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tel. 023-5247347

VAN DE REDACTIE
Dat 'de techniek als maar verder voortschrijdt is te zien aan dit clubblad. Want
wat wil je als redactielid nou nog meer dan kant en klare kopij ontvangen. Kopij
·waar je niks meer aan hoeft te doen. Op de bladzijden 7, 8, 9 en 10 kunnen
jullie zien waar ik het over heb. Dat ziet er toch wel erg professioneel uit hè,
voor 'maar' een clubblaadje. Het is voorlopig echter maar een eenmalig actie.
Zo mooi krijgen wij het nog niet op onze stencils, al schijnt dat wel te kunnen
met een ander apparaat. Dat wil niet zeggen dat we niks aan de lay-out van
het clubblad willen veranderen. Natuurlijk willen wij dat, maar daar hebben wij
wet support bij nodig. Dus als je goede ideeên hebt bel of schrijf met bovenstaand redactieadres.
Ook in mijn huishouden schrijdt de techniek voort. Ik typt dit nu op een super
de luxe nieuwe· PC weliswaar nog via WP onder DOS, maar dat zal ook wel
gaan veranderen, want wa; hier allemaal in mijn beeldscherm (kan) verschijnen. En elke avond zet manlief er geloof ik wel \ ~at nieuws op. En dan is het
natuurlijk leuk om dat alles uit te proberen, maar je nachtrust gaat er wel aan.
Van de nieuwe PC merken jullie nog niet veel, wie weet komt dat in de toekomst wel. Maar eerst maar eens aandacht voor dit helaas dunne blaadje.
Waarschijnlijk is de vakantie en dus komkommertijd hier debet aan. Toch zijn
:· er nÇ)g altijd atleten die ook bij zeer warme temperaturen het strijdperk opzoeken en zodoende voor uitslagen zorgen.
Dit keer ook weer eens kop!j van een 'oude bekende'. Hij neemt ons op bladzijden 5 en 6 mee naar een sportstad in ltaliê. Leuk om te lezen!!
Het volgende clubblad staat al snel op stapel. Hierin komt reeds de aankondiging die alweer het einde van het zomerseizoen inlu!dt nml. de 'Onderlinge
Wedstrijd'. Maar dit alles dus pas in het volgende blad waarvoor overigens de
kopij ingeleverd dient te wordon op
WOENSDAG 10 SEPTEMSER A.S.
(en dat is al over 2Y:z week!)
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ADRESWIJZIGING:
Cosmo Knipscheer, Erasmuslaan 38, 2037 LD HAARLEM

Van do Technische Commissie
In verband met een avondw€dstrijd op donderdag 28 augustus a.s. zal er op die
avond géén training plaatsvinden.

Telefoonnummers van de trainers:
Han Baauw
Arno Molenaar
Paul Rijs
Dennis Kruithof

023023 023 023 -

5421351
5290369
5260734
5340132

Martijn Spruit
Ruud Wielart
Baltien de Wit

020 - 6230274
023 - 5312939
023- 5253123
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Vet: competitie Cursief NK

Augustus

30/31

NK meerkamp senioren/junioren A

SeptE-mber

7
14
20/~1

21

finale wedstrijd S'lnioren competitie
finale wedstrijd f.U.. RS-junioren competitie
NK meerkamp junioren a en landelijke finale meerkamp CID jeugd Haarlem
promotie/degradatie wedstrljd senioren competitie
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NIEUWS EN UITSLAGEN VAN DE BAAN
door Joop van Drunen

We beginnen dit keer met het rechtzetten van een foutje. Wàt is er namelijk misgegaan; in de vorige ·
Wissel hebben wij bij het verslag over de NK Jeugd Jason Mensingh niet vermeld. Jason liep de 400
meter horden in 59.73 sec. Sorry Jason!!

4 MEI HEERLEN TELEMATICALOOP
5 EM 211 deelnemers 42e Ed Blacha 32.17.00. Ed weer in actie, hopelijk zien wij hem weer spoedig
op de baan.

23 MEI AMSTERDAM OOKMEER
Org. AAC, elec. tijdwaarneming
Heren

..

Jongens B

400 meter
800 meter
400 meter
800 meter

2e serie

4. Erik van der Veen
8. Barry Bergisch

50..77

2. Vincent van der Lans
2. Bas Gevaert

54.69 PR
2 .07.99 PR

2.04.86

1·4JUNI LEIDEN 26e WEDSTRIJD OM DE GOUDEN SPIKE
Slechts 1 Haarlem deelnemer verscheen bij deze traditionele wedstrijd aan de start.
Ger Wessel liep in de D-finale van de 200 m. Een overwinning voor Ger in 22.40 sec. (wind +1.1
mts). De Gouden Spike ging naar Laurens Looye voor zijn Nederlands Record polshoog 5.65 meter

. 25 JUNI SANTPOORT HEIDEMIJ BOKAAL
Org. A '-l Suomi
100 meter

René Moesman mocht zich na het veroorZaken van
2 valse s~c:rts weer aankleden.
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400

m~ter

3. Erik van der Veen
4. Gçr Wessel

1o serie
2e serie

51.67
48.93

29 JUNI AMSTERDAM OCKivi:=t::R OPEN AMSTERDAMSE KAMPIOENSCHAPPEN
Org. Blauw-Wit

Heren sprint twee-kamp

100 m (wind)

22.24 818 '1nt
2e) 1584 pnt
Ger Wessel
.
11.16 (+ 1.8m/s) 766 ~ nt
Erik van der Veen
11.48 (+1 .3 m/s) 692 pnt
22.78 762
6e) 1454 pnt
De 100 m tijd van Ger (11.16) betekende een evenaring van zijn persoonlijk record gevestigd in
1996.
.

4 .J!dll LEIOEN .
· Org. leiden Atletiek
R.ustig zomeravond weer. Temperatuur ongeveer 20 graden. Wind uit het Zuid-Westen.

Een tweetal Han Boys kwamen deze ëVond in actie. Jaap van Deursen 400 meter heren een 3e
plaais in 53.7 en een PR. Bas Gevaert 3e op de 800 meter jongens Bineen tijd van 2.03.8. Ook al
een PR (stond op 2.05.56). Bas nog een paar maanden.§ junior onder de 2.00 min Oké?! Afgesproken dus!

16 .JULI HAARLEM
Org. Haa::em/Holland
Het weer: rustig zomeravondweer, geen windvoordeel.

Het was gezellig op de Haarlemse Pirr, MuV.e.rbaan een behoorlijke deelname en een programma van
·
··
2 uur.
100 meter
400 meter
5QOO meter
5000 meter (Vet.)

Hoogs;:>ringen
. Kogelstoteli
Jongens A

Jongens B

î. Fr:k van der Veen
11.2
2. Nie!s Terol ·
11 .7
2. J;:.np van Deursen
53.2 PR
u. Ch! ;::;tiaan Pfrommer
16.38.9
4. Coï!no du Fossé
17.45.8
~~.iij hëdd;m graag wat meer leden van de LA ploeg aan de
start gezien van deze 5000 meter: Kom op mannen, volgende keer kan dat beteril
1. Niets Terol
1.80
1.75
2. Erik van der Veen
11.43
2. Eti<Jnne de Gro0t

Kogelstoten

1. Jason Mens!ngh
11.9
3. J:~son Mensïngh
56.5
1. P2.ul Rijs
50.54 PR
Jà h0or. het i:· hem gelukt!! Roven de 50 meter grens en
ean FR en ... . . dik verdiend na R j .. trainingsarbeid.
2. Pé>èll R;js
11.22 en nog een PR

400 meter

2. Vincent v2n der Lzns

100 meter
400 meter
Speerwerpen
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54.9

25 JULI UTRECHT - OVERVECHT INSnJIFWEDSTRIJD
Org. U.A.V. Vitesse

Jongens A

o

800 meter

· ~9. Jaap van Deursen

aoo ·meter

1e werd hi~r onze B-junior Vincent van der lans. Zijn tijd
· van 2.03.48 betekende een nieuw Persoonlijk Record. Profi- .
ciat
· ·
·.
·
·

..

2.Q4.1 (62 deelnemers!)

.

. : :.

.

;·_.·.

2 AUGUStuS NINOVE BELGI~
De Memçirial ·Ras~chaert Spar_Flànders cupmeetin·g

..

·..·•

·.·· .. . :·

'

Op de ·400 meter mannen verschenen .aan de start Ger Wessel en Roei. van Ree.
een tijd van 48.93 en Róel finishte als·3e in· 49:22.
·

Ge~ werd 2e met.

.....

SPORTSTAD MILAAN
Na vorig jaar een maand in Fiorerice te hebbel) doorgebracht, ging ik dit jaar voor vakantie en studie
naar Milaan. sportstad nummer 1 in ltal!ê. .
Ik had mijn verblijf zo gepland (31 mei :. 27 juni) dat het voor mij in elk gevál mogelijk was de laatste
competitiewedstrijd van AC Milan in het San Siro städion· (capaciteit 80.000 toeschouwers) te zien,
als ook de finish van de laatste etappe van dé Giro d'ltalia, waarbij de renners 10 ronden aflegden In
het Larco Sempione achter het Castello Sforzesco (100.000 kijkers).
.
Al snel bleek dat er nog veel m·e er te beleven ·viel, want nauwelijks was ik een week în~ Milaan of ik
las in de Gazetta dello Sport over een sportfestival met autoraces en skate-wedstrijden op het circuit
van Noza en een snelwandelcongres in Sesto San Giovannl. Deze plaatse4n liggen belde in de periferie van Milaan en zijn goed bereikbaar per metro en/of trein.
. Op het congres vernam ik van een ·wedstrijd iri Milaan en i.o stond ik donderdag 12 juni om 18.00
. uur op het Centro $portivo XXV Aprile voor de inschrljftafel. Daar ging het er zeer gemoedelijk aan
toe. Een chronolog!sche overzichtwas er niet; maar de 5 km snelwandelen zou. om 19.00 uur beglnne!'l. H~t inschrijfgeld was maar liefst 1000 ·ure (/1 ,20}, dus vooroorlogs. toen ik geen spelden bij me .
had ·besloot men me maar geen startnummer te geven en schreef men startnummer 000 op, want
"we herkennen je toch wel." DE mooiste vraag was echt~r wel de vraag . of ik amateur was, want
professionals waren van deze wedstrijd uitgesloten. Ik leerde nu snel hoe men op z'n Italiaans organiseerde, want nauwelijks begonnen aan mijn warming-up werden we al naar de start geroepen en er
werd gelijk gestart. Met door blessures slechts 2 snelwandeltraningen in de laatste 2 maanden ·in de
· ·benen·ging het natuurlijk niet best. Op de zeer hobbelige baan nam ik nog wel in het begin (tot 600
meter) de leiding van . het drietal deelnemers, maar eénmaal gepasseerd werd het vooral een strijd .
tegen m~elf, de warmte (31 graden!) en de dorst. De tijd van ongeveer 26.05 was voor mijn doen
dramatisch slecht en er zat niet meer in dan een 3e plaats, maar langs de kant was men toch enthousiast en ik werd meteen uitgenodigd om zondag 15 juni opnieuw te starten. Zeer vroeg meldde
ik me die zondag bij het Campo··Guiriati in een buitenwijk van Milaan. Mij was verteld dat de boel wel.
om 7.00 uur open ging, maar pas om 8.00 uur meldde zich iemand met een sleutel. Ook hier weer
een gemoedelijke sfeer en ook bij deze wedstrijd was ik de enige buitenlander. Het inschrijfgeld was
nu wel ~000 Jin~(/ 6,-), maar daar ~re~g je dan wel een T-shirt en een prijs voor. De Italiaanse wijze
· van organiseren was weer onnavolgbaar, want waar ik de start om 8.30 uur verwachtte werd de start
een uur uitgesteld en wachtte men tot het kogels'ingeren was afgelopen. Eenmaal op weg.voor de 5
km snelwandelen slaagde ik erin om na enkele schermutselingen en na 900 meter de leiding van het
16-koppige veld te nemen. OE warmte (weer zo'n 30 graden) en de vermoeidheid (ik had door een
schreeuwende buurvrouw naast mijn hotel 's nachts geen oog dichtgedaan) sloopten mijn uiteindelijk,
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zodat ik 1 kilometer voor het einde nog gepa·sseerd werd en met 30 meter verschil klop kreeg. Desondanks toch nog een 2e plaats in 26.34.6. na de wedstrijd werd ik door iemanq lang~· de kant ge-.
trakteerd ·op een lunch en ik moest ook nog met hem en zijn vrouw op de foto.
Er ~erd ook nog een a~letiekweqstrijd door mij als toeschouwer bijgewoond en_. wel de kampioen-·
schappen van Lombardije in de :Arena van Milaan, .een .stadio·n dat dateert uit de tijd van Napoleon
en waar vórig jaar nog de Grand Prix finale werd gehouden. Uiteraard ging ik voor aanvang van de
wedstrijd nog wel even op de baan trainen. De resultaten van de Lorribarden zouden een Nederlands
kampioenschap waardig zijn; 100 m- 10.52, 400 m- 48.07, 10 km snelw. -43.26, 400 m vrouwen·
54.80, kogelslingeren vrouwen- 56.80 m.
Trainen in Milaan is niet altijd even gemakkelijk. Er zijn twee parken (Giardini Publicci en Parco Sempione) in het centrum, maar buiten deze parken is lopnn i.v.m. het drukke en asociale autoverkeer
een hachelijke onderneming. Slimmer is het dan om in ;,et noorden de Via Fofane langs het kaneel
te nemen (een wandelgebied) en aan het eind door te steken naar het Parco .Lambro. Andere mogelijkheid is trainen in de Arena en wie het ervoor over heetl om iets verder de stad ui.t~ gaan kan het
best'naar Noza gaan, waar een enórm groot autovrij (op het circuit na dan) bos.ligt. .
Frank van Ravensberg
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~ ka~~ch.a~#l
Roeivan Ree
tijden'> zijn zeer
goedeNK in
Emme/oord, Roef
werd vierde!

Een uitstekend georganiseerd
kantpioenschap daar in
Emmeloord, de atletiek
vereniging N.O.P.
(Noord Oost Polder)
was er maanden mee bezig geweest en dat was ook
wel te zien. Een akkommoilatie die er tot de puntjes verzorgd bj lag, ruime inloopve1den, mooie tribune etc De atleten waren dan ook bijzonder
tevreden met het géh~el.
Het weer liet ons aan het einde van de zaterdag en
zondag wat in de steek als gevclg van regenbuieti,
maar verder was het een goed kampioenschap.
En dat mag ook gezegd worden ove r de 'Haarlem' atleten.

Lal~n

we heginnen met de 400 meter.

Op dit onderdeel maar liefst drie 'Haarlem' atleten. In de twe.eûe serie Hepen Ger Wessel (2e tijd:

49.65 sec.) enErik van der Veen (4e tijd: 50.66 sec.). Ger ging over naar de halve finale. 1n de derde
serie liep Roel van Ree (3e tij d: 48.99 sec.) , ook voor Roe:l een halve finale plaats.
De eerste halve finale liep Roel van Ree een nieuw PR: 48.16 secf!! ln deze halve finale werd hij

derde

en mocht de volgende dag lopen in de finale 400 meter. Gerstartte in de tweede halve finale

en werd met 49.36 sec. vierde, helaas niet genoeg voor de fînale.
De finale 400 meter met Roe! van Ree. Een uitstekend. lopende Roel, 4e in 48.40 sec. Roel kan
uitermate tevreden zijn met zijn prestaties.

Dit is Darcy de

Hink•Stap-Sp:rl:ngen

Windt niet! Darcy

Darcy de Windt in zijn eerste

begint een beetje

poging 14.2S meter. Een heel

dezelfde bouw als

goede pres tatie voor Darcy en

deze atleet te krij-

tevens een verbe tering van zijn

gen, va ndaar deze

PR. Met deze sprong behaalde

plaatsing.

Darcy ee n 'Se plaats' (Het oude

persoonlijke record van Darcy stond op 14.17
meter).
Van de zes sprongen tijdens de wedstrijd
maar liefst vier pogingen boven zijn oude PR
van 14.17 m eter! Uitsekend gedaan Darcy, op
naar h et volgende PR!

Serie sprongen: 14.25 - 14.01 - 14.18 - 13.73 -

14.23 - 14.20 meter

~vr~~: ; ;~~ naar :~~;!:f1-eloqrq . . . . , .·• . ·.
·.· te1$.>1nèt de af~an-d. van 6332 mttter
.

• in Zijn eerste *iwor;, ~ in de finale.
~.

."

·\,.

De tweede worp liet hij zich yQ.pr'hij ;.
gaan., de derde worp ongeldig. •ln de ·
finale was de Vierde worp ongeldig, de
Vljtde jB.40 meLer en de zesde liet hij,
~

dens het Ni( in

~

door Zij.n blessure, schieten.
Qnd anks de blessure een
,.'•:

Se plaats en wat ons betreft een
ruime voldoende.

Nids laat de blessure goed
behandelen bij Frank Versteeg en
laat d.e speer maar een
poosJe in het vet staan.

~'%i''

&>'>iii%.''@.:v:

::::±3:t:s~E::!~t~t:;
eerste over de finish <in de .zeet goede ti;jP van 3.ilS.84 sec, l;~n tüd die. een

weer eeJJ klasse prestatie, een 5e plaats.
-~
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'Maar
.'. lem' atleten ) het waren goede
daaen
voor on$ i:n Emmeloord'
·.
ö
t•
• :n :;
.
met .ptener
naar JUnt-e
:prestatle;s
gekk
e,· en.

.

Eril< wm der
Veen 'tijdens de

start van..de
400mèter

,.;

·:-.

. •

ikheb

Dit verslag (indeling met de foto 's) over

Ger Wesse/.

de Nederlandse Kampioenschappen was

Hij was het weekend

een idee van Guus Groskamp en Niels
Terol. Aangezien Guus altijd al geïnterresseerd is geweest in fotografi e en Ni els
een opleiding gevolgt heeft voor
Grafische Vormgeving, vonden zij dat
het eens tijd werd om op deze manier
een belangrijk evenement weer te geven.

Fotografie : Guus Groskamp &
j oop Fenstra (Telegraaf)
Tekst

: j oop van Drunen

Vormgeving: Niels Terol

van het NK niet
helemaal in vorm .

I
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~
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Het is vakantietijd en dus ook komkommertijd op het gebied van wed$trijduitslage_n. En als die er niet
zijn kunnen we ze ook niet in het Clubbiad zetten. Maar natuui"lijk kurynen we wel iedereen feliciteren
die de afgelopen maanden jarig zijn geweest. We hopen dat iedereen een hele fijne dag heeft gehad.
En degene dia· de:komende maanden jarig· zijn alvast van harte en veel p_lezier op je verjaa~dag!

.·.
..

-Juni .
5
20

' ':• \

MarJin Smink
Sanne .van BiJchem

·- .- ..

'

6
9

24
31

Ferdi Hoogewerf
Stefanie Jag~r
·Martin Voogd
· Ruben Droog

. Augustus
· ;

5
6
10
13
16

-: ,.

Baltien de Wit
Laura van Ham
Mark Leytens
Martijn Spruit
LeoniBodewus

September

2
3.
18
26
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Daphne van de _Z.ijden
Sanne Immer ·~Shiva C<:ilr:c r.~zycr
Anouk Muis

Olympische loop 21 juli 1997
Rond 23 juni wordt wereldwijd de verjaardag van de Olympische beweging tJevierd met een loop ovér · ·
2,4 of 6 km. In Nederland vindt dit evenement plaats _in ponypark Slagharen. waar zich ook dit jaar ··
weer bijna 8000 mensen vërzamelden voor de loop. Onder hen 20 Haarlemmers die zich na al dan
niet gelopen te hebben vermaakten met alles wat een pretpark te bieden heeft. Ondanks alle sombere voorspellingen werd het een prachtige zonnige dag. Volgend jaar weer!

Meerkamp C/0 jeugd 27 en 28 juni te Haarlem
Het weèr was dit weekend ~eer wisselvallig; 's morgens was het mooi weer eJI naarmate de dag vorderde ging het regenen.
Eerste dag ·was er wind tegen op de.sprint en op de tweede dag wàs eer wind mee .op de sprint

Het eerste vakantieweekend stond in het teken van de C/O meerkampen pp onze eigen atletiekaccommodatie. Helaas bleek het ook al vakantie want we misten veel Ctb-ers die al weg waren.
Onder redelijk goede omstandigheden werden de wedstrijden afgewerl<t. De ciD-ploeg van Haarlem
maakte er mete,en een hecrl w~ekend van door op de baan te blijven kamperen. Oe·fam. Kop zorgde
voor eeh heerlijke pannenkoekenmaaltijd 's avonds en A.V. Haarlem vpor het ijs. In de loop van de
avond kwam party-service Bodewus nog langs met hapjes voor de hongerige meutè. Na een rustige
nacht en een stevig ontbijt werden de wedstrijden zondag voortgezet wederom Önd&r goede omstandigheden. Alleen de afsluitende lange loopnummers moesten in de stromende regen verwerkt worden.
Fam. Kop, Fam. Bodew.~s Klasse! en hartelijk dank.

speer

aom h

bQ.Qg

kogel

1000m

tot

12.0/435 3.85/388
11 .9/448 3.81/380

16.921263
17.32/271

16.8/257
16.4/283

1.30/462
1.15/352

7.62/400
6.90/360

3.20.5/542
3.31.1/473

2747
2fi5l

Meisjes D

60m h

hoog .

speer

~

kogel

600 m

08.
09.
13.
14.
16.

12.21333
13.5/227
15.0/126
15.4/102

1.20/389
1.20/389
1.20/389
1.10/316
1.25/426

10.76/121
16.72/259
14.34/207
13.74/194
15.021222

3.87/392
3.39/296
3.661350
2.98/214

6.03/308
6.05/309
6.36/328
6.67/346

2.14.8/279
2.11.9/305
2.31.2/149
2.29.0/165 .

Jongens D

80m

09. Bas de Wit
10. Alexander Rijff

Sanne Immer .
Sanne v Buchem
Kim Wrtteman
Leoni Bodewus
Kim Kop

ver

tGt.

.. •

1822
1785
1549
1337

648
J

kogel

150 m

ver

~

13.0/562 1.55/663
13.21542 1.35/499

9.66/506
6.74/351

21.7/458
20.5/554

4.66/552

1.3·.121179 2.04.0/382
16.50/254

100m

kogel ·

hoog

100m h

discus

9.68/507
7.18/376

1.55/663
1.45/582

16.1/607
20.4/329

26.86/425 22.621372
22.54/353 24.94/413

Meisjes C 1ejrs

80m h

06. Baltien de Wit
15. Marije landstra
Jongens C 2e jrs

hoog

ver

12. Ivo van Kempen 12.6/692· 5.3'0/679
14. Arjan Setzekorn 15.2/371 4.41/500
1000 m
12. Ivo van Kempen
14. Arjan Setzekorn 3.02.8/676
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600 m

speer

tot
3:nz

2200
tot

3945
3&X)

de wissel

officieel orgaan van at letiekvereni gin g "haarlem"
ingesch reven kamer van koophandel haarlem nr. v. 340594 199

opgericht 8 oktober 1920
kon in kl ijk goedg ekeu rd

het dagelijks bestu ur:
voorzitter
joop van drunen
ramplaan 98
20 15 gz haarlem
tel. (023) 524 43 40

secretaris
baltien de wit
velserstraat 18rd
2023 bc haarlem
tel. (023) 526 3 1 23

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

de wedstrij dsecretariaten:
A/B jun + senioren
joop van drunen
ramp laan 98
201 5 gz haarlem
tel. (023 ) 524 43 40
gi ro 550553

lange afstand groep
rob de nieuwe
ram plaan 5a
20 15 gr haa rlem
tel. (023) 524 82 74
gi ro 122976

C/D jun + pupillen
baltien de wit
ve l serst~aa t 18rd
2023 bc haarlem
tel. (023) 526 31 23

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

redactieadres
josé spaan-capel len
kortenaerstraat 6
20 14 rr haarlem
te l. (023) 524 73 47

ledenadministratie
jas van be ll e
sparrenstraat 26
2023 wx haarlem
tel. (023) 527 23 38

START-LICENTIE

CLUBKLEDING

Elke atleet, lid van een atletiekvereniging, ontvangt

Heren:

elk jaar een ledenpas van de K.N.AU. met daarop
alle belangrijke persoonlijke gevens ,

gi roreke nin g 643883
bankrekening 56.80.10.477,
t.n.v. penn in gmeeste r a.v.
haarlem te haarlem

Wit atletiek-short met rode biezen aan de
zijkant
Wit shirt met 'av. Haarlem'-logo.

verenigingsgegevens en het persoonlijke licentienummer (dit nummer verandert dus nooit).
Dit licentie-nummer moet bij elke inschrijving voor
een wedstrijd vermeld worden op het
wedstrijdformulier (hiervoor zorgt de
wedstrijdsecretaris).
Wanneer men echter deelneemt aan een
instuifwedstrijd dan moet men zelf dit nummer
noteren op het inschrijfformulier.
Het is dus van belang om:
• de ledenpas zorgvuldig te bewaren;
• de ledenpas bij wedstrijden altijd bij zich te
hebben .

Dames: Rood atletiek-broekje

Wit shirt met 'av. Haarlem '-logo.
Alle clubkleding is verkrijgbaar bij Joop van Drunen
tegen contante betaling.

LIDMAATSCHAP

Een lidmaatschap van av. Haarlem loopt van 1
januari tot en met 31 december (één kalenderjaar) .
De kontributie wordt dus ook voor een jaar betaald.

Er kan altijd naar gevraagd worden .

Bij tussentijdse afmelding is het niet mogelijk
kontributiegelden te restitueren , daar de vereninging
financiële verplichtingen heeft naar K.N.AU. ,

Een en ander geldt voor iedereen , van pupil tot L.AIoper

gemeente ed. Deze gelden ook voor een jaar.
Afmeldingen dienen schriftelijk ingediend te worden
tot uiterlijk 8 weken voor het einde van het
kalenderjaar, bij de ledenadministratie:
Jos van Belle , Sparrenstraat 26 , 2023 WX Haarlem.
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