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jaargang 54 

nummer3 

mei 19S8 

"verschijnt 8 maal per jaar" 
redactieadres 
José Spaan-Capellen 

Kortenaerstraat6 2014 RR HAARLEM 

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

Dat was even s.chr:-ikken toen de laatste Wissel in de bus viel. Het eerste .blad 
(voorwoord) was in mijn blad hanst niet te lezen. Niet dat daar nou zoveel interèssants 

in staat, maar·toch. Het stond wef erg vreemd. Nu wist ikdct René al met de stencHs 
had fopen stoeien-omdat ik er maar rïefst 3 opnieUVJ moest inbPanden omdat zé net op 

het stencilapparaar begaven. Maar helaas had hij daarna nog steeds geen geluk m~t · 
stencilen. Ons stencilapparaatje wordt oud. In het huidige computer- . en 

geautomatiseerde-tijdperk lijkt stencilen dan ook van een andere werzfd. Maa~ ja, t~t nu 

toe konden we het er nog pr_ima en redelijk goedkoop mee doen. Onze zus (of broer?) " 

K.A.V. Holland had ook al problemer. en waren blij dat onze inbrander nog wild~n dràai~n, 
hij (de inbrander) is dan ook een paar keer uit logeren geweest. Maar wat ·als · de 

apparaten er echt de brui aan geven? Laten· we hopen dat we daar nog even van 

verschoond blijven, zodat we voorlopig geen rare bokkensprongen moeten gaan maken. 

Voor deze keer lijkt het weer gelukt, tenmin$te tot zover ik nu kan beoordefe':' want .de 

stencilaar heeft het laatste woord. Maar er ligt weer een leesbaar exemplaar voor jullie 
neuzen. 

Ben je nieuwsgierig naar onze top 100 van de eeuw, b!ader dan snef door naar bladzijde 
15. Frank verteld dit keer over de nummers 60 tm 51. De fouter~ die er misschien wel 
eens insluipen kunnen mede ontstaan doordat de pagina's worden ingescand. Hierdoor 

kan het voo~omen· dat niet altijd de juiste· tekens op mijn computerscherm vers_chijnen. 

Dit keer waren er bijvoorbeefd etletjes in ietjes veranderd. En ja, ik ben ook maar een 
mens. ·Mij -ontglipt· ook wet ~ns wat. Dus Frank en alle lezers, sorry als er foute;n .in . 

voorkomen, ondank_~ de c~mputer blijft het toch ook mensenwerk. 

. · ICOPIJDATUM. VOLGENDE Wissa: 9 JUNII 
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M .. ~-·a< . m1·rurJt •. en. 
R. (Roony) van Schie· 

~C-PupiHen: 

Rijksstraatweg 512 2026 RA HAARLEM I 
S. (Sebastiaan) ven Dijk 
T.J. {Thijs) Jan-se;; 
LS. (linda}Go-"trmer 
A.A. {Anna-Adriane) Kuijper 
T. (Tara}van Scme 
B-. (BOris) de Wolff 

~~ B•Pupillerr. _ · 
~R. (Rarnzf}Hagen 

~A -Pupillen: 

~~~ D. (~)van Schie 

~ Senioren. L. A.~ 
~~ H.G~ (Harry) Deen 

~ 
AdPSSWijzigingen: . 

Weth. Roodenburgstr 31 2021 CC HAARLEM . 
A-mbachtstroat-12 2024 EB HAARLEM 
Ambcchtstraai" 10- 2024 EB--HAARLEM-
RoHandsJaan 25 2015 G.B· HAARLEM-
Herman Gorterstr'Oat 28 2024JH HAARLEM 
Wiekenplein 5 2101 XS HEEMSTEDE 

Versprorickweg 68- 2023 BM HAARLEM 

Rijksstraatweg 512 2026 RA- HAARLEM 

Bantamstraat 66 2022 TT HAARLEM 

Mzrtijn-Carot Vondelweg 2~ 2025-AA Haarlem~ tel.: 5376280 

Tetefoonnummers trainers: 

RuUd Wielart 
Han·Baauw 
Timo v Kempen 
Rob Schlüter 

023-5279080 Gerard-Metten 
023 - · 5421351 Baltren de- Wit· 
023-5425153 Arno Motenaar 
023 - 5250752' .. Erik Rollenberg 

Bijgeen-gehoor Joop van Drunen 023- 5Z44340 

023 - 5404310 . 
023 - 52631Z3 . :. 
023 - 5372349 
C'~3 - 5354748 
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Heren l .e divisie: 20 juni.lycurgus Kr.omtrtenie 

Jongens/meisjes pupillen:. . 2Z mei Lycurgus 
5juni Suomi 

Krommenie . of Hyras Al~ 
Santpoort of Trias. Hèiloo 
Haarlem 

Mei 
30 
30 

Junf 
5,.6.' 

11-lZ-13 
12 
20-
26-27 

Juli 
1() 

Augustus 
28-29--

September 
s: 
lZ 
UJ-19. 
1-9: 

Zotudag 
W~ag
Zaterdag. 
Zondag 
Zäterdag . 
Woensdag 
Zondag 
ZOndag .. 

17 juli w.o~c~ 

{KN.A.U; baancircuit) 
APM C~~drfaan Paulen Memoriall 

NK..baan veteranen 
NK baan A/B jeugd 
Göuden Spike (~N.A.U~ baancircuit) 
ze competitieweefstrijd senioren 
NK-baan senioren 

. Popen~al · Games 

NICmeerkamp ·en. estafette. kampioenschappen 

Finale c~mpetitie Afp; Junioren 
Arena Gatties (K.N.A.U~ baancircuif) 

Hengelo 
Hertgelo 

Lelystad 
ZeVenaar 
Leiden 
Kromtytenie 
Apeldoorn 

Arnhem 

Assen 

~K- meetkamp B jun. en landelijke CID meerkampen 
Fi~le/promotie/degradatiewedstrijd competiti~· sen. ? . . ~ 

? 
Hitvarsum 
r~u.il<zee 

22mei 
16-juni 
3jüli' 
4'juli 
17juli. 
18: ewgustus -
1Z september 
3oktober 

,. 
'· 

Pupillenwedstrijd 
Senioren-en AS;.. junioren w~ijd 
CO. meel'!kamp (dag •t) 
CO meerkamp .(~ 2) 
PupiHencompefitie 
senioren. en.AB;. junioren wedstrijd 
PUJ)illenwedstrijd , 
Onderlif19e-Wedstrijd 
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U!rSLAGEN 
8AAN\'-ïEDSTRIJDEN . .... ·, 

1\ ~-· '._,··· 
.'·t; . 
~ ~ 

door Joop van Drunen 

1a· APRil OPENING VAN-HET
BAANSEIZOEN 1999 PIM-. 
MVUERSPORTPARK' HAARlEM 
Org. A.V. Haarlem/K.A.V. ~~lland 

Een niet al te grote groep Haarlem
a.t1eten was aanwezig. 

100 m Da~es :· 
1. Jessica Ramak~rs 13.9 

100 m H~ren: .. ·· 
I· 4. c·arcey de\Vir,clt 11.6" . 

400 m H~ren: 
4. Vincent van der Lans 53~7 · 

t .•. , .. 

5 . .Jaap van Deursen 54.4 .. 

100 m Jongens· A: 
1. Vincent va:i d~ Lans 
3. Rob de VJit 

12.0 
12.3 

400· m Jongens A: 
1. Rob de Wit 

800 m M~sjes B: . 

57.5 

1. Chantal van der Zijde 2.39.7 
Chantaf verbeterde met deze tij_d 
het clubrecord op deze afstand_ , dat 
stond sinds 1994 met een tijd van 
2..40.0 op naam van Cindy Cramer. 
Fr·o·fk:iat cr.wr~al! 

v~vrioo~.n A\eisjes 8.: 
3. Ch\Jntal van der Zijde 3.97 

Kogelstoten Meisjes B: 
1. Balti~n de v\/it jr. :10.89 

(')i~e.·~wc;rpen Meisjes 8:. . 
2. Baltien de VJit jr. · 29:70 CR 
Baltien de Wit verbeterde. met deze 
afstand het reeds op- haar· naam . 
sto.ande clubrecord, zij vestigde dit 

· -r~rordin· 1998 met 28.83 m. BaJtien 
uit -~ P.!-;end gedaan! 

~GO ~,, Jv~~~.s B series: 
3. Mu'tthijs Teengs- 12.4 

· 4. Ar jan Buiter 12~7 PR 
6. ·Rolf de-Bruyn 13.3 

100 m Jongens 8 finale: . 
· 5. Arjan Buiter 13.0 

400 m Jongens 8: 
3. Arjan Buiter 

. -Kagelstoten Jongens 8: 

1.02 

· · 1. U\Ctlhijs Tet.:1gs - 1L57 
. ·een rR voor Matthijs!! 

4. RoJf de Bruyn 8.03 

L.J 



voor Ar jan een PR op de 1_00 m en 
het verspringen. Ar jan rustig 
doorbouweru 

25 APRIL GROOTEBilOEK 1 e 
COMPE 1 InEWEDSTRIJD A/8 
JONGEN~ 
Org. 5.A.V. . 

~·. . 

De Haarl~m-:j"ongens komen uit in de · 
2e klasse _een goed stel jongens 
verzamelde .deze zondagochtend in 
het krachtcentrum. · · 
Na een drankje vertrokken we naar 
Grootebroek; 

De resultaten: 

100 m: 
8. Matthijs Teengs 
400 m: .· :· 

12.6-419 

2. Vincent van der Lans 51.4 - i38 
een uitstekend PR voor Vincent 
800 rn: 
2. Vincent v~_n der Lans 2.00.6-737 
3000 m: 
2. Bas Gevaert . 
4 x 100 m: 
4. Vincent van der Lans 

Rob de Wit 
Matthijs Teengs 
Bas Gevaert 

Verspringen~ 

10~ Ar jan Buiter 

een PR voor Ar ja~ 

,•. 

. . . ~ •• i~) . 

9.14.0-709 

. . . . . 

47.5-1199 

4.99-369 

Hoogspringen: 
9. Ar jan Buiter 1.45 - 344 
Kogelstoten 6 kg: 
4. Matthijs Teengs 10.49-496 
een PR met de . 6 kg kogel!! 
Discuswerpen: 
3. Rob de Wit 32.40 - 528 
In 1998 met de lî kg discus 29.18 
m. Nu met de 1. f kg discus 32.40. Een 
zeer ruime verbetering van Rob z~jn · ·. 

PR!! 
Speerwerpen: 
5. Rob de Wit 31.73-360 

Totaal aantal punten 5899, goed voor 
een 5e plaats. 

Hoogtepunten de PR's van Ar jan 
Buiter, Matthijs Teengs, Vincent var, 
dc7"' Lans, Rob de Wit, en de uiterst . 
spannende races op de 400 m, 8.00 m 
en de 3000 meter. 

. 1 MEI LISSE l"t= TER SPECKE . 
BOKAAL 1 ~ wedstrijd van het 
baanciréuit 
Org. A, V. De Sp<trtaan 

_. 300 m. Heren resp. 1 e en 4e Serie: 
2. Ger Wessel . 35.10 
3. Roei van Ree 34.41 

3000 m Heren: 
5. J effrey Suilivan 

· 10. Getàchew ~yele 
8.3t96 
8.43.97 

~: ': • ... 0 

. ... . ... ': .. •..: 

.• ·. 



Heren 
100 meter e.t. 
200 meter e.t. 
400 meter e.t .. 
800 meter 
1000 meter · 
1500 meter . 
1 E.M. (1609 m) 
2000 meter 
3000 meter 
5000 meter 
10.000 meter 
110 meter horden e.t 
400 meter horden e.t. 
3000 m steeple chose 
hoogspringen 
polsstokhoogspringen 
verspringen 
hinkstapspringen 
kogelstoten 
discuswerpen 
kogels I i ngeren 
speerwerpen 
4 x 100 meter e.t. 

4 x 200 meter e.t. 

4x400 meter 

4x 800 meter 

4 x 1500 meter 

10 kamp 

20 km snelwandelen 
30 km snelwandelen 
50 km snelwandelen 

CLUBRECORDS 
per 01.04.1999 

Sammy Mansels 10.49 Nijmegen 
Sammy Mansels 21.03 Koblenz (D) 
Morio Westbroek 47.14 Den Hoog 
Stijn J ospers 1.50.6 Haarlem 
PÇJul Jaspers 2.26.3 Leiden 
Stijn Jaspers . 3.40.29 Hengelo 
Stijn Jaspers 3.57.28 Koblenz (D) 
Stijn Jaspers 5.05.9 Arnhem 
Stijn Jaspers 7.47.4 Srusse1 (B) 
Stijn J ospers 13.24.46 Leuven (B) 
Stijn Jaspers 29.43.46? 
Marc Kok 14.73 Krommenie 
Frank Versteeg 53.88 Hengelo 
Evert v Ravensberg 8.48.0 Roosendaal 
Ruud Wielort 2.28 leiden 
Pim Gobel 4.90 Merksem (B) 
Hein Macriack · · 7.56 Amsterdam 
Aofbrecht vd Veen 16.11 Vught 
Rób .Bakker -17.01 Zoetermeer 
Les Brown 50.02 Krommenie 
Schelto Scheltens 56.18 Lisse · 
Niels Terol 67.08 Haarlem 
Sarnmy Monsels,Mario Westbroek · 

Henk MaQ'lQck,Mike Bienfoit 41.67 Den Haag 
Jon Willem vd Wal, Nilo Ernerenciono 

Mike Bienfait, Morio Westbroek 1.25.29 Zwolle 
Nilo Emerenciono, Allen Ellsworth 

Mike Bienfait, Morio Westbroek 3.14.1 Haarlem 
Richord Cabri, Dan Portegijs · 

EvertvRovensberg, Michell-lllsmon 7.50.1 Den Haag 
Dan Portegijs, Pi eter Fris 

EvertvRavensberg, Stijn Jaspers 15.56.73 Vught. 
Jeltjo .Doornbosch . 6566 pnt Vlissingen 
100 m 11.1 786, 110 mh 15.7 740, ver 6.68 739, 
discus 39.30 650, kogel13.64 706, polshoog 3.25 418, 
hoog 1.65 504, speer 54.90 661,400 m 52.6 693, 
1500 m 4.41.8 669 
frank van Ravensberg 
Frank van Ravensberg 
fro11k van Ravensberg 

1.29.37.5 
2.34.11 
4.47.05 

19.07.81 
26.08.f31 
04.07.80 
09.09.81 
16.09.83 
12.07.83 
25.08.82 
17.08.83 
24.09.83 
01.06.84 
?.84 
02.07.89 
21.05.88 
28.08.79 
0107.79 NR 
22.06.80 . 
29.05.88 
03.08.86 
04.09.92 
11.07.82 . 
07.05.94 
13.06.97 

13.09.80 

23.05.82 NR 

14.07.82 

01.07.78 

12.09.81 . 
15/16.09.62 

1984 
1982 NR 
1982 

Opmerking: clubrecord op de 10 kamp is gecorrigeerd naar de nieuwe I.A.A.F. telling 1985. 



Jongens A 

100 meter h.t. Cris Berger 10.5H Hilversum 17.08.30 
~ 

Mario Westbroek 10.5 Merksem (B) 26.08.78 . 

200 meter h.t.· Cris Berger '21.1 Amsterdam 15.06.30 

Mario Westbroek 21.1 Haarlem 21.05.80 

400 meter e.t. Mario Westbroek 47.14 Den Haag 04.07.80 

800 meter Stijn Jaspers 1.51.3 Sittard · 10.08.80 

1500 meter PauiJaspers 3.43.8 Neerpelt (B) 02.08.84NR 

3000 meter Paul Jaspers 7.57.62 Hechte! (B) 14.08.84 NR 

5000 meter PauiJaspers 14.34.38 Amsterdam 02.09.84 
110 meter horden Ruud Wielart 15.4 Amsterdam 25.06.72 

400 meter horden Rob Strik 55.9 Haarlem 09.07.67 
2000 m steeple chose Paul Jaspers 6.09.2 Veldhoven 20.05.82 

10 km snelwandelen Frank v Ravensberg 46.45.9 Zaandam 03.08.79NR 
1 uur snelwandelèn Frank v Ravensberg 12.837,35 m Zaandam 03.08.79 NR 
hoogspringen Ruud Wielart 2.13 Brussel (B) 30.06.73 
polsstokhoogspringen Arno van Vugt 4.40 Haarlem 29.05.82 
verspringen Hein Macnack 7.33 Utrecht 01.09.85 
hinkstapspringen Hein Macnack (B) 15.02 Utrecht 26.08.84 
kogelstoten Leo van der Veer 14.66 Brugge (B) 02.10.66 
discuswerJ:>en Marfijn Spruit 47.28 Den Haag 26.06.94 
kogelslingeren Marfijn Spruit 34.44 Groningen 27.06~93 

speerwerpen Niels Terol 63.50 Haarlem 04.05.94 
4 x 100 m~ter h.t. Kenne-th P. Hein M .. 

René M. Allen E. 42.4 Haarlem 09.10.83 
4 x 400 meter e.t. Daan v R. Stijn J. 

Bart v R. Raymond H. 3.22.90 Den Haag 14.09.80 
4x 800 meter Bart v R. Raymond H. 

Roland dR. Stijn J. 8.16.5 Den Haag 29.08.60 
10 kamp NietsTerol 5987pt Haarlem 1/2.10.94 

.·.: 
Jongens B 
100 meter h.t . . Mario Westbroek 10.5 Merksem (B) 26.08.78 
200 meter h.t. Mario Westbroek 22.2 Den Haag 20.08.78 
400 meter e. t. Casper Sloos 49.90 Haarlem 29.05.82 
800 meter PauiJaspers 1.56.9 Arnhem 31.05.82 
1500 meter PaulJaspers 4.00.5 Utrecht 24.09.82 
3000 meter PauiJaspers 8.37.83 Haarlem 29.05,82 
110 meter horden e. t. Walter Kruk 14.78 Vught 28.06.87 
300 meter horden e. t. Chris van der Werff 40.34 Hoorn 13.06.87 
1500 m steepJe chose Paul Jaspers 4,24.7 Nijmegen 05.06,82 
5 km snelwandel_en Frank v Raven~berg 24.40.0 Sonder-Omme (DK) 25.o6.n 
10 km snelwandelen Frankv Ravensberg 49.47.2 Rafterdam 3o.ot.n 
1 uur snelwandelen Frank v Ravensberg 11.444.60 m Rotterdam 17.10.76 
hoogspringen Walter Kruk 2.01 Vught 28.06.87 
verspringen Hein Macnack 7.27 Den Haag 24.09.83 



hinkstapspr ingen Hein Macnack 15.02 Utrecht 26.08.84 
t\ogelstoten · Leo v11n der Veer 15.55 Leiden 13.0ó.ó5 
discuswerpen Dennis Kruithof 44.58 Amsterdam 27.06.82 
kogelslingeren Martijn Spruit 33.72 Utrecht 27.09.92 
speerwerpen: Niels Terol 56.86 Breda . 28.06.92 
4 x 100 m Tony vd Prijt, Chris vd Werff 

J erry Brouwer, Walter Kruk 44.5 Spijkenisse 26.09.87 
4 x 400m vacant 
3 x 800 m vacant 
9 kamp e.t. Walter Kruk 5783 pnt Vught 27/28.06 .. 87 

Dames 
100 meter Brenda Stoet e 12.73 .1991 
200 meter Brenda Stoet e 25.7 1990 
400 meter Carla van der Klei 59.4 1990 . 
800 meter Marianne van de Linde 2.16.1 . 1992 
3000 meter Marianne van de Linde 9.22.4 1994 
5000 meter Marianne van de Linde 16.27.8 1992 : 

10.000 meter Marianne van de Linde 33.44.0 . 1991 
100 meter horden Brenda Stoete 14.9 Santpoort 19.06.94 
400 meter horden Carla van der Klei 73.48 Utrecht 29.05.94 
4 x 100 met~r Brenda. Stoete, Carfa v.d Klei 

Jacqueline Konermann, . . 
Mieke v.d. Kolk 49.1 Santpoort 19.<>6.94 

hoogspringen . Anja Smits 1.65 1973 
polsstokhoog~pri .ngen vakant 
verspringen Mieke van der Kolk 6.21 Leiden 26.06.9~ 

hinkstapspringen Mieke van der Kolk . 12.24 Assen 17.07.94 
kogelstoten Toos Stoete 11.16 1992 
discuswerpen Toos Stoet e 31.28 1992 
speerwerpen Toos Stoet e 44.96 1992 
7-kamp Brenda Stoete 4047pnt 1990 

Meisjes A 
100 meter - Brenda Stoete 12.75 1990 .. 
200 meter Breîda Stoet e 25.7 1990 
400 meter Brenda Stoete 1.00.5 1990 
800 meter I ngrid de Jager 2.16.5 1974 
100 meter horden Anja Smits 15.0 1973 
4 x 100 meter A nes ka de Windt, Chantal Bruyn 

K!velly Grotendorst ,Brenda Stoete 50.5 1990 
hoogspringen Ànja_Smits 1.65 1973 
polsstokhoogspringen vakant 

!' 

verspringen .. Anja Smits 5.73 1973 . 
hinkstapspringen vukant 

a 



kogelstoten Wendy IJzerman 10.53 1996 
discuswerpen Brenda Stoete 23.26 1988 ~, 

speerwerpen Anja Smits 30.82 1973 
7-kamp Brenda Stoete 4047pnt 1990 

Meisjes B 
100 meter Brendei Stoete 12.5 1988 
200 meter Brenda Stoete 26.3 1988 
400 meter Chantai ,Bru'in 61.6 1990 
800 meter Cindy Kramer 2.40.0. Haarlem 24.04.94 
100 meter horden Meroud de Rooy 16.8 1993 
hoogspringen J ess ica Ramakers 1.57 Heerh 'waard 17:07.94 
polsstkhgpspringen vakant 
verspringen Marjanne van Sombeek 5.31 1993 
hinkstapspringen vakarit 
kogelstoten Wendy IJzerman 11.90 Haarlem 17..04.94 
discuswerpen Baltien de Wit jr .. 28.83 1998 
speerwerpen Ingeborg Zandbergen 31.30 Alphen ad R. 12.06.94 
7-kamp . Boftren de Wit jr. 3134 pnt Schoonhoven 4/5.07.98 



Nramey, hoofdstad van Niger 

Zondag 7 maart 1999. 
Op het grote plein voor de Assemblee National-ziet het zwart van de mensen. Er 
zijn enkele witte stippen, de lopers uit Europa, die mee doen met de r editie von 
de 11 km van Nramey in het leven gebracht door onze vriend Raoul. 
Zij lopen voor het ontwikkelingsprojekt Kanazi. Kanazi is een eilandje in de rivier 
de Niger, waar d.m.v. giften een waterput en een school zijn gerealiseerd. 
Dankzij een leger vrijwilligers, waaronder "Kimba" Boureina, de bekende 100 ·m 
(10.2) loper van C:e Olympische Spelen in Barcelona en Atlanta, loopt alles 
gesmeerd. Er zijn ca. 250 deelnemers. Verslaggevers van radio en TV zijn 
aanwezig. Daar niet ·iedereen kan iezen of schrijven, -zijn deze media erg 
belangrijk. 
08.00 uur, temperatuur± 30°C, maar daar de luchtdroog is, niet te heet. 
Het startschot ~n leeg is het plein. 
De lopers gaan eerst langs de markten, waar de handel stopt om dit spektakel te 
zien. Het enthousiasme van de mensen werkt aanstekelijk. Het is één grote 
aanmoediging. 
Dan omhoog langs de lange Laan de Ministeries, waar de soldaten van de 
bewaking wakker schrikken van deze ongewone drukte. Bovenaan is de te van de 3 
verzorgingspunten, plastic zakjes gevuld met water. 
Nu tinksof naar beneden de zandweg langs de rivier, waar groenten en rijst 
geteeld worden. Er zijn veel hutten en huizen li.nks aan de weg, dus iedereen is 
present om aan te moedigen, het-"fofo" klinkt als een echo. 
Na± 5 km gaat het w~r omhoog de stad door. Ca. 2 km asfaltweg tot de enige 
brug in Niger. Af het verkeer staat stil om de topers door te laten. Ezets, geiten, 
kamelen en blinden worden tegengehouden. Nu weer omlaag langs de rivier, waar 
de mannen de was doen. Hier en daar bomen, dus schaduw. Hier wonen veel 
mensen, dus de aanmoedigingen zijn niet van de lucht tot de finish bij de 
officiersmess, waar voor dit gebeuren een ed. te tribune met zonneschermen is 
gemqakt. 
Dele loper had 34 minuten nodig om deze 11 km. te volbrengen. John, ~blanke, 
liep het stuk in 49.25 minuten. Deze 1e loop was een enorm succes, de 2e ke~r, 
volgend jaar februari, zal het aantal deelnemers ongetwijfeld verder groeien. 

- . 

Gea en J ohn Jongboom 

JO 



Nieuwe lent~.-.. nieuwe kansen 

Zo, eindelijk weer eer'ls een stukje 
van hetduo (trio) PPT. De winter 
met zijn vervelende 
weersomstandigheden hebben wij 
achter ons gelat~n. We blikken nog 
even terug op .een paar hoogte cq. 
dieptepunten. De vervelende 
wintercrossen, met moordende 
concurrentie onderling va'} 
verscheidene :atleten, hopen wij (JP 
en FP) snel te v~rgeten ~nop te 
bergen in .. een.stoffig ar~~ief. Na 
deze slachting dachten allen dat de 
lente in aankomst was medio maart. 
Echter op een vroege zondag-:
ochtend (21-03-99) werden wij in 
Spaarnwoude tijdens de 
voorbereid.ingen van dit jaa~lijkse 
festijn flink op de proef geSteld. · 
Redelijk weer sloeg toen al snel om, 
zodat een ·moessonachtig tafetereet 
ontstond. P~tten~ handscho~nen en 
dikke warm~ kleding waren geen 
overbodige luxe. H~astig was ik op 
zoek naar aanver;-wante artikelen. 
Heel even hdd ik een geschikt .. 

hoofddeksel gescoord van T, helaas 
T bedacht zich en .vorderde dit 
noodzakelijke goed weer in. De h~er 
B Boesten had zoals gewoonlijk de 
weledele ee~.de start vlekkeloos(?) 
aan elkaar t~.:prót~n. Np. veel ,. 
gestress · en.:h~n· en w~er ge!oop ging 
de marteltocht dan ook van start. Na 
twee rondes (20km) vielen de mensen . 

met de gróte . .monden.çl sr~J çf~or de 
mand e'n haakten af. De rest 
ploeterde·voort in plensbuien. en een 

blubber ig geworden 
podemg~s.tel~heid. Na afloop stond 
er voor de verzopen massa .een 

· warme kop bouillon cq. thee klaar . . 

Net voor deze laatste post had 
Wittem K te S zich slim verschoten in 
een klaarstaand busje vol met op 

duistere wijze verkregen t-shirtjes. 
Volgens ge_ruchten circuleren nu nog 
honderden (of zij n het duizenden) t

shirt jes rond ~.ij vage figuren: 'Bij de · 
Kennemer~ást~uisloop doken enige 
van deze prachtig bedrukte 
exemplaren weer op en werd een 
poging gedaan om deze te slijten 
voor het goede doel. Tijdens welke 
loop (in dit millenium) zullen deze 
weer opduiken?. Wordt vervolgd .... 

Hieronder volgt nog een 
uiteenzetti~g van uitslagen en : 
dergelijk VÇln de heer T die toch -nog .· 
geslaagd is, ·tussen het schilder ~en .. 
·timmerwerk van zijn babykamer 
door, beslag te leggen op deze .· 
uitslagen. (wcrdt het jongen of een ···. 
meisje, weddenschappen kunnen met
spoed afgesioten worden bij deP's) 
Wordt ook vervolgd ...... Spannend 
hè ..... 

Programma 
4 juni vindt de "Nacht van 
Zandvoort" plaats. Naast een 
businessloop, een Solex-race en een. :~. 
KNWU wieleromloop wordt ook een 
5 km prestatieloop georganiseerd. 
De opbreng~t vat:~ de "Nacht" komt 
volledig ten goede aán een 
vakantieproject voor een groep 

,;, 



bewoners van Nieuw Unicum. Voar 
meer info zie elders in het clubblad. 

Uitslagen 

Ton van Doorn: 

10/1 Egmonq OM. . 
7/2 Uithoorn.10EM . 
21/2 Schoor! 3.0km . 

13/3 Alph~n 29k~ . 
27/3 DenHaag CPC DM 
5/4 De Meern 15km 

1:12:06 
54:02 

1:45:15 
1:07:01 
1:10:10 

49:42 

28/2 Castricum Cross l C~ ·m: · 

11 Ayele Getachew 3,5:07. 
21 Jeroen Peperkarn 36:29 
35 Adrie Tol 40:11 
11 Jolt Bosm(l . .. 42:53 
46 J eroen ~eeters 43:.36 
49 Bert Boesten 44:10 . 
14 Louis Dambrink 46:08 

10 Rene Rui.~ 46:59 
11 Martin Hoeksema 47:27 

11 Martin v~ W~iden 47:50 
58 Frank Peeter$ 50:23 ., 
12 Wiitem. v. Kl~f' . 50:41 
60 Arno Molenaar 54:44 

id~m · 4km dames 
9 Marianne vd Linde 16:13 

. . 
EINt>ST AND KENNEMER-CROSS 
CUP : .. 

, . ' • .' . 
· .. : 

• • · ~ • I ' ~ • ..... 

vrouwen .. . · .: .. . · .. 
4 Marianne vd Linde 

. ·, · -: 

mannen senioren 

1 ' . 

390pt 

6 Getachew Ayele 
11 J eroen Peperkoorn 
13 Chris Phrommer. 
17 Adrie Tol 
·22 Jeroen Peeters 

· 23 Bert Boesten 
26 FrankPeeters 
28 Arno Molenaar · 

mannen 40 

373pt 
347pt 
324pt 
283pt 
250pt 
241pt ·.: 
224pt 

200pt 

10 Louis Dambrink 3·44pt 
13 Jolt Bosma :. 334pt 
(volgens mij een foutje van de ' 
computer, ik tel nl. 353 pt dus plaats ·.· 
9) 
15 Martin Hoeksema 315pt . · · .. 

. 16 Robert Groenenberg 297pt 

mannen 45 

. ·. 

2 Conno. du Fossé . 39lpt . ··:- . : .. :' 

mannen 50/60 
4 Dick · Kloosterboer 

· 11 Gerrit DijkStro · 

·15 Rene Ruis 

' ,. . . . ' ~ 

387pt .. 
361pt 
345pt 

. ..... 

·.· 21/3 SPAARNWOVI>ELOOP: · . . . . . . -~ 

lOkm .· . ·. 

19 Roei Raniaker 0:39:34 .~ ..... 

20km 
4 Conno du fosse 
7 J eroen Peeters . 
33 Màrtin· Hoeksema 

3okm .,, 
4 J eroèn Peperkoorn 
41 Louis Dambri"k · · 
46 Adri Tol .. ... 

1:23:12 . - .. ···:, 
. . 1:27.:45' 

1:38:~5 : . ; '• 

. ·'~ ' 

'2:08~14 .. ·, . . 



5/4-Kennemer6asthuisloop ?M 

. . 
11 J eroen Peperkoorn 
39 conno du Fossé -
41 Roe1 Ramakers 
45 Arno Molenaar 
53 J eroen Peeters 
60 Bert Boesten 
81 Adrle Tol 
175 .Martin Hoeksema 

1:14:34 
1-:27:05 
1:27:15 

_: 1:29:07 
1:31:06 

· t:3i:18 
. 1:34:19 
1:44:54 

. ' 
.. 

ROTTERDAM. MARATHON. 1~/4 
(nb, bruto tijden, ontleend aan 
Rotterdam ~agblad 19/4) 

Zandvoort, 19_maart 1999. 

84 J eroen Peperkoorn 
2871 Louis Drambrink 
38.66 Jolt Bosma · 

EERST VOLGENDE . 
WEDSTRIJDEN 

2.36.35 
"3:37.32 

3.49.12 

7 mei Velserbroekloop 10km 
13 mei de Veste Loop DM 
20 mei Lionsloop -15km 
24 mei ZevenheuvelenJoop 10 

GEZOCHT: TEAMPLA YERS VOOR EEN RONDJE CIRCUIT. 

Geacht bestuur, 
Nieuw Unicum, het woon- en voorzieningencentrum voor blijvend liChamelijk gehandicapten te 
Zandvoort, organiseert "dit jaar op v-r:ijdagavond 4 juni a .s. vöor de tweede maal 

"DE NACHT VAN ZANDVOORT". 

·,. 

Dit evenement vindt plaats _op het Circuitpark Zandvoort. ~e opbrengst komt volledig ten goede van ons 
doel: een vakantieproject voor een groep bewoners van Nieuw Unicum die er gezien hun zware 
lichamelijke handicap anders :nooit eens tussenuit kunnen. 

Een onderdeel van deze tweede Nacht van Zandvoort is een "familieloop". Op het circuitpark Zandvoort 
zal naast een businessloop voor b_edrijven dit jaar ook een pre5tat!elo6p voor faf!tilieleden, collega's en 
sportvrienden word-n georganiseerd. De afstand bedraagt 5 kilometer. De start.vindt plaats om 17.ÓO uur. 
Het parÇOhrs is uitgezet op het circuit. Het inschrijfgeld bedraagt f75,--perteam. En iedere deelnemer 
ontvangfee~~~ leuke hetinnering. · 

Wij schrijven u niet io maar. Wij hebben naar u gezocht. Want samen met u lukt het ons van deze tweede 
Nicht van .Zandvoort een succes te maken.- U kunt ons daarbij helpen door:uw leden via uw clubblad op te 
roepen qeel te nemen aan deze unieke loop op het circuit. Een loop voor het goede doel. 

' 

Bijgaand t;reft u een programma aan .alsmede een concepttekst voor uw· clubblad met inschrijfformulier. 
Doet u mèé? Roept u uw leden op voor een rondje circUit?, Voor ons goede . 
doel? Wij rekenen graag op uw sporiiev& ondersteuning en ~eggeJ;J- u daarvoor bij v~orbaat hartelijk dank. 
Naast de sportieve activiteiten is er die avond van alles te doen voor eert" breed 
publiek, voor jong en oud. O.a. een ~raderie, een veiling en kermisattracties. Dus graag tot ziens op vrij 
dagavond 4 juni op het Circuitpark te Zandvoort. 

Met vriendelijke groet, 
Riet van Leest, pc/sponsoring 13 

Zandvoortselaan 165 
2042 XK Zandvoort 
Tei./Fax (023) 573 00 86 

Postgire: 400 400 Bankrelatie: 
ABN-AMRO, Haarlem 
Rek.nr.: 44.71.26.598 



Nieuw Unicum, het woon- eri voorzieningencentrum,te Zand.voort, 
o~ganiseert op vriidagC:ivond 4 juni 1999 de Nf:lctit van Zandvoort op het · 
Circuitpar~ Zändvoort. · · · · : 
Het doel van dit evenement is gelden werven voor een vaa.rVakantié' van 
een groep bewoner.s van Nieuw Unicum op het hospitaalschip "Prins 
Willem Alexander''. Bewo.ners die er gezien hun zware lichamelijke 
handicap anders nooit eens tussenuitkunnen. · · . . . . 

U kunt ons helpen van deze Nacht van Zandvoort een succes te maken. Wij 
roepen u op met een team in te schrijven op het onderdeel: · 
familieprestatieloop. 
Aantal deelnemers per team: 
Inschrijfgeld: 
Afstand: 
Start: 

5 personen 
f. 75,-- per team 
5 km over het circuit 
17.00 uur 

Iedere deelnemèr ontvangt een leuke heri11:nering. 

De ins.chrijving staat open voor teams die mogen bestaan uii .iamilie-leden, 
vrienden, buren en kennissen. Zoek eeü team en schrijf in! .. 
De bewoners van Nieuw· Unicum rekènen op uw sportieve ondersteuning. 

Diezelfde avond viJidt ·ook een officiële KNWU wieleromloop plaats, een 
solexrace en een businessloop_. 

.. . 
N;w.st deze sportieve aètiviteiten is er -van alles te doen in en rondom 'de 
pitsboxen .. Een br;iderie/vlooienmarkt, kermisattracties, een veiling"en 
levende muzièk. Een 'avondje uit voor hef hele gezin. 
De entree is gratis! · 

Doe .mee en· kom kijken. Graag tot ûens:op vrijdagavond 4 juni a.s. op het 
Circuitpark te Zandvoort. · 

·, 

Inlichtingen: Jan den Hartog 
Peter van der Veldt 

023-5761107 
020-6490564 

'· INSCHRIJFFORMULIER; 
Familieprestatieloop 
• Vrijdag 4 juni 1999 
Aanvang: 17 .oo·uur 

· Circuitpark Zandvoort. , 

Naamteam: ............... : .. : ................................ : ... .. . ~ :: ......... . 
Namen teamleden: .. 
1 ............. : •........................... ' .. ' ................... ; ............ ' 
2 ............. : ....... ... : .................. :· .............. · ... : ............... .. 
3 ..... :: ...... : .............. · ..... .. .............. .............. ;. : ...... , ..... . 
4 .......... .......... ... ...... . .................. · . .............. ..... ...... ..... . 
5 ......... ' . .. : ..... :.: ... •.• ..... ........ ... .. : .... . . : ......... .... :; ........... . 

Contactadres: 
.f'ostcode en woonplaats: . 
Tel.nr:: · ..... .. ........................... -.... ~ .............. . 

Inschrijving sluit op 31 mei 1999. . 
Insturen aan: Arno Molenaar, Valk~nburgerlaan 3,-2103 AK Heemstede. 

... · . ' 

Het verschuldigde inschrijfgeld à f. 75,-- (per team) dierit regelijk met uw 
inschrijving overgemaakt.le worden op postre~ening 52QOO t.n.v. Nieuw 
Unicum Zandvoort o.v.v:.uw teamnr- :1.m. ·.: ·. · . . ... .\ 
Of door middel van een bij het inschrijfformulier meegèzondèn öeque: . 
Inschrijving verplicht ~ot .vooruitbetaling van het verschuldigde . 
inschrijf~eld. ::: · 

Datum inschrijving: .;· ........................ . 
Handtekening contactpersoon: ... ... ....... ........ . ...... .. .. .. . 
Organisatie is in handen van: Atletiekvèrenigfng Haarlem. 

· NvZ/50 · : 

~ ... .. 
'. 

.;r -

:.·. 



DE 100 HAARLEMSE HELDEN VAN DE 20e EEUW 
Samengesteld ~oor Frank van Ravensberg 
Deel 4, plaats 60 t/m 51 

Deze keer veel estafettespecialisten, hetgeen ni~t zo verwonderlijk is als je kijkt naar 
de historie van de (H)AV Haarlem. In de diverse estafette-disciplines werden in elk 
decennium wel successen behaald. 
Bij de reacties die ik tot nu toe gekregen heb, hoor ik nogal eens opmerkingen in de 
trant van: er staan (te) weinig ouderen in en ook: er staan (te) weinig jongeren in. Ik heb 
eens geke~en naar de geboortedata van atle atleten uit de top 100 en kom tot de 
volgende onderverdel ing: 
- 2 atleten zijn geboren in de periode 1890-1899; 
- 13 in de periode_ 1900:.1909; 
- 12 in de periode 1910-1919; 
- 5 in de periode 1920-1929: 
- 10 in de Pe.rïode 1930-1939; 
- 11 in de periode 1940:..1949; 
- 19 in de periode 1950-1959; 
- 23 in de periode 1960-1969; 
- 5 in de -periode 1970-1.979. 
De jongste atleet in d~· h)p 100 is Erikvan der Veèn (plQ.Ots94, nu21 jaar) en de oudste 
atleet Jan· Petri (piaats 75, geboren in 1892 of 1893). 
Hieronder de plaatsen 60 t/m 51, het vierde dee_l van deze top 100. Je kunt nog steeds 
meedoen met de verkiezing van de beste Haarlemse atleet van de eeuw door jouW top 
drie voQr 1 oktober a.s. te sturen naar Frank van Ravensberg, Utrechtsedwarsstraat 41-
1, 1011 WS Amsterdam, tel. 020-4208172 of tee-mailen naar 
postbu~ravensberg.demon.ni. 

60. Ger Duits (geb. 19-10-1940} 
Actief van 1957-1964 
Beste prestaties: 80 m 9.3 (1~57); 100 m 10.9 (1959) CR: 200 m 22.9 (1959); 300 m 
36.7.(1959); 4x.100 m 43.7 (1958) NR en CR; 4x300 m 2.33.3 (1958}: ver 5.62 {1958). 
Succesvolle sprinter die als 16-jarige, in zijn eerste jaar .als atleet, naar 11.3 op de 100 
m snelde. In 19.~8 drong Ger definitief door tot de Nederlandse jeugdsprint -elite. 
[ndividueel sprintte hij naar de Nederlandse jeugdtitel op de 100 ~ (11.2), waar~ hij 
oo Jaap VeenendaaÏ(1955) de tweede Haarlemse jeogdkampioen op de kortste 
sprintaf$tand werd. In d~ ·4x100 m ~afette was Ger in 1958 nog succesvoller: 4x 1Nerd . 
:,et cJubrecord verbeterd, het Nede~lands jeugdrecord voor clubteams werd op 43 .. 7 
Jebracht (en bleef tot 1963 st()anl qij qe NK.jeugd werd een tweede gouden medaille 
:>ehaald (in 44.0), in zijn enige interlçsnd werd het Nederlands jeugdrecord voor 
landenploegen: op 43.8 gebracht~ als slotJoper- sleepte hij op 1-'~t slotnummerv(\n de 
:fag voor Haarlem de enig~ WG-;bek.~ ,in, fÏ~ historie binnen (voor Ger het 3e · . 
<ampioenschap in 1 jaar). Het besti.rurreikte Ger na afloop van het seizoen 1958 samen 
net zijn estafettemaatjes de Kreigsman- beker uit. In 1959 evenaárde Ger het 



clubrecord 100 mA-junioren van Jaap Veenendaal (10.9). Met die tijd won hij de 100 m 
in de strijd om de WG-beker, waarvoor het bestuur hem het WG-schild uitreikte. Op de 
4x100 m kwam hij in de strijd om de PH-beker nog eens tot 43. 7. Eenmaal senior kot:' hij 
niet meer in de buurt van die prestaties komen, op de 100mbleef hij steken op 11.4 
(1964) en op de 4x100 mop 45.4 (1961). Wel werd hij nog diverse keren opgesteld in de 
PH-beker.:. ,Ploeg. ' 

59. Ben Jansen (geb. 5-7-1932) 
Actief'van 1951-1953 
Beste prestatie: polshoog 3.60 (1953). 
Een van de polsstokhoogspringers die voor een lange reeks Nederlandse titels zorgden. 
Ben richtte zich volledig op het polsstokspringen en kwam in 1951 meteen spectacukür in 
het nieuws door met 3.16 zowel Nederlands jeugdkampioen te worden als ook-het 
Nederlands jeugdrecord te verbeteren. Twee jaar later moest Ben bij Haarlem het_ . 
vertrek van veelvuldigkampioen Cor Lamoree opvangen en deed hij dat met verve door. 
voor dubgeneet Mart Swart met 3.60 ook bij de senioren Nederlands kampioen te 
worden. No die titel werd hij uitgenodigd voor zijn enige twee interlands Belgie
Nedertand en Nederland-Duitsland. Dat waren zijn laatste wapenfeiten. Ben woont nu in 
Volendam. In de archieven duiken begin jaren vijftig ook de twee jaar jongere. Hari 
Jonsen en Wim Jansen op, van wie voorol Han opviel vanwege zijn talent o.p de 
middenafstand: BOOm 2.03.0 (1953): 1000 m 2.41.1 (1955); 1500 m 4.10.0 (1956); 3000 
m 9.09.1 (1953). Wim was vooral als sprinter actief, hij liep in 1952 de 100 m· in-12.4. 

58. Kenneth Macnack (geb. 10-11-1960) 
Lid van AV.Haarlem geworden in februari 1978. Actief tot en met 1981. 
Beste prestaties: 100 m 11.3 (1978); 200 m 22.8 (1981); 400 m 49.9 (1981); 800 m t59.6 
(1979); 1000 m 2.44.0 (1978); 4x100 m 42.5 (1980); 4x200 m 1.29.18 (1980); 4x400 m . 
3.20.0 (1980); hoog 1.70 (1978); ver 5.42 (1979); kogel9.42 (1980); speer 35.84 (1979); 
400 m indoor 51.13 (1979) CR. 
Een van de Macnock-broers, die alle drie in deze top 100 staan. Kenneth was van hen het 
kortst actief, maar was desondanks een groot atleet. Al na een .paar maanden veroverde · 
hij als A-junior een vaste stek in de seniorencompetitieploeg en was hij niet meer weg 
te denken uit de verschillende estafetteploegen. Da~rnoast ontwikkelde hij zich tot een 
geduchte 400 meter-loper. Deel uitmakend van een superlichting jonge atleten binnen · 
de AV Haárlè~_ behaalde Kenneth 5 medailles op de NK: 2x goud op d~ 4x400 m jongens 
A (1978 en 1979), zilver op de ~x100 m jongens A (1978) en 2x brons (400 mindoor · 
jongens A in 1979 en. 4x400 m senioren in 1980).· Daa~noàst werd hij in ~978 nog 4e op 
de 400 m jongens A. Clubrecords verbeterde hij ook bij de vleet op de .400 mindoor 
senioren (3x), 400 m indoor jongens A (3x), 4x400 m .senioren (2x) en 4x400 m jongens 
A (3x). Kenneth nam in 1979 deel eon zijn enige interland, een indoorinterland tegen 
Be1gië. Bij de. onderlinge wedstrijden werd hij in 1978 bij de jongens A. 2e ochter zijn · '· 
broerHenken in 1980 IIVGd hij bij d~ senio:·-m 4e. Kenneth WOf... 1t inmiddels in A'rnhem. · 
Zijn broers Henk en Hein Macnock komen ~e later in deze ·lijst nog tegen. 



57. Marc KC?,k (geb: 10~7-_1965) 
lid van AV H<~~-~~~~ g~w9rden in januari 1989. Actief tot en met 1991. · 
Kwam daarvoor uit voor Trias en Lycurgus. 
Beste prestaties bij AV Haarlem: 100 m 12.0 (1991); 4x100 m 43.48 (1989); 110 m 
horden 14 . .73.,(1,989) CR en 14.7 (1989); hoog 1.85 (1981); polshoog 4.85 (1989); ver 6A6 
(1981); kogel:10:45 (1981); speer 39.00 (1981); 50 m horden indoor 6.88 (198'9) CR; 60 m 
horden indoo~ 6.,06 (1989) CR: polshoog indoor. 4.80 (1989). ' · 
Uitmuntende h<>rdenloper en polsstokspringer, die echter maar drie jaar. voor onze dub· 
actief was. Marc ryad .cd .heel' wat successen behaald toen hij zich in 1989 aanmeldde bij 
onze club,. Zo we~d hij in 19.~8 ai .Nederlands. kampioen polsstokhoOgspringen met 4.80. · 
In dat jÓar kwam hij ~ok tot zijn b~ste prestaties ooit op de 110 m horden (14.27) en bij 
het polss;tokspri~n (5.10). Drie jaar eerder ~ad hij als Trias-atleet al 7246 punten op · 
de tienkamp gescoord. . · · · . 
De Alkmaarder was in feite al bijna over zijn top heen toen hij lid werd van AV Haarlem: ' 
Zijn eerste jaar W.ÇlS meteen zijn beste jaar: hij werd in 1989 op deNK gedeetd le op de ' · · ... 
60 m horden indo~r (~.0(> ), won zi.lver bij het polshoog indoor ( 4.80' dèzelfde hoogte als 
de win.naa~) en b~_it~t:t ~erd het bij het polsstol<springen ook nog eens brons (4.85)~ ·en . 
passant werden ~rie clubrecords verbeterd die nog alt ijd Standhouden: 50 m horden 
indoor, 60 m horden. !ndoor en 110 m horden. Marc werd gekozen in de plo~ voor de 
Westathletiçs, zijf1 .enige interiand gedurende zijn Ha~r1em-peri()de. Uite~aard .was 
Marc in d~ C<?mp~tit'e ee'1. b~langrijk puntenverzamelaar. Voor zijn pr~st~ti~ op de 
hordennummers ·kre.eg hij vgri het ~stuur de Stijn Jaspers:..beker. In 1990 werd dé 
pupil van polsstoktrainer ·Pim· Gobel op de NK nog 3e op de ·6Ó m horden indoa"r (8.14) en . 
4e bij het pol_shoog i.r:ldoor:(4.80), maar zijn prestaties liepen daarna terug. Hij 
verhuisd~ ~r Haarlem en:\ic'erd zelf trainer . Zijn laatste opvallende prestatie was zijn 
2e p1ek _acht~·rJ~o.b Sch!Üter bij de onde~ling~ weJ::. t rijuen van 1991. Daarmee sloot . 
Marc zijn açtieve periode bij AV Haarlem af. 

56. Daan van Rijsbergen {geb. 18-2-196~) 
Lid van AV Haarlem geworden in september 1976. Actief tot en met 1982 en in 
1994. 
Beste prestatiç~: . lOO m 11.() (1980) en ll.i7 (1981); 200 m. 22.2 (1981} en 2Z.44 (19~l); 
400 m 51.6 (i979):800-m ~- 20.7 (1977); .1000 m 2.54.2 (1980); 1500 m 4.45.5 (1978): 
4x100 m 4.1.88 (196Ü; 4~400 m 3.22.9.0 (1980) .CR; 110 m horden 19.9 (1994, . . 

. . . . ' . ··. . 
seniorenhoogte)_en._15.9:(198l,,juniorer;hoogt e); 1000 m snelt.':andelen 5.21.8 (1977} hoog 
L70 (19~1); ve~. ,5.80 (1980); 60 m indo.or 7.1 (1981) en 7.27 (1981); 100 mindoor 11.4 
{1981). . \. 

. •'r: 

.· ~ . 
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. ·.r:i 
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Daan beheerste al~ C-juni~r qlle looponderdelen, moa~ ontwikkelde zich daarna tot . 
sprint-, hord~n- . en estafettespecialist. Dit ~tJdank~ dat hij zichzelfmet zijn lengt~van 
1. 91 te lang voor_ een sprin~er vond:- In 1977 w~m hij met overmacht. de ondèr1inge . , . 
wedstf.:ijde.n~ ~ij ·de C-jeugd via winst op 4 van · de 6 onderde.l~n. Hij zou daarna bij àe '8- · 
junio~en nog 3e wo.rden i.h 1978 en 2e.in 197~ met \.Vinst op 4 va., de 8 nummers, terw.rjl 
hij bij de A.-jeugd in.1980 3e wèrd én in 1981 2e. Bij de NK waren zijn SUC:=cesjaren van. . . . . ;'·: ''.: 
1979 tot en m~t 19.81: 2r< werd hij Nederfonds jeugdkampioen met de 4x400 m-ploe9 (in~ . , ' 

. • . , .·A · z , . 

1979 en in 1980). Daarnaast haalde Daan nog 4x brons: 200 m jongens B (1979), 100 m · 



jongens A (1981), 200 m jongens A (1981) en 4xl 00 m senioren (1981). Indoor was zjjn 
hoogste klassering een 5e op de 60 mindoor jongens A in 1981. In 1979 kwam Daan uit 
in de interland Nordrhein-Nederland en in 1981 werd hij nogmaals in de Nederlandse 
ploeg gekozen. In 1979 stond Daan op de 100 m bij de B-je~d 5e van Nederland, op de 
200 m 3e en op de 400 m 9e. · 
In 1981 stond hij bij de A-jeugd Be op de 100 ·,;, en 5e op de 200 tn. Van 1980 tot en met 
1982 was hij voor onze club actief in de PH-beker. Clubrecords verbeterde Doon op d~ 
4x400 m jongens A (2x, de 3.22.90 was tevens districtsrecord en stoot nog overeind als 
clubrecord). 
In de loop van. 1982 stopte Daan met de atletiek. Zijn interesse lag steeds meer bjj de 
muziek. Hij speelde aanv:ankelijk in een band, maar begon al snel met een eigeh studio, 
de BQnanas-studio, die al snel binnen de muziekscene een begrip werd. Daan hield zich 
met name bezi9 met Nederlandse bands als Gotcha!, Beotcream, Van Dil< Hout, the ~lue 
Guita.r.s, Circus Custers en the Bintangs. Even zogen we Daan nog terug op de 
atletiel<baan, toen hij in 1994 met een 2e competitieploeg van onze club uitkwam in de 
2·e ki!;JS$e. Vlak daarna (in 1996) werden de activiteiten van Daan in de muziekscene 
overgenomen door Sony Music en kwam hij bij die firma in loondienst. Hij is nu directeur 
van het SMART -.label binnén Sony Music en wordt algemeen erkend als degene die 
zakelijk gezien de man ochter d~ successen van Van Dik Hout en Acda & de Munnik is. 
Hij vertelde mij d<Jt: hiJ nu ~~r gouden .platen (ongeveer 10) heeft dan gouden plakken! 
Sportief ge.zien doet Daan alleen nog aan voetbollen (lx per week), maar hij is nog 
studs lid van AV Haarlem en hij volgt het wel en wee van onze club op de voet. Na het 
seizoen 1981 kreeg hij v:an het bestuur de juniorenprestatiebeker uitgereikt. In 1979 
was hÎj ook nog een jaar redaCtielid van De Wissel. . 
Bart~':' Rijsbergen, de 1 jaar oudere broer vanDaan, volgde hem in 1980 op als 
redactielid van D~ Wissel en bleef dat anderhalf j~r. Bart werd in 1980 samen tnet 
Daan Nederlands kampioen op de 4x400 m jongens A in 3.22.90. Hij was nog meer dan 
Daan een 400 m-loper en zijn beste t ijden waren: 100 m 11.4 (1980), 200 m 22.6 (1981), 
400 m 50.7 en 50.85 (1981), 4x400 m 3.22.90 (1980), 4x800 m 8.16.5 (1980) en ver 6.11 
(1980). Bart staat in het overzicht van de eeuw op de 112e plaats. 

55. Ger Wessel (geb. 6-3-1970) 
Lid van 'A V. Haarlem geworden in augustus 1984. 
Beste preStaties: 100 m 11.16 (1996); 200 m 22.08 (1995); 300'm 35.46 {1998); 400·m. 
47.27 {1995); 800 m 1.54.2 (1993); 1000 m 2.38.8 (1991): 1500 m 4.28;96 (1988); 10.000 
m 37.04 (1988); 4x100 m 42.97 (1996); 4x400 m 3.18.82 (1997); 400 m horden 58.99 · 
(1997); hoog 1.60 (1989); ver 5.74 (1992); 50 m indoor 6.46 (1998); 60 m indoor 7.27 · 
(1998); 200 m indoor 22.83 (1998): 400 m indoor 49.44 (1997); 4x200 m indoor 1.32 .. 82 
(1998) .~. . . . . 
Een 400 m-specialist, die zich pas als senior ontworstelde uit de middelmaat, maar 
toen ~k uitgroeid.e tot een loper die op elke afstond tot en met de 1000 m goèd uit de 
voet~ kan. Vanaf 1990 maakt Ger deel uit van de ploeg voor de PH-beker, aanvankelijk 
kwam hij alleen op de 4x400 m in acti'e, maar later ook op individuele nummers, vooraf de 
400 ~· <?P die laatste discipline brak Ger op deNK in 1993 door, toen hij zijn beste tijd
van 50.04 ·QP 48.53 bracht en in de finale 7 e werd. Twee jaar later haalde hij daar weer . . . . 



ruim een sec'onde vanaf , ook al op de NK, e n wet,d hij 2e in 47.27. Ger bleef met die tijd 
maar 0,13 secon_d~ bovoen het clubrecord van Mario Westbroek en staat sindsdien 2e op 
de eeuwige rar.g!ijsr van AV Haarlem van de 400 m. Na 1995 haalde Ger nog twee ke~r 
een finale op deNK. In 1996 werd hij 6e op de 400m en in 1997 werd het een 5e plaats 
op de 4x400 m. 
Hij heeft tot nu toe 3 clubrecords achter zijn naam gezet, alle 3 op de-4x200 m -ind~r, 

welk record hij nu vanaf 1993 onafgebroken bezit. In 1992 werd hij 2e op de onderlinge 
zeskamp ~n :een jaar later stond hij na 3 num~ers 3e toen de w€-istrijd werd 
afgebrok~n. In 1994 werd hij weei' 2c met maat ?:- ;xmten ûchterstand op winnaar Gut,ts 
Groskat\1p. Zowel in 1993 als in 1995 ont vii'J9 Ge r van het bestuur de Stijn J aspersbeker. 

In 1981 decd.Rene \VesS'el mee rum r3e onderl inge 10kmop de baan, die hij aflegde in 
33.30, goed V0 Cl' een 4e eAaat-5. rcn d Wc5!::el, de jongere zus vanGer, was eind jaren 
tachtig ongevee r ander·hulf jO.ar lid van onze vereniging. Zij was vooral actief op de 1000 
m. Parut was pa~ 16 Jaar t oen haar famiîie, vrienden en clubgenoten werden opgeschrikt 
door haar plotselinge over fiJden. 

54. Hans· Douwes (geb. 2"!-5-1936) 

Actief van 1952-1955. In 1956 vertrok:<en oocr Nur.mi (Groningen). 
Beste prestaties bij de HAV Haarlem: 80 m 9.2 (1953) CR; 100 m 11.6 (1953) CR; 

300 m 35.8 (1955) CR; 400 m 51.5 (1955); 600 .m 1.28.1 (1953); 800 m 2.09.3 (1955); 
4x80 m 37.4 (195?)CR; 4x100 m 44.9 (1954) CR; 4x300 m 2.32.0 (1954)CR: 4x400 m 
3.30.5 (1955): hoog 1.5ü (1954): ver 5.77,5 (1953); h.s.s~ 11.49 (1954). 
Zeer talentvolle sprinter, die ma'.lr kcrt bij de HAV Haarlem actief was. Hans begon op 
zijn i5e met ctletiek en zeit~ in de 4 jaar die hij voor onze club uitkwam een aardige 
reeks clubrecords r.eer: E9 :~ jon:;ens B (4x), 100 m jongens B (~x); 4x80 m jongens B 
(4x); 4x~OÖ mjor.gen·s B; 300 m jongens A (2x); 4x100 ·m jongens A (2x); 4x300 m 
jongen$ A. Ook. zijn 600 m-tijd V3n 1.28.1 was 3 jaar lang de beste Haarlem .. tijd bij ~e 
jongens a·, macr die nfsta!1d kwam pas in 1956 op de clubrecordlijst te staan (men vond 
deze afstand t oe.n t;~çi ie ~ :11:3 v.J~T B·-j u;;i.:ï ;-;~a. venebar ). 

In zijn allereerst e jaar behaalde Hans reeds zijn eerste Nederlandse titel: in 45.4 wem 
hij goud op de 4x100 m ,~û~gens A (1952). Twee jaar later viel hij zelfs 3x in de prijzen: 
zilver op de 4x100 m jongens A en 2x bróns op clc ..::. ..::.0 m jongens A en op de 4x300 m 
jongens A. Ondanks een verhuizing eind 1954 naar Groningen, waar het studentenleven 
lonkte, bracht 1955 Hans z ~._.. 1grcotste succes. Hij werd dot jaar Nederlands 
jeugdkampioen op de :lOO m. In een internl:ltionale me..eting in en tegen "het Duitse 
Minden won Hc:;>ls vcr11G, :9cn~ dezelfde afstcnd en ook kwam hij in 1955 nog uit v09r de 
Nederlandse jeugdploeg. In zijn enige in-terland liep ·Hans de 400 
m. Voor zijn 300 m-tijdvan 35.8 kr~ hij na afloop van zijn laatste seizoen bij de HAV 
Haarlem van het bestuur dejuniorenprestatiebeker. · . . . . 

Hans ver·trok vervolgens naar Nurt:{li (Gror.ingen), waar hij si~ds zijn verhuizing al enige 
tijd te gast was. Het zou echter geen definitief afscheid iün, want in 196 7 zogen we 
Hans terug a!s voorzitter en hij was h~t. diz in 1970 de · roêr.igst~ ledenvergaderir)g in 
het bestaan van onze dub meest leiden en die zich gedwongen zag tijdens die 
vergadering samen met de -rest van het bestuur op te stappen. Als topman van een 
bekende ver-zeke~'Ïl'1511tl~(rtSdt(,lppij ,_vos ·hij vervolgens; in 1978 nauw betrokken bij de 



komst van de Coupe d-?. Nationale Nederlonden (een grote jeugdwedstrijd) naar de 
Haarlemse kunstst~fotletiekbaon. Momenteel is Hans woonochtig in Leidsehendom en is 
hij een trouw bezoeker van de Re_ünistenclub van de HAV Haarlem. 

53. Rob Strik (geb. 14-1-1948) 
Actief van 1967-1969. In 1970 vertrokken naar De Bataven (Leiden), later 1id van BAV 
(Baarn) en (daarna) Vetér<'nen Nederland. 
Beste prestaties bij de (H)AV Haarlem: 100 m 11.9 (1968); 200 m 23.5 (1968); 400 m 
51.3 (1968); 800 m 1.56.7 (1968); 1500 m 4.01.5 (1968): 1 mijl4.24.5 (1969) CR; 3000 m 
8.58.8 (1968): 10.000 m 33.38.6 (1968); 4x400 m 3.27.7 (1969): Olympische est. 3.3~.7 
(1968) CR; 4x8CO m 7.59.6 (1969); 110 m horden 17.9 (1968); 400 m horden 55.6 (1968); 
1500 m steeple 4.26.0 (1967) CR; 3000 m steeple 10.09.3 (1968); hoog 1.70 {1967); 
polshoog 3.00 (1967): ver 6.03 (1967); h.s.s. 12.20 (1968); speer 36.98 (1967); 800 m 
indoor 2.04.8 (1968) CR. · 
Uitstekende 400 m hordenloper, die ook op de midden- en lange afstand een klasse
atleet was. Rob had een kor'\·e, maar hevige atlet iekloopbaan bij onze club. Hij begon in 
196 7 met het winnen van de Pim Mulierloop in zijn leeftijdsklasse. Vervolgens pakte hij 
2 Nederlandse jeugdtitels op ée 400 m horden en de 1500 m steeple chose. Rob kwam 
daarna 2x uit in jong oronje. Hij sloot het jaar 196 7 af met clubrecords op de 3000 m 
jongens A, .de 400 m horden jongens A (zijn 55.9 is nog altijd niet verbeterd), de 1500 
m steeple chose jongens A (zijn 4.26.0 is nooit verbeterd) en de tienkamp jongeos A. 
Terecht kreeg hij na al deze successen van het bestuur de juniorenprestatiebeker. 
In zijn eerste seniorenjaar werd Rob clubkampioen ve1dlopen, won hij brons bij de NK op 
de 400 n) horden, werd hij ook 3e in de onderlinge zeskamp en verbeterde hij het 
clubrecord op de Olympische estafette (de tijd van 3.33.7 is nooit meer verbeterd). In 
1969, het laatste jaar dat hij voor Haarlem uitkwam, bracht hij nog een dubrecord op 
zijn naam, dat van de 1 m.ijl. Verder was hij nog actief in de strijd om de PH-beker (net 
1ls in 1967 en 1968). 
Vanaf 1970 :z;wierf Rob vervolgens langs versehitlende andere clubs en werd hij 
~n zee,r goede lange afstandtoper. z;jn be_ste tijden op de 10 km {30.06.2 in 1979), 25 
i<m (1.18.31 in 1983) en de marathon (2.19.56 in 1980) illustreren dat. Rob woont 
1\0tnenteel in Baarn. 

52. Gerard Rinkel (geb. datum onbekend) 
:>verleden in 1985 op 80-jarige leeftijd. 
jd van de HAV Haarlem geworden in 1923. Actief tot en met 1946. 
~este prestaties: 60 m 7.6 (1943); 100 m 11.8 (1925): 150 m 18.2 (1936); 200 m 24..0 
:t926); 300 m 40.0 (1930); 400 m 54.0 (1926); 4x100 m 42.6 (1930) NR en CR: 4x2QO m 
L.34.8 (1930); 10x100 m 1.52·.3 (1930) CR; Zweedse est. 2.08.0 (1926); 4x400 m 3.39.0 
)926) CR; Olympische est .. 3.42.8 (1940); 400 m horden 1.05.8 (1926); ver 6.05 (1924); 
<ogel 9.96 (1934): speer 43.83 {1943). 
:en van de grootste persoonlijkheden uit de historie van Haarlem, die ook als atleet tot 
~e top behoorde. Alhoewel Gerard op veel onderdelen van waarde is geweest, VOQral in· 
~e strijd om de PH-beke.r, zo I hij toch vooral om zijn prestaties in de estafette 
terinnerd worden. Zowel in 1926 als in 1930 won hij goud op deNK in de 4x100 m.ln 
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19381eek daar een 3e gouden medaille aan toegevoegd te worden, maar de gouden race 
van Haarlem op de lOxlOO m werd geannuleerd, omdat er in verkeerde banen zou zijn 
gelopen. Gerard won op de NK nog wel 3x brons: in 1933 en in 1936 op de 4x100. m en in 
1946 (!) op de lOxlOO m. 
Als actief atleet zal hij wel de enige zijn geweest die alle landskampioenschappen van 
Haarlem heeft meegemaakt. Haarlem won de PH-beker van 1924 tot en met 1933, in 
1941 en in 1943. Bij de laatste cupwinst werd Gerard (toen al 38 jaar oud) ingezet bij 
het speerwerpen (waar hij zijn beste afstand ooit haalde) en op de 4x100 m (waar hij 
nog tot 45.5 kwam). · 
Clubrecords verbeterde hij op de 400 m horden, de 4x100 m, de 10x100 m (de 1.52;3 uit 
1930 is nooit meer verbeterd) en de 4x400 m (2x). Ook werd Gerard 2x Nederlands 
recordhouder op de 4x100 m. 
Naast zijn actieve atle·tiekloopbaan had Gerard ook een indrukwekkende loopbaan als . 
trainer, starter en bestuurder. Zowel in de jaren dertig als in de jaren vlak na de oorlog 
was hij trainer bij Haarlem. Daarnaast was hij bij Lycurgus in Krommenie actief. was hij 
starter bij nationale en internationale wedstrijden, leidde hij de Nederlandse 
atletiekploeg bij de Olympi~..:he Spelen in Toki·.J (1964) en was hij jarenlang lid van de 
Nationale Technische Commissie en van de accommodatiecommissie van de KNAU. 
Gerard is diverse keren onderscheiden: zo was h;j erelid van de KNAU en ook liç:f van 
verdienste van de HAV Haarlem. Het bestuur van onze club reikte hem in 1932 de 
Paulen-beker uit voor al zijn werk binnen de vereniging. Gerard was overigens heel goed 
bevriend met Ad. Pa~len en bleef tot op h09e leeftijd betrokken bij Haarlem, o.a. via de 
Reünistenclub. 

51. Armand Ensworth {geb. 23-3-1961) 

Lid geworden van AV Haarlem in 1982. Kwam daarvoor uit voor lycurgus (Krommenie). In 
1984 vertrokken naar Startbaan (Amstelveen). Werd in 1985 weer lid van AV Haarlem. 
rn 1986 vertrokken naar lycurgus (Krommenie). 
Beste prestat ies bij AV Haar·lem: 100 m 11.0 (1983): 200 m 22.1 (1985); 400 m 49.3 en 
49.46 (1983); 1000 m 2.48.2 (1983); 4x100 m 43.09 (1965); 4x200 m 1.27.39 
(1 985); 4x400 m 3.14.64 (1985): hoog 1.75 (1983); ver 6.38 {1985); kogel 10.35 
(1 982); speer 46.48 (1983); 60 m indoor 7.0 en 7.42 (1983); 200 m indoor 23.41 (1983); 
400 m indoor 51.5 (1985) en 51.82 (1983). 
Sterke 400 m-loper, die in 1982 samen met zijn jongere broer Allan, de competitie
ploeg kwam versterken. Een jaar later kwam de doorbraak toen Armánd een vaste plek 
in de 4x400 m-ploeg veroverde en met die ploeg goud haalde op de NK. Eind 1983 won 
Ar mand vrij' verrassend de dat jaar sterk bezette onderlinge zeskamp. In 1984 
vertrokken ArtT\Qnd en Allan Ellsworth samen met hun trainer Jan Willem van de Wal 
naar Startbaan, moor Armand en Allankeerden na een jaar weer terug naar AV Haarlem. 
Het jaar 1985 wos voer Armand .... zijn beste jaar bij Haarlem: hij haalde opnieuw de 
Nederlandse titel op de 4x400 m, daarnaast haalde hij nog zilver op de 4x200 m. Helaas 
verlieten Armand en Allan '>nze club alweer in 19....,S en nu def;.,itief om terug te keren 
naar hun allereerste vereniging Lycurgus. Daar zou Armand zijn beste tijden lopen op f;le 
100 m (1 0.7 in 1987), 200 m (21.8 in 1986) en 400 m (47.28 in 1986) en zou hij goud op 
de NK halen op de 4x400 m (in 1986 in 3.13.12 en in 1988) en op de 4x200 m (in 1987 en 
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1988) en brons op de 4x10J m (in 1987). Niet lang daarna stopte Armand met de 
atletiek. Tegenwoordig woont hij in Assendelft. Individueel mocht Armend overigens 
vaak niet meedoen met deNK, omdat hij de Britse nationaliteit bezat, maar wanneer hij 
wel meedeed, haalde hij niet de finale. De resultaten van Armand stonden nogal eens in 
de schadu~ van die van zijn nog succesvollere broer Allan Ellsworth. Allon komen we 
later in deze top 100 nog tegen. 

AANVULLINGEN 
Hiero~der nog wat aanvullingen en correcties op de eerder verschenen afleveringen: 
Roei van Ree '(plaat s 100): de tijd van 34.01 op de 300 m is met afstand de beste tijd 
ooit gelopen :op die afstand door een Haarlemmer. 

Dick Hagtingius (plaats 95): deels is weggevallen dat Dick voor al zijn werk bin~n de 
club in 1948.de Paulen-beker kreeg. 
Steph '(On Musscher (plaats 89): er staat dat Steph in 1929 bij het hoogspringen 116 
punt verdiende, maar dat moet zijn een zesde punt (1/6). Met dat minieme verschil won 
Haarlem. in 1929 de cup. 
Hans van Enkhuyzen (plaats 87): aanvu11ing bij b·~ste prestaties: · 400 m hor~en 1.03.5 
n9an · 
Guus Groska~p (plaats 70): aanvulling bij beste prestaties: 150 m 16.49 (1996) en 300 m 
34.99 (t99or 
Kees van Dommele (plaats 62). Kees is geen lid meer van onze dub, hij is in 1997 
vertrokken naar Veteranen Nederland. · 

VOLGENDE KEER 
De plaatsen 50 tot en met 41, en: welke namen staan er in de top 40? 
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Uitsl~~n 7 maart 1999 HOutrust Den Haag 
~ ; '. 

Hier-biJ de. ~l~ofde. uitslagen~ in.. de vorige W~l-hebben.jullie het wedstrijd vuslcig al 
kurinen lezen. Di: cursief geSchreven:.ui:fslogen zijn PR's. · 



Meisjes- B (40} "..0 m s :wint Verspringen Kogetstoten Totacd . 

Naam Prest. Pnt. Prest. P. ' · Prest. Pnt. Pnt. Plaats 
Eva van der Erf 7.30 388 2.87 .192 4.20 184 . 764- 8 

MeiSj<'..S A2 (55) 60 sprint- . Kogelstoten Ho~r~ Totaal 
Naam - Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. ·Pnt. Plaats 
Fleu:o- van Galen 10.00 ·378 4.60 213 1.05 279 870-- 28 

{ Wietske Bijf 1{.).:.19 292· 4".57 211' 105 279 78Z 39 

.Jongens- Al (53) 60-spt'int Verspringen Kogelstot .en Totaal- . 
Naam Pr~st. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pnt. Plaats 
NielsWcBer 11.21 212 2.97 212 4.40 ! 199 623- 5Q 
Yashin van Kesteren 11.25 ZOT Z.88 19'4 4.63" -216 617 - 51 
Tom van cl~ lc.an. 11.56 171 2.77 172 3.95 166 509 54 

J'onger.s·A2 (64) 60 sprint Kogelstoten ·~- ringen TotaaL f 

Naam Prest. . Pnt. Prest. Pnt. Prest . Pnt. Pnt. Plaats 
Stein Metten- 9.90 394 7.73 ~06 0.90 169 969 41 

· Thomas de Batd<er 10.82 Z62- 6.12 31~ lJO 316 891 - 50 

NèlClm Cat. 600nr Plaats PR~ 

Eva van d~r Erf MB - - z 
Fleur van Galen MA2 - 2.09.24 14 ~ -
Wiets!<e .Bijl MAZ 2;15:# zz 3 · 

-· 
Niels.Wet1er JAl 2~3149 4.7 3' ' 
Yashin van Kesteren JAl . 2-.30.69· 46 3 . 
Tom van der taan JAl 2.33.82 49 3-
Stein Metten J A2 2.18.-'6 35 2 
Thotn<:ts de Bakker JAZ Z.47.4Z 52' 2 

Het t~toal van 20 PR's is niet slecht. voor een dagje wedstrijden, maar wetslecht voor 
mijn portemonna:e. 

Uitslogen l4 c;=ril 1999 Lycurgus. Krommenie (competrtie) 

Met een . wel erg kleine ploeg . en alteen maar jongens en een klein vervoersprobTeem 
gi"9en we gp weg ooo.r de eerste pupillen competitie wedstrijd naar Krommenie. GelUkkig 
was. het weer. ons, in tegensteUing. tot vorig jaar:-, :zeer. gunstig gestemd. Door het ~ 
deel11etr.ers aa~ttal (70) begonnen atle. nummers keur-ig op tijd, was . altes. leT<ker 

"' overzichtelijk en waren we al ·om kwar-t over twee klaar met de wedstrijden. en ~. vroeg 

weer thuis. 
Rik- behaalde «ra· mooie ~rste plaats bij- de Al pupil!~ en bij de A2 behaalde Sfein een 
keurigederde plaats. Maar in-het totaa~ ondan~s de 9 'PR's? valt het toch ~een ~tje 



tegen; er tT\Oetde komende weken in feite op alle nummers flink getrained gaan worden 
om gelijk~ tred te houden met de andere verenigingen. 
Daar119qst hopen we dqt er · voor de komende wedstrijden zich toch wat meer pupillen 
gaan insch~ijven, _want 6 deelnemers op e~n totaal van bijna 30 pupillen is eigenlijk _wel 
erg matig. 

Jongens Al (14) 60 sprint ~springen Kogelstoten Totaal 

Naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pnt. Plaats 
Niels Welier 10.7 346 0.95 306 4.34 295 947 12 
Yashin van Kesteren 10.8 333 0.8~ 232 ' 4.15 281 846 13 
Rik Schutte 9.4 535 1.10 416 7.10 471 1422 ' 1 

Tom van der -Laän 10.8 333 0.80 - 196 4.15 281 810 14 
-

.T ongens A2 ·(9) 60 sprint Kogelstoten Verspringen Totaal 
· Naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pnt. l>toots_ . 

Stein Metten 9.8 472 7.66 503 3.18 3.54 1329 3 
Thomas de Bakker 10.8 333 5.89 399 2.94 306 1038 8 

Naam Cat. 1000m .. Plaats PR's 
Rik Schutte JAl 4.04.7 8 2 
Niels Welier JAl 4.34.1 14 2 
Y ashin van Kesteren JAl 4.27.9 12 3 
Tom van der Laan JAl 4.27.6 11 2 
Stein Metten JA2 4.05.7 6 0 
Thomas de Bakker · JA2 4.44.3 7 0 

Namen Cat. 4x60m Plaats 
Rik, Niels, Thomas, .Stein .JA2 39.7 2 

Veters 

We vroegen ons laatst af of er in Groep 2 van de Basisschool nog steeds veter-diplo~'s 
worden uitgereikt; nadat daar natuurlijk hard op-gestudeerd is. We kunnen ons niet aan 
de indruk onttrekken dat bijna al onze pup.il~~n Groep 2 hebben overgeslagen. t>e reden 
dat wij dit-denken laat; zich gemakkelijk raden! Bijna elke training of wedstrijd moet.en 
wij ons minimaal 8 keer bukken om losgeraakte veters weer vast te maken, op zich n!_et. 
zo erg ,maar .wij -beiden .worden een dagj~ ouder, dus hoelong we dat nog volhouden i_s 
maar de vraag. Maar gelukkig kunnen jul(ie ons daar bij helpen door gewoon je veter~ v.cin 
te voren goed vost te· maken. Bif voorkeur met een dubbele knoop, zeker als het om 
stugge of gladde veters gaat. Een hardnekkig misverstand over de dubbele knoop is dat 
hij slecht weer los te maken valt, ~r, niets is minder waar: Als je aan het juiste f<J.Sse 
eindje trekt, meestal het rechter, dan gaat hij net zo makkelijk los als een enkele 
knoop. 



Daarnaast hebben we ook nog een aantal zeer gemakzuchtige pupillen, die niet eens de .. 
moeite nemen om hun veters vast te maken; · woorschijnlijk omdat dat erg modern is. 
Deze jongens en meisjes moeten dus even weten dat het niet vast maken van de veters 
niet alleen slecht is voor de schoenen, maa~ ook voor de Vóeten en die moeten nog een 

.. paar jaar mee, want nieuwe kopen lukt niet. Dus: Met de vetersgoed vast, van de voeten 
geen last! 

Komende wedstrijden 

22 mei 
05 juni 
19 juni 
03juli 
17 juli 

Haarlem · 
Heilo (competitie) 

·Lisse 
Krommenie 
Haarlem (competitie) 

lil!!!! Graag zo snel mogelijk opgeven blj Baltien of Gerard !!!!11/ 

Trainingsregels 

We zijn al weer een aantal weken op de baan aan het trainen, de eerste wedstrijden zitt.en 
er al weer op; vooral de wedstrijdjes op de trainingsavonden waren erg leuk omdat bijna 
iedere,~ er was. Hopelijk is het de volgende keer wet wat warmer dan laatst met 
kogelstoten. Gerard en ik willen graag een aantal afspraken met jullie maken, waoroan 

--iedereen zich moet houden tijdens de trainingen. 

• We lopen alleen in met de hele groep. Dit houdt in dat iedereen om 18.45 uur voor het 
wedstrijdsecretariaat stoot. Wij vragen ouders om deze tijd aan te houden en zo -min 
mogelijk later te komen. 

• We klimmen nief in de toren naast de ingang van de baan en ook niet op de jury-trap. 
• Er mag niet gevoetbald worden op de atletiekbaan. 
• Het middenterrein is verboden terrein voor iedereen i.v.m. speerwerpen en 

diskuswerpen. 
• Broertjes en zusjes komen nooit op de baan of op het middenterrein. 
• Bij het oversteket:~ van de baan altijd goed uitkijken of er iemand aankomt. 
• Niemqnd mag zonder to_estemml~ in baan 1 (~~~nbaan) lopen. A~s ~e met de hele 

groep lange afstand lopen dan gebeurd dat alt•Jd 1n baan 1. Ga dan n1et naast elkaar 
lopen maar achter elkaar er1 blijf in je baan dan kunnen de andere atleten niet tegen je 
opbots~: . 

• Lees altijd goed het clubblad, daarin staon ·aJie wedstrijden waaraan je mee kunt doen. 
Inschrijvèn totuiterlijk 2 weken voor de· wedstr ijd bij Baltien. Wanneer je wedstrijden 
wilt meedoen ki,m je op training bij Joop van Drunen clubkleding kopen. 

Wij hopen dat ouders de~e regels doärlezen en met de kinder"".n .pespreken. Zijn er nog 
onduidelijkheden dan kan iedereen terecht bij Baltien en/of Gerard. 



Bijdrage Clubblad 

Opnieuw de oproep-aan ciiJe pupillen en ouders· om een bijdrage te Jeveren-oqn ons 
"Wisseltje." , want we hebben helemaal niks van jutlie.ont~en! 

Baltien en ik zouden het ergleuk vinden als jullie. zelf ook een bijdroge gaan leveref7 aan 
ons deel van áe Wissel. Je kunt óon denken aon- een zelf geschreven wedstrijd· verslag, 
een leuke mop, een moeilijk raadSel, een tekening; een puzzel; een kleurpfaot enzovoort. 
Je kunt je bijdrage gewoon bij Baltien of bij mij inleveren; dan zorgen wij ervoor dat 
het in "het Wisseltje* terecht komt. 
o-ok-bijdragen van de ouders/verzorgePs.ziji111Qfuur/i.Jk welkom, als het /fiQQI' niet al te 
saai wordt! 

18 april Haarlem 
De eerste wedstrijd van het nieuwe seizeen. Bijna iedereen had zich voor deze 
wedstrijd ingeschreven: Prima!. De resultaten we.-·s:l ook uitstekend, hoewel de 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de concurrentie wat te wensen overliet. Niettemin 
een prima wedstrijd. 
Uitslagen: 
60 MD 80MC 
1. Amber Dickman 9.1 
2. Puck Winnubst 9.3 (9.2) 
3. Maaike de Jong · 9.4 (9._3) 

80 .Tt> 
Sven Berghuijs . 13.2 

100 .TC 
4. Alexander Rijff 14.2 (13.9) 

Rene B~ssing 15.2 

1000 MD 
1. Amber Dickman 
2. Maa!ke de jong 
3. Anouk Muis 

Hoog MD . 
1. Amber Dickmcin 
2. Puck Winnobs-t 
3. Maciike de Jong 
4. Anouk Muis 

3.37.9 
3.44.3 
3.48.1 

1.30 
1.30 
·1.20 
1.20 

1. Bibion Stokhof 
2. Sablne Munk 
4. Sanne v. Buchem 

Sanne Immer 
Naomi v. Rijn 
Chrystal v. Kleef 

600 MC 
3. Sanne v. Buchem 
4. Naomi v. Rijn 

1000 .TD 
11. Sven Berghuijs 

Kogel MD 
2. Amber Dickman 
4. Puck Winnubst 
11. J oelle de la Bij~ 

KogeiMC 
3. Bipian Stokhof 

11.4 (11.3 in serie) 
11.6 
11.8 (11.7) 
11.8 
12.2 
12.4 

2.00.1 
2.08.3 

4.00.5 

7.28 
6.50 
4.65 

6.14 



Discus MC Hoog MC 
4. Sanne v. Buc'-..zm }.6.22 1. Sanne Immer 1.45 
7. Sc:-?ne Imme; ... 14.90 

Speer JD 
Koa~l JÇ 3. Sven Berghuijs 22.51 
3. Jercen Adek:ar 8.08 
4. N.~r·~;. Schm~-e . 7.43 . Speer JC 

5. Mark Schutte 24.74 
Ver .JÇ 6. J eroen Adelaar 24.66 
4. Alexnnder Rijff 4.53 
8. Rene Buss!n3 3.93 

24 april Cmr:~·Ui~ J;.:;.,;l)~n C~ . 
Met links en rechts w;.ü ontbrekende schakels, fantasieopstellingen en een te kleine 
hoe·1eelheid mogel~jke opstellingen, hebben we het er toch nog redelijk vanaf gebracht. 
Als ploeg !:i'aan de meisjesDer het beste voor. In de wedstrijd zde. in totaal10de. Zowel 
de meisjes- als d~ jongens C-ploeg staan in de achterhoede. Jongens - zz~e; meisjes-
26~e. Hopelijk ge~ft de zoo wedstrijd een beter resultaat. 
lllts1_2z::,-: : 
Me~~-s D 
60 met~r· 

1000meter 

60 horden 

4x60 
Verspringen 
Hoogspringcil 
Kogelstot .en 
Speerwerpi':n 

Eindstand 

J~Ç 
. tëD ~'Mrt(.? 
&X> met~ 
100 horder. 
4x 100 
VerS;"rir.gen 
Hoog:;pri?l:Jen 
Kogelstoten 
Discusw~rnen 

' 
Spcerwerren 
Eindstand 

Meisjes C 
Maoike 9.4 80 meter 
Jirina 9.7 
A1nber 3.34.5 pr 1000 meter 
Moaike 3.38.8 pr 
P!Jck 12.3 pr 80 hor~~n 
Anouk 13.1 pr 
36.5 4x80 
Jirina 3.42 Verspringen 
Puck 1.30 pr Hoogspringen 
r~l';.ber 7.51 pr Kogelstoten 
Anoux 10.81 pr Discuswerpen 

Speerwerpen 
3455 pnt. (10d8) Eirldstand 

l'l!tXa.'1:kr 14.0 
Bas_. 2~22.1 . pr , Sven 2.56.6 pr 
Alexander 20.5 pr 
55.0 
Bas 4.65 pr 
Mark 1.20- pr 
Jeroen 7.93 pr 
Mar!< 16 . 'Jt.. rr 
J e1•oen 29.18 pr 
4619 pnt. (22~e) 

. ·-

Sabine 11.5 pr 
Bibion 12.1 
Naomi 3.54.8 pr 

Naomi 17.4 pr 

45.4 (overgelopen) 
Sabine 3.35 pr 
Sanne I. 1.40 
Sanne I. 7.26 pr 
Bibion 13.76 pr 
Chrystal 12.64 pr 
3576 ,pnt. (26 ... ) 



15 mei 2d~ C-oir;r..z·m je J'L"";1iorzn CD 
Met een comple-.'"e D-meisjesploeg en een met handen en voeten bij eiku;Jr gesprokkelde 
C-meisjes- en jongensp,oeg begonnen we aan deze 2de competitiewedstrijd. De C
meisjes hebben zich prima verbeterd tov de eerste competitiewedstrijd - ruim 300 
punten meer. Oo!< de D-m~isjes wisten zich te verbeteren met ruim 100 punten meer. 
Bij de C-jongens prcste~rd~ Bas uitstekend met een goede discus el'l een winnende 800 
meter. Maaike deed het ook he.el goed in haar eerf.te wedstrijd verspringen, het mocht 
net geen 4 met.er zijn. A:r;l:: .:.r 11~el tnoedig keH; :rd ac>'l hoor lGOO -~~-ote:- begonnen, het 
was net iets te veel gevraagd, neewel de tijd prima bleef. Sonne I. sprokkelde de 
meeste punten bij elkaar mc.t een gcede hoog en ver. 

Uitsla!J~n: 

Meis.ies [) 
60 meter 

1000 meter 

60 horden 

4 x60 
Verspring~n 

Hoogsprin-gen 
Kogel3toten 
Speerwerjlen 

Eindstand 

Jongens Ç 
100 meter 
800 meter 
100 horden 
4x 100 

. Verspringen· · 
Hoogspringen : 
Koge!stoten 
Discuswerpen · 

Sjleerwerp~n 

Eindstand 

{ lua :ke 9.5 
Jirina 9.6 
Amber 3.37.7 
Anouk 3.50.5 
Puck 13.1 
Ar.oui( 13.3 
35.7 pr 
Macike 3.99 pr· 
Puck 1.30 
Amber 7.55 pr 
Jirina 11.44 pr 

3573 pnt. (2-k) 

J e. !~oen 15.1 pr 
Bas 2.24.8 
Re;~..e 22.8 pr 
57.6' 

. Niark 3.93 pr 
Rene 1.25 pr 
J~roen 8.07 pr 
Bas . 27.44 pr 
;\\arl< - 24.44 
4221 pnt. (5cte) 

p.s. De totaalSionden zijn nog niet bekend. 

w;eis.ies c 
80 meter Sabine 11.6 

1000 meter Sanne v.B. 3.46.8 pr 

80 horden Sanne v.B. 16.5 pr 

4 x 8(' 45.0 pr 
Verspringen Scm~e I. 4.60 
Hoogspringen Sanr.e I. 1.40 

; 

Kogelstoten Naotni 5.80 pr 
Speerwerpen Sa,bine. 15.22 pr 
Discuswerpen Nao1ni. .10.83 pr 
Eindstand 3899 pnt·. (5dc) 

. r 



Komende wedstrijden: 
15 mei z<~c competitiewedstrijd Santpoort 

29 mei Alkmaar (f. 2,50 per nr.) 
JD: 80,1000 ,80hrd, ver ,kogel 
MD: 60,600,60hrd,ver,kogel 

Reiskosten : f. 5,00 

JC: 100,800,100hrd,ver,koge l 
MC: 80,600,80hrd,ver,kogel 

5/6 juni Heerhugowaard 
JD: 7-kamp (f.9,-) 
MD: 6-kamp (f.8,-) 
JC: 8-kamp (f.lO,-) 
MC: 7-kamp (f.9,-) 

Reiskosten: f. 15,00 

12 juni Hoorn (f.2,50 per nr.) Reiskosten: f. 10,00 
JD: 80,1000 ,80hrd, ver ,hoog,kogel,speer 
MD: 60,600 ,60hrd,ver ,hoog,kogel,discus 
JC: 100,800,100hrd,300hrd,ver,hoog,polshoog,kogel,discus 
MC: 80,600 ,80hrd,300hrd, ver ,hoog,kogel,speer 

25 juni Heerhugowaard (lnr. -f.2,50, .2nrs. ~ f.4,50, 3nrs.- f.6,-, 4 nrs -f. 7~50) 
JD: 80,1000, ver ,kogel,discus ,speer 
MD: 60,600,ver,kogel,discus,speer Reiskosten: f. 7,50 
JC: 100,800 ,ver ,kogel,discus,speer 
MC: 80,600, ver ,kogel,discus,speer 

Waar let je op bij sprinten??? 
- actieve armbew~ging 
- uitstrekken van je afzetbeen 
- hoge knieheffing 

voeten actief neer~etten· 
- heupen naar voren drU1ken 

Succes!! 

. ' 

JO 
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