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kortenae/Straat 6 ~.14 ~ ~ 
tel. 023-5247347 
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~~'net ~erug~kee~d van de vakantie, plofteeral eeri enveloppe met. kopij pp -de 
deurmat. J~ig,. ~aqht ik. i$_ ~let al weer zover ..... ;,_, ___ de kopijdatum;· De omsétiakeling wcis. 
even moeilijk maar het Nederlandse weer brengt je weer snel met beide voeten op de 
grond~ 

Zo~ ook,~_n g~boqrtekaàr_tje dit keer. We1kom Sjakko op -deze wereld. Van de 
babyboom die· zich:i_n Ned~lar,~.d schijnt: af te -spele~. is_overigens (tot~ to~)-biJ_A-.V • . ·. 
HaarJe.m nog.m~ -~èinig.·fe· merken. Wij ho~n het graag_boor; als er_gè-zinSuitb~d_ing 
is. 80vendie~-~wor'(lt het~ "i~~ ook altijd wereldkunçf~g g~aakt in onze Wis$el. DUs_ · .- _ 
kaartjes.kunt u sturen naar het redactieadres {zie boven). 

Dan bij voorbaat als vast exruses voor de niet volledi_ge uitslagen van de 
baanwedstrijden. Bij de wedstrijd van 15 mei in Hoorn staat alles vermeld, -~halve -de 

deelneme~e atl~. -~n onze wedstrijQ$e·cretaris kreeg ik-niet· te pakken_. dus de · 
volledige uitslag houden jullie nog tegoed. \ · -

Alle namen van de atleten die in de top 100 van deze eeuw voorkomen zijn nu bekend, 
want samensteller F~nk van Ravensberg onthult in deze Wissel ook de t1<1men die in de 
top 40 voorkometJ, echter' nog niet in welke völgorde. Dat is natuurlijk makkelijk voor 
het samenstellen\'Onje'fävoriete top 3: maar persoonlijk vindt ik het wel een beetje 
jammer. Net of het wat minder spannend is. 

Dat de top 100 ook andere atJ~en inspireert tot kopij komt ook tot uiting in deze 
-W.iss~I.Daarvoor :houdèn .~iJons_ natuurlijk altijd aanbevol~nf' -·· · · ·· 

. • .· • ' :. ~·.· • . ,.... '. - I' • ~· ,: ~· · :;_.·._:: :.~ : .. 

Altes voor Wissel~~m.mer' 5 magweer ingeleverd ·_worden op: 
.. .: ,·, ·- . . . . 

WOENSDAG -, J'Vli . . . ..."_ ; .. ~ .. 
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r~:~~~)Vij~;; · q Kempen 72 ... 2036 EM HAARLEM j~~( 
< T;M. (Tim)-van Leeuwe Spaarnrijkstraat 9 2024 EH HAARLEM 
< 

I:~W!:i~er Lorentzkade_ 310 . . 2014 ~ HAARLEM I 
t D-junioren: l 
~ S.J-.Ch~ {Sjoer.d) lether· : .S. Allendestraat 20 2033 CA HAARLEM· '::· ·, 
M.l. (Mitcheli)-Ciaassen . · de Genestetstraat · 70 · 2032 ZL HAARLEM·. '· : 

. ,I :. '·.:··· · 

. Senioren:· ~· 

W.L.I. (Helma)Berghuijs-Schoonebeek 
·-~ ·. ;_.~ ... ; . . WethA~oodenburgstr. 35 · 2021 CC HAARLEM ·. . .. 

E. (Evert) .Berghuijs .· · ·: Weth;·Roodenbt.irgstr. 35 : 2021 CC HAARLEM ... '.. . · . :. 

I.L.I.- (Inge) ;van · eoehem · 'cröesenstraat .. ··53cï ·· · : · . 2015 JK ·HAARLEM .:· .. ·, . ~ · · 
. G.J'.M~;-(Gertjan) f(oki:· · · i. Terrasweg 23· :. . ·' ; : 
~ . . 21)71~ .. · .. : 

.:·,: ..... ~ .... "'!.: . ·~- .~=-

AdreswiJzigingen: ·· . ··.· · :_, , ". · · ' .. :" 
Timo van Kempen, Johan.·Wagenaarlaan 74 app. 220~ 2102 GE· HEEMSTEDE tel.: 
023 - 5346117 . ' ; . .. . ' .. l • . : 

.. . . ... ';• .. . . 

Telefoonnummers trainers: 
. . ':. . ;: : ~ . . ·- . . 

Ruud Wielart 
Han Baauw 
Timo v Kempen 
Rob Schlüter 

023-5279080 : 
023 .,. 5312939 
023 - 5346117 : 
023 - 5250752 

.. -~ ' 

Gerard Metten 
Baltien de Wit 
Arno Molen~ar 
Erik Rollenberg 

Bij geen. gehoor Joop van Drunen 023·- 5244340 

. - .. . "' . : . ,. ::' . . - ~ . 

. · ...... 

0~3 - 5404310 ' . 
023 - 5263123 

. 023 - 5290369 
023 ~ 5354748 
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J' ongens/meisjes pupillen: 17 juli W.O.C. Haarrem 

Juni 
26-27 

Juli 
10 
~ugustus 

28-29 

~~tember 

5 
12 
18-19 
19 

Zaterdag 
Zondag · 
Zaterdag 
Woensdag 
Zondag 
Zoridag 

NK baan senioren 

Papendal Games 

NK meerkamp en estafette l~ampioensé::happen 

Finale competitie A/B jun_ioren 
Arena Gamès (K.N.A.U. baancircuit) 
NK meerkamp B jun. ~landelijke CID ~eèrkampen 
Finale/promotie/degradatiewedstrijd competitiè sen. 

3 juli 
4 juli 
17 juli 

CD meerkamp (dag 1) 
CD meerkamp (dag 2) 
Pupillencompetitie ' · 

Apeldoorn 

Arnhem 

Assen 

? 
Hilversum 
Zierikzee 
? 

18 augustus 
12 september 
3 oktober 

Senioren en AB-junioren wedstrijd 
Pupillenwedstrijd 
Onderlinge Wedstrijd 

. :. ·~ . r· . 

.. • 
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HOERA! We hebben een zoontje 

SJAKKO 
2 JUni 1999 

Maaike Eichholtz 
Adr .ie Tol 

Je.phtaplein 14 
2026 WE Haarlem 

Maaikd en Sjakko Hggen nog enkele dqen iJl 
het ziekenhuis de Deo. Wil je voor een bezoek 
eerst even Adrie (023-53875881 ballen. 

·. . 

(Advertentie} 

11 SPOED 11 

GEZOCHT (AANTREKKELIJKE) TRAINER MIV 
(Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een man) 

VOOR ENTHOUSIASTE OUDERGROEP 
·OP MAANDAGAVOND 

I 
~~ 
~~ 

1 t 
~ 

(Sollicitaties inleveren bij J.v.Drunen)~ 

s 



UITSLAGEN 
BAANWEDSTRIJDEN 

Door Joop van Drunen 

13 ME! 1999 
HEMELVA~RTWEDSTRiJt> 
HEILOO . 
Org. Trias 

Jeffrey Suilivan en Ton van Doorn 
kwamen beide in actie op de 3000 
meter. Jeffrey ging voor dele 
plaats. Zijn tijd "8 .• 31.7. Ton finishte 
op de 9e plek in 9.14.1. Totaal 
verschenen f;r.. Z5 atleten aan de 
start op deze'·3ooo meter. Geen 
slechte tijden van de Z Háarlemmers · 
zo aan het ~iti ~an ~et sei:zoen: . 

13 Ma 1.999 VuGHT 
Org. A. V. Prins ~~;drik 

Op dezelfde Hemelvaartdag kwam in 
Vught Bas Gevaert aan de start. 
In de 2~, s~rie ea.o meter ~annen een 
ue plaats.· Zijn. tijd 2.00~37, - voor Bas 
geen denderende tijd. 

14 MEI 1999 UTRECHT 
Org. U.A.V. Vitesse 

100 m heren (23 deeln.): (wind) 
7. Darcy de Windt 11.47 (+03) 
14 Vincent van der Lans 11.99 (+03) 
18 Jerry Amsterdam 1Z.19 (+o4) 

200 m heren: 
3. Darcy de Windt 
6. V~ncent van der Lans 
8. J erry Amsterdam · 

·Z3.47 PR 
23.83 PR 
24.74 

15 MEI 1999 HOORN 
RECORDWEDSTRIJl>EN TEVENS 
2E WEDSTRIJD VAN HET 
BAANCIRCUIT 
Org. A.V. Hollandia 

400 meter ze serie ze. plaats in de 
goede tijd van 48.95 · 

16 MEI 1999 HAARLEM 2e 
COMPE IInE\"'EbSTRIJb 
JONGENS A/8 
Org. WOC AV Haarlem/KA V Holland 

De ze wedstr ijd een thuiswedstrijd 
op de Haarlemse kunststofbaan 

100 m: 
6. Ar jan Buiter 13.06 - 381 
400 m: 
1. Vincent vlln der Lans 52.05- 717 
800 m: 
1.. Vincent v d Lans 

. 3000 m: 
L Bas Gevaert 
4 ~ 100 m: 
3~ Matthijs Terflgs 

Rob de Wit 
Vincent van der Lans. 

2.03.05-696 

9.04.55-743 



Ar jan Et;; rer 
Vers?rirt1)cn: 

• tl; 40 ~12 .. "'to. -.. .1 l. 

10. Ar jan Cuiter 
Hoogspringen: ": · . 
8. Mötthijs Teengs 
Kog~!stott.J~~ · 
3. Matt!ü is·.Teen-J:. . ~ ~ 

Discuswerp~n: 

4. Rob de Wit 
Speerwerpen:· -. 

1.60-492 

10.40-489 

30;02- 475 

5. Rob cie. 'Wit .?R 32.17- 367 

Totan.! aantal punten 5845, goed voor 
een 4e plaats. 

. ; .. _ ... . ,. . 

Eindst:md 2 .. wedstri ·jd: 
1 Noordkop 
2 Zaan!'lnd 
3 1\'za Volharding 
4 HAARLEM 
5Hera 
6Castricum 
7 Trias 
8Dem 
9 Hoortmeer 
10Aku 

7433 
. 6418 

5992 
5845 

.... 5758 
5686 
5639 . 
5474 
4807 ·. ' 
1884 

Totac.l aantal punten na 2. 
wedstrijden: 
le wedstri ld 

\oi . 

2e wedstrij~ 

. 5899 
5845 
11744 

In de !~rdelijke stand (47 ploegen) 
betekent het puntentotaal van 117 44 
pnt een 15e plaats en helaas geen . .. 

rir.alc pbats. 

21 MEI 1999 AMSTERDAM 
Org. AAC . 

Er was eer.s een wedstrijd woor men dacht 
zonder pistool te kunnen starten. Gelukkig werd· 
er een snel geregeld, waarna de Wedstrijd YOn een 
leiendakie ging. Het weer was goed, met 
wissel~nd wind. Het deelnemersoorttal was groot. 

6 

Darcy i5 goed actief bezig dit 
seizoen! . 

100 m heren 38 serie (wind -o .5): 
6. Darcy de Windt 11.67 

200 m hei'en: 
1. Darcy de Windt 23.77 

3C ~1..'1.Ei 1999 HENGELO 
Or9. Twente Atletiek 

Voo:--afga3nd .cian de Adriaan Paulen 
Memorial vond de 3e wedstrijd in het 
k~der van t.et Baancircuit 1999 
plaats. 

400 m heren 1 e serie: 
1. Ger Wessel 49.04 

6 JUNI 1999 UNIVÉ LYCURGUS 
GAMES 

100 m heren (NgWind +4m): 
1. Darcy de Windt . 11.01 

Versj:rirlq~r. ~eren (rugwind +2.1m) 
4. Darcy de Windt 6.83 

400 m Jongens A: 
Vin.cent ging behoorlijk fel van ·start 
hij :iep geruime tijd ban kop mar na 
300 meter was het gedaan. Een 4e 
plaats 52.14. 

800 m Jongei\5 A: : 
BaS Gevaert lagen wij een gedegen · 
800 m lopen. De stromachtigé wind 
maakte het extra zwaar. Een te 
plaQts met een tijd van 2.00.68. 
Uitstekend gelopen. 



DE 100 HAARLEMSE HELDEN VAN DE 20e EEUW 
Samengesteld door Frank van Ravensberg 
Deel5, plaats 50 t/m·41 

Het is deze keer ·een betrekkelijk nieuw lijstje: 8 van de 10 atleten hadden hun topperiode 
bij AV Haorl_em in de jaren 80 en/ of 90. 
Voor de volgorde van de top 3 {die in december in de Wissel zal staan) heb ik al 
verschillende reacties binnen, maar ook zijn er veel mensen die vragen uit welke atleten ze 
(nog) kunnen kiezen. Daarom hieronder, in alfabetische volgorde, de namen van de atleten 
die ik h~b geselécteerd voor de top 40: 

Pim van Beek - Chris Berger - Rinus van den Berghe - Mike Bienfait - J" on van der Boaren -
Jaap Boot- J"eltjo Doornbosch- Gerrit Eijsker- Allan Ellsworth- .Tos Aelmich -Wim van 
Gog - Andries Hoogerwerf- Bert de JasJer - Paul Jaspers - Stijn Jaspers - Wim Kacin -
Arie Ktaosse - Rein Knol - Mieke van der Kolk - Cor Lamaree - Marianne van de Linde - Hein 
Macnack - J.:ienk Macnack - Ad Paulen - Evert van Ravensberg - Frank van Ravensberg - Cees 
van der Rhee - Erik Rollenberg - Han de Roode - Anja Smits - Aafbrecht van der Veen - · 
Annejon van der Veen- Joop Verkes- Paul Verro- Joop Vissers- Jan Willem van de Wal
Toon van Welsenes - Mario Westbroek - Ruud Wielart - Age van de.r Zee. 

Dus nu geen excuses meer, stwr gewoon jou lijstje met favoriete AV Haarlemmers naar 
Frank vàn Raven~berg, Utrechtsedwarsstraat 41-1, 1017 WB Amsterdam, tel. 020-4208172 
of via ,e-~ail naar postbus@ravensberg.demon.ni. Uiterste inzenddatum 30 september 1999. · 

50. Herik _ Kraaijenhof C9eb. 5-10-1955) 
Lid van AV Haarlem geworden in .mei 1983. Kwam daarvoor uit voor GVAV (Groningen). 
Actief tot en met 1985. 
Beste prestaties bij AV Haarlem: 100 m 10.5 {1984): 200 m 21.9 en 22.06 (1989); 400 m 
48.1 (1983); 4x1 00. m 42.1 en 42.23 (1984); 4x200 m 1.26.09 (1983); 4x400 m. 3.15.59 
(1983); 400 m horden 53.90 (1985) CR: 60 m indoor 7.0 en 7.16 (1985); 400 m indoor 52.05 
(1984). 
Groot talent· op de sprint, horden en het hoogspringen, die al op zeer jonge leeftijd · wist 
dat hij -tïever. trainer was. De boomlange Henk was als junior het meest succesvol als 
hoogspringer, ·wqar hij in 1973 tot 1.97 kwam. Pas 20 jaar oud werd hij a1 trainer bij GVAV. 
Toch kwa~ .hij in zijn eerste ~iorenjaren bij GVAV zelf op alle afstanden tot en met" de 
800 m tot opvallende prestaties: 100 m 10.5 (1981); 200 m 21.9 (1977); 400 m 47.4 (1981): 
800 m 1.54.7 (1980); 400 m horden 53.7 (1981). Bij het hoogspringen verbeterde hij zich in 
1975 tot 2.00. De Groninger was al bondstrainer (sinds 1979) toen hij onze club kwam ver
sterken. Als AV Haarlemmer kwam Henk gelijk in de competitieploeg en werd hij in alle 
estafetteploegen een vaste lc?er. Op de NK zat hij ook meteen vo~~""in: in 1983 werd hij 4e . 
op de 400 m en won "hij 2x goud op de 4x200 m en de 4x400 m. Het jaar daarop werd Henk 
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Ze op de 4x.t;.O] m e~ t·':erd hij 4e op d~ 4x100 m. Zowel in 1983 als in 1985 verbeterde hij 
het dubrecord op de 400 m horden. Met 53.90 staat hij n09 altijd Ze op de Haarl~ 
ranglijst aller tijden. In 1986 stopte Henk met de wedstrijdsport, maar hij verdween nooit · 
meer uit het nieuws. Als trainer van Nellie Cooman (AVR), Merlene Ottey (Jamaica), Patriek 
Stevens (~lgië) e:1 vele andere topsprinters en -springers stapelde bij succes op sucç:es en 
als een van de weinige mensen met een genuanceerde en gefundeerde mening over doping is · 
hij zo langzamerhand een autoriteit in Nederland geworden. Tegenwoordig woont Henk in 
het Overijssel~ Hengelo. Broer Hans Kraaijenhof, 5 jaar jonger dan Henk, kwam gelijk met · 
Henk -·naar AV Haarlem. Hans was vooral als hordenloper actief met als beste prestatie~: . 
100 m· 11.4 (1986 ); ZOO m 24.0 (1983); 400 m 51.5 (1986) 4xl00 m 44.05 (1985): llOm 
horden 15.8 (1983); 4CO m horden 56.0 (1986): polshoog indoor 3.70 (1984). ~Is GVAV-er 
kwam hij op de 400 m horden tot 53.7 (1981); 10-kamp 5986 punten (1979) en polshoog 
3.70 (1981). . . 

49. SChelto Sch~itens (geb.13-4-1966) 
Lid VQn AV Haarlem geworden in ~ei 1991 Kwam daarvoor uit voor Jahn n (Groningen). 
In 1995 vertrokken naar AV Holland (Leiden). 
Beste pr~Stoties bij AV Haarlem. kogel 12.42 (1993); kogelslingeren 56.18 
(1994) CR; discus 41.32 (1991). Onze beste kogelslingeraar ooit. 
Schelto glng in Hacï"lem studeren en verruilde toen .(in 1991) zowel zijn woonplaats 
(Groningen) als zijn club (Jahn-IT) om in Haarlem Te gaan worien en atletiek te bedrijven. 
Hij kwam meteen in de competitieploeg en bracht in zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe 
vereniging het ~lubrecord v"n 43.54 op 54.74. Later zou hîj het r .:!cord nog 2x verbeteren 
en uiteindel~jk cp 56.18 (het huidige record) brengen. Hoewel Schelto al sinds ~984 aan 
kogelslingeren deed, brak hij pas echt door in zijn tijd bij AV Haarlem. Met zijn 56.18 
stond. hij in 1994 op de jaarranglijst 5e van Nederland en op ·de ronglijst aller tijden lOe 
van Ne'derldnd. In 1991 pakte Scheit o brons op deNK op zij;, favoriete onderdeel, 1992 
bracht hem behalve een clubrecord van _55.76 ook een interland tijdens ·de Adriaan Paulen 
Memorial Games in Hengelo tegen Zwitserlánd ~ Bayern Leverkusen, 1993 was een. iets ; 
minder ja~ met als hoogtepunt een 5e plaats op de :NK en in 1994 werd Schelto ··op< · 
dezelfde NK 4e. · 
Schel~o verhuisde naar leiden en maakte (me~e omdat AV Haarlem inmiddels geen · 
hoofdklassenploeg meer had) in 1995 de overstap naar AV Holland (L~iden), hetgeen hem :. 
overigens in· het. e'erste "'klar weinig geluk bracht. Na het seizoen .1991 werd Scheltodoor 
het bestuur onderscheiden met de Stijn Jaspers-beker voor zijn clubrecord kogelslingèren. 
Hij is ook nog enige tijd trainer geweest van o.a. Martijn Spruit. 

.... 

48. N!eis Térol (geb. 10-9-1975) 
lid van .AV Haarlem geword~ i" ~rJtetnber 1988. _ R ,. f !. 
Beste ·prestaties: 100 m 11.4 .:.1 11.58 (1997): ?00 m 23.89 (1997); 4M> m 55.0 
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(1995); 1000 m 3.03.2 (1996): 1500 m 5.13.4 (1994): 4x1 00 m 42.49 (1998): 110 m horden 
16.66 (1998): 10-kamp 6096 punten (1995); hoog 1.85 {1995): polshoog 4.10 (1994); ver 6.54 
(1996); h.s.s. 11.70 (1993); kogel 11.36 (1996); discus 35.25 (1995); speer 67.08 (1997 en 
1998) CR; 50 m indoor 6.47 (1998); 60 m indoor 7.46 (1998); 200 m indoor 23.56 (1998); 
4x200 m indoor 1.32.82 (1998) CR; 60 m horden indoor 9.07 (1998); polshoog indoor 4.00 
(1994). 
Onze beste speerwerper ooit en onze beste all-round atleet van dit moment. Niels was in 
1990 nog een vrij onopvallend atleet, die bij de onderlinge wedstrijden bijdeC-jongens 5e 
werd .(van de 7). Vartaf 1991 ging het echter crescendo en worden ·de onderlinge 
wedstrijden door hem beheer·st: bij de jongens B won hij de 9-kamp in 1991 en viel hij in 
1992 na een val op' de horden uit, alhoewel hij na 5 onderdelen ruim le stond. Bij de A
jongens won hij zowel in 1993 als in 1994 de 10-kamp, een prestatie die hij in 1995 
herhaalde bij de sen:oren (en hoe! Hij won 6_ onderdelen en had uiteindelijk ruim 1400 
punten voorsprong). Daarna won hij ook de onderlinge 6-kampen in 1996, 1997 en 1998. 
Ondanks dit fraaie rijtje staat Niels toch vooral in deze top 100 door zijn prestaties als 
speerwerper. In 1992 wierp hij zijn eerste clubrecord: bij de jongens B kwam hij tot 56.86. 
Liefst 8 verbeteringen van het dubrecord bij de A-jor.gens velgden tot hij het record in 
1994 op 63.50 stelde. Via 4 verbeteringen werd ook het seniorenrecord aangescherpt tot 
67.08, een afstand die hij zowel in 1997 als in 1998 wierp. Alle records staan nog overeind. 
Verder, is Niets nog clubrecordhouder op de 10-kamp jongens A met 5987 punten (na 2 
verbetëringen) e:n de 4x200 m ~afette indoor met 1.32.82. Op .. de Nederlandse 
kampioenschappen behaalde Niels tot nu toe de volgende ereplaatsen: 3e in 1992 (speer 
jongens B), 2e in 1993 en 1994 (speer jongens A} en 3e in 1998 (speer senioren). Ook werd 
hij in 1994 Se bij het polsstokhoogspringen jongens A. Niels behoort tot de beste 20 
speer~erpers aller tijden in Nederland sinds de invoering van de nieuwe speer in 1986. Al~ 
alle afstortden met de oude en de nieuwe speer zouden worden samengevoegd (wat nadelig 
zou zijn voor werpers met de nieuwe speer zoals Niels), zou Niels zich nog hondha~ bij de 
eerste 50. Niels kreeg van het bestuur 3x de Joop van Drunen-beker (1992, 1~93 en 1994) 
en 3x de Jan Hut-bokaal (1991, 1994 en 1997). Pieter Terol was in 1992 lid van AV Haarlem 
en was toen vooral actief als crosser. 

47. Nilo Emerenckma ('}eb. 26-12-1959) 
Lid van AV Haarlem geworden in 1979. Was daarvoor actief op CuNJÇao (Nederlandse 
Antillen). Gestopt in december 1983. · 
Beste prestaties bij A v_ Haarlem: 100 m 10.6 (1982); 200 m 21.8 en 22.00 (1982); 400 m 
48.1 en 48.18 (1982); 800 m. 1.57.4 (1982); 1000 m 2.54.3 (1981); 4x100 m 41.8 en 4191 
(1982), met Nederlandse ploeg 40.51 (1982); 4x200 m 1.25.29 (1982} NR én CR; 4x400 m 
3.14.1 (1982) CR; hoog 160 (1981); ver 5.91 (1982}; kogel 9.71 (1982); speer 37.90 (1981); 
50 m indoor 6.0 (1982) CR; 60 m indoor 7.0 (1980) en 7.03 (1982). 
Groot.Sprinttalent, dat veel te snel stopte. Nilo was een absoluut natuurtalent en daarnaast 
een kleurrijke persoonlijkheid. In december H77 werd hij op Curaçao ontdekt toen zijn 
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school r~og iem~md zocht om de estafetteploeg compleet te maken en hij in die wedstrijd 
(tussen verschiltende scholen) over een afstand van 300 m de snelste sprinter van Curaçao 
voorbij ging. Met slechts enkele weken training en met een krakkemikkige uitrusting liep 
Nilo begin 1978 ·naar 10.6 (100 m) en 21.8 (200 m), wa'lrmee hij zich plaatste voor · de 
Centraal- en Midden-Amerikaanse Spelen in Medellin (Columbia). Daar werd het een zesde 
plaats op de 4x100 m in 40.15. Uiteindelijk zou Nilo het jaar besluiten met 10.5 (100 m) en 
21.4 (200 m). Na ~n jaar onderbreking i.v.m. examens meldde hij zich in de winter van 
1979/1_980 bij AV Haarlem. D-e immer opgewekte Nilo liep zich ge1ijk in de ploeg voor de 
PH-beker. Na een p~ar door blessUres wisselvallig verlopen jaren scoorde· Nilo in 1982 een 
reeks aan successen: hij debuteerde in de Nederlandse p~oeg en mocht naar de Griekse 
hoofdstad Athene om daar de 4x100 m tegen Griekenland en Oostenrijk te lopen (en gelijk 
de sm~akmaker van de ploeg te worden); op de NK werd bij twee keer 3e: op de 100 men op 
de 400 m: bij de Nederlandse estafettekampioenschappen kwam daar nog twee keer goud 
bij op_ de 4x100 m en op ·de 4x200 m; daarnaast verbeterden Nilo c.s. het Nederlands 
record.op de 4x200 m (dat nOJ steeds overeind staat) en bkef Ni!o met zijn maatjes maar .· 
0,2 seconde ~oven het Nederlands reco .. d op de 4x400 m; dubrecords waren er voor Nilo . 
op de . 50 . m lndocr (everrc;ring), 4x200 In en ~-X400 m (beide estafetterecords zijn nooit 
verbeterd). In 1982 stond Nilo op de Nederlandse ja.:il 'i~tlgiïjst 7e (100 "'), lle (200 m) en 
13e (400 m). In dat jaar was hij ook in een ander opzicht erg actief: hij verkocht vele loten 
van de superl.oterij ten behoeve van het krachtcentrum van ·Av Haarlem. Het jaar 1983 ging 
grotendeels door blessures verloren, terwijl de estafettekampioenschappen aan de rieus 
van Nilo voorbij gi~en door een communicatiestoornis. Gedurende de jaren dat Nilo bij AV 
Haarlem was miste hij wel vaker (delen van) trainingen, wedstrijden en belangrijke 
kampióènsèhappen, omdat hij te loot ter plekk~ was, niet op tijd in wedstrijdtenue klaar
stond, geen vervoer had of als hij de serie "How the West was won" op televisie wilde 
volgen. Nilo beëindigde in december 1983 zijn atletiekloopbaan om zich volledig te kunnen 
wijden aan zijn e?<amen HTS-vliegtuigbouwkunde. Een huidig adres in Nederland heb ik niet 
kunnen vinden, dus woorschijnlijk woont Nilo inmiddels wee;· C? ~uraçao. 

. . : . 

46. Dolf Benz (geb. in 1911) 
Actief van 1928-1932. In 1933 vertrokken naar AV'23 {Amsterdam). 
Beste prestat.ies bij de HAV Haarlem: 100 m 10.9 {1930); 200 m 22.1 (1931), in 1931 liep 
Dolf ook een . tijd van 21.4, maar die tijd wordt in de ranglijsten als ·onbetrouwbare 
prestati~11 o.~nr;e:m~t·kt; 4x!.CO m 42.5 (-931) NR en CR; -4x200 m 1.31.0 (1931) NR en CR; 
10x100 m 1.52.3 (1930) CR; Olympische estafette 3.37.2 (1930) NR en CR. 
Pure estafettespecialist, die al snel tot de Nederlandse top doordrong. Al in zijn eerste 
joor mo~ht Dolf meedoen aan de Olympische Spelen in Amsterdam, waar hij overigens al in 
zijn serie· op de 100 m werd. uitgeschakeid. Dolf maakte ·deel uit van een topgeneratie 
sprinters, eerst bij de HAV Haarlem met Rinus van den Berghe en Chris Berger en· later bij 
AV'23 met Çhris Berger en Wil van Beveren. Enerzijds wist hij doordoor individueel nooit 
die grote successen te behaien, maar des te i; ldru;,wekt<ender zijn juist ook vanwege die 
sterke lichting sprinters zijn prestaties in de estafette. In zijn tijd bij Haarlem leidde dat 
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tot 3 Nederlandse titels (4x100 m in 1930 en 1931 e11 4x200 m in 1931). 4 Nederlandse 
records (twee keer op de 4x100 m, 4x200 m en Olympische estafette), 6 clubrecords 
(twee keer op de 4x100 m (de tijd van 42.5 werd pas in 1966 verbeterd), twee keer op de 
4x200 m (de tijd van 1.31.0 werd pos in 1972 verbeterd), de 10x100 m (de 1.5Z.3 is nooit 
meer verbeterd) en de Olympische estafette (de 3.37.Z is pas in 1968 verbeterd) en een 
londenwedstrijd in de Belgische hoofdstad Brussel, waar de gehc-<!1 (!) uit Haarlem-atleten 
bestaande 4xl00 m-ploeg de Belgen, Luxemburgers en Fransen naar huis liep. Mede donkzij 
de fantastisch sterke sprintploeg werd de HAV Haarlem in die periode ook elk jaar 
landskampioen. 
Door wat later om~chreven werd uls een misverstand ver·dwecn Dolf (samen met Chris 
Berger) in 1933 naar AV'23. Alhoewel hij met AV'23 nooit dubkampioen werd, was AV'Z3 
na de komst van Dolf wel op andere fronten zeer succesvol: Nederlandse titels werden 
gehaa~d op de 4x100 m (1933, 1934 en 1935) en op de 10x100 m (1934). Daarnaast werd een 
reeks aan nationale records verbeterd: 4x100 m (42.0), 4x:ZOO m (1.28.8), 10x100 m 
(1.47.3), Zweedse estafette (2.02.0) en OlympL·che estafette (3.3 4.2}. In 1934 girg Dolf 
als reserve mee naar de eerste Europese kompioenschappen in Turijn (Italië), waar hij zijn 
maatjes brons zag winnen op de 4x100 m. Zelf liep Dolf dat jaar 10.8 (100 m) en Z2.7 (200 . 
m) en had hij met gemak ook in die bronzen ploeg kunnen worden opgesteld, want hij deed 
niet of nauwelijks ondèr vcor de derde en vierde man van die ploeg. 

45. Raymond Ho~fman (geb.14-6-1961) 
lid van AV Haarlem geworden in juli 1971. Actief tot en met 1981. 
Beste prestaties: 100 m 11.7 (!981); 200 m 22S (1980); 400 m 49.1 (1981); 800 
m 2.19.4 {1976); 1000 m Z.58.1 (1981); 1500 m 4.4B.~J (1977); 4xl00 m 44.1 
(1980); 4x4ÓO m 3.19.2 {1980); 4x800 m 8.16.5 (1980) CR; hoog 1.90 {1981); ver 6.10 (1981); 
h.s.s. 13.03 (1980); speer 3_6.70 (1981); 400 mindoor 49.9 en ;50:09 (1981); hoog. indoor l70 
(1980); h.s.s. i:1door 12.45 (1979). z~er tal~ntvolloper en S~Jringet·. Raytnond liet zich al eind 
1971-vooraan zi.en door net voor ene Frank van Ravensberg 2e te worden in de onderlinge 
kerstve.ldloop -_bij de - ~-pupillen. Een jaar later zette hij in die leeftijdsgroep de beste 
prestaties aller tijden Meer op de 1000 m (3.29.3), bij het hoogspringen (1.35) 
en het verspringen (4.24). Zeer trots was hij ook op zijn tijd van 9:0 op de 60 m (samen 
met Theo van der Vossen won hij daarmee de s,.,rint bij de onderlinge wedstrijden), _in de 
overtuiging c(;t d9t . (oe!<) ~zn clubrecor~ was. Later bleek Hen!\ van Goor in 1958 als U
jarige al tot S.J te zijn ~el'(omen en bleek ook dat er bij de pupillen geen clubrecords 
werden erkend. Als D-jllnior trok Raymond deze successen door via een Ze en een I e plaats 
op de (mder!inge w~dstrijden van 1973 en 1974 en een leplaatsin de kerstveldloop (1973). 
Op cfe ,lpPO m kw(!m hij in 197 4 tot 3.10 .. 1, op dat moment goed voor de 3e plaats aller 
tijden van de club. BiJ het hoogspringen kwam· hij met 1.50 zelfs op de Ze plaats. 
De overgarog naar de C-junioren verliep minder soepel: bij de onderlinge wedstrijden van 
1975 werd Raymond slechts~,., {nota beo~'1e nóg achter Frank van Rc...vensberg), een jaar later 
werd ·hij 4e: Toch ktvam op deC-spelen van 1976 al het eerste teken, dcit Raymond ook 
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nationaal· een rol van betekenis zou kunne~ gaan. spelen: ondanks twee dramatische wissels 
werd hij op de 4x100 m 4e. Na dat jaar stond hij aller tijden 2e van de club op de 4x100 m 
( 48.6) ·en 5e bij het hoogspringen (1.65). Als B-junior werd Raymond nog een keer 3e op de 
onderlinge wedstrijdei1 (1977), maar belangrijker was dat hij in 1978 zijn eerste 400 m 
liep. In datzelfde jaar wist hij vervolgens Nederlands kampioen te worden op de 4x400 m 
jongens A. Het jc:ar 1978 werd afgesloten met een 20e plaats op de Nederlandse ranglijst 
op het onderdeel hink-stap-springen jongens B. De drie genoemde onderdelen waren vanaf 
dat moment de nummers waarop Raymond zich ging specialiseren. In 1979 werd hij bij de 
NK indoor jonger1s A 8e bij het hink-stap-springen. Daarnaast werd de titel op de 4x400 m 
jongens A geprolongeerd. De door Nike gesponsorde Raymond werd in 1980 een belang
rijke kracht in de strijd om de PH-beker. Hij kwam dot jaar ook 2x uit in de Nederlandse 
ploeg, won voor de derde achtereenvolgende keer goud op deNK 4x400 m jo~s A {als 
slotloper rekende hij af met Robert de Wit en Jeroen Ooievaar), werd ook no_g eens twee 
keer 3e (400 m jongens A en 4x400 m senioren) en een keer 4e (400 m indoor jongens A) 
en stond na·afloop van dat jaar op de Nederlandse jaarranglijst 4e op de 400 m jongens A 
(49.7) en 23e bij het hink-stap-springen (13.03). Als senior had Raymond in 1981 door 
blessures een moeilijk ja::tr, dat overigens met een 3e. plaats op deNK 400 mindoor en een 
goed persoonlijk record op de 400 m (49.1) sterk begon. Ook sloot hij het seizoen nog goed 
af met een 4e plcats op de onderlinge wedstrijden. Daarna volgde echter een ziekenhuis
opname in de winter van 1981/1982. In de eerste PH-bekerwedstrijd van 1982 was Raymond 
slechts nog als reserve in de ploeg opgenomen en uiteindelijk kwam hij niet· meer in actie. 
Clubrecords verbeterde Raymond op 'de 4x400 m j e· ijens A (4x, de 3.22.90 uit 1980 staat 
nog steeds overeind) en de 4x800 m jongens A (de 8.16.5 uit 1980 is nooit verbeterd). In 
1974 kreeg hij van het besi-u;.;r het Vrienden van de KNAU- sch1ld. Raymond was in 1981 
kortstondig redactielid van de Wisse] en ook was hij dat jaar gedurende korte tijd 
pupillentrainer. Hij zat toen al op het ondernemerscollege. Inmiddels is hij ei_genaor van 3 
kledingzaken in Noordwijk en Sassenheim onder de naam Zi_ppy Fashion (zie advertentie 
achterzijde val"! de W'issei). Hij woont cok in Noordwijk. 
Sylvester Hoef man, de 4 jaar jongere broer van Raymond, maakte begin jaren 80 korte 
tijd furore als loper en springer en zette in die tijd als persoonlijke records neer: 400 m 
55.1 (1983); v~r 5.78 (1983); h.s.s. 1Z.48 {1983). 

~ ·~ 

44. Rob Bakker (geb. 21-10-1965) 
Lid van AV Haar!cm seworden in me.i 1092. K• ... ~m daarvoor Lit voor Jahn 11 (Groningen). 
Actief tçt en m~t 1994. 
Beste prestatie~ bij AV J-JiOarlem: kogel17.01 (1992) CR; discus 36.30 (1992); speer 56.36 

' . 
(1994); kogel indoor 16·.98 (1993) CR. 
De beste kogelstoter uit de histor'e van onze club. ~ob was als C-junior in 1980 al veruit de 
beste. kogelstoter van Nederland met 16.43 (4 kg). Hij stond als 2e van Nederland ook als 
speerwerper al zijn mannetje met 53.08 (600 gram). Als B-junior in 1982 was hij zelfs 2x 
de nummer 1 van Nederlan-.: met 16.91 (5 kg) l<ogel en 62.98 (7\X) gram) ~· In 1984 
werd Rob zowel indoor als buiten Nederlands kampioen kogelstoten bij de A-junioren· en 
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voerde hij met 17.11 (6 kg) de jeugdranglijst aan. Met 15.1 6 stond hij toen ook al 8e·van 
Nederland bij de senioren. Ook bij het speerwerpen werd hij dat jaar j~dkampioen van 
Nederland en stond hij met 70.06 eerste van Nederland bij de jeugd en lOe bij de 
senioren. · 
Als senior had Rob in de jaren daarna steeds af te rekenen met Erik de Bruin 
(Typhoon/Sparta/V&L TC/Haag Atletiek/Rotterdam Atletiek). In 1990 kwam Rob indoor in 
Zwolle tot zijn verste stoot ooit met 17.17. Buiten kwam hij in 1987 in Leiden tot 17.16. 
In 1992 kon hij van Jahn 11 worden losgeweekt om in navolging van Schelto Scheltens onze 
competitieploeg te versterken. In mei 1992 verpulverde Rob in de eerste _ PH
bekerwedstrijd gelijk het dubrecord kogelstoten en bracht dat van 14.71 · op 16.n. 
Daarmee behaalde hij het hoogste puntentotaal van de dag. Een maand later verbeterde hij 
die afstand in Zoetermeer tot 17.01, het huidige dubrecord. BijdeNK pakte hij vervolgens 
zilver. Ook ·kwam Rob in 1992 twee .keer uit voor oranje bij de Westathletics in Brussel 
(België) en in Hengelo tegen Zwitserland en Bayèrn Leverkusen. Logischerwijze kreeg Rob 
na zijn eerste seizoen bij Haarlem van het bestuur de Stijn Jaspers-beker. Begin 1993 was 
hij ook de ster van Haarlem bij het indoor-clubkampioenschap in Den Haag. Opnieuw werd 
aan een clubrecord een nieuwe dimensie gegeven, het indoorrecord ging van 13.89 naar 
16.98. Op de NK indoor won Rob een maand later brons. Daarna kon de in Dalen woonachtige 
krachtpatser niet meer bij die topprestaties aan~luiten, want hij kwam niet meer over de 
16 meter. Zijn laatste wedstrijd was de 2e competitiewedstrijd in juni 1994, waar hij het 
kogelstoten won en bij het speerwerpen aan zijn arm geblesseerd raakte. Rob woont 
tegenwoordig in Dordrecht. 

43. Y/im Aaij (geb. 25-1-1947) 

Overleden in mei 1968. Lid van AV Haarlem geworden in 1962. 
Beste prestaties. 60 m 7.2 (1962) CR; 75 m 9.0 (1964); 80 m 9.5 (1962); 100 m 11.2 (1964); 
200 m 23.8 (1966); 300 m 35.6 (1966) CR; 400 m 50.4 (1965) CR; 500 m 1.13.8 (1962); 600 
m 1.23.5 (1964) CR; 800 m 1.53.6 (1966) CR; 1000 m 2.38.3 (1965); 1500 m 4.07.2 (1966); 
4x80 m 36] (1963) CR; 4x100 m 44.0 (1965); 4x300 m 2.26.5 (1965) CR; 4x400 m 3.24.9 
(1965) CR; 4x800 m 7.58.5 (1965) CR; ver·6.20 (1965). Zeldzaam talent op de loopnummers, 
aan wie echter een veel te kort leven gegund was. Wim kon alle afstanden tot en met de 
1500 maan. Dat bleek al in zijn eerste seizoen, waarin hij bij de C-jeugd de dubrecor.ds 
brak QP de 60 m (zijn 7.2 is nooit meer verbeterd), 600 m (3x) en 4x80. m (de tijd van 31.9 
is neoit meer verbeterd). Ook de 1.13.8 op de 500 m is de snelste tijd ooit van een 
Haarlemse C-"junior. 
Als B-junior trok Wim · de reeks récordverbeteringen in 1963 en 1964 gewoon door op de 
600 m (met 1.23.5 -is.hij nog steeds de snelste); de 800 m (in 1.58.6); de 4x80 men de 
4x100-m.(Zx). In 1965 en -1966 beWees Wim bij de A-jeugd opnieuw zijn klasse via recor-ds 
op de"'300 m (met 35.6 is Jtij-nog steeds de snelste ooit), 400-m (50.4), 800 m (5x, de 1.53.6 
werd ~rst 14 jaar later door Stijn Jaspers verbeterd), 4x300 m (dé 2.26.5 is nooit meer 
verbeterd) en 4x800 m. WÏfi1 werd ook de snei.)"'te junior op de 1000 m (2.38.3). En passant 
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werden ook de seniorenrecords op de 4x400 m en 4x800 m verbeterd en het record op de 
800 m geëvenaard. 
Wim debuteerde in 1964 in de Nederlandse ploeg en kwam in totaal 7x voor oranje uit. 
Daaronder was ook een optreden op de Koninkrijksspelen, waar Wim zich terecht drukker 
maakte over de erbarmelijke omstandigheden waaronder o~ze rijksgenoten overzee aan 
atletiek moesten doen dan ~ver de wedstrijd zelf. Gedurende c!~ jaren .1964 tot en met 
1966 haalde Wim 7 medailles op de Nederlandse kampioenschapp~n; goud op de 800 m 
jongens A (1965t zi~ver op de 4x100 m jongens A (1965) en de 4x300 m jongens A (1965) 
en brons op de 800 m jongens A (1966), 4x800 m senioren {1965), 4x1 00 m jongens A 
(1964) en 4x300 m j'.mgens A (1964). Zijn enige titel haalde Wim nadat zijn tegenstander_ 
De Graaf uit Utrecht werd gediskwalificeerd. Favoriet De Graaf duwde Wim naar de 
buitenkant von de· l:..aan in een langzame en zeer rommelige race, die Wim in 2.00.7 won. 
3x achter elkaar werd · Wim door het bestuur onderscheiden met de juniorenprestatiebeker 
(in 1964, 196!? en 1966, de 2e keer overigens samen met zijn estafettemaat jes). In oktober 
1966 werd Wim ernstig ziek, or)geneeslijk ziek ~:o bleek later. Toch kwam zijn overlijden 
eind mei 1968 voor de Haarlemse atletiekwereld els een grote schok. Niet alleen verloor 
Haarl~m haar grootste atletiektalent, nog maar 21 jaar oud, maar ook verloor zij een 
bijzondere pzrsoonlijkheiéf. 

42. Ton __ van poorn (geb. 2-8.-1951) 
Lid van AV Haarlem. geworden in. maart 1987. 
Beste prestaties- 100 m 14.4 (1990); 1000 m 2.53.9 (1990); 1500 m 4.15.00 (1998); 3000 m 
8.46.5 (1989); 5000 m 15.08.~ (1989); 10.000 m 31.44 (1989); 15 !<m 48.58 (1989); 10 mijl 
52.01 (1996); 20 km 1.05.35 (1989); halve marathon 1.09.57 (1989); 30 km 1.45.15 (1999); 
maratho':J 2.37.46 (19?4); Ekiden 2.28.18 (1993); 3000 m indoor 8.59.26 (1997) NR. 
Laatbloeier die als veten:tcn in de jaren 90 tot nu toe zeer succesvol is op de lange afstand. 
Ton begon pcs np 35-i=:ï'ige b~ftijd aan atletiel< na een tijdlar~J bij Geel Wit als voetballer · 
actief te zijn gewe~st. Hij liep g~tuige zijn 2.41.22 op de marathon dat jaar meteen met de 
beteren mee~ De journalist van. het Haarlems Da.3blad liep in 1989 zijn meeste persoonlijke 
records en ~?ehaa!de in dat jaar ook zijn eerste overwinning: hij won een 7 km lange bos'7 
veldloop in Santpoort. Voorts brak hij door op de 15 km (48.58) en de halve marathon 
(1.09.57) .. D~arna zou_den voord vanwege blessures wat wisselvallige jaren volgen, waarin hij 
nu eens voor de marathon en dàn weer voor de kortere afstanden koos. Een echte winnaar 
werd Ton pas in zijn vetera!1Cl tijci. Zijn eerste deelname aan een Nederlands 
veteranenkampioenschap leve~de in 1992 op de 15 km nog een 13e plaats en op de 50CX) m 
nog eet_l 12e pfaats op. Een jaar .later kwam echter al het eerste succes toen Ton met 5 
andere AV Haarlemmers 3e werd op deNK Ekiden (marathonestafette) voor veteranen. 
Individueel werd het dnt jaar een Se plaats op de 15kmen een 7e op de 5000 m. Winst was 
er ook twee keer, in de Heliomarecross en in de Hc--.rlemmermeercross. In 1994 werd Ton 
5e op de .5000 m en won hij de Sloterparkcross, de 3e Velserbroekloop, de Frans van . 
Sprangloop en de Heliomarecross. In 1995 wer~ het opnieuw een be plaats, maar nu op de 
crosskampioenschappen en werd hij lle op de 5000 m. Winst was er in de Spaarnwoudeloop 
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(30 km)_ de 2e en de 3e Velserbroekloop, de Frans van Sprangloop en · de 
Haarlemme.rm~ercross. Ii1 1995 liep Ton ook zijn eerste 1500 meter in de PH-bekerploeg. · 
Meestalloopt hij overigens de 5000 m. 
In 1996 kwam .Ton voor de tweede keer op het podium bij d~ NK veteranen: in Santpoort
Noord werd het zilver op de 15 km, slechts 3. seconden achter winnaar Cees Kraayeveld 
(AV'34) die hem in de eindsprint versloeg. Ton F..ak:·e ook nog bro:1s op de 5000 m, en dat 2 
maanden voor zijn 45e ver jaardag, de dag dat hij naar een oudere klasse mocht over_gaan. 
Eenmaal in die 45+-klasse was Ton niet meer te stuiten: hij won in die klasse nog in 1996 de 
Pierloop, de Dám tot Dandoop (10 mijl in 52.01), de Pim Mulierloop en de 
Haarlemmermeercross. Eerder dat jaor had hij (neg in de 40+-klasse) aJ de 
Spaarnwoudecross en de Castricumcross gewonnen. 
199?bracht Ton f?.-Cn lar.ge Peeks successen: hij werd voor het eerst veteranenkampioen van 
Nederland in de cross, een mcand later ~::>g eens op de 15 km {in 49.07) en in juni werd het 
zélfs ·een derde titel op de 5000 m. Op de 3000 m indoor zette hij met 8.59.26 een 
Nederlands veteraneru~ecord ~ n zijn categ~rie neer. In de halve marathon van Egmond en de 
SpaarrrJJoudecross pakte hij de winst. Voor zijn successen in 1997 kreeg Ton van het 
bestUL~r de Bap va11 d.zr Pol-beker uitgereikt. 
In 1998 paJ...'te Ton ondan!<s een· wisselvallig seizoen toch nog een 4e Neder1ands 
kampioenschap mee door zijn titel op de 15 !<m met succes te verdedigen. Dat Ton een 
sportma~ avant la lettre is bewees hij vorig jaar ten overvloede nog eens door 3500 km te 
gaan fietsen van Haarletn naar Sicil_ie en dat met een ·gemiddelde van 140 km per dag, 
inclusief Alpencols en diverse passen! 
Het jaar 1999 werd door de dit jaar op en top afgetrainde Ton ingezet met een over
winning in de Dreefzichtcross en zijn tot nu toe beste tijd op de 30 km (145.15). Op 
diverse andere afstanden kwam hij zo vroeg in het seizoen al in de buurt van zijn 
persoonlijke records uit 1989 (!). Helaas kon Ton de kroon op al zijn trainingsarbeid (nog) 
niet z~tten: in de m?.t hoge verwachtingen tegemoet geziene marathon van Rotterdam viel 
hij uit: Van Ton is in de nabije toekomst echter nog wel het ee.tt en ander te verwachten. 

41. Sammy IAonsels (geb. 2-8-1953) 
Lid van AV Haarlem geworden in januari 1980. Kwam daarvoor uit voor AAC (Amsterdam) en 
Holiondia (Hoorn). In 1982 vc. 1trol~ken naar V&L TC (Den Haag), lateP Haag Atletiek, daarna 
vertrokken naar Bijlmer (Amsterdam). 
Beste prestaties bij AV Paarlem. 100 m 10.3 en 10.38 {1931) CR; 200 m 20.7 en 
21.03 (1981) CR; tooo ·m 4.11.4 (1980); 4x100 m 41.67 (1980) CR; 4x200 m 1.29.18 (1980); 
ver ·5.88 (1980); 60 mindoor 6.7 en·6.87 (1980) CR. 
De snelste sprinter van onze dub. De Sammy had al een indrukwekkende loopb<Jan achter 
zich teen hij bij 1\ V Haarlem kwam. Hij was in 1975 al Nederlands kampioen gew!lrden op de 
100 meter, op de 200 meter was hij zelfs tweevoudig 'kampioen (1972 en 1975), met AAC 
werden ·vele estafette~;i'els behaitld (4x100 min 1975, 1976 en 1977; 4x200 min 1972, 
1974, · 1975, 1976 en 1977) en bovendien werd Sammy met AAC van- 1971 t/m 1977 
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clubkampioen van Nederla~d. Met zijn tijden van 1C ~ (100 m) en 21.1 (200 m) was hij ook 
nog eens Nederlands jeugdrecordhouder. 
Sammy had nog veel meer Nederlandse kampioenschappen kunnen binnenhalen als medio 
jaren 70 niet de onafhanJ<elijkheid van Suriname was geproclameerd. Vanaf dat moment kon 
hij vanwege zijn S.urinaamse nationaliteit niet meer in aanmerking komen voor een medaille 
op de individuele nummers van de NK. Bovendi.sr. kwam hij eind j t..t1 cn 70 in aanraking met 
verkeerde vrienden, waardoor hij in die periode helemaal van de atletiekbaan verdwenen 
was. In 1979 kwam de ommekeer. Bij zijn rentree bij een nieuwe club (Hollandia) kwam hij 
ineens weer tot 10.5 (100 m) en 21.2 (200 m). Holiondia had echter maar twee echte 
sprinters: Sammy en Achmed de Kom en toen de laats~-e in 193J de overstap naar A VR 
maakte, leek het logisch dat ook Sammy een andere dub zou zoeken. Ondanks zijn 
woonplaats Hoorn koos Sammy uiteindelijk voor AV Haarlem, waar hij in een grote en 
sterke spintgroep terecht kwam. In zijn tweede jeugd kwam Sammy vervolgens tot zijn 
beste prestaties ooit. Hij was nog maar nauwelijks lid of het indoorclubrecord op de 60 
meter moest eraan geloven. I i , 1980 zou hij dat record uiteindelijk 4x verbeteren en 1x 
evenaren, waarbij hij 'en passant' sterk bezette indoorwedstrijden in Zwolle en Rotterdam 
won. Uiteraard werd s~:nmy gelijl< ingezet in de strijd om de PH-beker en wel op de 100 m, 
200 men 4x100 m. Op het lootste nummer liep hij aanvankelijk mee in de reserveploeg (een 
ploeg die alleen meetelde voor de punten als de eerste ploeg gediskwalificeerd zou worden, 
wat prompt gebeurde), die met 43.8 een unieke tijd scoorde. Nooit was een reserveploeg zo 
snel in een PH-bekerwedstrijd en deze tijd bewees ~·Jel hoe sterk AV Haarlem in de 
sprinters zat. In zijn eerste jaar bij onze club liep Sammy 10.4 en 10.68 op de 100 meter 
(1e op de Nederlandse ra~li,ist v.:n 1930) en 21.4 en 21.51 op de 200 meter (4e op de 
Nederlandse ra~lijst), wo::~ hij bij verschillende grote wedstrijden (Papendal, Gouden Spike 
in Leiden, Den Haag, final~ PH-beker in Haarlem) de sprint en verbeterde hij het 
clubrecord op de 4x100 meter tot 41.67 (nog steeds het bestaande clubrecord). Op de 
Nederlandse estafettd-<amp:o~nschappe.n wa!': goud voor hem vt"r:._:> ... ?-!?.gd op de 4x100 men 
werd hij 4e op de 4x200 m. In 1981 begon Sammy opnieuw sterk met een evenaring van het 
clubrecord op d::! 60 m inc~r (6.7)., Vervolgens won hij de sprint bij de districts
kampioenschappen in ~!Clarlem (100 en 200 m), een ~printtweel<amp in Leiden en de le 
competitiewedstrijd in Nijmegen (2x), waarna bij aan een reeks opzienbarende clubrecord 
verbeteringen begon op zowel r1e 100 m (1 evenaring en 3 ve:-'è:.eterinsen) en de 200 m 
(4 verbeteringen). Beide records staan 18 jaar later nog stevi_g overeind. Intussen 
won Scrnmy . l.".re..d:rtrij~en in Dei,'! H..;ag, n:;g eens ûen :-:ac.g, · Utrecht, de 3e 
competitiewedstrijd in Hengelo (2x) en vierde hij buitenlandse successen in Gothenburg 
(Zweden) (2e), Varnamo (Zweden) (4e), Malmo (Zweden), Edinburgh (Schotland) en Koblenz 
(Duitslánd). Op de Nederlandse estafettekampioenschappen werd het in 1981 een 3e plaats 
op de 4x100 m. Sammy besloot zijn quo tijden beste seizoen tot dan toe met een dubbele 
sprintzege in de PH-bekerfinale in Amsterdam. 
In de· daaropvolgende r::nter verruilde }tij AV Haarlem voor concurrent V&L TC uit Den 
Haag, waar Sammy in 1982 t:..Aat, nog snellere ti.)Jen zou snellen: 1U.32 op de 100 m en 21.00 
op de 200 m. Op de NK indoor mocht hij buiten mededinging meedoen en vocht hij in de 
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finale van de 60 m een fel duel uit met ex-clubgenoot en winnaar Mario Westbroek Op 
volgende Nederlandse titels moest Sammy I ondanks zilver . in 1984 en brons in 1986 (steeds 
op de 4x100 m), wachten tot 1987. Vanaf dat jciar won V&l TC 3x op rij de titel op de 4x100 
m. Dat Sammy ·nog lang niet uitgelopen was bleek wel uit het clubrecord dat hij (37 jaar 
oud) nog op de 4x100 m bij Haag Atletiek liep: 40.54 in 1991. 
Sammy verhuisde naar Amsterdam-Zuidoost (beter bekend als de Bijlmermeer) en hij kwam 
in 1994 als 40-jarige nog tot 11.08 op de 100 mi sneller dan het Nederlandse 
veteranenrecord. Hij werd vervolgens actief in de begeleiding van jongeren · in de 
Bijlmermeer I die hij enthousiast probeert te maken voor de atletiek. Eddy Monsels (geb. 
24-1-1948) van AV'40 ging in 1968 naar de Olympische Spelen in Mexico City en liep daar 
10.45 op de 100 m. Hij was 2x Nederlands kampioen op de 100 m (1968 en 1971). Sammy 
kreeg in 1986 bij V&L TC gezelschap van medesprinter Jerry Monsels (geh. 24-3-1960). die 
op de 100. m 10.82 (1993) liep. 
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In de serie 11 De 100 Haarlemse Helden van de 20ste Eeuw11 

komen dit. keer cle numnlers 41 t/m 50 aan bod. Onder hen bevindt zich Wim Aay, een 
groot talent gedurende de jaren zestig. . 
Hij zat op"de.gymnasiumafdeling van het toenmalige Lorentzlyceum aan het 
Santpoorterplein en studeerde later in Amsterdam sociale psychologie en pedagogie. . 
Hij was allroQnd; naast atletiek deed hij ook aan toneel, schreef verhalen en 9edichten, 
en was -liefhebber van jazzmuziek. 
Tijdens tijn verblijf in het ziekenhuis ontmoette hij zijn vriendin (later verloofde), die 
daar als verpleegster werkte. . 
Wim was een zeer markante figuur en geliefd onder zijn clubgenoten; met zijn ziekte 
en overlijden stierf ook een stukje HAV Haarlem. 

Jan Kal, destijds eveneens lid van de HAV Haarlem en een generatiegenoot von Wim, 
was .ee~ verdienstelijk loper op o.a. de 1500 en 3000 meter. Als atleet raakte hij uit 
beeld, maar als dichter kwam hij sterk terug. 
Nationale erkenning als dichtheld laat nog op zich wachten; misschien brengt de 21ste 
eeuw· hem dat. 

Hierna volgen 2 sonnetten van Jan Kal over zijn vriend Wim Aay. Deze gedichten zijn 
overgenomen uit: 'Jan Kal, 1000 sonr.etten1

, uitgegeven door Nijgh & Van Ditmar. 

Leo van der Veer 

HARDLOPER· 

Verdomme, Willem, dat is niet zo best: 
je linker poot is er voor altijd af. 
Jeugdkampioen van Nederland, en baf! 
door botkanker je loopbaan zien verpest. 

Van je 800-tijd gaat niets meer af. 
Je beste blijft 1.53.6. 
I t Was nog niet uitgezaaid: dat redt de rest 
van jou, Wim Aay, voorlopig van het graf. 

I Je weet wel, vroeger, na de training, Kal~ 
mocht ik je heel graag zien onder de douche I, 
zei je in 't ziekenhuis. Je houdt je push . 

. Je sloeg de derde over het gym, 
en wilt nu snel professor worden, Wim, 
I jongste van Nederlord I. Je moet en zal. 

(1963-196n 
Bennebroek, 13 mei 1967 
sonnet 16 
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DOODLOPER 

0 Wim toch, die op één been verder strompelt, 

in plaats van sintelbanen rond te stormen, 

nu blijkt je hele levensloop verschrompeld, 

want God stelt ongelijke leeftijdsnormen. 

'k Gaf na de mensa, denkend hoe de wormen 

jouw lichaam, toch door kanker overrompeld, 

weldra tot moleculen om gaan vormen, 

een afscheidskus. 'Toe maar', heb je gemompeld. 

Je moest op straat bloed spugen uit je longen, 

en bent op één b.een weer drie hoog geklommen. 

Ik .droeg je kunstbeen, jij riep godverdomme. 

God zou een Zoon hebben, als mens gestorven, 

waardoor hij eeuwig leven had verworven. 

Ontferm U over Willem, ook uw jongen. 

(Wim Aay, 1948-1968) 

Amsterdam, 25 maart 1968 . 

sonnet 71 



14 j uni 
30 jur.i 
05 juli 
31 juli 

.Seb.lst:a~l v-:m Luik 

.~\ex ïiûn Bur:nk 

.Stcin f.Aátetl 

Met bij~a ieder·cen op tijd begonnen we 'op een zonovergoten atletiekbaan aan 
onze thuiswedstrijd. Met lO pupillen in 6 verschillende categorieën, was het 
begin een beetje chaotisch, tnaar na het eerste nummer liep alles weer 
gesmeerd. In t:)taal13 PR's, wa.t 9een slechte score is, maar met een beetje 
serieuzer trainen moet dat nog beter kunnen. 
leuk was dat een 3-tal nieuwe leden (de gehele fam. van Schie} voor het eerst 
deelnam aan een wedstrij.:f, jammer was out vo!'r één van onze dames (Tora) de 
jury in de fout ging door een nulresultaat bij het hoogspringen te noteren. Maar 
ondanks deze tegenslag en het uitlopen van de lange afstand kunnen we 
terugkijken op een geslaagde wedstrijd. 
Tenslotte nog een kleine aanmerking .mijnerzijds aan het adres van het wat al te 
enthousiaste publiek tijde?'IS de ionge afstand: "loop niet mee met de atleten·, op 
de eerste pbe!tS is het e1·g storend en ten tweede: het is niet toegestaan." 
P.S. Vijf 13e plaatsen, zou dat toeval zijn?? 

Meisjes C (16) I 40 m S:>rint Hoogspringen K~elstoten . Totaal 
Naam ! :re5~. Pt;t. Prest. Pnt. Prest. Pnt~ Pnt. Plaats 
Roony van Sch ie I 8.5 243 0.75 159 2.73 164 566 13 

Meisjes B (20) 40 sp_rint Ho_og_springen Kogelstoten Totaal 
Naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pnt. Plaats 
Eva v.d.Erf 7.6 385 0.95 306 3.97 267 958 9 
Charlotte Boelens 8.?. 2e1 0.90 269 4.51 307 863 15 -
Tora van Schie I 7.3 440 0 0 4.12 279 719 18 

1..0 



Meisj~- Al (18) 60. ~~r-int Verspringen . Bolweroen Totaal 

Naam Pres't. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt . . Pnt. Plaats 

De~ van Schic 12.1 187 2.53 224 14.20 229 640 15 

Meisjes A2 (18) 60 _~rint Verspri11oen Balwerpen Totaal 
Nac1;n Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pnt. Plaats 
Fleur van Ga;en 9.8 472 3.27 372 16.09 259 1103 8 
Wietske Bijl· 10.5 372 3.26 370 22.92 357 1099 9 

Jongens Al (18) 60 sprint Vcrspringen Balwerpen Totaal 
Naam. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pnt. Plaats 
Niels.Weller 10.9 321 2.90 298 15.35 248 867 16.· 

Jongens A2 (23) 60 sprint Verspringen Balwerpen Totaal 
Naam · ·Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. Pnt . . Plaats 
Stéin Metten ~0.1 427 3.66 450 32.06 467 1344 10 
'Thomas de Bakker 10.8 333 3.11 340 '24.72 380 1053 18 

Naam Cot. 600/lOOOm PJcats PR's 
Roony_ van Schk~ MC 2.51.2 13 
Eva v.d.Erf MB 
Charlotte Boelens MB 5.09. 7 16 2 
Tara van Schie MB 4.47.6 13 

~----~~~~---------~--~~--~ 
Dewy van Schie ."AAl 4.20.C 7 
Fleur van Galen MA2 4.14.9 9 2 

Wietske Bijl M/\,2 4.00.9 4 4 
Niels Welier 1 J Al 4-.28.6 , ~? 

1----------f.-----l--------1--- ·--1---i 
Stein Metten J A2 4.01.4 13 2 
Thomas de So~~ker J A2 4.25.9 16 3 

Uitslagen 5 juni 1999 TRIAS Heiloo 

Eindelijk was he.t dan weer zover! Na de eerste twee wedstrijden geluk gehad 
te hebben met het t~eer, v~rtrokken we, in de hozende regen en maar met 5 
atleten (Sebastiaon was niet waterproof en bleef thuis), richting Heiloo. 
Met meer ouders dan atleten was de begeleiding deze keer zeer eenvoudig. Na 

het t weede nummer klaarde het weer op en ging de baan op een prachtige 
manier steen dampen, 7onder· dat (lot de prestaties negatief beïnvloedde. In 
totaal 6 PR's, een uitstekende le plaats voor Rik en een keurige 4e plaats voor 
Stein, was weer geen s!echte oogst voor een lekker dagje atletieken. 



Wat ik wel jàmmer· vi"'d, is dat de kinderen die aangeboden hadden om ook een 
leuk weçlstrijd verslagje te schrijven, dit helaas vergeten zijn jn te leveren. 
Volgende keer beter???? 

Jongens Al (18) 60 sprint Verspringen Balwerpen 
Naam . Prest. Pnt. · Prest. Pnt. Prest. Pnt. 
Niels Welier 11.4 262 3.08 334 14.05 226 
Yashin van Kesteren 11.2 . 285 3.01 320 14.51 234 
Rik Schutte 9.9 457 3.71 460 33.51 483 

Jongens A2 (9) 60 sprint . Hoogsprinoen ~el stoten 
Naam Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt. 
Stein Metten 10.1 427 1.00 342 7.39 488 

Meisjes A2 (14) 60~int Hoogspringen . Kogelstoten 
Naam Prest. Pnt. Prest. l Pnt. Prest. Pnt. 

. Wietske Bijt' · 10.8 333 1.05 1 379 4.86 319 

Naam Cat. lOOOm Plaats PR's 
Rik Schutte JAt 3.47.9 5 2 
Niets Welier JAl - - 1 
Yashin van Kesteren JA1 4.38.6 15 1 
Stein Metten JA2 3.50.8 4 1 
Wiets!<e Bijl MA2 4.15.8 6 1 

Namen Cat. 4x60m Plaats 
Rik, Niels, Ya!>hin, Stein J i\2 

Komende wedstrijden 

Krommenie 03 juli 
17 juli Hcarlem (competit i<Z) 

40.9 3 

. . 

Totaal 
Pnt. Plaats 
822 18 
839 17 
1400 1 

Totaal 

Pnt. Plaats 
1257 4 

Totooi 
Pnt. Plaats 
1031 10 

l/!1!1! Graag zo snel mogelijk opgeven bij Baltien of Gerard !!!lil! 



~, ... .,,· ..... ~ - !' "'-"'''lt ·f';'" 
·~.-- V 1\4• l~ tC .... , -~~•.:.~! 

Zaterdag 3- en zc1dag 4 juli is er een :neerkamp in Haarlem. Meisjes D - 6-komp. 
Jongens D en meisjes C - 7 -kamp. J o~ens C - 8-kamp. Zelfs voor een verstokte niet
meerkomper blijken dat toch a ltijd leuke wedstrijden t e zijn. Ook al is alleen de 
gedachte aan een hord~Mrace al genoeg om een plotselinge voorkeur· voor afwassen te 
krijgen, zelfs dar. zou het geen slecht idee zijn om eens zo'n meerkamp te doen. 
Om het geheel nog iets smeuïger te maken wordt er van zaterdag op zondag op de 
atletiekbaan gekam(eerd. Wat is er leukzr clan douchen in de stee:>le-bak en een 
grasontbijP Niets toch?! Vele ouders hebben zich al spontaan aangemeld om in ieder 
gevol op zctel'dr:t.gavond i~i s anders dan gras op tafel te zetten. 
Tentzak~<en, waterbeé-:len e.d. ze! f verzorgen. 
Opgeven voor 22 jtrïi, kos·;·c;, F10,-
0pgeven dusm 

29 mei - AHcmc.af' 
Met z'n tier.en (+ a~nhang} tc~:~::n \'Jij r.~ar cca zo; ·wergoten Alkmaar. Perfect weer voor 
atletiek, als je er tenmins-i'c een beetje rekening mee houdt dat een halve dag in de zon 
je wel era sloom, gaar m::nkt. Vdg·;;:nde Ke;;~r bij t;·opisch weer daar een beetje meer 
rekening mez , houden gr'aa~. De eerste wedstrijd voor Sjoerd en Mitchell , wat vooral · 
voor Sjoerd b~ven verwac.hting goed gir.g. Twee finaleplootsen en een medaille op de 
horden - klasse. Ook Sanr.e I. was aardig in vortn - verbeteringen op alle onderdelen, de 
5 meter bij ver komt wel E:.rg dichtbij - C-spelen? · · 

Uitsla~n: 

Meisjes D 
60 meter 

60 horden 

600 meter 

Verspring.z:rt 

Kogelstote!-1 

Arn~er 9.1 
Jirina 9.5 
' , .. 

. A!vzaike 9.6 
An~uk 10.8 
Maaike 12.6 p~· 

Amber 13.0 pr 
Anouk 13.6 
M~aixc 2.0l.6 
Amber 2.0 ~r.3 

1-'.Foil~ :?.C~.6 

;)~rt i ··,Ie ~.18.6 j:r 

t:tcaike 3.95 
Amber S.74 
Jiri"o 3.33 
An{'uk 3,20 
Dc;rriëlle 2.93 pr 
D:t.'lif:lle : .53 pr 

Me.sJes C 
80 meter 

80 horden 
600 meter 
Verspringen 

J'ongens C 
100 t':leter 
Vers?ringen 
:<og'idstoten 

Jongen~. ~ 
80 trieter 
80 horden 
Verspringen 
100Clmeter 

l3 

Sanne I- 11.4 pr 
Sobine 11.5 
Sanne I.15.2 pr 
Sabine 2.02.02 pr 
Sonne I. 4.70 pr 

Mark 15.1 pr 
Mark ~.q9 
Mark 7.46 pr 

Sjoerd 11.5 pr 
Sjoerd 15.5 pr (3de) 
Mitchell 3.80 pr 
Sjoerd 3.35.9 pr 



12 juni - Hoorn 
Na verscheidene omzwervingen door Hoorn en omstreken belandden we toch allemaal op 
de atletiekbaan (de één iets eerder, de ander iets te laat), en met wat ren- en vliegwerk 
konden we toch alle onderdelen afwerken. Goede prestaties van Puck op de 80 horden, 
Sanne I op de 80 en 80 horden, Jirina op de 80 horden en Amber met haar medailles op 
de 80 en hoog. · · 

Uitslagen: 

Meisjes [) 
60 meter 

600 meter 
60 horden 

Verspringen 
Hoogspringen 

Jongens C 
100 meter 
Verspringen 
Kogelstoten 

Amber 9.2 (3de) 
Puck 9.4 
Jirina 9.6 
Jirina 2.03.1 pr 
Puck 11.6 pr 
Jirina 12.8 pr 
Amber 13.2 
Jirino 3.54 
Amber 1.30 (lstc) 

Puck 1.30 

Mark 15.2 
Mark 3.60 
Mark 7.62 pr 

MeisJes C 
80 met<. ,' 

600 meter 
80 horden 
300 horden 
Hoogspringen 

Jongens D 
80 horden 
1000 meter 
Verspringen 

Sanne I. 11.3 pr 
Sabine 11.5 
Sabine 2.04.7-
Sanne I. 14.5 pr 
Sanne I. 53.6 pr 
SaMe I. 1.45 

Mitchell 16.2 pr 
Mitchell 3.35.1 pr 
Mitchell 3.59 

Het wedstrijdbezoek begint weer af te nemen helaas. Met name de jongens 
(uitzonderingen Mark, Mitchell, Sjcerd) laten het afweten. Durven we niet meer??!IIk 
dacht dat er maar één mietje was binnen de groep. 
Kom op heren(+ rest dames): inschrijven!!!! 

Komende wedstri.jden 
25 juni (vrijdagavond) Heerhugowaard - Progrannv• zie vorig clubblad 

3+4 juli Haarlem - 6fl /8-kamp + gras eten 

zondag 11 juli Heerhugowaard {instuif - wedstrijdlicentie meel!!) 
JD: 80 - 1000 - ver - hoog - kogel - discus 
MD: 60 - 600 ~ ver - hoog - kogel - speer 
JC: 100-800- ver- hoog~ polshoog-kogel-discus 
MC: 80 - 600 - ver - hoog - polshoog - kogel - speer 

21/22 augustus C-Spelen Amsterdam Ookmeer 
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