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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem''

On ·e r:~niie VVe ""trÎjdcn Atletiek Vereniging Haarlem
Zondag 27 sep ·ember 1998
P ograrrarr. él
10.00 Jury- 'erg:lC4ering

1

Chron o ~ ogisch

(ouders, vriend(inn)en, partners, broers, zussen kom AUB helpen)

Heren

10.30
11.00
12.30
13.30
15.00
16.00

overzicht
Cames & Meisjes AB

100 meter
verspringen
kogelstoten
hoogspringen
speerwerpen
1000 fYleter

100 m eter

î0.30
Î 1.00
12.30
13.30
15.00
16.CO

\ erspringen
hoogspringen
speerwerpen
1000 meter

11.30
12.00
13.30
14.30
15 30

fO 11.eter
hoogspringen
kogelstoten
versprfngen
600 meter

ko~elstoten

10.30
11.00
12.30
13.30
14.30

100 meter
hoogspringen
kogelstoten
verspringen
speerwerpen

Jongens C

11.30
12.00
13.30
14.30
15.30

100 mE'ier
hoogspringen
lwgelstoten
verspringen
1000 meter

Jongens D

Meisjas D

11.30
12.30
13.30
15.00

11.30
12.30
13.30
15.00

80 meter ·
verspringen
kogelstoten
1000 meter

60 meter
verspringen
kogelstoten
600 meter

Pupillen A

Pupillen B

Pupillen C

12.00
13.00
14.00
15.00

12.00
13.00
14.00
15.00

12.00
13.00
14 .00
15.00

60 meter
kogelstoten
verspringen
1000 meter

40 meter
kogelstoten
versprin8 ... n
1000 meter

40 meter
kogelstoten
verspringen
.600 meter

Naam
Categorie

Heren I Jong2ns A I Jongens B I Dames & Meisjes AB I
Jongens C I 1\,,cisjes C I Jongens J I Meisjes D I
Pupillen A I Pupillen 8 I Pupillen C

Doet mee aan de onderlinge wedstrijden op zondag 27 september 1998.

Dit stroo:'.~o ~vp l.Jiterl!j~ 21 sept~m~e r inleveren bij je trainer of bij Joop van Drunen

jaarga~
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"verschijnt 8 maal per jaar"
redactieadres

nummer 6

J osé Spaan-Capellen

September 1998

tel. 023-5247347
e-mail spaan@dds.nf

Kortenoerstraat 6 2014 RR HAARLEM

. VAN .DE REDACTIE
Ruim 2 maanden hebben jullie · geen clubblad gezien. De tijd vliegt echt
voort ij. En ik kan het weten! Ik heb het bewijs elke dag in mijn handen.
Vorige keer had ik het nog over de B in de maand, weet je wel, die van
bevallen. Natuurlijk heb ik die klus geklaard en wel op een heel bijzondere
dag. Je zou het niet zeggen als je nu naar buiten kijkt maar we hebben echt
een hele warme dag gehad deze zomer. Dat was namelijk de 20~ juli. De 2~
verjaardag van ons dochtertje Daniëlle. Dé bijzondere dag, want op deze
dag werd ook onze zoon Thimo geboren. Een bloedhete en bloedmooie dag
dus! En hij is inmiddels a:weer 2 maanden oud!
Om maar even bij mijn kindertjes te blijven. Ik heb samen met Daniëlle
naar het EK atletiek geke kc'. En dan kijk je dus met hele andere ogen. Er
worden dan aardig wat vragen .op je afgevuurd. Weit doetie nou mamma? Wis
(=wie is) dat mamma? Ik. heb haar dus al aardig wat vertelt over onze
atletieksport. (En al die moeilijke buitenlandse namen opgenoemd!) En pappa
en mamma moesten er dus ook aan geloven. In de kamer moest er ook
gestart en 'gerend worden. Een atleetje in de dop kunnen we haast wel
zeggen. Want als ze buiten loopt, dan rent ze eigenlijk meer dan dat ze
wandelt.
Maar genoeg over de kinders. Wat brengt dit clubblad.
Alweer bijna de afsluiting van het baanseizoen. Jullie · hebben in de
afgelopen maanden niet stil gezeten, dat blijkt wel uit de
wedstrijduitslagen van Joop. Daar zal een hoop uitzoek- en schrijfwerk aan
te pas zijn gekomen!
Onze AV Haarlem Runners hebben ook niet stil gezeten (komt er nog een
verslag van de JF marathon?)
En voor de jongste jeugd staat de scholierenveldloop weer voor de deur.
Tot slot, we zien iedereen natuurlijk de 27 op de baan voor de Onderlinge
Wedstrijden. Neem ouders, vrienden, vriendinnen mee voor de jurering!.
Kopijdatum: woensdag 14 oktober (da's over 4 weken alweer!)

Telefoo nnummer-3 -~ra i ners:
Ruud Wielart
023- 5312939
Han Baauw ·
023- ~-4213 51
Timo v Kempen
023 - 5425153
Rob Schlüter
02.3 - 5250752

Mar:"tijn Spruit
.Balti .. i1 de Wit
Oscar Soethout

020.:6230274
023 ,.. 5263.123
023 - 5622121

Bij geen gehoor Joop van Drunen 023- 5244340

ATLETIEK EN DE

GE~AEENTE

Zaterdag 5-september jl. brachten de nieuwe raadsleden van de commissie sport
van de gemeente Haarlem, vergezeld door de wethouders van sportzaken
mevróuw Kroskinsky, vertegenwoordi gers van de Haarlemse sportraad en
bestuursieden van verenigingen die gebruik maken van de sportvelden van het
Pim Mul iersportpark een bezoek aan de diverse accommodaties van het Pim
Muliersportpark. Baltien '..'z Wit sr. verte~ -:nwoordigde de A.V. Haarlem.
Aan de vereniging~n was verzocht e~n beknopt inzicht te geven over de
geschiedenis en de doelstelling var1 dP. v€.reniging. Alle aangeleverde versies
waren gebundeld in een map die deze de.legatieleden werd aangeboden. Ter
informatie treft u onze bijdrage en dit clubb [_~ L\an.
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ATLETIEI< VERENIGING //HAARLEMH:

)

Atietiekverenigir.g A.V ... Haarlem" Ee.i1 van de gebruikers van de atletiekaccommodatie van het Pim Muliersportpark is de
atletiekver~iging A.V."Haorlem"; 78 jClar oud en al jaren toonaanq~vend in de Nederla~dse
atletiekwereld. 12x Clubkampioen van Nederland, lOx tweede en 6x derde, met deze,
prestaties bereikte "Haarlem" een derde plaats aller tijden. De "Haarlem"-jeugdploeg
werd 1x kompioen van Neder·lond in de hoogste klasse. Tel doorbij 16 "Haarlem" atleten,
die deelnamen aCln Olympische S!Jelen, de individuele successen van zowel senior- als
junior<.&tle7el1 dr::·. n b-.;hc.::-ft het geen betoog dat A.•/."l1aarlem" de wedstrijdsport hoog in
het vaa.ndel heeft, zonder duarbij overigens de breedtesport en de jeugdsport te
verwaadozen.
In dit kader was de opzning, op 31 oktober 1981, van het eigen krachtcentrum door de
toenmalig
wei-huudGr
r:et
Voskuilen,
een
belangrijke
uitbreiding
van
trainingsmcgelijkheden.
Atlei iel< Î$ bij ui-tstek cei1 \cvedsirijdsport, maar tevens uitstekend geschikt voor de
sportieve recreant, met name lopers/loopsters. Was A.V. "Haarlem" van oudsher een
specifieke herenvereniging, sinds vele jaren zijn ook meisjes/dames welkom. De vereniging
telt momenteel176 ieden.
De A.V. "Haarlem" houdt zich ook al langere tijd bezig met diverse aktiviteiten en
projekten op het terrein van de schoo!sport.
Kortom een atletid<veren!ging watJrbinr.en iedereen een plekje kan vinden.
Geschiedenis atletiekbaan Pim Mulicrspor.tpm-k.
Op 1 mei 1963 werd d.z. s!nrelbaan in het Pim Muliersportpark gp,opend. Op 26 september
1977 kre.gen áe Hcademsc atletiekverenigi'r.gen de beschikl<ing over een kunststof
atletiekaccotntr.tJdatie, kosten hiervan 1,2 miljoen gulden. Het N.O.C. investeerde
in de !~unststof~cn 50 '7; van de aanlegkosten, de gemeente Haarlem 25'Yo en de Provincie
Nrd.Holland eveneens 25'Yo. Helaas bleef de gepiGnde ontwikkelin3 van een 6-laans
accommodatie to·i- e.P.Jl acco'"'1modatie met een A-status - een 8-laans-<ltletiekbaan met
tribune- uit. Deze entwikkeling zou door de Haar.lemse atletiek slechts tot stand gebracht
kunnen worden met fin':lnciele steun va;1 de Gemee:- r. z Haarlem.
In het kader va."! de geplande herinrichting van het Pim Muliersportpark en dan met name
de nieuwbouw op het terrein van de atletiekbaan zou een uitstekende mogelijkheid zijn
om naast de aanleg van een tribune tegen de nieuwbouw van de logistieke/facilitaire dienst
van de gemeente Haar·!em ook meteen te komen tot de aanleg . van 2 extra 100 metersprintbanen, waarmee wdiswaar niet de A-status bereikt zal worden maar waarmee wel de
wens tot opwaarcbring van de atletiekaccommodatie gerealiseerd kan worden.
Mogelijkerwijs behoort een overkapping van de tribune :."veneens tot de mogelijkheden,
zodat sportstad H-aarlem zijn bewoners en atletiekliefhebbers maar ook zijn schooljeugd
een volwaardige atletiekaccommodatie kan aanbieden.

3

Einde zomertraining:
De laatste zomertrainin9 van het seizoen 1998 zal plaats vinden op

donderdag, 24 september a.s.
Het baansei zoen sluiten we af met de Onderlinge Wedstrijd op
zondag 27 september a.s.
Gegeven~

over ~e aanvang van de wintertraining 1998/1999 worden
gepubliceerd in het clubblad van oktober a.s.

Hoewel .de atletieksport plezierig en gezond
is, zijn er ieder jaar leden die hun
lidmaatschap willen beeindigen.
Dat kan door vóór 1 november a.s. bericht te
sturen aan de ledenadministratie:
Jos van Belle
Sparr'enstraat 26
2023 WX HAARLEM
Afmeldingen van leden w~lke na 1 november
a.s. binnen komen worden belast met de
bandscontributie 1999.
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Zo heet ~~t bi"'eMje van

Doniëlle

+-lij is gebol"en op .20 jC~>Ii 1996
'•'-' eeg-I 3QQO ~v··o~r\ en is 51 Gl't"\long .
.'

f\~doon en José. Spaon-Copellen
Ko..te.f·loel"s-ft<oof

· .2014

'R.'R

6

t-loa ..le."...

Tel.~; 023 - 5.247347
B ezoek g><oog in de kl"ool't"\tijd.

Wij •·~\Stel~. vcw. 13.00

CAChJ•

-tot 15.30

Na drie Jaar hebben we besloten om bij elkaar
te

..
'• L
bjl]Ven
nangen " .....

Op 7 .>ept'i:"n.JÏi:r, ~n_l r.:/..00 uur willen wij ..:/kaar het jolVOOrd g,eVen in het Gemeemehui.ç te
l31o..;if,ifcJ>1aal, _aan de Bloemcndaalseweg 15 8 ..

De kakciijke inugening vindt ploals in de HervormdeKak Bloemendaal,
1\.erkplein I te Bloemen dc~ ol om 15. 30 uur.
Graag willen wij u uitnodigen voor on.-;
.feest, welke gehouden wordt in
ferry Arn::terdain &_ Hilda Kemke1
Landgoed Groenendaal te
SC:wterwcg 216, 202 J HX Haarlem
Heemstede vanC?f20. JO uur.
Tel~foon
0 23- 526 19 65
Ceremoniemeesters:
Ka tja Adrichem

Nat ha/ie Robert

023-.534 31 .!.4
0299- 64 86 75

Lan_dgoed Groen endaal
•
Groenendaal 3, 2) 04 ~VP H'èàrrJStede
Tel~fàoh
023- 52"8 IS 55
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UITSLAGEN
BAANWEDST~IJDEN

4 EN 5 JULI SCHOONHOVEN

MEERKAMP
Org. Avantri

door Joop van Drunen
28 JUNI EINDHOVEN PHIUPS
GAMES

100 meter heren:
Ger Wessel
11.89 (-3.7 m/s)
200 meter heren:
Ger Wessel
23.31 (-2:5 m/s)

1 JULI HILVERSUM GOOI EN

EEMLAND INSTUIF
De wedstrijd was een sprint
tweekamp 100 en 400 meter. Maar
Remy Cornet en Jerry Amsterdam
vonden het teveel van het goede.

100 meter heren :
Jerry Amsterdam

12.21

400 meter heren:
Remy Cornet

55.40

Hoogspringen heren:
1e Erik Rollenberg

1.80

2 B-meide::.,, tw weten Baltien de wit
en Marije Zandstro verschenen daar
aan de start. Twee dagen sporten,
overnachten in een tent, wat wil je
nog meer. Nou Baltien wilde meer
namelijk de verbetering van het
clL.>rec<;>rd 7 -kamp op naam van
Meroud de Rooy met 3117 punten.
Baltien behaalde 17 punten meer
3134 punten. Prof iciat!
le dag
100 m h
Hoog
Kogel
200 m
2e dag
ver
speer
BOOm
totaal

Baltien
18.0/464
1.48/599
9.71/510
31.3/393

Marije
19.3/341
1.30/409
7.43/363
28.3/589

4.43/411
4.12/336
26.50/411 14.11/180
3.02.1/346 --------2e/3134pnt 6e/2218pnt

4 JULI UDEN KEIEN MEETING
Roei van ReeenGer Wessel maakte
hun opwachting op de 400 m. In 3
series kwamen totaal 15 atleten aan
de start. De resultaten in het totaal
klassement waren:
400 meter heren:
2e Roei van Ree
6e Ger Wessel

48.40
49.50

serie worpen (--- = pog.
overgeslagen)
Pog. 1
64.74
Pog. 2
Pog. 3
62.63
Pog.4
Pog. 5
65.97
Pog.6
67.08

10 .JULI HEILOO
AVONDINSTUIF.
Org. Trias
Het was een mooie zomeravond, ·er was geen
windvoordeel. Handtijden.

3000 meter heren:
le J effrey
Suilivan
,..
.
.
5e Bas""Gevaert

8.29.0
9.00.8 PR

~

400 meter t)_~ren series:
ze Roei van Ree
47.85 (3e s)
3e Ger Wessel
50.27 (4e s)
Voor Roei was deze tijd een
e\'er<aring van zijn persoonlijk record.
Helaas betekende de klassering van
Ger geen overgang naar de halve
finale. Het zit Ger duidelijk wat
tegen dit seizoen.
Halve finale Roei van Ree 2c
48.03. Goed voor de finale op
zondag. Tijdens de finale viel Roei
net buiten de medailles met een 4c
plaats in 47·. 96. Een ·u itstekend
kafDpioenschap voor Ro~m
Zie ookhet yersalg van dit NK elders
in dit blad.

400 meter:
ze Vincent van der Lans 52.5

10 JULI AMSTERDAM
AVONDINSTUIF
Org. Atos

Hoogspringen heren:
1e Reinoud·Hesper

1.65

10-11-12 .JULI GRONINGEN
NEDERLANDSE .
KAMPIOENSCHAPPEN' SENIOREN
i •

Vrijdag en za.t erdag redelijk weer. zondag veel
regen.

NIELS TEROL f BIJ HET
SPEERWERPEN!

12 JULI LEIDEN
Weersomstandigheden: zwaar bewolkt,
regelmatig regen. Windkracht 5 vanuit het noord
westen. Temperatuur ongeveer 18 graden.
·

Op zaterdag kwar,nen voor "Haarlemu
in act·i~ · Roè.l van Ree, Ger Wessel en
Ni els Terol.

Hoogspringen heren: ondanks of was
het dankzij de slechte
weersomstandigheden zet Erik .
Rollenberg zijn beste seizoen
prestatie neer. Erik sprong tijdens
de stromende regen 1. 95 met~
(niet slecht voor een bijna 40 jarige!

Speerwerpen· heren:
Ni els kwam tot. een goed~ klassering. ·
Met 6 7.08 meter evenaarde hij niet
alleen zijn persoonlijk record, deze
worp leverde hem tevens de bronz'en
medaille op. Nogmaals proficiat. Zijn

l

800 m jong~ ns 8.:
1e Vincent van der Lans .2.07.07

24 JULI UTRECHT
Org . V.A.V. Vitesse
. Electronische.tijdwaarneming.

16 JULI HAARLEM
INSTUIFWEDSTRIJD

= .

Goede prestaties "Haarlem" atleten.
5x een "Haarlem" start, 5x een PR!!

Org. AV Haarlem/KA V Holland
De weersomstandigheden waren goed; het was
droog en zonnig en er was een heel klein beetje
wind, die als het er was, tegen stond, dus g~en
windvoordeel. El~dronis r.h e tijä.

100

200 meter heren (14 deelnemers): .
le Roei van Ree
21.81 PR +0.2

met ~~r

hel"en:
1e Roei vcl"n Ree ' .

11.15 PR

200 meter tieren:
1e Roei van Ree

22.02

400 meter heren: ·
3e Remy Corn~t

54.17 PR

5000 meter heren: .
1e J effrey· Suilivan
Adrie Tol
se J eroen Peete.r s ·
9e Bert Boesten
lle Wim van Kleef

14.34.40 PR
18.02.66 PR
18.18.38
18.29.33. PR
20.54.75

Hoogspringen heren:
3e Reinoud Hesper

1.65

-r

100 meter heren (22 deelnemers):
2e Roei van Ree
lf04 PR +0.4

800 m~ter heren. JA en J'B:
In verschillende series op tijd
verschenen 55 deelnemers aan de
start. Een uitstekende prestatie
voor Bas Gevaert (J' A) een se plaats
. in een tijd van .1.58.93 en een PR.
Het zelfde geldt voor Vincent van
der Lans (JB) een 9e plaats in
1 . 59.06 een ook een PR.
Diezelfde Vinc.~nt van der .Lans liep
ook een 100 meter jongens B 1c in
12.00 PR wind +1.2
Een goede avond daar in Utrecht
voor deze "Haarlem" atleten.

26 JULI KROMMENIE
100 meter jongens B:
le Matthijs Teengs

Org. A.V. Lycurgus

12.83

Kogelstotèn jongens B:
2e MatthijsTeengs
· 10.63

Electroni.sche tijd. Rugwind·toelaotbaar: tussen0.5 en 1.8 m/sec. Temperatuur aangenaam (20-25 .

C).
f'l ~een

Verpsrïtigen meisjes B: . .
4e Béiltièn de Wit
· 4.33 . · '·
. :. .
~

Kogelstoten méisjes B:
leBaltiende Wit

10.23

Ger Wessel zagen wij in actie
op de sprint 3-kamp. 17 deelnemers. .
100 m:
11.42
?~.77
200 m:
400m:
50.89
5e .rnet 2235 pnt .,
totaal:

6 AUGUSTUS OORDEGEM BELGIË
' .

zijn PR dat stond op 8.22.9 van 2 mei
1997.

Electronische tijcfwaarneming.

's Middaos om half 3 vertrokken en 's
nachts om Z uur weer terug. Maar
het was de moeite waard.
Uitstekende .prestaties van Roei van
Ree en Vincent van der Lans.
.J

100 meter heren:
Roei van Ree
10.94 PR + 1.6
Ger Wessel
11.34
+ l.Z
Guus Groskamp
13.76 blessure
200 meter heren:
Roei van Ree
Z1. 70 PR
Ger Wessel · · · - 2Z.94
800':meter .jongens 8: '
Vincent van dér Lans · · 1.57'.41 PR ·
Vincent komt .i~. d~ b.uurtyán he~·
clubrecord voor jongens'· B ·op naam
van P~ul Ja~pers 1:5(>.9 .._ G~v~stigd op
31 mei 198Z ..

16 AUGUSTUS AALSMEER
Org. A.V.A. Aalsmeer
Electronische tijden.

400 meter heren:
le Roei van R'ee.
6e Remy Cornet
le Ger Wessel

48.66 (les)
55.22 (les}
50.50 (3e s)

800 meter heren:
ze Jeffrey Suilivan
3e Vincent van der Lans

1.59.30
1.59.57

Hoogspringen heren: ·
5~ Erik Rollenbèrg

1.85
,· ·.

21 - AUGU~TUS AMSTERDAM
-AVONDINSTUIF
Org,

At(!S

Handtijden
t

-:-. • • . • •

.

:

100 meter dames·: Ja ·u leest het
goed, een "Haà;~lem" . dame aan de .
start ·
. ze Aneska· de Windt
13.5

12 AUGUSTUS LEIDEN

Org. L~·i. den Atletiek ' . · ·
Handtijd~n .. ·.
.!

'
. ·'.:

'
•

•

~

~

400 meter jongens B (20 deeln. ):.
7~ Vincent van der Lan? 53 :Z
.I

.. I

.

•

·,

•.

,•

3000 meter heren' : ;
Een heel g~ed.Jopende Jeffrey ,·
Sullivàn. In totaal verschenen er aan
de start in de 4 series op tijd 61
deelnemers. J effrey k.vam uit op een
4e plaats in de uitstekende tijd van
8.14.9 Een ruime verbetering van

,··

100 mete.r heren:
. ze Ni els Terol

11._7

200 meter ·heren:
le Darcy .de Windt

23.8

Speerwerpen heren:
le Ni·els Terol

58.87 .

23 AUGUSTUS ..OORDEGEM

BELGIË MEMORIAL .LEON BUYLE
MEETING
100 meter heren:
Ger Wessel
11.08 (+3.0 m/s)
Vincent v der Lans 12.22 (+1.5 m/s)

I I

.,

.

.....

400 meter heren:
Roei van Ree
Ger Wessel
Vincent van der Lans

48.68
49.86
53.67

1500 meter heren:
J effrey Suilivan

3.57.04

.

'

~.

i : ,

.:

. Nacht van Zandvo·o rf Nu moet u niet denken aan wanne nachten vol zwoele gedachten en dito vrouwen ïn deze troOsteloze
badplaats maar eerde.r _aan een sportief evenement. Da's even wennen. Maar toch. Nieuw Unicum had,
vanwege de vrijgevigheid van on-s; door bezuinigende overheid getergde democratische samenleving
nog wat geld tekort voor een behoorlijke vakantie·van haar bewoners. Elk mens gaat toch minstens drie
keer tegenwoordig. Een gehandicapte gaat toch al gauw eens in-de vier jaar een midweekje. ·
Onder de bezielende leiding van Jan den Hartog van Nieuw Unicum werd op 24 juli het.circuit
afgehuurd, een wielerwedstrijd e.n een businessloop georganiseerd, nog wat andere festiviteiten opgezet
en dit alles vrolijk gelardeerd door 'de meeste be~oners van Nieuw Unicum. .
.
Vijf AV Haarlemmers zorgden voor de realisatie van de bedrij~e·n-loop. Ik stel ze u even·voor, dan-weet
u meteen de afloop van het verhaal.
·
·
Arno

Fetske ,
Jeroen
Adri

Bert

achter de computer, vindt een bug in het progranuna, heeft 1 finishtijd minder dan
startnummers, d_o et alles over en produceert prachtige uitslagenlij sten.
idym,. JPa'ar 1~1et de toevoeging dat zij Arno gerust stelt als hij alles over moet doen.
op het circuit om alle 90 lopers om de finishlijn heen te loodsen, lukt maar ten dele, sjouwt
alle ronunel keurig in en uit' Bert zijn auto.
sjouwt ook mee en notee11 de ~tartnummers bij finish, gaat zeer gedegen tewerk, zoals.een
archeoloog betaan1t , noteert 1 nummer meer dan Bert zijn tijdprinter
had het allemaal bedacht, dmkte de tijdpri nter 1 x te weinig in, zorgde dm het pistool nu wel
afging.
. ,

Wat schetst mijn verbazing als mijn 'werkgever ook nog f13000,- stort in de vakan tiekas. Jan heeft echt
· ·
·
connecties.
Voorts hebben we lekker broodjes gegeten, een .pluim gekregen van een Zandvoortse notabele! quasi
druk en belangrijk h~_en en weer gelopen, leuke praatjes gemaakt met e_nkele Nieuw Unicummers, met _
het startpistool gespeeld en nadien in· Zandvoort bij MacDonalds ons verbaasd dat kinderen van 9, ·-compleet met make-up en pantys èen jongen trachten te· scoren en .wel naar bed ~iJlen maar niet zoals
moeder en vader dat bedoelen. · ,
Wij zij!'~ toen weer naar het-rÎ.rs'tige Haarlem gereden.
Dank Arno, Fetske, Jeroen en Adri.
Bert Boesten
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De heer B. Boesten,
Atletiekvereniging Haarlem,
Gijsbrecht van Aemstelstraat 121,
2026 VC Haarlem.
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Vooruitlopend op het afrondend gesprek dat nog plaats gaat vinden na de ·
vakantie van onze heer Jan den Hartog, zeg ik u graag heel hartelijk dank voor
de geweldige inzet van het bestuur en de vele vrijwilligers van uw vereniging.
Ik heb vrijdagavond van dichtbij een beetje mee kunnen maken wat er zelfs op
het laatste moment nog bij komt kijken.

Fantastisch! Mede door uw inzet is het evenement geslaagd en het doel bereikt,
namelijk een vakantie voor de zwaarst gehandicapte bewoners van Nieuw
Unicum.
Het was (in-)spannend het opzetten van de Nacht van Zandvoort.
Samen met uw vereniging, de Wieiervereniging Excelsior en de vele sponsors
en medewerkers van Nieuw Unicum is het ons gelukt!
Nogmaals hartelijk dank en. tot ziens.

0
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Geachte heer Boesten,

Zonder uw ondersteuning in de vorm van de totale organisatie van de
bedrijvenloop had de Nacht van Zandvoort niet dat succes kunnen worden dat
het nu geworden is.
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Zandvoort, 27 juli 1998.

1-

w

I

-

2:

::::)

u

Me~ .vriendelijke

groet,
NaJ?lens d e R
ectgroep:
.

~
. 'UD

va.u

I·-

Leest, pi/sponsoring.

z
:-_) ::::J
~

(>()
~

s

:::>
w

z

lI

Het is zondag 6 s ept ember en we "racen"
over de Autobahn terug van Interlaken naar
Haarlem. Gisteren is de Jungfrau-marathon
volbrac ht. We he bben alle!Tiaal een beetje
een leeg gevoe l: geen gesprekstof, niet s
meer om naor uit te kijken. l.Jaarom -.om
wezr in de stemming te komen - hieronder
de uitslagen van enke le eerd ere wedstrijd en.
Verder, vuoru it lopend op het uitgebreide
w edstrij dvers :c ~ in het volgende clubblad ,
vast de o fficiël~ eindtijden van d€. J -M.
PPT.

mannen40
18 Martin Hoeksema

299pt

mannen45
10 Martin v.d. Weiden

348pt

mannen50/60
5 i)ick Kloosterboer

378pt

11e HoogeHuys Vestloop, 21mei
50 Roei Ramakers
59 J eroen Peeters

1:26:01
1:27:25

21.1K Gay Games, 8 augustus

AGENDA
10 KIA

baanwed~tr·.ijd .

De traditionele afs kJiting van het
l ö km op de baa·n -_ vïndf -

---ba-ansëiz~oen ·::-:ae

37 J eroen Peeters
41 Adne Tol
45 Bert Boesten
144 Jolt Bosma
-··- !85 Martin Hoeksema

dit jaar plaats op donderdagavond 1 oktober.
Inschrijving is open voor ieder.een, oo k vcor
niet-leden. Vrijwilligers (partners ,
vrienden/innen et c.) voor de tijdregistratie
zijn van harte welkom.
afstand: 10 km (1 serie)
locatie: Pim Mulier
tijdstip: 19.30 u.
kosten: !5,=

?? Wim van Kleef

1:31:00
1:31:24
1:31:49
1:43:19
- 1:46:16
1:52:32

1OK, FransvanSprang Tempoloop
?? Arno Molenaar

39:49

JOK, Leiden
?? Arno Molenaar

41:02

3e Velserbroekloop
?? Arno Molenaar

39:27

VITSLAGeN
Jungfrau-marathon, 5 sept.
;:: / ~Chris

Pfrommer
4:01:04
4:44:57
1094 Bert Boesten
1094 Adrie Tol
4 :44:57
(inderdaad, hand in hand)
1341 Jeroen Peeters
4:54:13
5:32:27
1946 Martin Hoeksema
2036 Ad Appel
5:40:35
DNS Wim van KLeef
2:12:25

Kennemer cross-cup '97-98 eindstand
vrouwen
1 Marianne v.d. Linde

400pt

mannen20
6 Getachew Ayele

341p ~

11 Adrie Tol
17 Bert Boesten
18 .J e~oen Peeters

279pt
227pt
216pt

\l

Het NK 1998
De tweede week van juli was het dan eindelijk zover.
Van 10 tlm 12 juli waren de Nederlandse
Kampioenschappen in Groningen . De belangrijkste
wedstrijd van het jaar. Dit is de wedstrijd waar je echt
naar toeleeft. Wanneer ik het vergelijk met vorig jaar,
was het gevoel heel anders . Vorig jaar was het de
eerste keer dat ik mee deed aan het NK en was ik een
week van te voren al zenuwachtig . Niet vreselijk erg,
maar toch dat je weet dat het NK er aan komt.
Dit jaar had ik nog niet echt het idee dat het NK er aan
kwam . Misschien doordat ik vlak voor het NK
geblesseerd raakte . De meesten weten het wel, want
dezelfde blessure hield me op de tweede
competitiewedstrijd ook aan de kant. Frank Versteeg
heeft mijn achilles wel behandeld, maar er zat nog niet
echt verbetering in . Anderhalve week voor het NK
hebben we maar besloten weer te gaan trainen , want
anders hoefde ik helemaal niet naar het NK te gaan.
Het ging redelijk , niet fantastisch. Je merkt dan ook
meteen dat je 2 weken niets gedaan hebt. Wanneer
mijn achillis goed warm is, kan ik er goed mee lopen,
maar 's ochtends vroeg is het een ramp . Dat is het nog
steeds, maar dat terzijde .
Gezien de afstand naar Groningen hadden we een hotelletje gereserveerd vlak bij Groningen,
waar ik samen met Ger een kamer deelde . Al op vrijdag ben ik samen met Hans Vijfvinkei
naar Groningen gegaan . Niet denken datweGer vergeten waren, maar hij kwam uit Arnhem
(daar waar de wijzen en "goede" atleten vandaan komen, maar ook dat terzijde) . Op vrijdag
hoefde ik nog niets te doen, maar ben ik gaan kijken naar Bart van Rookhuizen , waar ik ook
samen mee train. Bart deed mee aan de 400 horden, maar werd helaas in series al
uitgeschakeld .
Op zaterdag begon voorGeren mij het NK. Tegen een uurtje of 11 waren we al op de baan
aanwezig om ons aan te melden . Het gebruikelijke ritueel. Tegen 2 uur waren de series voor
de 400 meter. Omdat je je vroeg moet melden in de call-room , zijn we wat eerder begonnen
met de warming-up. Achteraf bleek dit niet echt noodzakelijk, want het liep zeker een half uur
uit. Gelukkig deden ze niet moeilijk in de call-room en kon je deze makkelijk verlaten en wat
sprintjes op de baan maken . Gezien het feit dat er slechts 4 series 400 meter waren, gingen
de eerste 2 van elke serie door, samen met de 4 tijdsnelsten . Omdat je nooit weet of jouw
serie snel is , moet je gewoon zorgen dat je eerste of tweede wordt in je serie . Dat pakte toch
heel anders uit dan ik me had voorgenomen . Ik had me een rustige serie voorgesteld , maar
aangezien Miguel Lopez erg hard van start ging, moest ik toch behoorlijk doorlopen. De
laatste 20 meter kon ik wel rustig lopen , maar toen had ik me al behoorlijk in moeten spannen .
Met 47.85 (een evenaring van mijn PR) werd ik tweede in mijn serie . Lopez liep (naar achteraf
bleek) de snelste tijd van het hele NK, een 46 .9? (exacte tijd weet ik niet meer) . Tot zover de
rustige series . Later denk je , had ik die 20 meter maar doorgelopen , dan had ik een nieuw PR
gehad . Maar ja, dat is achteraf. Helaas werd Ger in de series uitgeschakeld .
Ongeveer 2 uur later moest ik al weer op komen draven voor de halve finale . Een echte
warming up had ik niet nodig , zodat een paar sprintjes volstonden . In de halve finales kan je
jezelf niet inhouden . De laatste keer dat je moet lopen op zaterdag en ook hier gold dat de
eerste 2 met de 2 tijdsnelsten doorgingen naar de finale . Ook hier wilde ik weer bij de eerste 2
eindigen om er zeker van te zijn dat ik door zou gaan. De halve finale ging naar mijn idee erg
goed . De opening was redelijk , maar zeker mijn laatste 100 meter ging erg goed . De eerste
keer dit jaar dat ik de laatste 100 meter goed door kon lopen zonder echt helemaal stuk te

gaan . Met 48 .04 ging ik naar de finale . Voor de zesde man die naar de finale ging was het nog
erg spannend . In twee versch illende series liepen Erik Roeske en Martijn IJzing exact
dezelfde tijd (48 .24) . Hoe ze het bepaald hebben , weet ik niet, maar good old Erik Roeske
werd op een verschil van 2-duizendste aan de finale toegevoegd . Vraag maar aan Ger hoe dit
werkt, want hij heeft hier ervaring mee .
Dezelfde avond zijn we met zijn allen wezen uit eten. Naast Richard (uitgeschakeld in de
halve finale) , Bart, Geren Hans, gingen ook Tray Douglas , Frenk Perrie en Dennis Tilburg
met ons mee eten . Het is wel leuk om die verhalen van Tray te horen over de WK's en
dergelijke waar hij aan mee heeft gedaan .
Toen brak de zondag aan . Gelukkig was ik niet echt stijf. Uiteraard voel je wel dat je de dag
ervoor 2 keer gelopen hebt, maar echt slecht voelde ik me niet. De warming-up ging redelijk
goed. Wel had ik wat last van m'n lies en dergelijke, maar niet echt iets waar ik me zorgen
over hoefde te maken . Hoe dichter de finale naderde, hoe zenuwachtiger ik werd . Je weet dat
je maar één kans krijgt en deze moet je grijpen . Op de zondag waren ze opeens veel strenger
in de call-room . Gelukkig had ik al wat sprintjes op de baan gemaakt, want het stuk tartan
achter de call-room was niet echt fantastisch. Deze keer liep het niet uit, maar toch moest je
lang wachten . De baanindeling was erg gunstig voor mij, want baan 4 is toch één van de
betere banen . De start was redelijk . Later op TV zag ik dat Miguel Lopez mij bij de 110/120
meter al voorbij was gekomen , dit kan ik me totaal niet herinneren . Tot en met de 200 ging
alles goed en ik vond dat de laatste bocht ook redelijk ging . Toch denk ik dat ik hier teveel
krachten verspeeld heb. Ik had me voorgenomen mijn frequentie wat te verhogen op 120
meter voor de finish, dit lukte mij zaterdag in de finale bijzonder goed , maar vandaag ging dat
totaal niet. De vermoeidheid sloeg toe en mijn benen werden steeds zwaarder. Als derde
kwam ik het laatste rechte stuk op en tot 30 meter voor de finish lag ik nog steeds derde .
Maar ... ... de benen waren totaal niet goed meer. Ik zat er zwaar doorheen en het enige waar
ik toen nog aan kon denken was , laat er niemand over heen komen . Helaas, tot mijn grote
teleurstelling (wat een understatement) kwam op 30 meter voor de finish John van Sprundel
mij nog voorbij . Mijn tijd in de finale was redelijk goed . Voor de derde keer dit jaar liep ik onder
de 48 sec (47.96). Al met al moet ik zeggen dat ik een goed NK heb gelopen en er toch erg
tevreden over ben . Met enige pijn in mijn hart moet ik toegeven dat John van Sprundel terecht
van mij gewonnen heeft, maar echt fijn is het niet. Vierde plek, net als vorig jaar. Een goed
resultaat , al heb ik geen medaille gehaald .
Om alle ellende van het NK te vergeten , ben
ik meteen na het NK weer met wedstrijden
begonnen . De eerste diende zich aan op de
donderdag erna . Op de thuisbaan in Haarlem
(loop ik daar ook weer eens een keertje) was
een instuifwedstrijd . Na 6 jaar geen 200 meter
gelopen te hebben , was de eer aan Haarlem
voor mijn comeback. Na een redelijke 100
meter in 11 .15 kwam voor mij de toch iets
belangrijkere 200 meter. Mijn start is dermate
slecht, dat een goede tijd op de 100 er niet
inzit. Al liep ik een mindere bocht, toch liep ik
een nieuw PRop de 200 meter, namelijk
22 .02 (mijn oude PR was 22.48) .
Ruim een week later had ik hetzelfde
programma in Utrecht. Aangezien de 200
meter in Haarlem erg goed ging, was ik
hoopvol gestemd in Utrecht. Qua ligging van
de baan en hardheid van de baan is Utrecht
beter dan Haarlem , dus ik zag het helemaal
zitten. De 100 meter ging iets beter 11 .04 ,
màar de 200 meter was echt een feest. Je
kan je voorstellen dat ik er al van uit ging

onder de 22 seconden te lopen , maar de 21 .81 die ik liep was wel erg hard (gefeliciteerd Roei ,
dank je Joop).
Je merkt de spanningsopbouw in het verhaal, de climax moet nog komen . Donderdag 6
augustus ben ik samen met Ger, opa Guus , Han , Jeffrey en Vincent naar Oordegem in België
gegaan . Deze baan staat bekend als de snelste baan van Europa , dus ook hier waren de
verwachtingen hoog gespannen. Na 5 valse starts op de 100 meter was de spann ing een
beetje weg . Dat was wel jammer, want het gebeurt niet vaak dat ik een paar goede startjes
heb . Helaas waren de goede starts allemaal bij de valse starts . De 10.94 was toch nog goed .
Voor het eerst sinds 6 jaar weer legaal onder de 11 seconden . Toen de 200 meter. Na enige
vertraging, waar je op moet rekenen in Oordegem , liep ik een slechte bocht in baan 8. Maar
de slechte bocht maakte ik op het rechte stuk weer goed . De tijd (het wordt eentonig) een
nieuw PR van 21.70 .

Tot zover het relaas van het NK en de wedstrijden na het NK. Uiteraard met dank aan opa
Guus voor de foto's gemaakt op de wedstrijd in Haarlem. Ook goed voor de sponsoring
(uiteraard nog steeds in het blauw). Er staan nog een paar wedstrijden gepland , waaronder
nog een wedstrijd in Oordegem over 2 weken . Dan geen 100 en 200, maar de oude
vertrouwde 400 meter. De verwachtingen zijn hoog, maar of de prestaties ook navenant zijn ....
Groetjes Roei.
Inmiddels heeft Roei een uitstekende 21 .53 in Valkenswaard op de klokken gezet.

GAY GAMES

Met een grootse openingsshow in de Amsterdamse Arena gingen op 1 augustus de Gay Games
van start. Een datum waarnaar Erik Rollenberg en ondergetekende in de eerste plaats hadden
uitgekeken , maar ook een beetje tegenop hadden gezien . Het eerste omdat wij ons allebei reusachtig verheugden op het gezellige en inspirerende sport- en cultuurspektakel dat de Gay
Games hadden bewezen te zijn bij de vier eerdere edities in New York (94 ), Vaneauver (1990),
en San Francisco (1986 en 1982). Het tweede omdat wij allebei deel uitmaakten van de
zogenoemde "organisatiegroep atletiek" van de Gay Games. In die hoedanigheid hadden wij het
samen met vier andere atleten op ons genomen om ervoor te zorgen dat het atletiektoernooi op
rolletjes zou verlopen . Zou dat gaan lukken? Tenslotte wilden wij allebei ook nog springen . Erik
'ging' uiteraard voor goud , ondergetekende voor zilver.
De Nederlandse media bleken , zoals zo vaak met evenementen met een 'roze' karakter,
vooral geïnteresseerd in sex en (geld)sores. Op de atletiekbaan Ookmeer ontbrak het aan beide,
zodat de Nederlandse media zich daar nauwelijks hebben laten zien . Ten onrechte, want het
atletiektoernooi was een bijzonder sportevenement. Daarom op deze plek alle aandacht daarvoor.
Door de organisatiegroep atletiek is er steeds naar gestreefd een volwaardige internationale atletiekwedstrijd te organiseren . Dus konden de deelnemers kogelslingeren , polsstokken ,
horde lopen en snelwandelen, maar werd er niet handtas ver- of hooggeworpen . Zouden we dat
wel hebben gedaan , dan zou de baan waarsch ijnlijk wel vol Nederlandse journalisten hebben gestaan! Met een enkele uitzondering werden ook alle IAAF regels in acht genomen. Die
uitzondering betrof de indeling in leeftijdscategorieën. Anders dan gewoonlijk, was er een aparte
leeftijdscategorie 30-34 en 35-39. Die afwijking lag in het verlengde van het belang dat de Gay
Games hechten aan de prestaties en participatie van (ook) de oudere sporter. Zelf verwacht ik
dat de Gay Games hiermee een trendsetter zullen blijken te zijn en dat de belangstelling en
waardering voor de prestaties van veteranen zich in de komende jaren zal ontwikkelen .
De wens een professionele wedstrijd te organiseren bracht ons er ook toe om in een
vroeg stadium beroep te doen op de expertise van de KNAU en de atletiekverenigingen AAC en
Blauw-Wit. Dit bleek een gouden greep . De KNAU, de gehele week vertegenwoordigd door haar
vice-voorzitter Anny Schmitz, heeft alle denkbare steun gegeven . De erkenning door de KNAU
van de betekenis van het evenement werd gesymboliseerd door twee zilveren borden die zij ter
beschikking had gesteld voor de meest bijzondere prestaties tijdens de Gay Games . Dat de
medewerking van de officiële sportinstanties anno 1998 nog niet vanzelfsprekend is,
ondervonden de schaatsers . Het kunstschaatstoernooi werd door de internationale schaatsfederatie verboden , omdat ook mannen- en vrouwenkoppels zouden deelnemen . Daarmee was
meteen het bewijs geleverd dat de Gay Games behalve leuk, ook nod ig zijn . Niet alleen de steun
van KNAU, maar eveneens die van AAC en Blauw-Wit was geweldig . De goede sfeer op de atletiekbaan gedurende het hele toernooi was mede te danken aan de inzet van de vele AAC-er
Blauw/Wit-ers en andere vrijwilligers en juryleden , die er alles aan hebben gedaan om het de
ruim 600 (!) deelnemers en honderden toeschouwers vier dagen lang naar de zin te maken. Een
mooier voorbeeld van integratie tussen homo- en hetero-atletiekliefhebbers is haast niet
mogelijk! Aan de goede sfeer werd ook in belangrijke mate bijgedragen door de weergoden die
de Gay Games volle steun hebben verleend . Vooral de laatste dag , vrijdag 6 augustus was het
nagenoeg windstil en lekker warm. Met 1000 fans op de tribune een uitstekende dag om een
Nederlands record te verbeteren ... en zo geschiedde. Monique de Wilt bracht haar Nederlands
record polsstokhoogspringen van 4.1 Om op 4.12m en tien minuten later zelfs op 4.16m! Een
mooiere manier voor je 'coming out' in de Nederlandse atletiekwereld had ze zich niet kunnen
wensen . Terecht kreeg Monique uit handen van Nellie Caoman de prijs van de KNAU voor de
Most outstanding reward female . Verder noem ik de prestaties van Weia Reinbout Deze 48jarige atlete verbeterde haar eigen Nederlandse records hoogspringen (154 cm) en zevenkamp
(ruim 5300 punten, 5 prs.). De prestaties van Erik en ondergetekende bij het hoogspringen
waren voldoende voor goud en zilver (185 cm en 170 cm). We mochten daarom gezellig samen
op het podium en kregen onze medailles omgehangen door Vrouw Antje. Deze forse dame, gekleed in een variant van de Marker-dracht(?), is iedere Gay Games van de partij om de Nederlandse ploeg met haar warme donkere bas aan te moedigen. Ook enkele andere medaille-uitreikers mogen niet onvermeld blijven . Zo werd 'de politiek' onder meer vertegenwoordigd door
burgemeester Schelto Patijn, de Amsterdamse wethouder Duco Stadig en Tweede Kamer-lid

Boris Dittrich . De Nederlandse atletiekwereld was aanwezig met twee van haar 'icons': Ellen van
Langen en Nellie Cooman . Waar was Ruud? Helaas, net op vakantie! Niet alleen als voormalig
topatleet en Nederlands recordhouder, maar ook als de maandelijkse trainer van de
Nederlandse Gay Games-atletiekploeg hebben wij hem gemist.
Vrijdagavond nadat de estafettes waren afgewerkt, waaronder ook de mannen/vrouwen
mix, was het atletiekfestijn voorbij . Oe volgende avond in de Arena werden de 5e Gay Games
officieel afgesloten. Een geweldige week was ten einde, Amsterdam werd weer alledaags . Ik had
te doen met alle deelnemers die terug moesten naar de tientallen landen waar Gay Games
voorlopig nog ondenkbaar zijn. Ondenkbaar omdat er op het houden van iemand gevangenisstraf of de doodstraf staat of uitsluiting van het maatschappelijk leven (ontslag, uitstoting uit familie en kerk etc.). Maar laat ik dit verhaal met een vrolijker feit besluiten . Voor wie het nog niet
weet .... de volgende Gay Games komen eraan! Erik en ondergetekende zijn in 2002 in Sydney
te vinden op 6e Gay Games. We hopen natuurlijk dat er tegen die tijd meer AV-Haarlemmers
van de partij zullen zijn!
Reinoud Hesper, Augustus 1998.
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Nederl andse Kampioenschappen
Het begon in de winter van 7997 Een frisse start in de richting van het NK, motivatie genoeg,
meer tijd dan voorgaande jaren en een goed trainingsgroepje, oftewel 7998 zou een goed
seizoen kunnen worden. Toch zijn er alt1jd weer die eeuwige tegenslagen.
WINTER 1997
In de winter trainde ik tussen de 4 en 6 keer per week, vaak keihard en vrij afwisselend. Dat had ik nooit alleen vol kunnen
houden, ik deed dit samen met Guus Groskamp en Paul Rijs. Het was voor mij een goede ervaring om in een select groepje
te trainen. Voorheen werkte ik mijn tra iningen vaak zelf af. Guus en Pa ui motiveerden mij enorm bij het trainen.
TEGENSLAGEN
De aanloop naar het NK was dit jaar niet zo ideaal. Het was de bedoeling om een reeks wedstrijden af te werken en
geheel klaar te zijn voor het NK. Dat pakte heel anders uit. De competitie was mijn eerste wedstrijd waar ik ging
speerwerpen. Op de afstand na, ik wierp namelijk 63 meter, was het een slechte wedstrijd, mijn techniek was niet goed.
Dat merkte ik aan de pijnscheuten in mijn zij. Vanaf de competitie tot aan het NK heb ik geen wedstrijd meer geworpen.
Ik ben onder behandeling gegaan bij Frank Versteeg (Fysiotherapeut) en heb geprobeerd mijn trainingen zo goed mogelijk
door te zetten. De behandelingen hebben goed geholpen, want de pijn (blessure) was geheel weg.
Een week voor het NK
Zaterdag 11 juli zou ik naar Groningen gaan. Dinsdagochtend 7 juli stond ik,
zoals elke door-de-weekse ochtend, om zes uur op. Ik had een enorme pijn in
mijn linker voet. Ik voelde eraan, keek ernaar en draaide er wat mee.
Er zat een enorme knobbel boven op mijn voet. Hinkend ging ik
naar de slaapkamer van mijn moeder en vroeg haar of ze mij
naar het ziekenhuis wilde brengen. Ze schrok zich wezenloos.
Bijgekomen van de schri k, gewassen en gegeten ... op naar het
ziekenhuis. Op de eerste hulp aangekomen werd ik meteen
geholpen. De man die mij hielp scheen veel ervaring te hebben
met blessures aan voeten, ik vertrouwde de man volledig. Hij
dacht dat het een zwaar overrekte enkelband was en had om mijn
voet wat drukverband gewikkeld. Het NK had ik inmiddels al uit mijn
hoofd gezet. 's Middags kon ik bij de orthopeed terecht. Het verband
kon eraf en de orthopeed kon zijn werk doen. Hij kon niets constateren
en vroeg mij daarom om op mijn voet te gaan staan ('s ochtends
hoefde ik er alleen maar naar te kij ken en ik schreeuwde het al uit
van de pijn), ik voelde geen pijn en probeerde meteen wat te gaan lopen.
Ik liep alsof er niks aan de hand was geweest. Oftewel, de prognose
van de man van de eerste hulp was niet helemaal juist.
Het NK was meteen weer terug in beeld!

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Vroeg mijn bed uit en op naar het hoge noorden. Samen met mijn ouders in de auto en onderweg nog even mijn ogen sluiten.
Twee-en-een-half uur later waren wij gearriveerd in Groningen. Ruim op tijd, want ik moest mijn benen natuurlij k nog even
goed kunnen strekken. Ondertussen stroomde de deelnemers binnen en was het snelwandelen, net als el k jaar, van start
gegaan. Na mij op tijd gemeld te hebben ben ik wat warm gaan lopen en voorbereiden op de wedstrijd. De wedstrijd kon
beginnen! Mijn eerste worp was meteen een goede worp, 64.74 meter. Na de eerste ronde stond ik op de eerste plaats.
De tweede ronde sloeg ik bewust over om blessures te voorkomen. Na de tweede ronde was ik naar de derde plaats
geschoven. Mijn derde worp was wat minder door een klein technisch foutje (62 .83 meter) en ik nam daarom de vierde
ronde weer even rust. De vijfde worp was perfect geraakt... 65.97 meter. Na deze ronde stond ik nog steeds derde. Ik was
de laatste werper van alle werpers en bij de laatste ronde wist ik al dat ik in ieder geval een derde plaats had verdiend.
Ondanks dat kwam ik toch tot een zeer goede worp van 67.08 meter (tevens een evenaring van mijn PR en clubrecord).
Ik heb voor volgend jaar weer een mooi streven, voor dit jaar ben ik in ieder geval zeer tevreden!

Niels Terol
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Na wel zeer rusti!:;z vakatrtieweken, is het 11u weer gezellig druk op de training.
We moeten nog even flink werken voor de wedstrijd op 13 september a.s. in
Castricum en natuw~ iijk voor de Onderlinge '-'Vedstrijden op 27 september a.s.
Ook al is het geen 'mooi 1.\'C ~r, er wordt altij d getruind. Bij zware stortbuien en
onweer natuurlijl< niet maar af en toe een bui is geen reden om thuis te blijven!
De loten van de Grote Clubactie zijn weer binnen zodat jullie de komende weken
weer kunnen gaan verkopen.
Voor oktober- na de·herfstvakantie- gaan we ~en gezellige pupillenmiddag
organiseren. Wat we gaan doen ·is een verrassing. Jullie horen snel meer.
Verder is er een aankondiging van de scholierenveldJoop op 30 september a.s.
Ook al zou jouw school niet meedoen, dan kun ju je toch opgeven bij Baltien.
Iedereen kan dus meedoen.

u -

Pupillenwedstrijd op 30 augustus te Purmerend

60 m kogel
Amber Dickman

9.8

6.15 PR

\3

~

1000m

3.60 3.58.7-

HAARLEM 5 !:E~YEi\'\Bt:R
Org. A. V. Haarletn/K.A. V. Holland

Ve~springen

WeersotnStandigheden: Op de s~ri rttt.u;nrners was
er een lichte wir.d te~n . bij het verspringen was
deze wind in eht voorJeel van de atleten. Voorts
was het af en toe zonnig en de gehele middag
droog.

80 nw;tcr

j'.Jf'?;jC.~:> D:

12.2 (les)
11.9 (2e s)
1:..6 (2e s)

Bas de Wit
Alexand~r Rijff
Mark Schutte

jooo-enç

Jeroen Ade!o.ar
Mark Schutte · ·

4.40

60 meter meisjes D:
Saranke Hoekzema
Stephanie Jager
Chrystal van Kleef
Sanna Immer

9.3 {les)
9.4 (3e s)
9.4 (4e s)
9.2 (5e s)

óO m horden meisjes D:
Sanna Immer
12.4 (le s)

1 COO m Jcr'9~i1$ D ·finPl!e:
Bas de \Vit
3.13.8 PR

Kog~lstoten

Ras de Wit

60 meter meisje D 8-finale:
Sanna Immer
n.s.

80 m hord~r. .J~·r.r;~ns 1):
Alexander Rijff
16.5 (3e s)

Mark Schutte

jongens D:

4.01.8
1):

8.14
7.08

ft_ ....,,.,..... ..... • .. .."(.: ~-..... e-,. ,
S !l'\d:l'
r:=""'' w.-c._j<'~ r.::..~~~~.:'J-.!!,!~_v .
Jeroen Adelaar
18.04
Mark Schutte
14.34

Speerwerpen meisjes 1):
Saranka Hoekzema
Chrystal van Kleef

13.89
13.31

Verspringen meisjes D:
Saranka Hoekzema

3.91

Kogelstoten meis.ies D:
Saranka Hoekzema

6.35

Riek Schutte heeft tijdens een
trainingsavond zijn blauw met
rode Nike trainingsjack laten
liggen. Wie heeft het gevonden?
S.v.p. beiLn naar Riek tel. 0235263067
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INDOOR ZAANDAM
A.V. Zaanland organiseert op zondag 1 november 1998 en zondag 7 maart
1999 indoorwedstrijden voor pupillen en CD junioren. De wedstrijden worden
gehouden in sporthal De Vang aan de Vermiljoenweg in Zaandam.
Voor alle groepen zijn er de volgende driekampen:
40 m +kogelstoten+ verspringen (technische driekamp)
.. 40. m + kogelstoten + hoogspringen (technische driekamp)
40 m + 35 m + 30 m (sprintdriekamp)
Iedereen kan zelf kiezen aan welke driekamp hij mee wil doen.
Voor iedere· driekamp zij_n.er aparte prijzen.
Aan het eind van de dag is er voor alle leeftijdsgroepen nog een 600 meter.
De dag is in.verschillende .Jiokken ingedeeld , en het VOORLOPIG tijdschema ziet
er als volgt uit:
Pupillen:
C/D junioren:
10.30- 13.00 technische driekampen 10.30 - 12.00 sprint driekampen
13.30- 15.30 sprint driekampen
12.30 - 16.00 technische driekampen
16.00 - 16.45 600 meter
16.45- 17.30 600 meter

..
Gezien het bovenstaqnde tijdschema is het mogelijk dat een deelnemer aan een
technische driekamp EN o.an de sprintdriekamp me doet. Meedoen aan beide
technische driekampen kan niet.
Inschrijfgeld: alle driekampen f 6,=1 600 m /2,=
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Jippie d~ SchoUerenveJdfoop is er weertil
De vijfde: Haarlemse Scholieren

v~!dloop

· De atletiekvereniging AV Haarlem-organiseert "-~vijfde Haarlemse
scholierenve/dloop': Deze-zaf-op-woensdagmiddag-3&-september·gehouden
worden op en rond de baan. -Het-startschot-voor de---ee,'Ste-serie vatt-om ± 15:00
uur.
Alle scholen voor ba5is- efl voortgezet onderwijs uit Haartem-en-omgeving-zijn
hiervoor uitgenodigd. Schotieren van -de-basisschool-van -groep 5 t / m -B--en
scholieren van b:·t voortgezet onderwijs van klas t-en -2 -kunnen--hieraan meedoen.
Er is tevens ee,., velaloop voa~..-· meesters- en ·-juffen.
Groep 5 loopt± 1000 meter, groep 6 t/m 8 1600
meter en het voortgezet onderwijs en de
leenkrachten 1600 meter.
Per groep/ klas en per jongens/ meisjes zullen er
te verdelen zijn. Tevens wordt er gestreden voor de
wisselbokaal voor de beste school.

Inschrijven:
We vinden het hezlleuk als jullie allemaal mee doen en als je tevens je
klasgenoten vraagt om ook mee te doen. AIs je mee wilt doen kun je je opgeven
via ja sportdocent op school, of via Jaap van Dèursen (023- 5259404) of Baltien
de Wit (023- 5263123).

Jury:
Voor deze middag hebben we jullie hulp nodig om de veldloop goed te kunnen
laten verlopen. We vinden het heel fijn als jij je aanmeldt om op woensdagmiddag
30 september te assisteren en een fantast ische middag mee te creëren en te
beleven.
Tot 30 september en vriendelijke groeten,
Jaap van Deursen (023-5259404) & Baltien de Wit (023-5354297)

de wissel

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

opgericht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeu rd

het dagelijks bestuur:
giroreken ing 643883

secretaris

penningmeester

joop van drunen

baltien de wit

rob de nieuwe

bankrekening 56.80.1 0.477,

ramplaan 98

velserstraat 18rd

ramplaan 5a

t.n.v. penningmeester a.v.

2015 gz haarl em

2023 bc haarlem

2015 gr haarlem

haarlem te haarlem

tel. (023) 524 43 40

tel. (023) 526 31 23

tel. (023) 524 82 74

lange afstand groep

CID jun + pupillen

voorzitter

de wedstrijdsecretariaten:
AIB jun + senioren
joop van drunen

rob de nieuwe

baltien de wit

ramplaan 98

ramplaan 5a

velserstraat 18rd

2015 gz haarlem

2015 gr haarlem

2023 bc haarlem

tel. (023) 524 43 40

tel. (023) 524 82 74

tel. (023) 526 31 23

giro 550553

g iro 122976

praktijk clubarts

redactieadres

ledenadministratie

f.s.g.m. knuvelder

josé spaan-capellen

jos van belle

van oosten de bruijnstraat 5

kortenaerstraat 6

sparrenstraat 26

20 14 vm haarlem

2014 rr haarlem

2023 wx haarlem

tel. (023) 534 04 80

te l. (023) 524 73 47

tel. (023) 527 23 38

r

-'

FRANK VERSTEEG

Helene Swarthstraat 12 I 2024 HB Haarlem I Tel. (023) 52596 73 I Fax (023) 527 79 91

