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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



JAARVERGADERING 

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

, · ·. · · D 0 ;N ·D E R D A G 19 M A A_ R T 1 9 9 8 

Belangstellenäe ·ouderslverzorg·ers van onze jongste jeugd zijn al·s toehoorders welkom. 
l• • . . 

Plaats: krachtcentrtmi' ~A, V. Haarlem, Pim Muliersportpark te Haarlem .. 
.·, :. ' 

Aanvan{j_: 20.'00 p'recies_. · · · 

AGENDA: 
.. s·; ·- .·., ·.·., 

1. 
2. 

.Opëning door de voorzitter ·:· : _., ·- !. ,, -. 

Ingekomen stûkk(m , ·,- · _,; . . . ·. 
Te 'behandelen St(jk'I<M dienen 1 0 dagen VO Of ·de vergad~ring te worde:n . ingedie-nd bij de ·' . 
·secréütris .· ·· , . · · ' · · · · · · · ·.· 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

'Uit~eikh1g · prestátièbekers:fonderscheidingen . 
Jäarverslag vari '-de secretaris en· jaarverslagen diverse commi$Sies 
·Jaa·nrerslàg van dè penningmeester 
Räi>fjort van de· kascommissie 
V~r~iezing van het·bestuur 
Volgens roosteds · aftredend: •· · · ·-:-. 
Joop van Drunen .voarzitter (herkiesbaar) ,., 
Kandidaat bestuurslid: · .· 

; . 

Het' be-stuur stelfvoor. An ·schluter: als commissaris te benoemen • . 

l . • ; 

: . . 
. :·. '. 

! ~. . . 

Eventuele · voordrachten ··van kandidaten voor· deze .. functies . dienen,. onderteken.d;door 5 
leden en verge~eld van· een bereidverklaring van de kandidaat, 10 dagen vbor . de 
vergadéring te~'wordèrf'ingediend bij de secretaris. . . 
. J~véns bekendmaking van de diverse commissies. 
Vaststelierl vän 'd'e·Qegroting 1'998 -

.· .·· . . 

lf1ijek.om~r vo<n.-,stellen . · · · , · ' · 
\ioo!:stell~ri 'di~neh ' ·1 0 dagen ·voór de vergadering -te worden ingediend .bij d' .Sè.ci'~tarls , _ :· _: 
(uiterlijk ,~ m~~rt 1998) ., ·· · 

10. 
11. 

.Verkiezing kascommissie 
· Rorièlvraäg -: · · · · · ~ 

• •• ~ J 

Narnes het_ be_stuur 

~ 0 r ; 1 • ) I ' ' ' ' 

Baltien de Wit - van de Ree 
secretaris 

JAARVERSLAG OVER 1997 

' .. 
I .. 

Degene, die het financieel verslag over 1997 vóór de Jè:lc:Uvergadering wenst te ontvangen, dient 
onderstaande ströok uiterlijk 10 maart a.s. te geven aan, of te sturen naar de penningmeester. H.et 
verslag zal dan binnen 1 week aan u worden toegezonden. 

Ik wil graag het jaarverslag over 1997 ontvangen. ··:':, 

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

Adres ...................................... ................................. ; ............................ ~ ........... ................... ·· 

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

l 



--· 
JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS 1997 

Er ligt een druk jaar achter ons. Niet zo zëer.vanwege vele bijzondere activiteiten dan wel vanwege 
het feit dat het werk wat binnen een vereniging gedaan moet worden op de schouders rust van 
een veel te kleine grè>ép mensèrt Wanne"er we een en ander eens onder de loep nemen dan zien 
we een bestuur van 4 personen, toch zeker voor uitbreiding vatbaar, een jeugd-commissie, die nu 
min of meer gevormd wordt door dé jeugdtrainers, een redactie-commissie, die steeds weer ~ans 
ziet om een clubblad uit te brengen, maar die toch ondersteund zou kunn"en worden in z'n streven 

• meer dan alleen verenigingsinfo en uitslagen aan te bieden. · 

Worden de diverse verenigingstaken uitgevoerd dan komt dat doordat steeds weer een beroe~ 
wordt gedaan op dezelfde mensen. Zij hebben - en dat wordt nog wel eens vergeten • ook hun 
werk en/of gezin en op hen kan ook maar niet onbeperkt een beroep worden gedaan. Als bestuur 
blijven wij onzè Îeden vragen ons·te helpen bij het uitvoeren van allerlei verenigingsteken. 

Een ander item dat veel tijd en aandacht vroeg en tevens de inzet van veel mensen, w~ het 
beheer van de kantine op onze-e-igen -atletiekbaan. ·Niet ·aJieen moet deze kantine 5 avondenper 
week bezet zijn, ook op de wedstrijddagen en de dagen dat de gemeente de baan aan derden 
verhuurde, werd een beroep gedaan op vele vrijwilligers. Met hun inzet en veel m9eite werd deze 
taak tot een goed einde gebracht, maar eenvoudig was het niet. We zijn allen, _ die ons hierbij 
geholpen J1ebben dan ook zeer dankbaar, te meer daar de inbraken waarmee we dit jaar t~ maken 
kregen de lust om het werk af te maken wel eens tot een nulpunt deed dalen. · · -- ' · 

Bestuurlijk gezien kwamen vele-bèkende en. voor het bestuur zorgelijke z~ken om de hoek. kijken. 
Ook ditjàár 'ontkwanien we ·niet ·aan ·een· terugloop ·van leden. Jets waar .veel verenigingen mee 
kampen· ma~r dat' n~emt' niet weg· dat dit ans veel zorgen baart. 
Een adequaat trainerscorps is van groot belang -maar financieel gezien wordt het steeds r:noeilijker. 
Minder leden, minder inkomsten dus _beperking van de uitgaven. Tel daarbij de aanzienlijke 
verhoging van de baanhuur voor 1998 dan wordt het moeilijk de eindje~. aan elkaar te knopen. ' . 

· l, • 

Sportief gezlèn·· was :1997' geen-bijzonder ·jaar .. We deden op diyerse fror)ten mee in de com-petitie. 
Daarover meer in het verslag van de technische commissie. 

Alle bezette commissies kwamen regelmatig bij elkaar en rapporteerden aan het be~uur via _de 
contactpersoon. Het bestuur kwam maandelijks bij elkaar met uitzondering van de vákantie
maanden. 
Vele zaken passeerden de revue. Wat het bestuur vooral zorgen baart voor d~ toekomst zijn de· · 
financiën, het (bestuurlijke) kader en het aantal leden. Alleen met de inzet van ons allemaal zullen 
we A.V. Haarlem levendig kunnen houden. 

HET LEDENBESTAND --

Vrouwen per 31.12. '96 per 31.12. '97 
}' . . ~ .. ··:. ··:,; : . l 

senioren : . . . · .; . -12 . 1-1 
junioren A 4 
junioren B 3 8 

.. ; . ' . 

junioren C 8 11 
juniorenD 9 9 
pupillen 12 -- 19 

Totaal 48 49 

; ; 
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Mannen 

senioren 71 
junioren A 6 
junioren B 7 
junioren C 6 
juniorenD 6 
pupillen 8 

leden van verdienste 4 
ereleden 2 

totaal 110 

vrouwen + mannen 158 
juryleden 13 

,< 

Totaal 171 

HET BESTUUR 

De bestuurssamenstelling in 1 S97: 

Voorzitter: 
Secretaris: 
Penningmeester: 
Commissaris: 

Joop van Drunen. 
Baltien de Wit Sr. 
Röb de :Nieuwe 
René Moesman 

DIVERSE BEKERS/ONDERSCHEIDINGEN 

67 
4 
7 r 
1 
8 

10 

4 
2 

1.03 

152 
19 

162 

Meisjes junioren CID: 4x80mtr estafetteploeg - ~anna Piscaer, Janna de Waard, Marije 
Zandstra, Baltien de Wit - 41 , 7 seè. 

Jongens junioren CID: Vincent v.d. Lans- 800 mtr. in·2.05,5_~ 

Joop v. Drunenbeker: Erik v.d. Veen- 400 mtr. in 52,20sec. 

Prins Hendrikbeker: Darcy de Windt - 13,97 mtr. H.S.S. 

Stijn Jaspersbokaal: Jeffrey Suilivan - 9.05,16 min 3000 mtr. Steeple Chase. 

Het 'Haarlem-speldje' ging in 1997 naar Frank van Ravensberg en Raymond Hoefman, beide 25 
jaar lid van A.V. Haarlem. 

JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE A.V. HAARLEM 

De Technische Commissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: 
Han Baauw (voorzitter) 
Erik Rollenberg (secretaris) 
Joop van Drunen 
René Ruis • · · .· .., 

Het trainerscorps bestond .uit: . · . , 
Ruud Wielart ·' · :-. Sprint, Junioioren A/.B . · 
Han Baa~w - .Midden afstand 
Arno Molenaar - Lange afstand . · 
Hans Adeiaa'r · - Breedte groep '(jàn. -· april) 

.· :3 



Baltien de Wit - Breedte groep (april - okt.) 
- Pupillen (vanaf november) 

Rob Schlüter 
Martijn Spruit 
Dennis Kruithof 
Marvin lsselt 
Paul Rijs 

- Junioren B (vanaf november) 
-Junioren C 
- Junioren D (jan. - okt.) 
-Junioren (vanaf nov.) 
- Pupillen (jan. -okt.) 

Clubrecords 
4x200 meter indoor senioren 1.33,92 sec. (02.02.1997 - Den Haag) 
Han Baauw, Guus Graskamp, Erik van de Veen, Ger Wessel 

Speerwerpen Senioren 67.08 meter ( 13.06.1997 - Haarlem) 
Niels Terol 

Neder1ands record 
3000 meter indoor veteranen 45 + 8.59,26 min. (02.02.1997 - Den Haag) 
Ton van Doorn 

Competities 
De jongens junioren A/8-ploeg plaatste zich voor de landelijke finale 2e klasse. In de finale werden 
zij zesde met een beste punten aantal van 6738 punten. 
De heren seniorenploeg wist zich met een 9de plaats niet te klasseren voor de landelijke finale. Het 
hoogste puntentotaal was 18.176 punten. 

Kampioenschappen 
NK Indoor Junioren A 
Hinkstapsprong- 14.21 meter Darcy de Windt- Zilver 

NK Outdopr Junioren ,A · 
Hinkstapsprong - ~,3~99 meter Da.rcy ·de Windt - Brons 

NK CrosS veteranen 45 + 
12 km - 38.45 min. -Ton van Doorn - Goud 

NK weg veteranen 45 + 
15 km - 49.07 min. - Ton van Doorn - Goud 

NK baan veteranen 45 + 
5000 meter- 16.05,85 min . . _ Toh van Doorn· - Goud 

Onderlinge:·wedstrQdè;, ·. · · .·. 
De clubkampioenen ~an 1997 zijn: 

Heren 
Dames 
Jongens A 
Jongens B 
Meisjes B 

- Niels T erol 
- Laura van Hoogstraten 
- Paul Rijs · 
- Vincent van der Lans 
- Sanna Piscá'er 

Positieve aspecten van het afgelopen jaar waren vooral de prestaties van Darcy de Windt en Ton 
van Doorn, terwijl ook Niels Terol zich met speerwerpen wist te verbeteren. Ook op de 400 meter 
waren de prestaties van Roei van Ree en Ger Wessel goed te noemen. Als negatief wordt ervaren 
het geringe aantal wedstrijdatleten, met name bij de jeugd. De TC betreurt dit laatste, vooral ook 
omdat atletiek pas echt bedreven kan worden in wedstrijdverband. De TC hoopt dat trainers en 
atleten er voor kunnen zorgen dat dit beter wordt het komende jaar. 
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Namens de TC, 
Han Baauw, Erik Rollenberg 

JAARVERSLAG .VAN DE l.A.-COMMISSIE 

In 1997 is het aantal papieren leden iets teruggelopen. Het werkelijke trainingsbezoek 
(krachttrainingen en op zondagmorgen) bleef in aant al ongeveer gelijk. Rond 10-15 (veelal 
dezelfde) atleten. Ook rie niet officiële , maar wel echte "Haarlem" training op dinsdag in de Hout 
heeft een constante deeln<:lme. Gezelligheid speelt, naast prestatie, een belangrijke rol. 
Afgelopen jaar hebben we voor het eerst Han Baauw als trainer gehad op de zomer don
derdagavonden. Trainingen met veel variatie en goede begeleiding. Arno Molenaar heeft de 
wintertraining nog steads onder zijn hoede, terwijl Martin Hoeksema in opleiding is. 
Uw LA-commissie bestaat uit Ad Appel, René Ruis, Evert van Ravensberg, Arno Molenaar en Bart 
Boesten. Gerko Vos heeft per 1 april de actieve dienst verlaten maar staat ons met hulp terzijde bij 
onze wedstrijden. 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 1997 drie loopevenementen georganiseerd. De Wintercross (2,5; 5 en 10 km) als 3e 
cross in het Kennemer Cross Cup Circuit, werd wegens slecht weer matig bezocht. Er zit een 
afgevaardigde van de L. '.\-commissie in het overleg met de vijf "Kennemer Cross Verenigingen". In 
1998 wordt een nieuwe locatie gezocht, mede ook door de hoge vergunningskasten van het 
recreatieschap spaarnwoude; De Haarlemmerhout heeft onze voorkeur. 
De RunnerswoFid Spaarnwoud<o:,oop (10, 20 en 30 km) was ondanks het weer (veel regen) toch 
een behoorlijk succes. Het parcours (een ronde van exact 1 0 km met elke km een aanduiding) 
zorgde voor positieve reacties. De deelname bestond uit ongeveer 270 mensen. Het sponsorschap 
van Runner.sworld werpt zijn vruchten af. Met een aardige inzet van ook jeugdige Haarlem vrijwilli
gers liep ·de wedstrijd gesmeerd. 
Bij de LION~S.· Ioop (5, 10 en 15 km) was de opkomst groter dan het jaar daarvoor. HiervooF zorgt 
ook de bosinsss-loop op de 10 km. 
De mannelijke toppers in onze groep zijn voornamelijk heren op leeftijd. Deze veteranen roeren zich 
op regionale en soms nationale wedstrijden goed. Echt jonge talenten (twintigers) zijn op dit 
moment niet voorhanden want de snelle senioren hebben allen de veertig al minimaal in zicht. 
Het trainingsweekend in april was dit jaar het "socia! event'' van de LA. Een kleine · doch trouwe 
groep hëèft zich.:in Garderen helemaal de blubbers gelopen. 
In 1998;zetten .we bovenstaande activiteiten voort. In het clubblad hoopt een nieuw trio (Adri Tol, 
Jeroen en Frank Peeters) u zo goed mogelijk op de hoogte te houden over kome~de wedstrijden, 
gelopen wedstrijden, soCiale . ontwikkelingen en allerlei (on)zin betreffende de Lange Afstands 
groep. 

JAARVERSlAG VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

Naast een . aantal · clubrecords, sneuvelden het afgelopen jaar vele persoonlijke records. Naast 
deelname aan .individuele wedstrijden, was A.V. Haarlem het afgelopen jaar met drie . ploegen 
vertegenwoordigd in de competitie 2e klasse; bij de meisjes junioren 0 + C en bij de jongens 
junioren C. 

Helaas waren er te weinig jongens D om met een complete ploeg aan de start te verschijnen. Alle 
ploegen presteerden n~ar verwachting. Bij de jongens' C resulteerde dit uiteindelijk in een tweede 
plaats in de gebiedsfinale (6265 pnt.) en een zevende plaats in de landelijke finale (6304 pnt.). 

Naast de reguliere wedstrijden werd er voor de junioren C in de zomervakantie een tweetal 
wedstrijden georganiseerd met deelname van Amerikaanse atleten en atletes op de atletiekbaan 
van het Pim Muliersportpark en op de atletiekbaan Groeneveen van Suomi. Pupillen en junioren 0 
namen we·er deel aan de Olympic Run in Ponypark Slagharen. 

Deelnemers aan de meerkampen C/O-jeugd in Haarlem mochten hun tenten opslaan aan de rand 
van de atletiekbaan. Mede door het redelijk goede weer werd het een geslaagd weekend. 
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De pupillen en junioren CID trainden gedurende de wintermaanden op zondagochtend op de 
atletiekbaan Pim M uliersportpark. De zaaltraining voor pupillen en junioren D was in de gymzaal 
van de Paulusschool op woensdagavond terwijl de C-jeugd op donderdagavond trainde in het 
Extran sportcenter. Alle zomertrainingen vonden plaats op de atletiekbaan van het Pim 
Muliersportpark. 

Onderlinge wedst rijden · 

De winnaars van 1997 zijn: . . 

Meisjes C 
Jongens C 
Meisjes D 
Jongens D · 
Meisjes ·pup. k 
Jongens P.UP. A 
Meisjes póp. B · · · 
Jongens pup. B 
Jongens pup. C 

- Baltien de Wit jr. 
- Ivo van Kempen 
-·Kim Kbp 
-Bas de Wit 
- Stephanie Jager 
- Ferdy Hogewerf 
- Fleur va·n Galen 
- Stein Metten 
- Pi eter T eengs · 

Dennis Kruithof, Paul Rijs, Martijn Spruit en Baltien de Wit Sr. waren de trainers van de jeugd. 
Helaas hebben Paul Rijs én Dennis Kruithof na afloop van het seizoen om verschillende redenen te 
kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn als trainer. 

Het afgélopen atletiekseizoen was voor de jeugd van A.V. Haarlem niet bijzonder. De 
trainingsopkomst was matig en het aantal atleten dat wedstrijden bezocht, was erg laag. Helaas 
moeten wij constateren dat ook bij de jeugd het aantal leden is afgenomen. Het lijkt ons daarom 
van groot belang dat er in overleg met de technische commissie een beleid wordt uitgestippeld dat 
er voor gaat zorg~n dat·deze terugloop stagneert! 

DE ClUBBLAD-COMMISSIE 

Al sinds vele jaren bestaat de clubbladcommissie uit René Ruis en José Spaan-Capellen. Het 
clubblad verscheen in 1997 8x. Truus van Voorst, An Schlüter, Wim Hartman en Wim Molenaars 
zorgden· weer voor het verzendklaar maken en verzenden van het clubblad. 
Dit jaar· zorgden enkele leden voor ·een paar bijzondere fotocollages en ontving iedereen een 
aangepast kerstnummer. 

DE WEDSTRIJDORGANISATIE-COMMISSIE 

Een commissie die gebaseerd is op de samenwerking tussen K.A.V. Holland en A.V. Haarlem. 
Joop van Drunen, René Ruis en Truus van Voorst ·vertegenwoordigden A.V. Haarlem. Er werden in 
1997 10 wedstrijden op onze atletiekbaan georganiseerd, waaronder het Ned. Kampioenschap 
Meerkamp voor de B-jeugd, aangevuld met de landelijke finale meerkamp voor de beste C/O-jeugd. 
Deze wedstrijden konden alleen georganiseerd worden met hulp van ons onmis.bare jury-corps. 

MEDISCHE BEGELEIDING 

Atleten met blessures konden een beroep doen op clubarts Frits Knuvelder. 

KRACHTCENTRUM · 

Het krachtcentrum is onze thuisbasis. Dit jaar werd het gebouw diverse keren beschadigd door 
inbraken. Guus Groskamp heeft de schade snel en professioneel hersteld en het gebouw bijna 
veranderd in een vesting. HP.: is een bezit, waar we als A.V. Haarlem trots op kunnen zijn maar dat 
door veelvuldig gebruik ook goed onderhouden dient te worden. We kunnen met name Joop van 
Drunen noemen als diegene, die er voor zorgt dat alles rond het Krachtcentrum reilt en zeilt. 

6 



TOT SLOT 

Laat alles wat in dit verslag ter sprake kwam voor u zelf de revue passeren. De vereniging is meer 
dan alleen een mogelijkheid om atletiek te doen. Hoe gezellig is het niet om na afloop van de 
training even met elkaar in onze eigen kantine (krachtcentrum) na te praten, 8f'1dere ploegen te 
ontmoeten en het gewoon gezellig hebben met leden van je club. Laat dit nog lang mogelijk blijven 
door inzet van iedereen. 
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SCHEMA ALGEMENE ZOMERTRAININGEN 
ATLETIEKBAAN PIM MULIER SPORTPARK 
(ingaande 2 april 1998) 

MAANDAGAVOND 
18.45-20.00 uur . · 
18.45-20.15 uur 
18.45-20.15 uur 
19.00-20.45 uur 
19.00-20.45 uur 

DONDERDAGAVOND: 
18.45- 20.00 uur 
18.45-20.15 uur 
18.45- 20.15 uur 
19.00-20.45 uur 
19.00- 20.45 uur 
19.00-20.45 uur 

meisjes en jongens ~piiiEm a/bic 
meisjes en jongens junioren d 
meisjes en jongens junioren c 
meisjes en jongens junioren alb 
vrouwen en mannen senioren 

meisjes en jongens pupilien a/bic 
meisjes en jongens junioren d 
meisjes en jongens junioren c 
meisjes en jongens junioren alb 
vrouwen en mannen senioren 
vrouwen en mannen lange afstanders 

ATTENTJEU Op onderstaande dagen is er GEEN training IJ 

Maandag 
Maandag 
Donderdag 
Maandag 

13 april 
04mei 
21 mei 
01 juni 

~paasdag 
Dodenherdenking 
Hemelvaartdag 
2• Pinksterdag 

LEEFTIJDSKLASSE INDELING (VAN 1-11-97 tlm 31-10-98) 
I 

c-pupil 
b- pupil 
a- pupil 
d- junior 
c-junior 
b- junior 
a-junior 
senioren 

VETERANEN 
Vet. I 

Vet. 11 

Vet. 111 

geboren in 1990 
geboren in 1989 
geboren in 1987 of 1988 
geboren in 1985 of 1986 
geboren in 1983 of 1984 
geboren in 1981 of 1982 
geboren in 1979 of 1980 
geboren in 1978 of eerder 

VROUWEN 
35 tJm 39 jaar 
40 tJm 44 jaar 
45 tlm 49 jaar 
50 tlm 54 jaar 
55 t/m 60 jaar 
Ouder dan 60 jaar 

(8 jaar) 
(9 jaar) 
(10 of 11 jaar) 
(12 of 13 jaar) 
(14 of 15 jaar) 
(16 of 17 jaar) 
(18 of 19 jaar) 
(vrouwen 20 tJm 34 jr.) 
(mannen 20 t/m 39 jr.) 

MANNEN 
40 t/m 44 jaar 
45 t/m 49 jaar 
50t/m 54j~r 
55 t/m 59 jaar 
60 tlm 64 jaar 
ouder dan 65 jaar 

Voor veteranen geldt dat de indeling plaatsvindt naar geboortedag. 
Bij wedstrijden over twee of meer dagen geldt de eerste dag. 



jaargang 53 

nummer 1 

maart 1998 

"verschijnt 8 maal per jaar'' · 
redactieadres 
josé spaan-capellen 
kortenserstraat 6, 2014 "h881fem 
tel. 023-5247347 
e-mail spaan@dds.nl 

VAN DE REDACTIE 

Zo ben je op een avond eens aan het surfen op internet en zie je daar opeens 
onder de rubriek Vrije Tijd, A.V. Haarlem staan. Vind ik daar toch aardig wat 
informatie over ons duppie. Ik was helemaal verbaasd hoe dat zo op ene kon. 
Zo'n mooie pagina in de Haariem kleuren. Na enige onderzoek bleek dat Rob 
Schlüter degene was die deze webpagina in elkaar heeft gezet. 
Complimenten hoor Rob! Meer info over deze webpagina vinden jullie op 
bladzijde 8 van dit clubblad. 
De zeer oplettende lezer heeft natuurlijk al gezien dat bij het redactieadres 
ook een e-mail adres is verschenen. Wat maken we het jullie toch makkelijk. 
Er zijn dus nu heel wat manieren om kopij !n te leveren: 

afleveren bij een bestuurslid of trainer 
afleveren bij het redactieadres in de Kortenaarstraat 6 
per post sturen naar de Kortenaarstraat 6 
per e-mail sturen naar de Korteneerstraat 6 

En wat:dachten jullie vand,e verschillende vormen: 
handgeschreven kopij (ja, ja the old fashion way kan nog steeds) 
uitgetypte kopij (die dus overgetikt moet worden) 
mooi uitgeprinte A4tjes die meteen verwerkt kunnen worden 
diskettes met bestanden · 
en wederom natuurlijk e-mail (misschien makkelijk vanaf je werkplek dan 
kost het je geen geld en geen eigen tijd) 

En ·dan natuurlijke nog de diverse tekstverwerkingsprogramma 's die wij 
gebruiken: 

WP 5. 1 onder Dos 
WP 6.0 onder Windows 
Word tor Windows (deze heeft overigens de voorkeur) 

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker!!!!!! Dus vanaf nu worden 
we overstelpt met kopij, toch? 

Wat de kopij voor dit clubblad betreft. De grootste leverancier is tevens mijn 
trouwste, Joop. Veel info over het nieuwe seizoen bracht hij mee en 
natuurtijk het wedstrijdnieuws. 
Helaas voor de jongste jeugd ontbreekt dit keer het Wisseltje. Martijn kreeg 
door grote drukte de kopij niet op t ijd klaar (het is ook wel een bezig baasje). 
Namens hem beloof ik beterschap voor het volgende clubblad. Volgende keer 
per e-mail Martijn!!! 

En de kopij voor het volgende clubblad mogen jullie via de vele wegen die er 
nu zijn sturen naar het redactieadres, als het maar binnen is op 

WOENSDAG 1 APRIL 1998 {heus het is géén grap) 
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LAATSTE Wl · TERTRAININGSDAGEN 

Zondag baantrainin_g 
Dinsdag krachttraining 
Woensdag· baant1aining . 
Woensdag· zaaltraining · Junoplantsoen 
Donderdag training Extran Sportcenter 
Vrijdag krachttraining . 

2. 

29 maart 
31 maart 
25 maart 
25 maart 
26 maart 
27 maart 



JURY -CURSUS 

Beste leden en ouders van jeugd/eden, geef u op voordat het te laat is!! 

In het voorjaar van 1998 zal door de W.O.C. wederom een jurycursus worden gehouden. De 
W.O.C., Wedstrijd Organisatie Commissie, is een samenwerkingsverband van de beide Haarlemse 
atletiekvereniginger1 Haarlem en Holland. De W.O.C. organiseert ieder jaar een aantal 
atletiekwedstrijden voor pupillen tot en met senioren/veteranen. 

Wie? 
Deze cursus is voor mensen die nog geen officieel jurylid zijn en bereid zijn om een paar maal per 
seizoen tijd · vrij te maken om bij een wedstrijd in Haarlem de prestaties van de atleten . te 
beoordelen. Dit · kunnen ouders eh/of familieleden van (jeugd)leden zijn maar ook A junioren, 
senioren en veteranen, kortom iedereen ouder dan 16 jaar. 

Wanneer? 
Gedurende een 4-tal avonden in de maand maart zal uw kennis van de spelregels in de atletiek 
danig opgevoerd worden aan de hand van het wedstrijdreglement. Hiervan krijgt u bij de cursus 
een samenvatting die u mag b ... houden. Op de 5" avond zal een toets worden afgenomen om te 
kijken of de kennis van de voorgaande avonden nog is blijven hangen. Als u slaagt, en waarom 
zou dat niet zo zijn, bent u officieel KNAU jurylid . 

Gevolgen? 
De kosten voor deze jurycursus zijn nihil, slechts 5 vrije avonden. Indien u met een groepje 
bekenden komt, zijn het vaak ook nog gezellige avonden. 

En verder? 
Per seizoen zijn er in Haarlem ± 1 0 wedstrijden waai voor u dan benaderd zal worden om te 
komen jureren. Het· is niet zo dat u alle wedstrijden aanwezig hoeft te zijn (dat mag natuurlijk 
wel). U bepaald zelf wanneer. 

Mocht u interesse hebben in een jurycursus of nog verder vragen, bel gerust onderstaand 
nummer voordat u gebeld wordt! 

Joop van Drunen 
Tel. 023- 5244340 

WEDSTRIJDtiALENDER 
Belangrijke wedstrijden in de zomer van 1998 waaronder alle wedstrijden in Haarlem. 

Dag Datum Wedstrijdomschrijving Plaats 
Ma 13 april Trainingswedstrijden senenioren, A/8/C/D junioren Haarlem 
Zo 19 april 18 A junioren competitie Santpoort 
Za 25 april 1 e CD junioren competitie 
Za 25 april 1" Pupillen competitie Haarlem 
Zo 26 april . 1 e Veteranen competitie 
Zo 26 april 1' B juniorencompetitie 
Za 02 mei Ter Specke bokaal Lisse 
Zo 10 mei 1 e Seniorelicompet itie Leiden 
Za 16 mei 2" CD juniorencompetitie 
Zo 17 mei Trigalfez Bokaal Hoorn 
Zo 17 mei 2e A juniorencompetitie Heerh'waard 

3 



Zo 17 mei 
Zo 24 mei 
Wo 27m€i 
Ma 01 juni 
Wo 03juni 
Za/Zo 6/7 juni 
Za 6 juni 
Zo 7 juni 
Vrij/Za/Zo 12/13/14 juni 
Za '13 juni 
Za 20 juni 
Zo 21 juni 
Za 27 juni 
Za/Zo ·;, 2l/28juni 
Za 04juli 
Vrij!Z~7Zo 10/11 112 juli 
Do 16juli 
Za 18 juli 
Za/Zo 29/30 aug. 
Za 05 september 
Zo 06 september 
Zo 06 septémber 
Za 1 2 september 
Zo 13 september 

2" Veteranencompetitie 
Kerkrade Classics 
A vondwedstrijd senioren A/B junioren 
ÄPM Games 
A vondwedstrijden senioren A/B junioren 
NK veteranen 
2" Pupillencompetitie 
2" B juniorencompetitie 
NK juniorèn AB 
Gouden Spike 
Regio finale CD corrpetitie 
2" seniorencompetitie 
Finale pupillencompetitie 
CD meerkampen 
Pupillenwedstrijd 
NK senioren · 
A vondinstuif senioren, AB junioren 
Papendal Games 
NK -meerkamp senioren, A junioren 
CD juniorenwedstrijd 
Finale seniorencompetitie 
Finale B competitie 
Landelijke finale CD competitie 
Finale A junioren competitie 

Kerkrade 
Haarlem 
Hengelo 
Haarlem 
Zevenaar 
Santpoort 
Beverwijk 
Vught 
Leiden 

Heerh'waard 
Krommenie 
Haarlem 
Haarlem 
Groningen 
Haarlem 
Arnhem 
Dordrecht 
Haarlem 

Krommenie 

Za/Zo 
Zo 

19/20 sept. 
20 september 

NK Meerkamp B junioren, landelijke CD meerkampen Enschede 
Promotie/Degradatiewedstrijden senioren competitie 

Maandag 13 april 1998 (2° Paasdag) Opening Baanseizoen 
Atletiekbaan Pim Muliersportpark aanvang 12.00 uur 

Programma: 

Heren: 1 OOm - 400m - 800m - 3000m - verspringen - kogelstoten - speerwerpen 

Jongens A: Idem 

Jongens B: Idem 

Jongens C: 1 OOm - 800m - verspringen - kogelsw1 ~ol - speerwerpen 

Jongens D: 80m - 400m - BOOm - 3000m - verspringen - kogelstoten - speerwerpen 

Dames: 100m- 400m- 800m- 3000m- verspringen - kogelstoten ·,- speerwerpen 

Meisjes A: Idem 

Meisjes 8: Idem 

Meisjes C: 80m- 600m - hoogspringen- kogelstoten -discuswerpen 

Meisjes D: 60m - 1 OOOm - hoogspringen - kogelstoten - discuswerpen 

Inschrijfgeld: senioren per nummer f 4,00 
Junioren per nummer f 3,00 

Inschrijven vóór 01 april bij:4 C/D junioren bij Baltien de Wit 
Senioren en A/B junioren bij Joop van Drunen 
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Indoor Cross 

Uitslagen 
door Joop van Drunen 

31DECEMBER1997SYLV~~TÉRCROSS 

Deze laatste dag van het jaar 1997 stond traditioneel de Sylvestercross op het programma, en 
eveneens traditioneel was de A.V. Haarlem daar in Soest met een aantal atleten aanwezig. 
In tegenstelling tot de cross in 1996 -toen ijzig :koud en glad -was het nu haast lenteachtig weer. 
Bij de B-jongens was het Vincent van der Lans die de 4000 meter via heuvels en dalen aflegde. Een 
1-r plaats in de -tijd v&ï 15.05.2 was niet slecht. -
Bas Gev~rt v.erscheen voor de eerste keer als A junior ~n de start. 6000 Meter moest hij gaan·, uit ·
een groot veld ging hij als 26.a onder het finishdoek door met een tijd van 24.42.8. Een goed debuut 
van Bas. Bas weet nu ook waar zijn ellebogen zitten, en die gebruikte hij ook. 
Bij de ~nioren zagen wij Getachew Ayele en Barry Bergisch in actie. Een 398 plaats op de 8000 
meter vóor Getachew in 29.38.2. Bany 668 met een tijd van 30.49. 7. Een geslaagde dag met afs 
vervoerders Han ruiauw, tevens gedreven coach, en Ton Gevaert. Mannen bedankt voor het 
verplaatsen van de renners. · -

11 JANUARI-1998INDOOR EELDE 
Org. ATC '75 

Guus Groskamp en Niels T erol trokken naar het hoge noorden om daar te gaan deelnemen aan de 60 
meter. Guus 18

- serie 48 plaats tijd 7A-6 sec. Niets 28 serie 38 plaats tijd 7.56 sec. 

- 18 JANUARI1998 DORTMUND HELMUT- KÖRNIG- HAllE . 

Guus Groskamp en Erik van der Veen vertegell\'KlOrdigde A V. Haarlem daar. 
Guus 18 Vorfauf 58 

in 7.1 S€C. Deze tijd bracht Guus aan de start van de 48 Zwischenlauf ft in 7.37 
sec. 
Voor de 200 meter stonden 52 marmer ingeschreven. Enk werd 32° met 23.85 sec_ 

25 JANUARI1993 DEN HAAG JNDOOR SPARTA SPRINT FESTIVAL 

En inderdaadeen festival was het in Houtrust maar liefst 127 inschrijvingen op de sprint driekamp 

356 Ger Wessel 
51 8 Niefs Terol 

6A6 
6.47PR 

· 60m 

7.34PR 
7.46 PR 

5 

22.83 
23.56PR 

Punten 

2170 
2050 



50 m 60 m 200 m Punten 

35" Ger Wessel 6.46 7.34 PR 22.83 2170 
51" NietsTerol 6.47 PR 7.46 PR . 23.56 PR 2050 
58" René Moesman 6.42 7.48 24.22 20 03 

1 09" Guus Groskamp 6.31 7.43 1442 
119" Paul Rijs 6.74 7.91 1109 

1 FEBRUARI 1998 HALLENSPORTFEST DORTMUND 

Heren 400 meter 15 deelnemers. Ger Wessel een goede 4" plaats met een tijd van 49.7 sec. 

1 FEBRUARI 1998 INSTUIFWEDSTRIJD HOUTRUST DEN HAAG 
Org. Haag Atletiek en Olympus 

Een overweldige belangstelling voor deze instuif, daardoor liep het programma veel vertraging qp, 
mede veroorzaakt door een op tilt geraakte computer. 

Heren: 
Barry Bergisch liep een goede 800 meter. 41 Deelnemers Barry 2P, tijd 2.02.96 sec. Darcy de 
Windt noteerde een uitstekenc'e tijd op de 60 mete1, 70 deelnemers, Darcy 11", tijd 7.19 sec. De 
beste Haarlem indoortijd van het seizoen 1997-1998. 
Bij de A jongens kwamen 29 jongens aan de start van de 800 meter. Een 8" tijd was er voor Bas 
Gevaert in 2.02.24 sec. en tevens een PR voor Bas, proficiat!! 

8 FEBRUARI 1998 HOUTRUST DEN HAAG 
Org. Haag Atletiek 

Indoor competitiewedstrijd om de Kamerbee-Nieboer Indoor-Cup. . 
Het was daar in het Haagse een leuk indoorgebeuren . '-' -· !:- ' ,-Jr!em ploeg kende weinig problemen. 
Slechts een tweetal afmeldingen. Guus Groskamp op de 60 meter en Erik Rollenberg bij het 
hoogspringen (beide blessur~s , dat krijg je als je wat ouder wordt) goed op het lijf letten boys. Al 
met al mogen we niet ontevreden zijn met dit eerste plo~goptreden in 1998. Een 9" plaats van de 
in totaal 19 ploegen. 

De resultaten Punten 
60 meter 3" serie 7" Ger Wessel 7.27 sec PR 759 
200 meter 4" seri.e 2" Ger Wessel 22.86 754 
400 meter 4" serie 1" Roei van Ree 48.80 860 
800 meter 1 • serie 3" Barry Bergisch · 2 .04.45 673 
1 500 meter 1 • serie 4 • Bas Gevaert 4.11.74 722 
3000 meter 1" serie 5" Getachew Ayele 9.09.66 725 
60 meter hrd 1" serie 3" Niet~ Terol 9.07 PR 692 
4 x 200 meter Niets T ~rol - Roet van Ree ·-

Erik van der Veen - Ger Wessel 1.32.82 1440 
Een nieuw clubrecord, proficiat!! 

Hoogspringen 16" PiOlul Rijs 1.70 587 
Verspringen 8" Darcy de Windt 6.72 761 
H.S.S. 3" Darcy de Windt 14.08 788 
Polsstokhoög 1 6" Niets T erol 3.20 587 
Kogelstoten 14• Martijn Spruit 13.90 PR 671 

Totaal aantal punten 10.019 

01 Sprint 11046 11 De keien 9790 
02 Rotterdam Atl. 11109 12 Attila 9779 
03 AV 34 10839 13 AAV 36 9956 
04 CIKO 66 10735 14 Prins Hendrik 9434 
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05 AAC 10621 15 !!ion 9407 
06 Haag Atletiek 10329 16 Impala 8369 
07 PEC 1910 10258 17 Hellas 8071 
08 Sparta 10106 18 Lycurgus 8044 
08 A.V. Haarlem 10019 19 AV 40 7317 
09 K.A.V. Holland 9960 

14 EN 15 FEBRUARI NK INDOOR SENIOREN HOUTRUST DEN HAAG 

Slechts een 2-tal Haarlemmers verschenen tijdens deze kampioenschappen aan de start te weten 
onze 400 meter tweeling Ger Wessel en Roei van Ree. Ook Darcy de Windt was ingeschreven 
voor het onderdeel Hink-stap-sprong. Jammerlijk blesseerde Darcy zich tijdens de indoor-cup, dus 
over en uit. In de 1" serie 400 meter zagen wij Roei van Ree. Roei werd 3" in een tijd van 49.08 
sec. Deze tijd was voldoende voor een plaats in de finale. Roei moest in deze finale starten in 
baan 1. Een minder gunstige baan op de indoorpiste. Een toch wat teleurstellende 5" plaats in 
49.80 sec. Roei kop op, da zon wordt warmer, het buitenseizoen komt snel naderbij en op de 
buitenbaan kan je met je langen ... ten beter uit de weg. Ger Wessel in de 3" serie ook een 3" 
plaats 50.04 SE\c., net niet genoeg voor de B-loop. Roei enGer trainen hard, dus het komt wel 
goed. 

21 EN 22 FEBRUARI NK INDOOR JUNIOREN A /B HOUTRUST DEN HAAG 

Zaterdag: alleen Jason Mensing kwam deze 1" dag aan de start. In de 2" serie kwam Jason als 4" 
over de meet. Zijn tijd 9.04 sec. Deze tijd was net snef '"''no•~g I vor de finale. In deze finale een 
8" plaats met een tijd van 9.09 sec. Met het behalen van de finale plaats op een NK mag Jason 
tevreden zijn. 

Zondag: 2• dag. Een uitstekende 3000 meter race van Bas Gevaert! Als eerste onderdeel stond 
deze zondagmorgen de 60 meter horde~ voor meisjes B gepland. In de P serie Baltien de Wit. 
Wat een pech, t weemaal een valse start voor Baltien en dit op een NK, dat mag toch niet 
gebeuren. Baltien, ik hoop dat je hiervan leert, l<op op en volgende keer beter. In de 3" serie 
Marije Zandstra. Marije nam de horden goed zonder één horde om te trappen - in de training gaat 
het nooit zo best -tijd 9.97 sec. Niet genoeg voor de finale. Maar beide meiden zijn volgend 
jaar nog B junior. · 
Laat in de middag was Bas Gevaert aan de beurt voor zijn 3000 meter. Bas vergezeld door vader, 
moeder en vriendin (Bas jammer dat ik niet zo jong meer ben ... maar anders?). Nu weer serieus, 
Bas liep een heel goede 3000 meter met een portie lef wat je niet vaak meer ziet. 15 ronde lang 
liep hij voor wat hij waard was een 6e plaats in 9.01.09 een zeer goede tijd op zo'n 200 meter 
baantje. 
Bas zijn beste buitentijd was 9.26.21 een geweldige verbetering van zijn PR. Wij .zien reikhalzend 
uit naar het buitenseizoen. Bas die traint onder de bezielende leiding van Han Baauw. Een groep 
lopers die praktisch altijd aanwezig is, en juist voor de middenafstand betekend veel 
trainen ...... vooruitgang!l Houden zo mannen!! 
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.~ ANKONO!GI N G 

Het is zo ver, vanaf februari 1998 is AV Haarlem ook op het internet aanwezig. Op onze website kun 
je allerlei pagina's met informatie over de club opvré<gen. Op dit moment staan deze onderdelen er op: 

• De Club, algemene informatie over onze club. 
• Trainingen, wanneer, waar en bij wie trainen de verschillende groepen. 
• Wedstrijden, een wedstrijdkalender plus alle uitslagen. 
• Ranglijsten, de resultaten van 1997. 
• Clubrecords 
• Leden, email-adressen en homepages van leden die op het internet te vinden zijn. (stuur een 

email naar me als je er ook op wilt staan). · 
• Links, verwijzingen naar andere websites over atletiek. 

1.... ~ i.::..~ _ ... ".: ?'· 1 • . • r 

~ ,. 
'· ' 1 

--J 

http://www. knoware. nl/users/schluter/avh 

·f.i.·~
i: 

· ~ ··- I'~ 

Zoals bijna etke website op het · mernet is deze nooit ::f. Het is de bedoeling dat alle resultaten van AV 
Haarlem atleten en atletes die bij wedstrijden worden behaald, ook op het internet gezet worden. 
Verder denk ik dat het leuk zou zijn om artikelen uit 'De Wissel' zoals wedstrijdverslagen, ook op het 
internet te zetten. 

Heb je nog vragen, of een idee voor iets dat op de website zou horen neem dan even contact met mij 
op, op de training of via email. 

Rob Schlüter (schluter@knoware.nl) 
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Het aanbod van indoorwedstrijden, in vergelijking met 

voorgaande jaren, is behoorlijk teruggelopen. Dit kan 

verschillende oorzaken hebben zoals bijvoorbeeld de 

opkomst van de atleten, weinig geld beschikbaar en 

noem het allemaal maar op ... Feit blijft dat atletiek in 

zijn algemeenheid behoorlijk gekrompen is. 

Dit alles wil natuurlijk niet zeggen, dat de motivatie bij 

de AV Haarlem atleten ook is afgenomen. Sterker nog dit 

is, in vergelijking met vorig jaar, zelfs weer wat toegenomen. 

Zo zijn er weer wat jeugdige atleten die af en toe wat 

wedstrijden doen en niet te vergeten de ouwe rotten 

die maar door blijven gaan {lekker door blijven gaan). 

We wensen in ieder geval de atleten na dit indoorsei

zoen een spetterend en sportief buitenseizoen. 

Rechts: Guus 
klaar voor de start 
van de 60 meter. 
Onder: Guus 

maakt een proef
startie samen met 
Dennis van Tilburg. 

Guus en Niels samen naar Eelde. 

Guus met de bedoeling lekker te 

kunnen lopen en hopen dat de 

nare blessure, die hij een aantal 

weken hiervoor had opgelopen 

in zijn aanhechting tussen de kuit 

en de hiel, over zou zijn . 

Voor Niels is dit een test met de bedoeling om progressie te 

maken in zijn snelheid en dat door middel van wat wedstrijdjes 

te peilen. Dit in verband met zijn trainingen voor het buitensei

zoen met het oog gericht op het speerwerpen. 

Voor allebei de atleten was het aardig goed verlopen. Guus heeft 

bijna pijnloos kunnen lopen. Zijn tijd was hier minder belangrijk. 

Niels heeft een dik PR gelopen en drong totaal onverwachts door 

tot de (-finales, in een tijd van 7.56 sec. (oude record 7.89 sec.). 

Boven: Guus samen met Niels onderweg naar 
hun eerste wedstrijd van het indoorseizoen. 

Onder: Nïels vóór de start van zijn 60 meter. 
fn daaronder het etentje op de terugweg naar 

het mooiste plaatsje van Nederland, Haarlem 



Boven: Niels tijdens het 
Polsstokhoogspringen in actie. 

Rechts: Darcy in voorbereiding van 
zijn sprong. 

~~@~~0:@ fio.u ©@G.U ~ 
Zondag 8 februari 1998 kwam onze herenploeg uit in 

een indoor-competitiewedstrijd. De strijd om de 

"Nieboer-Gemako indoorcup". Een soort NK voor clubs. 

Zoals jullie je misschien nog kunnen herinneren, hebben 

wij deze wedstrijd de vorige keer met een aardig succes 

weten af te sluiten. 

Ook nu zijn we er 

weer met vol optimis

me naartoe gegaan. 

Er deden aan deze 

wedstrijd 18 ploegen 

mee: AAC, Attilla, 

Av'34, Ciko'66, Impala, 

Haag atl., llion, 

Kav Holland, de Keien, 

Lycurgus, Pee 191 0, 

Prins Hendrik, Sprint, 

Rotterdam atl., AV'40 

en Parthenon (Natuur

lijk ook AV Haarlem). 

De wedstrijd begon om 11.00 uur met de 60 meter horden. Niels Terol legde dit onderdeel in 9.07 sec. af. 

Een nieuw PR voorNielsen tevens een derde plaats in zijn serie. Tegelijkertijd startte ook het onderdeel verspringen. 

Darcy de Windt was hier de man. Hij is de hele winter al hard aan het trainen en boekte de week hiervoor een uitste

kend PRop de 60 meter in 7.19 sec. Dus van Darcy werd veel verwacht. Het lukte Darcy niet om verder te komen 

dan 6. 72 meter. Maar van de zomer hopen we Darcy verder te zien springen. Polsstokhoogspringen, Niels kwam hier 

weer in actie. Na een korte rust van zijn horden-race begon hij op een hoogte van 3.20 meter. 

Daar slaagde hij ruim in. Daarna presteerde Niels het om twee keer (op een hoogte van 3.60 meter) de polsstok de 

stok ervan af te laten tikken (oké Niels). Bas Gevaert stond zich ondertussen al op te warmen voor de 1500 meter. 

MfArtijn bij het jq)gcl3toten Oer tijdens zijn start van de 200 meter 



Paul in actie mer hoogspringen 

Bas liep hier een knappe 4.11 .61 min. Ook Bas heeft de hele 

, . winter lekker hard getraind met een klein ploegje atleten, dit 

' onder begeleiding van Han Baauw. 

i De 200 meter werd gelopen door Ger Wessel. Hij liep hier 

een goede race . Zijn tijd was 22.86 sec. Om 13.00 uur begon het kogelstoten met de (net uit hun winterslaap) 

breedgeschouderde beren. Tussen deze beren, stond onze eigen Martijn Spruit. Het woord "trainen" (voor kogelsto

ten) kent Martijn niet meer, maar ondanks dat presteerde hij het wel om een nieuw PR te stoten van 13.09 meter. 

Barry Bergisch liep een matige 800 meter. Hij deed dit in 2.04.45 min. Er werd mij in het oor gefluisterd dat Bany een 

beetje te snel van start was gegaan. Ger was ook snel van start gegaan, maar die hoefde het maar 60 meter vol te houden. 

Dat lukte Ger in een prima PR, 7.27 sec. Roei van Ree, het trainingsmaatje vanGer, is bezig met een mooi seizoen, 

w at betreft atlet iek dan hè! Op de 400 meter wist hij de tijd stil te zetten op 48.80 sec. Roei ga zo door! 

Rectm: De twee wissels tussen: 
Niels - Roei en Roei - ~rik. 

Onder. Niels als starter van de estafette. 

:•·_.; 

·:.;;e 



Paul Reijs werd het aardig lastig gemaakt. Hij verving de geblesseerde Erik Rollenberg bij het hoogspringen. Wat was 

er nou zo lastig aan?! Nou, Paul zijn PR staat op 1.75 meter en de aanvangshoogte was 1.70 meter. Dat was nog niet 

alles, want na deze 1. 70 meter ging de lat met 10 cm omhoog! (1 .80 meter). De eerste sprong op 1. 70 meter mislukte, 

maar gelukkig was de tweede sprong er overheen. Verder was Paul niet gekomen. 

De 3000 meter werd in 9.09.66 min. afgelegd door Getachevv Ayele. Darcy stond alweer te popelen om te springen, 

alleen ging het nu om het hink-stap-springen. Darcy had met de eerste sprongen even moeite om over de 14 meter te 

komen, maar in zijn laatste poging lukte hem dat met een sprong van 14.08 meter. Wat wij toen nog niet wisten, was dat hij 

daarbij zijn hiel lichtelijk kneusde. Dat werd hem de volgende dag bij de dokter verteld. 

Tenslotte kwam het koningsnummer van de dag, de "estafette". De 4 x 200 meter mannen; Niels Terol, Roei van Ree, Erik v.d . 

VeenenGer wessel kwamen hierbij in actie. Dit deden zij in een nieuw clubrecord, "1.32.82 min." Het was erg gezellig! 
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Op 13-, 14- en 15 februari waren de ~ederlandse kampioenschappen indoor. Het was een redelijk goed 

bezet ~K" Hier en daar ontbraken er wat kanshebbers. Ook AV Haarlem bracht dit weekend atleten naar 

· '.::: (·,L I NK. Ger Wessel en Roei van Ree liepen hier de 400 meter. Darcy de Windt had zich ook ingeschreven, 

tnaar zoals jullie hebben kunnen lezeL -1, ~ : S' Darcy niet fit genoeg om mee te kunnen doen. 

Zaterdag 14 februari (valentijnsdag) moesten de twee kanonnen lopen. Guus en Niels zouden d ie dag komen ki jken . 

Onderweg naar Den Haag stond een enorme file. Guus dacht sli m te zijn en nam een afs lag om de weg te p roberen 

af te snijden. Hier liet hij Nie ls ev~n een mooi gedeelte van Scheven ingen zien, .. verkeerde w eg dusli l 
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ledere zondagochtend verzamelen er zich een 

aantal atleten op het Pim Mulliër park in Haarlem. 

Dit groepje staat onder begeleiding van Ruud Wielart 

Er wordt hard getraind, maar naast het harde trainen is er 

tijdens de pauzes ook nog plek voor een gezellige babbel. 

Daar wordt zeker gebru ik van gemaakt, soms w el eens 

wat te veel volgens bepaalde mensen, maar w e kunnen 

wel zeggen dat het een nuttige zondagochtend is . 

Niels Terol 

8oven: Joop van Drunen, voorzitter van AV Haarlem 
bezig met war administratie en he1 zetten van koffie. 

Rechts: Ruud · Wielart samen met Pa u! Reüs. 
Waarschijnlijk zijn de twee in een zwaar gesprek. 

Unkt: Van links naar 
rechts~ Jasoo. ~arcy, 

Paul en ftiënne. 
Onder. Na het inlopen 

en enige vormen van 
loopscholing tmien de 
atle1en hun spikes aan. 
Vit gaat vaak gepaard 
me1 een gezellige zon-

dagochtend-rodd€1. 



Rechts: Ger volop in actie. 
Onder: Roei tijdens de finale. 

Om een lang verhaal kort te makeh, Zij hebben de 

series van de 400 meter daardoor gemist . 

Ger had in de series niet hard genoeg gelopen om de 

finales te bereiken . Roei was als laatste geplaatst in de 

A -finale. In de series had Roei zoveel van zichzelf 

gegeven dat hij in de finale te kort kwam om naar een 

medaille te grijpen. Roei is uiteindelijk Se geworden! 

Guus en Niels zijn overigens op de terugweg wel in 

één keer naar huis gereden! 

Boven: Darcy moest het even kwijt, hoe erg hij er 
van baalde om niet mee te kunnen doen. 



Ja, verdraaid daar staat het. In het kerstnummer van ons 
~lubblad (toen nog .de H.A.V. - er geheten) van 1964 blz.9. 
)onderdag 's avonds na de krachtt r aining willen wij (de wat 
)Uderen onder ons) nog wel eens een oud clubblaadje opslaan om 
:e zien hoe goed we vroeger waren. En warempel daar staat het:· 
?im · Mu],ierveldloop 25-10-64 Vels-=n 1900m jongens B: 9e René 
~uis 6.15.4. Ook in 1965 heb ik daar gelopen, maar daar ko~ ik 
1iets meer van terug vinden. Tr ouwens de afs t and ·voor de heren 
'las toen slechts 5300m, daa r krijg je nu een beetje atl~et 
1iet meer voor in zijn trainingspak. De PIM MULIERLOOP inmid
iels uitgegroeid tot een officiële 15km wegwedstrijd werd 
jelopen op 26 oktober 1997 en na 33 jaar vond ik wel weer eens 
1ardig om mee te doen. Ik maak er geen gewoonte van. 
i ts lagen: 12. Ton v .Doorn 51.11 , 14.Getachew Ayele 51.32, 30.\lim \.les terholt 54.17, 36.Chri s PfrOillller 
5.07, 40.Conno du Fossé - 55.45, 71.Adri Tol 59.25, 73.Roel Ramaleers 59.32, 82.Bert Boesten 1.00.~4. 
8.Jeroen Peeters 1.01.31, 101.Arno Molenaar 1.02.30, 115.Frank Peeters 1.03.44, 133.Martin v.d.\leiden 
.04.59, 237.René Ruis . 322. Lex v.d.Pol 1.19.19 

eennemer cross circuit is intussen ook al achter de rug: . 5 
vedst~ijden, daar s aan we: 
~3 november Wijk aan Zee; 10,365km: Mooie foto in de krant én 
ie kop ·l .uidde: Marianne ve.n de Linde zonder tegenstand. Verder 
Je en · ~'a:~·m Van een klubgenoot te bekennen. 
9.Getach'ëw Ayele 38.45, 31.Chris Pfroomer 40.01, 62 .0ick Kloosterboer 43.33, 71. Adrie Tol 44.30, 
1.Bert . . Boesten 45.12, 91.Jeroen Peeters 45.46, 93 • .1'.rno Molenaar 45.51, 102.Martin v.d.Weiden 46.45, 
08.John!_-Jongb.oorn 48.16, _. 125.~1artin Hoeleserna 52.10 

.4 december Hoofddorp: De krant vermeldt alleen de naam van 
~ffrey Sullivan _die _helaas in de tweede ronde moest opgeven. 
~itaat: "Ik ben de afgelopen week ziek qeweest. Vanaf de zomer 
.oop ik al te sukkelen" . De uitslagen zijn echter niet tot mij 
rekomen . 

. 8 januari Haarlem: Onze trots. We hadden Spaarnwoude voor ·wat 
tet cross circu1-c verlaten en hielden voor het eerst een. 
[aarlemmerhoutloop. Een beetje spannend was het wel zo'n nieuw 
>àrcours en nieuwe locatie. Maar na afloop was iedereen en
bousiast, zowel deelnemers als onze organisatie. De krant was 
.ovend over de winnaars: Jeffrey Sullivan en Marianne v.d.Lin
le. Helaas kon er geen foto af . Wel waren er ' s avonds Ç>p de 
.ocale t.v. bewegende beelden te z~en . 
itslagen 6600rn: 2.Vincent v.d.Lans 24.41, 3.Jaap v.oeur.sen 24·.48, 4. Arjan Setzelcorn 25.41, · 12·1 Barry 
ergisch 27.30, 16.Ralph Geuse~)roek ·29.29, 35.Marianhe Huisman 35.18 ' 
~OOm: 1.Jeffrey Sultivan 33.14, 6.Getachew Ayele 34.47, 9.Bas Gevaert 35.34, 39 . Adrie Tol 39.26, 
~.Frank Peeters 40.51, ':;8.Dick Kloosterboer 41.00, 74.Jeroen Peeters 42.48,- 78.Jolt Bosma 43.14, 
g.Martin v.d.\leiden 44.04, 120.Martin Hoeks~ma 47.48 

februari Velsen-zuid~, Beeckestijncross. Wel weer een reiooi 
)laatje in de krant maar geen Haarlemse namen. 
itslagen: de 1e Haarlemmer vinden we pas als 65e Adrie Tol 40.25, 68 .0ick Kloosterboer 40.28, 72.Bert 
Jesten 40.33, 76.Franlc Peeters 41.19, 90 Martin v.d.~eiden 43 . 11, 111.Martin Hoeksema 47.40 

2 februari Castricum. Nog geen uitslagen van ontvangen. Maar 
Let HD kopt: Van de Linde sleept Kennemer Cross Cup in de 
•acht. Verder lezen we, dat Jeffrey Sul] i van op de streep 
reklopt werd: 32.34. En dat i ü de top van de eindklassementen 
·een Haarlemmer voorkomt. 



Eens even kijken; nog briefjes, kladjes en vluchtige krabbels 
met uitslagen: · · 
5 okt 1997: Bredase Singelloop, h a lve marathon: 15. Wim Wes
terholt 1.17 . 20 (40+) 

7evehheuvelenloop (zo stond het er echt) Geen idee waar en 
wanneer 15km?: 
249. Chris Pfrommer 54.38, 1219.Arno Molenaar 1.02.15, 2584 
Louis Dambrink 1.09.54, 4286.Hillebrand de Lange 1.14.12, 8215 
Hans Adelaar 1.29.52 

Keukenhofloop (21.1 km) Rob de Nieuwe 1.31.20 en Roel Ramakers 
1.31.45 

En t 'enslötte een briefje van Martin Hoeksema: 
21 sept Dam tot Damloop 16.1km 160e in 1.17.49 
16 nov Sagitta Bosloop 7,5km Business 904e in 35.43 
11 jari Egmond 21.1km 886e in 1.50.13. 

Dit was mijn laatste stukje voor de AV HAARLEM RUNNERS. Na 
wijlen René v.d. Zwaag, Bert Boesten is mijn interim periode 
ten einde, en draag ik in deze estafette het stokje over aan 
een aantal enthousiaste jonge atleten: de gebr.Peeters en 
Adrie Tol. Ik heb nog wat gras voor hun voeten laten staan. 
Zij zullen naarstig op zoek gaan naar de uitslagen van 14 . dec 
in Hoofddorp, 22 febr in Castricum, zij zullen een heroïsch 
verslag doen van de Marquetteloop en zij zullen aandacht 
besteden aan de kleur haar van Ad Appel. 

Uitslagen worden graag ontvangen op de volgende adressen: 
Jeroen Peeters, Zomervaárt 48, 2033 DA Haarlem, tel.5358782 en 
Adrie Tol, Jephtastraat 14, 2026 WE Haarlem tel. 5387588. 

Tenslotte vraag ik nog uw aandacht. voor het onderstaande: wie 
niet meeloopt zien WlJ graag als assistent, parcoursbouwer, 
jurylid, verzorger enz. aanwezig. Opgeven bij Bert Beesten: 

~~ 

SPAARNWOUDELOOP 
Zondag 22 maart 1998 

11.00 uur 

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

to 

;;----



de wissel officieel orgaan van atletiekvereniging "haarlem" 
ingeschreven kamer van koophandel haarlem nr. v. 340594 199 

opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd 

het dagelijks bestuur: 
voorzitter secretaris 
joop van drunen baltien de wit 
ramplaan 98 velserstraat 18rd 
2015 gz haarlem 2023 bc haarlem 
tel. (023) 524 43 40 tel. (023) 526 31 23 

de wedstrijdsecretariaten: 
A/B jun + senioren lange afstand groep 
joop van drunen rob de nieuwe 
ramplaan 98 ramplaan 5a 
2015 gz haarlem 20 15 gr haarlem 
tel. (023) 524 43 40 tel. (023) 524 82 74 
giro 550553 giro 122976 

praktijk clubarts redactieadres 
f.s.g.m. knuvelder josé spaan-capellen 
van oosten de bruijnstraat 5 kortenaerstraat 6 
2014 vm haarlem 20 14 rr haarlem 
tel. (023) 534 04 80 tel. (023) 524 73 47 

START-LICENTIE 

Elke atleet, lid van een atletiekvereniging , ontvangt 

elk jaar een ledenpas van de K.N .AU. met daarop 

alle belangrijke persoonlijke gevens , 

verenigingsgegevens en het persoonlijke licentie

nummer (dit nummer verandert dus nooit). 

Dit licentie-nummer moet bij elke inschrijving voor 

een wedstrijd vermeld worden op het 

wedstrijdformulier (hiervoor zorgt de 

wedstrijdsecretari s ). 

Wanneer men echter deelneemt aan een 

instuifwedstrijd dan moet men ze lf 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. 

Er kan altijd naar gevraagd worden. 

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

Ioper 

penningmeester 
rob de nieuwe 
ramplaan 5a 
2015 gr haarlem 
tel. (023) 524 82 74 

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

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

CLUBKLEDING 

girorekening 643883 
bankrekening 56.80.10477 , 
t.n.v. penningmeester a.v. 
haarlem te haarlem 

Heren: Wit atletiek-short met rode biezen aan de 

zijkant 

Wi t shirt met 'av. Haarlem'-logo . 

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 . 

Bij tussentijdse afmelding is het niet mogelijk 

kontributiegelden te restitueren , daar de vereninging 

financiële verplichtingen heeft naar K.N .AU ., 

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. 


