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JAARVERGADERING 

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

DONDERDAG 11 MAART 1999 

Belangstellende ouders/verzorgers van onze jongste jeugd zijn als toehoorders welkom. 

Plaats: krachtcentrum A.V. Haarlem, Pim Muliersportpark te Haarlem. 
Aanvang: 20.00 precies. 

AGENDA: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken 

Te behandelen stukken dienen 1 0 dagen voor de vergadering te wordc!1 ingediend bij de secretaris 
3. Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen 
4. Jaarverslag van de secretaris en jaarverslagen diverse commissies 
5. Jaarverslag van de penningmeester 
6. Rapport van de kascommissie 
7. Verkiezing van het bestuur 

Volgens rooster is aftre ·~end: 
Rob de Nieuwe- penningmeester (eventueel 11erkiesbaar) 
Kandidaat bestuurslid: 
Eventuele voordrachten van kandidaten voor deze functie dienen, ondertekend door 5 leden en 
vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, 10 dagen voor de vergadering te worden 
ingediend bij de secretaris. 
Tevens bekendmaking van de diverse commissies. 

8. Vaststellen van de begroting 1999 
9. Ingekomen voorstellen 

Voorstellen dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de secretaris (ujferlijk 
1 maart 1999) 

10. Verkiezing kascommissie 
11 . Rondvraag 

Namens het bestuur 

Baltien de \VIt- van de Ree 
secretaris 

JAARVERSLAG OVER 1998 
Degene, die het financieel verslag over 1998 v66r de jaarvergadering wenst te ontvangen, dient 
onderstaande strook uiterlijk 1 maart a.s. te geven aan. c: :.: ~;turen naar de penningmeester. Het verslag 
zal dan binnen 1 week aan u worden toegezonden. 

Ik wil graag hetjaarverslag over 1998 ontvangen. 

Naam: .. . ..... ... ..... ... ... ... ..... ... .. ... . .... .... .. .. .. .. .. ... .. . .... .. .... .. .... ... .......... .. .... ..... ....... . ........... . .. . .. . 

Adres: .. ... .... .... .... ... ........... ... .... ... .. .... ..... ... ........ ... ... .. ... ....... .... ...... ... ... ..... .. .............. .. ... ..... ..... . 

Postcode en 'WOOnplaats: .. .. .. .... , . .... .. ..... ... .. .. ..... .. .. ... ...... ... ... .... ... ... .... ...... . .. .. ........ .. .... .... ........ ... . 
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~~ I);.. junioren: · · ~~ 

~~ M_.J. (Maaike)d_e Jong Romolenstraat 52 2032 RZ HAARLEM l~~ 
~~ M. (Mandy) Heerland H. van Alphenstraat 28 2032 XL HAARLEM . . ··-.:. 
~ . ~ 
~~ « < ,. • • '\( 
~~ ,..-moren: ~5 
~~ S. (Sabine) Munk ze Vooruitgangstraat 11 2032 NH HAARLEM ~~ 

~ i' <~ e--: 
(~ @!if!IOI'al: ~< i M.J. (Maf't() van Deursen Schneevoogtstrciat 9 zW. 20~2 XE HAARLEM ~~ 
-~ . ~ 

~~ Senicaren L.A.: ~ 
~~a.H. (Ronold) v 8ochove Klipper 71 1991 M V VELSERaROEK . ~ 
~~ A. (Ton) Johan Alberdingk Thijmlaan 20 1106 EK HEEMSTEDE · ~~ 
~~ P.M.J. (Peter) Prins Deken Zondaglaan 65 2114 EB VOGELENZAN& ~ 
« . ~ 

~~ . . . 55 
-~~~w~ 

AdrgwijzigincJtl!: _ 
Erik van der Veen, Spaarnwouderstraat 11, 2024 EH HAARLEM 
Bas Gevaert, Stodionweg 41n, 10n RW AMSTERDAM, tel.: 020- 6762490 

Telefoonnummert trainers: 
Ruud Wielart 023 - 5312939 
Han Baauw 023 -.. 5421351 
Timo v Kempen 023-5425153 
Rob Schlüter 023-5250752. 

Martijn Spruit 
Baltien de Wit 
Oscar Soethout 

Bij geen gehoor Joop van Drunen 023 - 5244340 
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020 - 6230274 
023 - 5263123 
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ö . • TRAININGEN: . 

· · .I In verband met de kerstdogen en Oud- en Nieuwjaar, komen de volgen~e 

I 
ti'~1in i rtgen te verval!en: 

w 0-~il:S.cl.ag : 

Donderdag: 
-Pupmerttroiningen van 23 en 30 december 
Extranhcltr·a ining vare 24 en 31 december 
Krachttn:ûni~ L A. van 24 en 31 december 
Krachttraining van 25 december en 1 januari 

l)~~ ~~v.: r rse trainingen 900" normaal door!!! 

:. KRACHTCt:NmUM 

Ons kra~htcen trutn heeft een grondige opknapbeurt ondergaan. Veel 
houtw~r\<: aan cl<::! z1J,:;":!.r.den is vervangr~n, de dekbekleding is geheel 
verwijd?rd en çpnieuw aangebracht, goten gerepareerd; afvoeren vernieuwd 
e.d. 

Het gehele kar'\.-.;ei is uitgesmeerd .over een periode van twee jaar. 

(Ie t cta!c kosten ruim/25.000,-

: Wij hopen dan col< dat we er zo'n 10 tot 15 jaar mee vooruit kunnen . . . . . 
•• • • • • • •• ~ • ••.• • 0 " •• ~~ · ·· ............... ~. • . • ••••••••••••••••••••••••• ···~· ••••••••••••••••• 

''"n de "'oo·· ~~ ~....-.-...e~ " "' ~ " w .... ~ ~...,. ..... ........... . 

Bijna is !998. ten e~nc!e. Wanneer u dit leest zitten we in de bekende 
donkere dagen voor de Jaarwisseling met in het verschiet een nieuwe 
jaar met z'n or.getwijfeld vele verrassingen en, naar 'ik hoop, vooral 
in positieve. zin. 

Wanrw..er we de balans opmake~ over het afgelopen· jaar, komen we wat het wereldgebeuren 
betreft tot ee.n h~.el sombere balans. Miljai:noen mensen, waaronder veel kinderen, verkeren in 
erbarl:":: ~ ',:': -- : ·- -· _: _ •. __ , . .:. ~:::71. Oorlog- ho;~er- kou, wij wor<;~n er dagelijks via de beeldbuis 
tnee g~c,"'nfronh;;erd. 
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Wa~!"leer ik dan a!s voorzitter van onze A.V. Haarlem de balans opmaak over ons 
verenigingsleven, wat stelt dat dan voor ten opzichte van het hierboven geschetste 
wereldbeeld. , Wat betekenen dan de eventuele scheurtjes en probleempjes in onze 
vereniging ...... niets helemaal niets. 

Goed het jaar 1998 kende voor onze vereniging wat oneffenheden o.a. het maar niet willen 
groeien van ons ledenaantal, een niet al te beste opkomst van onze oudste junioren en 
senioren tijdens de trainin_gen, het slechte wedstrijdbezoek van een groot aantal van onze 
atleten, de te gerirtge medewerking aan onze verenigingswerkzoomheden. Allemaal zaken die 
beter kunnen e,n ook beter moeten!! 

1998 kenden ge!u}.:k!g ook positieve punten: 
• De komst van Tïmo van Kempen voor onze Lange Afstanders, Timo levert goed werk af 

voor deze groep. 
• Gerard Metten die geheel belangeloos assisteer-t bij het pupillengebeuren. 
• Han Baauw die als een jonge hond werkt met zijn lopers en dat niet zonder resultaat. 
• Erik Rollenberg die - hoewel eerst schoorvoetend - later toch spontaan de bereidheid 

toonde om de groep C/D-ers van Martijn Spruit over te nemen. 
• Het l!itstekenc::f presteren van een aantal Haarlem atleten. 
• De wedstrijdcommissie van de L.A~ Groep die onder leiding va~ Bert Boesten zorgde voor 

een financiële injectie, die het begrote financiële tekort over 1998 halveerde. 
Tot slot van deze opsomming: 
• de steun van een niet lid, namelijk de heer Lolke van Voorst die het gehele jaar klaar 

stond om allerlei werkzaah_\heden (en vaak niet de leukste klussen) voor ons op te knappen. 
Al deze positkwe gebeurtenissen droegen er toe bij, dat de weegschaal ten opzichte van de 
-ninder gesloogde activiteiten in evenwicht bleef. , 

4oewel we via de media getuigen zijn geweest van een groot aantal schitterende prestaties in 
1elerlei tal(ken Win spoM, kunnen en mogen wij er niet omheen dat de sport en dan vooral de 
jeugd:- en breedtesport xorgelijke tijden doormaakt. Vooral de jeugd keert de sport 
~eelvuldig de rug toe: een ontwikk~ling die de volle aandacht vraagt van sportbonden en 
)Verheid. Een gezond getraind lichaam kan nu eenmaal beter de harde en moeilijke problemen 
~ie or.ze maatschappij kent aan. 

Nat het komende jaar 1999 ons gaat brengen? Gelukkig weten wij dat nog niet. Maar wat 
mze A.V. Haarlem betreft hoop ik dat de minder geslaagde punten van 1998 ten opzichte van 
l999 verbeterd zullen worden en dat bovenal onze leden en de ouders van onze jongste jeugd 
~drad1tig de schouders zullen ~etten onder de verenigingsorganisatie. 

ren slotte wens ik aUe leden van groot tot klein met hun familieleden, alle trainers met of 
~onder aanháng en allen , die Haarlem welgezind zijn Prettige Kerstdagen een goede 
laarwisseling en een voorspoedig 1999 toe. 

Jw voorzitter 
roop van Drur.en 
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Indoorwedstrijd DEN HAAG HOUTRUST 

Er worden gedurende het indoorseizoen 1998- 1999 maar weinig wedstrijden georganiseerd 
in de indoortempel Houtrust. Zeker waar het senioren en A/B junioren betreft. 

Op zondag 7 febMJari a.s. is er echter een wedstrijd voor deze groep. 

Het programma voor vrouv;en - mannen en junioren A is: 

· . · 60 m ..,. 60 mh - hoog - ver - kogel - polshoog - 800 m - 200 m 

Kosten; f 6,- per onderdeel, geen prijzen. 
Aanvangshoogte polshoog voor jun.· A en mannen is 350 cm. 
Aanvangshoogte ·polshoog voor ·jun. A en vrouwen is 250 cm. 

. .. 
Inschrijven kan tot en met 30 december a.s. bij Joop van Drunen onder gelijktijdige 
betaling v~ het ir.s.:hrijfge:J . 

Bij meer inschrijvingen telt datum van binnenkomst. 

SINS 
Zondag 3 januari is er voor al 
onze leden, donateurs en overig'e 
belangstellende een 

Nieuwjaarsinstui f! 

Deze instuif wordt gehouden in ons krachtcentrum. 

De je~gd tot en met onze C-junioren worden om t 11.00 uur 
verwacht en onze junioren A/BI senioren en overige 
belangstellende om± 12.00 uur. 

-~-



DE 100 Ht\l\Ri..Ei'ASE HELDt;N VAN DE 20E EEUW 
Samengesteld door"Frarik 'van Ravensberg. 
Deell, ploots 100 t/m 86. 

In oktober kreeg ik e~n telefoontje van René Moesman. Of ik weer eens wat kon 
schrijven over het roemruchte verleden van onze club. Die zoutzakken van tegenwoordig 
moesten er maar weer eens aan worden hèrinnerd dat ze lid zijn van een topcl~ en aan 
het feit dat dit dus verphciüir.gen m.b.t. de lkestaties met zich meebrengt. Na een tijd 
van bezinnin.3 over h~t voc~·Stel van René; 'leek het mij aardig een top 100 van onze dub 
te maken. Dit t.let het oog op de naderende eeuwwisseling. Het idee was snel geboren, de 
uitwerkin2 e;·v~m vcr;t heel wat meer hoofdbrekens. Want hoe vergelijk je prestaties 
uit ver5chillem-ie dec(2;rmia op verschi!ier.de disciplit1es met ell,aor? Hoeveel mensen stel 
je teleur els ze cn(bni{S topprestatie4 niet in de top 100 voorkomen? 
Ik ben d~Ç,;rom . bij de ~menstdHng van deze top 100 noodgedwongen uitgegaan van een 

aantal objcci"iev~ criteria. ·Bij de eerste selectie heb ·· ik de . volgende schifting 
aangebracht: 
• Uitgaande van de ranglijsten aller tijden vaït - ' ·.-::edond uit 1993 (het laatste aller 

tijden b<k:kje dat v;:-r,:;<.:hcnen is) tlö<Je~"t je bij de senioren bij de eerste 100 staan of 
bij de A-junioren bij de eerste 30. Ook de prestaties van na 1993 heb ik getoetst 
aan de lCOe !jenior e~ de 30e A-junior van de ranglijst t/m 1993. 

• , Het. behalen vun t~nmin5te 1 Necierkmdse titel, indivi.dueel of in de estafette, bij de 
· senioren, veterar;en, ·A-junioren·bf B-junioren. · 

• Overige bij:::ondet'e prE-staties als . het (meermaals) deelnemen aan 
interlar.dwedstrijden of Olympisch·~ Spel~, het winnen van sterk bezet- te grote 
wedstrijden, het _verbeteren van Nederlaildsr records, het neer- zetten van 

, . bijzo.rtder-e clubreccrds, een èpvaller.de atletiekloopbaan met successen in meerdere 
disciplines en het aa;1tal keren dat men duo- k!lmpioen is geworden. 

Na deze eerstè ~electie. had ik ongeveer 150 namen, zeelat een tweede selectie 
nood~kdijk bleek. De á·iteJ•in zijn tOèn aangescherpt: 
• Op de ranglijsten aller tijden van Nederland t/m 1993 was nu een plaats bij de 

eerste 20 senioren of een picots bij de eerste 10 junioren A vereist. 
• M.b.t. de bchadde resultaten bij de ·Nederlandse kampiocnschappen was nu 

tenminste v~reist 2x 5 ud bij de esl"afzt-te of lx individueel goud bij de senioren 
en/ of A-jui1;orcn; 

. ' 
Aan deze ci·itèric V..Jidezd or.-.geve?.r de helft van mijn eerste lijst. Van die eerste lijst 
heb ik uiteindelijk nog een kleine 30 a-tleten die niet door de tweede schifting kwamen 
toegevoegd or.1 het honderdtal vol te maken. 
Daarna kwam (en komt) nog het grootste deel van het werk: de zoek- tocht naar alle 
beste prestaties, · ~e geboortedata en anderr. i"!~?.-r-essante wetenswaardigheden ·en 
tenslotte het bepalen van óe uiteindelijke volgorde. 
Deze maand komen de • ·u~ ;1me~s 100 tot ,.," met 86 aart de beurt, volgende ·keer de 
nummers 85 tot en met 71 ~n daarna telkens de 10 volgende atleten, zodat ik in 
december 1999 de uiteind~dijk nummer 1 bekend kan maken. Jullie kunnen zelf meedoen 



aan de verkiezing van de top 3 aller tijden von onze. 
club. Stuur je eigen top 3 voor 1 oktober 1999 met 
een commentaar waarom je deze 3 atleten d~· 

beste uit de historie van onze club vindt naar: 
Frank von Ravensberg, Utrechtsedwarsstraat 41-l, 
1017 WB Amsterdam. 

100. Roei van Ree (geb. 8-3-1971). 
Lid ·van A. V. Haarlem geworden in oktober 1995. 
Kwam daarw:v)r IJit V!'Or De Liemers. 

Beste prestaties bij A.V. Haarlem: 100 m 10.94 (1998); 200 m 21.53 (1998); 300 m 34.01 
(1998): 400 m 47.85 (1998); · 4x100 m 42 .. 49 . {1998): 4x400 m 3.18.82 (1997); 400 m 
indoor 48.80 (1998), 4x200 m indoor 1.32.82 (1998} CR 
Roei is vaiiaf 1997 op de Nederlandse kampioenschappen telkens goed voor een 
finoleplqats, maar mist steeds net dat beetje extra voor het podium: hij werd 2x4e op 
de 400 m en 2x5e op resp. de 4x400 m en de 400 m indoor. Met zijn tijd van 48.16 in · 
1997 op de 400 m v:~rdiende hij de Stijn Jaspers-beker. Ge·zien de sterke vooruitgang 
van Roei in i998 mag verwacht -~orden dat hij in de top 100 van de 21 e eeuw een -veel 
hogere positie zal innemen don 100. -·· · 

99. Rob tër Poorten (geb. 5-2-1939). 
Lid van A. V. Haarlem geworden in april 1972. In 1978 vertrokken naar S.A. V. en vervolgens 
naar Hollandia. 
Beste prestaties bij A.V. Haarlem: 1500 m 4.08.5 (1973); 5000 m 1457.2 (1975) CR; 
10.000 m 31.34.9 {1975); 15 km 49.41 (1974) CR; 10 mijl 50.37 (1975) CR: 20 km 1.06!59 
(1975) CR; halve marathon 1.08.00 · (1973) CR; 25 km 1.22.53 (1975) CR; marathon 
2.27.27 (1975) ÇR;-.4x~5 km 3.29.36 (1974). 
Eerste Haarlemse topatleet op de weg bij de senioren. Rob werd in 1975 geselecteerd 
voor een 30 km weginterland in Berlijn, maar kon ·door een acute pijn in zijn onderrug die 
een dag ·voor de wedStrijd opkwam niet starten. Eerste Haarlemmer die de marathon 
binnen de 2.30 aflegde, met zijn 2.27.27 werd hij 3e in de midwintermarathon in 
Apeldoorn. Voorts werd hij met 2.28.04 nog 10e in de marathon van Amsterdam, won hij . 
een 10 mijl in Edam, werd hij 9e op de NK 25 k1,, en won hij 3x de ónderlinge 10.000 m 
op de baan (1972, 1973, 1975). Rob vierde later als veteraan successen bij S.A.V. Hij is 
op de 10 mijl nog altijd ~de snel~e A.V. Haarlemmer. Rob kon door zijn rugblessure in de 
jaren 1976 en 1977_ niet zijn succesjaar 1975 vervolgen. Hij is ook nog 3 jaar bestuursl,id . . 

geweest. 

98. Jan_ van .pijk (ge~. 4-6-1954). 
Lid van A. V. Haarlem geworden in maart 1976. Kwam daarvoor uit voor A tos. · 
Beste prestaties bij_ A.V. Haarlem: 100 m 11.4 (1978); 400 m!: t4 (1976); 4x100 _m 42.4 
(1978); 4x400 m 3.36.5 (1977); 110 m horden 15.0 (1980); 400 m horden 58.8 (1977): 
hoog 1.95 (1977); polshoog 4.00 (1980): ver 7.01 (1976); h.s.s. 14.15 (1977) CR; speer 
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40.:32 '(1979); 50 m horden indoor 7.4 (1977) CR; 60 m horden indoor 8.8 (1978); ver 
indoor 6.60 (1977); h.s.s. indoor 14.10 (1977) CR 
Sympathieke all-round atleet uit Zandvoort die ...... :07'6 tot 1982. van grote waarde was 
bij dé PH-bekerwedstrijden. Won 3 medailles op de Nederlandse kampioenschappen: 
h.s.s. indoor (2e in 1977), h.s.s. (3e in 1977) en 4x100 m (3e in 42.4). In juli 1982 maakte 
Jan als ervaren bergbeklimmer in de Oostenrijkse bergen een lelijke val, veroorzaÓkt 
door een lawine. Daardoor kwam er een plotseling einde aan zijn atletiekloopbaan. Dit 
nam niet weg dat Jan zo gaL'W als het maar enigszins kon weer als supporter meereisde 
met de PH-bekerploeg. Hij kreeg in 1976 de Van Musscher-beker uitgereikt . 

... .. . .... 

97. Remco Steen (geb. 6-10-1966). 
Lid van A. V. Haarlem geworden in juni 1979. 
Beste prestaties: 100 m 11.4 (1989); 4x100 m 43.78 (1984); 110 m horden 17.4 (1987); 
hoog. 2.10 (1990); ver 6.50 (1988); h.s.s. 13.35 {1988): speer 40.56 (1989); hoog ind00r 
2.00 (1988). 
Van 1987 tot en met 1991 v~ste 2 meter-springer en groot puntenverzamelaar in de PH
beker. 'Bij deNK kwam hij ondanks zijn capaciteiten bij .het hoogspringen nooit op het 
podium, wel werd hij lx4e (indoor jongens A in 1985) en 2x~e (jongens A in 1984 en 
1985). Stopte eind 1991 met de wedstrijdsport. Broer Misja Steen sprong ook nog eens 
2.05 hoog in 1989 en haalde net niet deze top 100. En om de band van de familie Steen 
met A. V. Haarlem verder te illustreren is het nog vermeldenswaard dat vader Bert 
Steen van 1986 tot 1989 bestuurslid was. 

96. Wim. Effern _(geb. datum onbekend). 
Actief van 1927 tot 1932. 
Beste prestaties: 800 m 2.02.6 (1930); 1500 m 4.12.8 (1930) CR; 4x400 m 3.31.0 (1930): 
Olympische est. 3.47.2 (1930); 3x1000 m 8.06.2 (1930) NRICR: 4x1500 m 17.41.0 (1932) 
NRICR. 
Win('deb~eerde in 1927 in de Nederlandse ploeg en nam in 1928 deel aan de 
Olympische Spelen van Amster:dam. Hij kwam in totaal in 3 landenwedstrijden uit en 
werd · • ·in estafetteverband · 3x Nederlands 
recordhouder. Maakte de eerste glorietijd van de 
H.A.V. mee, waarin 10 jaar achter elkaar de P.H.-beker 
werd gewonnen. 

95. Dick Hagtingius (geb. 10-8-1920). 

Actief van 1941-1946. 
Beste prestaties: 800 m 2.10.4 (1941); 1000 m 3.00.0 
(1941);.,1500 m 4.11.2 (1944); 3000 m 9.04.8 (1944) CR; 
2 mijl10.03.4 (1946) CR; 5000 m 16.11.1 (1942): 3x1000 
' . . 
m 8.26.0 (1944); 4x1500 m 17.02.2 (1944); 4000 m 
koppelra~e 10.52,7 (1943) 
Dick won 2x goud op de NK met de 4x1500 m 
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estafetteploeg (1941, 1943), de eerst~ keer zelfs in een Nederlandse recordtijd. Voor 
een 2e plaats op de 5000 m tijdens de gewonnen PH-bekerfinale van 1941 kreeg Dick de 
Van Musscher-beker, in 1946 kreeg, hij voor ai zijn werk. binnen de dub. No de oorlog 
werd Dick ac-tief in het bestuur (van 1945 tot 1970, waarvan 15 jaar voorzitter) en de 
redactie van het clubhlc;.d (ook bij~ 25 joor). Sinds 1910 leidt hij met groot 
enthousiasme de Reunistendub van de H.A. y. Haarlem, die jaarlijks in De Rusthoek in 
Bloemendool bijèenkomt. ' ·· 

94. Erik v~n d~r Veen (qeb. 24-11-1977). 

Lid van A.V. Haar:em gewoi"'de~ 1n oktober 1994. 
Beste prestaties: 100 m 11.28 (1996); .200 m 22.78 (1997); 400 m 50.20 (1996); 800 m 
2.07.9 (1996); 1000 m 3.02.6 (1997);· 4x100 m LHï 08 (1996); 4x400 m 3.18.82 (1997); 
110 m horden 17.8 (.1995); hoog 1.80 -(1997); ver 6.44 (1997); kogel 10.45 (1997); 50 m 
indoor 6.6 (1995); 60 m indoor 7.43 (1996 ); 200 m indoor 23.28 (1996 ); 400 m indoor 
51.74 (1996); 4x200 m indoot· 1.32.82 (1998) CR. 
Erik won in 1996 sensationt ::.1 goud op deNK ;oom jongens A. Helaas ging het seizoen 1998 
goeddeels verloren, maar ook Erik heeft nog een atletiektoekomst voor zich in de 21 e eeuw 
en niet alleen als 400 meter-loper. Voor zijn tijd van 50.20 in 1996 kreeg Erik de Joop van 
Drunen- bokaal. · 

93. Kees Visser (geb. 1911). 
Actief van 1929-1936. -· 
Beste prest51ties: 300 m 2.13.0 Gaartal onbekend); hoog 1.75 (1931); ver 5.43 (1936); 
discus 33.66 (1936); speer 55.30 (1932) NRICR. 
Kees viel al in 1929 op door het clubrecord hoogspringen op 1.73 te brengen. Grotere 
successen behaalde hij echter met de speer: 
Nederlands kampioer"l in 1931, 2 verbeteringen van het Nederlands record in 1932, 1· 
uitverkiezing voor de Nederlandse ploeg (in 1931) en met 55.30 blijft hij tot 1959 
dubrècordhoudcr. 

92. Bas Fen!'is (geb. 5--4-1914). 
Actief van 1941-1986. 
Beste prestaties: 100 m 13.6 {1947); 1000 m 3.12.2 (1965); 1500 M 4.33.1 (1947); 3000 
m 9.37.3 (1947); 5000 1n 16.44.0 (1947); 10:000 ;:· ~R.25 {1955); 15 km 53.49 (1957) CR; 
1 0 mijl 1.04.41 (i968) CR; 1 uur 16.180m (1954) CR; 20 km 1.14.08 (1962) CR; halve 
marathon 1.36.00 (1973); 25 km 1.37.06 . (1962) CR; 35 km 2.40.44 (1964); marathon 



3.03.15 (1962). 
Bas is voor Hc.arlem de pionier op de lange afstand geweest. Nadat hij op 32-jarige 
leeftijd van het v1ielrenners was overgestapt op het hardlopen, ging zijn aandacht al 
spoedig uit naar de afstcnd.er1 bover. de 10 km. Het duurde even voordat het bestuur 
hem toestemming gaf om te starten op een uurwedstrijd (in 1953), maar daarna was er 
geen houden mezr· a~n: Hz·fst 17x liep Bas een clubrecord, als eerste Haarlemmer 
volbracht hij de moratho~ (in 1955) en decennia later liet hij zien dat lange afstond 
lopen tot op hoge le~fri~d vol te houden is. Twee keer werd Bas Nederlands 
veldloopkompioen bij cle veteranen: in 1967 in de klasse 50+ en in 1974 in de klasse 60+. 
In 1969 ~0~1d Bas mzt zijn marathontijd van 3.27.20 eerste in de klasse 55+. Voor die 
prestotie !~reeg hij w:m hzt bestuur de i<reigsman-beker . In 1984 maakte Bas zijn 
zoveelste coMc-bcck, \'Jc.::wvoor hij de 8ap van der Po!-beker kreeg. In zijn laatste 
wedstrijd op 72-jari§e leef-tijd liep hijnog altijd 62.09 op de 10.000 Mm(1986). 

9:1. . J etircy .sumvan (qeb. 11 -11 -1 970). 

b:id van A.V. H<!orbm gcw'Jrc'-:n in oktober 1988. 
Beste prestaties: 100 tu 13.4 {1989); 800 m 1.56.33 (1996); 1000 m 2.39.5 (1989): 1500 
m 3.51.92 (19·9~); 3001 m t1J..t;-.9 (19~3); f>GOO m 14.21.28 (1998); 15 km 47.07 (1996); 
4x400 m 3.40.72 (1998); 3000 m steeple 9.05.16 (1996). 

De beste 1--'oC!iarler.:lï.e:· van de jaï'en '90 in de cross en op de st~ple chose. De 
middenofstundatle.et won in de r~intcrs va:1 96/97 en 97/98 vijf keer een cross in het 
Kennemercrosscircuit, werd le itl d~ Grote Bv- _ .:..: (1997) en 21e bij de NK cross 
(1997). ·op de ste~pie ch{ISZ is zijn beste prestatie bij de NK een 6e plaats in 1996. Bij 
de P.H.-beker-~·.•edstr·ijder. lo:;,pt Jeffrey voak dubbel: de 1500 m en de 3000 meter 
steeple. Dit joor ~<.;erd het op de 2(~ competitiewedstrijd zelfs een drie-dubbe.; 
optreden, omd:ri· hij oo!< cle t;.x.qco r,, er r.og "ev·cn1

' bij deed. Gezien zijn tijd op de 15 km 
(maar·5 seconden bm:27! he-r clui;:·ecord) heeft hij ook grote mogelijkheden op de weg. 

90. f\Jèco Tr~~p (geb. 5-10-1961). 

Actief van 1970-1~94. 
Beste pr~staties: 100 m 11.07 (1988); 200 m 22.3 (1987); 400 m 51.3 
(1989); 800 m 2.18.4 (1994); 1.000 m 2.49.2 (1991); 10.000 m 36.52 
(1991); halve mcrathci') 1.'·1'1.42 (1978); 4x1W m 42.4 (1988); 1000 m 
snelw.-4.29.5 (1979); 3 km S'-:elw. 15.25 (1~79); 5 km snelw. 26.48 (1977); 
half uur snelw. 5259 i'r. (1977); 10 ktn s~1eiw . 55.17 (1977); halve marathon 
snelw. 2.27.30 (1970); v~r 6.47 (1966): 50 m indoor 6.60 (1991); 60 m 
indoor 6.9 (1990); 200 m indoor 23.26 (1990); 400 m indoor 53.94 (1991); 4x200 m 
indoor 13.58.8 (1993) CR; ~OOO .. m snelw. Indoor 16.17.9 (1978). 
Nico Heeft Lvel een von ée ettzrkl/Jaardigste atletiekloopbanen binnen de A.V. Haarlem 
gehad. Bc-..gcnm-.,r. als ~en middelmatig atleet die nergens in uitblonk, behaalde hij 
uiteindelijk - op 3 frorr; .... a opvailende pr(. _. i·aties. Al jong cMtdekte Nico het longe 
loopwerlc en in 1974; cp 13-jarige leeftijd, volbracht hij al zijn eerste halve marathon. 
Dot kunststu!-'.Jt! zou !·dj d-?. vi~ï' volgende ja1 .. en telkens herhalen. Op 15-jarige leeftijd 

.. ,0-



had hij inmiddels de ~nelwandelsport ontdekt en haatde hij als eerstejaars B- junior 2x 

de Nederlandse ploeg bij de A-jeugd. In de jaren 1977-1979 was hij als snelwandelaar 
ook drie keer succesvol op deNK (3e in 1977 en 2e ,in 1979 op de 10.000 meter jo~ 
A en 3e in 1978 op de 3000 meter ;·ndoor jongens A). Vahaf 1980 richtte Nico zich weer 

volledig op het hardlopen, maar nu op het 'sprinten. Hij werd een trouwe klant in de P.H.
bel<erweds'(ri_jden en behaalde in 1991 zelfs een vierde medaille op deNK: zilver op de 
4x100 m. In 199·4 leverde Nico zijn (voorlopig?) laatste kunstje door een onderlinge 
loopmeerkamp te .wimit!n. Nico is ook vanaf 1988 in de redactie van De Wissel actief 
geweest en vanof 1992 in het bestuur. Hij leverde met de jubileumkalender 1920-1995 
in vooral grafisch opzicht een historisch werk in de geschiedenis van de club af, en doet 

.het sindsdien wat rustig·er aan. Broer Marcus Treep haalde net deze top 100 niet, maar 
aardig is wel te vermelden dat tV,arcus de jongste Haarlemmer is die ooit een halve 
mar~hon volbracht, hij vJaS in 1977 pas 12 jaar oud. Later werd Marcus een goede 
springer met 1.89 hoog (1986); 6.74 ver (1986): 13.09 h.s.s. (1987) als beste prestaties. 

8~. Steph van IJ\us~:~$r (geh. datum onbeKend). 

Overleden in mei 1986 op 83-jarige leeftijd. Actief van 1925-1943. 
Beste prestaties: 50 m 5.8 (1.932) CR; 60 m 7.9 (1943); 100 m 12.5 (1925); 400 m 58.8 
(1925); hoog 1.65 (1929); ~olshoog 2.90 {1928); ver 6.5o (1926); h.s.s. 14.13 (1930) CR. 
liefst 52 .jaar was Steph in het bezit van het clubrecord hink-stap-springen (vanaf 
1925), dat hij zelf Bx verbeterde. Op de 50 m is hij nog altijd de snelste Haarlemmer 
ooit (zelfs nog Snelier dan het indoorrecord). Individueel hoogtepunt was zijn 15e plaats 
op de Olympische Spelert van Amsterdam in 1928, uiteroord bij het hink-stap-SJ)rir:gen 
(13.93). Door zijn met 5 anderen gedeelde 6e'plaats bij het hoogspring~n (waar- mee hij 
116 punt verdiende) won de H.A.V. in 1929 met het kleinste verschil ooit (namelijk die 
116 punt) de strijd om de P.H.-beker. Bij deNK pakte Steph twee medailles: brons in 
1933 en zilver in 1935. Later werd hij actief in de biljartwereld. Ook schonk hij de 
vere11iging in 1935 een wisselbeke;• die nog altijd jaarlijks wordt uitgereikt aan een jong 
atleet die een opvallende prestatie heeft geleverd op een seniorencompetitie-wedstrijd. 
Toen het er naár uitzag, dat zijn clubrecord hink-stap-springen niet snel verbeterd zou 
gaan worden, ioofde Steph ~ prijs uit voor degene die dat zou lukken. 
Die prijs is in 19Tl echter ai lang verjaard als Jan van Dijk hem eind~lijk 
onttroont. 

88. Arno von Vugt (geb. 23-12-1963) . . 

Lid van A.V. Haarlem geworden in· mei 1978 actief tot 1989. 
Beste prestaties: .100 tn 11.3 (1985); 1000 m 2.51.7 (1985); 1500 m 
4.56.0 (1980); 4x100 m 46.3 (1981); nóog l.&J tl982); polshoog 4.80 
(1985); ver 6.82 {1985); kogei ·!0.30 (1986): speer ·45.26 (1985); 
polshoog indoor 4.60 (1986). 
Niet te verwarren ~et Je :ets jongere Ar·:;.o van Vught (die t; ,edio jaren 80 ook lid van 
A.V. Haarlem was). All-round atleet, maar toch vooral polsstokhoogspringer. Verbeterde 
bij de AB-jeugd 9x een dubrecord polsstokhoogspringen. In dezelfde discipline 



behaalde hij 2 bronzen medailles bij de Nederlandse kampioenschappen (bij de A-jeugd 
indoor in 1982 en bij de senioren indoor in 1986). Dat Arno als meerkamper ook zijn 
mannetje stond, blijkt uit het feit dot hij in de jaren '80 maar liefst 5x clubkampioen 
werd: in 1980 bij de B-jeugd, in 1981 en 1982 bij de A-jeugd en in 1985 en 1986 bij de 
senioren. Kreeg vanwege zijn prestaties in de PH-beker van 1985 de · Van Musscher
beker. 
Broer Lex van Vugt was in de jaren '70 en '80 een verdienstelijk meerkamper en werper 
met beste prestaties op i<<r3el 11.38 (1978); discus 33.86 (19C2); speer 52.78 (1977). 
Bovendien zat Lex van 1980-1986 in de reelactie van de Wissel. Als zovelen haalde Lex 
net niet deze top 1CO. 

87. Hans van Enkhuyzen (geb. 20-6-1946). 
Lid van A.V. Haarlem geworden in mei 1987 acfï~f 71J? 1988. Kwam daarvoor uit voor A.A.C., 
Metro en Altis. 
Beste prestaties bij A.V. Haarlem: 100 m 11.5 (1987); 4x100 m 42.94 (1987); 110 m 
horden 14.6 (1987) CR; ver 6.34 (1987). 
Uit Amersfoort afkomstige hordespecialist, die in 1972 (toen nog A.A.C.-er) het 
Nederlands record op de 110 m horden op 13.8 bracht, meedeed aan de Olympische 
Spelen van München (waar hij zelfs 14.02 liep) en die als lid van Metro/ A.A.C. in 1969 eri 
1971 Nederlands kampioen werd op dezelfde discipline. 
Bij A. V. Haarlem had Hans een korte maar succesvolle atletiek loopbaan. Hij verbeterde 
het stokoude clubrecord op de 110 meter. horden van Wim Kaan tot 14.6 (nog steeds de 
snelste handtijd van een A.V. Haarlemmer) en won in 1987 in de veteranenklasse 40-45 
jaar twee medailles op de Nederlandse kampioenschappen: goud bij het verspringen en 
zilver op de 100 meter. 

86. Jaap Veenendaal (geb. 13-8-1936). 

Actief van 1955-1957. 
Besté prestaties: 100 yards 10.3 (1955); 100 m 10.8 (1955) NR/CR; 200 m 23.0 (1955); 
220 yards 23.0 (1955); 300 m 38.2 (1955); 4x100 m 44.1 (1955) CR; Zweedse est. 2.04.8 
:1955); 4x300 m 2.37.7 (1955); Olympische est. 4.01.0 (1955); ver 6.00 (1955) . 
Korte maar . hevige atletiekloopbaan bezorgde deze rassprint er• een aantal grote 
iuccessen. Jaap wet .. d in 1S.J5 de eerste Haar.emmer die Nederlands kampioen werd op 
]e 100 meter j<>ngens A. In dntze!fde jaar verbeterde hij bij de jeugd 5x een 
:lubrecoï•d, maar ook het Nederlands record or d"!. 100 meter ging eraan. Jaap bracht 
]at op 10.9, al moet daarbiJ aangetekef'!d worden dat hij die records niet zou hebben 
Jehad als deze records niet· pas in de veertiger jaren zouden zijn ingesteld (voor die 
rijd werd in Nederland, ook bij de H.A. V., door junioren reeds harder gelopen don 10.9). 
iet Nederlands record liep Jaap in zijn enige interland: een jeugdinterland tegen 
)uitsland en België in Gladbach (D). In 1955 kwam Jaap nog uit in diverse andere 
nternationo!e wedstrijd ~.n over de grens c1 gedurende 3 joe.' was hij een belangrijke 
'roef in de PH-bekerploeg. Voor zijn sprintprestaties in 1955 kreeg Jaap van het 
>estuur de .Kreigsmanbeker. 
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Ranglijste~ A.V. Haarlem 1998 
samenstelling Joop van Drunen 
met medewerking vanGer Wessel 

( ) = De beste prestatie van 1997 



discuswerper (39.14) 
Oscar Soethout 12.42 

Leo van der Veer 12.35 
Etienne de Groot 11.75 
Niels Terol 11.09 

4"'100 meter estafette (43. 43) 

kogelstoten (12.53) 
Martijn Spruit 41.85 

Guus Groskamp - Niets T erol - Darcy de Windt - Roei van Ree 42.49 

4"'400 meter estafette (3 .18. 82) 
Ger Wessel - Han Baauw - Barry Bergisch - Roei van Ree 3.27.58 

.RANGLIJSTEN t>AMES EN MEISJES A/8 1998 

100 meter (14.4) 
Marije Zandstro (B) 
Aneska de Windt 
Baltien de Wit (B) 

200 meter {-) 
Marije Zandstro (B) 
Baltien de Wit (B). 

800 meter (-) 
Baltien de Wit (B) 

100 meter horden (-) 
Baltien de Wit (B) 
Marije Zandstro (B) 

hoogspringen (1. 40} 

1.3.60 
13.5 
15.0 

27.51 
31.i 

3.02.1 

17.4 
19.3 

Baltien de Wit (B) 1.48 
Marije Zandstro (B) · 1.30 

verspringen (4. 29} 
Balt ien de Wit (B) 
Marije Zandstro (B) · 

4.43 
4.32 

kogelstoten junioren B (1 0. 06) 
Baltien de Wit (B) 10.38 
Marije Zandstro (B) 7.43 

Discuswerpen .iunioren 8 (-) 
Baltien de Wit (B) 28.83 

Speerwerpen (22. 38) · 
Baltien de Wit (B) 

-I 'I-

26.50 



RANGUJSTEN JONGENS A 1998 

100 meter (11A1) . 
Tim van Kempen 
Jason Mensingh 

200 meter (23. 9) · 
Tim van Kemp~n 
Bart Immer 

400 mete!" (54.1?)· 
Bas Gevaert 
Jas on Mensingh 
Bar·t Immer 

800 meter (2. 02 .1) 

Bas Gevaert · 

12.10 
12.2 

25.94 
26.35 

55:01 
57.5 
28.57 

1.58.93 

4*100 meter estafette (45.68) 

1500 meter(-) 
Bas Gevaert 

3.000 meter (9.26.21) 
Bas Gevaert 

verspringen (6.83) 
Bart Immer 

Kogelstoten (11 .. m 
Tim van Kempen 

4.04.93 

9.00.8 

4.72 

8.43 

Ivo van Kempen:.. Vincent van der Lans- Tim van Kempen -Paul Rijs - Bart Immer 47.5 

RANGLIJSTEN. JONGENS 8 1998 

100 meter (12.1) Verspringen (5.08) 
Vincent van der Lans 12:00 Ivo van Kempen 5.57 
Rob de Wit 12.10 Vincent van der Lans 5.43 
Ivo van Kempen . 12.10 Rob de Wit 5.08 
Matthijs Tè~ngs_ . 12.60 Matthijs Teengs 5~00 

: 

200 meter (24. 62) K~elstoten (10.14) 
Rob de Wit . . 25.32 Rob de Wit 11.48 
Matthijs Teengs 26~87 Matthijs T eengs 11.27 

Vincent van der Lans 24.08 S~erweroen (31. 96} 
(met rUQwind) Ralf T eunisse 37.19 

Rob de Wit 33.48 
400 meter· (54.tn Ar jan Setzekorn 32.13 
Vincent van de~ Lans 52.41 · _Matthijs Teengs 31.39 
Rob de Wit 56.70 
Matthijs Teengs 59.80 :Hoogspringen (1. 60}-

· Ralf T eunisse 1.70 
800 meter {2.02.1) . Ivo van Kempen . 1.70 
Vincent vän der Lans 1.57.41 Vincent van der Lans 1.60 
Ar jan Se-t?e~orn 2.14.76 • 
Rob de Wit 2.16.3 Di se~ .. .;.·Qen {-} 

Rob de Wit 29.18 

-IS-
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CLUBRECORDS INDOOR 
per 1 december 1998 

HEREN 

50 meter e.t. Guus Groskamp 6.08 Zwolle 20.01.96 
60 meter e.t. Mario Westbroek 6.82 Rotterdam 21.02.82 
200 meter e-.t. Mike Bienfait 22.14 Dortmund (D) 08.03.81 
400 meter e.t. Allan Ellsworth 47.90 Maastricht 23.02.84 
600 meter Jan de Ruiter 1.54.74 Den Haag 16.02.91 
1000 meter vakant 
1500 meter Stijn Jaspers 3.44.8 Amerika 11.02.83 
3000 meter Paul Jaspers 8.04.01 Den Haag 04.02.89 
50 meter horden e.t MarcKok 6.88 Zwolle 21.01.89 
60 meter horden e.t. MarcKok 8.06 Den Haag 05.02.89 
4 x 200 m estafette Niels Terol- Roei van Ree 

Erik v der Veen - Ger Wessel 1.32.82 Den Haag 08.02.98 
5 km snelwandelen Frank van Ravensberg 22.04.9 Zuid-Laren 12.02.84 
hoogspringen Ruud Wielart 2.2e Rotterdam 17.02.80 
polsstokhoogspringen Pim Göbel 4.86 Zwolle 31.01.81 
verspringen Hein Macnack (A) 7.43 Maastocht 02.02.85 

Hein Macnack 7.43 Den Haag 07.02.87 
hinkstapspringen Anne Jan van der Veen 15.51 Zuid-Laren 12.02.84 
kogelstoten RobBakker 16.98 Den Haag 31.01 .93 
7-kamp Les Bro,m 4243 pnt Zwoile 22.01 .84 

JONGENS A: 

50 meter e.t. Maria Westbroek 6.24 Groningen 14.01.78 
60 meter e.t. Maria Westbroek 6.99 Zwolle 28.01 .79 
200 meter e.t. Allan Ellsworth 22J~7 Zuid-Laren 20.02.83 
400 meter e.t. Allan Ellsworth 48.53 Rotterdam 13.02.83 
800 meter RonKondon 1.57.5 Rotterdam 20.02.71 
1000 meter Peter Markwat 2.55.18 Den Haag 23.01.94 
1500 meter Paul Jaspers 3.51.0 Dortmund (D) 29.01.84 
3000 meter Paul Jaspers 8.1 8.84 Zuid-Laren 11 .02.84 
50 meter horden e .t. vakant 
60 meter horden e.t. Chris van der Werft 8.61 Zwolle 17.01.83 
3 km snelwandeten Frank van Ravensberg 14.18.5 Rotterdam 10.02.79 
hoogspringen Ruud Wielart 2.11 Leiden 24.02.73 
potsstokhoogspringen Amovan Vugt 4.20 Rotterdam 20.02.82 

Kenneth Portanger 4.20 Parijs (F) 22.12.82 
verspringen Hein Macnack 7.43 Maastricht 02.02.85 
hinkstapspringen Hein JY!acnack 14.75 Maastricht 03.02.85 
kogelstoten Martijn Spruit 14.71 Den Haag 27.02.94 
7-kamp vakant 

JONGENSB: 

50 meter e.t. Tony v .d. Prijt 6.61 Eelde 09.01 .88 
60 meter e.t. Hein Macnack 7.09 Zwolle 22.01 .84 
200 meter h.t. Hein Macnack 23.4 Zuid-Laren 12.02.84 
400 meter e.t. Aemout Leezenberg 54.83 Zuid-Laren 20.02.83 
eoo meter Frans Capell_en 2.03.4 Arnhem 26.01 .75 
1000 meter Peter Markwat 2.55.18 Den Haag 23.01 .94 
1500 meter Paul Jaspers 4.11.43 Zuid-Laren 13.02.82 
3000 meter Paul Jaspers 9.06.7 Zuid-Laren 20.12.81 
50 meter horden h.t. Maarten Hartman 9.3 Utrecht 15.01.83 
60 meter horden e.t. WalterKruk 8.37 Zwolle 25.01.87 
3 km snelwandelen Frank van Ravensberg 14.50.8 Rotterdam 15.02.77 
hoogspringen Walter Kruk 2.01 . Dortmund (D} 28.12.86 
polsstokhoogspringen Kenneth Portanger 3.80 Beverwijk 22.02.81 
verspringen Hein Macnack 7.09 . Zwolle 22.01 .84 
hinkstapspringen Aljan Warmerdam 13.18 Maastricht 03.02.85 
kogelstoten Martijn Spruit 12.85 Zwolle 19.01 .92 
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AV HAARLEM RUNNER..S 

Cokes-~n en de wcmderbo.o.rlijke 
versnelling van Amo 

Zondog 22 november is de eerste cross

wedstrijd van dit seizoen gelopen. Het 
WQS koud. ()e ZC:'l Scheen eenter, zodat 

het toch een mooie loopdog beloofde te 

worden. Toen het startschot klonk stoof 

de fikse groep dedneMr~rs -waaronder 

een groot contirtge."lt A VH-Iopet~s- gretig 
het stroVJd op. Na 5 km zwoegen door het 
zand bereikte de meute de betonweg die 

langs de co!<esoven van de Hoogovens naar 
de pier loopt. · Door blies Ï.<!n een frisse 

zuidooster tegemoet . Md de wind da11!d~ 
ook een donkere cokes-wolk op de lopers 
neer, die menig loper noor adem deed 

happen. AII2P...n op Arno leek de 
milieuvervuiling geer. effect te hebben. 

Ja, hij leek zdfs extra diep ode'm te 
halen. Dat dit niet zondci' gevolgen kon 
blijven bleef' la7er. Bij h.::r 9 km ptmt 
werd hij krachtig to;?..geroepen door zijn 
vrouw Fetske. .. Kom op, je kan hem nog 
inhalen", riep zij. In het door cokes-gas 

beneyelde h•C:tl VG:'l A;•n:J, vzv-ru1derde d..: 
gedaante ven Fets!<e in Karioo, de vroti·w 
van Jeroe11. "0", d3cht t\rno, '\Jer'OP...n zit 
zeker vlak ach·~er· mij", en hij versnelde 
en liep een niet.~~.~ PR. 

PPT 

PS In werkelijl< log Jerom op het 9 km 
punt al 2 minuten c::tchter op Arno. 

-I;-

Uitslogen 

xx sep. Dam-tot-Dam Loop 16.1 
km 

13 Conno DuFossé 1:02:25 

92 Dick Kloosterboer 1:03:41 

87 J eroen Peeters 1:07:35 

45 Roei Ramakers 1:08:17 

53 Jolt Bosma 1:08:25 

58 Louis Dombink 1:09:24 

1302 Mart. Hoekzema '1:18:44 

25 okt. 58e Pim Mulierloop 15km 

2 Jeffrey Suilivan 0:48:34 

24 Getachew Ayelle 0:53:54 

28 Kees Hordijk 0:55:06 

29 Bas Gevaert 0:55:46 

50 Bert Boesten 0:59:50 

54 P.oel R~makers 1:00:05 

57 J eroen Peeters 1:00:32 

58 Arno Molenaar 1:00:38 

70 Martin vd Weiden 1:02:56 

91 Jolt Bosma 1:05:03 

179Rene Ruis 1:15:38 

31 okt. Estafetteloop Spaamwoude 
7.6 km 

?? Jeroen Peeters 1:07:35 

xx mv. Amsterdam Marathon 42 2 • 
lun 

?? Dick Kloosterboer 3:06:0? 
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Hoofdpr!jzen 
Ie JX!JS f ~ JO.OOO. • betastingvrij 276H53 

1,17267 

'6ói;5914 

2e fX!JS J 25 .000,- helastingvrjj 
Je pr!JS I ·;.500,- belastingyr~ 
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Het afgelopen jaar verschenen er steeds 
mooiere artikelen in dit clubblad vnl. van 
de sprinters en de middenlange afstand
lopers. De lange afstandlopers kunnen 
natuurlijk niet achterblijven. Dus heb ik 
alle mijn beschikbare 'high-tech' uit de 
kast gehaald om het volgende verhaal in 

~ ~ Ädr\i;, 1ert90\i 011 "&ró 0'J 

~:~011M Te, 
~1008. 

in dit clubblad te publiceren. 

Al enige jaren hoor ik ' s winters tijdens 
de krachttraining van de lange afstandlo
pers verhalen van Ad Appel en Martin 
Hoeksema over de Jungfrau marathon 
(JFM; zie dit clubblad van de vorige ja
ren) . Aangezien een uitdaging in het le
ven nooit kwaad kan, heb ik mij opgege
ven. En het is natuurlijk altijd leuk als er 

nog meer atleten van de club mee gaan; 
Adrie, Ad, Bert, Jeroen en Martin lopen 
deze marathon ook. Gelukkig was ik nog 
net op tijd met de inschrijving, aangezien 
deze marathon in februari al was volge
boekt. In mei/juni begonnen de loopkrie
bels voor deze marathon pas echt. Hoe 
ga ik trainen voor deze marathon? Extra 
lange duurlopen, veel heuvellopen in de 
duinen, extra krachttraining en een paar 
trainingkampen. [Waaronder in week 
hardlopen in Engeland, de franse hard
loopwedstrijd 'Montée Alpe d'Huez' -14 
km omhoog, om een idee te krijgen wat 
omhoog lopen bekent- en een prachtige 
halve marathon op Vlieland]. 
En verder vooral mentale training; regel
matig het hoogteverschil van de mara
thon op de kaart bekijken en mezelf 
voorhouden dat het allemaal wel mee
valt! Waarom zal ik deze marathon niet 
uitlopen, als ik van mijn vorige tien ma
rathons overal de finishlijn heb gezien? 

~ 30 auqustus 
Vandaag vertrek ik samen met Martin 
per auto naar Zwitserland. Mgelopen 
week had ik Martin gebeld en hij zei 'we 
gaan vroeg weg! ' . Dus ik denk 's mor
gen om een uurtje of vier. Maar nee, 
vroeg is voor Martin een uurtje of negen. 
Dat scheelt dus weer enkele uren rust. 
Onderweg berekent Martin hoeveel uur 
ik over de JFM moet gaan lopen. Hij 
moet er verstand van hebben, want hij 
heeft de JFM al twee keer gelopen en is 
sinds dit voorjaar gediplomeerd looptrai
ner. 



Hij komt uit op een tijd van 3 uur en 40 
minuten. Ik had zelf gedacht aan een tijd 
rond de 4 uur. Na ongeveer 9 uur door 
en over alle europese snelwegen te heb
ben gereden, rijden we het ronovergoten 
Lauterbronnen in. We parkeren onze 
auto bij een hotel. Maar we zijn er nog 
niet. We logeren bij de familie Appel (ma 
+ zoon Ad in huize kronkelhok). Het 
huis ligt net onder Wengen en is per auto 
niet bereikbaar. Dit betekent nog 45 mi
nuten naar boven lopen. In het bos horen 
we al geroep. Ad en Jeroen zien ons al 
aankomen. Het huis ligt langs een zwaar 
deel van het parcours (27 km). Op het 
balkon staat Ad en een vrouw staat met 
een verre kijker naar me te kijken, maar 
ik herken haar niet. Het blijkt de vrouw 
van Jeroen te zijn; Karina. Villa Appel 
blijkt een prachtige chalet te zijn. Met 
een prachtig uitzicht over het dal. Na 
kennismaking met mevrouw Appellopen 
we (Ad, Martin, Jeroen, Karina en me
zelf) direkt door om in Wengenitaliaans 
te gaan eten. Iedereen eet pizza, maar ik 
begin direkt pasta te bunkeren. Op de 
terug weg halen we een kop kofie bij een 
groep lopers uit Wageningen, die Martin 
en Ad de vorige jaren al hadden 
ontmoet. Het gesprek gaat vooral over 
de marathon. Voor het slapen gaan heb 
ik een prachtig uitzicht over het verlichte 
Lauter bronnen. 

~31~ 
Vandaag ga ik met Ad en Martin een 
beetje in de bergen wandelen. Komende 
nacht brengen we door in een afgelegen 
berghut. Het gaat een beetje te ver, om 
dit clubblad met enkele pagina's te vullen 
over wat deze drie kerels daar allemaal 
hebben meegemaakt. 

~~~ 
Begin van de avond zijn we gezond en 
wel terug in Lauterbronnen om bij Jeroen 
en Karina op de camping te gaan eten. 

Vandaag zijn Adrie en Maaike aangeko
men. Ze zijn twee weken geleden per 
fiets uit Nederland vertrokken. Dat is pas 
een voorbereiding voor de JFM. We eten 
lekkere pannenkoeken. En kletsen alleen 
maar over de marathon. In het donker 
lopen we terug naar huis, villa Appel. 

W00\6daq l ~ 
Ik ga vandaag per trein naar Wengeralp. 
Vanuit hier wandel ik naar de Eigerglet
sjer. Dit is het laatste deel van de 
marathon. Een hardloper haalt mij hij
gend en zwetend in. Hardlopen vlak voor 
de marathon heeft volgens mij geen enk
ele zin, je kunt beter goed uitgerust aan 
de JFM beginnen.Het is lekker weer en 
ik heb een grandioos uitzicht over de 
Jungfrau (41 S" m hoog) en de Mönch 
( 409 Sm) . Ik vraag me af of ik deze ber
gen zaterdag ook nog zie, als ik hier 
'hardloop' ; dit is hd steilste deel van het 
parcours. Ik loop 1erug naar de Kleine 
Scheidegg Dit is het finish gebied van de 
JFM. Het bestaat slechts uit een treinsta
tion en drie hotels. Ik kom Arie en 
Maaike tegen. Geb ·\ :kig zijn ze net als ik 
volledig onder de :ndruk en van hoogte 
en steilte van dit parcours. Waar ben ik 
aan begonnen! In het restaurant 
'Eigernordwand' eet ik een tagessuppe 
(wat het is weet ik niet, want het Zwit
sersduits versta ik moeilijk als het bin
nensmonds wordt uitgesproken). De 
soep is oranje, maar wel lekker. Ik schrijf 
wat ansichtkaarten aan familie en kennis
sen en ga daarna per trein terug naar 
huis. Martin heeft gekookt, doodgewone 
hollandse pot. Aardappels, wortelen en 
biefstuk. Na het eten mag ik de afwas 
doen. Voor het slapen gaan verteld Mar
tin mij al zijn problemen met z' n voeten. 
Blaren. Om dit te voorkomen heeft hij 
alle mogelijke soorten sokken en smeer
tjes heeft meegenomen. Hopelijk heeft 
hij er dit jaar geen last van. 
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zoais gewódirl ijk voor een marathon is 
er vandaag eeif PASTA-Party. 's Mor
gens boodschappen doen in Wcngen. We 
kopen alle aanwezige spaghetti op. 
Gelukkig zit de \Vüh~im T ell in makelijk 
te dragen' doz,;n.· Op de terugweg gaan 
we weer; een kop koffie 1~alen bij de 
lopers uit" Wageningen. U gelooft het 
niet maar, we hadden nog niet alle5 over 
de JFM b-esproken. Terug in ons Kronk
elhok, kur1.:1en we k:d<er lu:::chen in de 
zon op het balkon. Na de lunch Joop ik 
naar de cimping in but~rbrunnen. Mijn 
ouders zijn vandaag aangekomen, ze 
komen rlliJ zaterdag aanmoedigen. Het 
is alwee~ enig~ jaren geleden, dat ik met 
mijn oudets 's zomers op vakantie was. 
Dus krijg ik een rci1d!eiding door de 
nieuwe caravan en voortent. Mooi. Na 
een kop thee en het laatste familie 
nieuws lop:en we naar boven. Het valt op 
dat hef aantal afgetrainde; mannen van 
middelbare leeftijd op de camping enorm 
is toegenomen. Temg in ViHa Appel 
wordt er al hard aai1 de pasta gewerkt. 
Tevens komt de familie Boesten opda
gen, zodat de av Haarlem ploeg nu 
compleet is.· Zelfs na zijn huwelijk heeft 
Bert nog wat · wilde haren over. · Hij 
logeert niet !:il l~-~:1 g~wo':lr. hotel in 
Wengen, _ rna~r in de ruigste kroeg van de 
;emi-elitaire ski-oord het beruchte 'Red 
Hot Chili Peppcr' . 
:Jezien de hoeveelheid gasten (de oplet
:ende lezer weet nu wie f. . · allemaal op 
ie pastaparty aanwezig zijn), de grootte 
ran de p~m:cn en de sterkte van bet 
>alkon worden er twee pasta ronden 
~ehouden (voor de liefhebber de eerste 
>astasaus is zonder ananas en de tweede 
>astasaus is met a;.,anas. Als enige neemt 
lert aan beide rondes deel. Het 
~espreksondenverp tijdens de maaltijd is 
:oals u zult begrijpen, cle JFM. ·Eigenlijk 
:aat het nergens meer over, het begint 
en soort slapgel *1 zonder doel of reden 
e worden. We maken elkaar helemaal 

gek over het parcours, de zwaarte, de 
hoeveelheid trainingen, hoogtemeters, 
kleding, speciale _voeding etc, etc, etc. 
oftewel bla, . bla .en; .bla. Vooral de niet 
lopers onder ·ons zullen er wel niets meer 
van begrijpen. Voor vijf zwitserse frank
en kan je bjj Maaike je marathontijd 
voorspellen. Degene die zijn eindtijd het 
beste voorspelt, wint de pot. Ik voorspel 
(op advies van mijn moeder) 3 uur 53 
minuten. Als alle pasta op is (er blijft een 

· klein deel over voor Martin 's ontbijt 
zaterdagmorgen) en de helft van de gas- . 
ten naar huis ?:ijn, besluit Ad voor te le
zen uit zijn verhalen bundel 'spoken en 
geesten rondom huize Zwirgie! 

vrtflaq4~ 
AJs generale repetitie voor zaterdag · h~b 

. ik alvast het alarm van mijn horloge op 
zes uur ingesteld. Helaas heb ikzelf het 
aia: .,. vanmorgen niet gehoord. Maa~ 

gelukkig werd Martin er wel wakker 
van! Na een lang en rustig ontbijt, lopen 
we aan het eind van de morgen de berg 
af naar Lauterbrunnen. We gaan ons 
startnummer ophalen in Interlaken. Bijna 
beneden komen we Nederlanders tegen, 
oa enkele lopers van de Bap vd Pol 
groep. Henk van Bakel vraagt zich af of · 
we al halverwege de beklimming naar 
Wengen zijn . Helaas moet ik hem teleur
stellen en zeggen 'je·bent net begonnen 
en het wordt nog steeds steiler' . Vanuit 
Lauterbronnen . gaan we samen met 
Adrie, Maaike, Jeroen, Karina naar In
terlaken. Interlaken is al volledig in de 
marathon stemming; het parcours wordt 
uitgezet, dranghekken geplaatst, vlaggen 
wapperen al (we kiezen er één uit voor 
het krachthonk van Joop) en de av Suo
mi zit op een terras te eten. Het lijkt wel 
of heel Haarlem & omgeving morgen de 
JFM loopt Na enkele korte gesprekken 
gaan we naar de grote tent waar de start
nummers worden uitgereikt. Wim van 
;:~· .. I ,:;taat voor de tent op ons te wach
ten. Hij is vannacht uit Haarlem komen 
rijden, om ons morgen toetejuichen. 

~ '1..1-



Binnen · is het druk en warm. Ik krijg 
snel een envellope met mijn startnum
mer, chip en de laatste info (kans op do
pingcontrole voor elke loper! klinkt 
spannend, maar gelukkig zijn we niet in 
Frankrijk). Er zijn kraampjes met nog 
meer berglopen (nog langer en nog stei
ler omhoog), souveniers, eten en er wor
den beelden van de vorige Jungfrau ge
toond. Ik kijk er niet eens naar! Zonder 
iets te kopen -verlaat ik de tent . Buiten 
wachten Maaike, Jeroen en Adrie. We 
spreken wat suomies en lopen terug ric.h
ting de auto. We ontmoeten de lopers uit 
Wageningen en om dit clubblad nog vol
ler te kunnen schrijven, kletsen we ge
woon weer verder over de JFM. 
ferug in Lauterbronnen loop ik naar de 
~amping .. Samen met mijn ouders eet ik 
n het restaurant van de camping. Er is 
~en pasta-party. Voor tien zwitserse 
i anken, kan je een bord spaghetti kopen 
}oedkoop zult u denken, maar de nor
nale prijs is 9 frank 90! 
)m 8 uur loop ik terug naar villa Appel. 
3ijna terug staat er een donkere schim 
>p het pad. Na de spookverhalen van 
;isteravond, zet ik mij schrap; maar ge
ukkig het is Wim. Hij heeft een span
loek opgehangen 'hup av Haarlem' . 
~a een flinke borrel naar bed. 

)m mijn horloge pieper vdJl gistermor
en te wreken heeft Martin zijn horloge 
fgelopen nacht elk uur laten piepen! 
njne vent). Maakt mij verder niet uit, de 
acht voor de marathon slaap ik toch 
iet . Het is 6 uur, het is aarde donker 
uiten en het plenst van de regen. Ik ga 
aar beneden voor een ontbijt; Willem en 
,d zitten al helemaal klaar voor de start 
Jen dus niet de enige <!ie niet slaapt 
oor de marathon). 'Lekker geslapen, 
mgens?'. De radio vermeld 'aanzienlij-

k · · ·.·. -:e!heden regen voor deze mor
gen en daarna enkele opklaringen'. Ik eet 
wat cornflakes en brood en zoek daarna 
mijn loopspullen bij elkaar. Gelukkig 
ontbijt Martin geen pasta, scheelt een 
hoop stank. Omdat Villa Appel tangs het 
marathon parcours ligt (27,16945 mtr) is 

· het makelijk om nog wat kleding klaar te 
leggen. Voordat we verder de berg op 
gaan kan ik evt bij nog slechter weer een 
lange broek, muts en handschoenen aan
trekken. Van de overige atieten staan er 
ook tasjes met kleding, spondrank en 
veel dubieuse flesjes en potjes klaar. Er 
heeft zelfs een onbekende Nederlander 
een rugzak bij de voordeur neergezet vol 
met water en/of sportdrank inclusief een 
cassette installatie. Die uiteraard door 
nieuwsgierige Ad werd afgeluisterd. 
Vlak voor zeven uur lopen we in de stro
mende regen naar beneden. Gelukkig 
zien Jeroen, Adrie en Bert er ook lekker 
kletsnat uit. Per trein gaan we naar Inter
laken (op vertoon van je startnummer is 
de trein gratis). In de trein spuit Ad mbv 
een spuitbus Bert z'n haar oranje! Nu 
scnat ik de schilder capaciteiten van Ad 
lager in dan die van zijn beroemde naam
genoot, dus ik sprint weg om deze kleu
ring te ontlopen en zie hoe Jeroen, Adrie 
en Martin ook een beurt krijgen. De 
Zwitsers kijken verbaasd toe. In de nog 
steeds met enorme hoeveelheden naar 
beneden vallende regen lopen we naar 
het Casino Kursaal, de start plaats van de 
marathon (tijdens · de wintersport bete
kent regen in het d?.l , sneeuw in de ber
gen; ik denk er maar niette veel aan). Ik 
lever mijn tas in (wordt naar de finish 
gebracht) en loop naar de start. Je mag 
zelf bepalen in welk startvak je wilt star
ten; ik kies voor het tweede vak (onder 
4uurl0) net achter de elite lopers. Ik ben 
verbaasd dat er zo weinig lopers in dit 
vak staan. Ben ik te optimistisch? 
Gelukkig staan er veel Nederlanders in 
dit vak, maar dit volk staat altijd massaal 
vooraan. Gelukkig houdt het vlak voor 
de start op met regenen. 4 
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Om 08.45 is de start. De JFM begint 
1et een rondje door Interlaken; er staat 
eel publiek en er. wordt met koeiebellen 
eklingeld. Na · Interlaken gaat het rich
.ng Lauterbrunnen. Het .parcours is toe 
u toe redelijk · vlak. ·Het is ook weer 
aan regenen, I·Ii Wilderswil schreeuwt 
r iemand 'ga door Chris' en als ik me 
mdraai zie ik veel publiek in regenpak
en met capuchons, maar ik herken 
elaas niemand, ·. 'Eigenlijk zie ik niets, 
lijn bril is nat- ·en beslagen. Maar be
ank1 voor de aarunoediging. Vlak na 
en brug schreeuwt er weer iemand mijn 
:.am. De stem komt bekent voor, ik kijk 
m en zie een·grote, brede glimlach: het 

Martin van de Weiden. Verrassend. 
ij Zweilütschinen ·lopen we langs de 
ildstrome~dc , ri,vier op ·het smal pàd, 
~t is hier glad·.· Over deze blubberpoel 
tdden Ad en Martin niets verteld. Er 
1sseert een tr~in vol schreeuwende en 
ichende supporters.· In Lauterbronnen 
aat de dorpsstraat helemaal vol mensen 
e een enorm 1kabaé!J maken met ' hun 
Jeienbellen. Ik ·probeer onze supporters 
zien, maar door de vele mensen lukt 

tt moeilijk. Plotseling schreeuwt Wim 
e toe en vlak •daarna zie ik Maaike en 
ren verderop mijn ouders. Ik hoor mijn 
tder nog schreeuwen hoe het gaat en ik 
breeuw terug . ~uil~tekend'. Het lopen 
tat ook lekker, ondanks de regen. Hal
:rwege kom ik door in 1· uur 28 minu..: 
n, ongeveer 1 0 minuten· langzamer dan 
gn gewone halve marathon tijd. Nog · 
1gzamer lopen om en;:;:gie te sparen 
.d volgens mij geen zin, omdat je dan 
Je wordt van bet langzame tempo. Je 
Jpt een grote ronde om Lauterbronnen 
en om daarna naar boven te lopen. 
)OT de supporters is dît makkelijk, 
tnt de lopers komen dan twee keer 
1gs. Vlak voor de steile klim, zie ik 
jn ouders weer. Volledig . in 
~enkleding. Ja, geacht~ lezers, voor de 
pporters is dit sle:;hte weer ook geen 
~tje! Na 26 kilometer begint de zware 
m naar Wengen. Het bekende pad 

langs villa Appel, wat ik al enige .keren 
deze week heb gelopen. Ik ren tot het 

· t'. 'TT~l~je onder het spoor, om verder tot 
villa Appel te wandelen (de verloren tijd 
haal ik later wel weer in). Mijn hartslag 
is nu ver boven het maximum. Ik ren vil-

. la Appel in en roep hard hallo en zie me
vrouw Appel. Een één of andere 
'onverlaat' heeft onze tasjes ergens an
ders neer gezet. Ik zie mijn tas niet meer. 
Maar gelukkig is mevTOUW Appel de rust 
zelve en zegt waar mijn tas staat. Ik trek 
een droog shirt aan en ren het · huis weèr 
uit verder naar boven. In Wengen staat 
er weer veel publiek, maar zie geen be
kende meer (later hoor ik dat mijn o~
ders mij hier net hebben gemist, ze waren 
met de trein naar br)ven gegaan, maar ik 
liep te snel). Gelukkig is het weer droog 
geworden. Na Wengen komen er een 
aantal steile stukken en het lopen gaat 
geleidelijk wat minder soepel. Ik moet . 
enkele stukjes wandelen, omdat mijn 
hamstrings mijn knie Iiiet meer kunnen 
strekken (volgend jaar nog meer · 
krachttraining). Maar gelukkig hebben 
de meeste lopers rondom injj hetzelfde 
probleem. Het weer begint .nu zelfs op te 
klaren, ik zie blauwe lucht. c.Jn dit alpeng
ebied zijn er nauwelijks' supporters meer. 
Er ligt nog een 'heuveltje' voor me: 
Hierna"kan je de 'Jonge Dame' zien. Na 
een korte afdalirig richting Wixi (heerlijk) 
begint het allefzwàarste deel van de 
JFM, door een·: wéilánd over een spek
glad pad steil omhoog. De bergen zie ik 
wel, maar het zegt me nu niets. Ik vraag 
me af wat ik hier eigenlijk doe. Hardlo
pen gaat nu echt niet lheei en zelfs als ik 
wandel gaat het niet hard. Maar gelukkig 
op z'n moment schreeuwt een echte sup
porter je al vari ver te gemoet. Martin 
staat middenin het weiland. Nu kan ik 
niet meer stoppen of neersto.rten, z'n 
man stel je nief teleur. Z'n channarite 
vrouw wandeld . naar boven, voor mijn 
gevoel duurt het uren voordat ik haar 
inhaal. Na dit weiland begint · liet Steile 
pad langs de gletsjer. . ,, 5 
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Dit is het laatste deel van de JFM. Om 
u een idee te geven hoe hard ik hier 
loop; kilometer 40 tot 41 in 12min53. 
Bij de grote steen halverwege slaan we 
af naar Kleine Scheidegg (een meevaller; 
afgelopen week was ik helemaal naar 
boven gelopen). De laatste kilometer 
NAAR BENEDEN is begonnen, · over 
;pek gladde rotsen. Het uitzicht op de 
finish is prachtig. Ook deze marathon 
oop ik uit! Helaas niet binnen de vier 
mr, maar dat maak-t niet uit. Na de finish 
ukt een vrouw een deel van mijn start
ltimmer van mijn lijf en ik moet mijn 
:hip in te leveren. Van een zváters meis
e krijg ik een mooie medaille en zeg 
dank je wel'. Verbaasd kijk ze me aan, 
:e verstaat geen Nederlands. Ik krijg 
•ok nog een zwart finisher T -shirt, Ik ga 
nijn tas ophalen. Waarom is dit altijd zo 
·er weg de finish? Of lijkt dat maar zo. 
n de treingarage liggen alle tassen van 
.e 2604 gestarte lopers keurig gesor
eerd. Ik vind ·mijn tas en trek een trui 
an. Als ik zit uitterusten komt Ruud 
'orck naast me zitten (zoals vermeld 
>opt heel Kennermerland mee). Ik loop 
aar de douches. Lopen gaat redelijk 
oed, zolang ik mijn ·hamstrings maar 
iet gebruik. Op weg naar dé douche 
aan ik mij een weg door vele Japanners, 
ie hier als tourist mettreinenvol worden 
fgezet. Het Zwitserse leger heeft een 
rote tent neergezet met warme 
::>uches. Ik sta met tenminste ~j:ftig man 
nder douche. Ik loop naar een terras en 
1 zitten. En ben voorlopig niet van 
:an op te staan. Ik zie de prijsuitreiking 
vinnaar 2uur59; eerste vrouw 3uur23). 
1 vrij snel hebben Maaike en Karina mij 
~vonden . Ik krijg hele verhalen te horen 
ter hoe zwaar het is om als supporter 
~ze JFM te volgen. Trein in, trein uit. 
11 ondertussen kletsnat geregend wor
m en nog kijken of je de lopers wel 
et. Geleidelijk komen de andere lopers 
supporters terug. We hebben elkaar 

:el te vertellen. De officiele JFM tijden 
Jrden opgehangen. Maaike noteert 

keurig de tijden, ivm onze weddenschap. 
Ik vertrouw haar wel; normaal gespro
ken wordt je bij elke wedstrijd van de 
lange afstandlopers bedonderd waar je 
bij staat (denk bv. aan de dobbelstenen
loop). Mijn verschil tussen voorspelling 
(3 uurS 3) en werkelijke eindtijd ( 4uur0 1) 
is te veel om de jackpot te k'l.mnen win
nen. Het verheugende nieuws van deze 
dag is dat alle av Haarlem atleten deze 
marathon uitlopen. Mischien kan de club 
nu een afdeiing berglopen beginnen. 
Na vele verhalen en belevenissen gaan 
we net als honderden andere lopers met 
de trein naar Wengen. Eerst gaan we een 
biertje halen in de 'Red Hot Chili 
Pepper'. Ei geillijk is dit een doodsaaie 
kroeg, maar in dit ktmrige dorp Wengen, 
is het veruit de ruigste kroeg. Op weg 
naar huis lopen we langs de vrolijk spe
lende plaatselijke fanfare . Ad is na de 
marathon zelfs in staat een dansje te 
m<>k -.?-. . ' s Avonds eten alle lopers & sup
porters in Lauterbrunnen. Gewoon lek
ker, gezellig gegeten. De jackop (55 
zwitserse franken) is gewonnen door 
Jeroen (47 seconden verschil). Er wordt 
druk. gespeculeerd hoe lang hij voor de 
finish heeft staan wachten. Na het eten 
nemen we afscheid van elkaar, omdat 
een aantal mensen morgen naar huis gaan 
en anderen nog wat langer blijven. 
Samen met Wim loop ik nog een keer 
naar boven. Ik heb geen enkele last van 
mijn benen. Ben ik nu al hersteld van de 
marathon? 

6 
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Na het opruimen van villa Appel lopen 
voor de laatste keer naar Lauterbrunnen 
en rijden om halftwaalf richting Neder
land over prachtige franse tweebaans 
wegen met veel rontondes (volgens Ad is 
dit de kortste route naar huis, maar het 
duurt alleen twee uur langer dan over de 
autobahn). 's Avonds na studio sport zijn 
we weer thuis. 

Der nachtte .Tungrrau Marathon findet 
statt am samstag 4 september 1999; 
info : www.jungrrau-marathon.ch 

-Het chalet in Wengenwald heet offi
cieel 
'ons kronkelhok' (dit staat tenmiste bij 
de voordeur), het maakte vroeger deel 
uit van een groter complex, genaamd 

'Zwirgie', ik heb dit chalet ook wel ' vil
la Appel' genoemd. 

-U kunt bij de training een lange afstand
loper tegenkomen (laat veertiger, al ka
lend) in een zwart .TFM T-shirt. LET OP: 
hij is de JFM wel gefinished, maar is niet 
gestart in T nterlaken, maar vanuit villa 
Appel (dus alleen de laatste 15 km gelo
pen) Goed hè! 

V~ 
Uiteraard dank aan de lClltV.fu, ~ voor 
de gastvrijheid en de gezelligheid in villa 
Appel. 

p~CWJ'v~~ 
Karina, Maaike, Stella, fam Pfrommer, 
Martin en vrouw v.d. Weiden, Wim van 
Kleef, mevrouw Appel en kleine Tanja. 

Foto onder & tekst: 
Christiaan Pfrommer 
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Eerst maar eens even wat mede~e~ ängen: 

Vanaf 6 januari 1999 verandert de tijd van het trainingsuur van de zaaltrainingvan 
de pupillen. 

De nieuwe trainingstijd wordt: 18.00 - 19.00 uur 
(was 17.30- 18.30 uur) 

Woensdag 23 december en 
woensdag 30 december is er geen zaaltraining voor pupillen! . 

Oh~ ah~ wat Is ht:t köud h~~ Nêim daäram naar 
de ·training êêri h~kker 
watirdi~ht ja~k öf iöts 
dergeiijks mtte {bljvQ iêiî warme 
tr~ii)Q En flätüuriljk öak 
warme haildsehoertefi öf 
wafiten~ Dali hêbbi'tl jüiiie het 
filet ~o ktJüd ais je söms eveli 
mélet stii staat1 öf möê\ waehtêll~ 
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20 December 
Kerstveldloop op 
de baan. 

. . ··. -· ~ -· -~ . . . 

=r zal op deze 
zonda.gochtend, eerst 
~etraind worden van 
lO.OO tot 10.45 uur. 

Daarna start om 10.45 uur 
de kerstveldloop. 

· De pupillen zullen ? 
'"onden lopen (:t 1000 m). 
De CD-junioren zullen 3 
'"onden lopen (:t 1500 m). 

redereen doet natuurlijk 
~ee! 

17 januari Dreefzicht cross · 
(Org. A.V. Haarlem) 

Aanvar:t9 van de jeugdcross is 10.30 uur. 

V\eer lnformátie over deze cross kunnen jullie krijgen bij Baltien de Wit. 
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B, C, D juniorenwedstrijd Houtrusthal Den Haag 

Op zondag 17 januari gaat een groet groep CD junioren naar de enige vrije 
indoorwedstrijd die in Den Haag wordt georganiseerd. 
De inschrijving is bij het verschijnen· van dit clubblad al gesloten , alleen B-junioren 
kunnen zich nog melden. 
Het programma is alsvolgt: 

Meisjes B: 
Meisjes C: 
Meisjes 'D: 

60 m - 60 mh - 800 m - ver - kogel 
60 m - 60 mh - 600 m - ver - kogel 
60 m - 60 mh - 600 m - hoog - kogel 

Jongens B: 
Jongens c·: 
Jongens D: 

60 m - ·6o mh - 800 m - ver - kogel - polshoog 
60 m - 60 mh - 800 m - ver - kogel - polshoog 
60 m 60 mh - 600 m -- hoog - kogel 

Inschrijfkosten /5,50 per onderdeel 
Reiskosten: /10,00 
Aanvang wedstrijd 11.00 uur 
Vertrektijd met auto's vanuit krachtcentrurr. '"'·':-rdt op training bekend gemaakt. 

Pupillen wedstrijd Ho.utrusthal Den Haag 

Het programma voor 7 maart is: 

J + M mini + pup C: · 40 m ... kogel - ver - 600 m 
J + M pup B: 40 m - kogel - ver - 600 m 
J pup Al: )0 m-:- kogel- ver - 600 m 
M pup Al: · 60 m _..,kogel- hoog- 600 m 
J + M pup A2: 60 m- kogel-hoog- 600 m 

Bij het hoogspringen wordt de aanvangshoogt voor pupillen aangehouden maar de lat 
gaat de eerste 2 ronden met 10 cm per keer omhoog. 

Kosten: meerkamp/8,- + /2,- voor de 600 m 
Reiskosten: f 10,-
Aanvan wedstrijd: 11.00 uur 
Inschrijven: tot 1 januari 1999 

-2.9-
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Pupillen Sport - en speldag 

Op 31 oktober jl. was het zo ver .. Om drie uur stond iedereen klaar voor een gezellige 
baantraining. Het was nog een beetje droog na alle stortbuien de dagen ervoor. 
Na de training snel omkleden en voor een snoepje en wat drinken op naar het 
krachtcentrum waar Carla de Bakker, Marion ...,; \.:Kman en An Schlüter alles al in 
gereedheid hadden gebracht voor het spelletjes circuit. Spijker slaan, mini 
tafeltennis, sjoelen, ringwerpen en de elektrische spiraal. Er werd fanatiek gespeeld. 
Voordat iedereen aan tafel ging, werd er paard gereden en met de pomp onder het 
zadel moest de ballon worden opgeblazen. . 
Frites, worst en appelmoes verdwenen als sneeuw voor de zon waarna we met z'n allen 
bingo speelden. Voor iedereen was het prijs o.l.v. bingo leider Gerard. 
Om 19.45 uur ging iedereen met rode oren en slaperige oogjes weer naar huis. Een 
gezellige dag was alweer achter de rug. 
Iedereen die deze midda~ tot een succes r··;aakte hartelijk d·Jnk! 

Baltien 

' ,. ~ I 



de wissel officieel orgaan van atletiekvereniging "haarlem" 
ingeschreven kamer van koophandel haarlem nr. v. 340594199 

het dagelijks bestuur: 

voorzitter 

joop van drunen 

ramplaan 98 

2015 gz haarlem 

tel. (023) 524 43 40 

de wedstrijdsecretariaten: 

NB jun +senioren 

joop van drunen 

ramplaan 98 

2015 gz haarlem 

tel. (023) 524 43 40 

giro 550553 

praktijk clubarts 

f.s.g.m. knuvelder 

van oosten de bruijnstraat 5 

20 14 vm haarlem 

tel. (023) 534 04 80 

secretaris 

baltien de wit 

velserstraat 18rd 

2023 bc haarlem 

tel. (023) 526 31 23 

lange afstand groep 

rob de nieuwe 

ramplaan 5a 

2015 gr haarlem 

tel. (023) 524 82 74 

giro 122976 

redactieadres 

josé spaan-capellen 

kortenaerstraat 6 

20 14 rr haarlem 

te l. (023) 524 73 47 

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 

jas van belle 

sparrenstraat 26 

2023 wx haarlem 

te l. (023) 527 23 38 

opgericht 8 oktober 1920 
koninklijk goedgekeurd 

girorekening 643883 

bankrekening 56.80.1 0.4 77 , 

t.n.v. penningmeester a.v. 

haarlem te haarlem 

FRANK VERSTEEG 

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


