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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem''

SCHEMA AL6EMENE ZOMERTRAININGEN
AnffiEKBAAN PIM lr\UUER SPORTPARK
(ingaande 1 april 1999)
MAAN[)AGAVON[)
18.45- 20.00 uur meisj~ en jongens pupillen a/b/c
18.45 - 20.15 uur
meisjes en jongens junioren d
18.45 - 20.15 uur
meisjes en jongens junioren c
19.00- 20.45 uur meisjes en jongens junioren alb
19.00- 20.45 uur vrouwe~ en mormen senioren
[)()N[)ER[)AGAVON[):
18.45-20.00 uur meisjes en jongens pupillen a/b/c
18.45- 20.15 uur
meisjes en jongens junioren d
18.45- 20.15 uur
meisj~ en jongens juniore"l c
19.00- 20.45 uur meisjes en jongens junioren a/b
19.00- 20.45 uur vrouwen en mannen senioren
19.00- 20.45 uur vrouwen en mannen lange afstlanders
attentie -

op

onderstaande dagen is er geen training - attentiel

[)onderdag .
Maandog

13 mei
24 mei

Hemelvaartdag
zr: Pinksterdag

attentie - ~ paasdag - att entiel
..
Maandag 5 april (2e paasdag) is er wel training, maar echter om 10.00 uur (in de ochtend
ja, ja). [)e avondtraining vervalt.
LEEFTIJDSICl..ASSE INI>EUNG (VAN 1-11-98 t/m 31-~"- 99)
c - pupil
geboren in 1991
b - pupil
geboren in 1990
a- pupil
geboren in 1988 of 1989
d -junior
geboren in 1986 of 1987
c -junior
geboren in 1984 of 1985
b- junior
geboren in 1982 of 1983
a - junior
geboren in 1980 of 1981
senioren
geboren in 1979 of eerder
veteranen vrouwen vanaf de dag dot ze 35 jaar zijn
veteranen mannen vanaf de dag dat ze 40 jaar zijn
VETERANEN
Vet. I
Vet.n
Vet.m

VROUWEN
35 t/tn 39 jaar
40 t/tn 44 jaar
45 t/tn 49 jaar
50 t/m 54 jaar

55 t/m 60 JGGr
ouder dan 60 jaar

MANtoEN
40 t/tn 44 jaar
45 t/tn 49 jaar
50 t/tn 54 jaar
55 t/m 59 jaar
60 t /m 64 jaar
ouder dan 65 jaar

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

jaargang 54

"verschijnt 8 maal per jaar''

nummer2

redactieadres
José Spaan-Capenen
Kortenserstraat 6 2014 RR HAARLEM

maart 1999

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

VAN DE REDACTIE
Ik schrok er zelf van toen de kopij in mijn bus viel. Was het alweer zover. Mocht ik mij weer
achter de computer begeven? Het is inderdaad zeer snel op de vorige Wissel, maar dat komt
dan ook omdat het zomerseizoen weer voor de deur stoot. En om alles in goede banen te
leiden dient iedereèn tijdig te weten wonneer het weer tijd is om 's avonds op of In je
vervoermiddel te stappen om naar de boontrainingen op het Pim Mulier te gaan. Per 1 april mag
iedereen weer uitslapen op zondag. Tenzij je notu.urlijk zeer fanatiek bent en veel
wedstrijden "gaat doen" dit jaar. Voor een overzicht hebben we uiteraard gezorgd in dit
clubblad.
De eerste wedstrijd op ons eigen. baantje staat alweer gepland voor de 18e april. Omdat het
weer don natuurlijk wel kon aarzelen, .en omdat de spieren nog niet helemaal voorbereid zijn op
het zomerseizoen noemen ze zoiets dan tnQ.ar troiningspakkenwedstrijd. Verslogen van deze
eerste probeerzelen op de baan zien wij ~roag tege~û.
Resten van indooruitslagen, en nog geen baanuitslagen en toch een gewld clubblad? Dit komt
door onze 100 Haarlemse Helden. Een bijna 80-jarige atletiekvereniging brengt natuurlijk heel
wat historie met zich mee. En sinds enige tijd siert deze historische top 100 de bladzijden van
011ze Wissel. Elke keer als ik de pagina's bewerk dan denk ik "wat een klus", en dan bedoel ik niet
~t werk dat ik hiervoor uitvoer, maar natuurlijk de klus die Frank van Ravensberg - ~ier aan
heeft (of heeft gehad). Ga er maar aanstaan. ·even" uitzoeken wie in aanmerking komen voor
deze top 100. Frank, bij deze, ik neem mijn petje voor· je af, klasse! Ik ben trouwens reuze
benieuwd wie er op nummer 1 stoot. Ik heb wel zo'n donkerbruin vermoeden, maar ik zal nog even
geduld moeten hebben.
Al enige tijd wordt het Wisseltje mede verzorgt door Gerard Metten. Hij heeft het stokje al
een tijdje geleden overgenomen van Martijn Spruit. Naar ik heb begrepen neemt hij nu ook
plaats in het bestuur. Gerard, met al je taken wensen wij je veel succes.
Rest ons nog alleen even de kopijdatum te melden en die is:

Woensdag 5 mei a.s.
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:~ C-Junicrm:
;~ N (Náom1.) van .R..
IJ!l

~~

1.

c:: 11·1usIaan 23
-.Jne

2105 RG HEEMSTEDE

~~~

2025 BH HAARLEM

~
~~

~

:~ D-Juniorcn:
.
i~ J. (Joëlle) de la Bijc
~
~

~

Dietsveld 31
~~

Telefoonnummers trainers:
Ruud Wielart
Han Baau·.rJ
Timo v Kempen
Rob ·Schlüter

023 - 5279080
023 - 5312939
023- 5425153
023-5250752

Gerard Metten
Baltien de Wit
Arno Molenaar
Erik Rollenberg

023 - 5404310
023 - 5263123
023 - 5372349
023 - 5354748

Bij geen gehoor Joop van Drunen 023-5244340

attentie- LAATSTE WIJ\ITERTRAINING- attentie

Donderdag 25 maart: · Exrranha_
l junioren/senioren
Zondag 28 moart:
voor alle groepen
Weensdag 31 muart:
zaaltraining pupillen

l

~
~

.

Competitie 1999
Heren 1e divisie:

9 mei HoiJandia
20 juni Lycurgus

Hoorn
Krommenie

Jongens AiB:

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

Grootebroek
Haarlem

Jongens/meisjes CID:

24 april W.O.C.
15 tnei Suomi

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

Belangrijke wedstrijden.in 1999
April
11
18
25

NK Veteranen weg 15/10 km
Marathon Rotterdam
1c competitiewedstrijd junioren A/B .

Edam
Rotterdam
Grootebroek

Mei
1
9
15
16
30
30

Ter Specke Bok~l (K.N.A.U. baancircuit)
1e competitiewedstr.ijd senioren
Trigallez ·recordwedstrijd (K.N.A. U. baancircuit)
ze competitiewedstrijd junioren A/B
(K.N.A.U. baancircuit)
APM (Adriaan Paulen Memorial)

Lisse
Hoorn
Hoorn
Haarlem
Hengelo
Hengelo .

Juni
5-6
11-12-13
12
20
26-27
Juli
10

NK baan veteranen
NK baan A/B. jeugd
Gouden Spike (K.N.A._U. baancircuit)
.. ze.competitiewedstrijd senioren
. NK baan senioren

Papendal Games

Lelystad
Zevenaar
Leiden
Krommenie
Apeld<>Qrn

Arnhem

3

Augustus

28-29

NK meerkamp en estafette kampioenschappen

Assen

Finale competitie A/B junioren
Arena Games (K.N.A.U. baancircuit)
NK meerkamp B jun. en landelijke C/D meerkampen
Finale/promotie/degradatiewedstrijd competitie sen.

?
Hilversum
Zierikzee
?

September

5
12
18-19
19
•
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Belangrijke w~d~trijddata 1999 op·de 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
Pupillenwedstrijd
Senioren en AB-junioren wedstrijd
CD meerkamp (dag 1)
CD meerkamp (dag 2)
Pupillencompetitie
Senioren en AB-junioren wedstrijd
Pupillenwedstrijd
Onderlinge Wedstrijd

TRAININGSPAKKENWEDSTRIJD 18 APRIL A.S.
De gezamenlijke Haarlemse Verenigingen organiseren op zondag 18 april a.s. op het Pim
Mulier Sportpark een trainingspakkenweds:trijd voor senioren en ABCD-junioren van
de AV Haarlem, KAV Holland en AV Haarlemmermeer. Aanvang is om 12.00 uur. Er is
géén electronische tijd. De inschrijfkosten zijn f 4,50 voor senioren eri f 3,50 voor
junioren CD. Na-inschri-jving /1,50 extra. Inschrijving voor junioren C/D bij Baltien de
Wit en senioren en junioren A/B bij Joop van Drunen. Sluitingsdatum inschrijving 5 april
a.s.
Programma:
JD: 80, 1000, ver, kogel,
JC 100, 800, ver, kogel, speer
JB: 100, 400, 800, 3000, ver, kogel. speer
JA: 100,400,800, 3000, ver, kogel, speer
Man: 100, 400, 800, 3000, ver, kogel, speer

speer

MD: 60, 1000, hoog. kogel, discus
MC: 80, 600, hoog, kogel, discus
MB; 100,400,800,3000, ver, kogel, discus
MA: 100, 400, 800, 3000, ver. kogel, discus
vrw: 100, 400, 800, 3000, ver, kogel, discus

Indoor en Cross Uitslagen .. ·

3000 meter:
J effrey Suilivan

8~27.35

(Een goede tijd!)
20 FEBRUARI DEN HAAG HOl/TRUST
NedP.,.Iandse Kampioenschappen Senioren.

Een matig kampioenschap volgens de
media. ·Een matig kampioenschap ook
voor de A. V. Haarlem. Roei van Ree
Ger Wessel zagen wij een 400 mter
lopen. roei in serie 3 een ze plaQts in de
tijd van 50.28 • Deze tijd was niet
volgdoende voor de final of de 8-loop.
Excuus Roei werd geplaagd door een
lichte blessure. Jammer!
Ger geplaats in de 4e ~erie een derde
plaats met een tijd van 50.05, hetgeen
een pla~s in de B-finale betekende. Ger'
kreeg de ongunstige, binnenbQQn
toegewezen en zag van verdere
deeii')Qme af. .

en

door Joop

v~

.P"..nen

23 JANUARI INCOORLOOPMIDDAG
DEN HAAG ·HOUTRUST
800 tr.eter:
Vincent V<ln der

~ns

2.04.32 .
(magertjes)

DE 100 HAARLEMSE HELDEN VAN
Samengesteld ~oor Frank van Ravensberg
Deel 3, plaats 70 t/m.61 . ·. ·

DE 20E EEUW

In dit lijstje . ook weer een ao.ntal atleten van de jaren negentig, naast verschillende
ouderen. Bij alle reacties die ik krijg kom ik nogal eens de vraag tegen "ik sta-er toch
ook wel in?• Wanneer je je echter realiseert dat de AV Haarlemln de loop der jaren
over j:luizenden wedstrijdatleten heeft be~chikt, waarvan weer enige honderden van
nctiomt:d niveau, dan wordt het cl snel duidelijk dat alleen de aller-, allersterkste bij de
eerste hcmderd kut1nen komen. Voor ee., lijst waarin iedereen voorkomt die .iets
bijzonde~s ;~~r~o:+~~ .. ~ h~:;f!-, heb Je al gauw een top 1000 nodig. . Omdat ik bij het
samenstellen van dez~ top 100 toch al een grote lijst met namen 'over' had, dus de
atleten die net niet bij de ecr·ste lOQ l<t-!amen, was het niet zo heel veel extra werk om
ook een (beknopte) lijst te maken van de atleten op de plaatsen 101 t/m 200 met daarbij
alleen hun rr.eest opvallende prestf:!tie(s):
101 . .T<an

0

Wu!qi~n

(geb.

14-8- 19?~)

·.
.

.

Goud cp deNK 4x1500 (1942) in 17.02,0 t\R en CR. Brons in 1941.
102. Frcïnk VerSteE>g (geb. 25-2-1960)
400 m horden 53.88 CR; 110 m horden 14.87 CR; 2x clubkOmpioen.
103. Wim Kluyskens (geb. 9-3-1946)
100 km 7.39.53 CR; 3e, 5e en 7e in Ronde van de Haarlemmermeer.
104. A. van Ke~n (ge~. 27-8-1914)
Goud op de NK hink-stap-spr .nyzn (1933); h.s.s. 13 .52.
105. Misja Steen (geb. 10-9-1970) ·
·
Zilver op de NK·j~t..'9d hoo3springen (1989); hoog 2.05.
106. Wolt~l" K-'~k (geb. 22-5-197.0)
.·
3x..z:ilver ck. NK j0...90ns B (19Sn: hoog 2.01; ver 6.86; 1 interL .
107. Cen 6-oo:;sta:; (gib.l0-4-1949) .. · . . . .. ,.
Goud op d2 ~-lK disçuswerpen jongÈms B~-(1966)." · .: ·
108 . . ~0 vc.n df&r v~~,. (g~b. 15-2~1948) " . ' . . .
.

op

2x zilver op deNK jèugd (kogel en.4x100 min 1966) en brons in 1967(discus): 4 interland.s.
109. [)icl< Wezel.(geb. datum onbekend)
Zilver (1957) en brons (1956) <ip de NKpolshoog; 4 mterlands.
110. Amoud 99s~_b _ (geb._ 1-11-1944)
.
.
Zil~r (4xl500 m in _1J65) en brons (4x8oo· m in 1965) op de NK. 3 interlands; 1e Haarlemmer
· ·
.
onder de 4.09 op_de_15()0 m. ··
111. [)idt NOoiJ (geh. 9·:1?-1906)
Goud op deNK 4x400 m-(1926):·4x400m .3.30:8 f\.R end<.
112. Bart wn.Riisbérgen (geb. 3-~~1961)
·
Goud op deNK 4~4oö m jeugd (19.8 0); 4x400 m·321.L
113. OSCGr. Soeth?Ut {9eb. 25-12:..1962) · ·
Zilver op de NK 4x1ÓO m (1991); 5.0 m indoor 6.12 CR; 100 m 10.6. Clubkampioetl in 1992.
114. Jan Moc)leria~ (geb. in 1905)
Goud op de NK kogelslingeren (1923); kogelslingeren 32 .92 CR.
115. Darcy ·de Windt (geb. 14-2-1978) ·
·
2x zilver (h.s.s. JB in 1995, h.s.s. indoor JA in 199n en .lx brons (h.s.s. JA in 1997fop deNK;
h.s.s. 14.25.
116. Casper Sloos Coeb. 1965)
Zilver (4x400 m JA in 1982} en 2xbrons (4:><100 m JA in 1982 en .1984); 400 m 49.5; 2
interlands.
·
··
117. Jan Brüs (g~b. datum·onbekend)
Goud op deNK 4x~5.oo m.(194t":j ; 4x1500 m 17.02.0 ~en CR.
118. Jan Sontner (geb. datum 9-4-1923)
Goud op de NK 4x15ÖO m (1943); 4x1500 m 17.24.2.
119. Victor Zcm"e~ld (geb: ~totn 28-3-1941)
.
2e (1988) en 3e (1969) óp deNK 15 km Vet. 45-49; 30 km 1.44.15_CR.
120. Chris van der Me~len {geb. 18.-11-1942)
·
·
Zilver op ~ NK 4x100 m (1966 ); 4x100 m·42.0 CR_
, ..
··
121. Chris van dr.,. Werff (geb.14-10-1970) ·
Goud op deC-spelen 300 m horden (1985)~ 1_in;terland (die hij wem): · .- .,
122: Ad Coolbergen (geb. · 3·n-8~l963)
. ··• ..
·,
3000 m stecple 9.21:38; .3000 m 8.27.9: 5000 m 14.46.6; .15 km 49;'15. .
123. (;1)s~t!· VC!" ~~ Vd~e ~eb.-~~5-1946)
" ~ ·.. •· . ~ ;- . . .· ·.
Kogelsiingeren 43.54 OR. Van 1978-1991 ac-tief
' 124. &ik & Bus~r (qeb. 2-7-1965)
Spear.weq:€.n 59.34 CR. ..
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125. Charf~s A\athot (geb. 23.,11;..1951): · =· ·
Polshoog 4.50 CR.
126. Arie Paap (geb. 2-12-1914)
2x zilver (10.000 m en veldloop in 1937) en 2x brons (10.000 m in 1936 en veldloop in 1938) op de
NK; 10.000 m 34.03.2.
127. Ricardo Dükstra (geb. in 1966)
Goud (4x100 m JA in 1985) en brons (100 m JA in 1985) op de NK; 100 m 10.8; 400 m 50.37.
128. Paul van Diepen (geb. 25-5-1954)
20 ktn 1.04.52 'CR; 3000 m steepfe 9.40.0;·10.000 m 31.34.
129. Ricardo Wielingen (geb. 8-8-1972)
Goud op deC-spelen 4x100 m (1987).
130. Eldridge ·:rsseJt (geh. ·2i.;1·1976)
Goud op de C-spelen verspringen (1991); 1 interland; ver 6.34.
131. Hans d~ RUk (geb. 3-2-1946)
_
Marathon 2.35.48 CR'~-· 3000 tn steeple9.32.0:'CR; 20 km CR. 132. Gerard Kamp (geb. 31-5-194 2)
2e (4x100m in 1966) en 3e (4x800m in 1965) op deNK; 4x100 m CR. 100 m 10.7: 200 m 22.0:400
m50.2.
" _."
· =: · ·
•
·
133. Kenneth Portanger (geb. 28-1-1964)
2xzilver (4x400 m JA in 1982 en polshoog JA in 1983)en brons (4x100 m JA in 1982) op deNK;
polshoog 4.10.
.. · ' ·
.. ; :
134. Joost de Bock (geb. 29-9-1950)
Marathon 2.32.53 ,8; in 1979 winnaar van marathon van Amersfoort.
135. Co Faas (geb. 5-2-1939) .• · ·
•
Brons op deNK 3000 m steeple (1961): 3000 m steeple 9.45.6 CR.
136. Kees Hordük (geb. 4-6-1956)
1500 m 3.56.7; 3000 m steeple 9.37.3; 5000 m 14.44.18; 10.000 m 31.12.5; marathon 2.31.40.
137. Conno du Fossé (geb. 8-6-1952)
·
·
10.000 m 32:03.6; 15 km 49.27; 10 mijl 52.49; 20 km 1.06.23.
138. Ab van Geenhuizen (geb. 5-3-1915)
Zilver (4x400 min 1935) en brons (4x100 min 1936) op deNK. Goud op de 10x100 m niet toegek.
i.v.m. lopen in verkeerdE(bahen:·· :., :__. ·•
139. Luke Prins (geb. 4-3-1959)
110 m horden 14.99 CR; 400 m horden 56.95.
140. Rob Schfüter (geb.l7-9-l964)'
'·
Zilver op deNK 4x100 m (1991); 1 interland: clubkampioen in 1991: h.s.s. 14.Ç>2; ver 6.97.
i41. Han Baauw (geb. 2-12-1963)
Zilver op de NK 4x400 m JA (1982); 400 m 49.92; 500 m indoor 1.05.8 CR; 800 m 1.52.24;
10.000 m 31.48; 4x400 m3:18.82. ·
142. Max Herfst (geb. 23-11-1915)
Zilver op de NK 4x400 m (1935). Goud op de :10x100 m niet toegekend i.v.m. het in ver,kurde
banen lopen.
·
143. Ad van Zweeden (geb. in 1927)
Kogelstoten 14.42 CR; discus 39.25; clubkampioen in 1951.
144. Henk Geusebroek (geb. cfa-ium onbekend) ....
Zilver (4x1500 min 1948) en brons (5000 min 1952) op deNK. 2 int.
1415. Dennis Kruithof (geb. 10-5-1965)
Zilver op de NK discus JB (1982) en op de C-spelen (discus in 1980): 1 interland; speerwerpen
54.94.
146. Nico Hellend~ (geb. 30-6-1950)
=

l

KogeiStoten indoor CR: kogelstoten 14.67; discuswerpen 43.82; speerwerpen 53.08.
147. Fred van d:a Wal (geb. 29-10-1960)
Kogelstoten 14.47; speerwerpen 59.58.
148. Edward letfter (geb. 5-4-1971) .
.·:
,.
Verspr ingen 5.40 'CR (als ·D: j unior). ;
149 . .Teltjo Docmbos:h (geb. 1968)
Goud (80 m horden), 7ilver (hoogspringen) en bro~~ (~ogelstoten) bij de D-spelen.
150 . P.on Smits (geb. 18-3-1957) · ·
·
· ·
Goud (4x100 m, 1972), 2x zilver (hoog en polshoog, 1972) en 2x brons (100 m horden, 1972, en
polshoog, 1971) bij de C-spelen.
151. MarJarme Wfi Sambeek (geb. 5-5-1979)
Goud {verspringen) en zilver (60 m) bij de D-spelen in 1992. 60 m 7.9 (R; 150 m 19.4 CR; ver 5.12

CR.
152 . Wim Krijn.zn (geb. 28-4-1937)
Zilver (200 m horden, 1967) en 4xbt·ons (200 m horden, 1963-1965, en 110 m horden, 1964) op de
·
NK; polshoog 3.90; hoog 1.83.
153 . Martün Spruit {geb. 13-8-1975)
.
Zilver (discus J A,'1994) eri: 2x brons (kogefslingeren JB, 1992, en kogelslingeren JA, 1993) op de
NK: discus 42.76; kogelsl. 36.78.
154. G. Gaarthuis (geb. datum onbekend) .
..
.
.
2xzilver (1500 m snelwandël~n
50 krh
i~ 1936) en brons (5000 m snelw. in 1936} op de
NK.
155. Leen Brüs {geb. 21-4-1931)
. .
Goud (4x100 m JA, 1947) en 2x zilver.(4x300 m JA, 1949, en 300 m JA, 1950).
156 . .Toep Vcrhagen {geb. datum onbekend)
3x Ned. record op de 4x100 m in 20-er jaren.
157. G-~rrit Scholt•m (geb. datum onbekeng) . .
.
Goud (4xl00 m J A, 1947Yèn'bt ons'(4x3öö'm JA, 1946) op deNK.'
158 . E"'st Schalten (geb. 20-6-1929)
Goud (4x100 m J A, 1947) en brons (4x300 m JA, 1946) op deNK.
159. Auncn;t L.eezenberg (geb . .in 1967)
.
.
.
Goud (4x100 m JA; 1985) én 'brons .(4)áoo' m JÄ:· 1'984) op d~
1 interland: clubkampioen in
1989.
160. I ngrid de .Jager {geb. datum onbekend)
Zilver op de N!t {300 m MB, 1974); 100 m 12.7 CR: 300 m 41.0 CR; 800 m 2.16.5 CR: ver 5.34 CR.
161. Jan !Ajeur.e {geb. dat!Jm onbekend) .
.
Zilver (kogel JA, 1947) en bron~ (discus JÄ, 1947) op deNK.
162 . Hen te N-.y! (geb. 25-8-1947)
.
. . .
3xzilver (4x100 m J A, 19'M>-1966, en 4xáoO JA, 1966) en brons (4x100 m JA, 1964).
163. Bertus GNs (geb. datum onbekend)
Zilver (1935) en br ons _(1933) bij de NK.kogelsl.; kogelsl. 36.20 CR ..
164. T on van Zül {geb. ·t-2.:1937) '
· ~-.
':

e'n

snelw.

NK;

m

2xzilver (hoog J A, 1956, en hoog, 1962) op deNK; 2 interlands.
165 . .Jaap d~ Reus (?eb. 7-7-1937) ,
Zilver (1954) en brons (1956) op de NK 110 m horden J A; 1 inter!.
166. Dick S!ot)S (geb. 31-1-1929)
Goud op de NK 4x100 m JA (1947).
167. Rob TnrMüc,- (geb. 21-5-1933)
'
.
'
1. ..
_,.
Goud op deNK 4x100 ·m·JA'(1952): r··· ·
168 . Henk Hortloper {geb. 6-12-1933)

Goud op de NK ~-x~OO m J.A (1952).
169. ~Mr.c~ He~d.~ku (geb. 13-9-1933)
Goud op deNK 4x100 m JA (1952).
170. Koos H~k~ertr.{L"l (geb. 12-2-1932)
Goud op deNK veldlopen JA voor ploegen (1950).
171. Co Koster (geb. datum onbekend)
Goud op deNK veldlopen JA voc..r 1:loegen (1950).
172. Klcas Ebbeling (geb. datum onbekend)
Goud op de NK veldiopen JA voor ploegen
(1950}.
~
173. Ton WH Tol (geb. 23-3-1966)
Goud op de NK 4x100 m JA (1985).
174. Patricl< ~en (geb. 1-12-1972)
Goud op de C-spe!en 4x1CO m (1987).
175. Stefan von K~Zulen (geb. in 1972)
Goud op de C-spelen 4x100 m (1987).
176. Mcrti.in ·1·en V~lde:1 {9eb. in ~ 972)
Goud op de C-spelen4x100 m (1987).
177. Ant~n B!nk (geb. 21-4-1957)
Goud op de C-spclen 4x100 m (1972).
178. Jan Vol!~n~ (geb. 5-5-1957)
Goud op de C-spelen 4x100 m (1972).
179. Fr-ar.k &l<ker (geb. 4-10-1957)
Goud op de c.:.spe!en "4x1ÓO m '(1972) . .
180. Hen!< Scnreu~.er @eb. datum onbekend)
2x brons op deNK 10x100 m ( ~ 9-'~-6 en 1947); goud op de 10x100 m (1938) niet toegekend i.v.m.
lopen in verkeerde banen.
181. Arie ·Sehoc,p {9eb. datum. onbekend)
Brons op de NK 10x100 tn (1947); goud op de 10x100 m (1938) niet toegekend i.v.m. lopen in
verkeerde banen.
182. Ally Wfi lie-r (geb. 9-4-1914)
Brons op de NK 4x100 m in 1936; goud op de 10x100 m (1938) niet toegekend i.v.m. lopen in
verkeerde banen.
183. MaM'in I~~lt (geb. in 1971)
Zilver op de,NK h.s.s. JA in 1989; hoog 1.85; h.s.s. 13.40.
184. Henk W~!SSelius · (geb. in 196.0)
Marathon in 2.28.01.
185. Rcb rAJnt:..m~ (geb. in1963)
Speer 61.7~. . .
186. Jncuai"l~- Ar.dr~ws (geb. 7-7-1979)
60 m horden M D 9.9 CR.
,.;.

· .

!

187. Ton.Y..J!C71 ~ früt (geb. 6-2-1971)
4x100 m JB CR; 4xioo ~ JC CR.

188. Baltien de Wit (g~.b~· 5-8-~982)

Hoog A\D 1.55 ffi; 6-knmp JJiD 2-J49 pnt. CR.
189. Ivo ~i~rsbgg (geb. 24-12-1970)
Hoog 1.85; speer 54.00:
190. Vic NtOns (geb. 5-9~1915)
3e op deNK 10-kamp in '1935; 10-kamp 5492-pnt. CR.
191. A~ark Seeft~s (geb. 16-11-1949) •
··•

Zilver op de 4x200 m (1972) en brons op de 4x100 m JA (1966); 2 interlands; 200 m 22.1; 400 m
48.7; 4x100 m 42.3.
192. Wündert Wielart (geb. 3-5-1953)
Zilver op de 4x200 m (1972) en brons op de 4x100 m JA{1972); 4x100 m 42.3.
193. J09p Buis (geb.-8-11-1911)
2x NR op de 4x1500 min de 30-er· jaren; 2 interlands.
194. R~~~ Moesl':lGi'l (geb. 30-4-1964)
Zilver op de 4x200 m (1985) en brons op de 4x100 m JA {1982); 100 m 10.8; 200 m 22.1; 4x100
m42.31. .
· · · · ·195. Joop Srandsf~~wg (geb .J~5-1904)
.
·
. _ 2x NR Ot> de 4x150Ó i'~; "N;~ op d.e 3x1000 m, alles in de 30-er jaren.
196~-LUdWig-dê-&.mdërs (geb. datum onbekend)
3e op de NK 10-kamp (1955);)0-kamp 5840 pnt. CR.
197. HiJles Vuor.d (geb. 1~-~·4909)
2e op de NK 10-kamp (193~h
·
198. Co Hesseis (geb;:_qatum Oi 'Jekend)
2x zilver op de NK :4x1500 m (1946 en 1947).
199. ~arrv Wer.tïik (geb. 18-1-1924) ·
2x zilver op de NK 4x1500 m (1946 en 1947).
· 200·. Cokie Wentink (geb. 20-2-1930)
2x zilver op deNK (300 m JA en 4x300 m JA in 1949).

Na dit lijstje van afvcllers, of beter gezegd: subtopper-s, nu het derde deel van de top

100, de plaat~ 70 t/rn"61. Ter· herinnering nog even het adres waar je jouw ei9en top 3
van de beste. Hcarl et:ns~ ..e1tleten naar toe kunt sturen: Frank van Ravensberg,
UtrechtsedwarsSt~aat 41-1, 1017 WB Amsterdam, tel. 020-4208172. E-mailen naar
mijn GROTE broer Evert mag ook: postbus@ravensberg.demon.nl. Je top 3 moet voor 1
oktober 19s.'9 binnen zijn. . .

70. Guus Gróskamp (geb.·ll-12-1961)
Lid van AV Haarlem gzworden in december 1982.
Beste prestaties: 100 m 10.6 (1992) en 10.98 (1996); 200 m 22.2 (1985) en 22.36
(1990); 400 m 48.9 (1986) et. 49.19 (1985); 800 m 1.56.27 {1985); 1000 m 2.42.0 (1985);
. ·- - ~0.000 m 4C.02 (1983); 4x100 m 42.49 (1998); 4x400 m 3.19.16 (1991); hoog 1.70
--(1983); ;~~-6.19T19ää): kogel10.25 (1997); speer 43.82 (1996); 50 mindoor 6.08 (1996)
CR; 60 m indoor 6.88 (1994); 100 m indoor 10.9 (1992); 200 m indoor 22.66 (1992); 400
m indoor 50.08 (1990); 4x200 m indoor 1.33.92 (1997) CR.
Sprinter die binnen de AV Haarlem inmiddels de langste loopbaan op de korte afstand
heeft. Begonr-en als 400 m-loper debuteerde Guus in de PH-beker tijdens de finale van
1984, waarbij AV Haarlem voor de laatste keer ze van Nederland werd. Ven die zilveren
ploeg zijn naast Guus alleen René Mcesman, Erik Rollenberg, Rob Schlüter, Han Baauw,
Oscar Soethout r.og actief. Guus kwam in 1984 uh· op de 400 m en de 4x400 m.
Veertien joorkrter l:ep hij in de competitie de 100 m en de 4x100 m, zodat je zou
kunnen stellen dat hij een "omgekeerde" ontwikkeling heeft doorgemaakt: van de lange
naar de korte spl'i'!lt. Laatbloeier Guus was in de jaren negentig op zijn sterkst, vooral
indoor: 2x verbeterde hij het dubrecord op de 50 mindoor (in 1991liep hij 6.13 en in
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1996 bracht hij het nu nog bestaande record op 6.08) en op de 60 m indoor schaarde hij
zich met een 6.888 sec. durende krac~tsexplosie in 1994 bij de
beste 20' aller tijden van Neder.l.cmd. Ook was Guus een jaarJong
clubrecordhouder op de 4x200 ·m -indoor. Ondanks zijn sterke
persoonlijke records is hij er individueel nooit in geslaagd om op
een NK voori~ te eindigen. ,f;;leen in 1993 haalde Guus de finale,
op de 60 m· indoor werd hij dat jaar -se. In de estafette verging
het hem beter. Zowel in 1984 (4x400rn) als in 1991 (4x100 m)
mocht hij zilver ophalen. Zijn veelzijdigheid bewees hij door in
1994 clubkampioen op de 6-ko~np te worden. Voor zijn -6.88 ·op
de 60 tn indoor ontving Guus na het seizoen 1994 van het
bestuur de Si"ijr•-J"aspers-beker.

69. Arie Kaan (geb. 21-12-1901) Overleden op 09-10-1991.
Lid van de HAV Haarlem gew\>rden op 8 oktobe1· 1920 (oprichtingsdatum).
Beste prestaties: 60 m 7.7 (1943); 100 m 12.4 (1937); 110 m horden 15.8 (1930); 200 m
horden 28~0 (1930); hoog zonder aanloop 1.25 (1926); hoog 1.55 (1922); ver 5.76 (1921);
kogel10.47 .(1937); discus 30.42 (192.2); speer 33.08 (1925).
Eerste Haarlem54:: hordenkampioen, die in de periode 1923 t/m 1930 niet alleen 9
clubrecords verbeterde op de 110 meter horden (7x) en de 200 m horden (2x), maar die
ook in 1928 deelnam aan de Olympische Spelen in Amsterdam. Arie werd in de periode
1925-1932 in totaal 7x in de Nederlandse ploeg opgesteld en behaalde in 1926 de
Nederlandse t~tel op de 110 m h~rden in een tijd van 16.3. Arie maakte als een van de
weinige Haarlemmers de gouden periode van 1924 ~/m 1933 (toen de HAV Haarlem 10x
achter elkaar de PH-beker won en dus ook 10x landskàmpioen werd) 9eheel als atleet
mee. Een van de vele andere hoogtepunten uit de atletiekloopbaan van Arie was zonder
twijfel de dubbd~ _ovzrwinn~n,g die zijn brcer Wim en hij in 1932 op het vertrouwde ,
Haarlem-terrein haalden in de wedstrijd HAV Haarlem teyen de rest van Nederland. In
twee naast elkaar gelegen banen gestart voor de. 110 m horden kwamen 'de broers in
dezelfde tijd (15.9) zij aan zij over de streep. Op tal van andere grote wedstrijden kon
je het duo begin jaren dertig samen in actie zien en meestal vooraan lopend. Arie werd
door het beStuur benoemd -;·ot lid van verdienst e.
Wim Koon was ruim 10 jaar jonger dan Arie en was nog succesvoller, maar Arie
overleefde \Vii-n toch met 8 jaar. Wim komen we nog later in deze top 100 teyen, op een
zeer hoge positie.

68. Lex Lapere (geb. datum onbekend)
·
Actief van 1918-1923
Beste prestaties: 400 m 54.4. (1919); 110 m horden 20.6 .(1922); hoog 1.65 (1918);
polshoog 2.50 (1922); ver 5.99 (1918); h.s.s. 12.88 (1920).
Lex duikt voor het eerst op in de archieven in 1918. Hij was in dat jaar lid van een kleine
afvaardiging van de. atletiekafdeling van de voetbalclub Haarlem, die in een wedstrijd
tegen 't Gooi de winst pak1'e en zodoende kampioen van het district Amsterdam werd.
Later dat jaa;o won Lex tijdens de eerste onderlinge wedstrijden 3 onderdelen en werd
hij 2e in hei" eindk!C'ssement. In 1919 pakte hij zijn eerste Nederlandse titel do.o r in.,

54.4 de 400 m te winr.en. Een jaar later nam mede-Hoorlemmer Ad Paulen die titel van
hem over, maar toch behaalde Lex in dat jaar zijn 2e Nederlandse kampioenschap. Bij
het hink-stap-springen kwam hij in 1920 tot 12.88 en dat was voldoende om ook die titel
in Haarlem te houden: Lex loste name Iijk op zijn beurt clubgenoot Jan Petri als
kampioen af. Na de officiële oprichting van de vereniging in oktober 1920 kwam Lex nog
een aantal jaren in acti~. o.a. in de competitie, maar de topjaren van de HAV Haarlem
maakte hij als atleet (net) niet meer mee.

67. Mart S\>vart (geb. in 1928.. exactegeb.datum onbekend)

'

2~j'11

1

Actief van 1947-1954
Beste prestaties: 100 m 11.6 (1949); 10x100 m 1.57.2 (1950); 110 m horden 21.8 (1949);
10-kamp 4589 pnt. (1949); hoog 1.55 (1947); polshoog 3.80 (1951): kogel 10.64 (1955):
discus 27.68 {1949); speer 43.39 (1949).
Uitmuntend polsstokhoogspringer. die actief was in een periode dat de HAV Haarlem op
dat onderdeel_nagenoeg onver!)laanbaar was. Al in ::ï.;(1 r-:~rste jaar (1947) zette Mart
een stevig clubrécord neer bij de jongens A: liefst 27 jaar bleef zijn 3.45 overeind. In .
1948 beha~lde hij zijn eerste tnedaille op deNK senioren {brons) en de overmacht van
Haarlem kon niet beter gelllustreerd worden dan door het feit dat goud en zilver dat
jaar voor clubgenoten Cor Lamoree en Joop Verkes waren. Mart debuteerde in
hetzelfde jaar ·in de Nederlandse ploeg, waarvoor hij 10x zou uitkomen. Na een minder
succesvol jaar 1949 waarin hij overigens wel een onderlinge 10-kamp volbracht was het
vanaf 1950 vijf jaar ochterezn prijs op de NK: zilver in 1950 (achter Cor Lamoree),
brons in 1951-(opnieuwachter winnaar Cor Lamoree), .brons in 1952 (weer achter winnaar
Cor Lamoree), zilver in 1953 (m~t dezelfde hoogte als winnaar Ben Jansen, ook al een
Haarlemmer) en in 1954 de bekroning met goud. Mart was in 1954 de laatste Haarlemse
· kampioen in een reeks die in 1930 begon en liefst 20x goud opleverde. Het spreekt voor
zich dat Mart in zijn atletiekloopbaan ook veel punten voor Haarlem verzamelde in de
strijd om de PH-be!<er. In 1947 kreeg hij de juniorenprestatiebeker voor zijn
clubrecord en in 1948 kreeg hij de Van Musscherbeker vanwege zijn overwinning in de
strijd om de PH-beker.

66. Fer Lamie (geh. 28-10-1947)
Actief van 1962 tot 1974.
Beste prestaties: 60 m 7.4 (1962); 80 m 8.7 (1964) CR: 100 m 10.8 (1964) CR; 200 m
22.2 (1966); 300 m 36.5 (1966): 400 m 51.8 (1968): 500 m 1.18.2 (1962); 600 m 1.32.7
(1964): 1000 m 3.01.3 (1968); 4x80m 36.3 (1964) CR: 4x100 m 42.0 (1966) CR; 4x300 m
2.26.5 (1965): 4x400 m 3.27.7 {1969); Olympische est. 3.33.7 (1968) CR; ver 6.00
(1966); kogel9.97 {1974); speer 40.94 (1968); 60 mindoor 6.9 (1968).
Groot sprinttalent dat al or- 15-jarige leeftijd :100r 11.2 op de 100 m snelde en een jaar
later met 10.8 ·(2x) zijn absolute doorbraak naar de nationale top realiseerde. In zijn
eerste jaar:als atleet (in 1962) had Ferry {zoals hij toen nog genoemd werd) zich bij de
C-junioren al vooraan gemeld met clubrecords op de 80 m (zijn 9.4 is nooit meer
verbeterd)en 4x80 tn (d~ tijd van 37.9 is ook nooit meer verbeterd). Als B-junior stond
hij op de 100 m eerste op de Nederlandse jaarranglijst van 1964. Hij kwam in datzelfde
ll

jaar in de NeC:erland<Jz ploeg en ook verbeterde hi,i een lange reeks clubrecords: op de
80 rn (3x, zijn 8.8 is nooit meer verbeterd}. 100 tn (4x). 4x80 m (3x, geen enkel viertal
was later sneller clan 36.3) er. 4x100 m (3x). Toen Fer aan het begin van het seizoen
1965 opnieuw ooar 10.8 op de 1()() m sr.elde, nota bene met tegenwind, leek hem een
gouden toe!<omst ir.het verschiet te li9gen, maar toch zou hij die tijd daarna alleen nog
maar eveooren, r.ooit verbe1.;ren. Bij de A- jt,rrioren behaalde hij in 1966 wel zijn enige
Nederlandse titel (uiteroor·d op de 100 m). Verder werd Fer bij de A-jeugd
clubrecordhouder op de 100 men de 4x300 m (de tijd ván 2.26.5 is altijd blijven staan).
In de periode 1963-1966 kwam hij 9x . uit in de- Nederlandse ploeg en haalde hij 7
medaiHes op de f 1K: goud op de 100 tn JA ('-966); zilver op de 4x100 m senioren (1966),
de 4x100 m JA (1965 en 1966) en de·4x300 m JA (1965); brons op de 100 m JA (1965)
en de 4x100 lil JA {1964). In zijn seniol~entijd kon Fer aan die prestaties weinig
memorabele feite.n meer toevoeger•, maar wel was hij een belangrijke kracht in de PHbekerv.tedstrijden: in àe periode 1965-1974 werd hij in 26 competitiewedstrijden liefst
62x ingezet en OOCil'tnee rehooPt hij tot de grwtste puntenverzar1 eiaarS Uit de historie.
Ook als senior liep · Fer 10.8 cp de 100 m (in 1969) en ook bracht hij nog 3
seniorendubrecords op zijn naam: de 4x100 m (2x, waarmee na 35 jaar het kwartet
Rinus van den Berge -Toon van ·w elsenes - Dolf Benz - Chris Berger onttroond werd) en
de Olympische estafette (wo~rop in 1968 het laatste record ooit gevestigd werd).
In 1969 was F~i"\ overlgens zonder succes, de enige Haarlemmer die deelnam aan de
allereersteNK indoor. Fer is .door het bestuur vele keren onderscheiden: hij kreeg 2x
de Kre~gs~nbeker (in 1964 eii 1966), 2x de juniorenprestatiebeker (in 1963 en 1965)
en de Jan Hut-bok~d (in 1964). In 1970 wa$ hij ook nog kortstondig redactielid van de
Wissel.

65.

Emä~e v~:ut Rer.~~se (gel.>. 21-12-1917)

Actief van 1934-1935.
Beste prestaties: 100 m 11.7 (1934); hoog 1.70 (1934).
De eerste Haarlemse jeugdkampioen. Hoogspringspecialist Emile was slechts korte tijd
actie( tr.a~r was uit7.onderlijk getalenteerd. In 1934 (nog B-junior) deed hij mee aan de
eerste Neder!o:1dse jeugdxam;>!oenschappen,
waar hij met 1.70 het hl··~gS?rir~en won. Deze
prestatie !~rijgt no9 n~~r cc~het 1!'"lnneer we
naar de c.:mt:.viki<eling van de dubr~cords bij de
A- en B-j~ugd kijken: ~as 21 jaar later sprong
een Haariemse junior hoger dan 1. 70 en het
duurde zelfs tqt 1966 voordat een Haarlemse Bjunior de :hcogte van Emile overtrof. Omdat
clubrecords bij de j~ugd in de deMiger jaren nog
niet bestonden, is Emï'-; nr.K,it l'';cordht-•..!der
gew~. Het jaar 1935 verliep voor Emile zo
mog~lijk ,nog succ~svc!b., don :z ijn eerste jaar.
Hij werd w1or de · 2e keer in successie
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Nederlands jeugdkamp:oen bij het hoogspringen, opnieuw met een hoogte van 1.70 en hij
pakte ook nog .e ens zilver bij het speerwerpen (de afstand is in de archieven nergens
terug te vind~~- Daar·oo werd het stil rond Emile. Tegenwoordig woont hij in Den Haag.

64. Wim West~rhoit (g~b. 27:-6-1952)
Lid van AV ~'lr!em gewor·din in september 1~d9.
Kwam daarvo.'?r. uit voor KAV HoJkmd.
Beste prestaties ~ij AV Haarlem: 10.000 m 34.47 (1994); 15 km 49.25 (1991); 10 mijl
54.54 (1990); ?0 km 1.03.12 (1,91.); halve marathon 1.10.29 (1992); 25 km 1.27.34 (1991);
30 km 1.45.42 (199_1); mcra'i·hon 2.27.05 (1991); 611<m 3.44,.58 (1989).
Wim had al een !a:--.ge carr ière als longe afstcncl 1 ,..."'~r c:,r:hter zich toen hij zich bij AV
Haarlem oanmelqde. Als lid van KAV Holland liep hij de marathon reeds in 2.26.59 (1988)
en de 10JJO() min 32.23, waarmee hij in 1982 de onderlinge 10kmop de baan won. In de
Ronde van de Haarlemmermeer werd hij in die '>Criode 3e (in 1988) en 2x6e. Medio 1989
liet hij al zien. iV'l wat voer vurm hij verkeerde Joor in zes weken ~ ijd drie topprestaties
op de marath!>i1 nèer t.~ zc7ten: 2.28.16, 2.28.06 en tenslotte winst in de marathon van
Klazienaveen. Bij 1\ V Haarlem kende hij vet·volgens in november 1989 een droomstart: in
de 14e Ronde van de Haorlemme.rmecr over een afstand van 61 km was hij superieur;
met 3.44.58 liep hij een van d~ snelste tijden ooit op deze wedstrijd en bleef hiJ de
concurrentie bijr.a 10 minutei1 voor. In 1991 werd Wim met 2.27.05 derde in de
marathon van leiden e~ liep hij in. Davos (Zwi.) een
wedstrijd over 67 km, de
Swiss Alpine M".lrathon, uit in 6.31.40 (48e plaats). Een jaar later wist Wim in de Ronde
van de Ha.n~lemrnermeer- a;:r.icuw vaorin te .~indigen, nu werd r.ïj 2e in 4.10.10. In 1994
won hij r.ogm."!;als de marothen van Klazienaveen . .Intussen reeg hij de overwinningen
aaneen in grote ~n Heir.e regiona!e lopen zoals de 10 mijl van de Bop van der PollooJ>3roep (in 1990, 1993 en 1994), de Pim Mulierloop {in 1993), de Velserbroekloop, de
DWT-Ioc.p, c~ 13 ::i';l in H.:t.'.>'lem, é~ 25 l~m lcr19c winterronde van de Bop van der Polloopgroep en de .41lonacrse Vestlccp. Na het seizoen 1991 kreeg Wim de Bop van der Polbeker uitgePeikt.
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63. Less BrorJn (gcb. 8-1-1955)
Lid van AV Haarlem getiJor-cen in 197ó. Actiet tot er. met 1992.
Beste prestG-:"ies: 100 1';1 11.7 (19€2); 4~ m 52.5 (1978): 1000 m 2.52.7 (1976); 1500 m
4.48.1 (1978); 4Ä100 171 46.5 (197ï); 4x400 m , ?6 . ~ 0.979); 110 m horden 15.7 (1984);
400 m horden 1.01.79 {1987); 10-kamp 6526 pnt. (1982): hoog 1.88 (1982); polshoog 3.40
(1981); ver 6.59 (1931): h.s.s. 12.62 (1987); kogel 14.71 (1983) CR; kogelslingeren 39.70
(1981); discus 50.02 (1982) CR; spe~ 58.26 (1983); 60 m indoor 7.4 (1984); 1000 m
indoor 3.07.1 (1984); 60 m h!lrclen indoor 9.1 (1984); 7-kamp indoor 4223 pnt. (1984) CR;
hoog indoor 1.80 (1984); polshocg . i;1door 3.40 (1984); ver indoor 5.74 (1984); kogel
indoor 13.89 (1983) CR.
De beste disctl~;;erp.:r uit de geschiedenis van onze club, die ook als enige de 50 meterbarriere slechtte. De symrathickc maltijd goedlachse less kwam ook als 10-kamper
(2e aller tijden, lndcor zelfs t~og steeds recordhouder op de 7-kamp), kogelstoter
(gedeeld 2e) c:-1 k~gel:-;rir.2era~r (4e) bij de beste Haarlemmers aller tijden. De zeer
veelzijdige uit de N~~-:riand$:~ Antillen afkomstige atleet kwam van 1976 tot 1992

vrijwel onafgebrol<_en uit in de strijd om de PH-beker, niet alleen als werper
(kogelstoten en discuswerp~), maar ook op de hordennummers en in beide
estafettenummers. Reeds in zijn eerste jaar (1976) werd Less 6e op de NK bij het
discu~erpen, in zijn laatste j<Îar (1992) wist hij nog het discuswerpen te winnen bij de
hoofdklasse-poulewedstrijd in de strijd om de PH-beker. In de tussenliggende jaren
werd hij bij de NK resp. 6e (kogel indoor, 1983). 7e (koge(indoor, 1982), 7e (discus,
1988), Be (kogel indoor, 1984), 9e (kogel, 1984), !Oe {discus, 1977) en nog eens !Oe
(discus, 1986). In 19n en 1981 werd Less clubkampioen op dè 6-kamp. Ook verbeterde
hij vele clubrecords: kogelstoten (evenaring), discuswerpen (4x), kogelstoten indoor (4~)
en 7-kamp indoor. Twee records (discus en 7-kamp indoor) staan nog fier over;-eind. De
prestaties van Less moeten ook nog in het licht gezien worden van het feit dat altijd
solitair trai11de. Overigens is hij ook nog een tijd trainer geweest. Medio ,~992 .kreeg
Less een uitnodiging van een aantal Antilliaanse vrienden om bij hen in een honkbalteam
te gaan spelen. De aanvoording van die u itnodig i~ maakte een einde aan zijn
atletiekloopbaan. Tegen~oordi9 woontLessop Sint Maarten (Ned. Antillen).

62. Kees van Dommeie (geb. 15-9-1949)
Lid van ÀV Haarlem geworden' in september 1981.
Beste pr:estatles: 800 m 1.58.6 (1982); 1000 m 2.32.5 (1982); 1500 m 3.55.7 (1982);
3000 m 8.34.4 (1988); 5000 m 1457.21 (1991); 10.000. m 30.45.6 (1988); 15 km , ~7,14
(1992); 10 mijl 51.25 (1991); 1 ·uur ~ 18.262 m. (1990) CR; 20 km !."03.55
(1991) CR; halve marathon 1.07.16 ....._~ (1991); 25 km 1.21.08 (1989) CR; 30
km 1.42.42 (1990) CR: marathon
2.25.02 (19SJ) CR.
De beste lange afstandloper van
onze dub. · Kees, oorspronkelijk
buurman van midden- en lange
afstandloper Kees Hordijk (maar
medio 1984 verhuisd naar zijn
huidige woonplaats VijfhUizen),
zich spreken door bij z~el _ de
liet in 1982 voor het eerst van
Kennemer als de Amstelveense
kampioenschappen de 1500 m te
winnen. ·Al snel liep Kees zich in de
ploeg voor de PH-beker en vanaf
1988 werd hij ook actief op de
weg. Daar behaalde . hij zijn
grootste successen. Als
veteraan kwam hij in 1989 bij de
Nederlandse top, wat
moge blijken uit zijn resultaten op
de NK veteranen 40-44
Jaar: goud in 1991 op de 15 km; 3x
1992 en 15 km in 1992) en 3x
zilver (cross in 1991 en
marathon in 1991 en Ekiden in
brons (15 km · in 1989,
1993).
In
dezelfde
periode zette hij ook de
huidige dubrecords neer
· op het uur, de 20 km, de
marathon.
Op
alle
25 km, de 30 km en de
afstanden
vanaf
1500 m staat Kees
aller
bij de Nederlandse
ranglijsten
tijden voor veteranen bij de eerste 20. Twee maal kwam
hij uit in de
Nederlandse veteranenploeg en zowel in 1991 als in 1992
wist hij daarbij de
5000 m te winnen. Kees deed in 1991 ook mee aan de WK
voor veteranen in
Finland (een land waa!' hij regelmatig vertoeft, o.a. vanwege zijn Finse echtgenote) en
behaalde daarbij een 4e plaats op de marathon en een 9e plaats op de 10.000 m. De
IS"

zwar.~

.midwintermarathon in Apeldoorn leverde hem in 1990 een 3e (in 2.25.02, 1e
Nede.r!ander) en in 1993 een 5e plaats op. Het aantal overwinningen dat Kees behaalde
in regionale lopen is welhaast niet meer te tellen: een onderlinge veldloop (1988), de 25 ·
km/.,winterronde van de Bop van der Pol-loopgroep
(1988), de 10 mijl in Nieuwe Brug
(1989, 1990 en 1992), de Lionsloop (1989, 1990 en 1991), de Pim Mulierloop (1989 'en
1991). . leimuiden (1990), . Spaarnwoude (1990), de Westerhoutloop (1990), de
Oliebollenloop (1991), de 10 mijl van de Bop van der Pol-loopgroep (1991 en 1992), de
onderlinge 10.000 m op de baan (1991), de Vestloop (1995), Santpoort (1995), de
Vel~rbroekloop (2x in 1996) en het Kennemer Cr0$Scupcircuit (1995). Terecht kreeg ·
Kees na het seizoen 1989 de Bop van der Pol-beker.
I'·

. 61 :•'·Pim Gobel (geb. 28-4-1952)
Lid van AV Haarlem geworden in april 1980. Actief tot en met 1992.
Kwam daarvoor uit voor Lycurgus.
Beste prestaties bij AV Haarlem: 100 m 11.9 (1980); 4x100 m 44.3 (1981); 110 m horden
16.9 (1982); ··hoog 1.70 (1980); polshoog 4.90 (1980) CR; ver 5.40 (1980); kogel 10.06
(1980);
52.12 (1980); polshoog indoor 4.86 (1981) NR en CR.
Polsstokspecialist uit Wormerveer die in zijn eerste seizoen bij onze club algelijk 5x
het clubrecord verbeterde en op 4.90 bracht. In de daaropvolgende winter bracht Pim
· het indoorrecord via 2 verbeteringen op 4.86, wat tevens een Nederlands record en
gouq bij de NK indoor betekenc:(e. Zowel het clubrecord buiten als het clubrecord binnen
st~n nog steeds (m~t gemak) overeind. Pitn kwam in die periode ook 2x uit voor de
Nederlandse ploeg. Intusszn was showman Pim ook op allerlei andere fronten actief: als
trainer van de andere Haarlemse polsstokspringers Arno van Vugt en Kenneth
Por.tanger, als leverancier van de apparatuur van het krachtcentrum en als bondstrainer.
Mede door al dit socrt activiteiten kregen zijn prestaties na zijn vliegende start bij AV
Haarlem een terugvQI, hoewel hij in 1983 nog wel 5e werd bijdeNK indoor en hij in de .
strijd o·m de PH-bèker een belangrijke·kracht was. Vanaf 1984 deed Pim een paar jaar
weinig om in 1987 weer terug te ke.'"'en. Hij wist ons nog een keer te verbazen met een
tweede Nederlands record, maar nu bij de veteranen: in 1992 werd dat record door hem
op.:3.90 gebracht. Pim is momenteel een zeer fanatiek golfer en uit inside informati~n
heb. ik gehoord dat hij een zeer lage handicap heeft.
De partner van Pim, de vooral in de jaï•en tachtig zeer populaire Edine van Heezik, was i~
haar atletiek carriere nog succesvoller dan Pim. De atlete van ADA en Lycurgus was o.a.
Nederlands kampioene verspringen in 1981, 1982 en 1986 en ook bracht zij de
Nederland~ records verspringen op haar naam, zowel buiten (6.57) als binnen (6.63).
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ZONDAG:-7 MA.ART HOUTRUST DEN HAAG
Vol goede moecl, voor dag en douw en in een druilerige regen stonden we met 8 pupillen
(Froncis was helaas ziek) aan de start voor de eerste en enige indoor wedstrijd van dit
seizoen. Bijna iedereen had er zin in en bijna iedereen was op tijd. Tijdens de eerste
nummers was het even zoeken naar de juiste plek en de juiste groep, want met meer dan
400 deelnemers ben je snel de teJ kwijt.
In het laatste clubblad had ik (helaas) beloofd dat er tegenover el'<e PR 'n
ijsje of iets ander lekkers zou stean en·..... dat had ik beter·niet kunnen
doen. Slimmerik Yashin· had op voorhand al een ijsje verdiend ,omdat: hij
voor het eerst een 60m zou lopen en· dus··zeker, ongea·cht de tijd, een PR
zou halen. Ik heb echter nog geen ovèrzicht van de totale financiële schade
omdat de officiële uitslagen ·nog niet binnen zijn. Maar gelukkig ben ik

binnenkort (waarschijnlijk) penningmeester en zal ik eens kijken of ik wat kan ritselen.
Maar nu de wedstrijden. Omdat de officiële uitslagen nog niet binnen zijn, meld ik alleen
even een paar hoogtepunten.
• Eva haalde een uitstekende 6e plaats bij de meisjes B-Pupillen
• Thomas ging voor het eerst over de 110 cm bij het hoogspringen
• Fleur en Wietske gingen voor het eerst over de 105 cm bij het hoogspringen
• Stein stootte de kogel naar 7. 73m, een verbetering van 81 cm
• Fleur liep een prima 2.08~0 min op de 600m
• En Niets, Yashin en Tom vochten een verbeten onderlinge strijd uit op alle nummers

Maar niet alles verliep even vlekkeloos en met
name bij het hoogspringen
was er een duideiijk nadeel voor degenen die in
Bak 2 moesten springen,
deze bak had een veel te lage, te kleine en te
harde mat, met een bijna
rechte aanloop voor de springers v.an rechts.
Ook is er tijdens de sprint
nummers halverwege overgegaan op
handgeklokte tijden. Maar dit alles
mocht de pret niet drukken.
Hoogtepunt VQn de dag was Tom, die zich
afvroeg-of de starter niet al te
veel kogels door het dak joeg, met de
kans op bijbehorende lekkage,
want het regende buitett. Nadat de
starter hem gerustgesteld
had kwam Tom ons vertellen dat
er gelukkig alleen maar
•explosieven" in het pistool
zaten.
Leuk was ook de paniek bij de
juryleden tijdens de
600m, die een menigte van
kinderen, met
wisselend succes,
probeerdenweg te
houden bij de ele.ctronische
ogen. Een beetje
stuitend bij deze 600m was
weer het gedrag van
een aantal fanatieke ouders:
huilende kinderen, die
gedwongen werden om de race af
te maken en één moeder
ging zelfs zovér dat ze haar, vlak
voor de finish uitgeputte zoon,
over de finish heeft gedragen om toch nog een tijd neer te zetten. Bravo! Moeder.
Gelukkig deden •onze" ouders niet mee aan dit soort competitie vervalsing en kunnen we
terugkijken op een gezellige en sportieve, maar wel wat lange, dag in Den Haag. Kortom
Baltien en ik zijn weer trots op jullie en de ijsjes afrekening komt zodra de uitslagen
binnen zijn en het weer wat zonniger is.

BIJDRAGE CLUBBLAD
Baltien en ik zouden het erg leuk vinden als jullie zelf ook een
bijdrage g0an teveren aan ons deel van de Wissel. Je kunt dan
denken aan een zelfgeschreven wedstrijd verslag, een leuke
mop, een moeilijk raadsel, een tekening, een puzzel, een
kteurplaat enzovoort. Je kunt je bijdrage gewoon bij Baltien

of bij mjj inleveren, dan zorgen wij ervoor dat het in "het Wisseltje" terecht komt.
Ook bijdrogen van de ouders/verzorgers zijn natuurlijk welkom, als het maar niet c:il te
saai wordt!

ZOMERTRAINING
Vanaf 1 april gaan we weer over van de winter naar de zomer
training. Wat op de eerste plaats inhoud dat we op zondag weer
uit kunnen slapen!
De eerste training is op donderdag 1 april (géén grap!) van 18.45 uur tot 20.00 uur, de
tweede is op paasmaandag van 10.00 uur tot 11.15 uur Daarna gewoon op maandag en
donderdag avond van 18.45 uur tot 20.00 uur.
De laatste wintertraining is "P woensd09 31 toolrt van 18.00 uur tot 19.00 uur, dus de
fanatiekelingen kunnen veel trainen in deze week . .

OPROEP AAN DE OUDERS
Het is Baltien en mijzelf opgevallen dat er steeds
meer ouders de gehele training aanwezig zijn om
te kijken naar de prestaties van hun kinderen.
Dat vinden we eerlijk gezegd een beetje zonde
van de tijd, zeker als je bedenkt dat een beetje
lichaamsbeweging de meeste ouders geen kwaad
zou doen. Wat zou er nou leuker zijn dan tegelijk
met de kinderen op het zelfde vlak lekker
sportief bezig te zijn. En misschien zelfs aan het
eind van het seizoen de sportieve confrontatie
met je kind of kinderen aan te gaan. Kortom
Baltien en ik wiJlen graag inventariseren of er bij
de ouders bela.-,gstelling bestaat om tijdens de
kindertraining zetf ook, op een rustige manier,
sportief bezig te zijn. Dus schroom niet en laat
de komende trainingen even weten, bij Baltien en
mijzelf, of je hier in geïnteresseerd bent.
Gerard

de wissel

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

opgericht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeurd

het dagelijks bestuur
secretaris

penningmeester

joop van drunen

baltien de wit

rob de nieuwe

bankrekening 56.80.10477 ,

ramplaan 98

velserstraat 18rd

ramplaan 5a

t.n.v. penningmeester a.v.
haarlem te haarlem

voorzitter

2015 gz haarlem

2023 bc haarlem

2015 gr haarlem

tel. (023) 524 43 40

tel. (023) 526 31 23

tel. (023) 524 82 74

AIB jun + senioren

lange afstand groep

C/0 jun + pupillen

joop van drunen

rob de nieuwe

baltien de wit

ramplaan 98

ramplaan 5a

ve lserstraat 18rd

girorekening 643883

de wedstrijdsecretariaten

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 be lle

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

trurn

Helene Swarthstraat 12

I 2024

HB Haarlem

I Tel.

(023) 525 96 73

I

Fax (023) 527 79 91

