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GEZOCHT TRAINER M/V
(BiJ gelijke
.geschiktheid
gaat de .vc)t,rkeur
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naar een man)
.

VOOR ENTHOUSIASTE OUDERGROEP
.

OP MAANDAGAVOND
·(sollicitaties inleveren biJ

J.v.~n)

,.

We ~innen dit keer maar eens'met de advertentie. Dan valt hij zeker op. Helaas waren er nog
geen reaCtieS op
Dus voelt u zich acmgesproken. Reageren!!
·
·

gëkomen.

Ik werd er nog eens door mijn collega redacteur van het Wisseltje opgewezen, maar _het ·~ mij
zelf ook al.~YQIIen, het lijkt warempel weJ.of de vereniging weer eer;t beetje.aan ~t -g~len
is. Kijkt u ~l.<s zelf maar eens op_de volgende pagina. Ik kan mij niet heugen dat wij ~o·n
uitgebreidè 'hartelijk welkom aan' hebben gehad. Bij de pupillen schijnt ~taantcil te ·zijn· .
verdubbeld naar 361 En naar ik heb gehoord hebben we al 42 nieuwe leden drt jaar. Ga zo door
en·neem nog veel meer mensen mee naar de training. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Ik word
trouwens best wel nieuwsgierig naar die maandagavondgroep. Dus ik denk dat als het gaat lukken
ik misschien wel weer eens mijn neus laat zien en dan ook nog in trainingspak, eng hè. De plannen
zijn er in ieder geval.
Ik wens jullie allen een fijne en zonnige vakan-'-ie en tot:

8 september (voor wat betreft de kopijdatum)

. ,\_-;~;:.~=-:~.~··~-~: :

-~-: ~ :~ : .~ ~::

' ; -.:: '':.~'=;:;.-~ '{;:~~::..:.;.:=::--;.__- -~~-=- . . ~ ~;::- ~

. ::.

~':' ~

-~-~~~:.-;·~::;~;~.!

: '~-.~--:-.~:.: ~-- ':.

:~~ ~ :··. ~-:.:: •.:·~ · .·:':~"-~~

;.': ~:

~-:~ ;: ·::.:;,.::;~.: ~.:::~~:~ -~~~~=~·-~: ~;;: :~ .~
.(';.

\,\.

~

. ~

~

~;

Jt~e~~:1 -~~~~ja~rt~- ~ij~l~ ·ff~t~.-~i:~;:Y!i ~.ctn~

.- .

~

~-

(~

.·

· ·~ ·

·:" •

<
<
<~.

.,,

~

~{c-Pupillen:

~

~~ L.b~ (Lau ra) ·Dekker

Tesselschadestraat 15
Marjoleinpad 56

àR. (Reinier) Kop·
-~.~-

.

.

.
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~

~~ · · · ·

$; s. (Stephanie) van Löben Seis

t

R. (Ralf) Teunisse

Crayenesterlaan 18
v. Diemenlaan 15

~

2012 TK HAARLEM
2024 BN HAARLEM
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~~~ A-Junioren:

(<

~~

2026 SM HAARLEM
2034 ME HAARLEM

~-;

.
. .
.
. ~~
~~J. ;(Juma) van Amsterdam
D. v.d. Doortegelaan 630 2722 XD ZOETERM'R .. ~~
~~ M~ (Mohammed) Azdoud
Eendjespoortstraat 23 2012 VA HAARLEM
~~
~~ C. (Chantal) Bruijn
Koningstraat 83
1941 BB BEVERWIJK ~~
~~ P.J.M. (Piet) Bijl
Rio Grandelaan 38
2051 LM OVERVEEN
~
i~ C-~.J. (Ineke) Gerrits~a. .
·Rio Grandelaan 38
. 20~_1 ~ OVERVEEN
~~
~~ C. ·(Corinna) v.d. Erf-Wijsman
Nicolaas v der Láanstr 10 2013 BM HAARLEM
~~
~~ J.D.P. (f··fans) Immer
Saenredamstraat 116
2023 ZZ HAARLEM
~~
~~ C.M. {Carla) Immer ·
Saenredamst~at 116
2o23 ZZ HAARLEM
~ G. (Gerard) van Kesteren
Krokusstraat 10
2015 AG HAARLEM
~~
~~ A.C. (Annér_te) yal1 Kesteren .. Krokusstraat 10
2015 AG HAARLEM
~~
~
·· «·
~~ Th.J.M. (Theo) Kop
Marjoleinpad 56
2034 ME HAARLEM
~~
-~'A.M.J. (Anita) van Schie
Herman Gorterstraa.t 28 2024.~H HAARLEM__. ~
~ R. (Renée) Schmidt
Rollandslaan 25
4015GB HAARLEM . ~ .
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=~~ Senioren L~·A . :

.~~ ·

., ·
~; F. {FrdnÇios) Lascelles

Ged. Oude Gracht 113

20il GP
Ged. Oude Gracht 113·. 2011 GP
Aletta Jacobsstraat 184 2037 PE
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Telefoom.u:nmers tr0.iners:

rA'w
~· -)

R;.rud 'A/iC:urt
Han Bcauw
Timo v Kempen
Rob Schlüi"er

023- 5279080 · Gerard Metten
023- 5421351
Baltien de Wit
023- 53461f1
Arno Molenaar
.0 2-3 - 52507t52
Erik RÖilenberg

023 023 023023-

·-r""".·.
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·. 1'·I . ·'.·1/-.~
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5404310
5263123
5290369
5354748
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Bij geen gehooi" Joop van Drunen 023- 5244340
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In verband met de vakantie komt de woensdagavond
training î e vervallen inga.:.nde 21 juli tot en met 25
augustus a.s. De woensdagavondtraining wordt weer
hervat 1 september. De overige trainingen hebben

/
/
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normaal doorgang.

\

J

P.S. Voor niet vakantiegangers is er e.v. een \
'
'

'

vervangende training in het middenduin o.l.v. Han
Baauw (ingaande 21 -jut'i a.s.). Verzam~len 19.00 uur
parkeerter·rein naast het CIOS complex.
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17 juli W.O.C.

Haarlem

Augustu5

:--q-29

NK m~erkam;; .:..n estafette kampioenschappen

Assen

September

12

Are:-:a OO!\ieS (K.i\l.A.U. baancircuit)
Hilversum
18-19
NK hl~~d<amp H j un. en lande!ijke C/D meerkempen
Zierikzee
19 _ _ ____B_"l~\!illromc·!i~/d.çq•·odQtiewedstrUd competitie sen. 111

Pupi lle:1r:o1npet it ie

Zaterdag
Woev~sdag

Zondag
Zend~~

13 augustus
12 september
3 okt,:1ber

Senioren en AB-jl!nioren wedstrijd
Pupillenwe dstriJ .:!

Onderlinge Wedstrijd

Geboren
2ju/i 1999om 15.47 uur

in Haarlem

Ruben
gewicht 3130 gram
lengte50cm

zoon van

·-

Fred Hazeleger
Mariann~

4

en
van de Linde

Heemsteedse dreef 21m
2101 KJ Heemstede
023-5476217

Onderstaand artikel van ons oud lid elî voormalig voorzitter Hans Douwes, is met
toestemming van de ·Reünistenclub H.A.V. "Haarlem" geplaatst.

Voetbal ·is oorl~g~ zie· Michels, maar hoe staat het met atletiek?
Beroemd is de uitspraak "~oetbal is oorlog" , gedaan door de enige voetbaltrainer die ons
land ooit een internationale titel bezorgde, Rinus Michels, en ingegeven door de
gedachte dat zowel in oorlogen als in de voetpalsport alle middelen geoorloofd zouden
zijn. Het id~' dat de atietiek ooit in die context zou worden genoemd, was nog nooit J?ij' ·
me opgekomen,· maar·ziet .wot de columnist H.J.A. Hofland schrijft in NRC Handetsblad
van 24 december 1998:" Het kan geen toeval zijn. Toen het vervolg van de GOJfoorlog .
naderde verschenen er ~eer meer moeders in d~ Nederlandse beèldspraak." Hofland
doelt daartriee op de uitdrukking "moeder aller oorlogen", gebezigd door Saddam
.
Hoessein.
Hofland begon een lijstje aan te leggen, maar ontdekte dat dit al gedaan was door
Nicoline van der Sijs in haar boek Geleend en uitgeleend, Nederlandse woorden in
andere talen en andersom (Uitgeverij Contact, 1998). Zij citeert weer Max Pam, die met
zijn Klein K'oordenboek van de Golfoorlog *(1991) "aan het begin aller naspeuringen
staat", aldus Hofland.
·
En hij fantaseert verder: "De oorspronkelijke oortagsmetafoor wordt het meest
gebruikt in sportieve context [ ... ], de moeder aller sporten (atletiek)". "Maar", zo praat
hij Van der Sijs na, "eigenlijk is er geen terrein te bedenken waar de uitdrukking niet
voorkomt. n -l·
• .
•
Ik besloot dit eens na te gaan, en inderdaad, zij komt al voor in oe bijbel (Genesis-1. 2q):
"De mens noemde zijn vrouw nu Eva, omdat zij de moeder zou worden van al wat leeft"
(Evo, in het HebreeuWS ChaWwo, betekent leven). En, zools wij allemaal weten- en ook
Hofland had kunnen weten, als hij "de moeder aller woordenboeken" (Van Dale) zou
hebben geraadpleegd-, dateert ook de uitdrukking moeder alle sporten van ver vóór de
Golfoorlog.
. In werkelijkheid vindt de uitdrukking dan ook haar oorsprong in het karakter van de
atletiek, waarin d~ basi~fementen van alle sproten
zijn verenigd:. (hard)lopen, springen,
werpen.
Mogelijk heeft Saddam zijn beeldspr.aQk, zo niet aan de bijvel of aan de koran, dus aan
de atletiek ontleend. Immers, atletiek, vanaf n6 v.C. hoofdschotel van de klassieke
Olympische Spelen, en dit opnieuw op de moderne ;Spelen, laat de mens wedijveren in
vaardigheden die hij van oudsher moest beheersen' om te overleven.
Disciplinzs als kogelstoten, speerwerpen en kogelslingeren verwijzen. zelfs rechtstreeks
naar het krijgsbedrijf, terwijl tot en met de Olympische Spelen van 1920 ook het
onderdeel tug-of-war (touwtrekken) op het programma stond.
Misschi~n ook werd ~ddam ge'inspireerd door de Engelse vorst Henry VIII (1491-

1547), die de atletie.k in·Engeland in ere herstelde, nadat een van zijn voorgangers de
beoefening· ervan had verboden, omdat zij de boogschutters te veel van hun training zou

. 5··

afhouden. Henry VIIl was een vermaard kogelslingeraar, maar hield er ook dezelfde
methoden op na als Saddam om zich van familieleden en politieke tegenstanders te
ontdoen.Wie weet ook. had de Irakese leider het boek van de Engelse mijlloper uit de jaren '50:
Chris Chataway, War without weapons, gelezen en werd hij daardoor op een idee
gebracht. Ikzelf kende dit boek niet, maar vond het vermeld in de Encyclopaedia
Britannica.die ik over het onderwerp ráadpleegde.
!.

#

•

•

Hoe dan ~~· de conclusie dat de Nederlandse taal schatplichtig zou zijn aan Saddom, is
onjuist. Hooguit. .h eeft hij de beeldspraak "moeder aller ... " een nieuwe impuls gegeven,
maar van e~n .;oorspronk~lijke metafoor", waar Hofland het over heeft, is geen sprake.
Evenmin trouwens als .aan de zijde van zijn tegenstanders toen zij de codenaam Deserf
Foxverzonnen. Dit .was immers de :bijnam van Erwin Rommel, de legendarische Duitse
commandant van het Afrika Corps in de.Tweede Wereldoorlog.
·
Hans Douwes, 1999..

Weer:·le hQifuur flinke buien, 'daarna droog, moor
zeer vochtige lucht. Weinig wind. Temperatuur .
rond de 17 graden, later op de avond iets koeler.

·.:·uiTSLAGEN
BAANWEDSTRIJDEN

800 meter
7. Vincent van der Lans

2.02.1.

6 JUNI KROMMENIE UNIVé
LYCURGUS GAMES
Org. Lycurgus

Sprin~nd is + ~ir!Cf, evenals verspringen.

.

Elektronische tijd: Team Amsterdam ·
Weer: temperatuur 15-20"C, wisselend bewolkt,
of en toe een flinke bui .

,

100 m heren (3e serie):
1. Darcy ·de Windt
11.01 (+4.3)

Door Joop van. Dru~en
Verspringen heren:

4. Darcy de Windt

6.83 (+2.1)
Darcy noteerde ook een sprong van
·. 6.82 m met een toegestare wind van
-+l.-6 m. Deze 6.82 was· slechts 1 cm

3 JUNI PAPENDAL SPECIAL PALM
PAPENDAL LOOPGALA
Org. W.A.V. Tortléos

6

11- 12 EN 13 JUNI

minder dan zijrrPR van 6.83
gesprongen in ~ 1997.

NEDERLANDSE

KAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN
Vertesprongen met toelaatbare rugwind
Dames i .
Yvonne ® Vreede Haag Atletiek 5.36
Deborah den Boer Startbaan
5.78
Jongens B:
Yordy Landsdaal Startbaan
5.11
Heren:
.
Vincent Blitterswijk De Spartaan 5.83
Darcy de Windt A.V. Haarlem · 6.82
Rob Rooivink Phoenix
5.21
Yuri Thijssing Ciko'66
6.16
MIJ.rc de Vries Zaànland
6.43

waren:

TE ZEVENAAR
Org. A.V. De Lietliers

+1.0
+1.7

Zater dag 12 juni:
Slechts een t weetal Haarlem
junioreh ·kwamen tijdens het NK
jeugd in actie.
400 m 1e serie een uitstekend
lopende Vincent van der Lans een 3e
plaats in 51.36 sec. hetgeen voor
Vincent een PR betekende. Later op
de dag de finale. Vincent in de 2e
i f inale. Het leverde een 4e plaats
op in 51 .41 . Totaal kwam Vincent op
der plaats, dus net geen finale
plaats, desondanks een goeder
serietijd in een r:tieuw PR!! Proficiat.
1500 m. Twee series, Bas Gevaert ·
staat opgesteld in de le serie. Het is
jammer ... maar het wil dit jaar niet
zo bij Bas. Een 5e plaats in 4.08.45
sec. Totaal een toe plaats. Twaalf
man naar de finale, dus Bas zit daar
ook bij. Deze fi nale staat gepland de
volgende dag (zondag) Bas vecht
voor wàt hij waard is, een 9e plaats in
4.07.31. Hopelijk wordt de opgaande
lijn in de prestatiecurve binnenkort
weer opgepakt door Bas. Je moet na
zo'n jaart je studentenleven (en dat
mag best) de knop maar weer
omzetten, want het jaar 2000
betekent voor jou de
seniorenatletiek. Ik ben ervan
overtuigd dat het gaat lukken Bas,
dus er weer ke:hard tegenaan!!!

+1.5
+1.7
+1.6
+1.6
+1.8
+1.7

Jongens A:
,
Op de 800 m zagen zij in actie Bas
Gevaert
serie een 1e plaats, tijd
2.00.68. Bas liep een sterke race, en
gezien de weersomstandigheden een
redelijke tijd. Vincent van der Lans
400 meter een 4e plaats in een tijd
van 52.14. ·

t

ze

6 JUNI NEDERLANDSE
KAMPIOENSCHAPPEN

VETERANEN
Org. Spirit Lelystad

Bij de ·v~terànen 4o+ wcis het Ron
Antheunisse .die ·op de 400 m horden
van start ging en finishte op een 3e
plekmet een tijd van 1 .05.02.
Proficiat met je 3e plaats.

12 JUNI lEIDEN GOUDEN SPIKE
Org. Leiden Atletiek

400 meter heren:
1. Ger Wessel

48.65

7

17.26.03
18.33.73
19.39.94

Het was mooi .weer. Zonnig, heldere hemel,
zomerse temperaturen: ongeveer 25 graden,
geringe wind (zie uitslagen).

4. Chris Pfrommer
7. Arno Molenaar
9. Ton Gevaert
100 m Jongens A:
2. Rob de Wit
3. Bart Immer

100 meter dames:
2. Jessica Ramakers

Kogelstoten Jongens A:
3. Rob de Wit
. 10.85 PR

16 J UNI INSTUIFWEDSTRIJD

HAARLEM
Org. A.V..Haartem/.KAV

Holl~nd

13.46 (+1.8)

Hoogspringe?~

12.14 (+0.4)
1"2.79 idem

meisjes B:
2. Sanne Immer
1.45

100 m J ongens 8:
4. Arjan Buite_r

Kogelstoten meisjes B:
Baltien de Wit
10.79

200 m Jongens B:
Arjan Buiter

26.57

Discuswerpen meisjes B:
24.18
Baltien de Wit

400 m Jongens 8:
4. Matthijs Teengs

59.25

1 00 m heren

3~

serie:

1. René Moesman
4. Jerrr Amsterdam
5. Vincent'"van der Lans
4~ serie
4. Darcy de Windt

200 m heren

Kogelstoten Jongens B:
1. Matthijs Teengs
12.40 PR ·

11.57 (+2.2)
11.98 idem
12.02 idem

Discuswerpen J'ongens B:
3. ~olf de Bruyn
21.17

11.19 (+1.0)

25 JUNI NIEUWEGEIN

2~ ~erie:

1. Vincent van der Lans
4. Remy Cornet
3e serie:
3. Darcy de Windt* .
6. Jerr'f Amsterdam
*Voor Dcircy een PR!
400 m heren 2~ serie:
5. Jaap van Deursen

1500 m heren:
1. Bas Gevaert
2. Getachew Ayele

13.03

Org. Atvernie

23.88 (+1.1)
24.67 idem

Met precies 150 deelnemers hadden wij een goed
bezochte wedstrijd. Mede hierdoor liepen de
ioopnummers iets uit. Door de goede
weersomstandigheden vond nie~~d dit echt erg.
Groag tot onz~ volgende instuifwedstrijd in 2000.

22.73{+2.0)
24.74 idem

100 m heren:
4. Jerry Amsterdam
54.71

12.22

200 m heren:

4.06.2
4.10.10

5000 m heren:
8

4. Jerry Amsterdam

24.20

3000 m heren:
4. Bas Gevaert

9.14.41

lOO m dames:
3. Jessica Ramakers

13.96

Ierspringen dames:
~. Jessica Ramakers

4.62

400 meter zag er uitstekend uit. Een
1 e plaats in 48.02 sec. Dus Ger
pkxatste zich voor de finale. Ook hier.·
een voortreffelijke race voor Ger
een 5e plaats in de zeer goede tijd
van 47.97 sec. Het gaat weer de
goede kant op ... houden zo!!
Jeffrey Suilivan was onze man op de
5000 meter. Wij zagen hem 12x
voorbij komen. J effrey maakte -een
goede indruk in het wel heel sterk
bezette veld, een 9e plaats met een
tijd van 14.31.0
Niels Terol onze speerwerper in
1998 nog 3e tijdens het NK maakte
geen sterke indruk. Zijn 57.24
meter bleef behoorlijk achter bij -die
worp van 64.50 meter van 9 mei jl.
Er zijn omstandigheden welke zo_n der
meer bepalend zijn geweest voor
deze mindere prestatie. Een drukke
baan, sinds kort een zelfstandig
huishouden etc.
Ni~ls je bent nog super jong, pak de
draad weer snel op. Ik ben er zeker
. van dat alles weer op de rails komtm

~6

EN 27 JUNI APELDOORN
"EDERLANDSE

CAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN
)rg. A.V. '34

)eze door A. V. '34 op voorbeeldige
vijze georganiseerde Nederlandse
Senioren Kampioenschappen hadden
llle omstandigheden mee!!
Schitterend weer een
/OOrtreffelijk~ acçommoC::1tie daar
n het Apeldoornse Orderbos. Het
;tadsbestuur had er alles aan gedaan
>m de accommodatie tot in de
>Untjes te verzorgen. Apeldoorn
1\tletiekstad, de slogan van het
Jemeentebestuur en de A. V.'-34-érs
verd voor de volle 100% bewaarheid.
Ta ... behoorlijk jaloers was ik wel,
vat een ·verschil met de Haarlemse
werheid, deze dames en heren en· nog ahijd te roepen
>rober_
-laarJem Sportstad!!! Neem nu alleen
m~e~ Haarlemse a:tletiekbaan. We
~oeten het al een aantal jaren doen
neteen gedeeltelijk afgekeurde
&ccommodatie (werpkooi). Misschien
mnnen wij de hele boel verplaatsen
1acir het Honkbalstadion daar schijnt
~en ondempbare put .met florijnen te
iggen. ·
~aar gènoeg hierover!! ··.
;er Wessel zagen wij als eerste
Haarlem" atleet in actie. Zijn serie

2 JUU INSTUIFWEDS11UJD

AMSTERDAM
Org. AAC

Vincent van der Lans was de .enige
Haarlem deelnemer aan_deze ·
wedstrijd. In_de 4e serie 800 meter
kwam Vincent als 1e over de finish.
Zijn tijd 1.58.00 betekende tevens
de snelste tijd van de in totaal 23
deelnemers.

9

SENI OREN KOMPETITIE 1999
9 mei te Hoorn -en 20 juni te Krommenie
HELAAS ..... .
Dit verslag begint met helaas, omdat we het niet gered hebben
uit de degradatiepoule te blijven. We zullen eerst de stand
maar eens bekijken:
1e wedstrijd
2e wedstrijd
totaal
:)..9.782 {1)
18.974 (1}
1. Ciko'66
38.756
2. Ilion
18.918 (2)
18.898 (2)
37.816
3. Argoï77
17 . 797 (3}
18.525 (4)
36.322
4. Nijmegen
18.099 (6)
17.762 (4)
35.861
5. Sparta
18.697 (3)
17.117 (7)
35.814
]._6 . 9 3 8 ( 11 )
6. Hollandia
18.006 (71.
34.944
18.448 (5)
7. Lycurgus
-".6 . 361 (19)
34.809
17 .515 (14 )
8. De Keien
17.234 (6}
34.749
17.692 (11)
9 . AAC II
16.956 (9)
34.648
17.90 4 (8)
10. Parthenen
16.704 (15)
34.608
11. Impala
17.835 (9)
16.748 (14)
34.583
12. Hellas · rr
17.425 (15)
16.977 (8)
34.402
17.617 (12)
13. SAV
16.781 (13)
34.398
34.359
14. Leiden at l.
16.729 (20)
17.630 (5)
15. Spartaan
17.3 2 7 (16)
16.924 (12)
34.251
17 .2 19 (17)
16.949 (10)
16. Phoenix
34.168
17.720 (10)
16.175 (20)
17. Startbaan
33.895
18 ~ - · Gac
16.872 (18)
16.650 (16)
33.522
16 . 834 (19)
16.399 (18)
19. Aav'36
33.233
16.601 (21}
20. Achille s Top
16.481 (17)
33.019
21. HAARLEM
17.601 (13)
15.124 (22)
32.725
16.600 (22}
22. Dem
15. 773 (21)
32.373
14.668 (23)
11.077 (23)
23. Gouda
25.745
10.327 . (2 '± )
12.878 (24)
24. Groene ster
23.205
Hierbij aangetekend, dat vanwege het · slechte weer het polsstokhoogspringe n bij de 2e wedstrijd is geschrapt.
De bovenste 6 heb ben zich geplaatst voor de finalepoule. De
onderste 6 gaan naar de degradatiepoule (wij dus ook) . Daarvan
zullen 4 ploegen degraderen. De stand wordt opgemaakt door het
gemiddelde van de voorwedstrijden (=helft 3.e kolom) op te
tellen bij het resultaat van de 3e wedstrijd. Deze wedstrijd
is
.
ZONDAG 19 SE ?TEMBER
plaats nog onbekend .
Hoe heeft h e t allemaal zov er kunnen komen? Nadat de
eerste wedstrijd een 'veilige' 13e plaats opleverde, kwamen we
in _de 2e wedstrijd niet verder dan een 22e! Het probleem zit
hem ·hoofdzakèlijk in het ontbreken van r ·e serves. We hadden de
2e wedstrijd niet de beschikking over Guus Groskamp en Darcy
de Windt, verder moesten we nog wat schuiven met Vincent
v.d ~ Lans. Dit vinden we.terug in de lOOm, ver, hinkstap en de
4x100m. Bij elkaar leverden deze 4 nummers ons een verlies op
van 1612 punten! ! Geluk. bij een ongeluk was, dat het polsstokhoog de 2e we dstri jd uit c ~ uitslagen werd geschrapt, want
Juma haalde de aanvangshoogte niet. En daarmee zijn 2337 van
de 24 77 verliespunten verklaard. Waren er ook verbeteringen?
Ja uiteraard: Ger Wesel, ja altijd hij weer: 48.99 op de 400m
en ook zijn aandeel in de 4x400 was weer groot. Jeffrey Sullivan zag zijn spaanse trainingsstage beloond met een nieuw p.r.
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op de steeple: 9.03.37 onder barre omstandigheden. Tijdens het
eerste gedeelte van de wedstrijd was het trouwens beestenweer!
Herfstachtige buien en verv.elende wind. Nog een nummer wil ik
noemen ! de 4x400rn deze keer met Remy Cornet en Jaap v. Deursen
in de· p loeg liepen 9sec sneller dan in de le wedstrijd. Vooral
het lopen van Vincent v.d . Lans maakte indruk, maar hij had dan
ook wel wa t goed te rnaken na zijn zwakke BOOm.
DE VOLLEDIGE UITSLAGEN:
achtereenvolgens le en 2e wedstrijd prestatie en punten
lOOm ·'
Jerry Amsterdam 12.54 - 474
Guus Gros~arnp 11.62 - 661
René Moesman
11.46 - 697
René Moesman
11.63 - 659
20Óm
René Moesman
23.56 - 6B5
René Moesman
23.94 - 650
400m
Ger Wessel
49.B4 - Bl2
Ger Wessel
48.99 - 851
Vincent v.d.Lans 53.25 - 669 Jaap v.Deursen 54.44 - 623
BOOm
Bas Gevaert
2.01.06 - 729 Vincent v.d.Lans 2.n6.73
638
1500rn ..
4. 0B.l7 - 749
Jeffrey Sullivan 4.03.12 - 790 Ba s Gevaert
Getachew . Ayele 4.04.33
780 Getachew Ayele 4.06.54
762
5000rn
16.23.67 - 671
Ton v.Do9rn 15.57.56 - 721
Ton v.Doorn
llOinhrd ·
Niel13 Terol
· 17.04 - 657
Niels Terol
16.7B - 679
400mhrd
Rob , de Wit ·
64.21 - 595
Ron Antheunisse 65.51 - 565
3000rn st.ch
Jef~rey Stillivan 9.16.8i- 874 Jeffrey Sullivan 9.03.37 - 921
yerspringen
Darcy de Windt 6 ..61 - 738
Rob de Wit
4.71 - 299
Vincent ~.d.Lans 5.65 - 526
Jerry Amsterdam 4.08 - 135
hinkstapspr.
Darcy de Windt 13.31 - 708
Han Baauw
10.03 - 341
hoogspr..ingen
Jurna v.Amsterdarn 1.75 - 634
Juma v.~msterdarn 1.85
725
polsstokhoog
Jurna v.Arnsterdam 0 .
Juma v.Amsterdarn 3.80 - 754
kogelstoten
Leo v .d.Veer
11.59 - 572
Leo v.d.Veer
11.77 - 584
Etienne de Groot 10.48 - 491
Ruud Wielart
10.39 - 489
kogelslingeren
Etienne de Groot 20.7& - 307
Rob de W~t
15.90 - 194
diskuswerpen
Rob de Wit
28.65 - 443
Ruud Wielart
30.04 - 475
speerwerpen
59.24 - 752
64.50 - 816
Niels Terol
Niels Terol
4 x lOOm
Guus G., Darcy de W., René M Jerry A., Juma v.A. 1 René M,
Niels T
45 .15' - 1473
Ger w.
43.57 - 1663
4 x 400rn
Rerny Cornet 1 Jaap v-.D. , Vincent
Ger W. , Bas G. , Rob de W.
3.2B.09- 1436
Vincent v.d.L. ?.3 7.02 - 1259 v.d.L.,Ger
15.124
totaal
17. 601

w:
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René.
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Het werd gelukkig weer een beetje
goed gemaakt door het ontvangen
van een br~ef. Deze brief klg bij de
meeste mensen
van AV Haarlem in. de
'
bus. Hierin werd verme1d dat men
uitgenodigd was tot het meemaken
van een heuse Pasta--party in huize ..
Mo Jenaar. Als voorwaar.de .goJd, dat
men tijdens de Spaarnwoudeloop zijn
uiterste best r.ad gedaan om het
festijn in goede banen te laten
-leiden. Er bleek ook .een·illegaal ·
persoon te zijn uitgenodigd of waren
het er toch meer? {wij doen -hier
verder geen mededelingen over)
De avond zelfwas tot in de puntjes
verzorgd (we hadden ook .niet .anders
verwacht). Dhr. Bart(?) Boesten, die
trakteerde op -champagne we-gens ·
het beginnende veteranenschap, had
op deze avond voor ·sommige ·lieden
bedankjes in petto.
LeX v.d. Pol voor de jarenlange
inspanrong als vrijwiJiiger en John
Jongboom voor het niet wegwaaien
cq. wegregenen op het verve~ste
punt van het parcours. Ook onze
blarenkoning Mart~n ·had -een_.
·verrassinkje voor Appeltje in petto . .
Namelijk een prachtige·ingelijste
foto van een verregend Appeltje.
Arno nog bedankt, namens iedereen;
voar de lekkere pasta en
bijbehorende versnaperingen.
V€rvo~gens driemaallOkm door
Velserbroek op ·Jerscheidene
vrijdagavoflden. Heklas WQS de
opkomst (ikke 0-maal) zeer gering

Zijn rustigere tijden

aangebroken?
Zo, aangezien ons trio PPT
gereduceerd is tot 1 P, ben ik
genoodzaakt hulp in te roepen van
mijn vrouwtje bij het produceren van
dit stukje (valt mee).
Er zijn in de afgelopen maanden
menige wedstrijden verlopen.. Om te
beginnen met een zwoele
donderdagavond in het lieflijke
dorpje Bloemendaal. A V Haartem was
goed vertegenwoordigd en er 1r1erd
stevig doorgestampt op de stei Ie·
hellingen van 'tl<opje. Eindelijkben
îk onder die magische 1 uur-tijd
gedoken, dankzij kopwerk V<ln Dhr.
Roei R.
0, ja Arno, even tussendoor, je hebt
nog een weddenschap verlo~n over
het·wel of niet ·struikelen van het
paarse kabinet. <?verigens doken na
de wedstrijd ook weer de inmiddels
beroemd geworden T-shirtjes op,
weet u nog wel??
Na dit evenement was ik in de
veronderstelling dat ik atle heuvels
cq. bergen .in Nederland met gemak
aankon. Dus, bestoot ik tweede
pinksterdag naar NiJmegen af te .
reizen om daar de 7 -Heuvelen te ·
trotseren. Dit vie~ echter vies te.gen.
12

van de zijde v::ti A\/ H~ar lem. Alieeti

wezentje, genaamd Sjakko!

Conno du Fosse heeft 3-maal de

Gefeliciteerd!

fini sh weten te bereiken. Goed

(Voor oplettende kz.ers, ·deze

gedaan!

geboorte aankondi9ing stond al in ons

Als laatste was daar dan de halve

-vorige clubblad!, red.)

marathon van Bergen. Op deze

Uitslagen

warme zaterdagavond werden de
messen 9.esJepen door de f.ami lie P.

·20/05 UONS ·HEUVELLOOP l5km

(het waren er. zowaar 3 i.p.v. 2, huhn.
-De. jongste was in bloedvorm en
heeft waarschij n~ijk het pr van dhr

Mannen senioren

A. Tol verbroken (?).
Goed :genoeg .geouweneeld over de
wedstrijden en·pasta's eten. Nu even

.7-Chris·Pfrommer

9 J eroen Peeters
14 Adri Tol

.():55:57
0:59:49
1:04:26

naar de reaJiteit. Hoe staat het met
de heren, die Git jaar· een poging

Mannen 50+

gaan wagen om de:.Jungfrau-joch te

1 Roei Ramakers
4 Martin vd Weiden
6 JohnJongboom

besteigen?
Ze trainen .in ieder gevat braaf elke

1:00:20
1:02:34
1:04:04

warme zon~agochtend in de duintjes

24/05 ZEVENHEUVELENLOOP
15krn

om het gevoet ·voor bergjes e.d.- aan
te voelen. M~~igeen heeft helaas
hier 'en daa~ pijntjes, blessures en
blaren. H oorde ik onlangs .M artin H.

mannen senioren

te Achterhoek at niet weer klagen en

-4 70 Jeroen Peeter

1:01:50

zeuren over zijn blarenwinkel?
Om af te sluiten is me opgevallen dat

02/07 VELSERBROEKLOOP l 'Okm

dhr. ·Bart (?) Boesten tijdens -de

·Mannen senioren

1 Getachew Ayele

warming-up van d.e donde.t dagavondtraining op de baan zich ontfermde

8 Arno Motenaar
17 Adrie ToJ

over het lot van de laatste T-

0:33:04
0:39-:20
0:4.3:07

shirtjes. ~ach, ze kunnen ook handig
zijn als po~tsdoekjes, zijn ze nu
eindelijk op?) ·

Mannen 40+
6 Con~o du ·fosse
13 Bart (?)Boesten

Dan nog.een heugelijke mededeliog,
want dhr A~ Tot en zijn Maaike te H.

0:38:44
0:41:41

·Eindstand na 3lopen

zijn ouders geworden van een nieuw

5 Conno du Fosse
13

272 pnt

:>E 100 HAARLEMSE HELDEN VAN DE 20e EEUW
Samengesteld door Frank van Ravensberg
)eel6, plaats 40 t/m 31
\la het publiceren van de 40 over·gebleven namen vorige keer had ik gehoopt op wat meer
nzendingen va.n de lezers van de Wissel van hun favoriete top 3, maar op een enkeling na
1eeft niemand gereageerd, áf wacht iedereen tot het laatste moment? Enfin, je lijstje met
favoriete AV Haarlemm_,;rs blijft welkom bij Frank van Ravensberg, Utrechtsedwarsstraat
41-1, 1017 WB Amsterdam, tel. 020-4208172 of via e-mail naar
:>ostbus@ravensberg.demon.ni. Uiterste inzenddatum 30 september 1999.
)eze keer de nummers 40 tot en met 31. Daarbij ook mijn broer Evert. Hij von~ zelf dat
nijn stuk over hem wel wat lang was, maar ja, over je broer weet je nou eenmaal het meest
te vertellen. I!< hoop dat jullie me dat niet euvel duiden.

40. Anja ··Srnits (geb. 1-5-1955)
_id van AV Haarlem geworden in december 1972. Kwam daarvoor uit voor Atmodes. In 1974
Iertrokken naar DEM (Beverwijk).
·
Beste presterties bij AV HCio~lem: 100 m 12.6 (1973) CR; 200 m 25.9 (1973} CR; 100 m
1orden 15.0 (1973) CR: vijfkamp 3872· punten (1973) CR; hoog 1.65 (1973) CR; ver 5.73
(1973) CR; kogel 10.50 (1973) CR; speer 30.82 (1973) CR; 60 m indoor 8.0 (1973) CR; 60 m
norden indoor 9.1 (1973) CR; veï indoor 5.56 (1973) CR.
Onze beste allround atlete ooit, die echter maar kort bij ~V Haarlem bleef. Anja was al in
net eind van de zestiger jaren een sterke meerkampster bij Atmodes. Toen AV Haarlem
eind 1972 een eerste poging deed tot het oprichten van een damesafdeling was Anja een
van de eerste meisjes die lid werC:~n. E.e.a. waarschijnlijk gestimuleerd door haar vader,
die toen yoorzitter van onze club was. Anja kende in de winter van 1972/1973 een
droomstart: deNK ir.door leverden bij de meisjes A 2x goud (op de 60 m horden en bij het
verspringen), en een 5e plaats (op de 60 m) op. Haar prestatie op de 60 m horden geldt nog
altijd als clu~record. Het b.aanseizoen was nog mC!ar net begonnen of Anja behaalde een
derde gouden medaille door Nederlands jeugdkampioene op de vijfkamp te worden. Met
3872 punten haalde zij niet G! 1een de limiet voor de Euro~es~ jeugdkampioenschappen in
Duisburg (D), maar ook waren haar prestaties tijdens die meerkamp goed voor 6
clubrecords, zowel bij d~ junioren als bij de seniore"'~ de 200 m (pas in 1990 door Brenda
Stoete verbeterd), de 100 m horden (in1994 door weer Brenda Stoete verbeterd, maar
nog altijd wel jeugdrecord), het verspringen (in 1993 door Mieke van der Kolk gebroken,
nog wel jeugdrecord), het kogelstoten (in 1992 door Toos Stoete aangescherpt), het
hoogspringen (nooit verbeterd) en de vijfkamp (nooit verbeterd). Een maand na deze
succesvolle vijfkamp kreeg . ~r.ja ~en teleurste ~'ing te verwerkent en zij op deNK jeugd
met slechts enkele centimeters geklopt werd op de 100 m horden: voor haar restte nu
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'slechts' ::zi iver: B:}hct vc rspringe n werd z ij als favoriete slechts 5e en bij het
hoogspringén 12e. Zij -hodbj dezeNKop 2x goud gerekend. BijdeNK senioren werd Anja· ·
4e op de 100 m horden en 6e bij het verspringen. Een tweede teleurstelling kreeg Anja te
verwei~ken toen zij in een selectiewedstrijd voor EK jeugd op de vijfkamp onder zeer
slechte otnstandighèden 146 puntei1 te kort kwam om opnieuw de limiet te hal~n en
daardoor uitzending misliep. V/?.llw.iam Anja in 1'173 vier keer uit voor de Nederlandse
ploeg: in Wilheimshafen (D), Brussel (B), Antwerpen (B) en Sittard, waar zij uitkwam op ·d e
onderdelerl'vijfkamp, 100 m horden, versprir.gen en 4x100 m. Anja besloot het seizoen 1973
met clubrecords op de !00 m (in 1988 door Brenda Stoete verbeterd) en bij het
speerwerpen (in 19~0 door ti,Jr•!ies Kvopma'1 verbeterd, maar nog wel jeugdrecord), terwijl
ze en passant nog c k~kampioene op de mee-rkamp werd. Na het seizoen 1973 stond Anja op
de Nederlot'1 dse jeugdrar:glijst le op de 100 m horden, 2e op de vijfkamp, 3e bij het
verspringen en 9e biJ bet hoogspringen. Aller tijden ~~tond ze 6e op de 100 m horden. Mede
doordat de damesafdeling bij AV Haarlem zeer klein bleef (en na het jaar 1974 zelfs ter
ziele ging) .verdween de ook o!:. 3Upporter zeer oe ;·!eve Anja naar DEM. Als seniore bij DEM.
verbeterde Anja nog wel haar beste prestaties bij het hoogspringen (1.68 in 1977) en bij
het vei"'Springen (5.80 in 1975), mcar ze kon geen Nederlandse titel meer toevoegen aan
haar indrukwekkende rijtje van 1973. Medio jaren zeventig stapte Anja in het
huwelijksbootje (en heet s ;ndsd!en Anja Akkerman) en vrij kort daarna stopte ze met
topatletiek. In 1992 was ze weer ter·L~g op de atletiekbaan. Inmiddels veterene bleek Anja
het nog niet verleerd te zijn, want ze sprong dat jaar nog 5.05 vèr. Een jaar later werd ze
op de NK veteranen 3e op de 100 m, Ze bij het hoogspringÊm én le blJ het verspringen ..
Later verbeterde ze ook nog div~rse Nepcrlat:~dse veteranènrecords. Anja woont
momente~.l in Beverwijk. Haar vader, I.D. Smits (overleden op 15 juli 19S2), was begin jaren
zeventig gedurende 4 jaar voorzitter, ook was hij een vermaard starter. MIJo!. J.J." Sm.i ts
werd in 1973 lid van d~ trimgroep binnen AV Haarlem. Rón Smits, de broer van Anja, was
vooral,.als C-junior succesvol m~t 5 medailles (waarvan !gouden) op deC-spelen en
dubrecords op de .100. m· hor~e~.• het hoogspringen, het hink-stap-springen, het
polsstokhoogspri~gen. ·en de 4xi00 m. Roti i's 150e geëindigd in dit overzicht van de eeuW~
Lydia Smits was ee~ verdienstelijk at!e~e bij Atmodes en Robina Smits kwam bij de fusie
eind jaren tachtig a ls B-juniore over van .~tmodes naar AV Haarlem. Robina was vooral als
hoog- (1,.50 in 1989) e~· ve:-springstc.r (5.0Q in 1990) actief.
.

39. Han

.-·

.

~.

.

d~ Roode .(:Je.b. dntui>c O!",be~.::ncl)

Actief van 1939-1944. .·
Beste prestaties: 400 'm 52.5 (1939); 800 m 1.58.8 (1941); 1000 m 2.34.1 (1941) CR; 1500 m
4.06.3 {1941)-CR; 1 tnijl4.37.6 (1943): 3000 m.9.02.6 (1944) CR; Zweedse estafette 2.06.~
(1939) CR; 4x400 m 3.32.8 (1943); olympische estafette 3.38:8 (1940); 3x1000 m 7.54.5
(1943) CR; 4x800 m 8.14.0 (1943) CR; 4x1500 m 17.02.0 (1942) NR en CR.
Sterke middenafstandloper, die zijn gr0otste successen in estafetteverband vierde. Han
liep in 1939 in de PH-bekerfinale de 800 min t:.01.4 en kreeg daarvoor van het bestuur de
Van Musscher-beker, die hij overigens moest delen met Jan Koopman. Daarna volgden 4
15

jaren op nationaal topniveau. Han won op deNK 3x goud op de 4x1500 m (1941, 1942, 1943).
Zowel in 1941 als in 1942 werd daarbij het Nederlands record verbeterd. Individueel pakte
hij ook nog 2x zilver op de 800 m (1940, 1941) en lx brons op de 1500 m (1943). Met de
HAV wist hij 2x clubkampioen van Nederland te worden (1941, 1943).
Han reeg de clubrecords aaneen op de 1000 m, 1500 m, 3000 m, de Zweedse estafette, de
3x1000 m (2x; de tijd van 7.54.5 is nooit verbeterd), de 4x800 m e n ·de 4x1500 m (2x, de
tijd van ~7.02.0 bleef 23 jaar ongenaakbaar). In verband met een 1500 m tijd van 4.09.9
kreeg Han na het seizoe'! 1940 van het bestuur de Kreigsmanbeker. Hem zou ook nog een
keer de Pim Mulierloop winnen:

38. Jos Fiel.mich (geb. 14-9-1949)
Actief van 1965-1974.
Beste prestaties: 80 m 9.8 (1965); 100 m 11.9 (1966): 300 m 39.2 (1966): 600 m 1.38.2
(1965); 4x100 m 45. 4 (1965); 110 m horden 15.5 (1.969); 400 m horden 1.02.1 (1967); hoog
1.95 (1973); ver 6.20 (1966); speer 32.22 (19613); 60 m horden indoor 8.5 {1971) CR; hoog
indoor 1.80 (1971) CR.
Groot talent op de horden en het hoogspringen, dat met iets meer trainingsarbeid zeker
een 2 meter-springer had kunnen worden. Jos wist in 1965 al gelijk het clubrecord
hoogspringen bij de jongens B .te evenaren (1.70). In 1966 zou hij dat record nog 3x
verbeteren en op 1. 78 brengen. Daarnaast ging ook het record op de zeskamp eraan en zou
hij op de 110 m horden 15.6 lopen, een prestatie die in 1979 (13 jaar later!) op de
clubrecordlijst terechtkwam en pas in 1987 zou worden verbeterd.
Als A-junior bracht Jos het clubrecord hoogspr ingen in die groep via 3 verbeteringen op
1.85. Indoor bracht hij het record op 1.75 en werd hij_ ook recordhouder op de 60 m horden.
Ook bij de. senioren werd J os vervolgens nog clubrecordhouder bij het hoogspringen indoor
(2x) en op de 60 m horden indoor. In de loop van 1971 was hij al zijn hoogspringclubrecords
al weer kwijt aan ene Ruud Wi.e lart. Zeer succesvol was Jos op deNK, waar hij 3x goud wist
te veroveren: hoog jongens B (1966), 110 m horden jongens A (1967) en hoog jongens A
(1968). Als· senior was hij nog wel een belangrijke kracht in de PH-bekerploeg en
verbeterde hij ziCh bij het hoàgspringen nog van 1.85 naar 1.95, maar belangrijke
wapenfeiten op deNK waren er niet meer. 4x kwam Jos uit in de Nederlandse ploeg (in
1966, 2x in 1967 en in 1968), ci.e laatste keer in hd kader van de Koninkrijksspelen. Na het
seizoen 1968 kreeg hij van het bestuur de juniorenprestatiebeker i.v.m. ~ijn hoogtesprong
van 1.85. In 1974 stopte hij, nadat hij het in de competitie had moeten afleggen tegen
Evert van Ravensberg die ondanks een 3000 m steeple tussendoor nog 5 cm hoger sprong
dan Jos. Jos woont nog steeds in Haarlem, nota bene in dezelfde straat als onze voorzitter,
tevens zijn voor~li51e trainer. Vader·Leo Fielmich was eind zestiger jaren gedurende 2
jaar bestuurslid.

37. Cees van der

.Rh~e (geb. 14~1-1954)

Actief van 1971-1988.
16

Beste prestaties: 100 m 11.8 (1972); 200 m 24.4 {1975); 400 m 53.8 (1975); 1000 m 2.52.3
:1974): 4x100 m 45.2 (1981); hoog 1.65 (1976); ver 5.91 (1974); kogel13.05 (1977); discus ···
29.94 (1974); speer 64.40 (1981).
;Jnze meest succesvolle speerwerper~ Cees werd als junior 3 jaar achter elkaar
;peerwe.rpkampioen van Nederland: in 1971 bij de jongens Ben in 1972 en 1973 bij de
jongens A. ·En passant pakte hij nog een bronzen medoilie mee op de 4x100 m jongens A
~1972). In 1972 en 1973 kwam Ceès 5x uit voor de Nederlandse jeugdploeg: in Curaçao
~Ned. Antillen), Utrecht, Wilheimshafen (D). Antwerpen (B) en Paramaribo (Sur.). Bij de
iaatste landenwedstrijd in het kader van de Koninkrijksspelen won hij het speerwerpen.
Verder verbeterde Cees in zijn eerste drie seizoenen de dubrecords speerwerpen jongens
B, speèr·werpen jongens A (5x, pas in 1994 werd zijn 63.12 overtroffen), kogelstoten indoor
jongens A (zijn 12.75 werd eerst in 1993 verbeterd) en speerwerpen senioren {2x).
Vanaf 1972 tot en met 1988 was Cees als speerwerper, kogelstoter en estafetteloper
~4x100 m reserveploeg) een vaste kracht in de strijd om de PH-beker. In zijn eerste
seniordijaren had hij echter moeite zijn successen bij de junioren een passend vervolg te
Jeven. Wel werd hij in 1976 clubkampioen op de zeskamp en werd hij in 1977 3e. Op de NK
<wam hij in die periode niet verder dan een 8e plaats bij het speerwerpen in 1975.
[n 1980 en 1981 wist Cees weer sterk terug te komen en via 2 verbeteringen bracht hij het
dubrecord speerwerpen op 64.40 (een afstand die pas in 1997 verbeterd werd). In 1980
Nerd hij 7e op deNK bij het speerwerpen. Vanaf 19G2 r ichtte Cees zich alleen nog op de
:ompetitie, waar hij alleen nog speer wierp. Hij wist met de in"1986 ingevoerde nieuwe
speer (waardoor alle oude records waardeloos werden) de eerste clubrecordhouder te
Norden' er:t dat record in 1987 te verbeteren tot 54.56. Een jaar later nam hij afscheid in
je finale Van de hoofdklasse degradatiepoule. Toen had hij er 43 PH-bekerwedstrijden op
zitten, waarin hij 83x in actie kwam. In 1971 kreeg Cees van het bestuur het WG-Schild
Jitgereikt. Hij is begin jaren zeventig nog 3 jaar redactielid van de Wissel geweest.
Tegenwoordig woont Cees in Amsterdam, waar ik hem een paar jaar terug al joggend
in het
bij hem om de hoek liggende Vondelpark.
tegenkwam
.
..

36.

Ev~rt

van

~avensberg {geb. 4-2-1953) .

jd van AV _Haarlem geworden in 1970. Kwam daarvoor uit voor AV Weert. Actief tot en
net 1993. Beste prestaties bij AV Haarlem: 100 m 12.8 (1971): 300 m 42.2 (1970); 400 m
55.6 (197'2): aoo _m 1.55.0 {1978): 1000 m 2.28.2 (1976) CR: 1500 m 3.49.4 {1978) CR: 1 mijl
4.11.1 (1978) CR: 2000 m 5.29.3 (1981) CR; 3000 m 8.13.6 {1978) CR; 2 mijl9.19.6 (1976)
~R; 5000 m 14.23."3 (1978) CR: 10.000 m 30.46.0 {1978) CR; 15.000 m baan 49.17.4 {1979)
~; 10 mijl51.33 (1982); 1 uur 18.220,38 m (1979) CR: 20 km 1.04.55 (1982) CR; halve
narat};lon; 1.08.03 (1982): marathon 2.34.32 (1982); 4xl00 m 49.7 (1976); 4x400 m 3.39.4
:1973.): 4x800 m 7.50.1 (1978) CR; 4x1500 m 15.56.73 (1981) CR; 4x15 km 3.29.36 (1974)
~R; ilo m horden 20.7 {1977); 400 m horden 1.00.4 (1979); 1500 m steeple 4.38.2 (1971):
2000 m steeple 6.24.9 (1972) CR; 3000 m steeple 8.48.0 (1979) CR: 1000 m snelw. 4.43.7
~1981): 3000 m sr.elw. 18.21.57(1985); hoog t85 (1976); polshoog 2.40 (1972); ver5.62
~1971); h.s.s. 10.86 (1977); kogel 8.56 (1977); discus 24.46 {1974): speer 35.70 (1972); 400
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m indoor 58.9 (1971) CR: 800 m indoor 2.00.6 (1975); 1500 m indoor 4.02.6 (1979) CR; hoog
indoor 1.70 (1971).
Trainingsbeest met een enorme vechtersmentaliteit, wiens atletiekloopbaan altijd werd
afgeremd door ziektes {bronchitis) en blessures (allerlei soorten). Evert begon in 1967 met
atletiek. Hij deed als junior alle nummers, maar kwam toch vooral op de middenafstand, de
steeple-chase en het hoogs~ . . ii;gcn het beste rr~ce. Ook deed hij vE.. ; I aan strandlopen, die
toen nog veel werden gehouden. BijdeNK jeugd eindigde hij 7x bij de eerste 7: 4e op de
2000 m steeple (1972), 5e op de 1500 m (1972), op de 1500 m indoor (1972) en op de 1500
m steeple (1971), 6e op de 400 m horden (1972) en 7e op de 1500 mindoor (1971) en de
tienkamp (waárcp hij in 1972 het totaa! van 4520 punten scoorde). Evert vestigde
jeugdclubrecords-op de 400 m indoor, 1500 mindoor (2x) en 2000 m steeple (2x), behaalde
bij de A-jeugd een overwinning bij de Pim Mulierloop (1971) en stond na het seizoen 1972
4e op de Nederlandse ranglijst op de 2000 m steeple.
Als senior 'boekte hij eerst wat overwinningen in kleinere regionale wedstrijden zoals de
Njord '59 kerstveldloop in Ov...;rveen (1973,1974 en 1975), de Bevrijdingsloop in Spaarndam
(1975), de Sportfondsenbadloop in Haarlem (1975) ..-:"'het clubkampioenschap veldlopen
(1973) en maakte hij kennis met de lange afstand (o.a. door in 1973 als 20-jarige een 50 km
lange strandloop uit te lopen in 4.29.44, waarmee hij de jongste Haarlemmer is die ooit
hardlopend een afstand boven de marathon volbracht), alvorens vanaf 1976 de grote
successen kwamen. Hij won dat jaar de prestigieuze AAC-strandloop in IJmuiden (11 km in
37.00) voor mensen als Hans Koelema~, Arne Evers en Aad Buitenhuis. Evert maakte
vervolgens optimaal gebruik von de komst van kunststofbanen, eerst in Duitsland (Duiken)
en België (Hechte!, B~ussel) e'1 tater in Nederlo.nd (o.a. in Haarlem . Sittard en Roosendaal),
want vooral vanaf 1976 trok hij alle clubrecords tussen de 1000 men de 15 km naar zich
toe, naast diverse andere afstanden, samen een unieke reeks.
Evert groeide uit tot de meest complete loper die we ooit gehad hebben, omdat hij zowel
op de baan, op de weg, cp d.e cross als op de steeple chose successen behaalde. Zijn lijst
met clubrecords bij de senioren (40 stuks) i~ indrukwekkend: 1000 m, 1500 m (2x), 1 mijl
(3x), 2000 m, 3000 m (3x), 2 mijl (2x, zijn 9.19.6 is nooit verbeterd), 5000 m (4x), 10.000
m, 15.000 n1 (zijn bct;~ntijd van 49.17.4 is alleen op de weg verbeterd}, 1 uur (2x), 20 km
(2x), 3000 m steeple (9x, zijn 8.48.0 is nooit verbeterd), 4x800 m (de 7.50.1 is in feite
gelijk ~on het huidige record), 4x1500 m (3x, de 15.56.73 is nooit verbeterd), 4x15 km (de
3.29.36 is nooit verbeterd), 400 mindoor en 1500 mindoor (3x).
Als senior nam E\'ert sir ,;:.: > 1.::74 j.::crlijk·s ckel aan de NY. op zijn specialiteit, de 3000 m ,
steeple. ·Op dat .n!.Jmmer belandde hij aanvonkelijk nogal eens languit in de waterbak, maar
later ontwil<kelde hij een superieure techniek, die hem voorbij betere lopers bracht. Door
zijn kwakkelende gezondheid, waardoor hij vooral met warm weer (en indoor)
onoverkomelijke prebiemen kreeg, zat er echter nooit goudïn: 7e in 1974, 6e in 1975, 6e in
1976, 4e in 1977 (en lOe op de 1500 m), 2e in 1978, 3e in 1979, 9e in 1980, 7e in 1981, 3e in
1982 (en 1e in B-loop op de 10.000 m), uitgevallen in 1983, 7e in 1984, 7e in 1985 en 4e in Bfinale in 1986. Ev"':rt wist naast 3 steep.le-mec.;.Jilles ook nog twee andereNK-medailles in de
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11acht te _slepen: op de 4x1500 m (2e in 1981) en bij de veteranen op de
:kiden/"1~ratJ,onestafette (3e in 1993).
:vert had ook een belangrijl< aandeel in de historische 2e plaats die een ploeg van 10
-faarlemmers in 1987 behaalde in de 24-uurs estafette in Apeldoorn (tegenwoordig
..Jederlands-kampioenschap) met 432,079 km, de beste afstand ooit door een Haarlemse
,Joeg gehaald. In de PH-beker i::; hij van onschatbare waarde geween. Van 1971 tot en met
l990 was Evert vrijwelaltijd present, zelfs als hij nauwelijks fit was. In 1993 beëindigde
lij noodgedwongen na 66 bekerwedstrijden (een absoluut record voer Haarlem) zijn PHoopbaan. Zijn lichaam wilde niet meer, vooral de hamstrings, lage rug en de kuiten beletten
1em door te gctan. Dat hij vanaf 1976 regienaai en notionaal bi,j de top hoorde bewijst ook
~e lange lijst aan overwinningen iP1 die periode: de Pim Mulierloop in Velsen (t9n), .
strandlopen in Bloemendaal (1978, 1979, 1982, 1984), de 10kmop de baan in Haarlem
(1979, 1986), de 10 mijl van Nieuwe Brug (1982 en 1987, de laatste keer na een heroïsche
strijd met Peter Swiers (AV Haarlemmermeer) die hij na een fantastische inhaaltrace in de
laatste honde.rqen.meters nog \ Jorbij ging), de Houtloop in Haarlem (1985, 1989), de DWTIoop in Overveen (1986, 1987), deLionsloop in Overveen (1987), onderlinge crossen (1981 en
1989, bij de eerste gelegenheid werd hij clubl<ampioen), de winterronde van de Bop van der
Pol-loopgroep (1989), de 7 km tijdens de TROS-loop (3x) en de onderlinge zeskamp voor de
lange afstandlqpers (1988, 1990). Legendarisch was ook zijn sprong over een diChtslaand
koeienhek tijdens een cross in Santpoort, alhoewel hij daar uiteindelijk 'slechts' tweede
werd. Evert stond in 1978 3e van Nederland op de 3000 m· steeple en 7e aller tijden. Ook in
1979 stond hij 3e.op de jaarranglijst, maar inmiddels 6e aller tijden. In 1980 en 1981 stond
hij Se van het jaar, in 1984 en 1985 9e. Toch werd Evert nooit opgesteld in de Nederlandse ·
ploeg. Dit omdat hij .op 23 mei 1978 tijdens een selectiewedstrijd nipt verloor van Pieter
Vos (GVAV). Bondscoach Bob Boverman gaf vervolgens telkèns weer de voorkeur aan Vos,
ondanks dat Evert hem in latere confrontaties duidelijk terugwees. Nadat Evert eind 1979 ..
zijn enkelbanden had g~sche!Jrd verdween de Nederlandse ploeg helemaal uit het zicht. · .
Evert was als duursporter ook op andere fronten actief: in 1978 werd hij 15e en 16e op de
NK langlaufen, hij deed medz-Haarlemmers als Koos Kiers vèrsteld staan door ruim binnen
het uur .(in 56.18) vonuit"Bourg d'Oisans naar de top van de Alpe d'Huez te fietsen, hij
fietste 5 keer de "toertocht" Luik-Boste11aken-Luil< uit, hij werd daags nadeNK atletiek
3e in_een kwart triatlon in Spc.1rnwoude (dat hij daarbij mijn originele Amerikaanse pet
verloê·~ heb ik .hem toen maar vergeven), reed in 2 etappes schaatsend de Elfstedentocht
uit (Leeuwarden-Frcneker in 1986 en il'l 1997 Bolsward-Leeuwarden) en volbracht in 1974
wandelend de vierdaagse van Nijmegen (totaal 200 km. 2 weken voor de NK atletiek). Zijn
fiets- en skistarpa.tsen in de bergen leverden overigens ook wel eens minder fraaie
resultaten óp zoals e~n paar gekneusde ribben (bij een mislukte schanssprong) en diverse
verwondingen na valpartijen met de fiets.
'
Evert werd in.1985 trainer van de lange afstandsgroep en bleef dat gedurende enige jaren.
In de-jaren zeventig-en tachtig wasEvertin totaal 10 jaar bestuurslid en
wedstrij_dsecretaris, ook heen'" hij zich jarenk.;,g itr:lezet als jur; :ïd en star:ter (dat làatste
.h eeft zo'n indruk gemaakt op zijn nu 3-jarig zoontje, dat deze thuis nog steeds
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~roefstarts maakt). In 1978 kreeg hij de Paulen-beker, in 1973 de Van Musscher-beker en
in 1972 het WG-Schild. Evert woont en werkt tegenwoordig in het centrum van Amsterdam~
Naar hij een drukkerijlreclamebureau heeft. Zijn kleine broer Frank van Ravensberg komen
we elders in deze top 100.nog tegen. Andere broer Marcel van Ravensberg (uit 1954) was in
1971 heel kort als B-junior actief bij AV Haarlem en ontwikkelde zich later tot een
verdienstelijk halve marathonloper en elfstedentochtschaatser. Ne~f Nico Hulsbosch was
in de jaren zeventig drie jaar bestuurslid en was een zeer behoorlijke loper met beste
tijden van 35.26 op d~ 10.000 m (1985); 1.17.38 op de halve marathon (1984) en 2.52.00 op
de marathon (1977).

35. Jan van der Booren

(geb. 29-1-1911)
Overleden tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Actief van 1928-1936.
Beste prestaties; 100 m 11.9 (1929): 200 m 25.1 (1.930); 400 m 51.4 (1933): 800 m 2.01.1
(1933); 1000 m 2.45.2 (1933); 4x100 m 48.9 (1930): 10x100 m 1.52.3 (1930) CR; 4x400 m
3.31:0 (1930); olympische estafette 3.37.2 (1930) NR en CR; 3x1000 m 8.21.7 (1930):
4x1500 m 17.41.0 (1932) NR en CR.
Geweldige 400 m loper, aan wie helaas een veel te kort leven gegeven was. Jan was reeds in
1929 een held, omdat hij degene was die de 6e achterce1wclgende landstitel voor de HAV
veilig stelde. Als slotloper van het slotnummer, de 4x400 m estafette bracht hij (ats
debutant nog wel) in de strijd om de PH-beker het stokje als eerste over de streep door
zijn directe tegenstander Hebers (V&L) helemaal kapot te lopen, waardoor de HAV met
eenzesde punt (116) verschil kl;,dskampioen werd. Datz~lfde jaar werd Jan ook Nederlands
kampioen op de 4x400 m estafette. In 1930 werd hij Nederlands recordhouder op de
Olympische eStafette (de 3.37.2 bleef liefst 38 jaar ~Is clubrecord staan) en
clubrecordhouder op de 10x100 m (de 1.52.3 is nooit meer verbeterd). In 1931 en 1932
verbeterde Jan 2x het Nederlands record op de 4x1500 m (de 17.41.0
bleef tot 1941 als clubrecord staan). Alhoewel de namen van de lopers ontbreken, mag
worden aangenomen dat Jan tot het tiental behoorde dat in 1932 Nederlands kampioen
werd op de lOxlOO m. In 19.33 kwam Jan eenmalig uit in de Nederlandse ploeg en ontving hij
van het bestuur de Kreigsman-beker vanwege zijn 800 m tijd van 2.01.1. Weer een jaar
later wist de voor die tijd prof essioneel met zijn sport bezig zijnde Jan in de PHbekerfinale 2e worclen op de 400 m. 1935 gaf hem echter de kroon op zijn atletiekloopboan:
hij werd Nederlands kampioen op de 400 min de tijd van 51.5. Daarnaast veroverde hij dat
jaar nog zilver op de 4x400 m.
Op 27 decemberl936 nam Jan samen met Wim Taekema (die dank zij Jan van Den Helder
naar de HAV was gekomen) afscheid van de HAV, want beiden vertrokken ze kort daarop
naar Nederlands Indië (het huidige Indonesië), waar Jan nog diverse records op zijn naam
bracht. Hij was nog daar toen de oorlog uitbrak en de Japanners het Nederlands Indië
kwamen bézetten. De O~('ndigheden waaronder Jan het leven liet maken duidelijk waarom
de term held op hem zeker van toepassing is. Hij werd tijdens de oorlog krijgsgevangene
gemaakt door de Japanners. Het schip waarop de krijgsgevangenen werden vervoerd werd
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getorpedeerd. Er ontstond vervolgens een noodsituatie, waarbij Jan zijn eigen leven
opofferde om dat vu:-~ vele drenkelingen te redden. Toen deze omstandigheden na de oorlog ·
bekend werden, werd Jan postuum door het bestuur van de HAV tot lid van verdienste
benoemd. Bram van der Booren, de 5 jaar oudere broer van Jan, overleden op 29-7-1993,
had als best e prestaties 400 m 56.9 (1946 ): 800 m 2.06.3 (1944); 1000 m 2.50.8 (1944);
1500 m 4.24.5 (1946): 3000 tr. ~.39.2 (1946); Zwee.clse estafette 2. 1 1.5 (1944): 4x400 m
3.39.5 (1944): olympische estafette 3-48.8 (1944); 3x1000 m 8.26.0 (1944). Bram kwam pas
op latere leef+ijd tot zijn beste prestaties, zo wen hij eind veertiger jaren een sterk
bezette veldloop in Delft en maakte hij deel uit van de ploeg die in 1943 (voor het laatst)
de PH-beker won. Ci'Cm b,:zocht tot op hcge leeftijd de bijeenkomsten van de
Reünistenclub:

34. IAariarme vau de li7tde

(geb. 6-7-1962)

lid van AV Haárlem geworden in maart 1987. In juli 1995 vertrokken naar UAV Hellas
(Utrecht), daarna naa;· AAC.
Beste prestaties bij AV Haarlem: 800 m 2.16.1 (1992) CR; 1000 m 3.13.0 (1989) CR: 1500 m
5.26.3 (1986) CR; 20GO m 6.30.0 (1939) CR: 3000 m 9.22.4 (1994) CR: 5000 m 16.22.4
(1994) CR:. 10.000 m 33.44 {1991) CR; 10 f-çm weg 33.49 (1993) CR: 15 km 52.29 (1993) CR;
10 mijl 55.34 (1992) CR: 20 km L12.03 (1991) CR (*in 1989 liep zij in Hoofddorp zelfs
1.11.22, maar die afstand bleek te kort); halve marathon 1.13.35 (1992) CR; 30 km 1.53.37
(1992) CR:. 3000 m indoor 9.32.21 {1992) CR; 10.000 m indoor
(1994) CR; marathon 2.41.52
.
34.49 (1988) CR.
Toploopster op de lange afstar.:f, zowel indoor als buiten en zowel op de baan als op de weg.
Marianne kwam in de zomer van 1986, samen met een aantal andere dames (Sylvia de Krom,
Marjan Akersloot, Patricia Beyl, Joke du Pon en Lia van Vliet) op de baan meetrainen met de
lange af~andp.loeg. In dat eerste jaar kwam ze tot 2.35.1 op de 800 m en 5.26.3 op de
1500 m. Daarnà gir.9 h~t echter snel. Al in f ebruari 1987 won ze een 10 km lange strandloop
in Bloemendaal in 38.50 en een maand 1ater brak ze nationaal door met een lOe plaats op de
NK cross er1. met een tijd van 54.26 op de 15kmin Alphen a/d Rijn. Verder won ze dat jaar
nog de Golden Tulip!oop in Hoofddorp, de Sagitta bosloop in Amsterdam, de 10 mijl van de
Bap van der Pol-loopgroep, de onderlinge10kmop de baan, een 15kminEdam en de Pim
Mulierloop in Scmtpo:>rt. Ze kr ;eg na het seizoen1987 door het bestuur de Bop van der Polbeker uitgereil<t. Vancf 1988 stond Marianne natiemaal aan de top en was het aantal
overwinningen dat ze 7.o;;;;;..l rzgicn:;al als r:ationaal haalde we l haast niet meer te tellen: de
Cronje-loop in Haarlem (1988), de Golden Tuliploop in Hoofddorp (1988, 1989, 1995), de 10
mijl van Nieuwe Brug (1988 , 1989, 1995), de Oliebollenloop in Aerdenhout (1988), de
Zevenheuvelenloop in Nijmegen (1988), diverse onderlinge veldlopen (1988, 1989), de
Brederodecross in San·ipoort (1989, 1990), de onderlinge 10kmop de baan (1989}, de
Sprintcross in Breda (1989}, een 10 mijl in Aalsmeer (1989), de Pim Mulierloop in Santpoort
{1989, 1990), een cross in Castricum (1990), de Westerhoutloop in Beverwijk (1990,1991) ..
een 10kmin Spaarnwoude (1990), de 10 km var, Voorthuizen (1990), een 10kmin Schagen
(1990), een 10 km in Den Helder (1990), de E3-strandloop in Eersel (1990), de
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~andboscross

in Deurne (1990), de Heliomarecross in Wijk aan Zee (1991), de Singelloop .in
3reda (1992), een Kerstcross in Opmeer (1992), de Spanderswoudloop in Hilversum (1993), · ·
~e Beemdenloop in Breda (1993, 1994, 1995), de Golden Tuliploop in Delft (1993), de ronde
ton Ackersate/Bcrkenrode (1993), de TROS-loop in Haarlem (1993), een 30 km in
Spaarnwoude (1994), de Bloemendaalloop in Gouda (1994) en een 10 km in Nieuwe Niedorp
~1995). Op deNK behaalde Mcrianne vele zilveren {Zx) en bronzen (Sx) plakken: zilver op
de 3000 m indoor (1992) en de 10.000 m (1992) en brons op de halve marathon (1992),
10.000 m (1990), 15 km (1990), 3000 m indoor (1988) en cross (1995). In 1988 debuteerde
ze in de Nederlandse plozg bij de West athletics in Brussel (B). In 1990 kwam ze nog 2x uit
voor oranje, in Kapfenberg (A), ook al i.v.m. de Wes-tathletics, en in Kassei (D) tegen
Duitsland en Frankrijk. 3x nam Marianne deel aan de wereldkampioenschappen: in 1990 aan
de WK Ekiden I mar·athon estafeHe in Chiba (Jap.) (lOe), in 1991 aan de WK cross in
Antwerpen (B) en in1992 aan de WK Ekiden in Peking (Chi.) (13e). Ook nam ze diverse keren
deel aan andere grote internationale wedstrijden: de halve marathon van Istanboel (Tur.)
(1990 en 1991, in dat laatst~~ jaGr 3e), diverse wed!) t r :./ :.r: in de USA (1993), de marathon
van Frankfurt (D) (6e in 1992) en de nation~le veldloop kampioenschappen van Kenia (1994).
Marianne werd in 1993 3e in het nationale Piekwiek Run Circuit; in 1994 we.rd ze 3e in het
nationale Univee cross circuit en 4e in de nationale Piekwiek Run Classics. Op alle afstanden
van 3000 m tot en met de marathon heeft Marianne op de jaarranglijsten van 1988 tot en
met 1995.(wel eens) in de top 10 van Nederland gestaan, op de 30 km stond ze in 1994 zelfs
1e. Verder stond ze op 1-1-1994 op alle. genoemde afstanden bij de beste 21 aller tijden van
Nederland. Marianne kwam ook uit in de competitieploeg, die in 1993 een finaleplaats in de
eerste klasse van het distriC-' 1:-ehaalde. Het aantal clubrecord verbeteringen van Marianne
is indrukwekkend: 800 m, 1000 m, 1500 m, 2000 m, 3000 m (6x), 5000 m (3x), 10.000 m
baan (4x), 10 km weg (5x), 15 km (5x en een evenaring), 10 mijl (8x en een evenaring), 20 km
(3x), halve marathon (6x), 30 km, marathon, 3000 m indoor (2x) en 10.000 m indoor.
Marianne verliet o11ze club medio 1995, omdat ze elders meer persoonlijke begeleiding kon
krijgen. Aan haar beste prestaties uit de tijd dat ze bij onze club zat kwam ze na 1994
echter niet meer toe. Wel werd Marianne de afgelopen winter 1998/1999 nog 4e in het
eindklassement van èe Kennemer Crosscup. Marianne woont nog steeds in Heemstede en op
het moment dat ik dit schrijf (begin juli) zou ze op het punt staan te bevallen van haar
eerste kind (zie geboortekaai"'!'~ e elders in dit blad).

33. Arie Klaase (geb. 23-11-1903)
Overleden in november 1983 op 80-jarige leeftijd.
Actief van 1925-1930.
Beste prestaties: 1000 m 2.55.0 (1930): 1500 m 4.16.6 (1929) CR: 3000 m 9.11.3 (1928) CR;
3 mijl15.51.5 (1925) CR; 5000 m 15.40.4 (1928) CR; 10.000 m 34.25.3 (1925) NR en CR.
Onze eerste kampioen op de ·lange afstand en onze enige veldfoopkampioen. Arie kwam in
1925 als een komeet naar VC.'C:'l cm veroverde O!" 21 -jarige leeftijr' al de Nederlandse titel
op de 10.000 m. Zijn winnende tijd van 34.25.3 betekende tevens een verbetering van het
Nederlands record met ruim een halve minuut en het zou tot eind 1929 duren, eer Jan
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~eegers

(AVAC/AV'23/AAC) de tijd van Arie wist te kraken. Arie maakte in 1925 ook zijn
~ebuut in de Nederlandse ploeg. Misschien wel zijn beste prestatie leverde hij in 1926,
roen hij de hegemonie van Jan Zeegers (13x kampioen op dat onderdeel in de periode 1923l938) wist te doorbreken en de Nederlandse veldlooptitel voor zich opeiste. Nooit zou een
..faarlemmer hem dat nadoen. later dat jaar werd Arie Nederlands recordhouder op de
3000 m, zijn tijd van 9.17.2 zou twee jaar later door P. Gerbronds (Blauw Wit) worden
1erbeterd. ·I n 1927 wist Arie een derde Nederlandse titel in de wacht te slepen en weer op
::Je 10.000 m. Een jaar later nam hij deel aan de Olympische Spelen van Amsterdam. In de ·
3e serie van de 5000 m nam Arie tot groot enthousiasme van de aanwezige toeschouwers
::Je kop voor o.a. de legendarische Fin Paavo Nurmi (meervoudig Olympisch kampioen). Dat .
Ar ie desondanks' werd uitgeschakeld was geen verrassing, maar hij had zich tenminste laten
zien. Ook in 1929 Het Arie weer van zich spreken door het Nederlands record van Jan
Zeegers op de 5000 m te verbeteren tot 15.47.2. lang had Arie geen. plezier van dat
record, een week om precies te zijn. Toen verbeterde Nico Baars Steinemann (Pro Patria)
zijn tijd. In 1930 kwam Arie nog tot een persoonlijk record op de 1000 m, maar daarna
stopte hij al snel met de wedstrijdsport en werd hij trainer bij de HAV Haarlem. Arie
kwam in zijn actieve atletiekloopbaan 6x uit voor het Nederlands team. Clubrecords
verbeterde hij op de 1500 m (3x), 3000 m (2x, zijn 9.11.3 bleef 11 jaar over~ind), 5000 m
(5x, zijn 15.40.4 hield 25 jaar stand), 3 mijl (pas na 35 jaar verbeterd door Co Faas) en
10.000 ~(zijn 34.25.3 werd na 12 jaar gebrO'ken docr Arie Paap).
·
Ar ie was-bescheiden van karakter en stond meestal in de schaduw van de zeer succesvolle
Jon Zeegers. Hij was voor de HA V echter een belangrijke kracht en in zijn actieve periode
won de H~V mede dankzij zijn inbreng elk jaar de PH-beker. Arie bezocht tot op hoge
leeftijd de bijeenkomsten van de Reünistenclub, waardoor hij tot vlak voor zijn dood bij
onze club betro.kken bleef. Voor zijn inzet als trainer· kreeg hij in 1938 van het bestuur de
Paulen-beker uitgereikt.

32. Paul Verra (geb. .26-5-1927)
Actief van 1953-1957.
Beste prestaties: 800 m 2.11.0 (1956); 1500 m 4.06.7 (1957); 3000 m 8.34.6 (1956) CR;
5000 m 14.59.8 (1957) CR; 10.000 m 31.06.6 (1956) CR; 3000 m steeple 10.09.0 (1957) CR.
Onze faOfste kampioen op de 10.000 m. Paul kwam in 1953 bij de HAVen verraste dat jaar
met een 3e plaats op de 5000 m tijdens de PH-bekerfinale. Tevens verwees hij met zijn
tijd van 15.31.2 het uit 1928 stammende clubrecord van Arie Ktaase naar de
geschiedenisboeken. Paul kan in meer opzichten als de directe opvolger van Arie K1aase
beschouwd worden: ook hij werd namelijk 2x Nederlands kampioen op de 10.000 m. In 1954
.kwam hij nog 1 meter te kort voor de titel en pakte hij zilver achter J. van der Voort
(Trekvogels). Een jaar later werd hij voor het eerst kampioen door onder zware
omstandigheden (stortbuien) in de laatste 50 meter voorbij Verhoeks (Voorwaarts) en A.
van der linden (Holland) te ~rinten. In 1956 had Paul opnieuw af te rekenen met noodweer
(een onweersbui), maar dit keer won hij afgetekend en wel in de·tot dan toe snelste tijd
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ooit op een NK'gelopen (31.26.4). Een jaar later werd hij nog 3e, o.a. achter winnaar Hein
Cuje (EMM). Liefst 12x kwam Paul uit voor het Nederlands team. Bij zijn debuut in 1954
wist hij in Rotterdam tegen de Belgen indruk te maken door de 10.000 m te winnen. In 1955
kwam hij weer· 2x tegen de Belgen uit (in Nederland en in België) en kwam hij voorts in
IJ stand en in Zwitserland aan de start om het namens oranje tegen het organiserende land
op te nemen. Ook won hij dat jaar de 5000 m tijdens een clubontmoeting in en tegen het
Duitse Minden. Het bestuur kende Paul 2x de Kreigsman-beker toe, in 1953 en in 1956. Zijn
clubrecord verbeteringen, niet alleen in die twee jaren, mochten er dan ook zijn: 4x op de
3000 m (zijn 8.34.6 bleef 19 jaar staan), 8x op de 5000 m (zijn 14.59.8 werd pas na 18 jaar
verbeterd), 5x op de 10.000 m (zijn 31.06.6 overleefde 22 jaar alle aanvallen) en hij zette
het eerste record neer op de 3000 m steeple. Op al die afstanden behoorde hij bij de
beste 15 van Nederland, op de 10.000 m zat Paul maar 13 seconden boven het toenmalige
Nederlandse record van de legende Wim Slijkhuis. Tegenwoordig woont Paul in Schagen.

31. Rein Knol (geb: 2-3-1938)
Actief van 1961-1970. Kwam daarvoor uit voor THOR (Kampen).
Beste prestaties bij de (H)AV Haarlem: 100 m 11.5 (1962); 200 m 23.9 (1962); 400 m 54.0
(1965); 1000 m 3.13.9 (1961); 1500 m 4.35.2 (1962); 4x100 m 45.0 (1964); 4x200 m 1.36.7
(1965); Olympische estafette 3.37.8 (1963}; 110 m borden 15.9 (1964); 200 m borden 25.6
(1961); 400 tri borden 1.02.0 (1961); 10-kamp 6299 punten (1962); hoog 1.94 (1963) CR; pols ·
3.40 (1962); ver 6.75 (1961): h.s.s. 13.17 (1961); koge: 14.71 (1970) CR; kogelslingeren 36.30
(1968) CR; discus 46.44 (1970) CR; speer 48.58 (1968); hoog indoor 1.73 (1964) CR.
Een van de meest veelzijdige atleten, die niet alleen op de 10-kamp, maar ook bij het hoogspringen en op de werpnummers tot opvallende presta~ies kwam. De boomlange atleet (1.94)
uit Kompen begon in 1954 met atletiek en stond al als junior (toen hij nog voor THOR
uitkwam) aan de top, toen hij Nederlands jeugdkampioen discuswerpen werd~ In die tijd
kwam hij bij het hoogspringen ondanks een zeer gebrekkige techniek (de Schotse sprong)
tot 1.83. In 1960 wist hij zich zelfs te verbeteren tot 1.90, waarmee hij bij de senioren
Nederlands kampioen werd. Eenmaal bij de HAV gekomen werd er onder de bezielende
leiding van trainer Wim Kaan meteen gewerkt aan het aanleren van de toen gangbare
straddle-techniek, hetgeen niet direct, maar toch vrij snel tot tastb(:Jre resultaten leidde.
In 1961 moest hij weliswaar afstand doen van zijn titel op het hoogspringen en werd hij QP
deNK slechts 3e (op de 200 m horden) en 5e (op de 10-kamp), toch stond hij dat jaar maar
liefst op 8 onderdelen bij de eerste 25 van Nederland: 110 m horden, 200 m horden, hoog,
ver, h.s.s., kogel, discus en 10-kamp. In 1962 was hij bij het hoogspringen terug aan de top:
hij heroverde met zijn nieuwe techniek de Nederlandse titel en werd bovendien 4e op de
10-kamp. In 1963 moest Rein genoegen nemen met zilver, alhoewel hij dezelfde hoogte
haalde als winnaar Jan van Heek (Holland leiden). Dat jaar kwam hij echter wel tot zijn
beste prestatie bij het hoogspringen: 1.94 tijdens een clubontmoeting in en tegen het
Duitse Osnabruck, waarmee hij tevens het onde,.deel won. Die 1.94-was slechts 6 mm onder
het toenmalige Nederlandse record van Jan Brasser (AAC). De zwaar_gebouwde (90 kg) Rein
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lakte in 1964 voor de derde keer goud op zijn beste onderdeel en werd ook nog 5e op de
lO-kamp. Daarna kwam hij op de NK weliswaar nooit meer in de prijzen, maar op diverse
'nderdelen bleef hiJ ~ot en met 1970 wel aan de nationale top staan. In 1965 werd hij 5e
:>ij het hoogspringen en was hij de held van het Nederlands team dat in Londen tegen de
10-kampers van België en Groot-Brittannië streed. Onder miserabele weersomstandigheden
slaagde Rein erin om, ondanks dodelijke vermoeic!heid, zijn directe Bèlgische tegenstander
op de 1500 mop 28A seconden te zetten, waardoor Nederland de Belgen met slechts 8
punten verschil klopte. Van 1968 tot en met 1970 was Rein vooral als trainer actief en het
was juist in die periode dat hij al zijn beste prestaties op de werpnummers nog eens
aanscher-pte. Rein kwam in zijn Haarlem-periode vanaf 1962 in totaallOx uit voor de
Nede~landse ploeg, alleen al in 1~62 4x (in Londen (G:-:} 3er·gen op Zoom, Horssens (DK) en
het Schot$e Edinburgh), in 1964 2~ (in Den Haag en het Belgische Opladen) en in 1965 2x
(o.a. Londen (GB). Bij de clubkampioenschappen werd Rein in 1961 2e, in 1963 leen in 1965
2e. Clubrecords verbeterde hij op meerdere onderdelen: hoog (4x, zijn 1.94 werd na 8 jaar
door Ruud Wielart vel'beterd), kogel (zijn 14.71 hield maar liefst 22 jcar stand), discus (4x,
zijn 46.44 werd na 11 jaar overtroffen), kogelslingeren en hoog indoor.
Rein kreeg voor zijn hoogspring prestaties 2x de Kreigsmonbeker: in 1962 en in 1963. Hoe
allround de sport carrière '(On Rein was moge ook blijken uit het feit dat hij 's winters ook
nog basketbal speelde in het eerste team van Antilopen. Rein woont nu in Egmond aan Zee.
AANVULLINGEN
Als je je verhaal weer hebt ir.geleverd Em later weer terugleest, dan vind je altijd weer
dingen die je nog had willen toevoegen, of er komen weer actuele feiten bij.
Roef van Ree (plaats 100): Roei is in mei 1999 vertrokken naar Haag Atletiek, bij de onlangs
in Apeldoorn gehouden NK haalde hij eindelijk een medaille op de 400 m: 3e in 47.44. Ik
hoorde dat Roei wellicht weer ter'ugkeert naar AV Haarlem. Rob ter Poorten (plaats 99):
absoluut vermel den sw~ard is nog dat Rob in 1973 een loodzware strandloop over 50 km als
2e beëindigde in 3.37.0.5. JaapVeenendaal (plaats 86): Jaap had ook nog een broer,. Ton
Veenendaal , die enige tijd lid was van de HAV. Ton kwam in 1960 op de onderlinge 10-kamp
uit. Hij kwam tot 3265_punten. Op de 1500 m kwam hijdat jaar tot 4.28.3, terwijl hij op de .
800 min 1959 tot 2.08.0 was gekomen. Henk Kluft (plaats 74): de uitspraak dat ze Henk
eerst een kogel op z'n voeten n oesten gooien, omdat hij er anders niet mee uit zou
scheiden was natuurlijk ni~t van Henk Kamerbeek, maar van de bekende 10-kamper ·Eef
Kamerbeek. Schelto Scheli-ens (plaats 49): Schelto ~.-~ ",.rd als lid van Holland Leiden bij de
onlangs in Apeldoorn gehouden NK 3e bij het kogelslingeren met 55.08. Sammy Mansels
(plaats 41): Sammy kreeg na het seizoen 1981 van het bestuur de Kreigsmanbeker. Het
gerucht gaat dat tijdens het jaar dat Sammy deze beker in zijn bezit had, de beker ook
door de Surinaamse narcotica ... eh legerleider Desi Bouterseis aangeraakt.
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31 juli

Shawn Lennor~

11 augustus Charlotte Boelens
14 augustus Lindo Gottmer

·.. : .
'·

Hoera
Eindelijk, na veeiV!Jidige verzoekèn, is er een bijdrage, in de vorm van een
wedstrijdverslag, van Niels Welier aan ons Wisseltje en als er één schaap over
de.dam is .........
Het wordt trouwens steeds gezelliger op de training, met zo'n gemiddeld 25
pupillen per keer. En nog steeds neemt het pupillen ledenaantal toe, we gaan
zelfs richting de 40 leden!! Alle ouders en kin~Pren die reclame hebben
gemaakt (en nog steeds maken) voor onze vereniging bij deze onze hartelijke
dank en er kan natuurlijk nog meer bij. Maar omdat het steeds drukker wordt
op de training hebben we voor de zekerheid nog maar weer even ~e regels voor
de training bijgevoegd, want het staat zo slordig als je thuis komt met een
speer door je hoofd of met een discus tussen je kaken.

Uitslagen (voorlopige) zaterdag 3 juli 1999 Lycurgus,
Krommenie
Met alweer een erg kleine ploeg van in totaal 5 pupillen (waar was Sebastiaan?)
gingen we met stralend weer richting Krommenie. Voor Anna was het de eerste
wedstrijd en ze was d:-:'1 ook erg zenuwac-~tig, maar ze heef~ prima
gepresteerd, want een 14e plaats· is lang niet slecht voor de eerste keer! Yashin
en Niels vechten traditioneel om äe onderste plaatsen, maar verbeteren keer op
keer al hun PR's en daar gaat het tenslotte om, dus weer prima gedaan kerels.
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Stein had na een we~k met weinig slaap niet de energie om er echt voor te gaan,
maar met 5 cm meer bij het hoogspringen had hij op de 5e in plaats van de He
kunnen eindigen. Eva besloot een goede wedstrijd met (alweer) een weigering op
de lange afstand, misschien moet ze toch wat serieuzer gaan trainen?? Al met
al weer 8 PR's met dit ploegje enthousiastelingen!
Tenslotte hopen we dat jullie je voor onze thuiswedstrijd op 17 juli allemaal
gaan inschrijven. We rekenen op minimaal 20 deelnemers van onze club, wat niet
alleen erg gezellig is, maa r ook goed voor de clubkas, want dan moeten jullie in
officieel club tenue verschijnen, welke bij Joep van Dr unen te verkrijgen is.

Verslag van Niels
We gingen met 5 kinderen (Sebastiaan was er niet) naar Krommenie. We
dachten dat het l~kker weer werd, maar nee om· half één kwamen de eerste
druppels uit de lucht en de eerste bliksemflitsen waren duidelijk te zien. .·
Jammer genoeg voor Yashin moest hij de 60 min de regen lopen. Na 3 kwartier
was het weer weer ee n beetj e opge klaard en konden de wedstrijden weer
doorgaan. Maar ondanks de regen was het toch nog een leuke wedstrijd.

. Voorlopige uitslagen
Mei~es

C (23)

Naam
Anna Kuiper
Meisjes B (22)
Naam
.Eva·v.d:Erf
-

40 m s'rint
Prest. Pnt.
8.0

Verspringen
Prest. Pnt.
2.41

Kogelstoten
Prest. Pnt.
4.58

To;t aal
Pnt. Plaats
14

40 sprint
Prest. Pnt.
7.2

Hoogs~ringen

Pnt.

Kogelstoten
Prest . Pnt.
3.61

Totaal
Pnt. Plaats
15 .

60 sprint
Prest. .Pnt.
10.7
'10.6

Verspringen
Prest. Pnt.
3.05
3.14

Balwerpen
Prest. Pnt.
14.53
16.99

Totaal
Pnt: Plaats
23
24

60 sprint
Prest. Pnt.

Hoogspringen Balwerpen
Prest. Pnt. Prest. Pnt.
33.59
1.05

Totaal
Pnt. · Plaats
11

Prest.
0.90
-

. Jongens Al (2S)
·Naam
Yashin van Kesteren
Niels Welier
Jongens A2 (27)
Naam
Stein Metten

9.7
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Komende wedstrijd:

17 juli

Haar lem (competitie)

..

!!!!!!!Graag zo Sfiel mogP!/ijk opgeven bij Baltien !!!!!!!

Persoonlijke Record lijst
Hieronder staat de lijst met alle persoonlijke records van de pupillen die aan
wedstrijden hebben deelgenomen. De wedstrijd van afgelopen zaterdag 3 juli bij
Lycurgus is er c:il in ve1·werkt.
Pupillen PR's 1999
Koc ··:!
"' i I Bed

Ver

Hoog

m

cm

cm
. 75

MC

8,5
8,0

cm
273
458

Sebastiaan van Lui k
Steven
Kr ind

J.B
JB

8,5
7,8

491
288

19

246
240

65

2.42,5
2,53,0

Charlotte
Puck
Eva v.d.
Tora v.

MB
MB
MB

8,2

515

11,05

90

300
451
412

2,53,5
3,16,1

295

95

2.45.0

AV.

8,6.
7,2
7,3

273
227

305
314
371
277
353

85
95
110

2,26.1 4,27,9"
2,31.49 .4,1(4

Voornaam

Achter naam Cat.

40m

sec
Roony van
Anna

Schie
Kuiper

Boelens
Mesker
Erf
Schie

. MC
·-

60m
sec

241

600m
min
2,51",2
2,31,5

1000m
min

5,09,7
4,47,6

'

Yashin van
Ni els
Rik

Kesteren
Welier
Schut te

JA1
JA1
JAl

7,6
7,3
6,9

Tommy vd
Pieter ·

Laan
Teengs

JAl
JAl

7,6
6,2

Marleen van
Déwy V.

Ande.l

MAl

Schie

h~rU

7,9
. 12,1

N.etten
Lennon
Kelder.huis
Bakker
Mesman

JA2
JA2
JA2

Zijden
Ga!en
Vermeulen
Bijl

Stein
Shawn
Jelle
Thomas de

Taco
Daphne v.d.
Fleur van
Francis
Wietske

10,7
1,06
9.4
10,8

463
440
710
425
742

14~ 53

16,99
33, 51

105

3.47.9
2,33,82 4,27,6
4,00,9

11,3

474

13,39
14,2

283
253

90

4,32,5
4,20,0

9,7
11,6
10,5
10,5

773
410

33,59

105

2,18,36 3,50,8
4,51,6

28,35
24,72

311
298

110

11.4

607
612
498

366
285
292

MA2
MA2
MA2

10,7
9,8
10,6

450
468
562

16,09
18,56

340
282

105
80

2,09,24 4,13.7
5,00,6

MA2

10,5

486

22,92

3,26

105

2,15,44 4,00,9

JA2
JA2

28

279

2,27,1

4,18.4
4,25,9
5,25,2
4,34,5

Trair.iflgsregels
Wij willen graag een aûni"al afspraken met jullie maken, waaraan iedereen zich moet
houden tijdens de trainingen. ·
We lopet1 alleen in met de hele gr.oep. Dit houdt in dat iedereen om 18.45 uur
voor het wedstrijdsecretariaat staat. Wij vragen ouders om deze tijd aan te
houden en zo min mogelijk later.... .te komen.
s We klimmen niet in de toren naast de ingang van de baan en ook niet op de jurytrap.
.
• Er mag ·niet gevoetbald worden op de ·a tletiekbaan.
o Het middenterrein is ve.rboden terrein voor iedereen i.v.m. speerwerpen en
diskuswerpen.
o Broertje$ en zusjes komen nooit op de baan of op het middenterrein.
" Bij het ovèrsteh"..n van de baar:t altijd goed uitkijken of er iemand áankomt.
() Niemand m_
ag zonder toestem~ing _ in. baan 1.(binnenbaan) lopen. Als we met de
hele groeR lange afstand lopen dan gebeurd dat altijd in baan 1. Ga dan niet naast
elkaar lopen_"'!car achter el;-<aar en blijf in je baan dan kunnen de andere atleten
ni~t tegen je ópbotsen.
a lees altijd goed het clubblad, daarin staan alle wedstrijden waaraan je mee kunt
doen. Inschrijven tot uiterlijk 2 weken voor de wedstrijd bij Baltien. Wanneer je
wedstrijden: wilt meedoen kun je op training bij Joop van Drunen clubkleding
kopen.
a

;

\Vij hopen dat ouders deze regels doorlezen en met de kinderen bespreken. Zijn er
r;og onduidelijkheden dan ~en iede~ terecht bij Baîi'ien en/of Gerard.

fo\eerkomp Haarlem 3 en 4 ju!j
Een grote ·deelname bij ceze wedstrijd. We gaan er maar vanuit dat de reden
daarvoor de mecrkarr.p zelf is en niet h,e t kamperen op de baan. Sanne I. was
het best in ·vorm met voor de eerste ker 1.50 op hoog en een goede hordenrace.
Opvallend waren de goede prestaties op de langere loopnummers; wat een
grasontbijt ~I nie t vcor waarde heeft.
[)Jongens 7:__ kamp
Naam
5 Sjoerd lether
8 Sven Berghuijs
10 Mitchell Ciaassen

r: da~
20 m
11.4
13.3
12.4

D J ong~i1S 7- kcunp ze dag
No om
80 mh Pnt,_
6 Sjoerd Lether
8 Mitchel Ciaassen
l2 Sven 3e_f'9huijs

15.5
15.8
19.0

345
323
136

Ver

Pnt
519
279
383

3.81
3.53
4.06

Ho..Qg Pnt
1.10 . 316
352
1.15
1.05
279
29

Pnt
380
324
430

KJ!S_el
6.38
4.51
6.73

Soeer
18.16
23.14
12.17

~tnt

329
207
350

Totaal
1187
985
969

Pnt
288
382
156

,1000
3.33.0
3.30.9
3.41.7

.

Pnt
461
474
410

.

Totaal
2638
2325
2160

Meisjes [) 6 -kamp 1e dag
Naam
60 mh
11.8
4 Puck Winnubst
7 Amber Dickmann
13.2
12.6
a Maaike de Jong
13 Jirina v Kesteren
13.1
17 Daniëlle Lasker
14.6
13 Anouk Muis
13.2
23 Joëllede la Bije
13.6
M~isjes

D 6-kamp

.

H..QQQ

Pnt
462
389
316
279
206
242
0

Soeer
14.12
17.76
12.81
13.71
16.48
9.69
10.73

Pnt
202
280
172
193
254
92
120

Totaal
1035
918
786
729
611
583
339

'... ......., ,..
394
356
210
305
283
287
288

600
1.56.4
2.12.9
2.02.3
1.59.4
1.58.2
2.29.1
2.29.9

Pnt
467
296
400
432
446
164
159

Totaal
2151
2051
1804
1788
1650
1324
1062

Pnt
623
279
389

K_gg_el
7.92
5.80
5.20

Pnt
417
293
255

150
22.0
21.7
23.5

Soeer
18.84
13.71
12.86
21.07

Pnt
302
193
173
344

600
1.59.4
2.01.2
2.00.1
2.05.6

Pnt
432
412
424
366

Pnt
371
249
298
257
151
249
219

1.30
1.20
1.10
1.05
0.95
1.00
0.00

K()(Je_l
7.50
6.84
4.55
5.98
5.64
5.69
5.71

~·

3.73
3.95
3.52
3.60
3.22
3.29

Pnt
372
364
408
322
338
262
276

Pnt
448
310
193

H_m
1.50
1.05
1.20

Ver
4.60
3.26
3.47
3.94

Pnt
540
270
312
406

ze dag

Naam
5 Amber Dickmann
6 Puck Winnubst
9 Maaike de Jong
10 Jirina v Kesteren
15 Anouk Muis
20 Daniëlle Lasker
23 Joëllede la Bije

Ver

3.n

Meisjes C 7 - kamp
Naam
3 Sar.ne Immer
4 Sabine Munk
7 Nacmi v Rijn

1e dag·
80mh
14.2
16.0
17.9

Meisjes C 7- kamp
Naam
3 Sanne Immer
, 4 Sabine Munk
15 Naomi v Rijn
I
i 9 Sanne v Buchem

ze dag

~

Pnt
435
458
332

leomende WedstriJden
In de vakantie zijn er geen wedstrijden met uitzondering vandeC-spelen op 21
en 22 augustus. De trainingen gaan in deze periode gewoon door. Er is 1
trainingsgroep voor pupillen en C/D-junioren, geleid door of Baltien of Gerard of ·
Er ik.
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Totaal
1923
1340
1169

Totaal
3197
2215
2078
1116

de wissel

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

opge ri cht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeurd

het dagelijks bestuur:
voorzitter

secretaris

penningmeester

girorekening 643883

joop van drunen

baltien de wit

gerard metten

bankreken ing 56.80.1 0.477,

ramplaan 98

velserstraat 18rd

poelgeest 77

t.n.v. penningmeester a.v.

2015 gz haarl em

2023 bc haarlem

2036 hr haarlem

haarl em te haarlem

tel. (023) 524 43 40

tel. (023) 526 31 23

tel. (023) 540 43 10

AIB jun + senioren

lange afstand groep

C/D jun + pupillen

joop van drunen

rob de nieuwe

baltien de wit

ramplaan 98

ramplaan Sa

ve lserstraat 18rd

2015 gz haarl em

20 15 gr haarlem

2023 bc haarlem
tel. (023) 544 16 50

de wedstrijdsecretariaten:

tel. (023) 524 43 40

tel. (023) 524 82 74

giro 550553

giro 122976

praktijk clubarts

redactieadres

ledenadministratie

f.s.g.m. knu velder

josé spaan-capellen

jos van belle

van oosten de bruijnstraat 5

kortenaerstraat 6

sparrenstraat 26

2014 vm haarlem

2014 rr haarlem

2023 wx haarlem

tel . (023) 534 04 80

tel. (023) 524 73 47

tel. (023) 527 23 38
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