~ 
,en Martin Hoeksoma . · 
·Martin kan trouwens heel mooi vertellen wat er allemaal tij
dens en na deze marathon is gebeurd. Vraag er eens naar. In 
deze rubriek komt dat echter niet aan de orde. Wij zijn alleen 
geïnteresseerd in kleuren kots. 

2/5 le Velserbroekloop lOkm: 4 Chris Pfrommer 34.36; 20 
Adrie Tol 39.25; 26 Fra~k Peeters 43.08; 9(M40) Roel Ramakers 
40.17 

15/5 'Onze' Lions Heuvelloop 15km (3 keer over het kopje) 
Onder bijzonder gunstige weer.somstandigheden gelopen. 
3 Chris Pfro~er 52.13; 18 (6e M40) Martin v.d.Weiden 1.01.05; 
22 (Se M40) Roel Ramakers 1.01.52 en 23 (4e M50) John Jongboom 
1.02.04. 

Ik ga verder nog op zoek naar de uitslag van de Nieuwe 
Brugloop en de einduitslag van de KCC 

Uitslagen opsturen naar Hyacintenlaan 2, 2015 BC Haarlem 
René 



UITSLAGEN .UITSLAGEN UITSLAGEN 

Een goed begin van een nieuw zomerseizoen. Op zondag 13 april sneuvelden vele persoonlijke 
records (pr!) tijdens de trainingswedstrijd op onze eigen atletiekbaan. 

MJD 60m 
Kim Kop 9.3s 
Sanne Immer 9. 6s 
Aline Schumacher 9.7s 
Kim Witteman 1 0.4s 
Sanne van Buchem 9.7s 
Estrella Wielinga 
Leoni Bodewus 

MJC 
Chantal van der Zijden 
Rhea Roosenboom de Vries 
Marije Zandstra 
Ivanetti Slierings 
Baltien de Wit 

.1ill 
Alexander RijfT 
Mark Leijtens 
Bas de Wit . 

SOm 
ll.8s 
13.7s 

SOm 
12.0s 
11.7s 
10.9s 

J.J.Ç 
Martin Voogd 
ho van Kempen 
Peter Geurts 
l\1atthijs Teengs 
Jaap Derurnendaal 
Arjan Setzekorn 

lOOm 
12.5s pr! 
12.1s pr! 
13.9s pr! 
13.3s pr! 
12.9s pr! 

1000m · kogel discus hoog 
3.41.9 pr! - 1.20m 
4.00.2 6.60m l.IOm 

6.44m 1.20m 
6.53m l.IOm 

3.51.7 I3.00m l.OOm 
7.98m pr! 15.14m pr! LOOm 
5.78m 1.15m 

600m 
1.51.9 
1.55.4 

1.59.7 pr! 

hoog 

1.30m 

1.50m 

discus 
16.12m 

19.92m 

lOOOm 
3.33.8 

kogel speer 
18.22m 
14.44m 

3.29.7 7.72m 

SOOm ver speer 
5.52m pr!!! 
5.49m pr!!! 
4.38m 
4.46m 
5.25m pr!!! 

2.20.0 pr! - 28.92m pr! 

kogel 

10.33mpr! 

ver 
3.75m 
2.9lm 



f, 
ZIEKENBOEG 

Ongeveer 3 weken gelden heeft Kim Witteman haar vinger verbrijzeld doordat haar vinger klem 
kwam te zitten tussen het raampje vari de auto. In het ziekenhuis is er een pin in de vinger gezet en 
is de vinger verbonden. Inmiddels hebben wij vernomen dat de pin al is verwijderd en dat KUn haar 
vinger steeds iets beter kan bewegen. Kim beterschap!!! 

UITSLAGEN UITSLAGEN UITSLAGEN 
Hieronder de uitslagen van de eerste pupillen-competjtie van 26 april gehouden op de atletiekbaan 
in Haarlem. Onder begeleiding van Rob de Wit (Paul moest helaas weer werken) werd er door 
iedereen goed gepresteerd! 

C-pup 40m ver bal 
Rik Schutte 7.8s 2.80m 24.36m 

B-pue 40m ver kogel 
Fleur van Galen 7.5s 2.97m 3.32m 
Lisanne de Jong 7.9s 2.62m 2.78m 
Francis Vermeuten 9.0s 2.48m 3.51m 

Al-pup 60m hoog bal 
Stepban Bodewus 10.6s l.05m 27.88m 
l\1ax Kop 10.7s !.OOm 27.06m 
Sven Berghuis 10.2s 0.80m 25.50m 

A2-pup 60m hoog bal 
Ruben Droog 9.8s LOOm 26.42m 
Tim van Baekel 10.3s l.lOm 25.20m 

Al-pup 60m hoog bal 
Tatjana RijfT 10.8s I. OOm 17.30m 

A2-pup 60m hoog bal 
Stephanie de Jager 9.9s 1.15m 12.30m 
Puck Winnubst 10.2s 1.10m 15.50m 

600m 
lOOOm 

Rik Schutte 2.27.9 2e plaats!! 
Fleur van Galen 4.23.9 3e plaats! 
Lisanne de Jong 4.35.0 6e plaats 
Francis Vermeu)en 5.24.3 8e plaats 
Sven Berghuis 3.59.5 7e plaats 
Max Kop 4.22.3 16e plaats 
Tim van Baekel 5.23.5 1 1 e plaats 
Tatjana Rijff 4.05.7 2e plaats!! 
Stephanie de Jager 3.47;4 2e plaats!! 

totaal 
705 pnt 

totaal 
630 pnt 
444 pnt 
321 pnt 

totaal 
857 pnt 
797 pnt 
699 pnt 

totaal 
916 pnt 
902 pnt 

totaal 
653 pnt 

totaal 
805 pnt 
779 pnt 

4x60m Al-pup jongens "A V Haarlem" 40.3s 3e plaats! 

1 e plaats!!! 

3e plaats! 
6e plaats 
8e plaats 

4e Plaats 
Se plaats 
lle plaats 

4e plaats 
5e plaats 

6e plaats 

2e plaats!! 
4e plaats 



Térwijl de pupillen in Haarlem actief waren, moesten de junioren CID diezelfde zaterdag naar 
· Santpoort fietsen voor hun eerste competitie-wedstrijd. Onder begeleiding van Martijn ging bijna 
'de voltallige ploeg op de fiets naar Sant poort, waar Dennis al op ons stond te wachten. Konden de 
ploegen de hoogespannen (??)verwachtingen waarmaken? 

Vöor eel) voltallig v~rslag (nou ja?! Na een half A4-tje te hebben volgeschreven met het meest . 
afschuwelijke en onleesbare handschrift, blijkt de gemiddelde atlteet een zo grote zuurstofschuld · 
te hebben opgebouwd dat een verder schrijven zowel lichamelijk als oök geeste}jjk onverantwoord 
is en dus zeker niet meer mogelijk. WAT EEN ONZL"J!!!!!!! !Y verwijs ik jullie allemaal naar de 
volgende bladzijde. Maar nu eerst: de uitslagen!! 

Meisjes junioren D 
60m Kim Witteman 9.8s lOOOm KimKop 3.33.4 

KimKop 9.5s Sanne van Buchem 3.49.3 

60mh Sanne van Buchem 13.2s hoog Estrella Wielinga I. lOm 
Sanne Immer 13.6s 

ver Aline Schumacher 3.68m kogel Estrella Wielinga 7.67m 

speer Leoni Bodewus 11.36m 4x60m "A V Haarlem" 37.0s .. 

Meisjes junioren C 
SOm Sanne van Wagtendonk 11.9s lOOOm Chantal van der Zijden 3.26.8 

Marije Zandstra 10.9s Ivanetti Slierings 3.36.8 

80mb Baltien de Wit 13.4s hoog Baltien de Wit 1.55m 

ver Rhea Roosenboom de Vries3.88m kogel Sanne van Wagtendonk 6.60m 

speer lvanetti Slierings 13.30m 4x80m "A V Haarlem" 44.3s 

discus Chantal van der Zijden 15.76m 

Jongens junioren C 
lOOm Martin Voogd 12.4s 800m Arjan Setzekorn 2.1 8.5 

Peter Geurts 14.2s?! Jaap Deromendaal 2.34.1 

100mb Ivo van Kempen 16.9s hoog Ivo van Kempen 1.55m 
Jaap Demmendaal 17.2s 

ver Martin Voogd 4.94m kogel Matthijs Teengs 9.75m 

speer Arjan Setzekorn 30.26m 4 x lOOm "A V Haarlem" 49.5s 

~~)J 
discus Matthijs Teengs 24.76m ,. 

/ \ 

GIJ 
atletiekvereniging 
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Notulen van de jaarvergadering van A.V;Jiaarlem op donderdag, 20 maart 1997. 

1. Opening 

' De voorzitter opent om 20.15 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom in het 
bijzonder de leden van verdienste Rene Ruis en Ruud Wielart. 

Openingswoord van de voorzitter: 

In mijn openingswoorq,.wil ik beginnen met het afsluiten van ons jubileum '75 jaar Haarlem' doqr 
rioginaais waardering uit te spreken aan het adres van Nico Treep en Frank van Ravensberg voor 
het vele werk dat de tûtgave van de jubileumkalender met zich mee bracht. Maar het vele werk 
was niet tevergeefs, een schitterend resultaat was het gevolg. 
Nico en Frank ..... namens al onze leden veel dank. 

1996 was voor de av Haarlem geen schokkend jaar. Toch meen ik dat ons verenigingsleven zich, 
zij' het langzaam, in opwaartse lijn beweegt. De opkomst op de trainingen is zonder meer beter 
dan in voorgaande jaren en de technische commissie is wat meer bij de zaak betrokken (al kan, dit 
nog beter): Competitieploegen kwamen tot betere resultaten dan in 1995, maar daarover meer in 
het verslag van de technische commissie. 

In mijn openingswoord tijdens de jaarvergadering van vorig jaar sprak ik de_ hoop uit dat het reeds 
jaren durende ledenverlies in 1996 zou worden omgebogen naar een ledenwinst. Helaas moesten 
wij in het afgelopen jaar wederom een, zij het kleinere, terugval accepteren . 

. 1994 kende een ledenverlies van rond de 15,5% 
. 1995 7% 

. in 1996 bedroeg het verlies 6% 
Wanneer lukt het ons om deze negatieve spiraal te doorbreken??? 

Toch moet het laatste mogelijk zijn. Wanneer een ieder van ons in zijn of haar directe omgeving 
onze atletieksport en daarmee onze vereniging op de juiste manier promoot, moet het kunnen 
lukken om meer leden binnen de av Haarlem te krijgen. 

DOEN DUS!!!!!!!!!!l 

Ook het financiële plaatje vertoont een negatieve tendens. Moesten wij in 1996 f 4.350,
inleveren, ook op de begroting van 1997 zien wij een negatief saldo. 
Het is prettig te constateren dat we nog over een, zij het kleine, reserve beschikken. Echter de 
problemen op .. financieel terrein mogen geen jaren voortduren want de bodem van onze schatkist 
wordt zo· langzamerhand zichtbaar. 
Met een toename van 25 a 30 leden zijn w.e grotendeels uit deze problemen. 

DE COMMISSIES 

Onze LANGE AFSTAND COMMISSIE liet in 1996 wederom van zich horen, middels de organisa
tie van een aantal wedstrijden. Deze wedstrijden leverden een klein positief saldo op. 

De WEDSTRIJD ORG.ANISATIE COMMISSIE van de gezamenlijke verenigingen 'Haarlem' en 
'Holland' organiseerde gedurende het zomerseizoen een 10-tal wedstrijden op onze atletiekbaan. 
Ook hier kon een klein positief saldo worden geboekt waarmee het totale vermogen van deze 
commissie de f 10.000,- overschreed. 

Eigenlijk zou ik in dit gedeelte van mijn verhaal ook iets moeten vertellen over de JEUGDCOM
MISSJE. Maar het enige da~ daarover verteld kan worden is dat er nog steeds geen ouders 



gevonden kunnen worden, die bereid zijn om samen met Baltien de Wit sr., Martijn Spruit, Paul 
Rijs en Dennis Kn.üthof deze commissie gestalte te .geven. 

Het CLUBBLAD 

Jose Spaan, Rene Ruis en de dames en heren van de inbind- en verzendploeg, waarvan het lid van 
verdienste Wim Mooienaars met zijn 89 jaar nog steeds deel uitmaakt, zorgden dat er in 1996 7x .. 
een 'Wissel' bij u op de deurmat plofte. Op de verzend-ochtenden is het altijd een geze1lige boek · · 
de sterke verhalen, gegarneerd met koffie en meestal gebak zijn daar debet aan. 

Gaarne wil ik hier ook Truus en Lolke van Voorst vermelden. Hoewel zij geen. lid zijn van onze 
vereniging, verrichten zij ontzettend veel werk voor de club. Truus draait elke zondagmorgen de 
kan~inedienst i~ ons krachtcentrum en dat op omzetverhogende wijze. Wist u trouwens dat Truus 
uitstekend op de piano en de . accordeon uit de voeten kan? Tijdens de laatste kantinedienst eind 
maart, kunt u haar muzikale talenten bewonderen. Verzoeknummers dienen ruim van te voren 
worden aangevraagd. 
Haar echtgenoot, Lolke maakt zich op velerlei manieren verdienstelijk voor de vereniging o.a. het 
scnoonmaken van de kleedkamers en het verzorgen van ons materiaal. Neemt u maar eens een . 
kijJcje in de nieuwe materiaalruimte. 

Tot slot aan al die leden en niet-leden, die onze av Haarlem drijvende weten te houden, heel veel 
dank, want zonder jullie hulp zou 'het blijven drijven' van onze vereniging snel veranderen in 'het 
koej~ _o_n~er gaan' van de club. Mensen bedankt en graag volhouden zo. 

Beste aanwezigen, rest mij · nog u een goede vergadering toe te wensen. 

2. Ingekomen stukken. 

Er zijn afmeldingen binnen gekomen van Dick Hagtingius, Guus Groskamp, Han Baauw, Niels 
Terol, Paul Rijs. 

2a~ Toegevoegd agendapunt : De kantine 

Baltien de Wit maakt de vergadering erop attend dat naast de reeds genoemde commissies er ook 
nog een kantine-commissie is, die dit jaar weer aan het werk is gegaan. 

De commissie beheert de kantine gedurende 5 avonden per week, op de diverse wedstrijden en de 
dagen dat de gemeente de baan aan derden verhuurt. Iedereen zal kunnen begrijpen dat deze taak 
alleen maar geklaard kan worden met de inzet van veel vrijwilligers. Vanaf deze plaats dan ook 
een vriendelijk doch zeer dringend verzoek aan iedereen om de commissie daadwerkelijk te helpen · 
want we zijn nog niet rond met de bezetting. Stap eens af van de gedachte dat anderen wel 
beschikbaar zullen zijn en kom helpen, geef je op bij het bestuur. Het is ook een leuke manier om 
eens kennis te maken met andere clubgenoten. De vereniging houdt niet op bij het bezoeken van 
je eigen trainingen. Geef je vanavond meteen op!!! 

3. Uitreiking diverse bekers 

Martijn Spruit, jeugdtrainers, reikt de bekers uit voor de jongste jeugd. 

M,eisjes junioren CID : 

Jongens junioren CID : 

4x80mtr.ploeg - Sanna Piscaer, Janna de Waard, Marije Zandstra 
en Baltien de Wit jr. - 41,7 sec. 
Vincent v.d.Lans voor zijn 800 mtr. in 2.05,5 m. 

-14 .. 



Ruud Wielart reikt de overige bekers uit. Niet eerder nadat vermeld is dat zijn hoogtesprong van 
2.28m. een van de oudstenederlandserecords is, daterend begin jaren '70. 

Joop v: Drtlrlénbekt?r , : 

Prins Hendrikbeker ' : 

Stijn Jaspersbokaal : 

Erik v.d.Veen voor zijn 400mtr. in 50.20sec. op de ned. kampi
oenschappen, waarmee hij goud behaalde. 
Darcey de Windt voor zijn Hink-stap-sprong Van 13.97m. tijdens 
de competitie in Zoetermeer. 
Jeffrey Sullivan voor zijn tijd van 
9.05,16min. op de 3000mtr. SteepleChase 

Er worden geen meisjes A/B en damesbekers uitgereikt omdat er helaas geen noemenswaardige 
prestaties zijn geleverd. 

Na het uitreiken van de bekers en het overhandigen van de bloemen gaat Joop van Drunen over 
tot het ;huldigen van een aantal atleten, leden van av Haarlem. 

Ton van Doom is een van av Haarlems meest succesvolle atleten van het nog zo korte jaar 1997. 
Op 16 februari werd hij Nederlands Kampioen Vet. 45+ op de 12 km. Cross, korte tijd later, 15 
maart, ·gevolgd door de titel 15 km. weg in dezelfde categorie. Nogmaals onze hartelijke 
gelukwensen. 

Daarna wordt Gerko Vos in het zonnetje gezet. Lid vanaf 1981. Hij besloot een punt te zetten 
achter zijn werkzaamheden in de Lange-Afstand-commissie, waarin hij vele jaren de stuwende 
kracht was. 
Hij moest door een ernstige blessure zijn carrière als actieve lange afstand-loper opgeven. Gerko 
was de grote animator van de inmiddels diverse keren georganiseerde Spaarnwoude-loop, die voor 
as. zondag . weer op het programma staat. Bert Boesten memoreert de kwaliteiten van Gerko en 
geeft aan dat de L.A.-commissie hem node zal missen. Voor de vereniging blijft Gerko nog 
beschikbaar als gewaardeerd jury-lid. 

Ten overstaan van de vergadering worden Truus en Lolke van Voorst bedankt voor hun werk
zaamheden en inzet op velerlei gebied voor de av Haarlem. Een attentie en een bloemetje worden 
overhandigd. 

25 jaar lid van av Haarlem is Frank van Ravensberg, een feit om bij stil te staan in een tijd dat 
men zich over ·het algemeen zo min mogelijk wil binden en zeker niet voor zo'n lange tijd. Frank 
is een van Haarlems meest succesvolle atleten. Hij was als snelwandelaar 6x Nederlands Kampi
oen, werd 5x tweede en won 2x brons. Nog steeds is hij houder vari de clubrecords op de 
afstanden 20.km.(l.29,37uur-'84), 30km.(2.34;11uur-'82), 50km.(4.47,05uur-'82). Ook is Frank 
nog steeds Ned.Jeugdrecordhouder op de 10krii.(46.35,9min.-'79) en uur-recordhouder met een 
afstand van 12km.837,5mtr. Als B-junior liep hij de 5km. in 24.40,0min.('77) en de lûkm. in 
49.47,2min.('77) terwijl zijn uurrecord toen stond op llkm.444mtr.60cm.('76) Een erelijst om 
zelf en om als vereniging trots op te zijn. 

Eveneens 25 jaar lid is Raymond Hoefman. Lange tijd niet meer actief als atleet maar in zijn 
jeugdjaren een zeer goede loper, maar ook zoals Joop memoreert een sympathiek atleet, die samen 
met Hein en Kenneth Macknack en Mario Westbroek deel uit maakte van de gouden 4x400mtr. 
estafette-ploeg. 

Beide jubilarissen kregen van Joop van Drunen het 'Haarlem-speldje' en de daarbij behorende 
bloemen. 

4. Jaarverslag van de secretaris 

-·~-



Evert van Ravensberg vraagt waarom fysiotherapeut Martin Huta Galung niet vermeld wordt in 
het verslag i_n verband met de medische begeleiding. Antwoord: Martin is wel beschikbaar maar 
komt_ .niet me~r naar de baan toe i.v.m. andere activiteiten in de avonduren. Frank was regelmatig 
op de baan aanwezig tijdens trainingen waardoor afspraken · snel gemaakt konden worden. 
Bijkomt;:nd voordeel is dat de praktijk van Frank vlak bij de atletiekbaan is. 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt derhalve goedgekeurd met dank aan 
de secretaris. 

4a. Jaarverslag van de teclmische commissie 

De technische commissie bestond dit jaar uit Han Baauw(voorzitter), Erik Rollenberg(secretaris), 
Joop van Drunen en Rene Ruis. 
Deze groep was een jaar geleden vrij ambitieus begonnen in een poging verschillende resultaten te 
verbeteren. Nu, een jaar later, concluderen wij dat slechts een deel daarvan gelukt is. Het doel 
was wat meer invloed uit te oefenen om het prestatie-peil individueel, dan wel in competitiever
band · te verhogen. De start was prima, met veelbelovende eerste competitiewedstrijden van de 
heren en junioren. Zowel de jongens A-junioren en de senioren legden hierin de basis voor 
deelname aan de finale-wedstrijden. De sfeer was uitstekend en er werden goede individuele 
prestaties geleverd. Door verschillende oorzaken kreeg dit positieve begin een minder gevolg. 
Mede door een zeer vreemd doordachte finale-constructie van de bond werden de 2 finale
wedstrijden een anti-climax. Ook vermindering van trainingsarbeid bij een groot aantal atleten in 
de loop van het seizoen had geen positief effect op beoogde doelstellingen. Als laatste moef 
gemeld worden dat een oorzaak wellicht gevonden kan worden in de constatering dat een aantal 
atleten niet (meer) gemotiveerd was voor deelname in een competitie-ploeg. De T.C. betreurt dit 
alles en hoopt dat het komende seizoen een beter verloop zal kennen. De T.C. is van mening dat 

· competitie-wedstrijden alleen dan zinvol en leuk zijn, als alle in aanmerking komende atleten dit 
met een. goede inzet doen. Al bij een enkele vermindering daarvan heeft dit een negatieve reactie 
op de rest tot gevolg. 
Individueel werden goede prestaties neergezet door Jeffrey Suilivan op de midden-afstand, Ger 
Wessel op de 400 meter en Darcey de Windt bij het hinkstapspringen. Ton van Doom begint bij 
de veteranen grossier te worden in kampioensmedailles. Hij behaalde zilver bij het NK 15km. en 
brons op de 5000 meter. 
De meest verrassende prestatie werd geleverd door Erik van der Veen. Hij behaalde goud op de 
400 meter A-junioren. De meisjes C-junioren presteerden uitstekend door voor de tweede maal de 
landelijke competitie-finale te halen. 

Al met al constateren wij dat het geen bijster goed jaar is geweest. Wel verbeteringen bij de 
competitie-ploegen heren en jongens junioren A, die beide een finaleplaats wisten te behalen. 
Voor het komende seizoen blijven de doelstellingen gehandhaafd en hopen wij een beter resultaat 
te behalen. 

5. Jaarverslag van de penningmeester. 

Evert van Ravensberg merkt op dat de wedstrijden van de L.A.-commissie niet begroot waren. 
Antwoord: Een en ander was vooraf niet nauwkeurig in te schatten. Het positieve saldo was 
uiteindelijk ruimschoots uitgevallen en derhalve venneld in het jaarverslag. 
Amo Molenaar merkt op dat het aanschaffen van materiaal niet begroot was en dat er toch een 
niet onaanzienlijk bedrag aan uit gegeven is. Antwoord: materiaal diende ·voor diverse groepen 
aangevuld, cq.vervangen worden. De gemeente zal geen trainingsmateria·al meer verstrekken. 
V oor de toekomst zal worden gekeken naar andere fondsen om materiaal te bekostigen zodat het 
aanschafbedrag niet meer ten laste van de begroting komt. 
Het verslag wordt onder dankzegging goedgekeurd. 
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6. Rapport van de kascommissie 

De kascommissie van av Haarlem heeft de boeken van de penningmeester beoordeeld. De boeken 
zijn in orde bevonden en er zijn geen onjuistheden aangetroffen. De kascommissie heeft gecon
stateerd dat als gevolg van een inbraak bij de penningmeester thuis de kas van de vereniging is 
ontvreemd met daarin f 750,- aan contantan. De schade is door de penningmeester bij de verzeke
ring aangemeld. Op grond van het onderzoek is · de kascommissie van mening dat de penningmees
ter voor het gevoerde beleid gedechargeerd kan worden. 
Kascommissie av Haarlem- H.de Lange en R.Ruis . 

. . '; 

7. Verltiezing van hét bestuur 

Volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar: 
Jose Spaan-Capellen- commissaris , 
Jos van Belle- commissaris. 

Joop van Drunen neemt officieel afscheid van Jose Spaan, die na haar lidmaatschap van ATMO
DES in 1988 lid werd van Haarlem. 
Eerst actief als atleet en vanaf 1990 als bestuurslid(secretaris) en lid van de clubblad-redactie. 
Daarnaast, wanneer nodig werkZaam in de kantine en tevens jury-lid. Man en dochter eisen nu 
haar aandacht óp maar als redactielid en jurylid zult u haar binnen onze vereniging nog tegeDk<r 
men. Ook Jos van Belle heeft te kennen gegeven zijn· werk als bestuurslid te willen beëindigen. 

Hij begon als ouder in de jeugdcommissie in 1984 waarna hij in 1985 lid werd van de vereniging 
en tevens toetrad tot het bestuur. Geruime tijd was hij penningmeester en naderhand verzorgde hij 
de ledenadministratie, een taak die hij overigens na zijn aftreden zal blijven doeri. Jos was, indien 
noodzakelijk, steun en toeverlaat in de kantine terwijl ook hij vele jaren jurylid is. 
Na zijn 'atletiek-loopbaan' gaat hij zich verder bekwamen in diverse haarlemse zangkoren. 

Beiden worden heel hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet en Joop overhandigt een attentie 
en bloemen. 

Het bestuur stelt voor Rene Moesman te benoemen als commissaris. De vergadering gaat accoord. 
Het bestuur vraagt de vergadering of deze akkoord gaat met het benoemen van eventueel een 5e 
bestuurslid buiten de verg'adering om indien zich een kandidaat meldt. Vergadering heeft geen 
bezwaar. 

Bestuurssamenstelling voor het verenigingsjaar 1997 

Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
Commissaris 

:Joop van Drunen 
: Baltien de Wit-van der Ree 
: Rob de Nieuwe 
: Rene Moesman 

Bekendmaking diverse commissies. 

L.A.-commissie -

Techn.commissie-

Clubb!adcomm. -
Jeugdcommissie -

Bert Boesten(Voorzitter/secretaris), Evert van Ravensberg, Amo Mole
naar, Ad Appel, Rob de Nieuwe (bestuurs afgevaardigde) 
Rene Ruis, Han Baauw, Erik Rollenberg(secretaris), Joop van Drunen(be
stuursafgevaardigde) 
Rene Ruis, Ni co Treep, Jose Spaan - inbindploeg o.I. v. Wim Hartman. 
Er is geen officiële jeugdcomrnissie, alles inzake de jeugd gaat voorlopig 
via de jeugdtrainers, t.w. Baltien de Wit sr., Martijn Spruit, Paul Rijs en 



Dennis Kruithof. 
Kantine-comm. - Joop van Drunen, Rob de Nieuwe, Baltien de Wit sr. 

8. Vaststellen van de begroting 1997 

_Bert Boesten vraagt of de opbrengst van de kantine een bruto dim wel netto bedrag is . Antwoord: 
·Netto bedrag. 
Frank van Ravensberg wil weten waarom er nog steeds een Toto/Lotto-bedrag wordt opgenomen 
in de begroting. Antwoord: abon. Lotto geeft nog steeds een aandeel. 
Er zijn verder geen vragen en op- of aanmerkingen over de begroting 1997. De voorzitter bedankt 
de penningmeester voor het opstellen van de begroting waarmee deze wordt goedgekeurd. 

9. Ingekomen voorstellen 

Er zijn geen ingekomen voorstellen. 

10. Verkiezing kascommissie 

Roei Ramakers en HiJ de Lange zijn aftredend. Nico Treep en Frank van Ravensberg zullen de 
kascommissie gaan versterken. 
Samenstelling kascommissie voor 1997 - Rene Ruis, Nico Treep en Frank van Ravensberg. 

11. Rondvraag 

Bert Boesten: Bert doet staande de vergadering een beroep op vrijwilligers om te komen helpen bij 
dtï Spaarnwoude-loop op 23 maart as . Een groep C-jongens en meisjes is inmiddels al ingescha
keld. 

Rob de Nieuwe: Rob meldt een artikel in de krant betreffende een loopcursus van KA V Holland 
ingaande de eerste week van april op woensdagavond. Een avond, die sinds jaar en dag gereser
veerd is voor een selectiegroep wedstrijdatleten van beide verenigingen. Een en ander is buiten 
medeweten van av Haarlem geregeld. Het bestuur is van mening dat dit een onbehoorlijke manier 
van omgaan met elkaar is en zal ·stappen ondernemen in deze kwestie. Samenwerking inzake de 
kantine tussen Haarlem en Holland is niet van de grond gekomen. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de ledenvergadering. 

Baltien de Wit-van der Ree, 
set::retaris. 

NB 

Joop van Drunen, 
voorzitter. 

Aan- enlof opmerkingen betreffende de notulen van de jaarvergadering van av Haarlem kunnen 
voor 1 juli 1997 schriftelijk 
ingediend worden bij het secretariaat van av Haarlem, t.a.v. 

Baltien de Wit-van der Ree, 
Velserstraat 18rood, 
2023 EC Haarlem. 
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De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor atletiek. 

Met o.a.: spikes voor 
ver- hoog, hinkstap, 
sprint, midden-
lange afstand K;: iC.--, O&onic è .JJ'B ~ 
en werpschoenen 

Wij geven een 

sportieve korting. 

PUm"U< ADIDAS Saucony~ *KARHU 

RUUD WIB.ART SPORTS, 
DA'S EEN lAAK VAN VERTROUWEN! 

Kruisweg 40, 2011 LD Haarlem. Telefoon 023-32 20 20 

• • andrea 
• AUDIO • VIDEO • WASSEN • KOELEN 

• ELECTROTECHNISCH INSTALlATIEBUREAU 

. COMPUTERS & SUPPLIES 

e ORGANISATIE- AUTOMATISERING 

WIE ANDREA KENT, 
IS SERVICE GEWEND! 

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

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

meer dan 
25 jaar ervaring 

Rijksstraatweg 196 
Haarlem 
Tel. 380829 

Vraag vrijblijvend 
prijsopgaat 
Elke inlichting 
zonder verplichting 

Wanneer u meespeelt in de TOTO/ 
LOTTO, doet u er goed aan om uw 
formulier in te leveren bij ons eigen 
inleveradres: 

Mw. H. Hartman 
Corn. vd Lijnlaan 12 

of bij een van de winkeliers 
die zijn aangesloten bij de T.I.C. 

stichting toto inleverings combinatie W 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 


