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Clubblad atletiekvereniging ,,haarl~m'' .

Onderlinge Wedstrijd~n Atletiek Vereniging Haarlem
Zondc~g

3 oktober 1999

Programma / Chronologisch overzièht
10.00: Jury-vergadering
(ouders. vriend(inn)en, JXIrtners. broers, 1:us.sen kom a.u.b. helpen)
Heren:
10.30 100 meter
11.00 verspringen
12.30 kogelstoten
13.30 hoogspringen
15.00 speerwerpen
16.00 1000 meter

Jongens A/B:
10.30 100 meter
11.00 kogelstoten
12.30 verspringen
13.30 hoogspringen
15.00 speerwerpen
16.00 1000 meter

Dames & Meisjes A/B:
10.30 100 meter
11.00 ho09springen
12.30 kogelstaten
13.30 verspringen
14.30 speerwerpen

Jongens C:
11.30 100 meter
12.00 hoogspringen
13.30 kogelstoten
14.30 verspringen
15.30 1000 meter

Meisjes C:
11.30 80 meter
12.00 hoogspringen
13.30 kogelstoten
14.30 versprir,gen
15.30 600 meter

Heren & Dames l. A.:
13.00 10 km (baan)

Jongens D:
11.30 80 meter
12.30 verspringen
13.30 kogelstoten
15.00 1000 meter

Meisjes [):
11.30 60 meter
12.30 verspring~
13.30 k(i!Jelstoten
15.00 6 )J meter

Pupillen A:
12.00 60 meter
13.00 kogelstoten
14.00 verspringen
15.00 1000 meter

Pupillen B:
12.00 40 meter
13.00 kogelstoten
14.00 verspringen
15.00 1000 meter

Naam:

Pupillen C:
12.00 40 meter
13.00 kogelstoten
14.00 verspringen
15.00 600 meter

---------------------------------------------------

Categorie:

Heren I Jongens A I Jongens B I Dames & Meisjes AB I L.A. I
Jongens CIMeisjes C I Jongens DI Meisjes 0 I

Pupillen A I Pupillen B I Pupillen C
Doet mee aan de Onderlinge Wedstrijd op zondag 3 oktober 1999-09-13
Dit strookje svp uiterlijk 27 september inleveren Dtj je trainer of bij Joop van
Drunen.

jaargang 54

"verschijnt 8 maal per jaar''

~ummer

redactieadres
José Spaan-Capellen

6

Korteneerstraat 6 2014 RR HAARLEM

september 1999

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

Af" .DE REDACTIE

V

Kijk, èkt:· was nog ~en:> ~en g.:>ede controle. Het redactionele voorwoo~d wordt echt gelezen. [)(>or
dive rse mensen ben ik er op acmgesp~oken wanncer ik nou toch maar eens met die
(maandagavond)training zou gaan beginnen. En echt hoor de plannen zijn er, maar het uitvoeren
wil neg maar .niet lukken. En hè wat vervde"!d nou, het zomerseizoen loopt ook alweer bijna ten ·
einde: En gister~navond .(mo.andagavond dus) zat ik alweer voor dit blaadje achter de PC, dus ging
trainen alweer· niet. Hoor ik daar iemand roepen "uitvluchten" Nee hoor; e~ht niet. Er is hel~as
steeds wat. Maar wie weet, van de winter. Hoe zat het ook alweer Baltien?
Gen~ over. rl)ijn ëigen trainings~_ri~elen gezeurd. Over naar d~ orde van dit blad. Jazeker, ~

naam blad mag het deze keer echt hebben.
·
Jullie moeten me macr vergevt::n dat het artiker "W'l de 100 HaarleMS~ Helden in een wat kleif)er
lettertype staat dan_gewoon, het schee lde nogal wat ::: ·s ina's. Wat een aflevering deze kèer zeg.
Ik tl\Óet e~rlijk. zeggen dàt .bij het lezen van al diè. uitslagen mij het VClOk
beetje. gaat
duizèlen. Ik J~itid. de andere weten-s waardigheden er omhèen altijd veel leuker.. Maar dot mag ik
vast niet zeggen. Krijg ik al die Si ë.reotype opmerkir,gen natuuri;ji< weer om de oren. En dit is nou
eenmaal geen roddel of sensatieblad, het betreft hier een atletiekorgaan. Maar ja ~ de andere
kant daar
toch -eige:-tlijk ook wel eens wat in staan over de mens achter de prestaties.. Ziet
iemand hier niet een mooie carrière weggelegd als reporter van de Wissel, opzoek naar de mens
achter....'~ ..... Nee, nee, îk niet, ik ben alleen maar von de typ en in elkaarzet afdeling hoor .. En het
voorwoord schrijven is mij meer dan genoeg. Dus bij deze we hebben weer eens een vacature.

·een

mag

J<?OP heeft dankzij het lekker_e zome~weer en.de atleten ook weer goed .zijn best gedaan op zijn
eigen rubriek. Als je zorgt dat ook de leuke details van een wedstrijd hem ter ore kotnen
verschijnen ook deze ~el in ons blaadj~.
.
.
,
Helaas geen AV Haarlem runners dit keer maar wel: DE JUNGFRAU MARATHON! · .
p

I

·•

J

~

.

'

Laten we hopen dat het mooie ·weer aanhoudt tot 3 oktober en vergeet je strookje nlet/1 .
En voor de L. A. 'ers dlt kc '!r is de 10 km baa..r1 niet op een avond maar op onze eigen 0. W.l

De kopijda tum: 13 OKTOBER .a .. s.
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~~ Mi.~i-~1?iUen: . .

~~

~~ R. (Ruben) Koo•J

Vondelweg 524

s~ D. (Denise)fransen

~ .

P~ter ·Maritz-straat 37

2026 BH HAARLEM
2021 RA ·HAARL-EM

.

~~-~:

,~ T.D. (Thom) Voorn

Oude Posthuisstraat 31
Edisonstraat 8

~~ K.H.P. {Kelly) Jansen

~ DA ; (Dei?ora) v_ der HeijdenSiaperdijkweg82
·..
. .. . ... .
~~ 8-Pupillen: .
~~ R ~Br.ian) Stam
~<C~ "(Chander) Jagernath

2101 RA HEEMSTEDE
2014 KJ HAARLEM
2026 .BL HAARLEM

~~

~i
~<

!l

~

~

jM,:(Mandy) Fransen

Geweerstraat 47

Leidsevaart 144
Preter Maritzstraat 37

2014 J:C HAARLEM
2013 HD HAARLEM
2021 RA HAARLEM

~

~ ~ -Pu?!~~en~ :., .

~ D. (Duvan) Metten

Btoemendaalseweg 184

2051 GK OVERVEEN

!.

(

~-~~

...

J.W. (Jan-W~l1em) Kooij Von~elweg 524

I
I

BJoemendaal~weg 184.

A. (Aimon) Mett-en .
.'

~ '

.

.

2026 BH HAARLEM
2051 GK OVERVEEN

'.

Senioren L~A.: · · :

.

.

.: .

P~A:M: (Est~er) Voesenek Zi~lweg 18

2013 DH

HAARLEM

>

AdreswiJzigingen:
.
-~iïmo vcin KempEm.~ · Àmsterdamsevaart78, 2032'ED HAARLEM_, tel. 0235346117
Martijn Spr:uit, Grote-Markt 1, B-30~
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Leuven, Bergië ·

....

2.

i

Telefoonnummers trainers:
Ruud Wielart

Hcln Baauw
Timo v ._ Kem~n
Rob sêhfüter

023 - 5404310
023- 52(>3123
-023 - '5372349

023 "=' 5279080 - Gerard Metten
023'- 5312939
Baltien de Wit
023- ~34(>11.7
Arno Molenaar
023 . ~"5250752 . Erik-~fenberg

023 - '5354748

Bij geen genoor Joop -wn Drunen 023 .;.·5244340

Einde zomert~iningen.:
De 1aatste zomertraining vari het séizoen 1999 zal _plaatsvinden op dt111dgdgg .
30 septllltlbllr a.s.
_,
Gegevens over- de:~;~ter-traini_~g
va11 oktober a.s.
·

Oozeggen

~!Jen -~orden gepubli~eerd in het ~Ju~blad

~

·

lid~atschap}_ ..
·'

.

-

Indien u voornemens .bent het :Hdmacltschap van deA.V..HaarJemper 1.
januari 2.000 .te beëi~dig~n. ·dan dier;:t u · cfit schrift~ ijk t~ meld.en aan.onze
ledenadmirustr.atie: · ·

·

·

-

_,. ·:

_Jos vàn .Belle
Sparrènstraat 26

., 2023_W_
X. · ~AARLE-M .
Uw brief moet uiterlijk 10 novembe-r a.s. bij bovenge~ adres ~nnen
zijn. _
.. _. ,
.__ ~
_.
, _. .
.

._

.

Personen waarvan de afmelding ons na 10 november CLS • .bereikt, moeten ~ij
de voUedige·, K.N.A.U~ cont:ributie over .h et jaar 2000in_re_
kening breng~n.
...
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,

... :

met zo'n naam. Bas ik bedoel die
naam van de kluppie ....... Maar
inderdaad het is een PR, proficiat!!!

UITSLAGEN
BAANWEDSTRIJDEN

•
,...".

3 JULI UDEN KEIEN MEETING

i" .

Or-g. A.V. de Keien

200 m heren 2e serie:
· 4. G~r Wes.set
22.15 (:t0.8)
~en uitstekende. tijd van Ger. Hij li~p
slechts eenmaal sneller en dat was in
. :1995, toen 22.08.
..
J

~

fl

·

800 m 6e serie:
3~ ·Bas

Door Joop van Drunen
Allereerst ·even iets ·rechtzetten. ·I n .
:de v~rige Wissel (nr. 5) sto~den de .
uit~ lagen vermeld van de speciale
Papendat loopgala. Niets~ bijz~nders ·- .
·dacht ik. ........... totdat er tijdens een
training op onze baan een nogal
verontwaardigde Bas Gevaert op me
kwam aanstormen met de vraag:
·waarom stond mijn 1500 mtr
t" .;.5;atie niet vermeld, loop ik
eindelijk dit seizoèn eén·PR op_de ·
. 1500 mtr.:: staaf er geen snars .van in
het clubblad!!~~ Thuis gekomen heb ik
direct die uitslag nagepluisd maar
niets te vinden over Bas Gevaert van
. de A. V. Haarlem. Ik grijp de telefoon :
· om die verdomde B.G. te bellen om
hem zijn vet·· te geven!! Terwijl ik zijn
nummer draai va1t mijn oog op ene
Bas Gefaart van de A. V. Nijmegen
dat zal hem zijn!! Een. keurige tijd
van 4.03.88.Stond er .a chter die
naam. Sorry Bas, bel jij nu de W_.A. V.
Tartlétosu Kan ook niet goed gaan

Gevaert

2.00.31

5000 meter· heren: ·· ·.
. . · . 10 Jeffrey.Sullivçrn .

14.23.89

9 JULI HEILOO
~NSTVIFWEDSTR;TO
Org. A. V. Trias . . . .

..

100 meter dames:
3. Jessica Ramakers
.

~

13.6

'

vef.sP,.inge~ damés: ·
2. J essica Ramakers

. .400 meter

4,61

.

herén

.

(rup: zetse·~r .): ·.

4. Bas Gevaert
·55.1 ·· ··
4: Vincent. van der Lans 51.8
100 meter jOngens A:
4. Bart Immer

12.8

10 JULI PAPENDAL GAMES
Org. Stichting" Papendal Gan.s"
. . . .. . :. . .. ·.

In de bloedhete -kuil vcmPapendal (ik
vind dit Papendal nog al~ijd .de
mooiste atletiekaccommodatie van

4

ons land) zagen wij als enige Haarlem
atleet Ger Wessel op de .4 00 meter
in actie. Ger liep berengoed in de 1e
serie van dit onderdeel. Hij knokte
zich naar de
plaats in de zeer
goede tijd van 47.73. sec.

J erry Amsterdam
Remy Cornet

ze

Totaal klassement (20 deelnemers}:
10. Jerry Amsterdam
1217·-pnt
11. Remy Cornet
1051

13 JUU DEN HAAG
INSTUIFWEDSTRIJD

400 meter heren 1 e serie:

Org. A. V. Sparta

1. Vincent van der Lans 51.83
Van de 14 deelnemers werd Vincent
6e. Jammer van de trage eerste 100
m Vincent.

Op de gloedni~uwe atletiekbaan in
het Haagse Zuiderpark - tijdens een
mooie zomeravond met weini_g wind(dit volgens de uitslagen) liep Bas
Gevaert een 3000 meter in de 1e
serie een 6e plaats in 9.16.0. Totaal
40 deelnemers op dit nummer
verdeeld over 3 series. Die 6e plaats
van Bas was tevens de 6e plaats
totaal.

25 JUU INSTUIFWEDSTRIJD
LEIDEN
Org. Leiden Atletiek
Weersomstandigheden: zonnig.en droog, ongeveer
23 graden. Windkracht 3 vanuit het zuidwesten.

Handtijden.

1500 meter heren 1~ serie:

16 JUU SANTPOORT

10. Getachew Ayele
4.12.2
Totaal 30 deelnemers (3 series).
Totaal klassement Getachew 10e.

Org. Suomi. ·
Temperatuur ong. 18 graden.

Veteranen 1 mijl
4. Conno du fossé

200 wind
24.02-1.5
24.76-1.5

5000 meter heren:

5.2~.81

3. Ton van Doorn
Beste seizoentijd!

18 JUU AMSTERt>AM OPEN
AMSTERDAMSE
KAMPIOENSCHAPPEN .

15.54.6

Org. SialriJ ~Wit

400 meter jongens A 1~ serie:
4. Vincent van der Lans 51.2

Een matig bezochte wedstrijd jammer voor de organisatie.

.3 0 JUU HEILOO
ZOMERAVONDINSTUIF

Sprinttweekamp .heren ·

Org. A.V. Trias
Een prachtige zomeravond, 22 gi'_'Clden. Geen
windvoordeet

·ioo
J erry Amsterdam ·
Remy Cornet

wind
12.03 -2.1
12.54 -1.8

3000 meter heren:
5. Getachew Ayele

5

8.51.4

•.

1 AUGUSTliS KROMMENIE

400 meter heren:

Org.A.V.Lycurgus
De wind bij de sprint varieerde van -1.6 tot +1.6
Temperatuur 28 graden: zonnig en warm weer.
Elektronische tijdwaarneming.

48.68
2. Ger Wessel
In vergelijking met het vQrig seizoen
1998 draait Ger düidelijk beter.
Beste tijd 1998: 49.45. In 1999
tot nogtoe 47.73

.

.

Sprinttweekamp heren (23 deeln .):
100 . 200
4. Ger Wessel
11.43 22.54
6. Darcy de Windt 11.45 23.09
12 Remy Cprnet
12.20 24.28 2xPRI

13 AUGUSTUS UTRECHT
INSTUIF\VEDSTRIJD

400 meter heren:

Voor Haariem kwam alleen J erry
Amsterdam aan de start van de 100
meter (met 18 deelnemers). toe tijd
i ~l 11.88

Vincent van der Lans
51.61
Vincent liep een uit steke.nde 300
meter. Hij liep goed aan kofi maar op
de laatste 100 meter ging het wat
minder. Het werd een 2e·plek.

4 AUGUSTUS LEIDEN INSTUIF
Org. A.V. Leiden Atletiek
Weersomstandigheden: zeer warm zomerweer,
ongeveer 29 graden. Af en toe wat bewolking·,
wind kracht 3 vanuit zuid oosten.

Ton van Doorp wo.s de enige Haarlem
vertegenwoordiger. Hij liep de 3000
meter en kwam als-rover de finish
in een tijd van 9.06.0

6 AUGUSTUS UTRECHT
Org. U.A.V. Vitesse

Elektronische tijdwaarneming '

100 meter herzn 20 deelnemers:
8. Darcy de Windt
11 J erry Amsterdam .

11..52 +0.1
11.81 idem

200 meter heren 12 deelnemers:
5. Darcy de Windt
.23.01 +0.9
7. Jerry Amster dam
23.55
De tijd van Darcy betekende een PR .
voor hem!

Or9. U.A.V. Vitesse

15 AUGUSTUS DEN HAAG
INSTUIFWEDSTRIJD
Org. A.V. Sparta
Weer: zonnig met redelijk veel wind.
Elektronische tijdwaarneming.

J erry Amsterdam was naar de
nieuwe atletiek accommodatie van de
A.V. Sparta in het Haagse
Zuiderpark afgereisd. Met een
tegenwind van 1.9 m/s kwam hij op de
200 meter tot 24.18
18 AUGUSTUS HAARLEM
INSTUIFWEDSTRIJD
Org. J.-laarlem/Holland
Het was wisselvallig weer: het grootste gedeelte
van de wedstrijd was droog met soms een
zonnetje, en af en toe een heftige bui. Het was
ongeveer 18 graden. Op de sprintnummers ~en
lichte te~nwind. ~lektronische tijdwaarneming
Jan Bockweg.

17x verscheen een Haarlem
atleet/atlete aan de st-art.
100 meter dames:
3. J essica Ramakers

14.44

100 meter heren (resp 1 e/ze sr):

1. Darcy de Windt

11.33. +1.8

2. Rerny c~r·net .
12.62
4. René Moesman··· .· · · 11.98

._

<. .

200 meter he~·n (resp. 1 e;ze sr):
2. Remy Cornet
3. Ger Wessel

.?5.30
23:26
. '·.

400 meter heren:
4. Jaap van Deurse.~

55.46

5000 meter heren· (6. H~rlernrners!}:
2. Getachew Ayéle
3. Ton van Doorn
6. Bert Boesten
7. Adrie Tol
9. Jero~n Peters
10 Frank Peters

·
'

15.44.16
·16.02;92·
18.21.28
18.23.38
18.52.76
19.27.16

23.50 +0.9
28 AUGUSTUS INTERNATIONALE

GETAX MEETING TESSENDERLO
BELGIË

J e~ry Amsterdam had de iange reis
I

Kogèlstoten heren:
1. Oscar Soethout

11.50

(Ja, ja u. leest het goed!)

Kogelslingeren .heren:
7. Rob
Schlüter .
18.30
.
(Rob dat viel niet mee hè)
400 meter Jongens A: ·
1. Rob de Wit
57.91

Kogelslingeren Jongens 8:
2~

Rolf de Bruijn

20.02

23·. AUGUSTUS LISSE
INSTUIFWEDSTRIJD
Org.: De Spartaan

100 meter heren 2e serie:
1. Jerry Amsterdam
11.60 +0.3
4. Remy Cornet
12.18 idem
Een persoonlijk record voor Remy!

se serie:

ondernomen om aan de start te
verschijnen op de 100 meter. Maar
voor je mag s1:arten moet .J erry naar
het meldbureau. Daar vraagt men
zijn naam. J erry noemt zijn nam
Am$ferdam. Nee, krijgt hij a1s
antwoord uw naam a.u.b. wederom
. :. zegt J erry: AmsterdêuJ:l. Dit gaat nog
.. een keer of vijf ·~o door . .Eindelijk
. begrijpt de goede ma~ on~er grote
. hilariteit w9t_de naam vcin j erry is.
.. Bij. de start wordt J erry
. .uitvoerig
,
. voorgesteld J erry Amst~rdam uit
~-· Holland.
'
.
Reeks 2, wind '0.3, 7e tijd.11.67. Het
was absoluut geen belgenmop.

28 AUGUSTUS -VALKENSWAARD

OPEN KEMPISCHE
KAMPIOENSCHAPPEN

Haarlem·deeJnemer Ger Wessel doet
het meestal wel goed bij
kampioenschappen·. ·
';

TOT SLOT EEN KLEIN
ARTIKELTJE UIT HET HAARLEMS
QAGBLAD '{AN 6 AUGUSTUS

I

WinstVan Ree

lOOm, 5è se~ie, 2è 11_.28·-û.? 'm/s
200m, 2~ serie,·le in dé uitstekende
tijd vari' 2~:03, ~0.5 m/s-deze tijd .
betekende &n P~ 'mor Ger;

1

proficià.t1
•

.. ~ j

.

0

....._.

.

;

.

.... ~·.·; ~·

...

De H~lemse atletenGer W~
sel en Roei van Ree kwamen
gisteren in actie in Amstelveen.
Tijdens de Family Gamefl liep
het tweetal een uitstekende 400
meter. Van Ree eindigde in
47.75 als eerste terwijl. Wessel
als tweede over de meet kwam
in 48.00. "Helaas net niet onder
de .48 rond, maar ik ben toch
zeer tevreden, meldde Wessel.
"Vorige week liep ik in Valkenswaard nog een persoonlijk.record van 22.03 op de 200 meter..
Roei klokte t~n een tijd '\lall

··

·

21.86.
:

_.,

.

..

lo

..

....

·.·

Even een klein- briefje van. mij 'voor het clubblad, om te laten
weten dat met mij aU~ goed is! Vlak voor de zomervakantie
ben ik als fysiethet"Opetlt -àfgest-udeerd oon-de Hogeschooi van
... :, .· A~~.r~am. Tijdens dè vakantie ben ik als fysiotherapeut V(ln · ·
: · . : het NederJanc:fs p,upillen honkbalteam mee geweest naar het
· · · ·· ~~s ~~Schap-een OOflStoonae zondag ga ik voor
tièn ~ancJei, naör België om verder te studeren. Ik ga ·daar·
·een.onderzóek.doen in het·kader van de opleiding Master in
.r --·- · Sciehcè-of Physiotheropy;-otn-de -fysiotherapie
wetenschappelijk te onderbouwen. Ik ben dus weer
genoodzaakt om te verhuizen. Mijn nieuwe adres is: Grote
· :· Markt:1, B-3000 Leuven~n -België.--Mijn~-mait
': blijft:maspruit@hotmail.com.
-.Ik -wens iedereen het -beste t~ en tot ziens of -st:hrijfsl
. Martljn SFuit (in .Be'lgië nu al bekend ats herkuuJ

grote man!!)

..

=een.hele
.
...·

8

DE 100 HAARLEMSE HELDEN VAN DE 20E EEUW
Samengesteld door Fránk van Ravensberg
Deel 7, plciats 30 t/m 21
Voor dezè aflevering heb ik van de overgebleven 30 atleten een verdere selectie aangebracht:
bij de eerste 20 atleten staan uitsluitend atleten die tenminste 3x individueel kampioen van
Nederland zijn geworden. Vandaar dat in deze aflevering weer veel estafettelopers staan, ook
lopers die meer dan 3x Nederlands kampioen zijn geworden, maar dan in estafetteverband . .
Wie nog zelf wil meedoen aan het samenstellen van de top 3 begint de tijd nu te dringen: VOQr 1
oktober a.s." dient je lijStje met jouw favoriete 3 (H)AV Haarlemmers binnen te zijn bij Frank
van Ravénsberg, -Utrechtsedwarsstraat 41-I, 1017 WB Amsterdam, tel. 020-4208172. E-tnailen
kan ook: postbus@ravensberg.demon.nl.
Overigens nog.-even dit -over de voigordebepaling: bij de bepaling van de -klassering tellen (llleen
de prestaties mee, die men als lid van (H)AV Haarlem behaald heeft. Wei probeer ik zo~eel
. .
mogelijk .ook de als lid van een andere veréniging behaalde prestaties te vermelden, maar die
worden alleen vermeld om het verhaai over de desbetreffende atleet compleet te maken en
hebben dus geen invloed op de klassering.
Aand~cht nu voor de plaatsen 30 t/m 21·met daarb ij de hoogstgeplaatste atlete op plaats
nummer 28. ·
~

30. Henk

Macnack

(geb.· 26-9-1959)
Lid van AV Haarlem geworden in maart 1977. Kwam daarvoor uit voor KAV Holland. Actief tot
en met 1982.
Beste prestaties bij AV Haarlem: 100 m 10.6 (1978); 200 m 22.1 (1979); 400 m 49.8 (1978):
1000 m 2.54.8 (1978); 4x100 m 41.6 7 (1980) CB: 4x200 m 1.26.6 (1979) NR en CR; 4x_4 00 m
3.17.3 (1979) CR; hÓog_2.05 (1979); ver 6.20 (1977); speer 37.Ç)O (1978); 60 m indoor Q.9 en
7.09 (1979); 400 minaoor 50.4 (1979); hoog 'indoor 2.05 (1979); ver indoor 5.64 (19m.
Topper op de ·sprint, bij hèt hoogspringen en bij het basketballen. Henk was al een topper biJ
KAV Holland, waar hij vooral als hoogsprin'ger opviel. Bij .zijn _e erste.wedstrijd voor AV Haarlem, '
deNK indoor, bracht hij in maart 1977 zijn beste prestatie op dat nummer naar 1.95 (9e) en ·
werd hij.5e op · d~ 60 m jongens A met Tl. Buiten wer :' l-' .!nk dat jaar op deNK jeugd 6e op de
100 m en 5e op de 200 ·m. terwijl hij bij de senioren een 4e plaats behaalde bij het
hoogspringe~. Henk sprong -in 1977 tijdens een PH-beker~edstrijd voor het eerst over de 2.00
m, waarvoor hij va·n het bestuur de Van Musscher-beker kreeg, Voor.ts wist hij zowel met de
senioren- als de juniorenploeg te promoveren naar de hóogst~ klasse en kwam hij 2x uit voor de
Nederlandse jeugdploeg (Ne.derland-Nordrhein en ~derland-:Belgiè-Zwitserland).
In 1978 p~~te Henk zijn eerste prijzen op de NK. Op de·60 m indoor jongens A werd hij 3e, op
de 100 m jongens A 4e, weer 4e was hij bij het hoogspringen jongens· A, 3e .op de 4x100 m
senioren, 2e op de 4x100 m jongens A e~ le op de 4x400 m.jongens A Henk ·kwam uit voor
oranje in de jeugdinterlands in ,Keulen (D) tegen Rheinland en in Merksem (B) tegen Belgie en · ,
Zwitserland. J;n die laatste interland _zag i.k hem vermoedelijk zijn besteprestatie -ooit levèren.
Op de 100 ·tn Rwàm-.hij verrassend tot een .tijd van 10.6, goed voor een 2e plaats op de
Nederlands~ jeügdranglijst van '1978 (achter clubgenoot Mario Westbroek). Op de 200 m stond
hij dat jacir..4e, ~p ·d e 400 m 9e en.bij het _hoogspringen 5e (opnieuw met 2.00). Met de
juniorencompetitieploeg wist Henk in 1'978 3e te worden en aan het eind van dit voor hem zeer '
succesvolle jaar won hij ook nog d~ onder:-li~e zeskamp bij de jongens A.
De overgang naar de senioren verliep voor Henk zonder problemen, want in 1979 behaalde hij
opnieu~ een.reeks aan prdchtige sucéessen: op deNK werd hij 5e bij het hoogspringen-indoor,
4e op dè 60 ~indoor, 8e bij het hoogspringen, 2e ~p de 4x100 m, le op de 4x200 men 1e op de·

4x400 m. Twee keer verbe-terdenHenken zijn drie ·colle Ja's het Nederlands record 9P de
4x200 m, dat via 1.27.0 op 1.26.6 werd gebracht. Bij zij•• enigè interland in 1979, in de Ahoyhal
in Rotterdam, wistHenkin de landenwedstrijd Nederland-Belgie over 2.05 te springer). Later
dat jaar haalde hij die hoogte ook buiten, waarmee hij 8e op de Nederlandse jaarranglijst
stond. Met de competitieploeg behaalde hij in 1979 de eerste van een reeks 2e plaatsen in de
strijd om de PH-beker en wist hij een stedenwedstrijd in Leiden te winnen. Ook in 1980 wist Henk nog enige successen aan zijn pa lmares toe te voegen: 7e bij het NK
hoogspringen indoor, 4e op de 4x200 men 1e op de 4x100m. Voorts sprintte hij op de
paardenrenbaan Duindigt (Wassenaar) 2x 50m tegen een paard. De paarden wonnen oyerigens
beide keren. l\1a 1980 was de topperiode van Henk voorbij. In 1981 sprong hij nog 2._00 m hoog
en was hiJ in de competitie nog een belangrijke kracht zoals o.a. bleek uit de 43.6 die hij met de
4x100 m reserveploeg liep. Een jaar later was hij weer present in de zilveren competitieploeg,
maar sprong hij nog maar 1.90. In de competit iefinale van 1982 in Vught nafl:\ Henk afscheid van
de atletiek. waarbij hij in 6 jaar tijd liefst 39x in actie kwam bij een PH-bekerwedstrijd.
Clubrecords verbeterde hij op de 4x100 m (2x, de 41.67 is nooit verbeterd), 4x200 .m {2x), .
4x400 m (2x) en 4x400· m jongens A (2x).
l\1aast topatleet wasHenkook een topper in de basketbalwereld. Hij kwam voor een .
Zandvoortseclub uit in de hoogste Nederlandse afde ling, maar hij koos uiteindelijk voor de
atletiek. Henkis een tijdje croupier geweest in een casino en woont tegenwoordig in Diemen.
Hein Macnack, de jongste van de drie broers Macnack, komen we later in dit overzicht nog
tegen. Kenneth Macnack, de middelste broer en 1 jaar jonger dan Henk, is in dit overzicht
·
geeindigd .op de 58e _p laats.

29. Wim van Gog (geb. 14-1-1922)

I
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Actief van 1939-1952
Beste prestaties: 100 m 12.9 (1951); 400 m 54.2 (1950); 500 m 1.13.0 (1939); 600 m 1.27.7
(1941); 800 m 1.58.1 (1946);_1000 m 2.33.5 (1946) CR; 1500 m 4.02.8 (1948) CR; 1 mijl 4.31.Ö
(1946) CR; 3000 m 8.55.2 (1946) CR; 5000 m 16.40.0 (1952); Zweedse estafette 2.09.1 (1947);
4x400 m 3.32.4 (1949); Olympische estafette 3.40.8 (1946); 3x1000 m 7.54.5 (1943) CR;
4x800 m-8.14.0 (1943) CR; 4x1500 m 17.02.0 (1942) NR en CR.
Onze beste middenafstandloper van de veertiger jaren. Wim drukte in 1939 _als 17-jarige voor .
het eerst zijn neus-tegen het venster, e.e.a. in het gezeischap van oudere lopers als Jan
Koopman en Hon d~ Roode. Deze drie stonden aan de basis van een van de meest succesvóll~
periodes van onze club op de middenafstand, waaraan ook Dick Hagtingius, Jan Waigien, Jän_·· · ·
Brijs, Jan Soomer, TheQ Wernik, Jan Hermans, Dick !ordens, Jaap van Wijngaarden, Co
Hesseis en Harry Wernik hun steentje bijdroegen. In 1939 werd Wim Nederlands
jeugdkampioen op de 800 .m en. zette hij op de 590 m (1.13.0), 800 m (2.07.0) en 1000 m
(2.49.0) tijden neer die pas in resp. 1959, 1964 en 1955 door een andereHaarlemseB-junior
zouden worden verbeterd (de HAV Haarlem kende anno 1939 nog geen clubr~cords voor Bjunioren). .
1940 braebt Wim wat _minder succes, al werd hij dat jaar w_e_l 3e op ~e 800 min de PHbekerfinale. Voor die prestatie kende het bestuur hem de Van Musscher-beker toe. In 1941
begon Wim aan een lange reeks topprestaties op de 4x1500 m, w_qarbij hij eerst als· startlope~
en later steeds als slotloper werd ingezet. Op deNK maakte Wim 3x deel uit van de gouden ·
ploeg (1941, 1942 en 1943) eri
. vervolgens. ook 3x van de zilveren ploeg (1946. 1947 en 1948).
Daar moet vermoedelijk nog een zilveren medaille worden bijgeteld, omdat Wim in 1944 rriet
een ploeg tot 17.02.2 kwam, terwijl AAC dat jaar Nederlands kampioen werd met 16.59.8. Met
die tijd ~beterde AAC overigens het Nederlands record dat sinds 1941 in_handen van de HAV
Haarlem (en dus ook van Wim). .was geweest, eerst met 17.02.3 (de winnende tijd va~ 1941) en .
later met 17.02.0 (de winnende tijd van 1942).
·
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Wim maakte ·in 1941 en 1943 deel uit van de ploeg·die de PH-beker won, een prestatie die na ·
1943 niet meer door Haar:-l.em geleverd is. Eveneens nog· tijdens de bezetting verbeterde Wim in
estafetteverband meerder~ clubrecords: 3x1000 m (2x, de tijd van 7.54.5 is nooit meer
verbeterd), de 4x800 m (de 8.14.0 bleef tot 1961 staan) en de .4x1500 m (2x, d~ tijd van
17.02.0 zou tot 1965 blijven staan).
'
Vreemd genoeg kwam Wim individueel pas na de' oorlog tot zijn beste'prestaties: op deNK werd
hij twee keet" 2e op de 1500 m (in 1946 en 1947), de eerste keer op 's lechts 0,4.sec. van winnaar·
H. Maar (AVON). Hij verbeterde de clubrecöräs op de 1000 m (zijn 2.33.5 bleef tot 1965
staan), op de 1500 ni (3x, zijn 4.02.8 bleef 14jaar onaangetast), 1 mijl en 3()00 men hij kwam
in de Nede~landse ploeg. Wim kwam in totaal6x uit voor -oranje en debute~rdè in 1946 bij
Nederland-B.~I~i~, wQar hij 3e werd op de 1500 m. In 1946 werd Wim clubkampioen veldlopen en
het bestuur beloonde he·m zowel in 1947 als in 1948 met de Kreigsman-beker i.v.m: zijn
clubrecords op ·de 1500 m.
Na 1948 was .9e echte topperiode van Wim weliswaar voor bij, maar hij zou tot 1952 nog in
verschillendELwedstrijden, zowel in estafetteverband als individueel; uitkomen. In de strijd om
de PH-beker zou hij nog een belangrijke inbreng hebben en op zijn minder sterke onderdelen
verbeterde hij ·in die periode nog diverse persoonlijke records. In de Winter van 1952/1953
werd Wim trainer. In 1955 kreeg hij van het bestuur voor al zijn werkzaamheden binnen de
club de Paulen-beker en·werd hij een jaar bestuurslid en wedstrijd$ecretaris. In i957 won Wim
een onderlinge 5 .. kamp·voór veteranen. Momenteel is Wim, die nog altijd in Haarlem woont, al
weer sinds vele jaren een van de drijvende krachten achter de Reunistenclub van·de HA V
Haarlem. ·

28. Mieke van· der Kolk (geb. 15-4-1968)

Lid van AV Haa~l~m geworden in juni ·19Q3·: Kwam daarvoor uit voor DEM (Beverwijk) (t/m 1990)
en KAV Holland (vanaf 1991). Actief tot en met 1994.
Beste prestaties bij AV Haar!em: 100 m 12.1 (1993) CR en 11.96 (1993) ~et rugwind: 4x10Ç> m
49.1 (1994) CR: ver 6.21 (19.9 3) CR; h.s.s. 12.24 (1994) CR; ver indoor 6.16 (1994) CR; h.s.s. · ·
indoor 12.10 (1994) CR.
Onze beste atlete ooit,die helaas maar ruim een jaar bij ons was. Mieke stond.al op zeer ·. ····
jeugdige-lëeftijd (nog ' ~ls lidvan DEM) aan de top vair Nederland. Zo sprong de Heemsk~rkse al
als 13-jarige 5.15. ver. Een jaar later voerde ze met 5.32 de Nederlandse ranglijst bij deCmeisjes aan ~n stond ze op de 600 m 4e (1.39.8),_op de 80 m horden 5e (12.5) en op de lOÓO m
12e (3.15.3). Alhoewel Mieke als B-juniore' werd overvleugeld door. Marijke var:t Zon (ook .al
DEM), was haar y<?or~itga_ng onmiskenbaar: bij lï'ét verspringen stond ze in 1984 2e.van ' : .
Nederland (5.85) en He was ze op de.100 m (12.5). In 1985 haalde Miekegoud (ver) en zilver
(60 m) op de NK i~door meisjes~ _e n buiten won ze g,~ud (ver ·meisjes _A), 2x zilver Óöo m. .
meisjes A en 200 meisj~s.~) en 2x brons (lOq senioren en ver s_enipren). Ze werd . ·. ·. ·
uitgezonden naar de EK.jeugd in Cottbus (DDR),' Waar zë bij het verspringen een lOe plaats
behaalde met ~.26,, ruim voldoendê voor dele pÎaat~ ~p de Néd~rlands~ ranglijst·. van dat ja'ar. . .
In 1986 werd Mieke met 6.4'3 Nederlands jeügdreèordhoudSter bij het verspringen. op de 100
m stond ze dat jaar 4e op de Nederlandse jaarranglijst (12.17). Ze won bijdeNK 2x goüd (ver
meisjes A en ver indoor meisjes A), zilver (60 m horden indo_or meisjes A) en 2x brons (60'm ·
horden indoor meisjes A en ver senioren). Opnieuw werd ze uitgezondeh naar e~n groot .
toernooi, de ·WK.jeugd in Athene (GRE), en opnieuw werd het een lOe plaats.
Ook al10e werd Mieke in .1989 op· de Universiade in Duisburg (D). Intossen bleven de
Nederlandse titels voor Mieke binnenstromen. Toen ze zich bij AV Haarlem meldde was ze al-6x
achtereen Nederlands Seniorenkampioene geworden biJ het \terspringèn (1987..;1992), was z~ in
1988 (met DEM) en In 1991 (met KAV Holland) Nederlands kampioene geworden op de 4x100 m
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en waren haar persoonlijke records: 100 m 11.91 (1988); 200 m 24.3 (1988); 100 m horden 14.3
(1985) en 14.71 (1987); ver 6.57 (1989);.4x100 m 46.28 (1991).
Ondanks de eenmansactie van Ad Coolbergen (hij pleitte in een ingezonden stuk in pe Wissel
van augustus 1991 voor de komst van Mieke naar AV Haarlem, maar dan als trainster ~n de
middenafstandsploeg), duurde het tot medio 1993 totdat Mieke van KAV Holland overkwam
naar AV·Haarlem. De werkelijke reden.voor haar switch was dat de samenwer.king met haar
toenmalige KA V Holland-trainer Gerard Lenting stroef liep. Mieke vond dat ze door haar trainer
te veel aan haar lot werd overgelaten, omdat Gerard zijn aandacht over (te) veel atleten moest
verdelen. ·Bij AV Haarlem-trainer Ruud Wielart verwachtte de inmiddels in Heemstede ·
woonachtige Mieke haar· motivatie weer terug te vinden. .
·
Haar ee~;ste wedstrijd voor AV .Haarlem, de Adriaan Paulen Memorial in .Hengelo. leverde haar
direct een nieuw clubrecord verspringen op (6.09). Tijci:ns de Gouden Spike wedstrijden in
Leiden werd dat record meteen verbeterd tot 6.21. Miekekwam ook in de competitieploeg,
waar ze in haar eerste optreden ook maar gelijk een clubrecord op haar naam zette en wel oP ·
de 100 m {12.1). Op de Papendal Games pakte ze een 2e plaats bij het verspringen en nog st~ds
binnen dezelfde anderhalve maand kwam Mieke voor het eerst namens AV Haarlem uit op de .
NK, waar ze (met 12.11 bij het hink-stap-springen) niet alleen tot een 4e clubrecord kwam. maar
waar ze ook nog eens goud (b~j het verspringen, oVerigens slechts 4 cm voor Anoeschka Dpans
(PAC)) en tilver (h.s.s.) pakte. Mieke werd zodoende voor de 7e achtereenvolgende keer
verspringkampioene van Nederland. Bovendien werd zij de allereerste (en tot .nu toe enige)
seniorenkampioene van Nederland namens AV Haarlem. Vervolgens kwam Mieke in Sittard uit
voor oranje in het kader van de Westathletics. Tenslotte werd het seizoen fraai besloten met
het veiligstellen van een finaleplaats in de competitie eerste klasse. Helaas werd wegens
onderbezetting aan die finale niet deelgenomen. Op de Nederlandse jaarranglijst van 1993 .
stond Mieke 1e (ver) en 2e (h.s.s.). Voor haar clubrecord verspringen kreeg ze vari het bestuur
de prestatiebe-k er voo~ de darnes.
.·
. .
·
Het seizoen 1994 begon vOor Mieke, hoe kan het ook an~ers, een clubrecord: tijdens
galawedstrijden qm de Han~ebokaal in Zwolle sprong ze indoor 6.16 ver. In februari greep ze
2x goud op deNK indoor (ve~ en h.s.s.), waarbij ze in 1 w.e dstrijd 6x een clubrecord h.s.s.
vestigde en dat record u~teindelijk op 12.10 bracht, slechts 5 cm onder het toenmalige
Nederlands record. Mie~e was ook het meest .verguld met haar titel h.s.s.: ze ging pas als 4e de
finale in, terwijl ze bij het verspringen vanaf het begin wist dat ze zou gaan winnen. Ook in
1994 nam. Mieke weer déel aan verschillende grote wedstrijden
zoals de Adriaan Paulen
.
Memorial in Hengelo en _de Gouden Spike in Leiden (waar ze haar clubrecord verspringen met
6.21 evenaarde). Tijdens een competitiewedstrijd wist Mieke met het estafef'!'eteam het
clubrecord op de 4x100 mop 49.1 te brengen. Op dè NK in Assen moest ze even slikken, want
na 7 jaar moest ze haar.verspringtitel afstaan aa.n Sha:--on J aklovsky (Lycurgus), ondanks dat ze
haar clubrecord van 6.21 voor de tweede keer evenaarde. Wel won Mieke 2x zilver (ver en
h.s.s.) en verbeterde ze haar clubrecord h.s.s. tot 12.2.4. Met die prestaties stond ~e aa.n het
eind van het seizoen 1994 2e van Nederland bij het verspringen en 3e bij het h.s.s.
NadeNK van 1994 kwam Miekeniet meer. in actie. Ze stopte met atletiek en werd een jaar
later moeder. Ze woont nu in Driehuis.
'.

27. Allan Ellsworth

(geb. 10-6-1964)
Lid van AV Haarlem geworden in 1982. Kwam daarvoor .uit voor Lycurgus (Krommenie). In 1-984
vertrokken naar Startbaan (Amstelveen). Werd in 1985 weer lid van AV Haarlem. In 1986
vertrokkèn naar Lycurgus (Krommenie), kwam later nog uit voor AAC (Amsterdam).
Beste preStaties bijAV Haarlem:. WO m 10.7 (1985); 200 m 21.7 (1983) en 21.49 (1985) met
rugwind; 4oo m 47.43 (1985) en 47.4 (1983)~ 1000 m 2.36.7 (1985); 10.000 m 40.04 (1982);
4x100 m 41.8/41.91 (1982); 4x200 m 1.26.09 (1983); 4x400 m 3.14.1 (1982) CR, met
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Nederlandse ploeg 3.08.58 (1985) en met Britse ploeg 3.06.69 (1983); hoog 1.60 (1982); ver
6.00 (1985); kogel 10.94 (1985); speer 35.76 (1985); 69 m indoor 6.8 (1985); 200 m indoor 22.3
(1983) CR; 400 m indoor 47.90 (1985) en 47.8 (1985).
Zeer sterke 400 m-loper, die zijn tegenstanders meestal met een sterk eindschot verraste en
daardoor een ideale slotloper op de 4x4QO m was. De goedlachse Allen was al een topper bij
Lycurgus. Als B-junior stond hij in 19812e van Nederland op de 400 m (50.3) en 12e op de 200
m (23.3). Eenmaal bij AV Haarlem en trainend o.l.v. Jan Willem van der Wal brak hij echt door.
In opril 1982 won hij bij zijn eerste wedstrijd voor onze club gelijk' de 100 en de 400 m .tijdens
de Kennemer kampioenschappen. Een maand later werd Allen districtskampioen door de 400 m
voor het eerst onder de 50 seconden te lopen (49.7) en won hij ook met een ruime verbetering
van zijn beste tijd de 200 m (22.1). Hij was toen klaar voor het grote werk en bewees dat met
opnieuw een forse verbetering van zijn beste tijd op de 400 m (48.80) op dele
seniorencompetitiewedstrijd. Nog steeds in mei snelde Allan (telkens als slotloper) naar goud
(4x100 m senioren), zilver (4x400 m jongens A) en brons (4x100 m jongens A) op de
. ·
Nederlandse estafettekampioenschappen in Zwolle.
Op de tweede seniorencompetitiewedstrijd verbeterde Allan zijn 400 m-:tijd alweer (48.6),
maar op de Nederlandse jeugdkampioensc~appen wachtte hem een grote deceptie. Ondanks dat
hij op de 400 mals winnaar over de finish kwam (49 .2), kreeg hij geen goud omg~hangen;omdat
hij zijn baan zou hebben ver laten. Op de 200 m wist hij wel in de uitslag te komen, maar greep
hij met een 4e plaats ook naast een medaille. In juli miste hij op de 4x400 m het Nederlands
seniorenrecord op die afstand met slechts 0,2 seconde, maar de 3.14.1 was uiteroard .wel .ee.n
clubrecord (dat nooit meer verbeterd is). 2x kwam Allan in 1982 voor oranje uit. De laatste
opvallende prestatie leverde hij dat jaar bij de onderlinge wedstrijden, waar hij ondanks winst
op 3 van de 6 onderdelen toch niet won: een 2e plaats bij de jongens A achter Arno van Vugt.
Aan het eind van het seizoen stond Allan zowel op de 200 mals op de 400 m 2e van Nederla~d.
Het seizoen 1983 begon gelijk goed in Dortmund (D) met twee clubrecords op de 200 mindoor
jongens A (22.3) en 400 m indoor jongens A (48.4), twee records die nooit meer verbeterd zijn
en ook zelfs sneller waren dan de bestaande Nederlandse jeugdrecords, maar door het
'
ontbreken van electronische tijdwaarneming niet als zodanig konden worden erkend. De 400 mtijd was ook een seniorenclubrecord. Bij de eerstvolgende gelegenheid pakte Alfan het
Nederlands jeugdrecord op de 400 mIndoor alsnog door tijdens het indoorclubkampioehschap .
naar 48.53 te snellen, waarmee hij ook de overwinning pakte. Bij de NK indoor wist Allan zijn
uitstekende vorm te bevestigen met 2x goud op de 200 mindoor jongens A en de 400 mindoor
jongens A. Tijdens het baanseizoen wist hij zich opnieuw flink te verbeteren op de 400 m (47.4)
·
en behaalde hij zowel in de junioren- als seniorencompetitiewedstrijden diverse klinkende
overwinn.irgen op zijn favoriete onderdeel. Daarnaast won hij de "400 m tijdens de sterk
bezette wed,Strijden om de CoL?e Nationale Neder landen en de Arnhem 750 Games op
PapendaL Vervolgens won Allan bij de Nederlandse jeugdkampioenschappen de 200 m (21.98),
maar kwam hij op'nieuw niet in aarmiérking voor een gouden medaille, omdat hij met het oog op
de aankomendeEK jeugd voor de Britse nationaliteit gekozen had. De finale van de 400 m liet
hij om die reden maar aan zich voorbij gaan, hoewel hij zich met de snelste ti_jd voor die finale
geplaatst had. Aan de. NK senioren deed hij vanwege zijn andere nationaliteit opnieuw voor spek
en bonen mee, maar t.och k~am hij op de 400 .mals 2e over de finish. Tochw~rd Allan in 1983
nog 2x Nederlands kafTlpi,oen en wel op de 4x400 men, onder slechte omstandigheden (veel
wind), op ·de. 4x2oo. ~- ·_Tijde-ns de Europese jeugdkampioenschappen in Schwechat (A), waar
Allen voor Groot-Britt~nnieuitkwam, wist hij op de 4x400 m 4e te worden. Daarna wist hij nog
het clubrecord op de 4x100 m jongens A te verbeteren tot 42.4, een record dat nooit meer
verbeterd is.
·
In 1984 ging Allan sa.~en met zijn oudere broer Armand en hun trainer Jan Willem van der Wal
naar Startbaan. In d~t jaar kw~m hij in Helsinki (SF) 'tot zijn snelste tijd op ·de 400 m (46.17),
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waQrmee hij bij de senioren 3e van Nederland aller tijden werd. Op de NK indoor mocht hij nog
niet meedoen voor de medai_lles (maar was hij wel de snelste op de 400 m). later dat jaar was
hij inmiddels wel genaturaliseerd en kon hij wel aan de buitenkampioenschappen meedoen: goud
op de 400 m en op de 4x200 m.
Verrassend was zijn terugkeer. samen met broer Armand. naar AV Haarlem in 1985. Indoor
scherpte hij in Dortmund (D) gelijk het clubrecord op de 400 maan tot 47.8. Vervolgens won
hij zilver op deNK indoor met een nooit meer verbeterd clubrecord (47.90) en wist hij op de
eerste wereldindoorspelen in Parijs (F) op de 400 m tot de halve finale te komen. Buiten liep hij
met 47.43 maar net boven het clubrecord op de 400 m (waarmee hij in 1985 wel4e van
Nederland was) en werd het op deNK brons op de 400 m. Op deNK estafette was echter weer
het hoogste trapje voor. Allan weggelegd: goud op de 4x400 min 3.14.64 bij een harde wind.
Zilver werd het dit keer op de 4x200 m. Bij de onderlinge wedstrijden werd hij 3e en viel hij
vooral op door zijn sterke 1000 m. die hij na een felle strijd zij aan zij met Mario Westbr9ek
won. Allankwam in 19S5 3x voor oranje uit: in Maastricht tegen Belgie {indoor), in Schwechat
(A) voor de Europacup en in Hengelo tegen Zwitserland.
In 1986 ~rtrok Allan samen met Armand weer naar zijn oude club Lycurgus. Daar liep hij dat
jaar naar zijn beste tijden op de 100 m (10.5) en 200 m (21.75) en pakte hij op de NK zilver op
de 400 men goli~ op _de 4x400 m. Ook in 1987 (weer verenigd met Jan Willem van der Wal)
werd het zilver op de 400 m, nu goud op de 4x200 men brons op de 4x100 m. Nog eens goud
werd het op de 4x4öö men de 4x200 min 1988. Allan deed het een aantal jaren rustig aan om
in 1995 sterk terl!g te k~ren door (inmiddels als AAC-er) net voor onze Ger Wessel weer
kampioen van Nederland te worden op de 400 m. Dit was wel zijn laatste grote resultaat in zijn
overigens impo~~t~ a{letiekloopbaan. Allan woont tegenwoordig in Amsterdam. In 1982 kreeg ·
hij de Van Musscher-b'eker. in 1983 kreeg hij samen met de 4x100 m-jeugdploeg het WG
Schild. De broer ·va~ Allan, Armand Ellsw~rth, vinden we in dit overzicht op de 51e plaats.

26. Anne Jan van der Veen (geb. 15~4-1960)
Lid van AV Haarlem geworden in mei 1983. Kwam daarvoor uit voor AAC '61 (Assen), Argo '77
(Groningen) en GVAV Rapiditas (Groningen). Actief tot eri met 1988. ,
Beste prest9ties bij AV Haarlem: 100 m 10.9 (1984); 200 m 22.4 (1983): 1000 m 2.56.0 {1985):
4x100 m 42.0 (1983) en 42.23 {1984); hoog 1.80 (1985); ver 7.04 (1986); h.s.s. 15.62 (1986) en
15.80 (1984) met rugwind; kogel 10.26 (1985); speer 34.98 (1985); 60 m indoor 7.13 {1984);
h.s.s. indoor 15.51 (1984) CR.
Oudste van de twee hink-stappende broers Van der Veen, die zijn top al bereikt leek te hebben
voor hij naar AV Haarlem kwam, maar die in zijn Haarlem-tijd toch nog zeer succesvol was. Al in
1977 werd de Groninger (nog als lid van AAC '61) 2e op de NK hink-stap-springen indoor jongens
B (12.77). In 1979 kwam hij op hetzelfde nummer tijdens een jeugdinterland in Bern (CH) tot
14.36, waarmee hij dat jaar 2e van Nederland stond bij de jongens A. Hetzelfde jaar
hinkstapte hij op deNK jeugd naar goud (indoor) en zilver (buiten). Als senior (inmiddels lid van
Argo '77) !Mist hij in 1980 zowel binnen als buiten 3e op de NK te worden en zich te verbeteren
tot 14.79 (3e van Nederland op de jaarranglijst).
In 1981 trok Anne Jan de opgaande .lijn door: met 14.87 stond hij 5e van Nederland (met
rugwind haalde hij zelfs 15.56) en op deNK werd hij (inmiddels uitkomend voor GVAV
Rapiditas) indoor 2e. De grote vooruitgang maakte hij in 1982 toen hij naar 15.97 hinkstapte,
goed voor dele plaats op de Nederlandse ranglijst en slechts 4 cm onder het Nederlands
record van Roy Sedoc (AAC). Alleen met rugwind zou hij ooit verder komen. Anne Jan trainde
toen al onder Henk Kraaijenhoff. Toen zijn trainer samen met zijn broer Hans Kraaijenhoff
begin 1983 deoverstap naar AV Haarlem maakte, was het logisch dat Anne Jan en broer
Aafbrecht (die beiden problemen hadden bij GVAV Rapiditas) volgden, hoewel ze in Groningen
bleven wonen en trainen (o.a. in het eigen krachthonk thuis).
''-~

In de seniorencompetitie mocht Anne Jan ge lijk de 100 m en de 4x100 m lopen. Later in de
finale deed hij ook het hink-stap-springen erbij en werd de 4x100 m gewonnen. Helaas werd de
4x100 m-ploeg op deNK gedisqualificeerd wegens een foute wissel, zodat Anne Jan een zekere
plak misliep. Met 15.16 als beste prestatie was het jaar 1983 beduidend minder dan het jaar
ervoor, maar hij was dan opk het grootste deel van _het jaar geblesseerd (enkelbandscheuring).
Het seizoen 1984 was daarentegen zonder meer het beste seizoen ooit voor Anne Jan. Hij
begon al meteen met het aanscherpen van het indoorclubrecord, dat hij met een tJ:leter_
verbeterde en op 15.44 bracht. Een week later wist hij in zijn laatste sprong de Nederlandse
indoortitel te grijpen met 15.51~ opnieuw een clubrecord, dat nooit meer verbeterd is. Voor de
prijsuitreiking vandeNK hoefde Anne Jan overigens niet naar het schavotje, want toen hij zijn
medaille mocht komen ophalen was de zaal van de Sernardhoeve in Zuid-Laren op 2 man na
verlaten en was de geluidsinstallatie al afgebroken. Hij pakte de medaille maar van een of
andere official aan, die aan de rond van de baan stond. Buiten verbeterde hij begin mei algelijk
het clubrecord van zijn broer, dathij in Lisse op 15.55 b~acht en won hij in Groningen een sterk
bezette 100 m-wedstrijd na in de serie 10.9 te hebben gelopen.
Bij het hink-stap-springen was Anne Jan in 1984 vrijwel onverslaanbaar: hij won in Lisse, in
Groningen, in Amsterdam (2e competitiewedstrijd) en in Sittard (tijdens deNK). Telkens wist
hij de 15 meter ruim te passeren en broer Aafbrecht voor te blijven. Bij de NK, waar broer . .
Aafbrecht 2e werd, haalde Anne Jan zijn verste afstand uit zijn AV Haarlem-tijd: 15.8Ö (~~f
met rugwind), hetgeen ruim voldoende voor goud was. Door zijn succesvolle. reeks mocht A~ne
Jan namens_oranje naar Lissabon .(Port.) in verband met de Westathletics en naar het Noorse
Romedai/Stà.nge voor de landenwedstrijd tegen Noorwegen en Zwitserland. Bij die laatst~ , gelegenheid zag ik hem als een soor:t bodyguard optreden voor kamergenoot Mario Wesf~ro~k.•
die nogal populair was onder de atletes van de Nederlandse ploeg. Bij de competitiefinale in
Amsterdam bevestigde Anne Jan zijn vorm met alweer een clubrecord van 15.57, waarmee hij
3e op de Nederlandse ranglijst stond. Hij sloot het jaar af met een 4e plaats op de NK 4x100

m.
In 1985 kwam Anne Jan door blessures, niet consequent trainen, interesseverlies en
studieperikelen nauwelijks in actie, maar op de onderlinge we~strijden wist hij wel de.2e plaats
te halen, ver voor Aafbrecht die 9e werd. Met 15.31 stond hij toch weer 5e van Nederland. Hij
kwam in de verspringselectie van bondstrainer Jan Willem van der Wal, raakte begin 1986 toch
weer geblesseerd, maar kwam in mei sterk terug met een vertesprong van 7.04 en 15.62 bij het
hink-stap-springen. Ondanks die laatste afstand raakte hij in Krommenie .;zijn clubrecord kwijt
aan Aafbrecht die In dezeifde wedstrijd tot 15.64 kwam. Anne Jan stond na afloop van het jÇJar
1986 opniti~w 5e van Neçlerland.
Het jaar 1987 ging do.or blessures geheel verloren. We moesten Anne Jan in de Çompetitie .
missen op alle .onderéf'elen waarop hij een grote punteninbreng had (niet alleen. het hink-stapspringen, maar ook de 100 m, ver en de 4x100 m). In 1988 ging hij er nog e~n keer ,helemaal
voor: op de NK indoor wist hij met 14.95 brons te veroveren, vlak achter Aafbr~cht (2e). Bij de
le seniorencompetitiewedstrijd in Amsterdam kwam hij nog tot 14.63 (vidk acht~r Aafbrecht),
maar daarna kwamen de broers riiet meer in actie. Anne Jan woont nog steeds in Groningen. Zijn
.
··
broer Aafbrecht komen we eve~ verder in dit overzicht tegen.

25. Jeltjo Doornbosch

(geb. 23-4-1936)
Actief van 1950-1996.
Beste prestaties: 60 m 8.0 .(1951); 80 m 10.0-(1953); 100 yards 10.8 (1957); 100 m 11.1 (1-959);
200 m 2?-9.095,9); 300 m 42.4 (1951) CR; 400 m 52.2 (1962); 600 m 1.34.3,(1953); ,800 m
2.06.5 (196.~}; 1000 m 2.51.5 (1960); 1500 m 4.23.2 (1959); 10.000 m 40.op ~(l979); 15 km
1.09.52 (1973); 10 mijl 1.2o.qq (1973); 20 km 1.36.23 (1973); 4x80.m 37.4 (1.953) CR; 4xl00 m
44.3 (1959); 4x300 m 2.37.7 (1955); 4x400 m 3.27.5 (1960) CR; Olympische estc;tfette 3.47.8
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(1963); 110 m horden 15.7 (1962); 200 m horden 26.1 (1959); 400 m horden 59.1 (1967); 3000 m
steeple 14.20.8 (1968); 10-~amp 6566 punten (1962) CR; hoog 1.75 (1960): pols 3.33 (1961); ver
7.07 (1959): h.s.s. 12.75 (1967); kogel14.43 (1962) CR; kogelslingeren 31.38 (1968); discus
39.48 (19~9); speer 59.44 {1966) CR.
Onze beste 10-kamper uit de historie, die in de PH-beker op elk onderdeel opgesteld kon
worden. Reeds als C-junior was Jeltjo al behoorlijk veelzijdig: op de 60 m, 300 m, hoog, ver,
h.s.s .. kogel en discus was hij in 1951 bij de besten van de club in die leeftijdsgroep. Zijn tijd
van 42.4 op de 300 m is nooit verbeterd, maar clubrecords bij de C-jeugd waren er anno 1951
nog niet, zodat Jeltjo nog even moest wachten op zijn eerste record. Bij de B-junioren mer.kte
Jeltjo dat hij tot een supergeneratie atleten behoorde, die onder leiding ...On·Joop van Drunen
en Co Wullems later zou gaan uitgroeien tot de beste jeugdlichting van Nederland. Ondanks of
dankzij de (sterke) concurrentie van o.a. Hans Douwes, Jaap de Reus, Jaap Breevoort, Ben van
der Pol, Ton van Zijl, Hans Sieffers, Henk Marsman, Kees den Boer en Armond Snijders wist
Jeltjo in 1952 en 1953 een enorme serie clubrecords neer te zetten bij de B-jeugd: 4x80 m
(4x), 4x100 m (verbeterd in 1963}, 80 m horden (2x), 6-komp, hoog {3x), ver (2x), kogel {3x,
pas in 1965 verbeterd). dis~us (2x, in 1965 verbeterd) en speer (4x, pas in 1971 verbeterd). Als
hink-stap-springen toen al op de clubrecordlijst had gestaan, dan had hij dat record ook gehad
en was dat pas in 1971 verbeterd. Jeltjo gaf hierbij al aan een hele grote te worden, met name
op de 10-komp en op de werpnummers.
De bevestiging kwam als A-junior. In die leeftijdsgroep werd Jeltjo Nederlands jeugdkampioen
speerwerpen {1954) en pakte hij nog drie andere medailles: zilver bij het speerwerpen in 1955
en 2x brons bij het kogelstoten (1954, 1955). In 1955 debuteerde hij in de Nederlandse ploeg
in de jeugdinterland Duitsland-Nederland in Gladbach (D). In de jaren tot en met 1955
verbeterde Jeltjo (die ook wel Jelle of Jelge·noemd werd) ook weer een mooie reeks
clubrecords bij de A-jeugd: 110 m horden, 6-kamp (2x, nooit meer verbeterd), kogel (5x, in
1966 verbeterd). discus {2x. in 1966 verbeterd) en speer {7x. in 1971 verbeterd). Al in 1954
kwam hij in de PH-bekerploeg, waar hij tot en met 1981 (!).met soms wat tussenpozen, een
betrouwbare krocht zou worden op de onderdelen4x100 m, 4x400 m, 400 m horden, pots·. ver,
kogel, discus en speer. Hij behoort met 38 PH-bekerwedstrijden en 89 starts tot de meest
ingezette atleten.
Eenmaal senior was Jeltjo zowel succesvol op de enkele onderdelen als op de 10-katnp, hij
haalde op deNK liefst 7 bronzen medailles ·op: 4x op de 10-kamp (1957, 1960, 1961, 1962}, 2x
bij het .kogelstoten (1958, 1959) en 1x bij het verspringen (1957). Naast zijn jeugdinterland in
1955 kwam hij nog 8x uit in de Nederlandse seniorenploeg, veelal op de 10-kamp. Knap was zijn
2e plaats achter Eef Kamerbeek (PSV) in de 10-kamp interland in Brugge (B) tegen Belgie en
Groot-Brittannie in 1961, die hij mede dankzij een voluit gelopen 1500 m veilig stelde. In
hetzelfde jaar ging .het in Parijs (F) een stuk niirider, omdat Jeltjo ziek was geworden van het
drinken van Frans leidingwàter. In 1962 was Jeltjo als invaller de gangmaker van de
Nederlandse 10-kampploeg in.Londen {GB) vanwege zijn droge humor en zijn vrolijke karakter
en verr~ste hij In de interland tegen de Britten en de Belgen met een 3e plaats. De 10-kamp die
hij later dat jaar in Vlissingen draaide· is nog altijd de beste 10-kamp ooit van een Haarlemmer
en is na 37 jaar geen moment in gevaar geweest. Na 1962 liepen de prestaties op deNK en op
de 10-kamp iets terug. maar in 1965 werd Jeltjo in Londen (GB) nog wel7e en eerste
Nederlander in de interland tegen de Britten en de Belgen.
Zijn clubrecordverbeteringen bij de senioren dateren allemaal uit de periode 1957-1966:
4x400 m (waarmee na 33 jaar het record van Van den Berge. Eijsker, Hoogerwerf en Paulen uit
de boeken verdween), 10-kamp (5x, nooit verbeterd). kogel {zijn 14.43 bleef 8 jaar overeind) en
speer (5x. zijn 59.44 bleef 5 jaar staan). Op de Nederlandse jaarranglijst stond hij in 1961 op
de 110 m horden, 10-kamp, pols, ver, kogel en speer bij de eerste 25. Als specialist op de
meerkamp beheerste Jeltjo ook de onderlinge wedstrijden, hij won 8x: 1957, 1958, 1961, 1964,

1965, 1967, 1968 en 1969. In 1968 moest hij zijn titel van clubkampioen nota bene veiligstellen
door de 3000 m steeple uit te lopen: Dat nummer was bij wijze van ludiek experiment aan de
onderlinge wedstrijden -toegevoegd.
In de jaren '70 zagen we Jeltjo vooral actief op de lange afstand, maar in zijn
veteranenperiode kroop het bloed waar het niet gaan kon en ging hij weer terug naar de ·
meerkamp. In 1982 werd hij in de leeftijdsgroep 45-49 jaar, ondanks een oor- en
voorhoofdsholteontsteking, in een veld van 50 deelnemers 3e op de EK veteranen in ·
Straatsburg (F), waar hij een 5-kamp afwerkte. Ook al 3e werd hij tijdens de
clubkampioenschappen van 1982. Op de Nederlandse veteranenranglijst stond hij dat jaar op 4 ·
onderdelen bij de eerste zes, Een jaar later ging hij naar. Puerto Rico voor de WK veteranen, ·
maar moest hij door een blessure al bij het eerste onderdeel uitvallen. Jeltjo bleef vervolgens
verbazen door in 1988 naar Maleisie te gaan en daar op 52-jarige leeftijd zijn eerste marÇlthon ·
te gaan lopen. Wie dacht dat Jeltjo nu wel alles meegemaakt en.gedaan had en met die
marathon een mooie afsluiti~ van 'zijn atletiekloopbaan had gevonden, kw~rri bedrogen uit ..
Want op 28 april 1996 .was hij weer present bij een werpdriekamp in Amste~dam, die hij in de ·
klasse 60-64 ja~r ()Vertuigend won. Of dit zijn-laatste wedstrijd geweest is? Wie zql het
zeggen.
..
Jeltjo is altijd een groot dierenliefhebber geweest. Zijn vader. had een kennel en Jeltjo dreef
ondanks zijn 10-kamptrainingen (zes avonden in de week) in zijn meest succesvolle periode
samen met zijn vader een dierenzaak in Haarlem. Later had Jeltjo een tuin- en kassencomplex
(groente en fruit) en was zijn besteleend bij vrijwel iedereen bekend. Hij is zowèl .d e stad als
de club Haarlem altijd trouw gebleven. Het aantal onderscheidingen dat hem door het be$tuur
toegekend werd ·i·s indrukwekkend: de Jan Hut-bokaal in 19~5, de juniorenprestatiebeker in
1953, de Van Mû'Ssche~beker in 1958 en 1960 en de Kreigsinanbeker in 1957; .1959 en 1960.
De zoon van Jeltjó, Jeltjo Doornbosch junior, was begin jciren '80 eveneens zeer succesvol. Op
de nationale !;>-$pelen van 1981 _veroverde hij goud {80 m horden), zilver (hoog) en brons (kogel) ..
Hij is daardoor 149~ in dit overzicht geeindigd, m~ar de belofte van 1981 heeft hij nooit kunnen
inlossen.
·
·

24. Jaap

.Boot {ge~. 1-3-1903)

_
Overleden eind 1996. Lid geworden van de HAV Haarlem in 1924, kwam daarvoor uit vóor NAC.
In 1928 o.f 1929 vertrokken naar OFC.
Beste prestaties·bij de HAV Haarlem: 8.0 m 9.1 (1924) CR; 100 yards 10.1 (1925) CR; 100 m l0.9
{1924) CR; 2x160 m 37.4.· (i924) CR; 4x100 m 42.8 (192()) CR en met Nederlandse ploeg 41.8 ·
(1924) NR; ,Zweedse estafett~ 2.03.6 (1926); Olympische estafette 3.47.0 (1925); ver'7.08,5
(1924) NR- en CR ..·
Ook wel bekend als Jac. Boot. Jaap brakin 1923.nationaal door toen hij als lidvan NAC
Nederlands ka~pioen verspringen wérd met 6.77,5 en in Rotterdam het Ned~rlands record
verbeterde tot 6.98. In 1924 maakte Jacip als HAV-er ,een stormac~tige e"ntree. Op de 80 m,
100 m"2x160 m, 4x100 men het verspringen (3x) zette hij clubrecords neer;bij het" ·
verspringen ~.r.P,~terdehij ~ljn eigen Nederlands record tot 7.08,5; hij we~d in. Amsterdam ·
opnieuw Nede~-iqnds ka,mpioen verspringen (met dezelfde .7.oa,5); en als klap op~de\,ûurpi'jl
mocht hij naar · d~ .Q.Iympische Spelen in Parijs (F). Daar kwam Jáap uit bij het Ver~ringeri en op
de 4x100 m. Bij het verspringen. werd Jaap met 6.36 uitgeschakeld voor de finalê/ màar de
4x100 m. leverde een daverende verrassing óp. Gestart in dele serie snelde h~t kwartet Jaap
Boot (HAV Haarlem)- Harry Br,dos (PSV)- J. ·de Vries (ZAC)- Rinus van den Berge (Sparta)
naar de ov,e~winning in 42.0, hetgé~n
wás voor een wereldrecord! Aangezien de
1
Amerikaanse ploeg in de volgende serie\:11 weer sneller was, waren Jaap en zijn companen een
paar minuten later al weer wereldreçordhouder:- af.. maar z,ijhadden zich wel geplaat~t voor de
finale. In· die finale snelden zij naar een nog snellere tijd dan in de serie: met 41.8 zetten zij

goed

niet alleen een nieuw Nederlands record neer, maar ook wisten zij de 3e plaats te bemachtigen,
de eerste medaille die Nederlandse atleten ooit op de Olympische Spelen behaalden. Het zou
het hoogtepunt uit de atletiekloopbaan van Jaap zijn, maar wat voor een hoógtepunt!
In 1925 en 1926 zou Jaap nog een aantal clubrecords verbeteren: 100 yards, 4x100 m (4x), hij
liep in de Zweedse estafette zo'n goede 400 m (in 1926), dat het 39 jaar duurde voordat een
ploeg sneller zou zijn (er was anno 1926 nog geen clubrecord) en in de Olympische estafette
droeg hij met z'n 200 rn (in 1925) eveneens bij aan de snelste tijd tot dan toe (er was in 1925
nog geen clubrecord). Twee keer verbeterde Jaap in die jaren het Nederlands record op de
4x100 m. Alhoewel de namen van de ploegleden onbekend zijn, mag voorts worden aangenomen
dat Jaap deel uitrnaakte van het kwartet lopers dat 2x Nederlands karnpioen werd op de 4x100
rn (1926, 1927). In de periode 1922-1926 kwam Jaap 6x uit voor oranje. Hij rnaakte vanaf 1924
deel uit van de gouden Haarlem-ploeg die vanaf dat jaar 10x achtereen de PH-beker won.
In 1928 deed Jaap voor de 2e keer mee aan de Olympische Spe len, die in Amsterdam werden
gehouden. Op de 100 rn ·kwam hij echter niet verder dan de serie. Ergens in die periode moet hij
zijn vertrokken naar DFC, waar hij in 1932 opnieuw succes had. Hij werd in dat jaar in
Amsterdam voor de derde keer Nederlands kampioen verspringen met zijn verste sprong .ooit
(7.24). In 1933 wist hij zijn titel met een sprong van 7.12 nog te prolongeren, daarna zijn mij
geen opvallende_resultaten meer van hem bekend. J aap bleef tot het einde van zijn leven in
Dordrecht wonen, waar hij eind 1996 is overleden.

23. Mike Bienfait (geb. 25-6-1957)
Lid van AV ·Haarlem geworden in januari 1978. Actief tot entnet 1986. ·
Beste prestaties: 50 rn 6.1 (1980): 100 rn 10.8 (1978) en 10.93 (1983); 200 rn 21.5 (1979) en
21.79 (1980). met rugwind: 21.4 (1981) en 21.60 (1982); 400 rn 48.0 (1979) eh 48.81 (1980);
1000 rn 2.52-.4 (1985): 10 rnijl1.12.00 (1986): 4.x100 rn 41.67 (1980) CR en met ·Nederlandse
ploeg 41.10 (1980): 4x200 rn 1.25.29 (1982) NR en CR; 4x400 rn 3.14.1 (1982) CR; hoog 1.55
(1985); ver 5.97 (1980); kogel 9.48 (1980); speer 35.02 (1979): 60 rn indoor 6.9 (1981) en 7.14 ·
(1982); 100 rn indoor 10.8 (1981): 200 rn indoor 21.9 (1981) CR; 400 m indoor 49.54 (1983).
Een van onze meest succesvolle sprinters. die vooral op de estafette uitblonk, waar hij vrijwel
altijd een van .de lopers was die het verschil maakte. De in Aerdenhout woonachtige Mike
meldde zich in de winter van 1977/1978 bij AV Haarlem. Het was al snel duidelijk dat de uit de
Verenigde· ~toten van Amerika afkomstige sprinter een welkome versterking voor de .
competitieploeg zou worden. Met 10.8 op de 100 .rn tijdens de eerste competitiewedstrijd gaf
Mike gelijk zijn visitekaartje af. Daarna zagen we hem in 1978 echter niet meer in actie. Toch
werd hij dat jaar door het bestuur onderscheiden. met de Van Musscher-beker.
In 1979 meldd~ hij zich op alle afstanden tot en met de 400 m bij de Nederlandse top; op de
seizoensranglijst van dat jaar stond hij 17e op de 100 m (11.06), 7e op de 200 m (21.5) en 5e op
de 400 m (48.0). Op de Nederlandse kampioenschappen werd hij 4e·op de 209 men begon zijn
succesreeks in de estafette: goud op de 4x200 m. goud op de 4x400 rn en zilver op de 4x100 rn.
Op de 4x200 rn verbeterde Mike 2x het Nederlands record (1.27.0 en 1.26.6) en op de 4x100
rn, 4x200 m (2x) en 4x400 rn (2x) werden ook de bestaande clubrecords aan gruzelementen
gelopen. Verrassend was ook zijn 3e plaats bij de onderlinge wedstrijden. Onnodig te zeggen
dat Mike vanaf 1979 op meerdere nummers een vaste waarde werd in de competitieploeg,'
waarbij. hij een groot aandeel had in de successen van 1979-1984 (6x2e achter AAC), welke
periode hij als actief atleet. geheel meemaakte. Historisch is zijn 400 rn, die hij als slotloper ·
van de 4x400 m liep in de competitiefinale van 1979. Met een splittijd van 47.7 ste·lde Mike in
het slotnummer de 2e plaats in het eindklassement veilig door concurrent SJ)arta (Den Haag)
die na 1200 m ruim voorlag te achterhalen en op de streep te verslaan.
In 1980 wist Mike zijn posities op de Nederlandse ranglijst min of meer te éonsolideren: 13e op
de 100 rn (10.8), 9e.op de 200 m (21.5) en 14e op de 400 m (48.81). Hij werd dat jaar op deNK
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5e op de 200 m en met de diverse estafettep loegen werd het een 4e plaats op de 4x200 m,
brons op de 4x400 m en goud op de 4x100 m. In 1980 mocht Mike ook eenmalig het oranje shirt
aantrekken: in Sittard bij e~n landenwedstrijd tegen Wales en Ierland. Met zijn 3 medelopers
won hij bij die.gelegenheid de 4x100 m. Op de 4x100 m kwam hij dat jaar tevens tot een
clubrecord (41.67), dat nadien nooit meer verbet erd is. Tot de afdeling curiosa behoorde zijn
optreden op ~e paardenrenbaan Duindigt in Wassenaar, waar hij het over een afstand van 50 m
twee keer opnam tegen een paard. Tegen een Fries paard wist Mike te winnen, de andere keer
was het paard sn.eller.
Mike begon het jaar 1981 zeet' s ~erk. Tijdens een goed bezette indoorv:edstrijd in Dortmund
(D) snelde hij naar 10.8 op de 100 m en 21.9 op de 200 m. Met de laatste prestatie zette hij
een clubrecord neer, dat nooit meer verbeterd is. Op de 1e competitiewedstrijd in Nijmegen
liep Mike tijdens de 4x400 m zijn snelste 400 m ooit (splittijd 47.0) en etaleerde hij ook op de
200 m en de 4x100 m (le) zijn geweldige vorm. Daarna raakt e hij echter behoorlijk geblesseerd
en kon hij alleen aan het eind. var,t het seizoen nog eens
zijn neus aan het venster drukken met
.
een 3e plaats op deNK 4x100 m. Toch was hij in 1981 nog 18e van Nederland op de 100 m
(10.97) en 9e op de 209 m (21.6).
Het grootSte succes haalde Mike in 1982. Alhoewel hij op de 200 m tijdensdeNK met een 4e
plaats weer net naast de medaHies greep en hij zich op de 4x100 m liet vervangen door Allan
Ellsworth, was de gouden n~edaille op de 4x200 mereen om in te lijsten. Ondanks een
hinderlijke wind snelde hij op die afstand met zijn 3 mede-Hoorlemmers naar een fantastisch . -:
nieuw Nederlands record van 1.25.29, waarmee Mike zijn vierde Nederlandse (estafette)titel
won. De tijd van 1.25.29 staat nog altijd overeind als Nederlands record en natuurlijk ook als
clubrecord. Later in het sei zoen kwam daar nog een memorabel clubrecord bij: op de 4x400 m
bleven Mike (splittijd 47.5) en zijn maatjes met 3.14.1 slechts 0,13 sec. boven het Nederlands
record. Hun clubrecord is nooit verbeterd. Met een 12e plaats op de seizoensranglijst van de
100 m (i0.8), een 8e op de 200 m (21.7) en een 14e op dè 400 m (48.2) bleef Mike in 1982 ook. ·
individueel op nationaal niveau .meedQen.
Het jaar 1983 bracht Mikè zijn enige individuele NK-medaille: op de 200 m werd het zilver, net
achter Diederik Everts Cii&L
uit Den Haag). Buiten v~rgat Mike zich op de dag vandeNK
tijdig te melden, zoc(afhlj niet aan de start mocht verschijnen. Bij de Nk estafette nam hiJop
gepaste wij.ze revanche mèt 2 gouden medai lies op de 4x200 m en de 4x400 m.
In 1984 kwam Mike. door· blc.::~·.1rç 3 W:!i:iig in actie. To_:, veroverde hij ook dat jaar nog een
medaille op de NIÇ:_zilvE;r op de 4x400m. In 1985 kwam Mike vrijwel alleen nog in
estafetteverbÓnd _u_it. l)~t leverde hem op de 4x400 m zijn zevende Nederlandse titel op in
3.14.64. Op de 4x200 m
'pakte hij ook nog zilver mee tijdens deNK. Blessures zorgden ·
vervolgens voor een definitief einde van de sprintaspiraties van Mike: In 1986 zagen we hem
voor het laatst in actie In de ~ ~niorencompetitie (op de 4x400 m). tlij was dat jaar ook actief
als fietser (hij ging met een aantal AV Haarlemmers naar de Belgl~·che Ardennen) en als lange
afstandloper .(!). Kort nadat hij gestopt was met atletiek trouwde Mike. Begin 1989 is hij weer
teruggegaan naar zijn geboorteland, de Verenigde Staten van Am~r-ika, waar hij vermoedelijk·nu .
nog woont_.
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22 . Jan Willem v~n der Wal (geb. 31-1-1957)
Lid van AV Haarlem geworden in 1979. Kwam daarvoor uit voor Lycurgus (Kt;-ommenie). In 1984
vertrokkén naar Startbaan (Amstelv~en), vanaf 1987 actief voor Lycur,gus (Krommen.ie).
Beste prestaties bij AV H· .Jrlem: 100 m 10.9 (1980) en 11.10 (1983); 200 m 21.5 en 21.56
(1983); 1000 m.-2.55.4 (1982); 4x100 m 41.7 (1979) CR; 4x200 m 1.25.29 (1982) NR en CR;
4x400 m 3.17.3 (1979) .CR; .h.oog\80 (19.79); ver 7.34 (1983) CR; h.~~s. 14.63 (1982); kagel 9.60
(1982); speer 41:60 (1979); 5ó m indoor 6.0 (1980) CR; 100 m indoor: 11.2 (1981) CR; ver indoor
7.17 (1983) CR; h.s.s. indoor 14.49 (1982) CR.
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Zeer talentvolle en vooral zelfverzekerde sprinter en SIJ 1'~ nger . die meer uit zijn
atletiekloopbaan had kunnen halen als hij niet al op jonge leeftijd trainer was geworden. Jan
Willem begon als zwemmer, waar hij al op zeer jonge l~eftijd in de Nederlandse jeugdploeg
kwam. Later ging hij tennissen en basketballen. Op zijn 18e begon hij met atletiek bij Lycurgus
en binnen een jaar zat hij ook als atleet in de Nederlandse jeugdploeg. In zijn Lycurgus-tijd
werd hij 2x2e op deNK (ver junioren en ver senioren). Met prestaties van 10.9 (100 m), 22.26
(200 m) en 6.79 (ver) als opvallendste overige wapenfeiten meldde Jan Willem zich als eerst uit
een reeks Lycurgus-atleten in 1979 bij AV Haar lem, een club die toen in tegenstelling tot
Lycurgus over een kunststofbaan en een hoofdklassecompetitieploeg beschikte.
Hij werd op de eerste competitiewedst r ijd van 1979 meteen al op 3 nummers ingezet (200 m.
ver en 4x100 m). Ook was hij er (mede) oorzaak van dat de clubrecords sneuvelden bij het h.s.s.
(zijn 14.24 hield overigens maar 4 dagen stand). de 4x100 m, 4x200 m (2x) en 4x400 m. Jan
Willem schreef zijn naam op de 4x200 m ook 2x bij als Nederlands recordhouder en was op de
NK estafette ook nog zeer succesvol: goud op de 4x200 m, goud op de 4x400 men zilver op de
4x100 m. Om zijn succesvolle debuut bij AV Haarlem nog meer kracht bij te zetten werd Jan
Willem ook nog clubkampioen op de meerkamp. Eind 1979 stond hij 13e van Nederland op de 200
m (21.9), 14e bij het verspringen (6.99) en lOe bij het hink-stap-springen (14.24).
In 1980 verbeterde hij zich bij het verspringen tot 7.01 (12e van Nederland in 1980) en bij het
hink-stap-springen tot 14.27 (7e), maar aandeNK deed hij niet mee. Jan Wiltem was inmiddels
bondscoach ver- en hink-stap-springen geworden en hij richtte zich op de NK op de prestaties
van zijn pupillen. Overigens had hij het erg druk, want hij was ook nog clubtrainer van AV
Haarlem (sprint, estafette, ver, h.s.s., horden), van Lycurgus en trainer van het district West I,
dit naast zijn baan als gymnastiekleraar. In 1980 mocht Jan Willem namens oranje wel als
verspringer aantreden in Cwmbran (Wales), waar hij het namens oranje opnam tegen Engeland,
Wales en Hongarije. Op de onderlinge wedstrijden werd hij dit keer 2e achter Peter Rezelman.
De winter van 1980/1981 bracht Jan Wrllem clubrecords bij het verspringen indoor (3x), de 50
mindoor en de 100 m indoor. Vooral de 7.05, waarmee hij een sterk bezette indoorwedstrijd in
Dortmund (D) won, sprong er daarbij uit. Het was een voorbode voor een aantal sterk
·
sprongprestaties in 1981. Met 7.28 loste hij na 52 jaar e_indelijk Toon van Welsenes als
clubrecordhouder verspringen af en versloeg hij voor het eerSt Roy Sedoc (AAC). Bij het hinkstap-springen maakte hij met 14.72 een reuzesprong, maar met te veel rugwind. Door blessures
kon hij deze prestaties op deNK geen passend vervolg geven. Wel was er nog een bronzen plek
voor hem weggelegd op deNK 4x100 m. Op de onderlinge meerkamp werd Jan Willemopnieuw
2e, nu achter Less Brown. Hij beeindigde het jaar 1981 als 3e van Nederland bij het verspringen ·
en als 7e bij het hink-stap-springen.
1982 begon goed voor Jan Wiltem met een clubrecord hink-stap-springen indoor {14.49),
waarmee hij 4e werd op deNK. Ondanks dat zijn activiteiten als bondstrainer van met name
Edine van Heezik (ADA) erg veel tijd in beslag namen (Edine trainde zelfs regelmatig mee in
Haarlem), wist Jan Willem ook in 1982 een hoog prestatie-niveau te handhaven. Op deNK
estafette werd het goud op de 4x100 men goud op de 4x200 men werd het Nederlands record
op de 4x200 m ruim verbeterd en op 1.25.29 gebracht, een tijd die nog altijd als clubrecord en
Nederlands record overeind staat. Vervolgens verbet erde hij ook het clubrecord hink-stopspringen tot .14.63. Op deNK . werd hij bij het verspringen 6e met 7.24 en zagen we hem •
buitengewoon enthousiast een rondedansje maken met zijn pup iI J eroen Bronwasser (PH uit
Vught), toen Jeroen vrij verr<;~ssend 7.79 sprong. Jan Wiltem besloot het voor hem uitstekende
seizoen in stijl door voor de tweede keer clubkampioen te worden op de zeskamp. Zowel bij het
ver- als hink-stap-springen stond hij in 19_82 op de 7e plaats op de Nederlandse ranglijst.
Ook 1983 werd door Jan Wiltem met een indoorclubrecord geopend. Bij het verspringen kwam
hij tot 7.14. Jan Willem, inmiddels ook medewerker atletiek voor het Haarlems Dagblad, wist
dat clubrecord nog 2x aan te scherpen tot hij op deNK indoor tot 7.17 kwam, waarmee hij voor

lO

het eerst individueel kampioen van Nederland werd. Bij het hink-stap-springen indoor werd hij
6e. Buiten wist Jan Willem vroeg in het seizoen ook al -weer een clubrecord te verbeteren door
7.34 ver te springen. Tijdens de tweede competitiewedstrijd in Haarlem gaf hij blijk van een
grootse vorm: 7.30 ver en 21.5 op de 200 m. Op deNK werd ,hij 4e op de 200 m in_21.56. Op de
4x200 m was het echter weer raak: goud en de ;zesde ~derlandse titel voor Jan Willem.
Het bleek zijn laatste wedstrijd in het shirt .va11 AV Haarlèm, want hij vertrok in de wint~r van
1983/1984 naar Startbaan en nam zijn pupillen Armand en Allan Ellsworth mee. Als lid van
Startbaan haalde Jan Wiltem in 1984 goud op de 200 mindoor en goud op de 4x200 m. In 1985
werd het opnieuw goud op de 4x200 m, zijn vierde Nederbndse titel op rij op dat nummer. In
1986 kwam hij tot zijn verste sprong ooit (7.41). Vanaf 1987 kwam hij weer uit voor zijn oude
ploeg Lycurgus. Dat jaar werd hij ook weer verenigd met de in 1985 bij Startbaan vert':okken
Armand en Allan Ellsworth, ~pet wie hij goud won op deNK 4x200 men brons (4i.59) op de ·
.4x100 m. In 1988 wist Jan Willem ook de laatste Nederlandse titel op de 4x200 te winnen
(zijn lle kampioenschap) en kwam hij tot zijn beste sprong ooit bij het hink-stap-springen
(14.92). Daàrna was zijn prachtige atletiekloopbaan ten einde. Jan Wiltem woont tegenwc,>ordig
in Sassenheim.
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21. Aafbrecht van der Veen (geb. 30-12-1961)
Lid van AV Haarlem geworden in mei 1983. Kwam daarvoor uit vo9r AAC '61 (Assen), Argo '77
(Groningen) en GVAV Rapiditas (Groningen). Adief tot en met 1988.
Beste prestaties bij AV Haarlem: 100 m 11.1"(1986); 200 m 23.1 (1983); 1000 m 3.00.1 (1985);
4x100 m 42.0 (1983) en 42.23 (1984); hoog 1.75 (1985); ver 7.27 (1983); h.s.s. 16.11 (1986) CR;
kogel 8.96 (1985); 5pe~r 34.36 (1985); 60 m indoor 7.08 (1984); h.s,s. indoor 15:20 (1988).
Jongste van de twee Groningse broers Van der Veen, die in Nederland bij het hink-stapspringen tot de absolute top "behoorden, Zijn atletiekloopbaan liep grotendeels parall,el met die
van zijn broer Anne Jan en daarom wijkt dit stukje weinig af van het stukje dat ik hier;voor
over zijn broer schreef. De broers Aafbrecht en Anne Jan leken in alle opzichten wel~n tw~e
eenheid. Aafbrecht was in ~978 al bij de top van Nederland, toen hij nog lid was van AAC '61: .
3e B-junior op de Nederlandse ranglijst hink-stap-springen met 13.32. In 1980 kwam hij-uit ,.
voor Argo '77 en stond hij met 14.49 tweede op de Nederlandse jeugdrang lijst, terwijl hij OP,· de
NK junioren goud (h.s.s. indoor) en zilver (h.s.s.) won: De overgang naar de senioren verliep vrij
vlot, want in 1981 (inmiddels ais" lid van GVAV Rapiditas) stond hij met 15.00 op de Nederlandse
ranglijst 4e.
_
_
Begin 1983 stapte Aafbrecht samen met zijn broer Anne Jan en de broers Henk en Hans
Kraaijenhoff (van wie Henk dè broers Van der Veen trainde) over van GVAV Rapiditas naar AV
Haarlem. Dit na onenigheid met zijn oude club. De broers bleven echter wel in Groningen wonen
en trainen, waar thuis ee'n eigen krachthonk ter beschikking stond. Aafbrecht kwam in zijn
eerste wedstrijd voor onze club al gelijk tot een clubrecord: in juni 1983 brac_ht hij het record
h.s.s. op 14.95. In de competitie werd het meteen een overwinning op zijn favoriete onderdeel
met 14.78 en mocht zijn vertesprong van 7.09 er ook zijn. In de competitiefinale zou hij ook
nog op de 4x100 m worden ingezet, welk nummer hij evenals het h.s.s. won. In de loop van 1983
wist hij het clubr~cord h.s.s. nog 2x flink aan te scherpen, waarbij hij ook zijn persoonlijk
record behoorlijk verbeter_de: eerst ,kwam hij tijdens de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo
tot 15.29 en vervolgens braèht hij het record in Roosendaal bij de wedstrijden om de Red Band
bokaal op 15.46, waarmee hij won. Op deNK in Vught werd het zilver met 15.00. Bij het
verspringen haalde hij ook de finale, maar deze Iit.. t hij aan zich voorbij gaan. Op de NK
estafette ging een zekere plak op de 4x100 m verloren, omdat er verkeerd gewisseld werd.
Indruk maakte Aafbrecht ook bij de Arnhem 750 Games, waar hij het verspringen won met
7.27 (daarmee is hij, gedeeld met Toon van Welsenes, na Hein Macnack en Jan Willem van der
Wal, de derde AV Haarlemmer aller tijden).
.2.1

In 1984 won Aafbrecht bij de open Oostelijke k~mpioenschoppen in Zuid-Laren verrassend de
60 mindoor in 7.08 (vlak voor broer Anne Jan die in 7.13 tweede werd). Een week later werd
hij op de NK indoor 4e bij het hink-stap-springen. Aafbrecht sprong dat jaar in de schaduw van
Anne Jan,' maar zal toch niet ontevreden zijn geweest over het resultaat vandeNK op de baan
in Sittard. De broers maakten daar een unieke dubbelslag: Anne Jan 1e en Aafbrecht 2e met
15.40 (met rugwind). Aafbrecht sloot het jaar af met een 4e plaats op deNK 4x100 men $fond
met 15.36 vierde op de Nederlandse jaarranglijst h.s.s.
Vanaf 1985 was de omgekeerde sit uatie te zien van 1984: Aafbrecht was nu de beste van de 2
broers, ook al versloeg Anne Jan hem in 1985 ruimschoot s bij de sterkst bezette onderlinge
wedstrijden ooit, waar Anne Jan 2e.. werd en Aafbrecht 9e (slecht s 338 punten achter wirmaar
Arno van Vugt). Aafbrecht pakte in 1985 van beide broers de enige medaille op deNK: buiten
werd hij 3e met 15.44 (met rugwind). Voorts mocht hij het namens oranje in Hengelo op~men
tegen Zwitserland. Met 15.47 stond hij dat jaar 4e van Nederland en had hij zich toch weer
verbeterd . .
Het jaar 1986 zou Aafbrecht zijn groot ste succes brengen. BijdeNK indoor werd hij nog 3e
met 14.81, omdat hij problemen had met zijn aan loop. Daarna was hij echter niet meer te
stuiten: tijdens de districtskampioenschappen in Krommenie kwam hij al verder dan ooit met
15.64. waarmee hij het clubrecord weer terugpakte van Anne Jan (die in dezelfde wedstrijd
15.62 haalde). Nauwelijks e:en maand later bracht hij het record in Breda al weer op 15.69. Ce
NK leverde~ vervolgens een 2e plaats op met 15.44. Tijdens de Grand Prix finale in Vught kwam
voor Aafbrecht de sensationele climax: in zijn eerste poging hinkte, stapte en sprong hij naar
16.11, niet alleen een verbetering van zijn clubrecord met 42 cm, maar ook een record dat nooit
meer verbeterd is, een 'eerste positie op de Nederlandse ranglijst van 1986, een tweede plaats .
op de Nederlandse ranglijst aller tijden en slechts 4 em.minder ver. dan het Nederlands record
van Peter van Leeuwen (THOR). In Leiden mocht Aafbrecht het oranje shirt aantrekken voor
een interland tegen Noord-Ierland en Schotland. Het bestuur beloonde zijn reuzejump van 16.11
met de Stijn Jaspers-beker.
·
In de daaropvolgende winter trok Aafbrecht zijn succesreeks door en hij won begin 1987 voor
het eerst goud op de NK en wel bij het h.s.s. indoor met .15.05. Het districtskampioenschap in
Beverwijk (dat hij met 15.21 won) ging vervolgens nog goed, maar vervolgens bracht het
baanseizoen Aafbrecht niet wat hij ervan verwacht had. Het ontbreken van de concurrentie van
zijn broer had kennelijk ook invloed op zijn prestat ies, want hij kwam in 1987 nauwelijks meer
over de 15 meter. Toch bleef hij op zijn nummers h.s.s .. ver en 4x100 m belangrijk voor de
competitieploeg. Met 15.21 stond Aafbrecht na het seizoen 1987 toch nog 5e van Nederland.
In 1988 gaf Aafbrecht nog een keer alles op deNK indoor, waar hij met 15.20 zilver pakte bij
het h.s.s. (vlak voor Anne Jan die 3e werd). Op 29 mei 1988 sprong hij op de eerste ·
seniorencompetitiewedstrijd naar 14.71 (weer vlak voor Anne Jan). Dat bleek enigszins
onverwachts de laatste wedstrijd van beide broers te zijn. Tegenwoordig woont Aafbrecht in
Assen.
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Lange afstanders bedwingen de Jungfrau.
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Op- zaterdag 4 september hebben 7 AV Haf 'Ï-:-::i·
langeafstandlopers. met veel succes aan de. 7e
J ungfrau-bergt'narathon van Interlaken in Zwitserland
mee gedaan-.
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SChitderachtig mooie bergdOr-pjes, prachtige. valleien met snelstromende. bel<en,
kletterende watervallen en adembenemend mooie uitzichten. Ouderwetse romantische
boemeltr-eintjes- brengen je naar grote hoogte., waar ook in de zomer besn~wde
bergtoppen en vervaarHjk- uitziende ~jsgletsjer:-s te bewonderen zijn. De Zwit$erse
bergen zijn- er om in alle rust en met ontzag V<In te genieten. Waarom zou je.juist daar
gaan lopen rennen, laat staan een. marathongaan hardfopen.
Toch dachten Ad Appel, Bert Boesten, Martin Hoeksema, John Jongboom, Wim van
Kleef, Dick1<1oosterboer en Adrie. Tol door heel anders over. Al in he.t vroege voorjaar
gaven zij . zich op voor deze bergmarathon. Een food.zware uitdaging best-emd. voor
alleen de allersterksten of voor prettig gestoorde lieden. Zouden de AV.Haarremmers
wel aan één van deze 2 vereisten kunnen voldoen ?
Voor John en Dick was het een duik in het diepe, de anderen hadden al eerder ~t de
JUngfrau -kennis gemaakt. Voor Ad Appel zou het zelfs de 7e keer zi-jn. Maar zover was
het nog lang niet. Vanaf april trainde de groep elke zondagochtend samen.
t>e woning van J eroen Peeters was de uitvalsbasis en hij trainde hard mee, ook a1 zou
hij dit jaar zelf de Jungfrau niet gaan doen.
Wat een bevoorrechte positie hebben wij Haarlemmers met voor Nederlandse begrippen toch fikse heuvels waarop getraind kan word..;t1. Toch ging niet alles van een Tijen
dakje. Blessures aan rug (Ad) achmespees · (Wim) hamstrings (Dkk) vermoeidheidsverséhijnselen (Adrie) en verhuisperikelen van Martin strooiden roet in het
trainingsschema. Atleen van .John en Bert hoorden we weinig klachten. De rest van de
week trainde ieder naar eigen inzicht en op donderdagavond natuurliJk op de ·baan.
Eind augustus, ongeveer een week voor de start vertrok iedereen op eigen ge1egenheid
met zijn partner en gezin naar Tnterlaken en omgeving en werd nog een week op de
camping, in een pension of v41<antiehuisje vakantie gehouden. Er werd nog wat licht
getrai-nd om aan de hoogte en aan de ijlere lucht te wennen en vooral om de zenuwen in
bedwang te houden. Ook werden er flinke bergwandelingen gehouden, die ook een
goede vorm van training zijn. Verder is rust houden erg belangrijk, de basis · voor
kracht en u~thoudingsvermogen was in Nederland gelegd.
Op donderdagavond werd èle hele groep lopers met hun partners en kinderen welkom
geheten in het prachtig gelegen chalet van de fomiJle Appel, waar zij een ~hetti
party voor ons hadden georganiseerd. In dit fllCronkethonk" dat op het :zy~z km punt aan
het steilste stuk van het parkoers ligt werd de koolhydraten voorraad op peil
gebracht. In deze oase van rust was het nu een drukte van belang. Er waren a1 diverse
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spandoeken opgehangen met de namen van de AV Haarlemmers er op, die natuurlijk op
de foto moesten. Dat ging zeer chaotisch. Flitsers die weigerden, vastlopende rolletjes
en gespannen en ongeduldige figuren maakten het de fotografen lastig.
De 7 hardlopers moesten hun te verwachten eindtijd opschrijven en daar werd
vervolgens zwaar geld op ingezet, beheerd door de immer betrouwbare Bert. Wie er
het dichtst bij zou zitten kon een enorm bedrag incasseren. Adrie zou met 4 uur ~5
min. het snelste zijn maar t ozn moest Dick nog. Om Adrie gek t e maken blufte hij met
4 uur en 34 min. Maar opschrijven is gemakkelijker dan hardlopen op de flanken van de
Jungfrou. Nog even bij John en Gea koffie drinken op de camping en op tijd naar bed.
Op vrijdag zagen we elkaar allemaal nog een laatste keer bij het gezamenlijk afhalen
van 'de startnummers in het Casino van Interlaken. De gezichten stonden aJ wat
gespannen, de grote dag was nog moor één nachtje met vermoedelijk weinig sloop
verwijderd.
Op zaterdag 4 sept ember om 09.45 uur klonk dan eindelijk voor 3300 deelnemers uit
44 Ionden het startschot. Een halfjaar van voorbereiding moest nu tot het volbrengen
van de zwaarste marathon van Europa leiden. E,.. stonden 42 km en 195 m voor de boeg.
In totaal moest een hoogteverschil van 1800 meter worden overwonnen waarbij het
hoogste punt op 2250 meter lag. Het weer was die dag ideaal, de verzorging primo, het
parkoers was prachtig en de gezelligheid van het publiek in de dorpjes hielp een hele
boel. En dan vooral onze dames niet te vergeten die ons in Lauterbrunnen en in Wengen
van extra drinken, eten en vooral van moed voorzagen.
Tot 25 km waren de wegen en paden goed, de sfeer ontspannen en was er nog maar 300
meter gestegen. Maar toen werd het pas echt menis en waren de steigingen geen
grapjes meer. Werd er tot 25 km nog wat onderling gepraat, vanaf de zogenaamde
11
muur 11 tussen Lauterbrunnen en Wengen waar over enkele i<ilometers 500 meter
hoogte moet worden overwonnen, werd het doodstil in het peloton. Ieder vocht voor
zichzelf om in ieder geval eerst Wengen maar eens zien te bereiken. Op dit stuk kon
niet ·worden gerend, je moet jezelf stevig doorlopend omhoog werken. In het centrum
van Wengen, waar het 30 km punt lag, was het even een stukje vlak en waren er tot
dan 800 hoogte-meters overwonnen. Maar daarna begint de hel opnieuw. Je lijf h~ft
het dan al flink te verduren gehad en er zijn nog 12 loodzware km te gaan waarin nog
ruim 1000 meter hoogteverschil moet worden bedwongen. Bloed, zweet en soms tranen
staan de lopers op hun gezicht. Er gingen in totaal 128 lopers uit de strijd maar afhaken was er voor de AV Hoorlemmers niet bij . Om ~e verzuring en spierkramp in de
hand te houden afwisselend stukjes in een stevige wandelpas omhoog en als het even
kon weer zo long n'ogelijk in een dribbelpos. Het aftellen van 32 naar 39 km volt zwoor.
Hier zijn geen huizen, zijn er geen publiek en aanmoedigingen meer. Je bent op jezelf,
je medelopers en de verzorgingsposten aangewezen. Zo nu en dan een helikopter om je
heen en voor de rest de bergen en de stilte van de notuur en het stompen en het hijgen
van de lopers op de steeds maar omhoog lopende paden. De lucht wordt steeds ij1er en
de toppen van de besneeuwde Jungfrau en zijn gletsjers komen nog veel hoger in zicht.
Maar dan na 39 km, je bent al zo vermoeid, komen pos de zwaarste 2 km. Daar op
grote hoogte, voeren keienpaden die zich als trappen laten lopen, je naar het 41 km
punt. Al eens een trap van 2 km lengte omhoog gelopen? Wie de Jungfrau marathon wil
doen ontkomt door niet aan. Dan denk je het hoogste punt te zien, gelukkig. Moor als je
daar bent, volgt een grote teleurstelling. Een klein stukje achter die berg mag je even

iets naar beneden maar ver en vooral hoog boven je zie je nog steeds lopers omhoog
gaan. Moet ik daar nog helemaal naar toe, ik dacht dat het er al bijna op zat. En het
horloge tikt nu wel erg sne l door. Dan nog een stuk smal en steil pad op scherpe k~le
bergkammen. Hier begrijp je waarom de limiet op 3300 deelnemers is gesteld.
Filevorming en veiligheid is de reden. Nog even ploe.te~"'en, r.og even de kramp beheerSen
en nog even olie reserves verzamelen. En dan het hoogste punt op een nauwe doorg~ng
op een gladde rots op 2250 meter hoogte bij het 41 km punt. Hier al applaus, het zit er
eigenlijk op, je ziet het finishdoek beneden in de verte bij de Kleine Scheidegg. .Het
kan nu niet meer stuk, je gaat het halen, hoe dan ook. In een roes loop je de laatste ktn
bergafwaarts maal"' pas op, niet te hard het pad is slecht en kijk uit voor de verraderlijke gaten en kuilen. Wat kan het posseren van een finishdoek tla zo'n tnOnstertocht toch fantastisch tnooi zijn. Het weerzien met je partner. een zoen en
felicitaties, de felbegeerde medaille, wat versnaperingen en een warme douche.
Het was zwaar, voor velen héél zwaar gevo~eest. Maar de inspanningen zijn gcruw
vergeten, het herstel gaat snel . dit had je echt nooit willen missen. Nog wat naprat~
met je clubgenoten. Dick had een goede dag gehad, Adrie en Bert voor hun doen iets
minder en :rohn naar ve1·wachting. Martin en Ad hadden het boven verwachting goed
gedaan. Witn had zwaar afgezien tnaar had niet opgegeven en kwam nog ruim binffl}n de
sluitingstijd binnen. Alle AV Haarlemmers hadden het gehaald, een prestatie op zich.
Dan weer terug naar het dal, ook nu soms stapvoets maar met het boemeltreintje. Nog
even een laatste blik werpen op die machtige kanjer van een berg, die schöne Jungfrau
met haar maagdelijk witte toppen die ons zolang aan zich heeft gebonden. We houden
van je en zien haar graag nog eens t~ug.

496
1398
1636
1802
1945

Dick Kloosterboer
Adrie Tol
Bert Boesten
J ohn Jongboom
Martin Yceksema

4
4
5
5
5

uur 14 min
uur 54 min
uur 06 min
uur 16 min
uur 22 min
···-

2134 Ad Appel
2248 Wim van Kleef

5 uur 38 min
6 uur 06 min

Een verslag van Dick Klooster boer.
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Verjaardagen

18 october
19 october
23 october
23 october
29 october

Thomas C:e Baker
T imo Vij vers
Ta co Mesman
Francis Vermeulen
Puck Mesker

Het einde van de zomervo kan·ti~ is he1 oegin van de laatste maand van de
zomertraining. Een aantal van jullie za! neg me~doen aan de pupillen wedstrijd
op 12 september en we hopen dat jullie allemaal meedoen aan de onderlinge
wedstrijden op zaterdag 3 oktober. Een leuke krachtmeting met je eigen ploeg
genootjes. Geef je snel op bij Ger ard of Baltien.
De loten voor de Grote Clubactie zijn weei beste1d. Binnenkort krijgt iedereen
de bestellijst en we hopen dat jullie weer net z~JVeelloten verkopen als vorig
jaar. Loten afl. 5,- kunnen verkocht fJorden aan familie, kenissen en buren. Van
elk verkocht lot ontvangt de vereniging fl. 4,- om leuke dingen van te doen.
Iedereen ontvangt ook een briefje waarin staat welke prijzen er kunnen worden
gewonnen.
Shawn, Taco, Francis, Daphne, Wietsl<e, Fleur, Stein en Thomas gaan de pupillen
ploeg in november verruilen voor de C/D ploeg. We zullen jullie missen maar we
wensen jullie, namens ons allemaal, heel veel succes in jullie nieuwe ploeg en veel
goede sport prestaties (we hopen jullie terug te zien op de Olympische Spelen
van 2012 in Timboektoe).
1

Hoera
Misschien herinneren jullie nog hoe enthousiast ik de vorige keer schreef over
het grote aantal pupillen binnen onze vereniging. Vandaag op de training, waar ik
dus zojuist vandaan kom, stonden Baltien en ik met 37 pupillen!!! Dat is dus in
jaren niet meer voorgekomen en eigenlijk zijn we daar ook wel een beetje trots
op. Gezellig is het dus zeker met zo'n grote groep, maar aan de discipline (laat
je ouders of verzorgers maar even uitleggen wat dat precies betekend) moeten

we wel nog even werken. Het eerste effect hiervan zullen jullie op de komende
training gaan merken in de vorm van wat strengere regels en dit vooral om er
voor te zorgen dat we allemaal gezond de training kunnen verlaten.

Uitslagen zaterdas 3 juli 1999 L.ycurgus, Krommenie
Zoals de vorige keer al beloofd, zijn hier eindelijk de officiële uitslagen van
deze wedstrijd.
Totaal
Pnt. Plaats
14
530

Meisjes C (23)
Naam
Anna Kuiper

40 m sprint
PreSt. Pnt.
212
8.0

Meisjes B (22)
Naam
Eva v.d.Erf

Hoogspringen
40 ~rint
Prest. Pnt. Prest. Pnt.
7.2 360 0.90
169

Kogelstot~

Pnt.
155

Totaal
Pnt. Plaats
6.8 4
15

Jongens Al (28)
Naam
Yashin van Kesteren
Nie1s Wetier

60 sprint
Prest. Pnt.
10.7 246
10:6 259

Balwerpen
Prest. Pnt.
14.53 134
16.99 174

Totaal
Pnt; Plaats
23
608
. 24
676

Jongens A2 (27)
Naam
Stein M~tten

60 sprint
Hoogspringen Balwer pen
Prest. Pnt. Prest. Pnt. Prest. Pnt.
387 1.05
279 33.57 384
9.7

Totaal
Pnt. Plaat~
1050
11

Naam
Anna Kuiper
Eva v.d.Erf
Yashin van Kesteren
Niels Welier
Stein Metten

Cat.
MC
MB
JAt
JAl
JA2

Verspringen
Prest. Pnt.
2.41
100

Verspringen
Prest. Pnt.
3.05 228
3.14 246

600/lOOOm
2.31.5
opgegeven
4.39.7
4.24.4
3.59.0

Kogelstoten
Prest. Pnt.
4.58 . 212

Prest.
3.81

Plaats

.

PR~s

1
3
3
1

Uitslagen zaterdag 17 juli 1999 Haarlem (competitie)
Helaas was er geert +; _ïd meer om een. leuk verslag te maken en ook van jullie
kant was er weer helaas niets binnengekomen. Wel nog even een felicitatie voor
Rik en Tim voor hun prima prestaties, en ook natuurHjk aan alle andere

deelnemertjes voor de prima inzet. Het was ook zeker leuk met 21 atleten aan
de start te komen!!
Jongens C (16)
Naam
Thijs Jansen

40 m sprint Verspringen
Prest. Pnt. Prest. Pnt.
2.77
272
7.9
334

Balwerpen
Prest. Pnt.
16.10 260

Totaal
Pnt.
Plaats
11
866

Meisjes C (20)
Naam
Roony van Schie
Linda Gottmer
Anna Kuyper
Laura Dekker

40 sprint
Vers_p_r~r19en
Prest. Pnt. Prest. Pnt.
272
2.71
t.60
8.3
274
2.78
7.9
334
2.15
7.9
334
148
163
81
9.1
1.85

Balwerpen
Prest. Pnt.
11.65
184
7.31
96
118
8.33
78
6.59

Totaal
Pnt.
Plaats
716
10
11
704
600 - 13
322
l9

Jong~ns

~og_elstoten

Naam
Tim van Leeuwen
Steven Krind

Verspringen
40 sprint
Prest. Pnt. Prest. Pnt.
7.0
3.18
354
500
7.5
403
3.10
338

Pnt.
398
163

Totaal
Pnt.
Plaats
1252
2
12
904

Meisjes B (14)
Naam
Tora van Schie
Eva v.d. Erf
Puck Mesker
Charlotte Boelens

40 sprint
Verspringen
Kogelstoten
Prest. Pnt. Prest. Pnt . . Prest." Pnt.
7.2
460 3.29
376
5.12
349
422
3.21
327
7.4
360
4.80
7.6
385
2.80
178
272
4.04
·308
8.4
257 2.95
5.31
362

Totaal
Pnt.
Plaats
1185
4
1109
5
935
9
927
10

Jongens Al (23)
Naam
Rik Schutte
Niels Welier
Tom v.d. Laan
Yashin v. Kesteren

60 sprint
Prest. Pnt.
9.6
503
11.4 262
10.9
321
11.1 ' 296

Hoogspringen
Prest. Pnt.
1.20
489
342
1.00
306
0.95
232
0.8~

Balwerpen
Prest. Pnt.
39.23 543
15.05 243
12.63 202
17.25 277

Totaal
Pnt.
Plaats
1.
1535
20 .
847 21
829
22
805

Jongens A2 (24)
Naam
Stein Metten
Thomas de Bakker

Hoogspringen
60 sprint
Prest. Pnt. Prest. Pnt.
10.1 427
1.05
379
306
10.7 346 0.95

Kogelstoten
Prest. Pnt.
7.96
519
-5.56
376

Totooi
Pnt.
Plaats
1325
·9
1030
23

Meisjes Al (17)
Naam
Dewy van Schie

60 sprint
Hoogspr~r19en
Prest. Pnt. Prest. Pnt.
207 0.00
0
11.9

Balwerpen
Prest. Pnt.
19.66 313

Totaal
Pnt.
Plaats
16 ·
520

B (14)

Prest.
5.87
2.72

Meisjes A2 (12)
Naam
Wiets.ke Bijl
Fleur van Galel1 ·
Francis Vermeulen
Naam
Thijs Jansen
Roony van Schie
Linda Gotttner
Anna Kuyper
Laura Dekker
Naam
Tim van Leeuwen
Steven Krind
Tora van Schie
..
Eva v.d. Erf
Puck Mesker
Charlotte Boelens
Rik Schutte
Niels Welier
Tom v.d ..Laan
Yashin v.· Kesteren
Stein Metten '
Thomas de Bakker
Dewy van Sch 'e
Wietske Bijl
Fleur.van Galen
Francis Vermeulen

Prest.

Pnt.

Hoogspringen
Prest. Pnt.

10.2
9.9
11.7

413
457
228

1.20
· 1.00
0.90

60 sprint

Cat.

489
342
269

JC
MC

600/lOOOm
2.30.2
2,40.6

MC

('..46.1

MC
MC
Cat.

-

600/lOOOm

---Plaats
9
12

MB

-

JAl
JAl

3.49.3
4.33.0
4.15.5

MB

I

357
397
475

Totaal
Plaats
Pnt.
..

1259
1196
972

PR's

8
11
12
14

MB

JB
MB

5.23
5.86
7.16

I Plaats

3.02.4
4.39.6
5.07.3
4. 23.0
4.51.6
4.48.7

JB

l(oqelstoten
Prest. Pnt.

PR'$

5
8
7
4 13
9

gevallen

. JA2
JA2
MAl
MA2

MA2
MA2

4.13.1
4 .18.8
4.13.!?
- -4.07.2
3.57.9
5.10.0

13 .
14
- 1--·- 5 ·
3

___ ,
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Komende wedstrijd
3 oktober Haarler.1 Onderlinge
Wedstrijden

!!!!!!! Grao9 zo snel mogelijk
opgeven bij Baltien of Gerard f.l!!!!l
Zie strookje voor in het blad!!! .

..

5
7
10

Meerkamp Krommenie 9/10 juli
Een week na de Haarlemse meerkamp gingen drie atleten op herhaling in Krommenie.
Mitchell had 2 prima dagen met 6x een p.r. Maar liefst 300 punten meer dan een IIVeek
geleden. Sanne I. had een mindere tweede dag. Sjoerd was de grote pechvogel door bij
hoog geblesseerd uit te vallen. Gelukkig gaat alles inmiddels weer goed.
De volledige uitslagen zijn helaas (nog) niet binnengekomen, maar wat bekend is volgt
hieronder.
Mitchell
Sjoerd
80 meter
12.0 pr
11.4
Verspringen
4.08 pr
3.84 pr
Speerwerpen 18.94 pr
16.51
80 horden
16.2
?
Hoogspringen 1.25 pr
?
Kogelstoten
5.60 pr
1000 meter
3.31.1
Totaal pnt
2629 pr
Sanne liep een goed pr op de 80 horden in 14.0. Hoog was wat minder in 1.40 en
de rest ?????

C - Spelen Amsterdam 21/22 augustus
Helaas maar 1 Haarlemse vertegenwoordigster in de persoon van Sanne I die ziCh op 3
onderdelen met de besten van Nederland ging meten. Nu dat viel niet mee. De
concurrentie was groot en talrijk en een paar vakantieweken zijn helaas geen geweldige
voorbereiding voor zo'n wedstrijd. Op zaterdag was het verspringen (om het wat
gezelliger te maken deden ze dat met z'n zestigen!!). De kwalificatie lag op 5.00 meter.
De strijd speelde zich rond de 4.70/4.80 af wat een plek in de finale zou opleveren.
Sanne had haar snelheid op haar vakantieadres achtergelaten, dus de finale werd helaas
niet gehaald. Volgend jaar weer een kans, als 2de jaars moet dat dan zeker gaan lukken.
Nu werd het 4.49.
Op zondag eerst 80 meter horden, helaas iets te relaxed in 15.6.
Het hoogspringen was redelijk met 1.40.

Komende wedstrijden
Zondag 12 september - D-Spelen Amsterdam Ookmeer

Zaterdag 18 september Den Haag (reiskosten F.10 ,-)
JD: 80, 1000, 80hrd, ver, hoog, kogel, discus, speer
MD: 60, 1000, 60 hrd, ve1>, hoog, kogel, discu~, speer
JC: 100, 800, 1500, 100 hrd, ver, hoog, polshoog, kogel, discus, speer
MC: 80, 1000, 80 hrd, ver, hoog, polshoog, kogel, discus, speer
3 oktober Onderlinge Wedstrijden 11111111111111111
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de wissel

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

opgericht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeurd

het dagelijks bestuur:
voorzitter

secretaris

penningmeester

girorekening 643883

joop van drunen

baltien de wit

gerard metten

bankrekening 56.80.10477 ,

ramplaan 98

velserstraat 18rd

poelgeest 77

t.n.v. penningmeester a.v.

2015gz haarlem

2023 bc haarlem

2036 hr haarlem

haarlem te haarlem

tel. (023) 524 43 40

tel. (023) 526 31 23

tel. (023) 540 43 10
~

de wedstrijdsecretariaten:
lange afstand groep

C/D jun + pupillen

joop van drunen

rob de nieuwe

baltien de wit

ramplaan 98

ramplaan 5a

velserstraat 18rd

2015 gz haarlem

2015 gr haarlem

2023 bc haarlem
tel. (023) 544 16 50

A/B jun + se nioren

tel. (023) 524 43 40

tel. (023) 524 82 74

giro 550553

giro 122976

praktijk cluba rts

redactieadres

ledenadministratie

f.s.g.m. knuvelder

josé spaan-capellen

jos van belle

van oosten de bruijnstraat 5

kortenaerstraat 6

sparrenstraat 26

20 14 vm haarlem

20 14 rr haarlem

2023 wx haarlem

tel. (023) 534 04 80

tel. (023) 524 73 47

tel. (023) 527 23 38

FRANK VERSTEEG
·1

Helene Swarthstraat 12

I 2024 HB Haarlem I Tel. (023) 525 96 73 I Fa x (023) 527 79 91

