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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem''

J'AA RVERGADERIN&
Hierbij nodigen wij u uit _d e jaarlijkse algemene ledenvergadering ~ij te wonen op:
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Belangstellentie óuders/verzorgers van onze jongste jeugd zijn a.ls toehoorders welkom.
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Plaats: krac~tf~~;n::~m. AX Haar·lem, P_im Muliersportpark te Haarlem.
Aanvang: 20.0.0 precies. .
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1.

Opening door de voorzitter

2.

Ingeko~-stl,lk~en

Te be~Jmdelen, stukken dienen io dagen. voor c,f~ vergadering te worden ingediend bij de
·.· ·
· . , ·
· .. ·

secreta~is

3.
4.
5.
6.
7.

Uitreiki~g p~êst~tiebek~s/onderscheidingen '

Jaar~~rsl~-9 -van de s~c~eLris en jaarverslagen diverse commissies
J aarvêfSiag van ·de Penningmeester
Rapport :vnn~ére kaS-commrssie .
Verki~ziogwah ~heJ bestuurVolgEIDs .rooster is .aftredend:
Rob de Nieu~~ - pénningmeester (niet herkieSbaar als penningmeester. wel herkieSbaar•
commissaris)
Tussenti jds aftredend:
An Schlfrter .:·commissàris
Kandftlaot ·bes'h.Jursleden:· ·
Het bestuur stelt voor te benoemen:
. . .
Gerard Metten als penningmeester
Rob çte Ni.eu~e a!~ co.mmissaris .(o.a. belast met Lange Afstand zaken)
Even-hiel~ voordracht~ van kondïdatèn voor deze functie dienen, ondertekend door 51Cden.
en ~~~-~eld 'váh)~'. · b~eidverklaring van:de kandidaat. 10 dagen voor de vergadering te
worden ingedl'er1d bij 'dé ·secretaris: . ·
Tevens bekendmaking van de diverse commissies.
Vaststellen van de begroting 1999
Ingeko!'l,~efl..voorsteller:' . ,, ·
.
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Voorstel!~ _dienetJ. JO. dc"len voor ·de . vergadering te worden ingediend bij de secretaris
(uit~iijk l . ~~artl~99) · ··,
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Verkie2i~g khsëommiss;e ·
· ·- · ·
·
Rondvraa!} ·
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Namens het bestuur · · · ·· ·- ·
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Een terugblik op het afgelopen j~ar is h"ezl gebruikelijk bij de start van een · ni~uw jaar. De roep
van onze en vele andere verenigingen om vrijwi lligers die bereid zijn zich in te zetten voor de club
is een maatschappelijk verschijnsel aan het warden. Ook via de media worden we geconfronteerd
met de noodkreet dat het . ~t~ê.ds~ m~'e ilijker, zo ..niëf olimoqelij k, wordt mensen te vinden die zich
belangeloos in wiilen zetten voor welke taken dan ook in onze maatschappij. Belangeloos, nogmaals
willen we dit benadrukken, zetten bestuurs- en kaderleden zich naast hun dagelijkse
verplichtingen in voor onze ver·eniging. Uit opmerkingen binnen de vereniging maken we maar al te
vaak op dat de leden er vanuit gaan dat tegenover alle werkzaamheden een geldelijke beloning
staat. Wanneer dit ht"'+ geval zou zijn zou geen vereniging meer draaiende te houden zijn.
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Bestuurlijk ge~ ien _ k~Jar1en ,\.:.Ie ~ek~nd~ en voor het bestuur zorgelijke zaken om de hoek kijken.
De terugloop ~~n .lede~' leidt.. t~t· t~~ugloop ~an . i~Ï<omsten en dus tot een noodzaak van beperking
van de uitgaven. Het zal niemand ontgaan zijn dat in de r~ionale media veel aandacht _was voor
het gemeentelijke beleid t.o.,·. de · ,sport · en de . daaruit voortkomende noodkreten van de
verenigingen die steeds meer inkomsten zien wegvloeien naar de geme~te via · de. steeds ~r
hoger wordende huren 'IOn de sportaccommodat ies. Het lijkt ertoe te gaan leiden· dat straks de
accommodaties er verlat en bij liggen omdat de huur niet meer op te brengen is. Waar blijven we
dan met ons _,str.ev.~ ~ - tfaarl.e~. ~eer . de allure te geven van jaren geleden (Spórtstadvan
Nederland). . .
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Sportief gezien was 1998 geen bijzonder jaar. We deden op diverse fronten mee .bij regionale,
notionale en een enkele internationale wedstrijd. Diverse ploegen kwamen in de_competitie uit. ,
. .
' ..
Hierover meer in het versb g van de technische commissi.e.
Naast de ta~ri~binnen ·de !/.3r~ig,ing;w~~.e~ ~r -~ok ~t~\ne conra~ten.· AV H~arietf' participeert in
het Regionaal 'Voórti't'tersov~rleg · wuar in alle . _atletiekverenigingen ~an· regio Kennemerland
vertegenwoordigd zijn. De andere deelnemers in dit u1erleg zijn: KAV . Holland, Suomi, DEM, ..
Castricum, Trias, Haarlemmermeer en lycurgus.
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Renovatieplafl!1~:'F•:9Qf ~~t ~jm MuHe~sp?r;par_k, alsm~d~ uitbreiding van de honkbalfaciliteiten

waren redenén' ~~orde 'bewont.. s' van' het sportpark. voetbdl,·atletiek, korfbal, tenni~. honkbal en
softbal, om samen rond de tafel te gaan zitt en. Uiteindelijke resulteerde dit ·in een bundeling
Van
.
. .
belangen in een ove:-leg-plat form, om zo te komen tot het optimaal benut ten van de mogelijkheden_
van het Pim Mulierspor tpar k voor de sportbeoefening in de ruimste zin van het woord. Bij de
verwezenlijking van de doelstelling is het uitgangspunt de eigen identiteit van de vereniging.
In september ontvingen de deelnemende verenigingen een de leden van de commissie sportzaken
van de gemeente Haarlem. · Hierdoor konden de verenigingen aan een aantal leden van de
Haarlemse gemeenteraad het r,Jdige toelichten r .. "'d hun accommodatie en de diverse problemen.
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In een poging de terugloop van leden tegen tz 9u ~•1 ~·"' nicu:.ve leden aan te trekken besloot AV
Haarlem te parti.ciperen in het project Sport en Onderwijs van Yvonne van Gennip in
samenwerking met Sportservice Noord-Holland e'1 on. ~ .:J e . . .1d door het Haarlems Dagblad. Na
een kennismakingsprogramma op de basisschol~n konde.""i . leerlingen via de aanschaf van' een
jeugdsportpas (f 10,--) 4 traif.1ingen volgen bij de diverse verenigingen. AV Haarlem ontving in dit
kader 34 basisschoolleerlingen.
Daarnaast kwamen ruim 600 scholieren van basisscholen in het kader van de Nationale Olympische
dag naar de atletiekbaan. Door deze . enorme belangstelling voor atletiek moesten we het
programma helaas beperken tot 2 atletiekonderdelzn, eigenlijk een atletiekwedstrijd onwaardig.
Mede dankzij de vrijwillige inzet van velen werd het wel een succes.
Aan het eind van het zomerseizoen kwamen de diverse atleten, vrijwiiligers en bestuursleden
wederom in actie voor de basisscholen, D.it keer V.Jor de vi,j fde Scholiere~veldloop. Met ruim 200
deelnemers, net zoals voorgaande jaren, wederom een succes.
Toch leiden al deze activiteiten niet tot de zo gewenste toenone van het anntal (jeugd)leden.
AV Haarlem is deelnemer aan de studentenkeed haar Iem. Een k.:~art geeft recht op speciale
kortingen bij bedrijven en overige organisaties voor studenten die ingeschreven staan aan dt
Hogeschool Haarlem. Onze vereniging kende reeds een studententarief Als deelnemer in het
project krijgt onze vereniging een gratis basisvermelding in de uit te geven gids, inclusie een
advertentie of andere promotiemogelijkheden.
Als bestuur hebben wij ons dit jaar wP-er ingezet O'TI de verenigin9 zo goe.d mogelijk te laten
functioneren. Wij zullen ons ook blijven inzetten, waorbi ~ we rekenen op de inzet van alle leden.
Kritiek leveren is makkelijk; maar laten we kritiek ombuigen naar positieve daden om met elkaar
een gezellige vereniging in stand te houden.
Ledenbestand AV Haarlem
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Vrouwen/meisjes
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meisjes A
B
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pupillen
Totaaf'vrouw'en ,,
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Mannen/Jongens
mannen
jongens A
B

71
6
7
6
6
8
104

66
4
7
1
7
10
95

70
4
3
4
5
15
101

ereleden
leden van verdienste
Totaal ereleden enz.

2
4
6

2
4
6

2
4
6

Totaal vr. man. erel.
juryleden ·· ·
Totaal

158
13 .
171

142
10
152

148
9
157

c

D
pupillen
Totaal mannen

..
Bestuurssamenstelling
Voorzitter ..
Secretaris
..
Penningmeester
Commissaris
Commissaris

Joop van Drunen .
Baltien de Wit - van der Ree
Rob de Nieuwe
René Moesman
An Schlüter

Diverse bekers en onderscheidingen .·
Joop van Drunenbeker
Stijn Jaspersbokaal
Jan Hutbokaal
Bop vd Polbeker
Meisjes junioren C/D beker
Jongens junioren C/D beker

Darcy de Windt; Hink-stap-sprong; 14,25 meter .
Roei van Ree; 400 meter in 48.16 seconden
Niels Terol; 6-kamp; 3.786 punten
Ton van Doorn; Nederland Kampioen Veteranen 15 kilometer op de
weg, 12kilometer cross en 5 kilometer baan
Baltien de Wit; 1.55 hoog
Arjan Setzekorn; 1.500 meter in 4.38.65
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Guus Groskamp werd onderscheiden met de Hil ·vd· Meybeker voor het vele werk t.b.v. het
krachtcentrum.
Truus v Voorst. onze gastvrouw in de kantine van het krachtcentrum op zondagochtend, werd in
de bloemen gezet voor deze taak.
De clubbladcommissie

Het clubblad verscheen in 1998 achtmaal. De oproep van de clubbladcommissie bestaande uit
René Ruis en J osé Spaan-Capellen om kopij van de leden resulteerde dit jaar wederom in een

aantal fotorerortage ,.een bijdrage van de deelnemers aan de Jungfrau-marathon en de .start van
de rubriek "de 100 Haarlemse helden v~n de 20e eeuw" . Truus vd Voorst, An Schlüter, Wim
Hartman en Wim Molenaars verzorgden ook dit jaar het verzendklaar maken en het verzenden
van het clubblad.
l)e wedstrijdorganisatiecommissie

Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van AV Haarlem -J oop van Drunen, Truus v
Voorst en René Ruis- en KA V Holland. De commissie organiseerde in 1998 acht wedstrijden op
onze atletiekbaan, waarvan de meerkamp voor C/D junioren kwam te vervallen vanwege de geringe
inschrijving. Uiteraard i:> het organiseren van wedstrijden alleen mogelijk dankzij de inzet van het
jury-corps.
Jeugdcommissie

De clubrecords hielden dit ja'1r stand, maar vele persoonlijke records sneuvelden. Alhoewel de
j~ugdtrainers vinden dat er nog te weinig. atleten deelnemen aan wedstrijden was er dit jaar
duidelijk toch meer enthousiasme-om aan wedstrijden deel te nemen dan in .1997. Een groot aantal
pupillen deed me..: aan de competitie en diverse regio-wedstrijden. De meeste van deze
wedstriJden kunnen we samenvatten als nat, nat. nat , maar er werd mee gedaan tot en met het
laatstê:nummer. Ook de finalewedstrijd - met een echt e vlaggenparade/defile en muziek~. beg()n
zormig maar eindigde In een waar waterballet. De D-junioren kwamen uit in de competitie 2e klasse
en ze deden regelmatig mee aan individuele wedstrijden. De C-jeugd bleef hier duidelijk bij
achter.
Een aantal van onze atleten zc;gen we in actie op de Jeugd Olympische Dag, dit jaar in Haarlem
-~~rd'georga~iseerd: Voor deze dag gold hetzelfde als voor de competitie, de dag begon stralend
;trltt . eeri g~we!dige openirigshappening in het honkbalstadion. Het slotfeest werd vanw~e de
gestaag vallènde regen, die veleri vroegtijdig naar huis deed gaan, afgelast .
. Baitien de Wi.t en -Gerard Metten trainden dit jaar de pupillen en wel op woensdagavond in de zaal
. va~ -d e Pauluss~hoöl en op iondagochtend op de atletiekbaan. Martijn Spruit was dit jaar trainer
de 'c /D-jeugd. ZIJ trainden op donderdagavond in de Extranhol en op zondagochtend op de

.van

atletiekbaan. In de zomermaanden trainden zowel de pupillen (o.l.v. Baltien en.Gerard) als de CIDjeugd (o.l.v. Martijn en Rob de Wit) op maandag- en donderdagavond op de atletiekbaan.

het

AÖn
'e inde van net seizoen moesten we afscheid nemen van Martijn Spruit die, i.v.m. zijn
studie en stage in Amsterdam, geen training meer kon geven. We zullen hem na zoveel jaren als
jeugdtrainer erg missen. Nogmaals bedankt voor je inzet. Erik Rollenberg is inmiddels de nieuwe
trainer van de C/D-jeugd.
In. september werd het zótnerseizoen afgeslot en met de onderlinge wedstrijden. t>e winnaars
waren:

Jongen~ pupillen C

Steven Kind

Meisjes pupillen C

Eva v.d. Erf

Jongens pupillen B

Rik Schutte

Meisjes pupillen B

Marleen van Andel

Jongens pupillen A

Stephan Bodewus

Meisjes pupillen A

Amber Dickman

Jongens juniorenD

Mark Schutte

Mei.~jes juniorenD
Jongens junioren C

Sanne Immer

Meisjes junioren C ·

Chantal v.d. Zijden

Ar jen Ruiter

In oktober organiseerden Baltien en Gerard samen met An Schlüter, Marion Dickman en Carla de
Bakker een extra training voor de pupillen. gevolgd door een spelletjescircuit in het
krachtcentrum. Daarna volgde er een uitgebreide maaltijd en werd dit festijn afgesloten met een
bingo.
Het. seizoen werd. eind december afgesloten, met de onderlinge kerstveldloop. Helaas bleek dat.
het .weekend voor de kerstdagen al heel ·veel jeugdleden op vakantie waren, maar degenen die er
wel .waren, maakten er een leuke wedstrijd vo.n.
Als trainer~ van de jeugd kijken we terug op een gezellig seizoen en we hopen op een toename van
jeugdleden d.m.v. jeugdgerichte activiteiten, alhoewel we beseffen dat ee.n en ander heel veel
inzet zal vergen.
Lange afstandcommissie
In - 1998 is·. het aantol papieren leden iets teruggelopen. Het werkelijke trainingsbezoek
(krachttraining en op zondagochtend) ondervond een stijging. Rond de 10 - 15 (veelal dezelfde)
atleten. Ook de niet officiële, maar wel echte 'Haarlem' training op dinsdag in de Hout groeit.
Gezelligheid speelt, naast prestatie een belangrijke bijrol. Afgelopen jaar was voor het eerst
Tit11o van Kempen onze trainer op de donderdagavonden in het zomerseizoen. Trainingen met veel
variatie en goede begeleiding. Ook de wintertraining staat onder auspiciën van Timo, hoewel hij
niet altijd aanweZig ~ !n zijn. Zowel Timo als de LA-groep hebben te kennen gegeven met elkaar
door te willen gaan in 1999. .
·

Uw ,LA-commissie bestaat uit Ad Appel, René Ruis, Evert van Ravensberg, Arno Molenaar en Bert
Boesten. Met onze ·vaste ver,tegenwoordiger uit het bestuur Rob de Nieuwe is dit een basisteam
-die, naast gezeU~gheid, in het jaar ook nog enkele daden verricht .
Wij hebben in 1998 vier loopevenementen (mede) georganiseerd.
De v.~intercross (3.3;6.6 en 9.9 km)a!s 3e cross in het Kennemer Cross Cup circuit, werd voor het
eerst in de Haarlemmerhout gehouden. Met als uitgangspunt restaurant Dreefzicht bleek dit een
goede keus. De deelname (ongeveer 250 mensen) verdubbelde ten opzichte van 1997.

!li

Er zit een cf gzvcardigde van de LA-commissie in het overleg van de vijf 'Kennemer Cross
Verenigingen'. In 1998 is er een zesde vei~eniging (Blauw-Wit) toegetreden met een eigen cross
rond Ookmeer in Amsterdam.
De Runneriw~rid SpaarnwoudeJoop (10, 20 en 30 km) was een succes. Het parcours (een ronde van
exact 10

km nièt. elke ktn een aanduiding} zorgde voor positieve reacties. De dee.lname bestond uit

ongeveer 500 mensen. Het sponsorschap van ' Runnersworld werpt Zijn vruchten af. Met een
aardige inzet van ook de _j eugdige Haarlem vrijwilligers liep de wedstrijd gesmeerd. De
organisatie krabt zich achter de oren hoe een nog grotere stroom deelnemers in 1999 verwerkt
kan worden.
Bij de Lion's loop (5, 10 en 15 km) beleefde ongeveer dezelfde <;>pkomst als het daarvoor. Mede
door de business-loJp op de 10 km is het altijd een gezellig en rommelig gebeuren.
Nieuw jaar was st eun in de organisatie van 'de Nacht van Zandvoort'. Een business-loop op het
circuit van Zandvoort ten bate van de bewoners van Nieuw Unicum. De deelname was nog niet zo
groot maar we hebben toch veel positieve en vooral dankbare reacties ontvangen.
De mannelijke toppers in onze groep zijn voornamei ijk heren op leeftijd. Deze veteranen roeren
zich op regionale en soms nationale wedstrijden goed. Echt jonge talenten (twintigers) zijn op dit
moment nizt voorhanden want de snelle senioren hebben allen de veertig al in zicht. We hopen ook
het vrouwelijk element in de LA-groep te kunnen vergroten. Met twee actieve leden is dit
smaldeel erg klein.
Hoogtepunt voor tenminste zes LA-Ied~n was deelname aan de Jungfrau marathon te Interlaken
Zwitserland, met een hoogteverschil van ongeveer 1.800 meter. Alle zes onze atleten zijn
gefinisht. In het clubblad is hiervan uitgebreid verslag gedaan.
In 1999 zetten we bovenstaande activiteiten voort. In het clubblad houdt het trîo (Adrie Tol,
Jeroen en Frank Peeters) u zo goed mogelijk op de hoogte over komende wedstrijden. gelopen
wedstrijden. sociale ontwikkelingen en allerlei (on)zin betreffende de Lange Afstands groep.

Medische begeleidit19
Atleten met blessures konden een beroep doen op clubarts Frits Knuvelder.
Krachtcentrum
Het krachtcentrum is onze thuisbasis. In de wintèrmaanden het ontmoetingspunt na de
zondagochtendtraining, feestruimte voor de jeugd. maar bovenal trainingsruimte voor onze
atleten. Een bezit waar we als vereniging trots op kunnen zijn. Het is ook een bezit dat door het
veelvuldige gebruik goed onderhouden moet worden. Dit onderhoud wordt vooral verzorgd door
Joop van Drunen. Gebruikers dienen te beseffen dat een en ander alleen te realiseren valt als alle
partijen zich aan de afges; "oken regels ~ouder wat betreft trainin~ . opruimen, schoonhouden en
beperken energieverbruik. Alleen op deze manier kunnen de kosten in de hand worden gehouden.

Tot slot
In kort bestek passeerde diverse zaken de revue. Voor de meeste leden bekende zaken, voor
anderen misschien zaken die een ander licht werpen op het reilen en zeilen vqn onze vereniging.
Zaken die tot nadenken stemmen of nieuwe ideeën oproepen. De vereniging is niet alleen op
atletiek gericht. Probeer als lid van een vereniging ook op andere dingen te letten, met medeleden
in gesprek te blijven, niet te schromen best uursleden aan te spreken, kortom samen de vereniging
zo lang m~gelijk in starid te houden.

jaargang 54

"verschijnt 8 maal per jaar''

nummer 1

José Spaan-Capellen

februari 1999

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

redactieadres
Kortenaerstraat 6 2014 RR HAARLEM

VAN DE REDACTIE
Niet te stuiten leek de kopij voot• dit clubblad. Uit alle hoeken en gaten, oftewel via alle
mogelijke wegen bereikte o -~s dit keer de koF ij, en in allerlei vormen. Geschreven, kant en
klaar geprint, op flop en ja, ja ... via de e-maiL W-· li)<en W.:!l haast professioneel. 't Was weer
een aardige klus,waarbij ook de scanner van de buren werd inges(.:hakeld maar hij is weer
geklaard, Datm.an;en.kinderen en he:t hele huishouden daarvoor moeten wijken is wat anders,
je moet wat over hebben voor je cluppi~. De stap~l strijkg-oed en de andere rotzo'Ói moèt' .' - --'·- · ··
maar even wachten. Z~lfs de verbouwing ligt stil, want manlief is de stencils aan het
inbranden en hij zorgt ervoor dat alle 'moeilijke' klussen via de computer goed verlopen. Nog
effe en hij valt bij jullie in de bus (de Wissel bedoel ik natuurlijk).
Ik wil het toch nog maar weer eens een keer hebben over het aanleveren van kopij. Met alles
wat we krijgen zijn we erg .blij. Dat maakt het blad voor jullie alleen maar leuker en
interessanter om te lezen. Maar mogen we toch wat verzoeken aan jullie richten. Indien je ·
beschikt over een computer, dan ontvangen we de kopij het liefst op flop en als het even kan
in Word. Dan is het helemaal makkelijk als je ook me-i"een het goed~ lettertype kiest en dat is: .
Comic Sans MS (11 punten). Beschik je over e-mail, dan wordt het helemaalleuk want dan kun
je jouw kopij naar bovenstaand e-mail adres verzenden. Misschien mag je wel gebruiken
maken van de e-mail op je werk. Vinden wij niet erg hoor! Maar voor alle mensen onder ons die
de kopij op de ouderwetse manier willen inleveren, deze is natuurlijk van harte welkom, via de
postbode of de persoonlijke bode.
Wat we o.a. kunnen met de computer (en die scanner van de
buren natuurlijk) zien jullie hiernaast. Het lijkt nu wel haast
zo'n column uit de krant:.. van uw verslaggever. Nou ja •. zien
jullie mijn koppie ook nog eens, w~nt zo vaak (zeg maar
nooit, hè Joop) zien jullie me niet meer. Mar-r:-t ~er!ijk is
eerlijk, ik mis die trainingen van vroeger toch best wel
(of ZOU dat door die Slechte conditie VO .i me komen).

De kopijdatum:

WOENSDAG 10 MAART
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J.B. (Jeroen) Peperkoorn Charta n Vaart 98
G.J. (Gerar d) Metten
Poelgeest
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2033 BH HAARLEM
2036 HR HAARLEM

Alberdingk Thijmlaan 20 2106 EK HEEMSTEDE
IJdijk 9
2063 JS SPAARNDAM
~<~ J. (Jan) van Henschoten Pres. Steynstraat 71
2021 VB HAARLEM
~ F. (frank) Homburg
Brouwersstraat 18
2013 WL HAARLEM
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Adreswijzigingen:
Niels Terol, Spaarne 109, 2011 CG HAARLEM, tel.: 023-5359902
J effrey Sullivan, Gelderlandlaan 34 , 2101 TX HEEMSTEDE
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Heren 1e divisie:

9 mei Holiondia
20 juni Lycurgus

Hoorn
Krommenie

Jongens A/8:

25 april S.A.V.
16 mei W.O.C.

Grootebroek
Haarlem

Jongens/meisjes C/[):

24 april W.O.C.
15 meiSuomi

Haarlem
Santpoort

Jongens/meisjes pupillen: 22 mei Lycurgus
5 juni Suomi
17 juli W.O.C .

Krommenie
Santpoort
Haarlem

of Hylas Alkmaar
of Trias Heiloo

. ··-t

Be-langrijke wedstrijden in 1999
Maart
7
21

NK Veldloop senioren en A/B junioren
NK Veteranen weg 15/10 km

Heerde
Edam

Marathon Rotterdam
le competitiewedstrijd junioren A/B

Rotterdam
Grootebroek

Ter Specke Bokaal (K.N.A.U. baancircuit)
te competitiewedstrijd senioren
Trigallez recor dwedstrijd (K.N. A.U. baancircuit)
2e competitieweds-~rijd junioren A/B
(K.N.A.U. baancircuit)
APM (Adriaon Paulen Memorial)

Lisse
Hoorn
Hoorn
Haarlem
Hengelo
Hengelo

April
18
25
Mei

1
9
15
16
30
30
Juni

5-6
11-12-13
12
20
26-27

NK baan veteranen
NK baan A/B jeugd
. Gouden Spike (K.N.A.U. baancircuit)
2e competit iewedstrijd senior~n
NK baan senioren

Lelystad
Zevenaar
Leiden
Krommenie
Apeldoorn

Juli
10

Papendal Games

Arnhem

NK meerkamp en estafette kampioenschappen

Assen

Finale compet:tie A/B j:.miorer;
Arena Games (K.N.A.U. baancircuit)
NK m~rkamp B jun. en landelijke er:.. (':Jeerkampen
Finale/promotie/degradatiewedstrijd competitie sen.

?
Hilversum
Zierikzee
?

Augustus

28-29
September

5
12
18-19
19

Belangrijke wedstrijddata 1999 op d: Haarlemse atletiekbaan
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Woensdag
Zondag
Zondag

18 april
24 april
16 mei
22 mei
16 juni
3 juli
4juli
17 juli
18 augustus
12 september
3 oktober

Trainingswedstrijden senioren en ABCD-junioren
CD competitie
AB competitie
~pi tienwedstrijd
Senioren en AB-junioren wedstrijd
CD meerkamp (dag 1)
CD meerkamp (dag 2)
Pupillencompetitie
Senioren en AB-junioren wedstrijd
Pupillenwedstrijd
Onderlinge Wedstrijd

BESTE MENSEN
Het komende seizoen is A. V. Haarlem weer aan de beurt voor. exploitatie van de kantine.
Koffie, thee, chocolademelk, fris, broodjes en wat al niet meer, alles is te koop in de
kantine. (En vergeet de gezelligheid niet, toch!!). Maar!!!!!!!, daar zijn wel mensen voor
nodig.
En zou het nou niet leuk zijn om met z'n allen daar eens de schouders onder te _zetten,
en een gevoel van saamhorigheid te kweken.

4

Mocht U vaders, moeJers en wat dies meer zij er voor voelen om te helpen, laat het ons
dan weten. In de weken die komen gaan moet alles op de rails gezet worden, en het is
dan prettig en praktisch als ~.~~e weten wie ons komt helpen.
Wilt U een avond in de veertien dagen of eens per week of met de wedstrijden een paar
uurtjes komen helpen laat het ons weten!!!!
Laten we wel wezen, het is toch leuker met elkaar dit te runnen en op het eind van het
seizoen kunnen zeggen; "Dit hebben we mooi met elkaar gefikst, dan dat er dingen te
wensen o·;er!ieten". Het is uiieindelijk allemaa' ter: ::JU.iî!ri"e van dè club. Dus!!! geef U op
bij Joop (hij is wel eens op de baan aanwezig), of bel An Schlüter, 5250752. Wij gaan
aan de slag en degene die zich opgegeven hebben horen dan met een paar weken van ons.

Dus !!!!! Lc.tat van U horen.

De kantine commissie

Indoor en Cross Uitslagen

aantal Haarlem atleten en supporters
naar Soest te rijden om daar dee.l te
nemen aan deze cross.
Verzamelen in het krachtcentrum eerst
een drankje met een oliebol (met of
ze.. }•:;~ !:.:?0) en dan op naar Soest.
Zoals altijd een schitterend parcours,
daarbij was het uitzonderlijk goed weer.
6000 m ,jongens A {37 deelnemers)

20
29
doo:- Joop van Dnlnen

31 DECEMBER SYLVERSTERCROSS
1998 SOEST

Zo langzamerhand een traditie deze
laatste dag van het jaar o~n met een

Bas Gevaert
Vincent vder lans

22.06.7
23.34.1

8000 m heren vet. (104 deelnemers)

6
Ton van Doorn
29.05.2
Een uitstekende klassering voor Ton!
8000 m heren (151 deelnemers)

27
Getachew Ayele
Hij liep een goede race!

28.34.6

Sprintfestival 50-óQ-200m (125 deeln) .
50m 60m 200m pnt.
Heren
45 Guus Gr. 6.41 7.48 23.44 2079 .
98 René M. 6.39 7.43 ------ 1408.

Bij de uitslagen een bericht van de
organisatie met de volgende passage:
Beste lezer,
Hierbij ont'A1ngt u de wedstrijd-uitslagen
wn de SYL VERSTERCROSS 1998, waaraan
de atleten 'A1n uw vereniging hebben
deelgenomen.
Mede door de deelname 'A1n deze atlefen is
de SL VERSTERCROSS een groot succes
geworden.
Wij hopen dat de atleten bij de 1!7 editie
weer 'A1n de partij zullen zijn en attenderen
u erop vóór in te schrijven, wij verwachten
een enorme dèe!name voor de laatste
wedstrijd van deze eeuw.

6 FEBRUARi INDOORWEDSTRIJD
DORTMUND SL':J:OREN
HALLENSPORTFEST ()ES TV
EINIGKEIT BA~OP 1891 E.V.
400

6
7
16

Roei van Ree
Ger Wessel
Vincent vder Lans

49.43
49.91
52.80

Deze Nederlandse Indoor
Kampioènschappen Junioren A/B mogen
wat Haarlem betreft snel in het
verg~etboek, SÎP-<:hts 1 Haarlem junior
kwam aan de start. Vincent van der lans
zagen zij op de 800 m jongens A in
actie. Totaal16 deelnemers.
Deze 800 meter werd gelopen in 2
series op tijd. Vincent, geplaatst in de
snelle serie, kwam niet verder don de -r
en laatste plaats in een voor hem
slechter tijd van 2.07..17 sec. In het
totcal klassement een 12e plaats voor
Vincznt.
Vincent, vergeer c!~ze voor jouw slechte
dag maar snel, en richt je o het
naderende buitenseizoen en .... stug

400 m heren (42 deeln~mers)
11
Roei van Ree
50.79

13
Ger Wessel
50.60
27
Guus Groskamp
53.24
Van de 42 deelnemers aan deze 400
meter kwamen er maar liefst 22 ui-t
Nederland!!
23 JANUARI INDOORWEDSTRI.TD
DORTMUND HALLENSPORTFEST DER
DJK EINTRACHT SCHARNHORsT
400 m heren (38 decdnamers)

Roei van Ree
Ger Wessel

(25 deelnemers)

13 EN 14 FEBRU.•RI DEN HAAG
HO\JTRUST NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN INDOOR
JUNIOREN A/B

10 JANUARI 1999
INDOORWEDSTRIJD DORTMUND
HALLENSPORTFEST DER DJK
EINT'RACHT SCHARNHORST.

8
16

r.1 h~;->e~l

49.60 (e.t.)
50.5 · (h.t.)

24 JANUARI DEN .HAAG HOUTRUST
Org. A. V. Sparta
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DE 100. HAARLEMSE HELDEN VAN DE 20E EEUW
Samengesteld door Frank van Ravensberg.
Deel 2, plaats 85 t/m 71.
Dit tweede deel is een nogal oud lijstje, omdat 5 van de 15 helden van deze aflevering
hun atletiekloopbaan al voor de oorlog begonnen en ook de overige 10 helden al tien jaar
of langer geleden gestopt zijn.
Inmiddels h,eb ik uit Je eerst z reacties wel b~grepen, dat deze lijst leeft onder de
lezers en lezeressen van _de Wissel. En om vragen uit vooral die laatste groep voor te
zijn (waar blijven de vrouwen?), kan ik alvast meedelen dat er ook drie vrouwen in de
lijst voorkomen en dat ze alle drie bij de eerste 50 zullen staan. Drie vrouwen
in de lijst is nai·uurlijk veel te weinig, maar niet moet worden vergeten dat de
vrouwenatletiek binnen de A.V. Haarlem slechts een periode van nog geen 15 jaar
beslaat, t erwijl de vereniging al bijna de leeftijd der zeer sterken (80 jaar) heeft
bereikt. Voorts is ook in die kleine 15 jaar vrouwenatletiek het aantal vrouwen dat bij
A.V. Haarlem aan (top )atletiek deed ver achtergebleven bij het aantal mannen. Zullen we
gewoon afspreken dat de t op 100 van de 21e eeuw voor (tenminste) 50'1o uit vrouwen
bestaat?
Nog steeds kan een ieder die de Wisselleest meedoen met de samenstelling van de top
3 van deze lijst. Stuur je eigen top 3 vóór 1. okt ober van dit jaar naar Frank van
Ravensberg, Utrechtsedwarsstraat 41-1, 1017 WB Amsterdam of bel je top 3
(met motivering) door, tel. 020-4208172. Voor houvast bij het samenstellen van je eigen
top 3 kun je natuurlijk het beste·het jubileumboek van 1995 erbij pakken.

85. Hora Vlam (geb. 3..:9-1942).
Actief van 1960-1967.
Beste prestati~s: 100 m 10.8 (1961) CR; 2ÓO m 22.2 (1961) CR; 300 m 36.1 (1961); 400 m
51.5 (1962); 800 m 2)8.2 (1961); 1000 m 3.01.0 (1965); 4xl 00 m 42.0 (1966) CR;
Zweedse est. 2.02.8. (1966); 4x300 m 2.28.1 (1968) CR; Olympische est. 3.37.8 (1963);
ver 6.05 (1965). Ste.r ke spr inter, die in 1960 doorbrak met 5 clubrecords bij de
junioren, evenaringen van het Neder lands jeugdrecord op de 100 meter (10.9) en een 2e
plaats op de N.K. 100 meter jongens A. Als senior was Hora jarenlang een vaste waarde
voor de P.H. -bekerploeg:
6x werd hij gekozen in de Nederlandse ploeg (in de periode 1960-1962). In 1966 stelde
hij (als tweede loper) samen met Fer Lamie, Chris van der Meulen en Gerard Kamp op de
4x100 meter een nieuwe norm door het 35 jaar oude clubrecord ( 42.5) eerst te
evenaren en vervolge.ns met een halve seconde t e verbeteren, een record dat 13 jaar
bleef staan en waarvoor het bestuur aan het viertal de Kreigsman-be~er toekende.

84. Gerard de Boer

(geb. 5-1-1961).
Lid van A.V. Haarlem gewc:'den in augustus 1777, actief tot 1986. Kwam daarvoor uit
voor Suomi.
Beste prestaties bij A.V. Haar:em: 100 m 11.6 (1982); 200 m 26.0 (1977); 400 m 55.2.

(1979); 1000 m 3.06.3 (1980); 1500 m 4.59.2 (1979); 4x100 m 45.6 (1979); 110 m horden
15.7/15.93 (1984); 400 m horden 56.97 (1983); 10-kamp 5706 punten (1984); hoog 1.78
(1979); polshoog 3.20 (1980);_ver 6.58 (1983); h.s.s. 14.41 (1982); kogel·
11.90 (1982); discus 31.04 (1984); speer 42.30 (1984); h.s.s. indoor 12.54 (1979).
Veelzijdig atleet, die in 1978 verraste door in zijn eerste wedstrijd op het on~erdeel
hink-stap-springen naar 13.80 te vliegen, waarmee r.• :J r.1~t een 3e bij de jongens B stond
op de Nederlandse ranglijst aller tijden en hij de bestaande clubrecords bij- de jongens
A en B yerpulverde. In het zelfde jaar won Geard in Keulen de interland RheinlandNederland en i'nHaarlem de landenwedstrijd Nederland- Nordrhein (een 100ia score in
zijn enige twee interlands). Hij werd ook twee keer clubkampioen op de meerkamp: in
1978 bij de jongensBen in 1980 bij de jongens A. Bij de jongens B wist hij verder in
1978 het clubrecord op de 8-kamp te verbeteren. Bij de senioren was Gerard een vaste
waarde in de P.H.-bekerploeg, eerst bij het hink-stap-springen en later op de
hordennummers.

83. Pieter Fris (geb. 5-5-1957).
Lid van A.V. Haarlem geworden in 1970. In 1985 vertrokken naar V&L TC.
Beste prestaties bij A.V. Haarlem: 100 m 12.6 (1980); 800 m 1.57.8 (1981); 1000 m
2.34.6 (1982); 1500 m 3.57.4 (1981); 1 mijl 4.23.2 {1982); 3000 m 8.30.0 (1979); 5000 m.
14.41.3 (19.8 i); io.ooo m 30.24.76 (1984) CR; 15 km 47.02 (1984) CR; halve marathon
1.06.48 (1984) CR; 4x1500 m 15.56.73 (1981) CR; 3000 mindoor 8.45.68 (1983) CR.
Uit Santpoort afkomstige atleet die A.V. Haarlem lange tijd trouw bleef ondanks
verhuizingen naar Wognum (in 1976) en Den Haag (in 1984). Door harde training wist
Pieter van een middelmatig atleet uit te groeien tot een goede midden- en lange
afstandloper die vooral op afstanden van 5000 m tot de halve marathon goed uit de
voeten kon. Hij ze i'te clubrecords neer op de 5000 .meter junioren A (2x), 3000 m
indoor (2x), 10.000 m (2x), 15 km. halve marathon en 4x1500 m (3x). De laatste 3
records staan nog altijd fier overeind. Op deNK paktePieter in 1981 zilver op de
4x1500 m. Individueel behaalde hij als beste res '! ' ~·':l te '1 ".er. zesde plaats op de NK
10.000 m (1984) en in hetzelfde jaar een 36e plaats op deNK cross. Tijdens zijn
militaire dienst in 1983 wist hij als crosser Ze te worden bij hetNKvoor de landmacht
en 3e bij het NKvoor militairen. Door die laatste prestatie werd Pieter uitgezonden
naar Algerije, waar hij bij .het WK voor militairen 38e werd. In 1981 en 1983 (de tweede
keer met een minuut voorsr 'ong) won hij de prestigieuze A.A.C.-st randloop van
IJmuidennaar Bloemendaal en terug (11 km) en in 1982 was hij er ook nog eens 2e. In
1983 en 1984 oewees hij nogmaals zijn kracht op het strand door 2x een strandloop
over 10 km van de Gezamenlijke Haarlemse Atletiekverenigingen winnend af te sluiten,
dat hij bij een andere gelegenheid Stijn Jaspers voorrang moest verlenen doet daaraan
niet af. Ook 2x won Pieter de onderlinge 10.000 m op de baan van Bap van der Pol (in
1980 en, als V&L TC-lid in 1987). Pieter verbeterde na zijn overstap naar het Haagse
V&LTC bijna al zijn persoonlijke records: 8.27.0 (1986) op de 3000 m; 14.31.58 (1985)
op de pOOO m; 30.04.9 (1985) op de 10.000 m; 49.00 op de 10 mijl; 1.01.46 op de 20 km
en 2.31.46 (1986) op de marathon. In 1987 ~verd hij 14e op het NK veldlopen, ook werd
hij in 1985 nog een keer 6e op het NK 10.000 m. In de loop van 1987 raaktePieter
geblesseerd, waardoor hij in 1988 moest stoppen met de atletiek. Hij werd trainer,
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eerst bij V&L-(C en sinds 1990 traint hij een groep lopers bij Sparta, die andere Haagse
club.

82. Jan Koopman

(geb. 27-12-1917).

Actief van 1938-1948.
Beste pres.tatie~: 800 m 2.04.6 (1942); 1000 m 2.41.8 '(1939); 1200 m 3.32.0 (1938);
1500 m 4.13.1 {1940); 1 mijl_4.56.9 (1943); 2000 m 6.12.0 (1938); 3000 m 9.08.4 (1939)
CR; 2 mijl 9.55.0 (1947) CR; 5000 m 15.56.0 (1941); 10.000 m 34.26.2 (1947); 3xl000 m
8.26.0 (1944); 4x1500 m 17.02.2 (1944); 4000 m koppelrace 10.52.7 (1943); 5000 m
"koppelracz 13.50.3 (1948).
Verdienstelijk atleet die voorloper was van een hele generatie goede
middenafstandlopers en die voor het eerst van zich deed spreken in 1938. Zijn 5e plaats
op de 1500 m ·in. de PH-b~kerfinale leverde hem de Van Musscher-beker op. Een jaar
later kreegJan van het bestuur dezelfde beker nog eens uitgereikt voor zijn 4.17.2 in
de PH-bekerfinale en kreeg hij voor zijn clubrecord op de 3000 m (9.08.4) de
Kreigsmanbeker uitgereikt. Zijn grootste succe~sen behaalde hij in estafetteverband op
de 4x1500 m, waarop hij goud {1941) en zilver (1947' haalde op deNK. In 1941 brak Jan ·
samen met Wim van Gog, Dick Hagtingius en Hart de Roode het record op dezelfde
afstand. In 1941 wist hij ook individueel een medaille weg te kapen op deNK: zilver op
de 5000 m. Clubrecords vestigde Jan op de 3000 m, 2 mijl en de 4x1500 m. Hij werd in
1947 en 1948 clubkampioen veldlopen en vanaf 1952 was Jan enige tijd trainer bij
Haarlem. Tegenwoordig woont Jan in Heemskerk en is hij lid van de Reünistenclub van de
H.A. V. Haarlem.

81. Adri Schaper (geb.

12-12-1943).

Actief van 1960-1970. In 1971 vertrokken naar AV .. 23.
Beste prestaties bij Haarlem: 100 m 11.4 (1965); 200 m 23.0 (1968); 300 m 38.4 (1961);
400 m 51.7 (1965): 600 m 1.26.1 (1960); 800 m 1.50.9 (1968) CR; 1000 m 2.29.9 (1965)
CR; 1500 m 3.52.8 (1968) CR; 3000 m 8.59.3 (1968); 5000 tn 16.21.4 (1967); 10.000 m
35.10.5 11966), Zweedse est. 2.02.6 (1965) CR, 4x300 m 2.28.1 (1961) CR; 4x400 m
3.24.9 (1965) CR; Olympische est. 3.33.7 (1968) CR; 4x800 m 7.59.6 (1969); 4x1500 m
16.35.2 (1965) CR; hoog 1.60 (1965).
Sterke midd~nafstandloper, die in de Jaren ' 60 grossierde in clubrecords. Adri begon in
1960 met het record op de 600 m jongens B, daarna volgden nog 18 andere records: 800
m jongens A (3x), 4x300 tn jongens A, 800 m (6x), 1000 m, 1500 m (2x), 4x400 m,
Zweedse estafette (een record d.at nooit meer verbeterd werd), Olympische estafette
(ook nooit meer verbeterd), 4x800 m en 4x1500m. Hij was de eerste Haarlemse junior
op de 800 m met een tijd onder de 2 minuten, bij de senioren is hij nog altijd Ze aller
tijden, vlak achter Stijn J aspers. Ook op de 1000 en 1500 m staat Adri nog steeds bij ·
de eersten. Hij haalde 3 medailles op de NK, zil·.'er 0'< de 800 m jongens A (1961); brons
op de 800 m (1965) en nog eens zilvei~ op de 4x1500 m (1965). Zes keer droeg Adri het
oranje shirt van de nationr:e ploeg, voor het ~ ~rst in 1961 en voo · het laatst in 1963. In
1965 werd hij clubke1mpioen veldlopen, in 1970 clubkampioen op de meerkamp. Het
bestuur reikte tot 2x toe de Kreigsman-beker aan hem uit , voor zijn 1.53.6 op de 800 m

3

in 1965 en zijn 1.50.9 (800· m) en 3."52.8 (1500 m) in 1968. De Van Musscher beker kreeg
Adri voor een ander 800 m clubrecord in 1964. Omdat hij van 1960 tot en met 1962 ook
nog 3x de junioren-prestatiebeker won voor clubrecords op de 600 en 800 m, betekende
dat dus zes prestatiebekers negen jaar. Adri was in 1963, 1964 en 1969 tevens actief
als redactielid van het clubblad. Na zijn vertrek naar AV' 23 viel hij nog een keer op
door tijdens een competitiefinale tegen o.a. zijn oude club in 197Z een 1500 m te winnen
in zijn beste tijd ooit van 3.51.3. Het mocht A.V.' 23 niet baten, want zij werden in die
finale laatste, terwijl A.V. Haarlem Ze werd en pr ~ ::. -.v:.:crde. De !aatste keer dat we
Adri (inmiddels zonder dub) als atleet in actie zagen was eind 1987 toen hij de
Oliebollenloop van de IJsclub Haarlem (over circa 21 km) aflegde in 1.28.51. Via de
Reünistenclub houdt Adri momenteel nog contact met onze vereniging.
De 14 jaar jongere broer van Adri, Peter Schaper, was van 1969 tot 1972 bij de CDjeugd van Haarlem actief. vooral als loper en springer. Peter kreeg de kans niet om in de
voetsporen van zijn succesvolle broer te treden , omdat hij op jonge leeftijd dodelijk
slachtoffer werd van een verkeersongeval.

in

80. Mat Meuwese (geb. 23-1-1939).
Actief van 1951-1961.
Beste prestaties: 60 m 7.5 (1954); 80 m 9.7 (1956); 100 m 11.3 (1958); 4x60 m 28.2
(1953) CR; 4x80 m 38.8 (1956); 4x100 m 43.7 (1958) NR en CR; 110 m horden (91,4 cm
hoog) 15.4 (1957); hoog 1.70 (1956) CR; pols 2.70 (1955); ver 6.85 (1959); h.s.s. 13.18
(1960).
Sprinter, hordenloper en springer. die als junior bij de absolute top behoorde, lid was
van de "gouden" juniorenploeg van 1958 (de enige winst van Haarlem in de W.G.-beker},
maar die als senior nooit echt doorbrak. 5x kwam Mat uit in de Nederlandse ploeg,
voor het eerst in 1957 en voor het laatst in 1959. Op deNK haalde hij goud op de 4x100
m jongens A (in 1958) en bij het verspringen jongens A viel hij zelfs 3x in de prijzen (2e
in 1956, Ze in 1957 en 3e in 1958). Met zijn maatjes Bob Steenbergen, Joop Vissers en
Ger Duits verbeterde hij in 1958 het Nederlands jeugdrecord op de 4x100 meter tot
43.7, een record dat Haarlem de W.G.-beker bezorgde, 5 jaar als Nederlands record en
25 jaar als clubrecord bleef staan en dat in 1958 . ~ <.; f s ~ n c.l ler was dan het record voor
landenploegen. Voor deze prestatie kreeg het viertal van het bestuur de Kreigsmanbeker. Mat brak vanaf 1953 ook nog vele clubrecords: 4x60 m jongens C (de tijd van
28.2 is nooit meer verbeterd), 80 m horden jongens B, hoog jongeps B (zijn 1.70 hield 10
jaar stand), 4x100 m jongens A (4x), ver jongens A en h.s .s . jongens A (zijn 13.09 112
hield 16 jaar .stand).
Vader Mat Meuwese sr. is nog bestuurslid geweest. van 1959 tot en met 1962.

79. Ronald Liefrink (geb. Z8-10-1951).
Actief van 1966-1977 en van 1987-1991
Beste prestaties: 100 m 12.1 (1967); 300 m 39.2 (1968); 800 m 1.59.5 (1973); 1000 m
2.43.5 (1969); 1500 m 4.04.1 (1967) CR: 1 mij l 4.45.9 (1976); 30')0 m 9.05.0 (1973);
halve marathon 1.24.00 (1988); 30 km 2.09.32 (1991); 4x60 m 31.8 (1966); 4x400 m
3.36.0 (1973); 4x800 m 8.

Zeer talent~ol middenafstandloper die zijn t op al bereikte toen hij nog maar B-junior
was. In 1967 meldde hij zich voor het eerst bij de Nationale top door in Velsen de Pim
Mulierloop bij de B-jeugd te winnen-. Op de NK werd het dat jaar een Ze plaats op de
1500 m. Hij debuteerde in de Nederlandse jeugdploeg en mocht ook meedoen aan een
internationale vijfkamp in het Duitse Oldenburg. In 1968, nog steeds B-junior, liep
Ronald zijn tweede (en laatste) landenwedstrijd, op deNK pakte hij zelfs twee
medailles: goud op de 1500 m en zilver bij de crosskampioenschappen (in dezelfde tijd
als de winnaar). Op de 1500 m jongens B (3x, zijn 4.04.1 bleef 15 jaar
staan en werd !<lS door Paul Jaspers verbeterd), 3000 m jongensBen de 1500 m
jongens A (2x) verbeterde Ronald clubrecords. Alhoewel hij na 1968 nog een aantal
jaren actief was en zich ook in de strijd om de PH· '··,·J-;E:r inzette voor de club, zou
Ronald nooit meer de nationale top halen. Het rondjeslopen op de baan trok hem steeds
minder en op een gegeven moment werd hij 's zomers niet meer op de baan gesignaleerd.
Zo gauw de winter inviel en er op het strand getraind werd was hij dan weer present, om
bij de tweede wintertraining al meteen weer met de voorsten mee te lopen. Het was dan
ook niet verrassend om Ronald in z'n tweede jeugd terug te zien in de cross en op de
weg.

78. Bob Steenbergen (geb. 30-5-1939).
Actief van 1952-1966.
Beste prestaties: 60 m 7.4 (1954) CR; 80 m 9. 2 (1956); 100 m 11.0 (1958); 200 m 22;9
(1958); 300 m 39.5 (1956); 4x60 m 28.2 (1953) CR; 4x80 m 38.8 (1956); 4x100 m 43.7
(1958) NR en CR; hoog 1.65,5 (1960); ver 6.85 (1958) CR; kogel10.44 (1960); 60 m
indoor 7.4 (1962) CR.
Sterk atleet_, die zich ontwiKkelde van werper naar topsprinter en vooral topspring_e r .bij
de junioren. Zijn ontwikkeling stokte echter na zijn- overgang naar de senioren.
Al bijdeC-junioren viel Bob op door·de enorme progressie die hij in zijn eerste jaren
boekte. Met clubrecords op de 60 m. 80 m (2x), 4x60 m (3x, de tijd van 28.2 is nooit
meer verbeferd), verspringen (2x. zijn 6.04 bleef 37 jaar als record staan), kogelstoten
(zijn 14.11 is nooit meer verbeterd), discuswerpen (2x) en speerwerpen stond hij toen al
op eenzame hoogte. Eigenlijk was alleen de lange afstand boven de 300 m niet aan Bob
besteed. Verder kan hij alles. Als B-junior werd Bob ondanks zijn progressie op vrijwel
alle nummers in de strijd om de clubrecords afgetroefd door generatiegenoten als Kees
den Boer, Hans Douwes, Harry .Joacim, Mat MfP-U\t' ·, 'ê e:: Jeltj0 Doornbosch. Toch wist
hij nog wel het clubrecord op de 100 m te evenaren.
In de hoogstejuniorenklasse bereikte Bob in 1957 en 1958 zijn absolute top: 6x brak
hij het clubrecord op de 4xl00 m, zijn reusachtige vertesprong van 6.85 bleef 25 jaar
als c !ubrecord.staan, zijn naam kwam 2x op de Nederlandse recordlijst (met 43.7 op de
4x100 m voor clubfeams en met 43.8 op de 4x100 m nationale ploeg) en last but not
least was Bob in 1958 een van de matadoren die Haarlem de enige juniorencompetitie
overwinning in de historie bracht. In verband met deze prestaties kreeg Bob diverse
bekers uitgereikt: de Kr('igsmanbeker voor het estafetterecord, het W.G.- Schild in
verband met een zege op de 100 m tijdens de jeugdcol'\1petitie !n 1957 en de in Memorie
Hil van der Meij-bel<er vcnwege zijn 6.85 ver, hij was de enige _Haarlemmer die deze
laatste beker ooit won.

3x kwam Bob uit voor de nationale ploeg en op deNK jeugd won hij drie medailles: goud
op de 4x100 m junioren A (1958), zilver bij het verspringen jongens A (1958) en brons
bij het verspringen jongens A (1956). Als senior voegde hij nog een wapenfeit aan deze
indrukwekkende lijst toe: hij was in 1962 de eerste Haarlem-sprinter op de 60 m indoor,
in Amsterdam zette hij met 7.4 het eerste clubrecord op die afstand neer.
Tegenwoordig woont Bob in Nijmegen.

n.

Arjan Warmerdom

(geb. 22-01-1968).

Actief van 1977-1988.
Beste prestaties: 100 m 11.9 (1988); 400 m 52.9 (1987); 1000 m 2.50.5 (1988); 1500 m
4.45.67 (1985); 10.000 m 38.59 {1987); 4x100 m 4-1·.2 (1987); 110 m horden 16.4 (1988);
hoog 1.85 (19~8); polshoog 3.30 (1985); ver 6.94 (l'id7); h.s.s. 14.11 (1987); kogel10.74
(1988); speer 49.58 (1986); ver indoor 6.09 (1985); h.s.s. indoor 13.18 (1985) CR.
Atleet die van alle markten thuis was en die als springer zijn grootste successen
behaalde. Al in zijn eerste jaar (als B-pupil) onderscheidde Ar jan zich. door in de jongste
leeftijdsgroep de onderlinge wedstrijden te winnen. Tien jaar later, in 1987, volbracht
hij het huzarenstukje door als A-junio1' alle senioren te verslaan en over-all
clubkampioen te worden. Hiervoor kreeg hij van het bestuur de Jan Hut-bokaal (die hij
overigens ook na het seizoen 1985 ontving).
Vele keren werd Arjan tweede bij de clubkampioenschappen, waaronder die van 1983 bij
deC-junioren (1 punt achterstand op winnaar Jeltjo Doornbosch) en 1988 (10 punten
achterstand op winnaar Frank Versteeg), welke voor hem wel erg pechvol verliepen.
Op nationaal niveau manifesteerde Arjan zich als verspringen en hink-stap-springer. In
die laatste discipline pakte hij bijdeNK 2x goud (in 1985 bij de B-jeugd en in 1987 bij
de A-jeugd) e{ll x brons (indoor jongens B in 1985). Zijn driesprong van 13.87 in de
jeugdcompetitie bracht hem in 1985 op de 1e plaats van de Nederlandse ranglijst bij de
B-jeugd en de 5e bij de A-jeugd. Van het bestuur kreeg hij hiervoor het W.G.-Schild. 2x
kwam Arjan uit in de Nederlandse ploeg en 5x verbeterde hij een clubrecord: speer
jongens D, h.s.s. indoor jongens B, 9-kamp jongens B, h.s.s. indoor jongens A en speer
jongens A. Als senior hield hij de atletiek na 1 jaar vrij plotseling voor gezien.

76. Harry Joacim (geb.

18-5-1938).

Actief van 1953-1969.
Beste prestaties: 60 m 7.6 (1953) CR; 80 m 9.5 (19'55); lOOm 11.4 (1959); 200 m 23.2
(1959); 300 m 38.0 (1956); 400 m 52.8 (1959); 600 m 1.28.6 (1955); 8ÓO m 2.06.0
(1957); 1000 m 2.48.6 (1955); 1500 m 4.30.1 (1963); 4x60 m 28.2 (1953) CR; 4x80 m
37.3 (1954) CR; 4x100 m 44.3 (1959); 4x300 m 2.37.7 (1955); 4x400 m 3.29.4 (1963);
110mborden 15.0 (1963); 200 m horden 25.6 (1963); 400 m horden 56.9 (1963); 10kamp 5974 punten (1959); hoog 1.81,5 (1959); pols 3.10 (1964); ver 6.77 {1959); kogel
11.28 (1959); discus 32.79 (1963); speer 47.31 (1959); 70 m horden indoor 9.8 (1963);
80 m horden indoor 11.6 (1965).
Tienkamper die vooral Oj:- de spring- en horeennummers bij de Nederlandse top kwam,
maar die opvallend genoeg geen zwakke nummers kende. Kwam gedurende 14 jaar uit in
de PH-bekerploeg en werd daarbij op 7 (zeven!) verschillende disciplines ingezet.

ll..

Ondanks dat Harry tot een hele sterke lichting Haarlem atleten behoorde, wist hij toch
een enorme -reeks clubrecords neer te zetten: 60 m jongens C, 4x60 m jongens C (3x, de
tijd van 28_2 is ·nooit meer verbeterd), hoog jongens C, ver jongens C (3x), discus
jongens C, 4x80 m jongens B, 80 m horden jongens B, 6-kamp jongens B (zijn
puntentotaal is nooit verbeterd), hoog jongens B, ver jongens B (2x, zijn 6_44 hield 22
jaar stand), 110 m horden jongens A (2x) en hoog senioren. In 1959 werd hij ook nog
clubkampioen op de 10-kamp. Na het seizoen 1953 ontving Harry van het bestuur de Jan
Hut-bokaal en vanwege een tijd van 15.5 op de 110 m horden (1957) kreeg hij ook nog de
Van Musscher-beker.
In 1957 en 1958 kwam Harry 4x uit voor de Nederlandse ploeg en op deNK pakte hij
1xgoud (hoog jongens A in 1956), 2x zilver (ver jongens A in 1955 en 110 m horden
jongens A in 1957) en 3x brons (hoog jongens A in 1957 en 110 m horden senioren in
1961 en 1963). In 1963 deed hij mee aan de eerste echte indoorwedstrijd in Nederland.
Van 1966 tot eind 1968 was Harry trainer van de seniorenploeg en in 1969 was hij ook
nog een jaar bestuurslid.
Harry trainde ook de topatlete van Atmodes Ellen Ort (6-voudig Nederlands kampioene
bij de senioren op de 100 m, 200 m, ver en de 0-kamp), die later zijn echtgenote werd.
Ellen stond aan de basis van de oprichting van de pupillenafdeling van Haarlem in 1967,
welke afdeting zij vervolgens enige jaren enthous>•-:[ :e:cde. Voor dat werk kreeg zij na .
het seizoen 1968 van het l:?estuur de Paulenbeker. Toen er begin jaren '70
gezinsuitbreiding op komst was, trokken de JoÇicims zich helemaal terug uit de atletiek.
Tenslotte is nog vermeldenswaard dat Attie Joacim, de 4 jaar jonger'e broer van Harry,
met 8.1 op de 60 m (1955) nog altijd de snelste D-junior is (maar op die afstand nooit
clubrecordhouder is geweest, omdat de clubrecords voorD-junioren pas veellater
werden ingevoerd), bij het speerwerpen met 40.02 van 1957 tot 1973 in het bezit was
van het clubrecord bij de C-junioren en ook clubrecordhoude.r is geweest bij het
hoogspringen jongens C (een record dat hij overnam van Harry), kogelstoten jongens C,
discuswerpen jongens C en de 300 meter jongens B.

75. Jan Petri (geb. datum onbekend) overleden op 3-2-1981 op 88-jarige leeftijd
Actief van 1909-1919.
Beste prestaties: 100 m 11.8 (1918); hoog 1.65 (1918); hoog zonder aanloop 1.41 (1916)
CR; ver 5.88 (1918); h.s.s. 12.60,5 (1919) NR; discus 31.33 (1915); speer 36.89 (1918).
De eerste topatleet van onze vereniging, actief in een periode dat de vereniging zelfs
nog opgeri'cht moest worden. Het moment dat Jan met atletiek begon, kan als begin van
de geschiedenis van onze club gezien worden. Atletiek werd tot 1920 nog bedreven bij
de voetbalclub .HFC Haarlem, waaruit de atletiekvereniging Haarlem (toen nog HAV
geheten) V??rtk\\'am.
In 1909 wori J:an al gelijk een 200 m wedstrijd ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van de Haarlemse voetbalbond. In 1915 (discuswerpen) en 1919 (hink-stap-springen)
werd Jan Nederlands kampioen, bij het hink-stap-springen was hij de allereerste kampioen en zijn afstand van 12.60,5 betekende een i_:. derlands record. Hij beoefende ook
de nummers ver- en hoogspringen zonder aanloop. Of hij ook op die onderdelen nationale
successen behaafde, is in de archieven helaas niet meer te achterhalen. Wat wel te
achterhalen was, is dat Jan in 1918 de eerste clubkampioen werd.
13

In datzelfdc; j oor .was hij een van de oprichters van een atletiekafdeling binnen de
voetbalclub~ HFÇ. Toen onze atletiekvereni9ing uiteindelijk in 1920 werd opgericht, was
Jan alweer bij de initiatiefnemers en nam hij zitting in het eerste bestuur. Hij is altijd
betrokken gebleven bij Haarlem en bij de vieringen van het 40- en 60-jarig bestaan in
1960 en 1980 was hij steeds een van de eregasten.

74. Henk .. ,{h.aft (geb. 31-7-1915).
Actief van f'935--1970.
Beste prestaties: 100 m12.8 (1937); 4x100 m 48.2 (1944); Olympische est. 4.03.5
(1946); 10-kamp 4 397 punten (1937); hoog 1.65 (1941); polshoog 2.50 (1937); kogel13.98
(1954); discus 41.18 (1954); speer 42.31 (1935); kogel indoor 13.22 (1966) CR.
Pure specialist op het kogelstoten en discuswerpen, die zijn tegenstanders tot wanhoop
dreef door zijn afscheid almaar uit t e stellen , :zoals blijkt uit ·een uitspraak van Henk
Kamerbeel< uitl965: "Kluft ze moeten jou zeker eerst een kogel op je voeten gooien,
eerder schei je er niet mee uit." De Beverwijker kan wel mister PH genoemd worden.
Liefst 35 jaor kwam hij vrijwel onafgebroken uit in de PH-beker (van 1936 tot 1970),
tijdens 47 verschillende PH- bekerwedstrijden, waarbij hij in totaal 92x in de kogel- of
discusring verscheen. Al deze cijfers betekenden anno 1970 absolute records voor
Haarlem. Pas toen Henk tegen de 40 was bereikte l .ij zijn top: in de periode 1953-1955
kwam hij ?x uit voor het Nederlands tectn en haalde hij bij het kogelstoten en
discuswerpen zijn verste afstanden. Op deNK was er voor Henk 5x brons weggelegd
(kogelstoten in 1943, 1949, 1953 en 1955 ett discuswerpen in 1941). Zijn indoorstoot van
13.22 bleef tot 1982 onovertroffen·als best e afstand van onze club. Henkontving 3x de
Kreigsmanbeker (in 1949, 1950 en 1954) voor de beste prestatie van de club.
Direct na de oorlog (vanaf eind 1945) werd He.nk actief als trainer, hij verzorgde de
training op de Brouwerskolk, later (in de vijftiger jaren) gaf hij werptraining. Zijn
leerlingen hield nij door zijn eigen prestaties echter tot in 1970 buiten de
competitieploeg.

73. Ronald Prent (geb. in 1951).
Actief van 1968-1970.
Beste prestaties: 100 m 10.9 (1969): 200 m 23.0 (1970); 4x100 m 44.5 (1970); ver 5.96
(1968); 60 m indoor· 6.9 (1970) NR en CR.
Echte sprinter, die in korte t ijd zeer succesvol was. Twee keer werd Ronald Nederlands
kampioen (100 m jongens B in 1968 en 60 rn indoor jongens A in 1970) en in het
tussenliggende jaar 1969 mocht hij 1x uitkomen in de Nederlandse ploeg. Voor zijn
prestaties in dat laat ste jaar kreeg hij van het bestuur de juniorenprestatiebeker.
Ronald evenaarde in 1970 ook nog he.t Nederlands jeugdrecord op de 60 m indoor, maar
dat bleek meteen zijn laatste grote wapenfeit. Als senior zagen we hem het jaar daarna
niet meer in actie.

72. Wim Taekema (geb. 1-6-1914).
Eind 1933 lid geworden van de HAV, actief t ot 1937. Kwam daarvoor uit bij de marine in .
Den Helder.

Beste presraties b;j Hoc~ : :cm: 400 m 52.9 (1937,; ~r.r- ·" 1 57.6 (1935); 880 .yards 1.59.1 .
(1936) NR en CR; 1000 m 2.42 .6 (1935); 4x400 m 3.31.0 (1936); Olympische est. 3.42.8
(1935).
Natuurtalent op dtè 400 t!tl 800 m, dat in 1932 werd ontdekt bij de marine
atletiekkampioenschappen Ïil Den Helder. Na door werkomstandigheden een wat
moeizame annio0p bij Hc.:::rlem in 193~· . brak Wim een jaar later nationaal door op de 800
m. In Parijs k~,iam hij da·:· jaaï' tot een t optijcf van 1.57.6, slechts twee-eneenhalve·
seconde boven het. l0enm•.·!i:_;-..: Ned~r:andse r eco rd. Het bestuur gaf hem voor die
prestatie d,z !<rei{iStnr<:nbelçsr. Samen met andere Haariemmers als Vic Mans en Jan
Figee vocht 't,lim ve:P- duels uit met de 11-vouclig Nederlands kampioen op de 800 m
Sjabbe Boumcm {AAC) e.n n:et de 11-voudig Nederlands kampioen op vooral de 1500 m
Frits de Ru ij ~·er (Qui.:k). Dor:.r het 91'ote aantal toppers was de 800 m medio .jaren '30
het hoofdnummer Li,j EWote atle-tiekwedstrijden. Op deNK liep-Wim naar zilver (4x400·
m in 1935) en br·ofls (800 r.t in 1935). ~x droeg hij het oranje shirt van de Nederlandse
ploeg en ock liep hij zich in de vocrlopige Olympische ploeg voor Berlijn (1936). In het
jaar 1936 mo.a~<te hij die uitverkiezing t en volle waar door de onklopbaar geachte
Souman en De Ruijter op ds Oiympische dag in .·\msterdam zijn hielen te laten
zien en met 1.59.1 esn i\!ede.r-!ar.ds record op de halve mijl (880 yards) te Jopen. Domme .
pech hietd ·\'1/itn vë:ï'·.·o!gerl.S af vaf! s;Jcces op deNK en uitzending naar de Olympische
spelen: een w~ek voor deNK werd hij ziek Het seizoen was verloren, al werd hij in de ·
PH- bekerfinale nog wet 2e op de 800 m. I n januari 1937 vertrok Wim voor uiteindelijk
ruim 9 jaar naar Nedeï'!a. ds Indië (teger.•.voordig Indonesië), waardoor aan zijn zeer
veelbelovende flti~t!ekloopbaon een einde kwam. Bij zijn terugkeer in mei 1946 pakte hij. .
echter gelijk weer h12t coî11"act me·;· onze club op. T0t de da9 van vandaag volgt Wim het
wel en wee van de A. V. Hf1 a'"'Î~m op de voei· en bij de jaarlijkse bijeenkomst van de
reünisten is de teg r~mvoordig in Den Ho.aq woonachtige Wim een graag geziene gast, die
inmiddels oo!-: als tafelpresident zij n sporen heeft verdiend.

Lat'l~p (92b. t!.ltu m onbek?nd , ~eb. i'n 1904 of 1905) overleden begin 1945.
Actief van 1921-1926.
'
Beste prestaties: 60 m 7.2 (1924 ); 80 m 9.1 (1924); 100 yards 10.1 (1925) CR; 100 m 10.8
(1926) CR; 200 m 22.9 (1926); 4x80 m 39.9 (1922) CR; 2x160 m 37.4 (1924); 4x100 m
42.8 (1926) NR en CR; 4x200 m 1.43.8 (1923); Zweedse est. 2.03.6 (1926); hoog zonder
aanloop 1.30 (1923); hoog L30 {1925); ver zon er aanloop 2.74 (1923}; ver 6 .31 (1923);
kogel 9.99 (1925): discus <8.63 ( 1.925); speer 46.30 (1925) CR.
Eerste H.:;cdem:>.;~ s:..!p'.:('Spi'i;Ttcr C.:ie vok ols speerwerper opvallend presteerde. Frits
vertegenwoordigde Haar!zm (en Nederland) op de Olympische spelen van 1924 in Parijs,
waar hij overigens niet verder hwam dan ~en 3e plaats in zijn 100 meter serie. In 1925
werd hij gedeeld eerste i:1 de 100 meter finale von 9e NK. Il)l ·plaats van het aanwijzen
van drie winnaars besloot de jury geheel t en 'onrechfe dat het drieta.l Harry Broos
(PSV), Rïnus van deP [krge (Sparta) en Frits moest pverlopen, waarna voor Frits slechts
brons restte. 3x (l ~~oeg f r it s het oro.nje-·rricot (steéds inl926 ), waarbij de overwinning
op de 4x10v m tijdens Nede:--land-België op 11et eigen Haarlem-terrein ongetwijfeld een
hoogtepunt v·.Jas. 2x br.:;k F,· its het Nederlands record op de 4x100 m (in 1925 en 1926).
Het aant alclubrecords dat Frit s in de beginfase:. van de:club verbeterde is groot: 100

71. Frèt::.;

yards (2x), 100 m (4x}, 200 m (3x), 4x80 m. 4x100 m (5x) en speerwerpen (2x). Later
ging Frits naar Nederlands Indië, waar hij in 1945 (nog tijdens de oorlog) overleed.
Kortstondig lid van Haarlem was Wim lamp (5.76 ver in 1926), een broer van Frits, en
ook een G. lamp (in 1926 een 80 m in 10.5) duikt nog ergens in de archieven op.

AANVULUNGEN ·
Bij het zoeken van.nieuwe gegevens over de hogergeplaatste kwam ik nog een aantal
gegevens tegen die-in de vorige aflevering van d-e 100 helden niet of niet geheel correct
zijn weergegeven. Daarom hieronder nog een aantal aanvullingen, ere wie ere toekomt!
RemcoSteen (plaats 97): het is juist dot Remconooit een medaille op deNK haalde op
zijn favoriete onderdeel het hoogspringen, maar in 1984 slaagde hij er toch in een
medaille te holen en wel brons op de 4x100 m jongens A.
Erik van der Veen (plaats. 94): aanvulling bij beste prestaties 10-kamp 5161 punten
(1995): h.s.s. 11.84 (1995).
Bas Fennis (plaats 92): er staat dat Bas in 1969 met zijn marathontijd van 3.27.20
eerste stond in de klasse 55-.·. Dat is juist, moa;' weggevallen is dat hij in dat jaar eerste
stond van de wereld.
Nico Treep {plaats 91): ten onrechte staat als persoonlijk recoró op de 800 m een tijd
van 2.18.4 vermeld, dat moet zijn 2.12.4 (1980).

VOLGENDE KEER
De plaatsen 70 tot en met 61, en; wie vielen er of en raan net buiten de top 100?
oJ

96
100
101
102
110
125
126

AV -HAARLEM-RUNNERS
GEFELICITEERD BERT
Het leven van elke atleet _k ent zo zijn
hoogtepunten. Voor de één is dat de 10
km voor het eerst binnen de 40 minuten
volbrengen, voor de andere geldt de
Jungfrau als de c!imax in het lopersbestaan. In -'de càrrière van onze Bert
heeft zich kortgeleden ook zo'n mij Ipaal
voorgedaan:
hij
hPof~
:-1~
P.~,..h.~~r!;r., ........ ~..;;~.:; ieettijd van VEERTIG
bereikt en is toegetreden tot het gilde
der VETERANEN. Nu betekent dit vaak
het begin van . het einde, maar niet voor
Bert. Hij lijkt een tweede jeugd
gevonden te hebben. Zijn klasseringen in
de Kennemer Cross Cup spreken wat dat
betreft boekdelen:

133

??
??
??

??

1:31:25
1:32:45
1:35:01

Martin Hoeksema

0:44:42

lOK Vogeleilandcross 27-12
4
11

15
20
2
1

24
27
9
29
50
60

PPT

UITSLAGEN
13-12

Getachew Ayele
Jeroen Peperkoorn
Chris Pfrommer
Conno dÜ · F~sse
Arno Molenaar
Bert Boesten
Dick Kloosterboer
-Adrie Tol
J eroen Peeters
Louis Dambrink

Adrie Tol
J eroen Peeters
Frank Peeters

lOK

Kan een lijn ·nog stijgender :zijn: het
ereschavot
ligt
warempel
binnen
handbereik. Daarom Bert, gefeliciteerd
met je tweede jeugd.

14
27
36
51
58
66
71
72
81
94

0:46:14
0:46:30
0:46:38
0:46:46
0:47:49
0:49:21
0:49:37
0:51:37

Oliebollenloop

66 (H'dorp)- 27 (A'dam)- 7 (Velseh)

10 K Hoofddorpcross

Jolt Bosma
J ohn Jongboom
Frank Peeters
Martin vd Weiden
Knipscheer
Frank vRavensberg
Martin Hoeksema
Rene Ruis

0:36:53
· 0:39:04
0:40:46
0:41:48
0:42:27
. 0:43:17
0:43:32
0:43:37
0:44:56
0:46:09

Getachew Ayele
J eroen Peperkoorn
Chris Pfrommer
Adrie Tol
Conno du Fossé
Dick Kloosterboer
J eroen Peeters
Bert Boesten
Jolt Bosma
Frank Peeters
Louis Dambrink
'Martin Hoeksema

0:35:32
0:37:49
0:39:32
0:41:-27
0:41:28
0:41:55
0:42:53
0:43:12
0:43:13
0:43:57
0:45:39
. 0:48:35 '

10, 2K Dreefzichtcross 17-1
1

5
10
19

·8
24
4

q

Ton van Doorn
Getachew Ayele
J eroen Peperkoorn
Chris Pfrommer
Conno du Fossé
Adrie Tol
Dick Kloosterboer

0:34:19 .
0:34:3.7
0:36:15
0:37:39
0:38:43
0:39:11
0:40:31

17
36
26
38
102
113
138

Peter Niessen
J eroen Peeters
Martin vd Weiden
Frank Peeters
Martin Hoeksema
Frank vRavensberg
Wim v: Kieef

0:41:09 ·
0:42:39
0:42:47
0:42:57
0:45:44
0:46:58
0:49:09

22
4
39
41
8
7
45

11
3,4K

48

11
7

Roos Appel

0:18:15

49
15
55
62
14
20

1OK Beeckesteincross 31- 2

16
18

0:35:37
Getachew Ayele
J eroen Peperkoorn 0:36:23

Chris Pfrommer
0:37:20
0:38:59
Conno du Fosse
Peter Braamzeel
0:39:58
Adrie Tol
0:40:03
Dick Kloosterboer 0:40:48
0:41:04
Bert Boesten
0:41:33
Frank Homburg
Martin vd Weiden 0:41:51
0:41:56
Arno Molenaar
0:43:17
Jolt Bosma
. 0:43:27
J eroen Peeters
0:44:25
Louis Dambrink
0:45:2:26
Frank Peeters
0:48:04
Ruud Marchand
Rene Ruis
0:48:27
0:49:26
Wim v. Kleef

Lange Afstandsgroep: bijeenkomst 14 maart
Zondag 14 maart zal aansluitend op de training, een evaluatie plaatsvinden van het
afgelopen winterseizoen. Bovenal echter zullen we ons richten op het komende
zomerseizoen: waar liggen de .interessen van de lange afstanders, Hoe kan de opbouw
van de trainingen hier zo goed mogelijk op aansluiten? Met natne ook de leden die de
clubtrainingen overslaan, zijn van harte welkom hun stem eens te laten horen. Op 14
maart zal met name ook worden ge:lnventariseerd of onder de lange afstanders de
behoefte leeft om· de .trainingen m?er te gaan periodiseren, d.w.z. dat er in de
clubtrainingen doelgricht wordt toegewerkt naar ' -. te v~ ren vastgestelde wedstrijden
en presatielopen. Komt dus allen. Zondag 14 maart, 12.00 uur, krachtcentrum.

· De Haarlemse Dreefzicht cross op 17 januari
Beetje slecht geslapen, zouden ze allemaal wel komen? Lopers. vrijwilligers, Joop, etc. Om 7.45
het eerste spandoekje opgehangen. En jo hoor; alle vrijwilligers komen bij Dreefzicht
binnendruppelen. In recordtijd staat de hele inschrijving en slechts een half uur later is het hele
parcours klaar. Lopers kwamen er gelukkig ook. Bijna 300. Ik maak het niet te lang, maar dank
aan ons team is ~p zijn piaats.
Arno

Rob

geestelijke vader van het neurale netwerk waar inschrijfbriefjes in, en
uitslagenlijsten uitkomen. Hij vond het goed gaan; moor ja, Roos Appelliep
in het bos.
zonder Carla, maar met een voortreffelijke vervangster, beheerder van
alle briefjes van fllO, - en dat werden er vele.
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Mariska 1
Fetske
Mariska 2
Dick
Evert
René
Ad
Lex
Jolt
2 neven wn Evert
Wiltem
Martin
vrouw v Martin
Marianne
Marga
Maaike+
Adri
Jeroen
Gerko
Ar ie
Joop

dochter van Di~ k, C: :~ voor noemde voor-treffelijke vervangster. Geeneens
.. lid, tcch ons ·heipen !
.. ge~stelijke veder van Arno en alles onder controle in heel Dreefzicht.
geest21ijl{e moeder van de inschrijving, waakt over herinneringen en
kwijtgeraakte sportkleding.
v-..1der van ,\'ariska 1, zonder hem geen ·s tart en finish. ·
-,vadzr van Joris (in A 'dam), parcours, starter; finish en een ladder. Alles
doet ie.
idem als Evert (behaive vaaer van Joris). Heeft de dranghekken zo'n 44
keer heen en wwr gesjouwd.
wa!<:er over de integriteit \l(jn het parcours en vriend van de
hondenbezitters.
a ltijd aam-"ezig op de j uiste plaats, ik hoop dat je snel zelf weer kan lopen.
350 her inneringen met Cross met een grote "C' ~n parcours en finish, etc.
Let op, gaan we ook wagen voor de Spaarnwoude loop.
mann2n d ie hun mannetje staan in afzeiten en bewa~ing.
heeft voor de lopers "de boom" inoepakt en is er daarna 3 x zelf
overheengegaan.
heeft een deel van de 44 hekken gesjouwd en de Spanjaardslaan ingepakt.
heeft alle lo;>ers de goeie kant opgestuurd op de cruciale splitsing.
op een verre post in het zuidwesten wn de Haarlemmerhout.
vrouw van andere Martin, op een andere post in het zuidoosten van de
Hout .
vriendin van Adri, ondersteunend in het totale seeretariele proces.
vriend van Maaike +,alweer die startdöeken op dat trapje.
zondzr vrouw, alv;eer met trapje voor die startdoeken.
is er altijd, weet alles, kan je alles vragen, kun je overal inzetten. Dus
maar geéaan ook.
man van Mariannz, op de fiets 6 x-maal de ronde gedaan, voor de lopers
uit, kon dus in. het zuidwesten 6 x zwaaien.
_
ge.zellig dat ie ei' was, had er sch!k in, zal wel blij zijn met de afrekening
~ri de oandacht in de plaatselijke pers.

U ziet het; het hangt cll~maal von'dubieuze fámilierelaties aaneen. Op 21 maart graag weer. De
Spaarnwou:::!eloop. Allemaal donk voorjulii2 hulp, ik hoop dat ik niemand vergeten ben.
Bert Boesten

Dit jaar vindt de tiende Spaarnwoudeloop plaats. Bij de Spaarnwoudeloop
liepen in 1998 iets meet~ dan 500 deelnemers mee, een groot succes. En dat
succes hopen we ook dit it'lar-.t e kw~nen voortzetten.
De Spaarnwoudeloop is voor de Larige Afstandslopers van AV Haarlem .(in
sommige gevallen inclusief hun partners en kinderen}een van de
hoogtepunten van hun jaarlijl<se hardloopagenda. Zij lopen zelf, of zij

helpen mee als vrijwilliger.
Elk jaar zijn er veel vrijwilligers nodig om in de kou aan het parcours te
staan, om de inschrijvingen en de uitslagen te registreren, om de
start/finish goed te laten verlopen: kortom, iedereen begrijpt dat ook dit
jaar weer veel van iedereen gevraagd· zal worden.
Clubleden die niet meelopen bij de 10, 20, of 30 kilometer op 21 maart,
maar die ~p de een of andere manier denken te kunnen hel;'en bij de
organisatie ( en dat kan al snel!!!), worden vriendelijk verzocht zich te
melden bij de Lange Afstands Commissie (Ad Appel, 533.4989) of Bert
Boesten (538.5623).
Wie zich niet vanzelf meldt, loopt natuurlijk de kans dat hij/zij
binnenkort wordt opgebeld met de onontkoombare oproep tot vrijwillige
opoffering.
Voor alle lopers en vrijwilligers hopen wij dat de 21ste maart 1999 een
onvergetelijke dag zal worden met mooi wef!r, persoonlijke records, en
vooral veel gezellig club-lev~n.
Tot ziens allemaal.
De Lange Afstandscommissie.
Ad Appel , Bert Boesten.

Herstel in de training
'Het gaat de laatste tijd niet lekker, het wil gewoon niet'. Door de jaren heen heb ik dit
meer dan eens van lange afstandslopet·s gehoord. Lopers die hier mee te maken krijgen,
lopen het risico in e::;n b~~u:tJend kringetje rond te 9aan draaien: omdat het niet gaat
wordt de trainingsdruk of de behoefte te presteren vergroot waarvan het resultaat
juist averechts is.
In de trainingsleeris het beqinsel 'herstel' van elementair belang. En dat is ontzettend
logisch. Door te lopen maak Je als loper strucrur·en op het nivo van je lichaamscellen
kapot. Dat klinkt bemaal, maar het is letterlijk zo. En toch is het geen enkel probleem.
Integendeel: nadat celstructuren beschadigd zijn geraakt, gaat het lichaam zich
herstellen. Ons lichaam is dermate uitgekiend dat het daarbij een veiligheidsmarge
inbouwt: het repareert de hele boel iets steviger dan het aanvankelijk was en loopt
daarmee vooruit op een mogelijke nieuwe belasting. Het lichaam maakt zichzelf sterker.
Oftewel: je conditie gaat vooruit. Twee dingen zijn nu.van belang onder ogen te zien:
1: De conditievooruit~ng ;-=:van tijdelijke aard Als een nieuwe a ·~ :"lslag op het wel en we
van de cellen uitblijft, glijden zij terug naar een wee.r zwakkere toestand. Voor lopers is
het daarom van belang cm door te gaan met trainen. De meest geëigende
20

trainingsop~QU\~ is er een waarin je je lichaam over langere duur progressief belast. Je
wordt dan stapje voor stapje steeds sterker.
2: Dit pros~s kan zich .slechts voltrekken, op voorwaarde dat het lichaam na een
belasting, ypldoende tijd krijgt om de schade te repareren. Indien dit niet het geval is,
is het lichaam n:et volledig hersteld wanneer er opnieuw wordt getraind en wordt de
situatie van kwaad i"ot erger. Een tijdje lang zal de druk nog te houden zijn, maar op een
gegeven ~om~nt houdt hE-t op. Als loper krijg je nu een lichamelijke tegenreactie in de
vorm van een overbela.stingsblessure, of een ·mentale blessure·: je hebt minder zin om
te lopen, gaat tegen de trainingen opzien, de iol gaat eraf. Degene die de mazzel heeft
dat hij niet met een !ichamelijl<e blessure te maken krijgt (op een bepaalde manier
h9udj h~t dan:.!eti"ul ij l<op), ~'rijgt vaak een meer mentaal signaal: 'Het gaat de laatste
tijd niet lekker, het wil gewoon niet '. Wat dat 'het' nu precies is, is moeilijk te
benoemen. Het s ignaal dam ·ent ~gen uiterst cor.cr r - t en is bijzonder serieus te nemen.
Harm Kuipers beschrijft in zijn boek 'Melkzuu", Anaerobe drempel, Tests,
Optimalisering van training lu~tg everij de Vriesebrch, 1991, I~BN 90 6076 3289) hoe
training kan leiden tot overbelasting. De oorzaak is: het lichaam krijgt onvoldoende tijd
om te hersteilen van de train ing (mijns inziens kan di t overigens ook van toepassing zijn
op onze psyche: 'ock mentaal is het voor de loper soms nodig tot rust te komen),
eventueel mede in hand ge11verkt door een te eenzijdige trainingsopbouw. Het lichaam
geeft in eerste instantie de reactie dat het extr·a hord gaat werken om te herstellen.
Oftewel: het motortje wordt e~(tra hard opgestookt. Na een tijdje geeft dit
karakteristieke symptomen. Kuiper noemt: verhoogde rustpols, gebrek aan macht,
minder eet!ust, tegenz in :n trainen , slecht (i;1)slapen, agressief, vcrhoogdepols bij.
inspanning, verhoogde bloeddruk, sn~lle vermoeidheid, gewichtsverlies, snel geïrrit eerd,
hartkloppingen, huilbuien, gevoel van onrust, verhoogd melkzuur. Deze toestand benoemt
hij als de sympathische vorm van he·;- overtrainingssyndroom. Indien de loper zichzelf
niet in acht neemt ei'l de belasting onverminderd -te hoog laat zijn, geeft het lichaam er
daadwerkelijk de brui aan: lichaamsfuncties worden afgeremd. Kuiper noemt dit de
'parasympathische vorm van het overtrainingssyndroom · en noemt als .symptomen: lage
rustpols, goed er; diep s lapen, gebrek aan macht, traag en onverschillig, lage pols bij
inspanning, goede eetlust, snel moe, ·snel gebrek aan suiker, depressief, laag melkzuur bij.
inspanning. Kuiper benadru!<- de ernst van dez situat ie: de sympi .>men zijn in die zin
vertekenend dat het juist lijkt alsof de conditie goed is (lage rustpols, lage pols en
melkzuur bij inspanning!) terwijl er feitelijk sprake is van overtraining. De
parasympathische variant van overtraining komt met name bij duuratleten voor. Het
herstel kan vele weken tot maanden vergen.
Het gaat uiteindelijk natuurlijk om glijdende schalen. Een loper die eens een tijdje
minder lekker draait of minder zin heeft, hoeft niet noodzakelijkerwijs ervan uit te
gaan dat er een uitgekristalliseerde vorm van overtraining is. Maar zover mag het in
ieder geval niet komen. De loper die merkt dot hij loopt te sukke len met terugkerende
kleine blessures of ermee te maken 1\rijgt dct heî al een flinke tijd niet meer wil
lukken', doet er goed aan eens te kijken waar en wanneer er intensief gepresteerd is én
of hierna een periode vo.n herste l is ingebouwd.
1\
I

I

I

Aangezien lichaam en geest samengaan , kunnen aanvullende vragen worden gesteld: hoe
ga ik met mijn doelen om? Geven zij prikkeling omdaî- ik ze als uitdaging beschouw, of
belasten zij juist extra omdat ik een belastende druk voel mijn doelen waar te maken?
Juist degenen voor wie het stellen van doelen ook een merkbare toename van mentale
druk oplevert, doen er goed aan extra aandacht te besteden aan voldoende herstel
omdat juist ziJ geneigd zullen zijn de trainingsdruk voortdurend op te willen voeren. Het
is soms goed voor ogen te houden dat wij meer dan eens topsporters horen verkondigen
dat het allemaal veel makkelijker gaat sinds zij 'minder van zich zelf hoeven·.
Timo van Kempen, trainer lange afstandsgroep
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Mannen

1. Guus Huls
Rachid Mohámmadi
3. Edwin Aardenburg

Tot

Gem.

197
97
196

98,5
98,5
98

1. Melchert Kok
Dirk van Beelen
3. Gerard van Lent

I Mannen 45
1. Cees Meyer
Henk van Velzen
3. Rene Wessel

1

Tot.

Gem.

100
100
198

100
100
99

r"1annen

1. Jan Conijn
2. Cees Brass: r
Dick Kloosterboer

I Vrouwen

Tot

Gem.

197

197

98,5
98,5

196

98

so-6o
Tot

Gem.

100
198
198

100

99
99

[vrouwen Vet. ]
Tot.

1. Kristijna Loonen
Irma Heeren
3. L. van Wely

Gem.

100 100
100 ' 100
198
99

1. Marjan van der Linde
2. Ingrid Costs;
3. Els R~ap

ISchoen va~ d~ m~~ndÏ

Tot

Gem.

200

100
99
99

297
!On
..-0

J

GRID SWERVE
De GRID Swerve is een lichtgewicht
schoen en zit boordevol techniek: GRID
dempingssysteem in de hak, GTO in de
voorvoet, een stabiliserende carbonplaat
onder de voetboog, een anti-pronatieblok
en een uit drie hardheden opgebouwde
slijtzooL Het neusje van de zalm!

·Haarlem
Am • r Ica n
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Beste pupillen,
Hierbij de beste persoonlijke prestoties van het ~izoen !997-1995. Niet alle prestoties
zijn geleverd tijdens officiële wedstrijden, moor dot mag de pret niet drukken. Er
ontbreekt waarschijnlijk één wedstrijd, wOQrbij alle uitsloger1 in een f ikse regenbui ten
onder zijn gegaan. Mocht je echter zeker weten dat je hi,.,. ..-~-on l.".~t gehoold kon ik
de lijst alsnog aanpossen (een beetje vals spelen heet dat).
Ik hoop dat al deze PR's het komende seizoen verpulverd zullen gaatl worden en de
eerste mogelijkheid daarvoor is de indoor wedstrijd van 7 roooM aanstaande in Den
Hoog. En voor wie het nog niet wist, een PR is altijd goed voor e~ lekker ijsje (of iets
wormers als het erg vriest).
In ieder geval veel succes in het komende seizoen.
Gerard
Pupillen PR's 1998

Voornoom

Achtermeun

Cot.

40m

sec

60m _I>· Kotlel
·- - ····~
Cl;'i
sec

Bol

Ver

-~

600m

m

an

cm

min

Sebostioon viln

l.uik

JC

Krind

JC

8,5
7,8

491
288

19,00

!Steven
Chortotte

Boelens

MC

8,5

515

11,05

24

2~6

2-40

.

- 273-

·-

-.

2,42;,5
2,53,0 ,·
2,53,5

lOOOm
min

Puck

Mesker

MC

8,6

300

2 ~7!

3,16,:.

Eva v.d.

Erf

MC

8,0

409

295

2,45,0

Yoshin van

Kesteren

JB
JB

7,6

405
391

Niets

Rik
Tommy v d
Pieter

Welier
SchJtte

JB

7,3
6,9

691
425

7,6
6,2

Loon

.TB

JB

Max van
Frank

ITeengs
Burink
Morcus

.TB
.TB

7,2

Morleen van

Andel

MB

7,9

Stein

Metten

Shown
Jelle
Thomas de
Taco

Mesman

:~hne v.d.

Zijden

286

80

304
365

80

2,26,1

5,08,1

105

4,31,8
4,04,6

722.

~53

105

4,40,5
4,03,4

f') ":_ ~

275
293

95

4,33,2

"..-

235

400
11,3

474

13,39

283

90

4,32,5

.TAl

9,7

690

25,44

354

105

L.ennon
Kelderhuis

.TAl
JAt

11,6
10,5

410

285

607

~q~

Bakker

.TAl
.TAl

10,5
11,4

544

3,56,9
4,51,6
4,41,8
4,32,8

MAl
MAl
MAl
MAl
Cot.
MAl

10,7
10,0
10,6
10,6

Fleur van
Francis

Geilen
Vermeuten

Laura
Voornoom

Gottmer
Achternaam

Wietske

Bijl

Kevin van
Folkert

Oosten
Scheper

Svèn
Stephon
Danielle
Totjona
Jirino van

Kesteren

Amber

t>ickmon

40m

13,24

496

450
468
562

15,33
18,56

Berghuis
Bodewus

JA2
JA2
JAZ
JA2

10,8
10,2
10,1
9,7

Losker

MA2

1C,::"

Rijft

MA2
MA2
MA2

9,9
9,2

562
524

9,2

655

539
666
761
896

279

4,34,5
4,13,7
5,00,6

Bol .
14,58

310

90
80

4,17,5

HOOQ
90

600m
1000m
2,24,4 4 ,19,4

100

4,29,3
4,11 ,2

110

3,58.2
4,30,6

?25
13,62

·306

28,24

331
360

-·J
'

2,r7,1

5,25,2

-- · ·-~

1

90

DB

320
282
330
Ver

480

60m Kogel
10,6
467

310

------ -

----.;

4 , 20,1

...... v

>u

17,38
12,30

335
360

105
110

2,18,7
2,07,5

3,54,9
3,46,5

25,62

390

120

2,10,2

3,45,1

~ondag

17 januari Den Haag
)e eerste (en helaas waarschijnlijk ook laatste) indoorwedstrijd vond
)}aats op 17 januari. Met een behoorlijke ploeg trokken we in alle
vroegte naar de Houtrusthal in Den Haag.
De SaniJ.es waagden zich aan de 60 mete1 uorden. Beide proberend dit
tn 3-pas te klaren, zagen we interessante technische noviteiten.
Sanne I. was alvast een beetje aan het inspringen voor ver, maar wel
goed in 3-pas in een prima tijd van 10.99 (electr.). Omgerekend naar
handtijd bijna 2 seconden sneller dan vorig jaar. Sanne B. was
wellicht nog niet helemaal wakker, want na een horde aarzelend
genomen te hebben, leek het beter een kleine pauze in te lassen. Tijd
viel dus tegen, maar na een paar keer goed trainen moet een 3-pas
makkelijk haalbaar zijn. Dat bewaren we tot het buitenseizoen.
De 60 meter viel wat tegen. Een beetje te voorzichtig gelopen.
Volge.nde keer beter. Het inspringen tijdens de hordenrace bleek een
goede voorbereiding voor bet verspringen, want Sanne sprong maar
liefst 4.62m. Een uitstekende 3de plaats (op 37! deelnemers).
Bij het_hoogspringen vielen de prestaties vanMaaikeen Anouk op.
Anoûk sprong maar liefst 1O~m hoger dan vorig jaar en Maaike, op
van de zenuwen, deed het keurig, beide over 1.20m. Amber was hier
·
het beste met 1.25m.
Het laatste nummer was de 600 meter, waarbij weer Maaike en Anouk
het opvallendst presteerden. Maaike liep in haar eerste 600 meter een
heel goede 1.58.12 en Anouk verbeterd(: zich aanzienlijk tot 2.02.30.
Sanne I. zat daar bij de C-mei~jes nog net tussen met 1. 59.77.
Jammer dat Amber en Maaike net naast de prijzen grepen.
Al niet al een.lange dag met een aantal prima prestaties.
Nu de komende weken goed volhouden met trainen dan kunnen we
een prima buitenseizoen tegemoet zien.
Uitslagen (electfonische tijdwaarneming):

60 meter meisjes D
Amber
9.52
Jirina
9.52
Maaike
9.71
Danielle 11.10

60 meter meisjes C
Sanne v. B. 9.12
6"9 meter jongens D
Sven 10.00
1.6

Verspringen mei§jes C
Sanne I. 4.62 (3de)

60 meter horden meisjes C
Sann~ ~- 10.99

600 meter meisjes D
Maaike
1.58.12
Anouk
2.02.30
Amber
2.03.73
Danielle 2.20.66

600 meter meisjes C
Sanne I.
1.59. 77
Sanne v. B. 2.03.25

Hoogspringen meisjes D
Amber
1.25
Anouk
1.20
Maaike 1.20
Jirina
1..10
Danielle 1.05

600 meter jongens D
Sven
2.05.08

l(ogelstoten jongens D
Sven
6.24

Veldloop Haarlemmerhout
De CID' s waren niet ali een in Den Haag actief op zondag 17 januari,
ook op de cross waren we vertegenwoordigd. Weliswaar met 1 Djunior, maar goed. Mandy Heerland liep !"' ! ~r haar eerste wedstrijd,
ruim 3km. Ze deed dit uitstekend door dicht achter de eerste 3 jongens
te ftnishen. Een eerste plaats bij de meisjes dus wat helaas niet in de
prijsuitreiking ·werd teruggezien. Heren organisatoren?????

I.
:)

Bij Veldloop invoegen: .
De tweede vertegen\voordiger bij de junioren \Vas Roos Appel die op
een keurige 7de plaats (2de meisje) eindigde in 18.15.

Telefoonnr. (ipv I\t1artijn) Erik Rollenberg: 5354748

Opkomst traininrsn
Na een uitstekend begin van de winterperiode in november en
december begint er nu een beetje de klad in te komen. Een aantal
atleten/atletes heb ik al weken niet gezien. Dat is jammer, want het
gaat ten koste van het ttainingsresultaat. Gelukkig traint een groot
aantal wel hard door (nou ja, hard?), maru uok de afvalligen hebben
we straks hard nodig, en het zou wel prettig zijn als ze een beetje goed
getraind aan het zomerseizoen gaan beginnen.
De competitieploegen zijn illi11iddels ingeschreven, dus we moeten er
wel tegenaan als we op wedstrijden tenminste niet achteraan willen
bungelen. Februari/maart zijn altijd lastige maanden om de trainingen
te blijven bezoeken, maar als je het doet, zul je er in april/mei als het
zomers·eizoen weer begint, profijt van hebben.
Dus dames, heren: TRAINEN , nog even volhouden en het lekkerder
weer komt er weer aan.
Het winterseizoen duurt nog tot eind maart. In april beginnen de
zomertrainingen al~eer op maandag- en donderdagavond, terwijl de
eerste wedstrijd al op 18 april is (in Haarlem) met de eerste
competitiewedstrijd een week later op 24 april (ook in Haarlem).
Natuurlijk doet iedereen aan die eerste wedstrijd mee, het programma
··
volgt later.
Kun je om \Vat voor reden dan ook een keer niet trainen, geef dit dan
even door aan Erik Rollenberg ~tel: 5354748 (antwoordapparaat staat
paraat) ofE-n1ail: erikrollenberg@wxs.nl

R lngi ijs·ten C/D jeugd 1998
.Tc~vlr--;•z

D 80 m_ct,:r
Alexcr~der Rijff
11.9
Bas de Wit
12.0

Rr.né Bu~. sing
Mark Schutte

12.9

13.2

Me is jes D 600 meter
Sanne Immer
Saranke Hceksema
Bibion Stokhof
Puck Winnubst

1.57.2
2.08.9
2.12.0
2.12.5

~s

D GO m horden
Alexa:ic!er Rijff
16.5
René f!1JSsing
18.4

J OJ~9.:::-es D 1000 meter
Bus de Wii"
Alexander' Rijff
René Bussir.g
Merk Schu-t·; e

3.13.8
3.20.7
3.50.5
3.52.5

!fl,eis jes D 1000 my.ter
Stephanie de Jager
4.01.7
M eisjes D verspringen
Sanne Imr11er
4.39
Saranke Hoekscma
3.92
A fine Schumacher
3.85
Puck Winnubst
3.ï6
Bibion Stokhof
3.76

J or.aens D vcrspl'ir:qen
Bos de Wit
Mark Schutte
Rcné Bussing
Jonc,z~s

4.40
3.21
3.15

D ho~g~rin~

~~~né Bussing

J ono,ens D Discuswerpen
Jer oen 1'-.delc.ar

Meisjes D hoogspr;_,gen
1.45
Sanne Immer
Puck Winnubst
1.25
Stephanie de Jager
1.20
Anouk Muis
1.10
Me is jes D kogelstoten
Sanne Immer
8.23
Aline Schumacher
8.13
Bibicn Stokhuf
7.93
Puck Winnubst
6.64
Chrystai v Kleef
6.61
Saronke Hoeksemo
6.35

J ongens D speerwcrp~ru
Jerc<Zn Adelaar
18.04
Mark Schutte
14.34

~p~erw.:rpe n

Sarar1ke Hoeksema
Chrysta: v Kleef

13.89
13.31

Meisjes C 60 meter'
~e·rer

Bibion Stokhof
Sonne Itr,mer
Chrystal va;, Kleef
Sûranke Hoeksema
Puck Win:1ubst
Ali ne Schumacher
Stephanie Jager
Anouk Muis

Hel een Bussing
Marloes Molenaar
Estrella Wielinga
Sanne van Buchem
Chantal v.d. Zijden
J essica Reitsema
Kim Witteman
Leoni Bodewus

7.33
7.19
6.80
6.75
6.25
6.05
5.45
5.43

Me is jes C Discuswerpen
Chantal v.d. Zijden
13.91
Estrella Wielinga
13.45
Sonne van Buchem
12.76

18.03

NV.: is jes D

A'.eis ï-2s D éO

Me is jes C hoogspringen
Heleen Bussing
1.30
Chantal v.d. Zijden
1.25
Morloes Molenaar
1.25
Sanne van Buchem
1.20
1.10
Jessica Reitsema
1.05
Leoni Bodewus

Me is jes C kogelstoten

1.25

J onq~ "lS D kog . ~l stoten
Jeroe:1 Adedacr
8.14
Merk Sch u-tte
7.15
René Bussing
6.45

Me is jes C verspringen
Mar loes Molenaar
4.48
Chantal v.d. Zijden
4.44
Jessica Reitsema
3.55
Heleen Bussing
3.52
Sanne van Buchem
3.45
Leoni Bodewus
3.07

8.8
8.9
9-::1
.-J
9.4
~.5

9.7
9.9
10.6

Meis.j<:s D 60 r:' horden
Sanne Immer
12.4
Puck Winnubst
13.2
Stephcr.!e Jager
13.4
:,nouk Muis
13.9

Marloes Molenaar
Chantal v.d. Zijden
Sanne. van BLJChem
Jessico Reitsema
Heleen Bussing
Leoni Bodewus

11.6
12.0
12.1
12 .4
12 .5
13.3

Me is jes C 600 meter
Chontol vd Zijden
Sanne van Buchem
Heleen Bussing
Marloes ,\A,olenaor
J essica Reitsema
Leoni Bodewus

1.52.8
2.02.2
2.02.8
2.08.6
2.15.5
2.38.9

Jongens C 100 meter
Ar jan Ruiter
13.0
Rolf Bruyn
14.6
Jongens C 1000 meter
Ar jan Ruiter
3.27.1
Ro!f Bruyn
4.19.1
Jongens C verspringen
Ar jan Ruiter
4.80
Rolf Bruyn
4.00
Jongens C hoogspringen
Ar j an Ruiter
1.40
Rolf Bruyn
1.30
Jongens C kogelstoten
Rolf Bruyn
8.71
8.46
· Ar jan Ruiter

de wissel

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

opgericht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeurd

het dagelijks bestuur:
voorzi tter

secretaris

penningmeester

girorekening 643883

joop van drunen

baltien de wit

rob de nieuwe

bankrekening 56.80.10.477,

ramplaan 98

velserstraat 18rd

ramplaan 5a

t.n.v. penningmeester a.v.

2015 gz haarlem

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

C/D jun + pupillen

de wedstrijdsecretariaten:
A/8 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

giro 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

2014 vm haarlem

2014 rr haarlem

2023 wx haarlem

tel. (023) 534 04 80

tel. (023) 524 73 47

tel. (023) 527 23 38

FRANK VERSTEEG

Helene Swarthstraat 12

I

2024 HB Haarlem

I Tel.

(023) 525 96 73

I

Fax (023) 527 79 91

