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VAN DE REDACTIE
Bent u geschrokken van de zware plof ? Het is ook niet niks hè een clubblad van bijna 50 pagina's. Volgens
mij kregen een aantal atleten opeens de geest en dachter- 1 ~o"" h"lt ik voor het laatste clubblad van deze
eeuw nog maar s ne l even in de p~n klimmen er. een bij--frage leveren. \Vont ja het is toch wel bijzonder zo'n
laatste clubblad van dit Millennium (ik dacht laat ik ook tnaar even aan de gekte meedoen, want ja alles is
nu toch "de laatsteG en straks hebben we ook nog even "de eerste" dus het mag ...... toch?). Hoe het ook zij,
een bijzonder clubblad is het toch best welgewot·den. En eer lijk gezegd, ik werd er wei een beetje gek
van. St eeds dacht ik, zo ik ben er bijna en daar kwam mijn echtgenoot weer vrolijk met van de deurmat
geviste kopij aanlopen. Dames en heren hortelijk dank, maar mag ik u er wel even op wijzen dat een
kopijdatum een datum is waarop de kopij ir.geleverd dient te worden, en niet een of anderhalve week
later!!! Ook bij het vorige clubblad gebeurde het dot de stencils a l weg waren en er nog een bijdrage
binnenkwam (die overige ns netjes in het betreff ende clubblad is verschenen). Dus nogmaals alle bijdrages
zij n welkom, maar we l graag op de af gesproken tijd!!!

De laatste af levering van de Honderd Haarlemse Heiden staat uiteraard in de laatste Wissel 'lofln de eeuw
(daar gaan we weer). Een verrassende 1e plek? Ik dacht het niet. Ik he b eerlijk gezegd deze aflevering nog
niet geleze n (sorry Frank, 't terugbrengen naar een redelijk aantal
pagina's was noga l een klus} maar dat het veel leesplezier zal opie~ren
daar twijfel ik niet aan. Vanaf deze plaatst dan ook een groot woord van
dank aan het adres van samensteller Frank van Ravensberg. Hij heeft
er het afgelopen jaar voor gezorgd dat we steeds een !euk te lezen en
vol clubblad in onze bus vonden. En dot het ook weer oude bekende
bijelkaar brer'9t kunnen we ook in dit clubblad lezen in het stuk Nr. 65.
Verder timmere n die LA-ers ook steeds meer ao"l de weg. Ze z ijn
trouwe kopij leverancièr s en dat zien we gr•aag. Ik hoop echter dat het
de baanat let e n stimuleert ook eens wat meer van hun belevenissen te
schrijven.
Genoeg geschreven voor deze eeuw! Ik wens jullie hele fijne Kerstdagen en een feestelijke
MillenniumwisseL En we zien eikaar in 2000!

Telefoonnummers train rs:

Ruud Wie!art
Han Baauw
Timo v Kempen

023-5279080

Gerard Metten

023 - 5312?39

Rob Schlüter

023 - 5250752

Baltie.n de Wit
Arno Mo.lenaar
Erik Rollenberg

023 - 5346117

023 - 5404310
023- 5263123
023 - 5472595

023- 5354748

Bij geen gehool'' J oop van Drunen 023- 5244340
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TRAINING - TRAINING

In verbond tn~t de Kerstvakantie komen de vo,gende
trainingen te Vf;rvalien:

Woensdag school JunoplantsotZn: 29 december en 5 januari

Donderdag Extranhal:

30 december

Alle ovcrig2 trainingen gaan normaal door#ook de training op

zondag 26 december (2e kerstdag)!
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CONTRIBUTIE:
De Unieraad heeft op· 27 november jl. onderstaande contributieverhogingen
goed gekeu~d.
Contributievoorstel KNAU aan de ·uniei"Gad op 27 november 1999.

Ccltegorie

Basiscontributie
2000 1999
Sen. en vet.
22,00 19,00
20,25· 17,50 .
Junioren
Pupillen
18,75 16,25
Led. Zoncl. Lic. 22.,00 19,00
30,00 25,00
Pers. leden
Loopserv~ · Ned~ 47,50 46,00

wedstrijdlicentie
2000 1999
32,00 31,50
20,00 19,75
11,50 11,25

totaal
2000
54,00
40,25
30,25
22,00
30,00
47,50

vvhoging

1999
50,50
37,25
27,50
19,00
25,00
46,00

3,50 6,9'ro
3,00 8,1%
2,75 10%
3,00 15,8%
5,00 20'o
1,50 3,2cyo

De verenigi"rigscontdbutie/100,- per jaar vervalt.

Administratiekosten nieuw aangemelde of gereactiveerde leden f 10,00 per aanmelding.

Noot: langzaam maar zeker gaat de professionalisering van de KNAU zijn financiele tol eisen.
Het is vanzelfspekend dat de jaarlijkse kostenverhogingen worden doorberekend moor
verhogingen zoals nu voorgesteld zijn buiten alle propdrties. Waarom moeten loopservices leden
(deze zijn rechtstreeks bij de KNAU aangesloten) f 1,50 1ueer betalen en leden z o . licentie
(hebben dez~lfde rechten/plichten als de loopservice leden) f 3 ,00. Het klinkt leuk dat de
vereniginsContributie W..valt maar de mutaties zullen ons op "jaarbasis zeker !1000,- gaan
kosten.
Daarbij ·o;lgêteld ·de gemeentelijke verhoging op baan- en zaalhuur, plus overige verhogingen dat
betekenf vo,or .hèt jaar 2000 een niet geringe stijging·van de contributie voor onze leden.
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Van de .Voor.zitte?~ ... ~········ .
Als wij straks over de drempel stappen, naar een nieuwe eeuw, dan gaan ongetwijfeld .
onze gedachten even terug naar het laatste jaar van deze 20e eeuw.
Als ik dan als voorzitter van onze A.V. Haarlem ook terugblik naar het verenigingsjaar
1999 moet ik·:Constateren dat het nou niet bepaald een geweldig jaar is geworden.
OngunStige plinten:
• In de.vorige· Wissel heb ik u al geïnformeerd over de grote teleurstelling wat
befreft onze heren Selriorenploeg welke degradeerde uitdele divisie noar de 2e
di~isi·e.

·. ;·· ·

·

• O~k ~eb ik iergen IJVer het lage en onregeimatige bezoek aan de trainingen van onze
•

.
senioren en A/B junioren.
Het niet op tijd of in het geheel niet betalen van de contributie is vooral een zorg
van onze p~ningmeester~ .
. . ,.

Gunstige :punten: ·
• Na vele jaren van ltchte daling.van ons ledenaantal, mochten wij in· 1999 een
behoorlijke ledenwinst noteren. ·
• De ·goed~ ópkomst bij de trainingen van de C/D jeugd en pupillen.
.
• De opstàrt Van een trimgroep - voorol de ouders van onze jongste jeugdgroepen '
gingen tl-ier deel vanuit maken.
·
·
• De c~m"'i.ssie onder voorzitterschap van Leo van der Veer met als leden Han Baauw,
Bert ·&.eSfen en René Ruis. Deze 4 mannen hebben het gehele vereningsg~beuren .
onder de loep genomen. Aant:.-evelingen van deze commissie voor de periode 20002005 treft u elders in deze uitgave aar1. Lees de bevindingen van deze commissie
aandachtig, hopelijk zal dit rapport aanleiding zijn
voor een l~vendige discussie tijdens de komende
joor~erg~d.eï"ing {16 m~rt 2000).
GêJukkig kunt u uit bovenstaande opsomming van
_punten constateren dat de positieve punten de
minder positieve punten overheersen. .·
~

r:;;'\

Ik spreek de hoop uit dat het eerste jaar van
· .,
deze nieuv1e eeuw (het jaar waarin 80 jaar terug
. onze A.V. Haarlem toen nog H.A.V. Haarlem werd
opgericht) een zeer positief jaar voor onze
vereniging, maar bovenal voor u en de uw~ mag wcr·den. :
Joop van "Drunen
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DE 100. HAARLEMSE -HELDEN VAN DE 20E EEUW
Samengesteld door Frank van Ravensberg
Deel9 {Slot), plaats 10 t/m 1 :.
. '

De ontknoping. De gehele volgorde van de eerste tien is bepaald volgens de ingezonden reacties. Daaruit
bleek <:fat Ruud vo'n de inzenders net twee punten meer kreeg dan Ad en zeven pu11ten meer dan Stijn.
De anderen ~olgden op 'dermate grote afstand, dat Ruud, Ad en Stijn zonder meer als' de drie grootste
Haarlemse atl~ten van de twintigste eeuw kunnen worden beschouwd. Nog lastig was het. bepalen van
mijn eigen positie, maar gelukkig maakten de inzenders en de mensen die ik verder sprak het me
gemakkelijk: ze bevestigden · mijn eigen vermoeden dat het ergens tussen de 6 en 10 moest zijn.
Overigens heb ik mijn broer Evert grotendeels het stukje over mijzelf laten schrijven. Deze laatste
aflevering is de langste van allemaal. maar dat zal gezien de hoeveelheid topprestaties die elke atleet
geleverd heeft niet verwonderlijk zijn. Tot slot nog dit: ik hoop dat de gèschi~enis van de HAV c.q. de
AV Haarlem met deze top 100 is gaan leven, maar het gciat er nu natuurlijk om dat de AV. Haarlem ook
een toekomst heeft. Dus .verwacht ik dat iedere wedstriJdatleet (m/v) die deze top 100 gevolgd heeft
er deze winter volle bak tegenaan gaat om ~olgend jaar te bewijzen dat we nog steeds een topclub zijril
We mo~ten volgend jaar in ieder geval terug naar de eerste klasse en tenminste 1 atleet afleveren die
naar de top 100 van 'de 21e eeuw kan. ·

10. Paul Jaspers {geb. 10-8-1965) .
Lid van AV Haarlem geworden in april1981. Actief tot en met 1991.
· Beste prestaties: 100 m 13.4 (1981); 400 m 54.3 (1983); 800 m 1.52.84 (1986); 1000 m ·2.26.3 (1983)
CR; 1500 tn" 3.43.8 (1984) NR en CR; 2000 m 5.17.4 (1987); 3000 m 7.57.62 (1984) NR en CR; 5000 m
14.01.61 (1989); 4x800 m 7.50.17 (1991) CR; 1500 m steeple-chase 4.24.7 (1982) CR; 2000 m steeplechase 6.09.2 (1982) tCR; 1500 mindoor 3.45.5 (1989); 3000 mindoor 8.04.01 (1989) CR.
Toploper op de middenafstand. Paul .liet voor het eerst van zich spreken tijdens een strandloop op 11
januari 1981, waar hij op de 10 km zomaar 10e werd in 37.15. !n zijn eerste officiële wedstrijd liep Paul
meteen 2.03.8 op de 800 m. Net een paar maanden bezig met atletiek was hij op de NK 1500 m jongens
B al goed voor 4.06.9 en een 4e plaats. Later in het seizQen kwam hij nog tot 2.03.2 (800 m), 9_.02.2
(3000 m, clubrecord) en 4.41.0 (1500 m steeple-chase, _clubrecord). In december kwam hij op de 3000
m indoor met 9.06.7 tot een clubrecordverbetering bij de jongens A en B. Met zijn verrassende 2e
plaats bij de clubkampioenschappen veldlopen in de seniorenklasse bestendigde Paul zijn vorm.
Paul ging op de dag van de Nederlandse indoorkampioenschappen 1982 rustig eerst naar de kapper,
waarna hij 's avonds (met minder luchtweerstand door zijn nieuwe kapsel) naar zilver op de 1500 m
jongensBliep (4.11.43, clubrecord jongens A en B). De volgende dag wist hij weer zilver te wiMen op de
3000 m jongens B (9.08.38). Inmiddels met een gemillimeterde coup rondlopend kwam Paul tijdens het
baanseizoen a_l meteen onder het clubrecord 2000 m steeple-chase jongens A (6.12.0). Bij de 5districtenontm~eting verbeterde hij die tijd tot 6.09.2, een nooit meer ver beterd clubrecord. Met die
tijd stond hij in 1982 vierde op de Nederlandse jeugdranglijst. Tijdens d~ Coupe Nationale Nederlanden
in Haarlem volgde het clubrecord op de 3000 m jongens B (8.37.83, een nooit meer verbeterd record)
en een zeer fraaie overwiMing. Twee dagen later ging het clubrecord op de 800 m jongens B er op
Papendal·ook aan: 1.56.9 (ook dit record staat nog steeds overeind). In een interland tegen Nordrhein in·
Nijmegen wist hij ook het clubrecord 1500 m ste~ple-chase jongens B te verbeteren: 4.24.7. Het was
zijn debuut in oranje en ook dit record houdt nog altijd stand. Met deze serie schaarde Paul zich bij de
top 3 van Nederland op de 3000 m, stond hij zelfs bovenaan op de steeple-chase en was hij 4e op de
800 m (alles bij de jongens B). baardoor waren de verwachtingen hoog gespannen voor de Nederlandse
jeugdkampioenschappen. Ondanks een blessure in de voorbereiding maakte Paul deze verwachtingen
volledig waar: ·goud op de 1500 m steeple-chase (4.26.2) en zilver op de 3000 m (8.56.0). In september
wist Paul nog een keer voor vuurwerk te zorgen met een clubrecordverbetering op de 1500 m jongens B
(4.00.5, nooit meer verbeterd), waarmee hij in 1982 derde van Nederland stond. Paul werd in 1982 ook
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de eerste clubrccordho:.Jdet• op de 300 m horden jongens B (46.3). Aan het einde van het jaar werd Paul
nog 3e bij de A-jeugd in à ~ w _,randaloop in Tilbw·g en werd hij clubkampioen veldlopen bij de senioren.
Paul begon het jaar 1983 al meteen goed met een clubrecord senioren en jongens A op de 3000 m
indoor (3.50.7, een record d~t hij bij de senioren al Weer snel kwijt was aan Kees Hordijk), een
clubrecord op de 1500 m indoor jongens A (3.58.73) en twee Nederlandse t itels op de 1500 m indoor
jongens A (4.01.45) en de 3000 m jongens A (8.4l.58, clubrecord senioren en jongens A, hij pakte het
seniorenclubrecord weer ~erug). Bij de Nederlandse kampioenschappen veldloop jongens A over 7,39 km
viei.PaLJI net buiten de prijzen (4e). Hii had daarbij de pech dat hij aan de leiding lopend na 5 km een van
zijn spikes in de modder verloor. Op de baan scherpte hij gelijk zijn persoonlijk record op de 800 maan
tot 1.56.3 (in de eerste juniorencompetitiewedstrijC.:). Vanaf 1983 mocht Paul ook meedoen aan de
seniorencompetitie. Zijn eerste optreden leverde meteen een forse verbetering van zijn tot don toe
beste tijd op de: .1500 m op, in Amsterdam werd het 3.54.9. Vervolgens werden beide tijden in de
volgend~ competitiewedstrijden weer verbeterd: 800 m in 1.55.9 (juniorencompetitie). en 1500 m 3.51.4
(clubrecord jongens A in de seniorencompetitie). Met de laatste toptijd ging Paul voor het eerst onder
een. record door -~an zijiJ broer Stijn. Paulleek vervolgens favoriet voor het Nederlands kampioenschap
15QQ m .Jongens A, maar hij liet zich in de eindsprint nog net verschalken, zilver voor hem in 3.56.60.
Hij' ~erd vervo,lgens bij de 5-districtenontmoeting 2e op de 3000 m en toog naar Koblenz (D) voor een
jeugdinJerfan~ tussen . West -Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland. Daar bleef hij maar 0.47 ..·
seconde boven de limiet voor de Europese jeugdkampioenschappen. ·Zijn 3.50.47 op de 1500 m
betekende opnieuw een clubrecord bij de jongens A. Daarna ging Paul voor de Koninkrijksspelen naar
Curaçao (Nederlandse Antillen). Op deze sfeerloze wedstrijden werd hij op een zeer slechte baan 3e op
de 800 m en 2e op de 1500 m. Paul ontpopte zich tijdens deze trip als een ervaren kakkerlakken- en
muggenbestrijder. Nauwelijks terug kwam hij in Breda al wePr namens oranje aan de stort. Aan het slot
van het baanseizoen had Paul nog een zeer grote verrassmg in petto. In Leiden dook hij onder .het
sentorenclubrecord op did 1000 m van zijn br•oer Stijn. Met 2.26.3 zette hij een tot ·nu toe .
ongeëvenaard record neer~ Dat hij 2 . dagen later niet zo geweldig liep op de Nederlandse
estafettekampioenschappen (9e op de 4x800 m). deed aan die grootse prestatie niets af. Weer een
week later wist hij over iget1s zijn 800 ITi tijd te verbeteren tot 1.54.5. Paul zette.het crossseizoen goed
in met eèn 2e plaats in Ti Iburg (Waranda loop) en een 3e in Wassenaar (Duindigt-cross ).
Daar kwam in januari 198_4 een 2e plaats in Breda (Nike-cross) .bij, slechts 1 seconde achter winnaar
Marcel Versteeg (VAV). Het indoorseizoen werd zijn beste ooit. Eind januari liep hij in Dortmund {D) de
1500 m in 3.51.0, niet alleen een verbetering van het clubrecord jongens A (nooit meer verbeterd).
maar ook zijn eerste Nederlandse record (oud 3.51.6 van Wibo Lelieve ld (de Bataven)). Met 8.18.84
(een nooit mee'" v~rbetérd clubrecord jongens A en ook een seniorenclubrecord) werd Paul vervolgens .
van kop af Nederlands jeugdkampioen op de 3000 m indoor. Bij de Nederlandse
veldloÓpKampioenschappen moest hij e.ind februari toch weer Marcel Versteeg en ook nog Bob Dielis .
(HAC} nipt laten voorgaan,' zodat het brons werd. De verwachtingen voor het baanseizoen waren na al
deze ·prestati'ès ndtuurlijk hooggespannen en Paul stelde ons daarin niet teleur, integendeel. Toch kwam
Paul door ." een slep~de ziekt e in april langzaam op :JOng. Uniek was hei' om hem op de tweede ·
seniorencompetitiewedstrijd op de 1500 m· getrokken te zien worden door zijn broer Stijn: 3.48.4 voor .
Stijn, 3.51.5 ·voor. Paul. De Nederlandse kampioenschappen kwamen voor Paul te vroeg, anders had er
beslist meer · in g~zeten da_h alleen een finaieplaats bij de senioren op de 1500 m (3.53.84) en een
zilveren plak bij de-junioren op de 3000 m (8. 23.34, weer achter Marcel Versteeg. die Paul in de sprint. ·
klopte). ·Paul kwam in juli pas echt in vorm. Op 6 juli kwam het eerste dubrecord op de 1500 m jongens
A (3.48.02) in Hengelo. Enkele weken later won hij in Essen (D) afgetekend de 1500 m in 3.47.24,
:>pnieuw een clubrecord. Op 2 augustus verscheen Paul aan de st art in Neerpelt (B) met de bedoeling om
1n de buurt te komen .van het Nederlands record van Wibo Lelieveld (3.44.7}. Met een snelle slotronde
kwam Paul op imponerende wijze tot 3.43.8, goed v ru">r zijn tweede Ned r landse record en een (nog
lltijd niet. verbeterd) clubrecord. 2 dagen later wist Po1 t = ~ en ?-landenwedstrijd in Amsterdam
:~vertuigend de 150Q te winnen in 3A5.37. Het kon niet op, want op 14 augustus kwam hij in Heentel
:s) misschien·wel tot zijn beste prestatie ooit. Op de 3000 m dook hi_j maar liefst 7 seconden onder het
\lederlands jeugdrecord van Marcel Versteeg en deed de klokken stilstaan op 7.57.62. Vijftien jaar

m
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later is deze tijd nog altijd het bestaande nat ionale jeugdrecord (en uit era(..! rd ook clubrecord jongens
A). Nog in dezelfde week ging zijn persoonlij:· record op de 800 m omlaag naar 1.53.1. Op de 1500 m
werd Paul eind augustus 7e tijdens de Ivo van Damme memorial in Brussel (B) in 3.44.76. Alsof het niet
genoeg was liep hij in de finale van de PH-beker waarin AV Haarlem 2e werd naar een le plaats en een
nieuw clubreèord op de 5000 m jongens A. Met 14.34.38 (nooit meer verbeterd) dook hij liefst 13
seconden onder alweer een clubrecord van zijn broer Stijn. Paul stond eind 1984 op de Nederlandse
jeugdranglijst 6e op de 800 m. le op de 1500 m. le op de 3000 m en 2e op de 5000 m. Bij de senioren
stond hij 4e op de 1500 m en 3e op de 3009 m.
Het plotselinge· overlijden van Stijn in oktober 1984 was uiteraard een enorme slag voor Paul. Niet
alleen, omdat Stijn zijn enige broer was, maar ook omdat Pau! trots was up wat zijn broer gepresteerd
had en omdat hij zelf bezig was om in de voetsporen van Stijn te t reden (niet alleen quo prestaties, Paul
zou bijvoorbeeld later aan dezelfde Amerikaanse univers iteit gaan studeren als Stijn). Was het vreemd
dat we Paul in 1985 nauwelijks in actie zagen? Pos eind september liep hij in Heerhugowaard weer een
wedstrijd. Over 3000 m liep hij t och nog 8.33.4.
Het jaar 1986 opende hij echter verrassend met een 2e p!aats in leiden (Gouden Spike), waar hij de
1500 tn in 3.51.07 liep, en een persoonlijk record op de 800 m (1.52.84), eveneens in Leiden. Bij de
eerste competitiewedstrijd in Amsterdam leek Pau! met 3.4~.17 op de 1500 m weer helemaal terug. Bij
de Nederlandse kompioenschappen won hij wel zijn serie, mar in de fina le be!andde hij met 3.54.79 in de
achterhoede. Zijn studieperikele'l (eindexamen MTS) zullen hier wellicht oo~ debet aan zijn geweest.
Vlak voor hij naar de Vere"ligde Staten van Amert ~<a (UCLA Universiteit } vertrok, was hij bij de
degradatiewedstrijd in de hoofdklasse in Breda de held van AV HaCirlem door zowel de 800 m (1.57.81)
als de 50.00 m (14.37.4) te winnen. In de winter liep hij diverse keren een cross voor het team van zijn
Amerikaanse universiteit.
Pas in juni 1987 was Paul weer terug in Nederland. Hij liep 1 dag later alweer mee met de tweede
competitiewedstrijd (3.55.4 op de 1500 m). Bij de Nederlandse kampioenschappen werd hij 12e op de
5000 m (15.09.07). Na een trainingskamp inChaam vertrok Paul begin augustus naar Hechte! (B), waar
hij op de 2000 m zijn beste tijd ooit (5.17.'4) neerzette. In 1987 was hij daarmee 4e op de Nederlandse
ranglij$t. In de hoofdklasse degradatiewedstrijd r~m Paul weer 2 onderdelen voor zijn rekening (de
1500 m en de 5000 m) en won daarvan de 5000 m. Daarna ging hij weer naar de USA.
Ook in 1988 kwam Paul voor het eerst in actie op de tweede competitiewedstrijd en was hij op dat
moment net terug uit de USA. Toch liep hij ondanks de jetlog 3.57.10 (1500 m). Die zomer kwam hij tot
14.01.9 (een persoonlijk record op de 5000 m, tevens tweede Haarlem tijd op de ranglijst aller tijden),
3.46.76 (op de 1500 m, uiteraard weer in Hechte! (B)) :"'1 1 >o3 .8 (800 m). De daaropvolgende winter
1988/1989 was Paul in Nederland voor het indoorseizoen en meteen was er weer succes op de Nederlandse kampioenschoppen indoor. Na een aanvallend gelopen race werd hij 3e op de 3000 m
(8.04.01, een nieuw clubrecord, dat nooit meer verbeterd is). Het leverde hem tevens een
deelnameticket op voor de Europese indoorkampioenschappen in Den Haag, waar hij echter weinig
succes had. Dat Pa~ I. in}opvorm was bewees hij ook tijdens een indoorwedstrijd in Dortmund (D ). waar
hij de 1500 -m in een nieuw persJonlijk record liep (3.45.5, slechts 0,7 seconde boven het clubrecord ·
van St,ïjn). In de eerste competitiewedstrijd in Hengelo liep Paul als vanouds: 3.45.26 op de 1500 m. Bij
de tweeqe competitiewedstrijd in Krommenie werd het 3.47.97 en bij de Westathletic~interland in
Sittard 3.44.61. Bij de Nederlandse -kampioenschappen koos hij voor de 5000 m (6e in 14.14}. Bij een
stratemnijl_in Barcelona (E) snelde Paul naar de 5e plek in 4.05 op 2 seconden van de winnaar. Hij ging ·
rtaar Kra~ow (PL) en Ostrava (TCH), waar hij resp. 3e werd op de 3000 m (8.08) en 2e op de 1500 m
(3.48). Zijn beste tijden in 1989 waren verder 8.00.9 (3000 m. die hij op Papendol won) en 14.01.61 (een
persoonlijk record op de 5000 m. gelop~ in Koblenz (D)). Hij liep ook nog een 3000 min Wattenscheid
(D ). In no~ember was Paul nog gretig genoeg om de 10 km lange Heliamorecross in Wijk aan Zee te
winnen (34.48), hij was daarm~e de eerste winnaar yan een cross uit het '<ennemer Crosscup Circuit.
rn 199,0 benader:de Paul zijn beste tijden op de 800 m (1.53.69 in Krommenie) en 1500 m (3.44.6 op
!)apendal). In de competitie liep hij o.a. 3.47.46 en 3.49.37, behaalde hij in de tweede wedstrijd voor ·
onze club de meeste punten en versloeg hij in de eerste wedstrijd Rob Druppers met 2 t seconde (Rob .
liep wel in. een andere serie). In 1991 begon Paul goed door tijdens een internationaal indoor gala in Den
7

iaag 5e te worden op de 3000 m (8.14.69). Bij de NeJerlandse indoorkampioenschappen werd hij 4e
net 8.16.64, -dit ondanks weinig training. In het daaropvoigende baanseizoen was Paul iets minder scherp
ton de y oo.rgaande jaren: 1.54.6 (800 m) en 3.51.10 (1500. m) waren zijn beste tijden en op het
'lleder!ands kampioenschap 1500 m werd hij 9e (4.02 .17). Toch was er in 1991 nog een (evenaring van
:en) clubrecord en wel op de 4x800 m (7.50.17 tijdens de Nederlandse estafettekampioenschappen in
)ordrecht}. Dit record is nog a ltijd niet verbeterd. Aan het eind van de zomer raakte Paul geblesseerd
:n vervolgens stopte hij met de actieve wedstrijdsport.
:n zijn atletiekloopbaan kwam Paul 6x uit voo:· het Nederlands team. Hij kreeg van het bestuur diverse
>ekers uitgereikt: de Kreigsmanbeker (1990), de Van Musscherbe kei.. (1983), de juniorenprestatiebeker
1982) en het WG-schild {1981). Paul woonde medio jc.ren negentig nog even bij mijn broer Evert en bij
nij in Amsterdam, waar Paul en ik nog een paar keer samen trainden (en ik kon lopen wat ik wilde, maar
1
aul was .niet moe te krijgen). Hij werkte nog een t ijdje bij Greenpeace en tegenwoordig woont hij met
:ijn Tora (een Amerikaanse) in Bergen (bij A!kmaar).
;tijn Jaspers, de oudere broer van Paul, komen we verderop in deze laatste aflevering nog tegen.

~. Age van der Zee (geb. datum onbekend)
)verleden in november 1982. Actief van 1927 t /m 1938. Kwam daarvoor uit voor Concordia (Haarlem).
~este prestat ies bij de HA\/ Haarlem: 10x100 m 1.52.3 (1930) CR; 4x400 m 3.35.8 (1930); 200 m
torden.· 27:3 (1930) CR; polshoog 3.90 (1934} NR en CR; ~iscus 34.74 (1927); '"'peer 49.31 (1930) CR.
>e eerste uit een reeks topp J isstokspringers bij de HAV. ·.;,.; ;,t:.et te officieel Age (een Friese naam),
verd echter door iedereen Kees genoemd en ei' ranglijsten en in uitslagen kwam ik hem telkens weer als
\nne tegeri. Age/Kees/ Anne werd in 1927 door Hil van der Meij benaderd om lid van de HAV te worden.
iij kwam t ot dan toe ais turner-atleet uit voor Concordia en was een leeftijdsgenoot en vriend van de
Jtere ·HAV-trainer Jan Hut. Zoals zovele Concordia-leden (Steph van Musscher, Gerrit Eijsker, Dick
-.looij, Dick van Dalen, Piet Spoor) maakte Age de overstap naar de HAV. Hij was al snel een van onze
·opatleten. Trainend onder de Zweedse toptrainer Anders Williom Kreigsman evenaarde hij reeds in
927 het clubrecord polsstokhoogspringen (3.40). In 1928 mocht Age naar de Olympische Spelen in
'msterdam, waar hij met 3.30 niet in de f inale kwam. Later dat jaar verbeterde hij zich in Nijmegen
ot 3.60t, waarmee hij voor het eerst alleen clubrecordhouder werd. Hij zou achttien jaar
:lubrecordhouder blijven. De sprong van 3.60 t was overigens 1 cm hoger dan het bestaande
~ederlandse record, maar het record werd om een of andere duistere r eden alleen toegekend aan Tj.
'asma (VDI), de kampioen van 1928, die de wedstrijd met dezelfde hoogte won.
:n 1929 liet Age zien dat hij nog meer kon dan polsstoksprir .gen: met 46.72 werd hij clubrecordhouder
peerwerpen. 1930 werd het succesjaar voor Age. Reeds in juni verbeterde hij op het Haarlem-terrein
1et Nederlands record polsstokspringen (3.62). Hij raakte dat record 4 weken loter weer kwijt aan
..M. Oorschot (Brederodes), de kampioen van 1929. Binnen een week sloeg Age terug en hoe! Bij de
\AA-kampioenschappen in Londen (GB) sprong hij over 3.73 en zo had hij het record weer terug.
'ervolgens zou het Nederlands rPcord 16 jaar onafgebroken in het bezit van Age blijven. Bovendien
1erd hij in Londen le, waarmee hij een medaii!e van echt goud verdiende. Later zou hij daar nog zijn
rouwringen van maken. 1930 was ook het jaar waarin Age voor het eerst Nederlands kampioen werd
3.70). Later in het seizoen bleek hij nog veel hoger t e kunnen: in Amsterdam werd het 3.81 t en in
iilversum 3.86, uiteraard goed voor twee Nederlandse records en dubrecords. Tenslotte brak hij in
930 nog dubrecords op de lOxlOO m (1.52.3, nooit meer verbeterd), 200 m horden (27.3) en
peerwerpen (49.31). Met. zijn achtergrond als gymnast was het beheersen van meerdere disciplines
1iteraard niet zo vreemd.
Ja zijn eerste kampioenschap in 1930 volgden er binnen :.; jaar nog 4 titels: in 1931 (3.60), in 1932
3.81), in 1934 (3.80) en in 1935 (3.80). In 1935 versloeg hij o.a. clubgenoot Joop Verkes die met 3.70
weede werd. De sterkte van de HA V-ploeg bij L· .t polsstokspringen u leek ook in 1936 waar Cor
.amoree goud pakte (3.60) en Age 3e werd (3.40). Op de AAA-kampioenschappen (toendertijd de
oorloper van de Europese kampioenschappen) werd Age na zijn winst in 1930 nog eens twee keer 2e.
>ok wist hij zijn Nederlands record nog twee keer te verbeteren: in 1932 werd het in Hilversum 3.87 t
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en in 1934 in Medemblik 3.90. Deze 3.90 was f or n'lidabel gezien de toenmalige omstandigheden: Age
moest springen met een bamboestok (welke in die tijd meestal gebarsten en kurkdroog waren) op een
voetbalveld met een hobbelige .grasaanloop en met een zandbok als landing (van landingsrnatten had men
toen nog nooit gehoord). Age bleef zelf tot en met 1938 actief, maar was toen inmiddels door zijn
clubgenoten Cor Lamaree en Joop Verkes voorbijgestreefd (alhoewel zijn record pas in 1946 werd
verbeterd,).
In totaai kwam Age 8x uit voor de Nederlandse ploeg. In ~ie strijd om de PH-beker is hij een groot
puntenverzamelaar geweest, ik noetn bijvoorbeeld zijn l eplaats in de finale van 1934 en zijn 2e plaQts in
1936. Vreemd is het datAgein 1934 niet uitgezonden werd naar de eerste Europese kampioenschappen
in Turijn (I), aangezien· de bronzen medaillewinnaar daar net zo hoog sprong als Age in hetzelfde jaar in
Medemblik. Tod1 heeft Age vele internationale successen behaald (zie o.a. zijn resultaten in Londen).
Anno 1961 stond hij met_zijn 3.90 trouwens nog altijd 4e op de Nederlandse ronglijst aller tijden. Age
komt de eer toe de polsstoktradi_t ie bij de HA V t e hebben ingezet. Age werd na het seizoen 1934 door
het bestuur o_nderscheiden met de Kreigsmanbeker. Later zou hij ook het Officierskruis in de orde van
Oranje Nassau krijgen, een onderscheiding waar hij zeer trots op was. Age was meer dan alleen een
(allround) atleet. Hij was een prima schaatser , zwemmer en zeiler. Hij ging in Am~terdam wonen en M.O.
lichátnelijke oefening studeren. Toen hij daarvoor geslaagc! was ging hij een aantal jaren de Noorse
schaatspioeg begeleiden en was hij daa!' conditietrainer. Lcter werd hij topambtenaar bij de
Rijksverzekeringsbank.' Eind 1982 is Age overleden.

8. Frank van Ravensberg (geb.13-9-1960)
Lid van AV Haarlem geworden in december 1971.
Beste preStaties: 100 m 13.5 (1975); 800 m 2.15.2 (19n); 1000 m 2.57.2 (1978); 1500 m 4.35.6 (1979);
1 mijl 5.11.5 {1975); 3000 m 10.05.0 (1976}; 2 mijl 11.32.5 (1976); Coopertest/12 minuten 3430 · m
(1980); 5000 m 17.58 (1980); 5 km weg 17.37 (1981}; 10.000 m 36.25 (1980); 10 km weg 35.44 (1981);
15 km 54.12 (1981); 10 mijl 1.01.42 (1981); halve marathon 1.18.30 (1982); marathon 4 .01.50 (1977);
4x100 t'n 49.7 (1977); 4x400 m 3.43.9 (1977); 1000 m snelwandelen 3.43.55 (1979) BNP(=Beste
Nederlandse Prestatie a!ler tijden); 1500 m snelw. 5.52 .6 (1984) BNP; 1 mijl snelw. 6.14.7 (1984) BNP;
Coopertest/12 minuten snelw. 2935 m (1981) BNP; 3000 m snelw. 12.17.28 (1981) BNP; 2 mijl snelw.
13.52.04 (1981) BNP; 3500 m snelw. 15.03.17 (1981) BNP; 5000 m snelw. 21.30.3 (1983) BNP; 5 km
snelw. weg 2U7 (19~3) BNP; tuur snelw. 6705 m (1983} BNP; 5 mijl snelw. 36.07 {1981) BNP; 10.000 m
snelw. 44.38.4 (1984) ~NP; 10 km snelw. weg 44.38 (1984) BNP; 1 uur snelw. 13.388 m (1984) BNP;
15.000 m snelw. 1.07.10 (1984) BN?; 10 mijl snelw. weg 1.16.54 (1984 ) BNP; 20.000 m snelw. 1.29.37.5
(1984) NR .en CR; t marathon snelw. weg 1.39.57 (1983) BNP; 25.000 m snelw. 2.06.37 _(1982) BNP; 25
km snelw. weg 2.05.47 (1983); 30,000 m snelw. 2.34.11 (1982) CR; 35.000 m snelw. 3.07.12.48 (1981); 35
km snelw. weg 3.04.36 (1983}; 50.000 m snelw. 4.47.05 (1982) CR; 1000 m ·snelw. indoor 4.09 (1984)
BNP; 3000 m snelw. indoor 12.50 (1984) BNP; 2 mijl snelw. indoor 13.53.29 (1984) BNP; 5000 m snelw.
indoor 22.04.9 (1984) NR en CR.
Frank werd lid van onze dub ·ruim een jaar nadat zijn .broer Evert (in juli 1970) .zich had aangenteld bij
AV Haarlem. Als 11-jarige pupil was hij bij de veldloop al gelijk voorin te vinden (3e bij de Kerstveldloop
in 1971). ·op jonge leeftijd won hij in zijn categorie diverse loopjes, o.a. de Kerstveldloop van de
zwemvereniging Njord '59 bij Kraantje Lek (1972), de Bevrijdingslopen in Spaarndam (1975 en 1976), de
Oudejaarsloop van de IJsclub Haat'iem (1975) en een aantal onderlinge lopen in 1974 en 1975. Hij kon
als D-jun)or goed meekomen op de 1000 m en ais C-juni-- n;J de 800 en 1500 rn. Hij klopte op de Cspelen
0 ;4 seconde na de latere toplopet Tonnie Dirks (de Keien). Ondanks enorme trainingsijver zag
hij al snel bij het hardlopen zijn beperkingen en het leek hem in 1975 wel eens leuk, zonder specifieke
voorbereidi.ng v,o oraf, aan een snelwandelwedstrij;<:i mee te doen. Wel dat was gelijk een succes: hij werd
meteen .Ü in ~en tijd waarmee hij .b ij de beste 3 -N ederlondse C-junioren aller tijden kwam te staan. De
alleenheersers bij de jeugd Rob van Vliet (RWV) en Hans van der Knaap (Olympus '70, later RW.V) ,
kregen er uit het niets een te duchten concurrent bij. slaapwandelend in plaats van snelwandelend
wedstrijd uitlopen was er vanaf nu niet meer bij. Want Frank ging telkens tot het gaatje en vloog er.

op

een.
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!tijd vanaf de start in. Een jaar na zijn snelwandeldoop brak hij als zestienjarige het Nederlands
eugdrecord op de uurloep (11.444,60), waarbij hij Van der Knaap na een zeer spannende strijd met
elkens wisselende kansen in de laatste 15 seconden voorbijging en met 12 m klop gaf. Drie jaar later
tond het record bijna 1500 meter sterker (12.837,85 m). Een record van Frank dat nog steeds
tandhoudt. ·
lis junior won Frank 8 medailles op NK's, waarvan 3x goud. In 1978 werd hij als 17-jarige derde bij de
eniore.'l op de 20.000 m op de baan in Groningen. Doordat zijn broer Evert daar zilver won op de 3000 ' steeple-chase was dat toch we! een heel bijzonder weekend. Twee maal verspeelde hij door pech een
ouden medaille: bij deNK indoor •ton 1977 log hij ruim 100 m voor de str ~ep in gewonnen positie toen
ijn voèt dubbel sloeg en hij alleen ryog maar strompelend verder kon (hij werd daardoor vla k voor de
inish nog net gepasseerd door Van der Knaap). Bij de NK senioren van 1979 pakte hij een halve baan
oorsprong op de rest, toen hij volkomen onnodig tegen een diskwalificatie aanliep. Als 15-jarige mocht
rank al aan· zijn eerste interland meedoen en dat gelijk in het Deense Sonder Omme: Gestart met het
wokst e persoonHjf< record op de 10.000 m van alle 15 deelnemers (59.18.4) overtrof hij zi chzelf met
uim tes minuten (52.53) en een zesde plaats, waarmee hij een belangrijk aandeel had in de enige
otaa!winst ooit van Nederland in de vijflandenwedstr•ijd snelwandelen. In totaal zouden er nog 15
mdenwedstrijden volgen. Veruit zijn grootste internationaie succes boekte hij in 1979 (zijn laatste
Jar als junior). In het . Zwitserse Cadenazzo (tussen Locorno en Bellinzona) liep hij bij de traditionele
ijflandenwedstrijd tussen Zwitse ·land, België, Denetr 1rke.n, Luxemburg er Nederland iedereen naar
uis en iiep daar op de weg me·; 46.52.5 op de 10 km ver or·;
;j.' op dat moment beste baant ijd (hij is
\et 47.20.4 nog altijd jeugdrecordhouder op die afstand). In 1979 mocht hij ook eens in een
enior~interland in Dublin (EIR) acteren op de 3000 m. Ruud Wielart, ook deelnemer (maar dan bij het
oogspringen) stond als supporter langs de kant. Tijdens de wedstrijd rukte een hond zich los van zijn
ege!eider en holde een aantal ronden met de twee koplopers (onder wie Frank) mee. Allerlei mensen
mgs de kant schreeuwden tegen andere wandelaars: w Kom op, pak die venW Ruud - heel droog - zag de
>slopende hond en zei: "Kom op, Frank, pa~ die hond!" Of het gelukt is is niet bekend.
1oordat snelwandelen in Nederland toch erg beper·kt was, toog Franh in de schoolvakanties met een
tterraiikciart t e lkens naar (vooral) ScandirtOvië. Daar trof hij vele en qoede wedstrijden met veel
. oplopers. Onderdak vinden was voor Frank nooit een groot probleem. Meestal kon hij terecht bij een
an de vele snelwandelaars. Door z'n talenknobbel en onderdak bij 'locals' maakte hij zich vrij snel
erstaartbaar in de landstaal (Deens, Zweeds, Noors). Ve!e jat·en was hij daar dan ook t e vinden. Een
ijzondere overwinning haalde hij in de zomer van 1983 in het Zweedse Rotan. De vorige dag aangereisd
\et _de trein {36 uur reistijd), ging hij di! avond voor de wedstrijd nog even naar een dansfeest om de
,enen los te maken, waarna hij de wedstrijd met ruime voorspr ong won in een persoonlijke recordtijd
_an.1.32.46 op de 20 km (slechts 2 seconden boven de op dat moment beste Nederlandse prest atie op
., e weg). Frank won een prachtige ho.u ten tafel, die hij vijf treinen in en uit moest sle pen, maar die nog
ltijd zijn woonkamer siert. Door zijn enorme snelheid op de korte afstand viel hij op bij de Ivo van
tamme Memoria l in Brussel (B) in 1979, waar hij na d - start tussen allerlei wer eldtoppers als eerste
..et stadion. verliet. Alleen hebben ze hem nooit meer teruggezien, want hij had nog een zware
·~reldcup-wedstrijd van 2 dagen daarvoor in de benen en hij liet zich eenmaal buiten ·het stadion
oorzichtig afzakken. Met de lotere wereldrecordhouder Stefan J ohansson (Zweden), de - lat ere
. )fympische kompioen Daniel Plaza (Spanje} en de later e medaillewinnaar op de EK indoor Jos Mar-tens
3elg!ë) heeft Frank diverse duels uitgevochten, waarbij Frank steeds maar net het onderspit moe.St
elven.
1oor gebrek aan goede snelwandeltrainers heeft Frank altijd zelf aan moeten modderen èn heeft hij
.rográmma's en oefeningen uit buitenland!e iectuur moete.. haien. rrainen heeft hij gedee lt elijk met z'n
lubgenoot Ni co Treep en jongens van ver buiten Haarl~m gedaan, maar negen van de tien ·keer moest
ij alleen op pad (meestal op de baan van het Pim Mui.er sportpark of ove1· de Zeeweg naar Bloemendaal
n,Z(lndvoort, over de Amsterdamse Vaart naar Halfweg, rondjes draaien langs Dreefzicht in de Hout,
mgs .het Spaarne naar Schalkwijk, langs de Oude Schipholweg de Haarlemmermeerpolder in of vele
eren het Kopje van Bloemendaal op en of). Op de Amsterdamse Vaart heeft hij ·zijn snelwandelpas een
eer plotseling moeten verwisselen voor een sprintje en een sprong over de afscheiding met de r ijbaan.
10

Dat was omdat een op hol geslagen paard achter hem aankwam. Het alleen trainen vormt wel een sterk ·
karakter. Door gebrek aan iemand langs de kant voor de nodige aanwijzingen en het gemis van eeri
trainer kreeg Frank regelmatig met blessures te maken: heupen, kuiten, hamstrings. Ook liep hij nog wel
eens in de wedstrijd tegen een diskwalifi<:atie aan (vooral in de slotfase), omdat door de vermoeidheid
de coördinatie afnam. Tevens is Frank astmapatiënt (hij zat op de lagere school op een speciale school
voor caropatiënten) en was hij ,daarom vaak ziek, terwijl hi,i zeer slecht tegen hitte kon.
Als senior ·zou Frank op topniveau nog tot medio septe;f,~~r 1984 doorwandelen, daarna waren de
blessures (vooral de hamstrings) te vaak aanwezig om nog voluit i·e kunnen trainen. Bij de Nederlandse
kampioenschappen op de baan in Sittard (1984) was Frank de eerste Nederlander die de 20.000 meter
(50 rondjes van 400 meter!, het kan nog erger met 50.000 meter ofwel 125 rondjes, welke .a fstand hij
ook twee keer geheel aflegde!) onder de 1.30 !iep. Zijn 1.29.37.5 is in de passerende 15 jaar maar door
een persoon (voor het eerst in 1992) overtroffen. Frank is wel blijven trainen en af en toe liep hij nog
wel eens een wedstrijd, maar verder dan een vierde (1987) en een vijfde (1995) plaats op de NK indoor
5000 m kwam hij niet meer. Ondanks zijn verhuizing in 1987 naar Amsterdam, is hij de club altijd trouw
gebleven (al weer 28 jaar). Deze winter was h;j een van de Haarlemse deelnemers aandele cross van de
Kennemer Crosscup in Amsterdam. Hij traint nog gemiddeld 3x per week en maakt verder nog vele
wandel- en fietstochten door het hele land heen. Hij heeft inmiddels in alle provincies wel verschillende
tochten gemaakt en de belangrijkste stukken natuur in Nederland ontdekt. In de zomer kiest hij
meestal voor een actieve vakantie. Zo heeft hij op de r"'lcefiets a! eens de Coi d'Izoard (2360 m) in de
Franse Aipen beklommen, heeft hij op de mountainbike met telkens op 90ia van de route tegenwind de
Rhone-Route (Oberwald-Geneve) in Zwitserland en de Donauradweg (Scharding-Wenen) in Oostenrijk
bedwongen en heeft hij verschillende loodzware wandeltochten in recordtempo volbracht op de Mount
Robson (in de Canadese Rocky Mountains) en in de Cinque Terre {in de buurt van de Italiaanse
kustplaats La Spezia). In het dagelijks leven is Frank werkzaam bij de Belastingdienst, waar hij met zijn
~uidige opleiding aan het plafond zit. Om toch te kunnen doorstromen is hij in september een versnelde
Jniversitaire studie fiscaal recht begonnen.. Een dag in de week moet hij daarvoor naar Tilburg (KUB) en
:lat 2t jaar lang. Buiten zijn werk om is Frank aitijd wel met een of andere studielopleiding bezig
3eweest. Zo is hij twee maal een maand in Italië geweest (in Florence en in Milaan) om daar ter plekke
studeret:ld aan diverse instituten zijn Italiaans 1'e verbeteren.
Z:ijn bijdragen voor de club in de afgelopen jaren zijn enorm: jarenlang maakte hij de c!ubranglijsten,
;chreef hij atletiekverslage."' voor het Haarlems Dagblad, hij was mede-archivaris, samensteller (samen
'\'\et Nico Treep) van de jubileumkalender in 1995 en nu dL·s (::; x'r c mtje) van de top 100 var1 deze eeuw.
Jok op snelwandelgebied . zijn er heel wat boekjes door hem samengesteld en uitgegeven. Verder is
=rank eind jaren zeventig pupiilentrainer geweest, een aanta! jaren redactielid van De Wissel en vele
iaren actief jurylid.
3ij internationale snelwandelwedstrijden in Nederland wordt er heel vaak een beroep op Frank gedaan.
Es het niet als scheidsrechte1• dan zeker als mïcrofonist. Want waar krijg je rondentijden,
Janmoedigingen en tussenstanden in je eigen taal, af dat nu Deens, Frans, Duits, Zweeds, Noors, Engels
>f Italiaans is. Als Nederland voetbalde werd tussenooor ook nog het radloverslag van die wedstrijd
toor de. aanwezigen samengevat. Vanwege zijn huidige studie moet hij op dit terrein voorlopig passen.
Z:ijn andere passies zijn mode, (pop)muziek en lezen (van Italiaanse literatuur tot filosofie en uiteraard
>ok sportboeken). Wanneer je zijn kamer binnenkomt moet je je manoeuvreren tussen de boeken en LP's
:geen CD's, want hij vindt het een sport om ook LP's van recente muziekstromingen te bemachtigen). Bij
~en maandelijkse popquiz in Zaandam is hij al twee maal op de 2e plaats geëindigd en gaat hij binnenkort
)Ok een keer een quiz Samenstellen (waarschijnlijk de derde donderdag van januari a.S.).
=rank werd in 1976 door het bestuur onderscheiden met de Paulen-beker, t~en hij een boekwerk had
1ervaardigd van alle prestaties van alle AV Haarlemmers en HA V-ers van 1921 tot en met 1975. Hij
(Wam in totaal 16x uit voor het Nederlands team, waarvan 2x bij de w,z.. e!dcup snelwandelen (ook wel
.ugono Trophy genoemd). Op deNK wen hij in totaal 6x goud, 5x zilver en 2x brons. Het lijstje van zijn
:leelnames aan Nederlandse kampioenschappen vermeldt geen slechter resultaat dan een 5e plaats:
~0.000 m jorJgens A (3e in 1976, 2e in 1977, le in 1978, te in 1979). 3000 mindoor jongens .A {2e in
t977, 2e in 1978, le in 1979), 20.000 m senioren (3e in 1978, gediskwalificeerd in le positie in 1979, 2e
I1

in 1980, le in 1981, boycot in 198t:., te laat ingesch!'even in 1983, le in 1984), 5000 m indoor senioren
(4e in 1983, ·1e in 1984, 4e in 1987, 5e in 1995), 3000 m ~.., ... ;c••"r f?.e in 1980). Bij zijn 6 Nederlandse
titels wandelde hij 3x naar een Nederlands record en daarnaast nog lx naar een beste Nederlandse
prestatie aller tijden: Zowel bij de junioren als bij de senioren behaalde hij een Nederlandse titel met 4
ronden voorsprong op nummer 2. Van zijn 10 officieel erkende Nederlandse records staan er nog twee
overeind (de 10.000 m junioren en de uurloop junioren, beiden daterend uit 1979 en dus al 20 jaar
standhoudend als nationaal record). Hij wandelde in 17 verschillende landen en haalde in totaal 63 ·
snelwandeloverwinningen, woat'Van 15 in het buitenland. In 1981 stond hij op de 3000 m 38e op de
wereldranglijst, in .1984 stond hij 51e van de wereld op de 20.000 m. In 1979 liep Frank 3x de limiet
voor de Europese jeugdkampioenschappen op de 10.000 m, in 1983 haalde hij 2x de B-limiet voor de
wereldkampioenschappen (beide keren niet uitgezonden, waarvan hij nog steeds stevig baalt). In 1977
was hij met een tijd van 49.47.2 op de 10 ~m even de snelste West-Europese B-junior. Op de
Nederlandse ranglijsten aller tijden staat hij anno 1999 nog aitijd le op de 1000 m, 1500 tn en lmijl, 2e
op de 3.000 m, 5 km, 10 km en 20.000 m, 3e op de uurloop en 10e op de 50.000 m. Hij heeft nog vrijwel
alle Nederlandse leeftijdsrecords in de leeftijd van 15 tot en met 23 jaar. 90x verbeterde hij een
clubrecord. Zijn hoogste officieel gemeten snelheid in een wedstrijd was 18,5 km per uur, maar in de
training haalde hij we! eens snelwandelt.nd 24 km per uur (80 m in 12.0). Frank is ook de jongste AV
Haarlemmer die de marathon hCtrdlopend heeft uitgelopen: op 17-jarige leeftijd kwam hij in Amsterdam
tot 4.01.50, geen beste tijd volgens zichzelf, omdat hi.! halverwege veel te lang moest wachten bij een
verzorgingspast en toen zo stijf als een p!ank \'w erd. Met het voltooien van een 50.000 m
snelwandelwedstrijd op de baan in Haarlem in 1978 is hij ook de jongste AV Haarlemmer (18 jaar), die
ooit een afstand langer dan de marathon in een wedstrijd volbracht.
Evert van Ravensberg, de oudere broer van Frank, vinden we in deze top 100 op de 36e plaats.

7. Rinus van den Berge (geb. 12-3-1900)
Overleden eind 1972 op 72-jorige leeftijd·. Lid van de HAV geworden in 1926. Kwam daarvoor uit voor
Sparta (Rotterdam). Actief tot en met 1933.
Beste prestoties bij de HAV: 50 m 5.8 (1926); 80 m 8.~ \~92 6); 100 yards 10.6 (1930); 100 m 10.6
(1926) NR en CR; 150 m 16.2 (1926); 200 m 21.3 (1930); 220 yards 22.3 (1930); 400 m 50.0 (1927);
4x100 m 42.5 {1931) NR en CR; 4x200 tn 1.31.0 (1931) NR èn CR; 10x100 m 1.52.3 (1930) CR; Zweedse
est. 2.03.6 (1926); 4x400 m 3.28.4 NR en CR.
Onze meest succesvolle sprinter bij de senioren. Werd ook we! Marinus genoemd. De geboren
Rotterdommer Rinus was al bij Sparta een absolute topper. In 1924 wist hij bij de Olympische Spelen in
Parijs (F) in dele serie van de 4x100 m samen met Jaap Boot (HAV), Harry Broos (PSV) en Jan de Vries
(ZAC) eerst het wereldrecord te verbeteren tot 42.0 (een record dat in de volgende serie, ongeveer
een half uur later, al weer door de Amerikaanse pioeg werd verbeterd) om in de finale naar een bronzen
plak tE;- lopen (na diskwalificatie van de Zwitserse ploeg) en met 41.8 een Nederlands record neer te
zetten. Voorts haalde hij in Parijs de halve finale op d-:· 200 m en de kwartfinale op de 100 m. In 1925
werd Rinus voor het eerst Nederiands kampioen via winst op de 200 m (23.1). ~ormaal gesproken zou
daar nog een gouden medaille bij zijn gekomen op de 100 m, omdat hij in die finale op een lijn finishte
met Frits Lamp (HAV) en Harry Broos (PSV) en de Jury geen winnaar kon aanwijzen. In plaats van drie
gouden medailles uit te reiken nam de jury de geheel enterechte besiissing om de eerste drie te laten
overlopen, waarna Broos in 10.7 won en er voor Rinus slechts zilver restte. In oktober van dat jaar ging
Rinus naar Parijs (F), waar hij de 100 m in 10.6 aflegde, sneller dan het Nederlands record, maar anno
1925 werc;!en er nog geen (individuele) Nederlandse records erkend die in het buitenland gevestigd
waren.
De HA V haalde met hem in 1926 een grote vis binnen. Niet alleen was Rinus een buitengewoon succesvol
sprinter in de jaren dat hij voor· de HAV uitkwam, hiJ was ook een echte dubman en daarom een van de
grote animatoren in de strijd om de PH-beker, waar hij steeds veel punten voor de HAV binnenhaalde.
Van.1926 t/m 1933 maakte hij deel uit van de winnende HA V-ploeg en verschillende keren fungeerde hij
daarbij als captain van de ploeg. Rinus woonde in 1926 nog in Rotterdam, maar via Amsterdam zou hij
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uiteindelijk naar Haarlem verhuizen. Het eerste seizoen bij de HA V leverde hem meteen een aantal
klinkende overwinningen op: hij won voor het eerst de dubbel op deNK: goud op de 100 m (11.6) en op de
200 m (24.2). gelopen op de grasbaan in Groningen. Daar kwam nog goud op de 4x100 m (44.2) bij. Een
week na de NK (waar hij niet startte op de 4x400 m) snelde Rinus met Ad Paulen, Dick Nooij en Andries
Hoogerwerf op de 4x400 m naar een nieuw Nederlands record (3.30.8) op het eigen Haarlem-terrein.
Een ander · hoogtepunt was de landenwedstrijd Nederland-België in Haarlem, waar hiJ voor een
uitverk~cht huis zowel de 100 mals de 4x100 m won. Iry een andere interland, in Keulen (D), bracht hij
het Nederlands record 4x100 m voor landenploegen op 41.7, een record dat 8 jaar bleef staan. Op de
4x100 rn·voor clubteams werd het Nederlands record via 43.9 op 42.8 gebracht. Deze 42.8 werd 2x
gelopen. In Stu·~tgart (D) kwam Rinus op de 100 m opnieuw t ot 10.6, maar zijn tijd werd opnieuw niet
erkend als Nederlands record. Ook voor dubrecorderkenning kwam zijn tijd niet in aanmerking door
het simpele feit dat hij zijn tijd in het buitenland liep. Clubrecords waren er wel op de 200 m (22.8), de
4x100 m (2x) en de 4x400 m. Op een aantal afstanden waarop (nog) geen clubrecords werden
bijgehouden kwam hij t ot de beste prestaties ooit door een Haarlemmer gelopen: de 50 m (5.8), de 80
m (8.9l, de 150 m(16.2) en de Zweedse estafette (2.03.6). Zijn tijden op de 50 m (ter vergelijking: zijn
5.8 is nog sneller dan ons huidige indoorrecord) en de 150 m zijn nooit meer verbeterd. De 80 m is
alleen door Fer Lamie (8.7 in 1964) verbeterd en de tijd op de Zweedse estafette is slechts door 2
ploegen (2.02.6 in 1965 en 2.02.8 in 1966) gebroken.
Een seizoen a ls 1926 leek onver beterbaar, maar 1927 ~racht Rinus nog meer succes. Hij prolongeerde
zijn titels op de 100 m (10.8), 200 m (22 .6) en 4x100 m (43.6}, maar pakte er nog een vierde gouden
plak bij. Met 3.28.4 (een nieuw Nederlands record) werd in Haarlem ook de 4x400 m gewonnen. Op de
100 m (waar hij voor de vijfde keer 10.6 liep, maar nu in Nederland) en op de 200 m (22.2, .zijn 21.6 in
het Franse Colombes werd niet erkend) werd hij nu ook officieel Nederlands recordhouder. Daarna
kwam Rinus op de 400 m t ot 50.0, waarmee hij achter zijn clubgenoot Ad Paulen 2e op de Nederlandse
ranglijst aller tijden kwam te st aan.
1928 stond in het tel<en van de Olympisch~ Spelen in Amsterdam. Rinus was erbij en haalde op de 100 m
en de 200 m de kwartfinale. Op de 400 m werd hij in zijn serie uitgeschakeld. Ook liep hij nog mee in de
4x400 m. Hij kon in 1928 zijn vier Nederlandse titels niet verdedigen, omdat de HAV deNK van dat
jaar boycotte uit protest dat deze NK op een grasbaan werden gehouden. De revanche kwam in 1929.
Voor de derde keer greep Rinus de dubbel: goud op de 100 m {11.0) en goud op de 200 m (22.0) en hij
voegde daar dit keer· de gouden plak op de 4x400 m (3.30.8) aan toe. Ondanks een knieblessure (zijn
knie zat vol met pleisters) won Rinus ook de 100 m en de 4x400 m tijdens de PH~bekerfinale in Den
Haag (Houtrust) en speelde hij daarmee een hoofdrol in de met slechts 1/6 punt verschil gewonnen
finale. Bovendien stelde hij in 1929 nog zijn eigen Nederlands record op de 200 m scherper (22.0).
In 1930 ~erd Rinus voorbijgestreefd door zijn 11 jaar jongere clubgenoot Chris Berger. Individueel
werden zijn succ~sen daardoor minder, in estafettev~rband gingen de successen gewoon door. Op de
4x100 m werd het Nederlands record gebracht op 42 .6 en er sneuvelden ook nog twee clubrecords op
de 4x200 m (1.32.8) in Brussel (B) en de 10x100 m (1.52.3, dit record is nooit meer verbeterd).
Historisch is het duel dat Rinus op 15 juni 1930 met Chris Berger uiivocht op de sintelbaan in
Amsterdam. Beiden doken ruimschoots onder het Nederlands record op de 200 m van Rinus (22.0):
Chris wen tenslotte met 21.1 voor Rinus die met 21.3 zijn beste 200 m tijd aller tijden liep. Hij was zijn
record weliswaar l<wijt, maar ruim 30 jaar later (in 1961) zou hij met zijn 21.3 nog altijd 3e
Nederlander aller tijden zijn.
Hoogtepunt van 1931 voor Rinus was de winst van de geheel uit Haarlemmers bestaande 4x100 m ploeg
in een landenwedstrijd tegen België, Luxemburg en Frankrijk bij de opening van het Heyselstadion in
Brussel (B). Voorts haalde Rinus weer een Nederlandse titel op de 4x100 m (43.4) en 2 zeer sterke
Nederlandse records op: 4x100 m (42.5, tot 1966 clubrecord) en 4x200 m (1.31.0, t ot 1972
clubrecord).
De topperiode van Rinus leek daarna over, maar Chris Berger kreeg in 1932 een minder jaar en zo
belandde Rinus in 1932 onverwachts toch weer aan de top. Hij pakte voor de vierde keer de dubbel, een
unieke prestatie, die geen Haarlemmer hem ooit heeft n~. .-."'n. Hij werd zelfs vier voudig Nederlands
kampioen: 100 m (11.0), 200 m (22.2), 4x100 m (43.5) en 10x100 m (1.53.5). Daarmee bracht hij zijn
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totaal aan Nederlandse t itels op 16. Voorts speelde Rinus ondanks een knallende kiespijn weer een
hoofdrol in de strijd om de PH-beker door de 100 m te winnen. Mede daardoor trok de HAV aan het
eind van de dag weer aan het langste eind.
Daarna wou Rinus zijn spikes aan de wilgen hangen of alleen nog wat meelopen in de estafette. Moor
toen Chris Berger en Dolf Benz in 1933 naar concurrent AV23 overstapten kreeg hij het dringende
verzoek van de clubleiding om nog een keer in het strijdperk te treden voor de PH-bekerfinale van '1933
in Den !1aog (Houtrust). Rinus ging akkoord, hoewel hij nog maar 14 dagen had om zich op de wedstrijd
voor te bereiden en knalde vervolgens naar een 3e plaats op de 100 m (10.7). Samen met Arnold Blik
(4e) scoorde hij evenveel punten als AV'23 (met Berger er." ~~ ) ,.. ·, V & L. hetgeen de andere HA V-ers
(die op een zwaar puntenverlies op de 100 m hadden gerekend) zo stimuleerde dat voor de 10e (en
voorlopig laatste) keer beslag werd gelegd op de cup. Rinus kwam op de 4x100 m ook nog tot 44.8. In
het jubileumnummer van de HAV uit 1945 (opnieuw g :~publiceerd in De Wissel in november 1972) zou
Rinus schrijven, dat de PH-bekerfinale van 1933 zijn mooiste wedstrijd was, omdat de cupwinst zo
onverwacht tot stand 1<\.-vam. Hij kwam in 1933 ook nog uit voor de Nederlandse ploeg, waarmee zijn
totaal aan interlands op 8 kwam.
.
Hierna stopte hij definitief met de wedstrijdsport. Hij werd actiefbiMen de KNAU, o.a. in de Pers- en
Propaganda-commissie en in de trainir.gs-commissie en hij werd voorzitter van het district NoordHolland. In 1940 werd Rinus benoemd t ot lid van verdienste van de HAV. Hij verhuisde weer terug naar
Rotterdam, waar hij als sportjou~'"nalist werkte voor de Telegraaf. De lantste jaren van zijn leven
bracht Rinus door in een revalidatiecentrum. Hij was tot>.n al ernstig :ziek. Eind 1972 is hij overleden.

6. Cor Lamoree (geb. 21-11-1916)
Overleden op 1 maart 1988. Actief van 1933-1952. In 1953 vertrokken naar De Kometen (Arnhem).
Beste prestaties bij de HAV: 100 m 11.4 (1949): 200 m 24.2 (1942); 300 m 41.0 (1936); 400 m 54.0
(1936}: 800 m 2.16.1 (1941); 1500 m 4.49.3 (1937); 4x100 m 45.0 (1950); 10x100 m 1.53.7 (1947);
Zweedse est. 2.05.8 (1948); Olympische est. 3.39.8 (1943); 110 m horden 17.4 (1947); 10-kamp 5739
punten (1949} CR; hoog 1.80 (1941) éR; polshoog 3.97,8 (1946) NR en CR; ver 6.89 (1938); h.s.s. 12.35
(1934); kogel 12.93,5 (1938); discus 35.26 (1949); speer 44.54 (1948).
Legendarische polsstokspringer en tienkamper, die een van de grootste Nederlandse atleten van zijn
generatie was. Cor kwam in 1933 bij de HAV, waar hij in navolging van Age van der Zee (5x Nederlands
kampioen in de periode 1930-1935) het polsstokhoogspringen ging beoefenen. In zijn eerste jaar sprong
hij al over 3.10, een hoogte die pas 40 jaar later door een andereHaarlemseB-junior (Ger Meijer} werd
overtroffen. Anno 1933 waren er nog geen clubrecords voor B-junioren. Een jaar later stond Cor met
3.30 afgedeeld 7e op de Nederlandse jaarranglijst bij de sel'!ioren (o.a. achter clubgenoten Age van der
Zee en Joop Verkes). In 1935 kwam Cor in de ploeg voor de rH-beker, waarvoor hij in de periode 19351952 vrijwel onafgebroken uit zou komen (in totaal 40x deelname aan een onderdeel) en met als
resultaat meestal winst bij het polsstokspringen. Zijn persoonlijk recor•d werd in 1935 gebracht op
3.50, een hoogte die pas in 1975 do!>r Ger Meijer als beste Haarlemse jeugdprestatie werd verbeterd.
De definitieve doorbraak voor Cor kwam in 1936. Met 3.60 werd hij voor de eerste keer Nederlands
kompioen polsstokhoogspringen voor o.a. Age van der Zee (3e met 3.40). Ook in de PH-bekerfinale wist
Cor het polsstokspringen te winnen. Door de 2e plaats van Age van der Zee pakte de HAV op dat
nummer de volle buit (11 punten), een score die daarna nog vele jaren vaste prik was. Cor verbeterde
zi ch in 1936 tot 3.65. In 1937 waagde Cor zich voor het eerst aan de 10-kamp. In Amsterdam werd het
gelijk een clubrecord (5595 punten). vooral dankzij zijn sprint-, horden- en springprestat i es. Ook
debuteerde hij dat jaar in de Nederlandse ploeg, waarin hij in totaal lief st 17x uit zou komen. Toch
verliep het seizoen voor hem als polsstokspringer wat minder. Hij raakte zijl) Nederlandse titel zelfs
kwijt aan clubgenoot Joop Verkes.
In 1938 was Cor zeer dicht bij zijn tweede Neder·iundse titel toen hij samen met H.Hoven (AVG'26)
over de winnende hoogte van 3.69 î sprong. Toch werd het dat jaar slechts zilver voor Cor, die wel
Joop Verkes (brons met 3.50) versloeg. De HA V-ers sloegen in 1939 terug: goud en een 2e Nederlandse
titel voor Cor en zilver voor Joop, beiden haalden 3.70. In de oorlogsjaren sprongen twee prestaties van
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::or eruit: in 1941 eve.ne:ord~ hij -ï·.Jd;:;ns de ont!er-linge wedstrijden het ciubr"eco1·d hoogspringen (1.80,
een record dat eerst in 1959 doot• Harry Jc:1cim zou worden verbeterd) en in 1943 werd hij opnieuw
1\leder!Gnds kampic.en po~sstokhoogspringen (3.80). Ook in 1943 bracht Cor zijn persoonlijk record op
3.81 en in 1941 en 1943 werd hij met de HA V-ploeg dubi<ampioen van Nederland.
Ondanks al deze mooie prestaties zou Cor• pas na de oorlog zijn absolute top halen en don met name in
het jaar 1946, het jaar van zijn intert:ationale doorbraak. Op de 23e juni van dat jaar scherpte hij in
Brussel (B) zijn persoonlijk record aan tot 3.90, i"evens een evenaring van het Nederlands record van
Age van der• Zee (uit 1934}. Op 20 juli nam hij deel aan de prestigieuze Engelse kamp ioenschappen in'
~et White City Stadium in Londen (GB) en pakte daar overtuigend de AAA-t itel met 3.91, waarmee Cor
1u alleen recordhouder v1erd. Gp 4 augustus 1<:\1\ ..•ï zij n 'finest mo~;, ent: H ij nam deel aan de
\lederlandse kampi oenschaj:>pen in Arnsterdnm, waar het een dubbelslog voor de HAV werd: goud voor
:::or en zilver voor Joop Verl\es (3 .65). Belangrijker dan dat was echter de winnende hoogte van Cor.
Toen hij al zeker was van de tit el ging de lat naar- 3.85. , .. inans dat dacht hij zelf . Coach Steph van
Duijn bewoog de jury e;r echter toe orn de lat O!J 4.00 te leggen zonder Cor d=:~arover in te lichten. Het
~eoogde effect was duidelij k: Cor zou op deze manier zonder de extra wedstrijdzenuwen de magische
:>arrière van 4.00 kur.nen gaan aanvallen. De opzet slaagde, maar de omst anders en Cor zelf hadden pas
in de gaten wa·;· e1· gebeurd was toen Steph van Duijn als ern gek begon te juichen. Bij nameting bleek
:::or 3.97 t (nog preciezer 3.97 plus 8 mm) gehaald te hebben. De:ze hoogte zou liefst 14 jaar als
\lederlands record en 31 jaar als dubrecord blijven staan. En hoe veel langer zou het record nog
1ebbe.'1 bestoon als in cle tus~er1tiJd het materiaal en ;;;e omstandigheden ni<!t zouden zijn verbeterd?
Van glasfi berst okken, kunststofbanen en landingstnatten was in 1946 nog geen sprake. Een week na deze
:~eweldige prestatie wen C·Jr· in Rotterdam voor Joop Verkes de interland Nederland-België met een
1oogte van 3.75. Na a! deze topprestaties was he·r logisch dat Cor twee weken later verscheen op de
:uropese kamp~oenschappen in Oslo (N). Doet• werd het een mooie Be pk :;ts met 3.90.
rn 1947wist Cor· opni ~uw zowel de N.:;derlandse (3.90) als de Engelse kampioe.'îschappen te winnen. Dat
jaar kwam hij 3x uit voor' de Nederlandse ploeg. Ook in 1948 werd hij weer Nederlands kampioen (3.80).
"let wer:d-dat jaar een geheel HA V-podium· rnet .Toop Ver•kes (3.70} en Mart Swart (3.50} op de 2e en 3e
Jlaats, .een unieke gebeurtenis. 1949 1nas weer een zeer goed jaar voor Cor. Niet alle en werd hij voor de
tierde achtereenvolgende keer ~-.Ir der lal~ds kampioen polsstokhoogspringe:1 (3.66), twee maanden later
Jokte hij zeer verrassent:! ook de Nederlandse titel op de .10-kamp. In Utre cht verbeterdè hij ook het
:lubrecord tot 5739 punten, waarmee hij anno 1949 de de1·de 10-kamper op de Nederlandse ranglijst
1ller tijden was. Op 21 augustus '';~on Cor het polsstokhoogspringen (3.70) bij de interlandwedstrijd
~elgië-Ned'!rland en aa:~ het eind van het seizoen had hij nog voldoende ambitie over om het
:lubkampioenscha:J op de 10-l<amp bil'l!~::.n i"e sieperl.
liervolgens werd Cor· nog drie keer Nederlands kampioen polsstokhoogspringen: in 1950 (3.80) voor
'Aart Swart (2e met 3.50), in 1951 {3.60) toen Mart Swort 3e werd (3.50} en in 1952 (3.70) met weer
'Aart Swart ais 3e (3.50). De t itel in 1952 was de 7e op rij (een unieke reeks), de 10e
lolsstokhoogspringtitel ;n t otaal en het lle Nede-rlands j.fr:r"'~'·!1sr.hap in t otaaL Cor kwam in 1951 en
l95 2 ook nog uit in interJands te~ zn België in Antwer?en (B) en Den Bosd . Eind 1952 sloot Cor zijn
1tletiekloopboan bij de HAV af. Hij woonde inmiddels ai enige tijd in Arnhem en vertrok in de winter
l952/1953 naar de Korr.et~.n. Daar waren er geen natiemale successen meer voor hem weggelegd.
:or is door het bestuur meerdere keren onderscheiden: hij ontving de Van Mussetterbeker (1935), de
<reigsmanbeker (1936, 1943 en 1946) en in 1951 werd hij to·t lid van verdienste benoemd. Ook kreeg hij
ran de KNAU het erekruis. Na zijn vertrek naar de Kometen was Cor vaste bezoeker van de
~eünistenclub van de HAVen van de bijeenkomsteil van de Vrienden van de KNAU. Ook zetten hij en
~ijn vrouw Guus zich actief in voor zwaar gehandicapte kinàeren en volwassenen. Cor is 71 jaar oud
1eworden en hij overleed in 1988. Zijn echtgenote bezoekt nog rege ltnotig de Reünistenclub von de
-iA V.

5. Wim Kaan

(geb. 12-4-1912)

:>Verleden in 1983 . •~ctief van 1931 t/m 1944.
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Beste prestaties: 80 m 10.1 (1940); 100 m 11.7 (1934); 200 m 23.9 (1944); 300 m 39.0 (1936); 400 m
53 .6 {1933); 4x100 m 45.8 (1937); Zweedse est. 2.11.5 (1944); 4x400 m 3.38.6 (1944); 110 m horden
14.8 (1935) NR en CR; 200 m horden 25.6 (1933) CR; 400 m horden 57.2 (1932) NR en CR; hoog 1.73,4
(1932) CR; ver 5.05 (1940); discus 29.41 (1936).
Onze beste hordenloper aller tijden: een geweldig stilist en perfectionist. Wim trad in de voetsporen
van zijn oudere broer Arie door in 1931 geiijk door te stoten naar de Nederlandse top op de
hord~nnummers: hij werd dot jaar meteen maar 2x Nede~ 1 -· ·~~ "' mpioen op de 110 m horden (15.8) en
de 200 m horde."l (26.1). De laatste prestatie in Amsterdam was goed voor een Neder lands record. Op
de 110 m horden loste hij zijn broer Arie als clubrecordhouder af door in de gewonnen PH-bekerfinale
in Haarlem naar 15.5 te sprinten. In 1932 waagde '. /im zich voor het eerst aan de 400 m horden. In
Antwerpen (B), waar hij debuteerde in de Nederlandse ploeg, ging meteen in zijn eerste wedstrijd het
clubrecord eraan (59.4} en vervolgens !iep hij in Amsterdam naar de Nederlandse t it e l en een
Nederlands record (57.2). Deze tijd zou 5 jaar als nationaal record e.n 27 jaar als d ubrecord blijven
staan. Op de 110 m horden wist Win1 zich dat jaar eveneens in de kijker te lopen. Twee maal ver beterde
hij in Amsterdam het clubrecord en beide keren betekende dat ook een Nederlands r ecord : in juni werd
het 15.4 en een maand later, tijdens het door hem gewonnen Nederlands kampioenschap, 15.3. Daarmee
was Wim gedurende 4 dagen Nederlands recordhouder op (l!le drie de hordennummers (om precies te
zijn van 3 tot en met 6 juli 1932, want op 7 juli werd zijn record op de 200 rn horden ver bet erd). Ook in
1932 maakte Wim weer deel uit van de kampioensploeg van de HAV in de strijd om de PH-beker.
Historisch was de dubbele overv.·inr.ing die zijn broer Arie en hij in Haarlem op de 110 m horden
behaalden in de wedstrijd HAV tegen de r~t van Nederland. In twee naast elkaar gelegen banen
gestort kwamen de broers in dezelfde tijd (15.9) zij aan zij en winnend over de streep. Verrassend was
het dat Wim in Assendelft in 1932 ook nog clubrecordhouder bij het hoogspringen werd met de
enigszins vreemde hoogte van 1.73,4.
Uniek was de serie die Wim in 1933 neerzette: hij werd Nederlands kampioen op a lle hordennummers
(110 m in 15.6; 200 m in 25.6 en 400 m in 57.2), hij liep een Nederlands record op de 110 m horden
(15.1), hij evenaarde zijn eigen Nederlands· record op de 400 m horden (57.2) en hij liep een clubrecord
op de 200 m horden (met 25.6 bleef hij ook maar 0,1 seconde boven het Nederlands record). Hij werd
ook voor de 3e achtereenvolgende keer met de HAV clubkampioen van Neder land. Ondanks deze
successen was Wim pas op zijn sterkst in de 2 jaren die volgden. In 1934 won hij de 110 m horden zowel
bij de Nederlandse kampioenschappe.n (15.1) als tijdens de PH-bekerfinale (15.2). Hij was het seizoen al
sterk begonnen met een tijd van 15.1 (evenaring Nederlands record) in Amsterdam bij de
clubontmoeting Blauw Wit - HA V - Beerschot (B). In juni . . , .:,; hij in Antwerpen (B) bij wedst r ijden van
Royal Beerschot AC roemens de Snelveeiers (een soort Nederlands team) 2e voor o.a. de sterke
Enge lsman Harper. Tijdens een wedstrijd in Berlijn (D) begin juli ging hij al weer sneller: met 15.0
behaalde hij een prachtige overwinning en !iep hij opnieuw een Nederlands record. Helaas werd Wim
medio juli bij de AAA-kompioenschappen in Londen (GB) gedis kwalificeerd. De prest aties van Wim
werden voldoe.11de bevonden om uitzending te rechtvaardigen naar de eerste Europese
kampioenschappen in Turijn (I). V\ im maakte zijn uitzc..1ding meer dan waar. In de halve f ina le snelde hij
naar 14.9, de zoveelste verbetering van zijn Nederlands record, en plaatste hij zich met gemak voor de
finale. Daar werd het een mooie 4e plaats zonder officiële tijd (die nam men alleen voor de eerste drie
op, maar waar·schijnlijk liep Wim 15.0), maar nipt achter de nummers 2 (de Duitser E. Wagner met 14.9)
en 3 (de Noor Albrechtsen met 15.0). Nooit presteerde een Haarlemmer op een individueel nummer
tijdens een internationaal buitenkampioenschap beter. Aan het einde van het seizoen 1934 st ond Wim
op de Nederlandse jaarranglijst maar liefst een volle seconde voor op de nummer twee (Janse van V & L
met 15.9).
Wim liep zijn beste tijd ooit in 1935. Hij snelde in Amsterdam op de 110 m horden naar 14.8, een
Nederlands record, dat weliswaar al na drie jaar werd ver·beterd, maar ·..,elk record wel t ot 1987 (dus
52 jaar lang!) als clubrecord standhield. Ter vergelijking: met zijn tijd uit 1935 stond Wim op de
Nederlandse ranglijst aller tijden van 1961 nog 7e en in -1977 nog 19e. Natuurlijk werd Wi m in 1935 ook
weer Nederlands kampioen, zowel op de 110 m horden (15.5) als op de 400 m horden (58.8). Ondanks
zijn inmiddels geweldige staat van dienst en het feit dat hij op de NK van 1936 weer succesvol was
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(goud op de 110 m horden met een tijd van 15.3 en zilver op de 200 m horden achter winnaar B.
Mesman-Schulz van AV '23, die hem met 25.5 om 25.9 versloeg), werd hij niet uitgezonden naar de
Olympische Spelen van Berlijn (D), wat toch wel als een grote fout gezien mocht worden. Overigens
werd Wim, wellicht teleurgesteld, in de PH-bekerfinale verrassend verslagen (een 2e plaats voor hem).
Na 6 achtereenvolgende titels op de 110 m horden moest Wim in 1937 ook op deNK een stapje terug
doen: hij pakte zilver met 15.2, waarbij hij de AAC-er Jan Brasser (15.0) moest laten voorgaan. Wel won
Wim de titel op de 200 m horden (25.7).
Na 1937 stopte Wim een paar jaar met topatletiek. Totdat de PH-bekerfinale van 1941 in Rotterdam
(Nenijto) eraan kwam. Het was voor het eerst sinds 1933 dat de HAV weer een reële kans maakte om
clubkampioen van Nederland te worden en daarbij kon men de kwaliteiten van Wim uitstekend
gebruiken. Wim werd benader d en gebruikte de 14 dagen die hem nog restten voor een intensieve
geconcentreerde voorbereiding. Bij het maken van proefstarts voor de wedstrijd merkte de
perfectionist Wim (als enige} dat de hordes een paar centimeter verkeerd stonden. Tegenstribbelend
en nadat hij e.e.a. onder protest had nagemeten moest de terreinopzichter toegeven dat Wim gelijk
had. Wim won de 110 m horden, waardoor de HA V bij hel eerste nummer direct zo'n psychologische
dreun uitdeelde aan de concurrentie, dat de cup werd binnengehaald. Twee jaar later behoorde Wim
:>pnieuw tot de winnende HA V-ploeg. In de oorlogsjaren behaalde Wim ook nog vele medailles op de NK:
3x goud op de 110 m horden (15.5 in 1941; 16.0 in 1943; 15.5 in 1944); goud (26.0 in 1943) en brons
~26.5 in 1941) op de 200 m horden en goud (59.1 in 1944) op de 400 m horden. Eind 1944 stopte Wim
definitief met atletiek na een loopbaan met 17 Nederlandse titels, 8 landenwedstrijden en 8
\lederlandse records.
\la de oorlog ontstond er een aantal jaren een verwijdering tussen de HAV en Wim. Van 1955 tot 1964
Nas hij terug als trainer van de senioren. Zo trainde hij o.a. Rein Knol, Wim Krijnen en Jeltjo
) oornbosch, allen niet toevallig ook sterke tienkampers. Ook nam Wim zitting in de eerste Technische
:::ommissie van onze club. Later verhuisde hij naar Limburg. Wim werd door het bestuur 2x
:mderscheiden: in 1931 met de Kreigsmanbeker en in 1959 met de Paulenbeker. Begin 1983 is hij op 70iarige leeftijd overleden. De oudere broer van Wim, Arie Kaan, met wie Wim begin jaren dertig veel
)amen op wedstrijden verscheen (en meestal vooraan), zijn we al eerder in deze top 100 tegengekomen
:op 69).

4. Mario Westbroek (geb. 11-3-1961)
_id van AV Haarlem geworden in januari 1976. Actief tot en met 1986.
prestaties: 100 m 10.4 en 10.64 (1982); 200 m 21.1 (1980} CR en 21.39 (1982), met rugwind 20.92
:1982); 400 m 47.0 (1982) CR en 47.14 (1980) CR; 800 m 1.53.4 (1983); 1000 m 2.35.7 (1984); 1500 m
t29.0 (1977); 1 uur weg 14,823 km (1984); 10 mijl weg 1.08.00 (1986); 4x100 m 41.67 (1980) CR, met
\lederlandse ploeg 40.14 (1980) NR; 4x200 m 1.25.29 (1982) NR en CR; 4x400 m 3.14.1 (1982) CR, met
\lederlandse ploeg 3.05.51 (1980); 4x800 m 7.53.99 (1983); 400 m horden 1.01.2 (1977}; hoog 1.55
:t977); ver 6.82 (1978) CR; kogel 9 .56 (1986); speer 41.14 (1984); 50 m indoor 6.0 (1978) CR; 60 m
ndoor 6.8 (1979) CR en 6.82 (1982) CR; 100 m indoor 10.4 (1981); 200 m indoor . 23.0 (1979) CR; 400 m
ndoor 48.3 (1985) en 49.14 (1985); 800 mindoor 1.56.8 en .. ...d .lO (1984); ver indoor 6.58 (1978) CR.
Jnze meest succesvolle sprinter. Door zijn zelfverzekerde uitstraling in combinatie met zijn geweldige
;printprestaties een groot uithangbord voor onze club. Zeer overtuigd van zichzelf en als hij goed was
nacht hij zijn tegenstanders graag uitdagen en vernederen. Mario kon alle afstanden tot en met 1500 m
joed aan. Dat bleek al meteen in zijn allereerste wedstrijd. Nog maar net lid (hij kwam van voetbalclub
rYBB in Schalkwijk) wist hij bij deC-junioren een crosswedstrijd over 1500 m te winnen in 5.07.4,
vaarbij hij Richard Cabri (5.08.5) en mijzelf (5.10.9) eruit sprintte. De beste lopers van KAV Holland en
1e andere AV Haarlemmers volgden op eerbiedige afstand. Op de baan ontpopte Mario zich al snel tot
1e beste sprinter van AV Haarlem bij deC-junioren. In zijn eerste twee wedstrijden op de baan liep hij
ïteeds 12.1 op de 100 m en bleef hij Hans Hekkers (toen zijn grootste concurrent) voor. In augustus
.976 dook Mario op Papendal voor het eerst onder de 12 seconden (11.9) en een maand later liet hij alle
-Jederlandse sprinters van zijn leeftijdsgroep zijn hielen zien door met 11.7 (evenaring clubrecord) de
~este
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C-spelen te winnen, het officieuze NK voor C-junioren. In de 4x100 m werd hij diezelfde dag bovendien
nog 4e (49.5). Nog sneller ging het eind september in Hamm (D) in zijn eerste interland WestfalenNederland. Met 11.6 werd het clubrecord op de 100 m jongens C verbeterd en het leverde Mario een 3e
plaats op. Intussen liep hij een uitstekende 1500 min Amsterdam (4.31.0) en een 800 min 2.09.2 en hij
sloot zijn eerste seizoen af met een ruime overwinning bij de onderlinge wedstrijden (winst op 3 van de
5 onderdelen) en een mooi persoonlijk record bij het verspringen (5.80).
Begin 1977 haalde Mario bij de NK indoor brons op de 60 m jongens B in 7.1 (nieuw clubrecord bij de
jongens B). Daarbij was het verschil met de nummer 4 zeer gering. Bij het verspringen jongens B werd
hij 7e met 5.99 (eveneens een nieuw clubrecord jongens B). Buiten sprong hij in april al 6.20 ver en
legde hij in mei zijn eerste 400 m af in 56.0. D.zze tijd verbeterde ;1 ij dezelfde maand t ot 54.3
(clubrecord JB) en bij de Coupe Nationale Nederlanden was hij al weer sneiler: 52.9 in de serie en 52.5
in de finale. Op deNK werd hij vervolgens 4e op de 400 m JB (53.5) en wist hij het clubrecord op de
200 m JB op 23.7 te brengen. De rest van het seizoen scherpte hij nog verschillende persoonlijke
records aan: 100 m 11.4, 11.3 en 11.0; 200 m 23.1 en 22.9 \~- -•-t~ Gcords JB); 400 m 51.7 (clubrecord JB);
800 m 2.05.1: 1500 m 4.29.0; ver ó.74 (club;·ecord JB); 100 m horden 15.4 en 4x400 m 3.39.1
(clubrecord JA). Bij de clubkampioenschappen werd Morio na winst op 3 van de 8 onderdelen net levoor
Gerard de Boer. Hij kwam in 1977 ook nog uit bij een interland in Rh ede (D ).
De absolute doorbraak kwam in 1978. Op 14 januari knalde hij in Groningen op de 50 m indoor eerst
naar 6.2 en vervolgens naar 6.0 en 6.1 (winst in finale), waarmee hij het dubrecord bij de senioren en
jongens A en B op zijn naam bracht (bij de jongens A en B is zijn tijd nooit meer verbeterd). Ook
verbeterde hij het clubrecord verspringen indoor JB (6.12}. Bij deNK indoor in Zwolle deed Mario het
nog eens dunnetjes over. Met 6.9 in de series 60 m JB evenaarde hij het dubrecord bij de JA en
verbeterde hij het clubrecord bij de JB, terwijl hij met 7.0 in de finale zijn eerste officiële
Nederlandse titel behaalde. Het verspringen JB leverde vervolgens ook nog zi lver en een clubrecord JA
en JB op (6.58). Bij de opening van het baanseizoen liep Mario gelijk 10.9 op de 100 men 51.7 op de 400
m (evenaring van zijn clubrecord}. Eind ~pril sprong hij 6.78 ver (clubrecord JB). De clubrecords
volgden elkaar achter elkander op: in Heiloo 51.2 op de 400 m en bij de districtskampioenschappen in
Haarlem 22.9 op de 200 m (evenaring), 51.1 op de 400 m en 6.82 ver. Omdat hij van zijn blinde darm af
geholpen moest worden volgde ee;, maand zonder resultaten, maar op de ~ lK jeugd in Haarlem was hij op
tijd weer op niveau: goud bij het verspringen JB (6.73), goud op de 100 m JB (11.4) en goud op de 200 m
JB. Daarna ging de Mario-show gewoon door: bij de NK estafette won hij nog eens goud op de 4x400 m
JA (3.35.8 in de serie en 3.25.2 in de finale, beide clubrecords JA) en liep hij zijn traject in 50.1.
Bovendien won hij zilver op de 4x100 m JA (44.0). Vervolgens kwam er weer een reeks clubrecords: in
Den Haag 22.3 op de 200 m, in Haarlem 50.9 op de 400 m, in Den Haag 22.2 op de 200 m (tevens
evenaring dubrecord JA) en in Heiloo nog eens 50.9 op de 400 m. Het beste moest echter nog komen.
Mario werd geselecteerd voor de jeugdinterland België-Nederland-Zwitserland in Merksem (B). Daar
zag ik hem vanaf de tribune volkomen onverwacht naar een super-tijd van 10.5 op de 100 m sprinten.
Nooit was een Nederlandse B-junior zo snel en tot op heden is zijn tijd ook niet meer verbeterd.
Bovendien stond Mario met zijn 10.5 meteen zowel bij de "'~nieren als bij de junioren A en B eerste op
de Nederlandse jaarranglijst van 1978. Tevens was het (een nog steeds bestaand) clubrecord bij de JA
en JB. De bij de Nederlandse jeugdatletes bijzonder populaire Mario leerde later die dag ook een
andere zijde van zijn atletiekloopbaan kennen. Op de 200 m leek hij opnieuw op een geweldige tijd af te
stevenen (21.5 of zelfs sneller) toen hij vlak voor de finish een spierscheuring kreeg en strompelend
(nog wel in 22.7) over de finish kwam. Zijn seizoen leek voorbij en het was de eerste uit een reeks
zware blessures. Toch wist Mario in oktober nog een keer te verrassen. Na eerder die maand al 2.00.9
gelopen te hebben, liep hij in Haarlem ineens 1.58.5 op de 800 m, waarmee hij ook op die afstand het
clubrecord JB naar zich toetrok. Bij de onderlinge wedstrijden werd hij 2e met winst op 3 van de 8
onderdelen.
Begin 1979 was Mario weer helemaal de oude. In Zwolle liep hij eind januari 3x naar 6.8 op de 60 men
kwam hij elektronisch t ot 6.99. Deze tijden waren goed voor een evenaring van het Nederlands
jeugdrecord, een nieuw clubrecord JA (dat nog steeds bestaat) en een evenaring van het
seniorenclubrecord. Omdat hij zich 4 dagen later in de training blesseerde, moest hij deNK indoor en
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een interland tegen België aan zi en voorbij !aten gaan. Eind f ebruar i was hij a ! weer vo ldoende hersteld
om in Dortmund (D) naar twee indoorclubrecords bij de senioren en J A te snellen: 200 m (23.0) en 400
m (50.2). Op de baan zorgde Mario in apr il voor een sensatie door· de 400 m in 48.9 (clubrecord JA en
een verbetering van zijn beste baantijd met 2 seconden). Hij liep bij de districtskampioenschappen 10.7
op de 100 m (te). Eind mei verbeter de hij zich bij de interland Neder!and-Nordrhein 48.7 (c!ubrecord
JA) op de 400 m, in de 4x400 m estafet te liep hij zelfs 48.5. Een week later haalde Mario op Papendal
de limiet voor de EK jeugd door de 400 m in 48.5 af te raffelen, waarmee hij nu ook clubrecordhouder
bij de senioren werd. Weer 5 dogen lat er lie.p hij bij de Coupe Nationale Nederlanden a! weer 48 .34 en
nog in hetzelfde weekend debut eerde hij in de seniorencompetitieploeg mei' een clubrecord op de
4x400 m (3.23.2). De NK jeugd in Groningen leverdi!n Morio goud op de 100 m (10.91) en zilver op de
400 m (48.27, opnieuw ee11 cl ubr·ecor-d) op. Dcor na liep hij in Haarlem en in Den Haag weer 10.7 op de
100 m en ging hij naar Bern (CH ) voor de jeugdint erland Zwitserland-België-Nederland, waar hij de 100
m won (10.79), 2e werd op de 400 m (47.83 , c!ubrecord) en 1e op de 4x400 m (3.12.12, Nederlands
jeugdrecord voor !andenptoe.gen). Eenmaa i t erug liep hij ., ~" ::-·, -e,. 800 m in 1.56 .5. In augustus ging
Mario door met weer 10.7 op de 100 m !n Den Haag en een bronzen medaille op :zijn eerste NK senioren
(10.6/10.76 op de 100 m). Zijn geweldige prestaties en het feit dat er een sterke lichting 400 m lopers
bij de jeugd was, waren voldoende aanleiding om Mario uit t e zenden naar de EK jeugd in Bydgoscz (PL).
In de serie 400 m wist hij met 4ï.59 (clubrecord) te overtuigen, in de halve finale (47.99) eindigde hij
als 7e, onvoldoende voor de fino!e. De 4x400 m ploeg werd in de ser ie uitgeschakeld. Net terug uit
Polen verbeterde N'1ario het cl ubrecor d 200 m JA in Haarlem tot 21.4. Dc..arna werd in Leiden tijdens
een stedenwedstrijd het seniorenclubrecord op de 4x100 m tot 41.7 bijgesteld (le plaats). Mario kwam
en passant tot 10.6 op de 100 m (le) en 6.71 (ver ). Na bij de jeugdcompet itie weer 10.7 op de 100 m
gelopen te hebben, liep hij in Den Haag op de 4x200 m naar een Nederlands record voor clubteams bij
de senioren (1.27.0). Mario groeide opnieuw naar een topvorm. In Roosendaal haalde hij de Red Band
bokaal binnen via 10.5 (evenaring dubrecord JA op de 100 m) en 21.2 (clubrecord JA op de 200 m). Er
. volgde nog een 400 m in Haarlem in 48,.0, waarna een volgend hoogtepunt zi ch aandiende: de NK
estafette in Leide."i. Het werd goud op de 4x200 m senioren in de Nederlandse recordtijd van 1.26.6,
goud op de 4x400 m senioren in de clubrecordtijd van 3.17.3, goud op de 4x400 m JA in de
clubrecordtijd van 3.23.2 en tens lotte zi lver op de 4 x100 m senioren (42.3). Hij sloot het seizoen 1979
:1f met winst op de onderlinge wedstrijden (hij won 3 van de 5 onderdelen). Op de Nederlandse
jaarranglijst van 1979 was Mario le junior op de 100 en 200 tn, 2e op de 400 m en 16e op de 800 m.
Het indoorseizoen 1980 werd door Mario goed ingezet met 3x 6.8 en lx 6.99 op de 60 m (een evenaring
van zijn tijden uit 1979). Vervolgens won hij 2x goud op de Nederlandse indoorkampioenschappen: 60 m
JA in 7.03 en 400 m JA in 49.37 (Nederlands jeugdrecord en clubrecord senioren en JA, na in de halve
finale al 49.7 geiopet:~ te hebben}. Een week later wist hij zowel de 60 m (6.99, opnieuw een evenaring
ven het Nederlands jeugdrecord) als de 400 m te winnen bij de indoorjeugdinterland Nederland-België
in Rotterdam.
Op de baan liep Mario ai snel 21.4 op de 200 m en vervolgens werd hij geselecteerd voor de
senioreninterland Wales-Engelond-Hongarije-Neder ~~nd in Cwmbran (Gf ). Daar snelde hij met de
'IC!tionale 4x400 m ploeg naar 3.06.79, hetgeen het vier. ; ·n beeld bracht voor de Olympische Spelen.
Weer terug snelde hij in Haarlem naar 21.1 op de 200 m (evenaring Nederlands jeugdrecord, clubrecord
JA en evel"laring clubrecord senioren}. Het volgende weekend liep hij met de nationale 4x100 m ploeg
"'aar 40.42 in Zofingen (CH), waar hij ook 21.51 op de 200 m liep. Weer een week later zat Mario al
weer in Steinkjer (N) voor de senioreninterland Noorwegen-Nederland. Daar werden het 2
:>verwinningen op de 4x100 m (40.14, Nederlands r·ecord voor nationale ploegen) en de 4x400 m
(3.06.3). Begin juni rende Mario op de tweede seniorencompetitiewedstrijd naar 47.4 op de 400 m
(clubrecord senioren en JA). Hij raakte die dag iicht geblesseerd, zodat hij twee dagen later in de
juniorencompetitie maar ging kegelstoten (11.30 rr.'~ t 6 kg). Medio juni 1 :xs Mario al weer fit genoeg om
zich bij de Westathletic in Winter thor (CH) definitief te plaatsen voor de Olympische Spelen. Als
, startloper in de 4x400 m liep hij 46.8, terwijl de eindtijd van de ploeg met 3.05.51 weer sneller was. De
. Nederlandse jeugdkampioenschappen in Groningen werden een ware goldrush voor Supermario: hij won
3x goud (100 m in 11.06, 200 m in 22.00 en 400 m in 48.40) en kreeg bovendien een erepenning. Daarna
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liep hij in Leiden (Gouden Spike) nog eens ~7.5 en 47.6 op de 400 m (le). Begin juli stelde hij in Den
Haag (Sparta-Spelen) nog maar eens zijn 4()0 m clubrecord sch~rper: zij11 47.14 is zowel bij d ~ senioren
· als bij de JA nooit meer vet·beterd. In deze topvorm toog Mario naar Fort Romeu in de Franse
· Pyreneeën, waar hij zich consciëntieus voorbereidde op de Olympische Spelen in Moskou (SU). Met trainingstijden van 33.94 op de 300 m e11 1.04.10 op de 500 m :zat het met de vorm wel goed. Hij liep in
Moskou tijdens de 4x400 m zijn snels~ e tijd ooit (4ó.1), maar dit kon toch niet voorkomen dat de
Nederlandse
4x400
m
ploeg voortijdig
werd
uitgeschakeld.
Bij
de
Nederlandse
seniorenkampioenschappen was Maria goed voor 2 medailles: zilver op de 400 m (47.34) en brons op de
200 m (21.45, een tijd die nog altijd de snel s·~e eiektronische tijd van een Nederlandse junior is). Maria
won vervolgens de 100 m {10.5, evencrir.g clubrecor·d JA) en de 200 m (21.4) in Remscheid (D) bij de
jeugdinterland Nordrhein-Nederland en kreeg daarvoor de prestatieprijs. Bij de NK estafette trad
Mario met een middenvoetsbeenblessure. Deze blessure speelde hem zodanig parten, dat hij alleen op
de 4x100 m senioren aantrC"d om daar natuurlijk we! te winnen in 41.67 (een clubrecord, dat nog steeds
staat). Hij miste door zijn blessure het slot v.:~n het seizoen. Op de Nederlandse jeugdranglijst van
1980 stond Mario afgetekend le bij de jeugd op de 100 rn, 200 m en 400 m en bij de senioren was hij 3e
· (100 m), 4e (200 !11) en 6e (400 m}.
.. ·, In 1981 ging het indoorsei zoen door zijn b~essure grotende..:.is aan Mario voorbij, maar in maart bewees
hij in Dortmund (D) dat zijn snelheid daar niet onder geieden had. Hij iiep in de hal 2x een 100 m in
10.4, de snelste Haarlem-tijd cl"it en een 1e plaat . Toch ging ook he"' baanseizoen, ondanks een
trainingskamp in Nice (F) go :ddeels verloren. Pas eind augustus keerde hiJ terug op de baan met een
tijd van 48.3 (400 m) in de derde PH-bekerwedstrijd. D'.- ·.. .:.~ v.as hij pas eind december weer actief,
toen hij zijn beste 60 m indoortijd aanscherpte tot 6.95. 1982 zou Mario weer grote successen
brengen. Bij de NK indoor haaide hij zijn eerste individuele seniore."ltitel. Na 6.87 in de halve finale
werd het een nieuw (en nog bestaand) clubrecord op de 60 m (6.82), waarmee hij ex-clubgenoot Sammy
Mansels (V&L TC), die buiten mededinging meeliep, net voorbleef (Sammy liep 6.84). Het baanseizoen
opende Mario in mei met een 100 m in 10.6. (gelopen in trainingsbroek) en een 200 m in 21.5. Hij ging op
trainingskamp naar de Algerve (Por) en in Den Haag wist hij tijdens de eerste PH-bekerwedstrijd naar
zijn beste tijd ooit op de 100 m te sprinten: 10.4 en 10.64. Op de 200 m stond hij echter zo gretig aan
de start, dat hij met 2 valse stari s het veld moest ruimen. Drie dagen lar er bevestigde hij zijn vorm in
~eiden (Gouden Spike) met een 100 m in 10.4 en 10.67 (le): Hij revancheerde zich echt een week na de
:ompetitie toen in Zwolle deNK estafette werden gehouden. Hij werd le op de 4xî00 m (41.8/41.91) en
~veneens le op de 4x200 m, welke afstand hem een fonkelnieuw Nederlands record opleverde. De zeer
:>terke tijd van 1.25.29 is nog altijd niet ve1•beterd. Mario liep e~n 100 m (10.74) in Furth (D), een 200
11 (21.39) in Rehlingen (D) en ging begin juli naar de Westathletics in Dubiin (EIR), waar hij zijn traject
ton de 4x400 m in 47.3 liep (eindtijd 3.07.92). Weer terug in Nederland evenaarde hij zijn beste 400 m
~ijd (en het clubrecord) door in Den Haag 47.0 te lopen. Deze tijd staat nog steeds als clubrecord .
.,'ervolgens werd in Haor!em een aanvai gedaan op het Nederlands record 4x400 m, welke aanval maar
1et mislukte. De 3.14.1 die gelopen werd (,V,ario liep 47.3) staat echter nog steeds als clubrecord. Een
1bsolute supertijd liep Mario be!:1m augustus op de 2v0 m tijdens de NK. :Lijn winnende tijd van 20.92
"'OS echter met te veel rugwind gelopen. Maria haalde in Amsterdam als voorlopig laatste A V
-laarlemmer de dubbel binnen, want hij won ook goud op de 100 m in 10.79. In een londenwedstrijd in
1\msterdom liep hij een paar weken later ook weer een snelle 400 m (47.16). Daarna volgde opnieuw een
'lessureperiode voor (zoals hij zichzelf noemde) "het zorgenkind van de AV Haarlem".
51essures, zijn studie fysiotherapie, een vastE:: vriend in of gewoon te veel gedaan op jonge leeftijd
:zoals Joop van Drunen het eens verwoordde), wat de reden ook was, in elk geval werden na 1982 de
•esultaten een stuk wisselvalliger'. In 1983 pakte hij zijn ,,.,,.,t$te individuele Nederlandse kampioenschap
loor in Zuid-Laren de 60 m te winnen (6.94). Hij trainde 1nmiddels steeds vaker samen met clubgenoot
~ike Bienfait, maar we zagen :1e1n nauweiijks meer .-p de baan. Een week t'ta zijn titel was hij weer terug
n Zuid-Laren (in de t oen nog niet afgebrande Bernhardhoeve), waar hij de prestatieprijs won voor zijn
>.93 op de 60 m. Tijdens het baanseizoen rolde er in mei nog wel een goede 100 m (10.71) uit, maar door
·erugkerende blessures week hij daarna uit naar de 800 m, waar hij eerst 1.54.6 liep en vervolgens in
~msterdam 1.53.4. Bij de NK estafette deed Mario mee aan de 4x800 m, waar het een 9e plaats werd
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met 7.53 .99. In 1984 wist Mario op de N ~ indoor 6e te worden op de 800 m (1.57.24). Hij stapte

tijdens het baanseizoen toch weer over op de 400 m, waat•op hij 47.6 (eerste PH-bekerwedstrijd), 47.4
(tweede PH-bekerwedstrijd) en 47.23 (op de NK, waar hij 4e werd) neerzette. In 1984 pakte Mario ook
nog een plak: bijdeNK estafette werd het zilver· op de 4x400 m (3.16.58). Aan het slot van het seizoen
liep hij 2.35.7 op de 1000 m, werd hij 2e biJ de onderlinge wedstrijden en nam hij zelfs deel aan een
uur!oop.
Verrassend was zijn tijd van 48.3 op de 400 m bij een indoorwedstrijd in Dortmund (D) in januari 1985.
Bij de NK indoor werd hij 4e in 49.15. A'\ar io liep buiten nog een 200 m in 21.7 en wist in september
1985 nog een keer te vlammen. Met de zeer goede t ijd van 3.14.64 werd hij op de 4x400 m voor het
laatst Nederlands kampioen, zijn 23e l;ampioenschGp. Bij de onderlinge wedstrijden werd hij 5e (wel
winst op de 1000 m in 2.36.7). Begin 1986 verrasteMario ons toch weet• door op de schaats de 200 km
lange elfstedentocht uit te rijden. In d..; strijd om de PH-beker deed hij dat jaar· nog mee op de 400 m
(le wedstrijd) en bij het kogelsto"tert (2e wedstrijd). :\,ario ging in augustus met een aantai clubgenoten
fietsen in de Beigische Ardennen en t.:!Sioot zijn imposante atletiekloopbaan als langeafstandloper. Hij
liep de Dam tot Dam loop en nog een 10 mijl in Den Haag. Mario di e tijdens zijn atletiekloopbaan 15x
uitkwam voor het Nederlands te-.·m, was medio jat•e."l '80 ook actief als sprinttrainer en als masseur van
onze club. Verder was Mario in zijn toptijd ook regelmatig 0p de baan om te helpen met jureren. Mario
werd door het bestuur vaak onderscheiden: hij ontving 4x de juniorenprestatiebeker (1977-1980) en
ook een keer het Vrienden van d~- KNAU-Schild (1976). In 1980 en 1981 was Mario redactielid van De
WisseL
Mario woonde eerst in Schalkwijk en verhuisde daarna naar een woonboot in de Leidsevaart bij
Vogelenzang. Toen hij afgestudeerd fysiotherapeut was bleek dat hij in Nederland geen werk kon
vinden. Daarop zocht en vond hij werk in Duitsland en ging hij begin 1987 in Kerkrade wonen. Inmiddels
woont Mario in Streefkerk, een plaatsje in de A!biosserwaard (Zuid-Holland), waar zijn familie
oorspronkelijk vandaan komt. Ali Monsmo, de 1 jaar ; < ·~ partner van Mario, was een goede
middencfstandsloopster van Lionitas (Leeu.warden). Haar beste tijden waren 400 m 58.1 (1980); 800 m
2.05.54 (1981); 1500 m 4.18.3 (1982); 3000 m 9.43.9 (1981). De vader van Mario, Wim Westbroek
(overleden in 1994) was van 1978 tot en me'r 1982 bestuurslid, waarvan ru im een jaar voorzitter. Hij
was samen met Wim Hartman een van de grote mensen achter de bouvJ van het krachtcentrum. Ook
Janna Westbroek is actief geweest binnen de AV Haarlem; zij was in 1980 (het jubileumjacr) een jaar
bestuurslid.

3. Stijn Jaspers (geb. 23-6 -1961}
Overleden op 18 oktober 1984. Lid van AV Haarlem geworden in april 1980.
Beste prestat ies: 100 m 12.5 (1980); 400 m 51.94 (1980); 800 m 1.50.6 (1981) CR; 1000 m 2.27.1 (1980)
CR; 1500 m 3.40.29 (1983) CR; 1 mijl 3.57.28 (1982) CR; 2000 m 5.05.9 (1983) CR; 3000 m 7.47.40
(1984} CR; 5000 m 13.24.46 (1984) CR; 10.000 m 29.43.46 (1984) CR; 4x400 m 3.22.7 (1981); 4x800 m
8.16.5 (1980) CR; 4x1500 m 15.56.73 (1981) CR; hoo9 l.65 (1980); ver 5.28 (1980); speer 36.52 (1980);
1500 m indoor 3.44.8 (1983) CR; 1 mij! indoor 4.01.8 (1983); 3000 m indoor 8,04.0 (1983) CR; 2 mijl
indoor 8.39.0 (1983).
Veel te jong gestorven midden-afstandaltieet. Stijn kan ais ons grootste talent ooit beschouwd worden,
als hem meer tijd van leven gegund was geweest, don was hij in dit over·zicht zeker op de eerste plaats
geëindigd. Helaas is zijn talent door de KNAU nooit op waarde geschat. De Aerdenhouter meldde zich in
februari 1980 bij A V Haarlem en was afkomstig uit de hockey-, basketbal- en cricketwereld. Zijn
onmiskenbare talent werd onmiddellijk door de atleten en trainers van AV Haarlem onderkend. Daarom
werd zijn eerste wedstrijd op zondog 13 april 1980 niet alleen door mij met veel spanning tegemoet
gezien. Stijn !iep die dag op de Haarlemse kunststofbaan een 1500 m ter gelegenheid van de Kennemer
kampioenschappen. Het werd een legendarische ruce. De concurrentie bestond uit een aantal atleten
van KAV Holland, waarvan de beste ongeveer 4. 37 liep. "foen debutant Stijn di r ect na de start wegspoot
en een eerste ronde van 62 seconden liet aantekenen, ul'
zij ste!!ig gedacht hebben: "die volt wel
terug". Maar Stijn viel niet terug, integendeel. Na een 800 m onder de 2.10 en een 1000 m onder de
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2.45 finishte hij met ::en h~lvc : :au vo -. ,~::p~c :1;] in F.· )8.2 e. 1 was h;j nog Jptnerkelijk fris, alsof hij
s lechts de autoped onde van ~..\edembiik gedaan had. Ik zal nooit de gezichten ven zijn verbouwereerde
tegenstanders vergeten en dE; enorme juichstemming onder de omstanders. Iedereen wi:>t dat hij
getuige was geweest van een bijzondere gebeurtenis: de ontdekking van een talent zoals dat maar eens
in de tien of misschien wel twintig jaar op een Nederland:
· , -- ~~baan verschijnt. Stijn mocht meteen
meedoen met de eerste seniorencompetitiewedstrijd in Nijmegen, waar hij met 0 . 2 seconde verschil
verslagen werd (wel 2e), maár wel zijn tijd verbeterde tot 4 .00.1. Zijn eerste dubrecord bij de jongens
A was een feit. Een week later won hij de 5-distri ctenontmoeting in Nijmegen en liep hij al 3.57.2. Eind
mei iiep Stijn bij de Coupe Nationale Nede rlanden een goede 800 m in 1.54.9. Een week later werd het
clubrecord JA op de 1500 rn aiw .er omlaag gebracht (3 .55.2) bij de tweede
seniorencompetitiewedstrijd in Leide.1. T~v e10 dagen later verbeterde hij in de jeugdcompetitie in
Haarlem het clubrecord 800 m JA tot ~ . 53 . 1. Hij was toen r.og mcar 2 .noemden wedstrijdatleet. Bij de
NK 1500 m JA liep Stijn tactisch niet zo slim, zodat hij op de 1500 m 'slechts' 2e werd in dezelfde tijd
(4.00.2) als winn.Jar Jek Persoons (AAV '36). In juli c.n augustus ging de recordrush gewoon door: een
3000 min Den Haag (8.19.7, dubrecord JA), een 1500 min Nancy {F) ter geiegenheid van de interland
Frankrijk-Benelux-Spanje (3e in 3.54.3, dubrecord JA, op 2 second n van de winnaar) en op de NK
senioren eerst 1.52.2 (serie) en daarna 1.51.3 (7e in de finale op 2 seconden van de 3e plaats) op de 800
m(2x clubrecord JA, de tijd van 1.51.3 staat nog altiju als clubrecord. Hij won bij de interland
Nordrhein-Neder!and in R~mscheid (D) dz 1500 m in 3.52.1 (clubrecord JA), bij de Ivo van Dommememorial in Brussel (B) werd hij p de 3'i00 m 4e in : .16.5 (c!ubrecord J .'1) en in Den Haag rolde er
weer een t ijd van 8.16.5 uit, maar dan ais eindtijd op de 4x800 m JA (een dubrecord dat nog steeds
staat). In september· was zijn eerste 5000 m tij dens de PH-bekerfinale 1k algoed voor een clubrecord
(zijn 14.47.2 was een verbetering ;net meer dan een minuut). Bij die gelegenheid kwam hij
(waarschijnlijk voor het eerst) uitgewoond over de streep. Een week later haalde Stijn zijn eerste
gouden medaille op de NK. Met de 4x400 m JA-estafettep loeg !iep hij 3.22.90 (een nog steeds
bestaand clubrecord JA), waarbij hij zijn traject in 51.0 liep. Op de 4x1500 m senioren werd hij 4e met
16.12.45 (clubrecord senioren). In de jeugdcompetitiefinale liep hij zowel de 800 m (1.52.96) als de 400
m (51.94). Aan het eind van het seizoen kwam Stijn net te kort om clubkampioen op de zeskamp te
worden, bij de jongens A werd hij twede met 38 punten achterstand op Gerard de Boer. Toch kwam de
beste prestatie van de dag op zijn naam, want met 2.?7 1. O;' de 1000 m werd hij voor het eerst
seniorenclubrecordhouder op een individueel nummer. tmd 1980 stond Stijn op de Nedet'landse
seizoenranglijst bij de junioren lc op de 3000 m en 2e op de 800 m, 1500 m en 5000 m. Bij de senioren
stond hij 5e op de 1000 m. Geen slecht rijtje voor een debutant.
Stijn begon 1981 met het .vinnen van een regionale strandloop (10 km in 33.21) en hij werd 3e in de
Biesboscross in Etter: Leur (11 km in 35.15.4) voor o.a. John Vermeu!e (Dynamo '70). Op de baan begon
Stijn aan ee.'1 schier eindeloze r eeks clubrecordverbeteringen bij de senioren. Evert van Ravensberg,
·die zijn 1000 m record al kwijt was, raakte nu ook een hele reeks andere records kwijt. Op 17 mei won
Stijn bij de eerste PH-bekerwedstrijd in Nijmegen de 1500 m in 3.47.8 (clubrecord). Bij grote
wedst rijden in Leiden en Hengelo blee!~ vervolgens dat zijn wedstrijdtactiel< in een sterk bezet veld nog
steeds niet geweldig was . Beide keren begon hij veel te hard en eindigde hij daardoor in de
achterhoede. Begin juli evenaarde Stijn op PapendGl het dubrecord op de 800 m (1.50.9). In Nijmegen
ging het clubrecord op de 3000 m erüan (8.09.6). Vervolgens waren alle ogen (voer zover het AV
Haarlem betrof) op hern gericht tijdens de Nederlandse baankampioenschappen in Utrecht. In de 1500
m finale kon Stijn zich vlak voor het ingaan van de laat ste ronde niet meer beheersen, hij drong zich
bruusk naar voren om een demarrage te plaatsen, waardoor zijn mede- concur rent Joost Borm (Phoenix)
ten val kwam. Wibo Lelieveld (de Bataven) en Kor Louws (Gemzen) achterhaalden Stijn, die in 3.49.38
als 3e over de streep kwam. Hij kreeg zijn bronzen plak omgehangen, maar vernam een dag later dat de
race na een protest was geannuleerd. Zijn medaille heeft hij echter noo it daadwerkelij k in hoeven
leveren. Eind augustus zette ~t iJn een ongelooflijke serie in: eerst liep nij in Den Haag een 1500 m in
3.44.2. Vijf dagen later werd het in Koblenz (D) 3.43.02 en weer drie dagen later zelfs 3.41.55 {3x
verbetering van zijn clubrecord) in Leiden tijdens een interiand tegen Griekenland en DDR-B. Begin
september werd hij in Haarlem ook alleen clubrecordhouder op de 800 m (zijn 1.50.6 is nooit meer
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verbeterd), wacrbij hij beide ror,den even snei !iep. Drie dagen na oat record liep Stijn een
onvergetelijke race op de NK 4xl500 m estafettE. A !s laatste loper begon hij met een achterstand van
80 m op de leiders en lag de A V Haarlem-ploeg afgeslagen op de 5e plaats. Stijn ging in de
achtervolging, rolde nagenoeg het hele veld op en via een tijd van 3.42.8 eindigde hij volkomen
onverwacht op de 2e plaats met slechts 1,11 seconde achterstand op he-t winnende Unitos. De in Vught
gélopen eindtijd (15.56.73) is nog altijd ons c!ubrecord. Stijn sloot 1981 af met een 11e plaats in de
sterk bezette Duindigtcross in Den Haag (8 km in 26.37). Op de Nederkmdse jaarranglijst stond hij le
op de 1500 m, 4e op de 3000 m en 9e op de 800 m.
Stijn ging in militaire dienst (bij de marine in Dt•iehuis) en werd gelijk 2e op de militaire
crosskampioenschappen. Het baanseizoen 1982 werd begin mei begonnen tnet een 800 m in 1.51.6. Door
een stevige griep (net na terugkomst van een KNAU-trainingskamp in de Portugese Aigarve) miste hij
vervolgens de eerste PH-bekerwedstrijd. Een en ander had kenneiijk weinig invloed op zijn vorm, want
nauwelijks een week weer op de been liep hij tijdens een atletiekgala in fontair.ebleau (F) naar een nieuw
clubrecord op de 1500 m (3.41.0). Tot 1400 m liep Stijn daar in een sterk veld aan de leiding om pas in
de laatste 100 m nog door 3 man gepasseerd te worden, onder wie winnaar Nouredine Moreeli (Algerije)
(3.40.0). Twee dagen later liep Stijn in Rehlingen (D) voor de start een lichte spierscheuring in de
knieholte op, maar dit belette hem niet om de 1500 m in 3.41.48 (slechts 0,07 seconde achter de
winnaar) af te raffelen. Hij miste door de biessure we! een interland in Athene (GRE). Eind juni was zijn
blessure weer enigszins hersteld en !iep hij in Amste,.dam al weer 3.48.3 . Stijn trainde inmiddels op
schema's van voormalig middcnafsiandioper Jos Hermens. In Arnsberg (D) bep hij het dubrecord op de
2000 maan flarden (5.08.09, een verbetering met 21 seconden). Eind juli was hij met tijden van 3.43.46
(bij de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo) en 3.4n •r. t •. •;r ~. F ·unes in Nijmegen) op de 1500 m
aardig op niveau,. maar op de NK deed zijn (te) aanval!ende s1'rijdwijze hem toch weer de das om:
slechts 5e op de 1500 m (3.46.6). Vet'volgens s!oeg Stijn echter keihard toe: in Koblenz (D) viel hij het
Nederlands record op de mijl van Haico Scharn (Ciko '66) (3.57.18) aan en miste dat met 3.57.28 op een
haar. Het dubrecord werd wel mei' 14 seconden
ver beterd en nooit !ieo een Haarlemmer meer harder.
.
In Hechte! (B) ste!de hij zijn clubrecord op de 3000 m scherper tot 8.00.9 om in Brussel (B) bij de Ivo
van Domme-memorial zelfs dik onder de 8 minuten 'te duiken: met 7.53.87 (dubrecord) werd hij in een
sterk internationaal veld 7e, WCiarbij hij 0 ,36 seconde achter Co.r La,obr·egts (Unitas) finishte. In
september vertrok Stijn naar de Verenigde Stoten van Arnerika om aan de Universiteit in C!emson
(South Carolina) te gaan trainen en studeren. Al snel werd hij in Gr-eenville (USA) 4e in een grote cross
over 10 km (31.16). Stijn die ervan hield om in z'n eentje te traii1en in de duinen vond dat het crossen
hem goed lag en dat was ook zo. Hij zou in de cross zijn grootste internatici1aie succes boeken. Zijn
eerste overwinning in de cross behaalde Stijn in de Syfvestercross in Soest op oudejaarsdag. Samen
met zijn kamergenoot Hans Koe!emo.n {AAC), die ook in C!emson studeerde en trainde, deelde hij de
overwinning (8,5 km in 28.06.4), maar hij versloeg wel kanonnen als !v\arti ten Kate (Fortis), Armando
Houtveen (Altis) en Jan Zethof (AVA '64). Stijn stond eind 1982 op de Nededandse jaarranglijst le op
de mijl, 2e op de 1500, 2000 en 3000 men 15e op de 800 m.
We zagen Stijn ook op de Belgische televisie bij verschillende crossw ....dstrijden om de Belgische
crosscup. Ik herinner me nog dat hij biJ een van die zeer sterk bezette crossen lang voorin liep, maar
door een va! werd teruggeslagen. Hij had sterke tegenstand van o.a. Vincent Rousseau (B). Begin 1983
kwam hij voor het eerst in actie bi,j een aantal indoorwedstrijden. Medio januari kwam hij in Tennessee
(USA) op de 3000 m tot 8.04.0 en op de 2 mijl tot 8.39.0. Zijn tijd op de 3000 m was 46 seconden
onder het clubrecord en is nog steeds de snelste Haarlem-tijd, maat werd niet o.!s dubrecord erkend,
omdat de baan langer was den de officieel maximaal toegestane 200 m. De baan in Tennessee mat 300
m. Ook de 2 mijl tijd van Stijn was en is nog steeds de snelste Haarlem-tijd. Een maand later liep Stijn
wel op een reglementaire baan naar een clubrecord op de 1500 m (3.44.8, nog steeds ons clubrecord) en
de beste Haarlem-tijd ooit op de mijl (4.01.8). Ei' i h . :·; !ii...p hij r g een miji in 4.03.1 in Illinois
(USA) op een 250 m lange baan, maar na die wedstrijd moest zijn haar eraf, want hij had gewed dat hij
onder de 4 minuten zou lopen. Op de baan liep hij eind april 3.46.0 op de 1500 tn. Hij kwam met een
achillespeesblessure terug in Nederland. Toch kondigde hij een aanval aan op het clubrecord op de
5000 m van Evert van Ravensberg (14.23.3), welke aanval begin juni in Leuver. (B) zou gaan plaatsvinden.
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Laat op de avon :! liep hij i:-; een sterk in'!"ernationaal veld naar een 3e piek en een sensationele tijd van
13.36.7, een verpulv\!r·ing van het clubrecorc' :net -16 seco den P.n van zijn persoonlijk record met 70
seconden. Het was op dat moment in punten de een na beste prestatie ooit door een AV Haarlemmer
geleverd (1042 punten). Een week later liep Stijn alweer in België, waar hij in Willebroek de 1500 m liep
(3.47.13) in het kader van de interland België-Nederland. Hij ging daarna naar Porijs (F) voor een 5000
m (in 13.38.44) en bij het DN Golan in Stockholm (5) werd het 13.42.43. Bij de Farmy Blonkers-Koen
Games in Hengelo richtte hij zi ch weer op de 1500 m en met een geweldig resultaat: met 3.40.29
verbeterde Stijn gemakkelijk en o<'ltspant~en lopend nl weer- het clubrecord. De tijd van 3.40.29 houdt
nog altijd stand als record en was de beste tijd van Stijn op deze afstand. Een week later mislukte in
Luxemburg (L) de tweede Nederlandse recordpoging op de mijl, maar zijn 4 .00.92 was opnieuw een
toptijd. Eind j:.ili ging Stijn naar Vught voor de Nederlandse baankampioenschappen. De zogenaamde
atletiekbobo's die in het [-,ondsb!ad De Atietiekwere!d een voorbeschouwing op de NK publiceerden,
gingen bij het noemen van de favorieten voor de titels op de 1500 en 5000 m geheel aan Stijn voorbij.
Deze 'kenners' l•Je .~d.;n dror Stijn vo!!edi] Or- hun nummer gzzet. Hij haalde met indrukwekkende solo's
zijn eerste twez (en enige) individuele Nederlandse t itels binnen. Op de 1500 m nam hij al na 800 m de
kop en iedereen moest er een voor· een af. waarna Si"ijn met ruim 15 meter voorsprong in de zeer goede
tijd van 3.41.06 won. De vo!g:::nde dag ging hij na 3 van de 5 te lopen kilometers naar de leiding, nam
gelijk een flinke voorsprong en finishte met 7 seconden voorsprong in 13.54.86. Na al deze goede
prestaties, gezien zijn progressie ~n gezien zijn jeugdi 1e leeftijd tnocht Stijn verwachten dat hij door
de KNAU zou worden ultg'!zonden naar de wereldkampioenschappen in Helsinki (SF). Door een
ongelooflijke blunder sebeurde &.,t echter ni~t. zelfs niet toen Ad Paulen zich ermee ging bemoeien en
een vurig pleidooi hield om Stijn uit te zenden. De heren achter de groene tafel wisten het beter en
Stijn mocht thuisblijven, waarmee opnieuw de erkenning voor zijn prestaties uitbleef. Ondanks deze
teleurstelling ging Stijn onverdroten voort met het verbeteren van clubrecords. Bij de Arnhem 750
Games won hij van kop af de 2000 min 5.05.9, waarmee •.:J de derde Nederlander aller tijden werd.
Het clubrecot~d dat hij er·mee vestigde. is nooit meer verbeterd. In Arnhem werd Neder!ands
recordhouder op de 2000 m Joost Borm (Phoenix) met vijf seconden verslagen. Stijn mocht wel
meedoen met een interland in Dublin (EIR), waar hij 3e werd op de 5000 m. Eind augustus liet hij zien,
welke miskleun de KNAU gemaakt had. In Koblenz ~D) liep hij in een irrternationaal veld naar een 4e
plaats op de 5000 men verpletterde hij het clubrecord met 12 seconden. Met 13.24.6 was Stijn nu ook
internationaal een te duchten tegenstander geworden. Hij haalde en passant de limiet voor de
Olympische Spelen van 1984 en hij werd op de 5000 m de derde Nederlander aller tijden achter
Gerard Tebroke (Ciko '6 ~ ) (1::3.21.61) en zijn trainer en cnach ter plekke Jos Hermens (KNAU) (13.21.9}.
Meteen na die wedstrijd vertrok de door Nike gesponsorde Stijn al weer naar de USA voor zijtl tweede
studiejaar. Eind november was er al een aanwijzing dat het crossseizoen voor Stijn goed zou gaan
verlopen. In
S"iate College, Pennsylvonia (USA) werd hij 7e op
de Amerikaanse
ve!dloopkampioenschappen.
Eind februari 198d. kwam Sti in over uit Amerika om mee te doen aan de Nederlandse
veldloopkampioenschappen in Bergen op Zoom. Het werd een harde en spannende strijd, die door Klaas
Lok (Phoenix) (36.27) in zijn voordeel werd beslist, een 2e plaats in 36.37 over de 12 km. Op 25 maart
1984 kwam Stijn's grootst e succes ooit. Bij de wereldkampioenschappen ve!d!open in New Jersey (VSA)
liep hij tussen de complete wereldtop lange tijd bij de beste tien om na 12,082 km als 18e van de
ongeveer 400 deelnemers te finishen in de zeer snelle tijd van 34.07. Nog nooit was een Nederlander
zo hoog geëindigd. Stijn klopte o.a. de wereldkampioen op de marathon Robert de Casteila (AUS) en de
Portugese 10 km topper Fernando Mamede. Op de baan liep hij vlak daarna geruisloos (niemand weet
meer wanneer) naar een nieuw dubrecord op de 10.000 m. In Baton Rouge (USA) werd het 29.43.46,
een verbetering van 41 seconden en nog altijd het bestaande record. Vervoigens richtte Stijn zich op
het (nogmaals) halen van de li t, .ie~ voor de Olympi!: _1e Spelen. Op 1 jun: ging hij daarvoor naar Leuven
(B), waar hij in 1983 ook al zo goed had gelopen. Stijn slaagde voor dit examen glansrijk. Met 13.24.46
beste 5000 m ven zijn leven, verbeterde hij ... ~.pi l ' het clubrecord (een record dat nog
liep hij
steeds staat) en (nos belangrijker} haalde hij de A-limiet voor de Olympische Spelen. Maar opnieuw was
het voor de keuzeherc.n nog niet genc2g, hij moest nog een keer de B-litniet halen. Twee dagen na zijn
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race in Leuven zagen we St ijn samen met broer Paul op de 1500 m in de tweede PH-bekerwedstrijd,
waar Stijn ;zijn broer , aar 3.51.5 trok en zelf op 3.48.4 uitkwam. Bij de wedstrijden om de Gouden
Spike in Leiden !iep hij vervolgens Arno Kormeling (.Sisu) helemaal zoek en won hij met ruime voorsprong
de 1500 m in 3.41.95. En dat in een race, waarin Kormelihg het Nederlands record had willen aanvallen.
Stijn gir1g daarna naar Lissebon (POR) voor de Westathletic, waar hij de 5000 m in 13.41.74 liep, net te .
langzaam voor de B-limiet. Helaas kreeg Stijn vervolgens last van een enkeiblessure, waardoor hij de
Nederlandse baankampioenschappen moest missen. De Telegraaf (zoals zo vaak slecht geïnformeerd)
wist te melden dat broer Paul hem tijdens een stoeipartijtje deze blessure had bezorgd, maar beide
broers ontkenden ten stelligste dat deze suggestie op waarheid beru~tte. Bij de World Games in
Helsinki (SF) was Stijn weer een beetje hersteld en daar was het dat hij zijn ticket voor de Olympische
Spelen eindelijk veilig stelde. Omdat hij nog niet helemaal fit was, werd het een geforceerde race, maar
hij werd toch 3e in 13.32.46, waarmee hij nu ook de E. - · ... h..:n1de en vormbehoud toonde. Bij de
Oiympische Spelen in Los Angeles (USA) zat Stijn op de 5000 m in een goede serie. Hij liep zeer
oplettend, steeds voorin , steeds ontspannen en in de wetenschap dat hij zijn sterke eindschot nog
achter de hand had. Met nog 600 m te lopen trof het noodlot hem. Een achterbiijver uit een land waar
men nog nooit van limieten had gehoord en die waarschijnlijk alleen maar aan de start stond, omdat de
rtoliaanse voorzitter van de IAAF (Primo Nebiolo) de stE:.m van de bobo uit zijn land nodig had en
daarvoor dot land wat tickets had toegeschoven, werd door de kopgroep een ronde gelapt. Ervaren
lopers weten dan dat ze de kop l.., innendoor moeten Uen passeren en gac 1 zelf opzij. Zo niet deze
::~chterbiijver. De dik opeengepakte kopgroep moest daardoor plotseling uitwijken, waarbij Stijn van
::~chteren werd aangetikt door de Belg Bob Verbeek. ineens lag Stijn languit cip de grond, net op het
moment dat de kopgroep begon te versnelîen. Stijn stond direct weer overeind, maar zag al spoedig het
kansloze van zijn onderneming in. Zo werd hij 8e in de tweede serie met 13.58.51 en was de zo zeker
lijkende halve finaleplaats door domme pech ::1 rook opgegaan. Overigens bleken de bobo's van het
bondsblad De Atletiekwereld er opnieuw weer helemaal niets van begrepen te hebben: terwijl Stijn
-needeed om zoals hij ze!f zei heel hard. te gaan lopen, schreef men doodleuk dat hij meedeed om
~rvaring op te doen. Na zijn val heette het dat hij gefaald had, dit wer•d letterlijk door een bondscoach
z:o gezegd en zo stond het ook in De Atletiekwereld onder een foto van zijn broer Paul. Weer terug in
:uropa nam Stijn deel aan een aantal internationale \.:edstrijden. Eind augustus liep hij in Zurich (CH)
~en 5000 m (7e in 13.32.98). In Brussel (B) liep hij 2 dag"en later bij de Ivo van Domme-memorial de
ft•ustraties van zich af: hij werd 2e op de 3000 m in 7.47.40, een dikke verbeter·ing van het clubrecord,
:lat nog altijd niet verbeterd is. Met die 7.4 7.40 kwam hij op 3e plaats terecht op de Nederlandse
·anglijst aller tijden. In Kob!?nz (D) wist hij vervolgens tt'eer 2e te worden met 13.28.32 op de 5000 m.
Neer terug in Nederland liep Stijn op 2 september mee in de PH-bekerfinale in Amsterdam. Daar
mponeerde hij met een 1500 m, die hij van kop af won in 3.40.9/3.40.99. Mede door deze fantastische
westatie werd AV Haariem (voor de laatste keer) tweede van Nederland. Het zou de laatste wedstrijd
ran Stijn blijken te zijn. Na het baanseizoen 1984 stond Stijn op de Nederlandse jaarranglijst le op de
3000 en 5000 m. 2e op de 1500 m en 6e op de 10.000 m. Op de wereldranglijst van 1984 stond hij 17e
'P de 3000 men 22e op de 5000 m. Op de Nederlandse ranglijst aller tijden stond Stijn 3e op de mijl,
~000 m, 3000 hi en 5000 m en Be op de 1500 m.
-iij vertrok voor de laatste keer naar de USA met het voornemen om in december 1984 definitief naar
\leder!and terug te keren. De verwachtingen voor· 1985 waren hooggespannen: zou Stijn de Nederlandse
·ecor•ds waar hij al zo dichtbij was gekomen rtu gaan aanvallen? Op 18 oktober 1984 bleken al deze
>espiegelingen zinloos geworden. Het bericht dat Stijn in zijn slaap was overleden sloeg een ieder die
1em kende als een mokerslag. Stijn stierf aan een zeldzame niet eerder bij hem geconstateerde
;artafwijking, al wisten bepaalde sensatiejournalisten zonder enige kennis van zaken en zonder in het
lezit te zijn van harde feiten stellig te beweren dat de oorzaak van zijn overlijden wel in de
iopingsfeer gezocht diende te ~.·oi"dcn (hetgeen ze ' .Joit hard hebben ku"nen maken). Deze insinuaties
1adden slechts tot gevolg dat het verdriet om het overlijden van Stijn alleen maar groter werd. Op 20
lktober werd Stijn door 80.000 bezoekers van een thuiswedstrijd van de Clemson Universiteit, die in
~en mega-stadion werd afgewerkt herdacht. 5 dagen later was de kerkdienst in Nederland afgeladen
net sportvrienden uit Haarlem en de rest von Nederland. Stijn werd herdocht als een eenvoudige,
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positieve en som::: ...:orge.lo..,;:; i'- · "lde r3ersoonl!jkreid die zowel in de USA als in Nederland veel vrienden
gemaakt had. Voer de Haar lemse a , letie:k hcd het c Ierlijden van Stijn desastreuze gevolgen. Door het
wegvallen van Stijn en het feit. dat de !oo?baan van zijn broer Paul stokte haalde de AV Haarlem in 1985
in de PH-beker voor het eerst sinds jaren geen fir!Cieplaats . Ook de jaren daarna mislukte dat telkens.
Vervolgens begon de ~eergcng en de leegloop van toppers, .vaarvan de gevolgen tot op de dag van
vandaag merkbaar is.
Stijn is momenteel nog 13-voudig clubr·ecordhouder. 7x kwam hij in zijn korte atletiekloopboon uit voor
de Nederla dse ploeg. Hij werd door het bestuur meerdere keren onderscheiden: in 1980 kreeg hij het
WG-Schild en de Van Musscherbe!<.er en in zcwel 1982 als 1983 werd hem de Kreigsmanbeker
overhandigd. Vanaf 1985 heet de Kre!gsma:"lbeker Je Stijn Jasper s-beKer. Terecht wordt de Stijn
Jaspers-beker uitger .i kt aan degene die ir. een bepaaid j.:xor de best e prestatie van de A V Haarlem
heeft geleverd. Vanaf 1995 ~ ""rd Sl'ij :1 ook door de at letiekvereniging Suomi jaarlijks herdacht met een
naar hem genoer7!de croSS\-Jedstl·ijd, de in memorial Stijn Jaspers-cross. Daar kwamen steeds vele
lopers en andere r~en~ ~: n op of, di(; St ijn god hcbbw ge!<:end. He!c:~s is deze loop inmiddels al weer ter
ziele. Het is overigens ongzloof!ijk te beseffen, dat hij al weer 15 jaar niet meer onder ons is.
Paul Jaspers, de broer v~m Stijn, zijn we in dit overzicht op de lOe plaats tegengekomel'l.

2. Ad Pau;en

(geb. 12- 10-1902)

Overleden op 14 mei 1985. Actief an l917-1931.
Beste prestaties bij de HAVen bij de HFC Haarlem: 100 m 11.5 (1926); 200 m 24.6 (1926); 220 yards
22.1 (1926); 300 m 39.0 {19 30); •100 r. 49.0 (1926 ); 440 yards ':8.8 (1926); 800 m 1.56.4 (1920); 880
yards 2.06.3 (1921) NR en CR; 1500 m 4.13.0 (1922) NR; 4x80 m 40.6 (1918) CR; 4x100 m 42.8 (1926)
NR en CR; 4x200 m 1.3LO (1931) t'-lR e.n CR; 10x100 m 1.52.3 (1930} CR; Zweedse est. 2.03.6 (1926);

4x400 m 3.28.4 (1927) NR en CR.
Legendorisch atiee.t en bestuurder, die op be ide fronten aan de top stond. Alleen al over zijn leven
zouden 12 clubbladen zijn vo l te schrijven.· Ad stond officieer bekend onder de naam ir. Adriaan Paulen,
maar intimi mochten gewoon Adje zeggen. Ad werd al op jonge l~eftijd door zijn vader meegenomen
naar de voetbalclub HFC Haarlem. Voetballen werd zij n grote passie, meer nog dan atletiek ("van
atletiek word je eenzaam", zo Zei hij eens), en hij haalde het eerste elftal. Hij was een zeer snelle
rechtsbuiten en speelde wedstrijden tegen de eerste tear:\s van Ajax en Feijenoord. In 1917 ontdekte
Ad de atletiek. die to.en nog binnen de voetbalclub werd beoefend. Zijn eerste wedstrijd was een
hoogspringwedstrijd. Een jaar lat er was hij betrokken bij ee.n van de eerste clubrecords van de
atletiekafdeling vr.:'1 dE". H ;=c, t of..-<"1 hij met ee :~ ~stafet t ~t eam cle 4xCO m in 40.6 aflegde. In 1919
behoorde hij al tot de Nederlandse top op de 800 tntoen hij deze afstand in 2.05.8 afraffelde, slechts
3 seconden boven het toenmelige Nederlandse record. Ad brak in 1920 door naar de internationale top.
Hij werd tweevoudig Nederlands kampioen: op de 400
(53.2) en 800 m (2.03.5). Met een Nederlands
record van 1.58.6 plaatste hij zich begin augustus in Eindhoven voor de Olympische Spelen in Antwerpen
(B). Ad kwam in zijn eerste Olyn '1ische Spelen mete~.n in de finale van de '300 m en werd daarin 7e in
1.56.4. Hij zat maar 3 seconden achter de winnaai Albert George Hili (GB). Ad liep in Antwerpen voor
het eerst op een sintelbaan. Hij is nog altijd dt.. znige AV Haarlemmer, die ooit op een individueei
nummer de finale op de Olympische Spele."l haalde. In oktober· 1920 waren Ad en zijn vader J.A.J.
Paulen onder de aanwezigen t ijdens de oprichtingsvergadering van de HA V Haarlem en ze werden
meteen !id.
Op 30 januari 1921 won de nog maar 18-jarige Ad een sterk bezette veldloop in Den Haag. Op 22 mei
nam hij deel aan een jubileumwedstrijd van de NAU in Den Haag, verbeterde daar in de serie het
Nederlands record op de 880 yards en bracht dat van 2.12.5 naar 2.06.3. Op 5 juni werd hij in
Amsterdam overtuigend Nederlands kampioen op de 400 m (52.2). Vervolgens ging hij op tournee met
het Haagse V&.L, op dat mo~oïent de sterkste at ..:::tiekvereniging van 1'-ieder·land. Op 10 juli, toen in
Nijmegen het tweede deel van de landelijke clubcomp ~ · ··:: '/t.f" '17 kt werd, gebeurde er• echter iets
dramatisch. Ad kwam name.ns de H AV uit op de 400 m, mam· onder drul< van een aantal mensen van V&L
lette hij meer op de belangen van V&L. Er volgde een rel, waarna het bestuur van de HAV aan Ad een
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schorsing oplegde. Hij mocht voorlopig '1iet meer in wedstrijdverband voor de HAV uitkomen en
verdween naar V&L. De schorsing duurde tot 1926.
In 1922 moest Ad zijn voetbalcarrière door een meniscw;ble.ssure beëindigen, hetgeen hij vreselijk
vond. Ondanks die blessure waren de jaren 1922-1925 wat zijn atletiekresultaten betreft zeer
succesvol. Ad werd Nedei·lands· kampioen op de 400 tn (1923), 800 m (1922}, 4x100 m (1923} en 4x400
m (1923). Met V&L werd hij in 1922 en 1923 clubkampioen van Nederland. Nederlandse records liep Ad
op de 400 m (50.9 en 50.3 in 1923, 50.1 en 49.0 in 1924, de laatste tijd zou 13 jaar als record
standhouden), 440 yards (50.5 in 1924), 500 m (1.03.6 op 27 rnei 1924), 800 m (1.55.1 in 1923, welk
record pas in 1938 werd verbeterd), 880 ycrds '1.59.6 it1 1924) en 1500 m (4.13.0 in 1922). Zijn 500 m
t ijd was zeifs goed voor een wereldrecord. Dat het met de schorsing af en toe we! losliep moge blijken
uit het feit dot Ad in 1922 met de HFC Haariern wef meedeed in de strijd orn de Xerxes-beker (een
atiet!ekcompetitie voor voetballers), waar hij i11 Nijmegen (16 juli) en Haarie!'TI (30 juli) 18 van de 44
punten binnenhaalde via overwinningen op de 400 en 800 rn, twee 2e plaatsen op de 4x100 m en 4x400
m en een 3e picots op de 200 m. Ook de tijdens de interland Neder'land-Duits!and begin augustus 1922 ·
in Enschede gelopen 4.13.0 op de 1500 m kwam gewoon in onze dubannalen tet'echt. En in 1923 liep Ad
zelfs een HAV-elubrecord op de 4x100 m (46.5). Ad nam in 1924 deel aan zijn tweede Olympische
Spelen, die in Parijs (f) werdE""l gehouden. Hi,j liep daar zijn beste tijden op de 400 m: eerst 49.0 en 2
dagen later 48:2. Vreer;,d genoeg werd de eerste tijd wel en de tweede tijd niet als Nederiands record
erkend. Eveneens vreemd was he+ , dat hij de finale niet haaide, omdat daarin een tijd van 48.6
voldoende was geweest voor· brons. riij had er zwaar de pest over in en weet het niet halen van de finale
aan een slechte voorbereiding. In 1925 toonde Ad aan wel degelijk tot de wereldtop te behoren door
drie gerenommeerde buitenlandse 600 yards-lopers te verslaan.
Toen Ad in 1926 weer in genade was aangenomen bij de HAV, liet hij gelijk weer' een geweldige vorm
zien. Hij verpulverde de clubrecords op de 400 en 800 men bracht die op 49.2 en 1.58.5. Het 400 m
record zou pas in 1972 verbeterd worden. HiJ werd tweevoudig Nederlands kampioen op de 400 m
(51.2) en de 4x400 m (3.39.0, een clubrec~rd). Ook v~rbeterde hij het Nederlands record op de 4x400
m (3.30.8). In de Zweedse e.stafette ~ Jerd de razendsnelle tijd van 2.03.8 voor de HAV-ploeg met Ad
afgedrukt, tot 1965 de. snelste Haarlem-tijd. Met de HAV werd Ad in 1926 ook clubkampioen van
Nederland. Over de grens zette hij misschien nog wei de r··
, ;.-: ukwekkende serie tijden neer: 49.0
over de 400 m in Bochum (D) en in de Verenigde Staten· van Amerika 22.1 op de 220 yards in San
Antonio en 48.8 op de. 440 yards in Kansas City. Deze tijden zijn nooit als Nederlands record of
dubrecord erkend, omdat deze tijden buiten Nederland werden gelopen. Er was echter nooit meer een
Haarlemmer op de 220 yards of op de 440 yards sneller dan Ad. Zijn 400 m tijd van Bochum was even
snei ais zijn Nederlands record van 1.924, terwijl zijn 4-40 ycwds-tijd (over een afstand van net iets
meer dan 400 m) zelfs nog sneller was. Dot Ad inmiddels na het wegvallen van zijn geliefde voetbolsport
ol weer iets anders gevonden had om naast de atletiek mee bezig te zijn bleek uit het feit dat hij in
1926 met zijn motor meedeed aan d~ TT in Assen.
De atletieksuccessen gingen in 1927 gewoon door. Ad werd weer Neáeriands kampioen op de 4x400 m.
De tijd van 3.28.4 was goed voor een verbetering v-...1 het Nederlands rt.cord en zou tot 1960 als
clubrecord blijven staan. Verder werd hij met de HA V voor de tweede keer dubkampioen ven
Nededand. In 1928 nam Ad de.ei aan zijn derde O!ym;~ische Speien, die in Amster~dam werden gehouden.
Hij was er zelf niet k!aar voor. Nog de avond voor hij moest !open was hij samen met de Zweedse coach
-in-dienst-vcm-de-KNAU Anders Wil!iorn K;•eigsman nog druk in de weer met de preparatie van de
sintelbaan in het Olympisch Stadion. Ad werd op de 800 m in de serie uitgeschakeld en haalde op de
400 m de kwartfinaie.
Vanaf 1929 liep Ad elieen nog in estafettes, in feite was hij nc de Olympische Spelen met hardlopen
gestopt. Toch zouden er nog een aanta! mooie jaren volgen. Nederlands kampioen werd hij nog op de
4x400 m (3.30.4 in 1929) en r! ! 4x200 m (1.31.0 i'' 1931). Op de 4x20J m liep hij eerst in 1930 in
Brussei (B) een clubrecord (1.32.8) en vervolger J in 1931 in Amsterdam een Nederlands record (1.31.0}.
Ruim 41 jaar zou deze tijd als clubrecord standhoude. ; maar hij vormde met zijn medelopers Rinus van
den Berge, Dolf Benz en Chris Berg"'~' dan ook een superp!oeg. Een ander dubr•ecord waar Ad bij
betrokken was, was het r•ecord op de 10x100 m in 1930. De tijd van 1.52.3 is nooit meer verbeterd. Een
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en de !aai'ste . n~ ·-; · :le. _' c';:, e .. . v.... :1 d. . r.

:;G ~-,t:. ;~oc. _, rE.puntt..n

uit de acti~ve a·Hetiekt ij d van Ad was

eker' de ovcrwinniL3 c':.., :.ij s . . _ " 1 met R1. w un C:?n R ~ r0c , Dolf Benz en Chris Berger (a llen HA V!)
amens de Neciet·l..lnd ·-a ploeg in de e.statette behaalde bij de opening van het Heyselstadion in Brussel
g)_ De Fransen, Beig ~n en Luxembur·gers werden overtuigend naar huis gelopen. Met 12 Nede rlandse
ite ls, 3 Olympische.. Spelen, een ' e1 ddrecord, ontelbare endere records (Nederlandse, clubrecords V
: l , clubrecor ds HA V. clubrecords HFC) e..n 8 clubkampio..!nsci1appen van Nederland (6 met de HAV van
926-19 31 f..tl 2 met V & L e n da1rncnst nog de Xerxes-beker met de HFC) kon Ad t er ugkijken op een
racht ige actieve s;>x ccwriè. 'C. , .d kv!am i.1 2ijn HA V-periode 3x uit voor de Nederlandse p!oeg en
erbeterde 13 HAV-du:.C rcc" "d5.
n 1928 gaf ,· d in 1928 e'·r; · :._ 'bûer c --lf! de ~ •. _V, die 1109 ol-tijd ju<Jr•iijks wordt uit gereikt aan
egene die veel ~:crk verzet voor d~ l V ~--' "·lriem in het algemeen en voor de atletiek in het bij zonder.

n een van de eer·:- :-~ jaren 1.•:as <.t.! he·; zelf. die de b~ker uitreikte venuit de holle boom bij Kraant je
ek in Overvcen. Ad is in zïn ~ Jrt o!tijd HAV-er gebleven. Hij werd ook benoemd tot lid van verdienste.
n 1946 was hij er ':i.l ~c- ,: - '"; f' ·-",~~ :nc!l!b v-T : t-et ~-e~ >t br~~en'-<~~·:m en in 1960 was hij bij het 40Jrig jubileum van c'z H.'.V ~d •;:. ., n c:b ::"?rel· .rs. Dcor zijn beroep kwam hij echter weinig meer in
io.arleM. Ad stu.~eerc'.:: in Delft c.f als . .ijnb(.u:Jkundig it1geni -:ur en ging (tot 1944 ) werken bij de

imburgse staat:::rnijr:en. Hij verhuisde dcarem oo'· n-- .,.· h ~t Limburgse Treebeek. In de ooriog bleek nog
ens duidelijk uit ~ Ik hout Ad gesneden was. Er braken stakingen in de mij n uit. waar Ad bedrij fsleider
•es. De Duitsers vorr-!erde'1 van h ·m eer. !ijst rr t de r>!'!men v.::n de stakers. Ad weigerde aan dat bevel
ehoor te geven. Deorop t• .:.rd hij ;-;tandrec:delijk ter uc ·
'- ~ deeid. N<.~ boog hij niet. Het vonnis
1erd uiteir.delijk niet voltrokken do0t" tt·.;;sr ,komst van een Duitse staffunctionar is. Na de oor log werd
.d cr.d~r.::::cheide.: .T~ 1 r' !Adh atre \ ~i L er;,sorde. Ad thre~d ook voor het behoud van de Emma-mijn. Die
trijd was echter vLrge~fs.
,d was een gewe!dig a!!round <' "rtmon. Zoa~s r·eed;; verme ld was hij voetba ller, atleet en motorrijder,
1aa r hij was ook gek op a uto's. Acht; 3C;' r "!!d hij ir;ee met de Ral!y vc,; Mont e Carlo (MON}, waarbij hij
1 19 50 op de zevende ploais eindigde. Het_ motorrijden bleef hij tot op hoge leeft ijd doen, ook toen hij
1 de internationale sportwereld hoge bestuurlijke functies ging bekleden. Toe!'\ hij zeStig was brak hij
ijdens een mot orwedstrijd een been, wat tot kritische vragen ieidde, want hij was op dat moment
oorzitte r van de KN:\U. Ad ho . ; c ' rijd zijn ... niwoori k''la~" en antwoorddt. :>:1rop zee r ad rem:" Mag ik
lsjeblieft in mijn eigen tijd , m(...-:- mijn eigen motor, mijn eigen benen breken?"
!adat Ad met de act ieve atlet iek gestopt !vas wetd hiJ lid van de Na-t ionale Technische Commissie van
e KNAU en r'lm hij tevens zit ting in de Trainir~gscommissie. Hij vervu lde daar na diverse andere
uncties t ot hij in 1944 voo!~zi+t ~ vr:-t ct ~ t:NA' J werd . eP-n functie di"?. hij tot 1964 uitoefende. Een
evle uge lde uitsproei van Ad als er teveel over het randgebeuren geklet st werd en t e weinig
epresteer d was het devies "ni'!t lullen maar !open". Van 1965 tot 1970 was Ad dir ecteur van het NOC.
lok was hij nog vice-voorzitter ven de NSF. Dcarno werd hij actief binnen de I AAF, waar h!j vanaf
176 de aller~K ogste func'r!e bin .en de mon2iale atletiek ui t oefende: d ie van president van de IAAF. In
!e funct ie hod hij het hoafd i'e bieden aan tal van snelle ont wikkei ingen binnen de atletiek, met name
e dopingproblematiek ~ de prt , ...;sionalisering. Op ca"drong van Ad werd er bij de Olympische Spelen
:m Montre.'ll (CDN) voor het eerst op <ioping gecontrolee rd. Hij was aanvankelijk nog vrij optimistisch
estemd ov... r· dG: ,: kl ..ms ' ·- 1 -~ ,}ir.;zt ~r· ~ ,:;,'s, maar :zijn stondpunt werd d<'or de realiteit ingehaald. Von
e professionaliser-ing t as hij zich mant· oi te bewust: "Kijk naar de paardenspor t . Bij een concours
ippiqué is c'e hoofd, rijs :·o:-n • e .. n <ni'o. Wie zei C:ie krijgen? U heeft, net als ik, toch ook nog nooit een
aard echter het stuur gezi ~n?'' Een ~. :! Îar .:;rijl~ ir.itiatief van Ad was ook het invoeren van
ereld kampioenschappcn at! . •i k. Tot en r:vet 1980 waren alleen de. Olympische S pele n nog een mondiaal
t iel' i ektreff~. Een noodzakelijke aanvulling, immers VC!I'\Î>\!.:..gt. boycotact ies door Afrika (197 6), de USA
l980) en Oost - Europa (1984) waren cpeenvol~<e."lde S!?el.m mondiaal gezien een farce.
r1 1981 trok Ad zie;, bij de :;~ :• .. r3 vr \i'~ '2eP -; :.UlJe ambtstermij
of een opvolger t erug. Zijn
taliaans e teger:o;trevcr Primo Nebio!o bieek vele stemmen van ontwikkelingslanden te hebben gekocht
oor hun t ickets te betalen ::n/of an..:fere bdoft.:n te doen. E~n corrupte hande lswijze, die in de ogen
:m Ad een :'ruwel was. Aan ee n poppenkastste11ming had Ad, die zonder zijn t erugtrekking wel degelijk
og een kans had r; ~ r"ï1o.... kt Oil :· ~rverkiezing. g'!en zit'. Toen zijn opvolgc:::r Neb iolo was aangetreden
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zouden de affaires binnen de IAAF aan de orde van de dag zijn en zou de corruptie hoogtij vieren. Ad
kreeg in zijn leven vele onders~;heidingen . Hij was dr~ger van het f.;r•eteken van de KNAU. In 1972 kreeg
hij van Avery Brundage (de voorzitter van het IOC) een gouden medaille wegens onovertroffen
toewijding aan de atletieksport. In 1979 kreeg hij een Finse en een Senegalese onderscheiding. De
laatste betrof de benoeming in de orde van de nationale leeuw van Senegal. In mei 1985 is Ad overleden.
Niet lang na zijn dood besloot men de jaarlijkse Fanny Blankers~Koen Games in Hengelo om te dopen in
de Adriaan Paulen MemoriaL In 1995 (toen onze dub 75 jaar bestond) gingen we met een bus naar deze
grootste inter•nationc le wedstrijd in Nederland en zagen we de Ethiopiër Ha i Ie Gebreselassie een
schitterend wereldrecord op delO.OOO m loper1. Een eert- · ·
' 1 1' Ad verdiende. Ad is onlangs door de
Reünistenclub van de HAV uitgeroLpen tot Reünist '<t-. 1 de eeuw.

1. Ruud \Vielort (geb. 6-8-195-':)
Lid van de HAV ge~'1order1 in 196 7'.
Beste prestat ies: 60 m 8.2 (1967); 80 m 10.9 (1968): 100 m 11.0 (1981), inet rugwind 10.7 (1988); 200 m
23.4 (1976}; 300 m 38.2 (1971); 400 m 52.0 (1972); 600 m 1.49.3 (1967); 800 m 2.1 3.1 (1969); 1000 m
2.53.0 (1971); 1500 m 4.32 .3 {1970); 3000 m 10.04.5 (1972); 4x80 m 39.6 (1969); 4x100 m 4 2.1 (1981);
4x200 m 1.30.0 (1972) CR; 4x400 m 3.32.1 (1972); 110 m horden 15.4 (19 73); 400 m horden 1.01.0
(1972); 10-kamp 5768 punten (1972, met juniorenmateriaal); hoog 2.28 (1979) NR en CR; polshoog 2.50
(1972); ver 6.24 (19 88); h.s.s. 11 37 (1979} CR; koge ' 13.03 (1988); discus 44.34 (1990); speer 37.54
(1988); 60 m in'door 6.9 en 7.05 (1981); 60 m horden indoor 8.8 (1972, juniorenhoogte); hoog indoor
2.26 (1980} NR en CR.
De atleet van de eeuw. Zette bij het hoogspringen voor Nederland geheel nieuwe normen neer, die twee
decennia lang onaantastbaar bleken. 20-voudig Nederlands kampioen, 22~voudig international, 45-voudig
Nederlands recordhouder, medaillewinnaar bij de Europese indoorkampioenschoppen, al bijna 30 jaar
deelnemer in de clubcernpetit ie (van 1972 tot en met 1999 kwam hij met enige onderbrekingen uit in 39
competitiewedstrijden op 76 onderdelen, meestal bij het hoogspringen, maar ook op de 110 m horden,
h.s.s., kogelstoten, discuswerpen, 4x100 m en 4x400. m) en · behalve bij het hoogspringen op vele
onderdelen een topper. Een ind rukw~kl~ende lijst, die zijn uitverkiezing tot beste Haarlemse atleet
volledig rechtvaardigt.
Ruud kwam in 196 7 bij de HA V Haarlem en viel nog niet gelijk op als hoogspringer. Hij sprong dat jaar
nog maar 1.15 bij de onderlinge wedstrijden. Wel was hij snel op de 60 m (8.2, de een na snelste
Haarlem-tijd bij de D-jeugd), de 600 m (1.49.3, derde aller tijden bij de D-jeugd) en de 800 m (2.35.5,
winst bij de ond:"r!in3e wed.:;tr•j.::en) en z.:nz hj et 1 ::3oed~ ve··tzf ;,;rcng neer (4.47). Ruud sloot zijn
eerste seizoen goed af met een verrassende overwinnin~ i- :zi,!n leeftijdsgroep in de sterk bezette Pim
Mulierloop in Velsen. Ais C~ junior richtte Ruud zich in eerste instantie op de 800 m (waarop hij in 1969
een tijd van 2.13.1 liep) en de 1500 m (waarop hij in 1969 met 4.39.1 zijn eerste dubrecord vestigde).
Tegen het einde van het jaar 1969 begonnen zijn mogelijkheden als hoogspringer zich al enigszins te
openbaren toen hij het clubrecr;td bij de C-junioreP eerst op 1.66 en vervolgens op 1.68 bracht. Het
laatste record sprong hij tijdens de door hem gewonnen onderlinge wedstrijden, waar hij het
clubrecord op de 6~kamp bracht np 5259 p·Jnten.
De progressie van Ruud ais hoogspringer was opmerkelijk. In 1970 sprong hij al in juni over 1.80,
waarmee hij het clubrecord bij de B-junioren overnam van J os Fielmicn. In september stelde hij dat
record nog scherper en bracht hij het op 1.85. Ais gevolg van een en ander debuteerde Ruud dat jaar in
de Nederlandse ploeg. Begin 1971 leverde het indoorseizoen hem 3 clubrecordverbeteringen bij het
hoogspringen op. Met 1.85 werd hi.i ook seniorenclubrecordhouder. Ruud was indoor ook snel op de 60 m
horden. Via 4 clubrecordverbeteringen liep hij in Leiden tenslotte 8.7. BijdeNK indoor haalde hij op de
60 m horden jongens B ook zijn eerste medaille (3e in 8.8). Buiten wist hij op deNK zelfs drie medailles
te pakken: brons op de 100 m horoen (14.8), bron", op de B~kamp (4881 punten) en zijn eerste goud bij
het hoogspringen {1.80). Bij het hoogspringen, waar d~ Fosbury f lop~techniek nog betrekkelijk nieuw
was, maar welke techniek Ruud al snel beheerste, rukte Ruud in 1971 op naar de eerste plaats op de
Nederlandse aller tijdenlijst bij de B-junioren. Via 4 clubrecordverbeteringen stelde hij zijn beste
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prestati e en inmidrlels tevens ~eniorenclubrccord op 1S5. In december (vlak voor zijn overgang naar de
A-ju11ioren) flopte Ruudindoor ook over 1.95, zijn eerste Nederlandse jeugdrecord (tevens clubrecord
senioren, jongens A en B). Andere clubrecords die Ruud in 1971 bij de B-junioren brak waren de 100 m
horden (4x, zijn 14.5 is nooit meer verbeterd), 8-ka~k f3x :zijn 5014 punten zijn nooit meer
overtroffen) en hink-stap-springen (12 .58).
Als A- junior brak Ruud definitief door naar de Nederlandse seniorentop. In 1972 haalde hij weliswaar
geen Nederlandse t itel,
waren wel maar liefst negen Nederlandse jeugdrecords (waarvan 4
ever\aringen). Hij verbeterde zich indoor tot 2.00 en buiten tot 2.06. Uiteraard waren dit ook nieuwe
clubrecords (senioren en jongens A). Op deN ~" haalde Ruud 4 zilveren medailles (hoog senioren, 4x200
m senioren, hoog jongens A en r1ovg indoor jongens / .) en 1 bronzen (4xl~O m jongens A). Clubrecords
verbeterde hij verder op de 110 m horden jongens A (zijn 15.4 staat 27 jaar~ later nog steeds overeind),
4x200 m senioren (1.30.0) en 10-kamp jongens A (5768 punten). Tenslotte versloeg Ruud bij de
onderlinge wedstrijden a He senioren f'...n A- jongens op de 10-kamp (winst op 5 onderdelen) en was hij als
keeper de grote ~an in de jcv:~rlijk.s e voetbalconfrontatie met ~AV Holland (hij stopte 2 strafschoppen
en Haarlem won met 5-3).
In zijn laatste juniorenjaar (1973) kwam Ruud in Neder·land eenzaam aan de top te staan. Een geweldig
aantal van 13 Nederlandse records {4 biJ de senioren er1 9 bij de junioren, waarvan 1 evenaring) liet hij
aantekenen. Indoor bracht hij het senioren- en jeugdrecord in Leiden op 2.11 en buiten werd het in
Brussel (B) zelfs 2.13. Zijn jeugdrecords zouden standhouden tot 1979 (indoor) en 1990 (buiten).
Uiteraard staan deze prestaties c.,lebei nog wel overei ..d als clubrecord. Bij .Je NK haalde Ruud 3x goud
(hoog senioren, hoog junioren en hoog indoor j unioren) en lx brons (hoog indoor senioren). De prestaties
var. Ruud waren voldo~nde vvor uitzending naar de EK jeugd in Duisburg (D), waar hij 12e werd met
2.00. Hij kwam in i9?3 vier keer uit voor de Nederlandse ploeg met overwinningen op de
Koninkrijksspelen, in een jeugdinterland tegen Duitsland en bij een Europacup-wedstrijd in Brussel (B).
In zijn eerste seniorenjaar (1974) werd Ruud voor het eerst Nederlands indoorkampioen bij de
senioren (2.06). Buiten haalde hij met ev.eneens 2.06 zilver, omdat Johan Bode (Hellas) 3 cm hoger
sprong. In Bonn (D) wist Ruud het Nederlands record (buiten) op 2.14 te brengen, maar het jaar werd
verder toch vooral door blessures gekenmerkt. Mede daardoor kwam Ruud in 1975 pas laat in het
seizoen in actie. In juni versic es hij echter de he'e Duitse top met e. ::-~ sprong van 2.14 (evenaring
Nederlands record) en sprong hij in Lissabon (POR) bij a . .'l.'Or'<..cup eveneens 2.14. Met 2.12 werd hij
vervolgens Nederlands kampioen om daarna alleen nog maar hoger te komen; 2.16 in Kerkrade
(Nederlands record), 2.14 in Kopenhagen (DK), 2.17 in Utrecht (Neder•lands record), weer 2.17 in Zurich
(CH) (evenaring Nederlands record en 4e i•1 een wereldklasseveld) en 2.12 in Bernhousen (D) (bij de
interland West-Duitsiartd-België-Nederland). Hij maakte toen inmiddeis deel uit van een internationale
elite die alle atletiekgala's afging. Ruud was overal een graag geziene gast. Omdat de limiet voor de
Olympische Spelen van 1976 op 2.18 stond werd hij in de voorlopige Olympische ploeg gekozen en ging
hij op trainingskamp in Joegoslavie. Erg vroeg in het indoorseizoen (begin november) stelde hij met 2.12
in Keulen (D) nog even het Nederlands indoorrecord scherper.
Het indoorrecord bleef niet lan9 staan, want in janu ~i 1976 sprong hij in Arnhem al weer een nieuw
record (2.14) om een dag later met 2.10 de Nederlandse indoortitel voor zich op te eisen. Daarna ging
Ruud buit en op jacht naar de !imiet voor ::ie Olympische Spelen. Hij begon in Haarlem (2.10), daarna ging
hij naar Athene (GRE) (2.10), Milaan (I) (2.11), Heerenveen (2.10), Keulen (D) (2.15), Turijn (I) (2.16) en
Dortmund (D). Toen hij in die laatste stad over 2.20 flopte en zijn Nederlands record met 3 cm
verbeterde, twijfelde geen Haarlemmer eraan of Ruud zou worden uitgezonden naar de Olympische
Spelen in Montreal (CDN). Toen echter op 30 juni de ploeg voor Montreal bekend werd gemaakt zat
Ruud er tot ieders verbijstering niet bij. Het NOC-bestuur was niet onder de indruk van de progressie
van Ruud en vond dat hij zich nog maar eens moest waarmaken. Nadat hij op Papendal 2.15 had
gesprongen ging hij naar S+?ckholrn (S), waar hij overtuigend een sterk bezette internationale
wedstrijd won met 2.18, opnieuw de limiet voor de Olympische Spelen. Het NOC was niet onder de
indruk en verklaarde bij mo1de ven Kees Kerdel dat hét onvoldoende was. Volkomen onduidelijk bleef
echter wat dan wel voldoende was geweest. Waren er limieten geweest voor bestuurders, dan had het
hele NOC-bestuur zelf thuis mogen blijven, want niemand binnen de gehele sportwereld begreep waarom
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Ruud niet door de.:.:e mensen werd aangewezen. De KNAU stelde zich achter Ruud op en diende bij het
NOC een protest in, maar dit r~oocht niet ba~ en. Zoals het echte1· wel vaker gaat in bobo- k1nd bleek
achter de hele kwestie een cotnpetentiestdjd tussen de KNAU en het NOC te schuilen. Door Ruud niet
aan te wijzen meende het NOC-bestuur haar macht tegenover de KNAU te moeten laten gelden. Dat
Mieke Sterk, een atlete die eveneens op duistere ;ronden door het NOC was afgewezen, het NOC via
een kort geding voor de rechter daagde deed de zaak van Ruud eveneens geen goed. Ruud mocht de
Olympische Spe!en thuis op de bank in Hoofddorp gaan bekijken, al mocht hij als pleister op de wonde
op de avond ven de hoogspringfinale dan wel nog bij de NOS-televisie zijn hoogspringkwaliteiten laten
zien in een speciaal voor hem tot hoogspringhal verbouwde studio. Ruud was er overigens de man niet
naar om zich door de zielige spel.~tjes van de sportbestuurders te laten ontmoedigen. Hij werd met
2.18 opnieuw Nederlands kampioen, won in Brussel (B) met 2.17 de interland tegen België en Duitsland en
sprong in Charleroi (B) zelfs over 2.22, maar helaas viel de k>t er alsnog af toen hij de hoogspt·ingbak al
had verlaten en de sprong werd nie-t geteld.
Begin 1977 had Ruud nog steeds tlr! jui~te vor·m toen hij eerst in Zwolle het Nederlands indoorrecord
aanscherpte tot 2J6 en hij dat record twee weken later in Keulen (D) al weer op 2.18 stelde. Het
Nederlands h1doorkampioenschap werd met 2.15 gewonnen. Ruud werd vervolgens wel aangewezen voor
de EK indoor in San Sebastian (E} en het was daar dat hij op 13 maart 1977 zijn grootste internationale
succes haalde. Ruud, inmiddels trainend onder Dragon Tar.cic , bleek uitstekend best and tegen de
spanning. Hij groeide in de wec'strijd, haalde in z; 'n derde poging de 2.19 (hetgeen reeds een
Nederlands record betekende) orl"t vervolgens menige huiskamer in Haarlem op stelteil te zetten met
een grandioze sprong over 2.22, e.en hoogte die hij volkomen onverwacht in zijn eerste poging haalde.
Niet alleen was zijn 2.22 goed voor een prachtig Nederlands record, maar Ruud won er ook een bronzen
plak mee. Hij is daarmee de enige Haarlemmer die ooit op een internationaal kompioenschap op een
individueel nummer een plak won. Uiteraard betekende deze prestatie een ultieme revanche op de
wijsneuzen van het NOC, die hem een half jaar eerder nog te licht vonde.11 en met name twijfelden aan
zijn progressie. Ruud behoorde nu tot de _a bsolute wereldtop en veel Haar lemmers (waaronder ikzelf)
checkten in deze periode (eind jaren zeventig) die zijn beste zou zijn 's avonds voor het slapen gaan
toch vaak nog even het radionieuwsbulletin, want wie weet had Ruud ergens in den vreemde wel weer een
record gesprongen. Buiten trok f':-.~·!d zijn vorm door ~isof hij gewoon 12 tno.Jnden per jaar in vorm kon
zijn. In Milaan (I) werd het Nederlands record begin mei al·op 2.21 gebracht, waarmee hij inmiddels 118
records (Nederlandse records, districtsrecords en ciubrecords) hoogspringen achter zijn naam had
staa.n. In Innsbruck (A) sprong hij vervolgens 2.18, in Den Haag 2.15, maar dat hij in Turijn (I) de
sensationele hoogte van 2.26 zou 9oan halen, had misschiP..n al!een Pim Janssen (van de sportzaak aan de
Gedempte Oude Gracht) verwacht. Die voorspelde een dag eerder namelijk dat Ruud dat jaar over de
2.25 zou gaan. Met zijn 2.26 toonde Ruud eens te meer het falen van het NOC-bestuur aan. Helaas
kreeg Ruud vervolgens een ernstige voetbl~sure en moest hij de rest van het seizoen missen.
In 1978 bleek dat Ruud toch nog hoger kon. Indoor haalde hij in San Sebastian (E) meteen een
overwinning met 2.18, waarmee hij de limiet voor de Er:-: · . ' · :- al in de zak had. Even verderop, in
Madrid (E), stelde hij zijn Neder! ...nds indoorrecord V<.;.er scherper. Zijn 2.23 toonde aan dat hij weer
helemaal top was. Vrij plotseling vertrok Ruud naar de Verenigde Staten van Amerika voor een tournee,
de NK en de EK indoor liet hij aan zich voorbij gaan. Buitei1 begon Ruud met een hoogte van 2.17 in Den
Ha.ag. In Ludenscheidt (D) werd het 2.20 en toen ging hij begin juni weer naar Turijn (I), waar hij het
jaar daarvoor al zo verrast had. Het werd opnieuw een geweldig Nederlands record en de beste
Europese jaarprestatie van dat moment. Met zijn 2.27 li.ton hij bovendien deze sterk bezette wedstrijd.
In.Oslo (N) pakteRuudook een overwinning met 2.16, in Den Haag sprong hij 2.15, in Florence {I) 2.22
(weer een overwinning) en in Nijmegen 2.15. In Groningen wist Ruud vervolgens weer Nederlands
kampioen te worden. De hoogte van 2.08 vonden de insiders ondanks de natte baan toch wat tegenvallen.
De reactie van Ruud was even \ _r :v~fd~rtnd als Jol· .., Cruijff in zijn be~ .e dagen: QDeze baan is semiporeus. Hij neemt geen vocht op." Volgens Evert van Ravensberg miste Ruud echter vooral een vaste
t rainer en was zijn aanloop niet goed uitgezet. In het buitenland kwam Ruud na de NK wel weer hoog:
2.18 in Viare3gio (I}, 2.1e en een overwinning in Zurich (CH), 2.18 in Brussel (B) en 2.20 in Nice (F). De
EK atletiek in Praag (TCH) t'Jerden vervolgens een deceptie, niet alleen voor Ruud, maar voor de hele
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\leder!andse afvaardigmg. Ruud deelde in de malaise door in de k~Jalifi catie niet over zijn
1 nvangshoogte van 2.10 te kome~'l. Het bleek eer. tijdel ijke inzinking, want in Rovareto (I) won hij
1lweer een sterk bezette wedstrijd met 2.21 voor o.a. Cario Tranhardt (D). Aan het eind van het
;eizoen won hij met ruime voor sprong de zeskamp bij de onderlinge wedstrijden met 3720 punten.
~egin 1979 kwam Ruud opvallend in het nieuws door te verklaren dat een waterdicht contr olesysteetn
1ooriopig een H!usie was. Daarmee had hij een vooruitziender blik dan Ad Paulen, die nog wel geloofde in
~en waterdicht controiesysteem. Ruud werd intussen weer 'gewoon' Nederlands indoorkampioen met
U8, waar·nee hij de limiet voor de EK indoor- haalde. In Milaan (I) liep hij echte r een b iessure op en
1us moest hij de rest van het indoorseizoen !nclusief EK laten schieten. In de zomermaanden kwam
<uud op een geweldige manier 'fer·ug, nooit toonde hij eerder (of later) Zt.. n constante vorm: 12x sprong
1ij en 12x sprong hij 2.15 of meer: 2.15 op Papenda! (le), 2.20 in Amster·dam (le), 2.15 in Haarlem (le},
~.17 in Roosendaai (le), 2.21 in Milaan (I) (3e), 2.20 in Siena (I) (le), 2.15 in Amsterdam (le), 2.23 in
(ieti (I) (2e), 2.15 in Den Haag, 2.26 in Nijmegen (waarmee hij Nederlands kamp ioen werd met de beste
;prong ooit op een NK), 2.23 in Berlijn (D) (3e) en 2.22 in Dublin (E IR) (waarmee hij met 17 cm verschil
:ie interland tegen Wales er. Ierland won). In 1979 was Ruud ook opvallend bezig bij het hink-stap;pringen. Zo haalde hij in de eerste competitiewedstrijd 13.37 en kwam hij op de tweede
:ompetitiewedstrijd voor het eerst over d 14 meter (14.07). Het werd duidelijk dat Ruud bezig was
10n zijn beste seizoen. In Dusse!dorf (D) won hij eind augustus van 4 wereldtoppers tegelijk (de
1\merikaan BobFieldsen de Duitsers Ditmar Mogenburg, Car!o Tranhardt en Andre Schneider) met een
>prong van 2.24. Op 1 septemb~r 1979 was Ruud ~~~ zijn beste vorm ooit. In Leiden trad hij ter
leiegenheid van de opening van de kunststofboen aan in een stedenwedstrijd, waarin de Haarlemse
nonnenploeg oppermachtig was. Op een dag verbeterde hij zowel het clubrecord hink-stap-springen (hij
verd le met 14.37) als het Nederlands record hoogspringen (le met 2.28). De hoogte van 2.26 zou tot
~eze zomer {1999) stcmdhouden als Nederlands record en werd toen door Wilbert Pennings verbeterd.
~et zijn 2.28 stond Ruud in 1979 achtste op de were!·'
._ j sf. Na Leiden ging Ruud naar Brussel (B)
:2.15), Ko.blenz (D) (2.21) en Leuven (B). In die laatste st ad sprong hij onder de lichten van de koplampen
tan 4 auto's, omdat de lichtinstallatie was uitgevailen, maar dat weerhield hem niet om 2e te worden
net 2.21 voor o.a. Car!o Tranhardt en Andre Schneider. In de PH-bekerfinale had Ruud met 2.20 (hoog)
~n 13.82 (h.s.s.) een aanzienlijk aandeel in de 2e plaats van AV Haarlem.
-iet jaar 1980 begon Ruud sterk. Met 2.20 werd hij Nederlands indoorkampioen. Daarna ging hij naar
\Ailaan (I). waar hij met 2.25 zijn Nederlands record scherper stelde. Twee weken na deNK sprong hij
n de Rotterdamse Ahoyhal alweer een record: met 2.2ó stelde hij een record vast, dot pas recentelijk
terbeterd is. Uiteraard was Ruud hiermee gekwalificeerd voor de EK indoor in Sindelfingen (D ), waar
<uud opnieuw bewees wel dege!fjk op een cruciaal moment te kunnen pieken: hij werd 7e met opnieuw
~.26 (evenaring Nederlands record). Op de baan opende hij op de eerste competitiewedstrijd in
\lijmegen met 2.20 en sprong hij eind mei in Napels (I) 2.21. Ruud werd ver vo lgens volkomen terecht
langewezen voor de Olytnpische Spelen in Moskou (SU). Toen men hem op de radio vroeg of het daar
~en rnedai!le zou worden, antwoordde hij droogjes: "Een herinneringsmedail le waarschijnlijk wel." Ook
lü sloeg het noodlet echter te _: Ruud kreeg zovee: last van blessures, J at hij moest afzeggen. Een
1rote domper, want hierdoor miste hij (zoals later bleek) zijn laatste mogelijkheid · om naar de
J!ympische Spelen te gaan. De rest van het seizoen ging eveneens vrijwel verloren , al werd hij nog wel
'-Jederlands kampioen met 2.06. Erger nog was dat bless ures ook de rest van de atletiekloopbaan van
~uud gingen beheersen. Hij zou na 1980 nooit meer boven de 2.20 springen. Wellicht zal ook
neegespeeld hebben, dat hij in 1982 een eigen sportzaak aan de Zijlweg (later gevestigd aan de
<ruisweg, sinds een paar jaar bestaat de zaak niet meer) opende, waardoor hij minder tijd had om te
rrainen.
[n 1981 werd Ruud nog wel Nederlands indoorkampioen (2.11). Tijdens die NK indoor deed hij ook mee
1an de 60 m, waarbij hij verrassend de finale harlde en met 7.0/7.16 -p de 6e plaats eindigde. Buiten
iep hij zijn beste 100 "' (11.0), een zeer snelle tijd op de 4 x100 m (4 2.1) en haalde hij bij een
1oogspringgala in het Duitse Eberstadt 2.18, waarmee hH 1e op de Nederlandse jaarranglijst stond.
foch moest hij een groot deel van het seizoen aan zich voorbij laten gaan. Bij een van de wedstrijden
.vaarin Ruud cantrad voor de sprint kwa m hij zo vlak voor de start aan, dat hij al in de (zeer kieine) auto
32

rek- en strekoefeningen ging doen (en datmerzijn toch vrij lange body). Eenmaal aan de start werd hij
vervolgens wegens te vee! valse star·ts gediskwalificeerd.
In juni 198 2 maakte Ruud in Haarlem met 2.20 wee1· een mooie rentree, rnaar een knieb lessure zorgde
ervoor dat hij dat jaar· niet meer bij die prestatic in de buuri' kon komen. Zijn 2.20 was wel voldoende
om samen met dubgenoot Erik Rollenberg de koppositie op de Nederlandse jaarranglijst in te nemen.
Ook 1983 ging vrijwei verloren, Ruud sprong ais beste prestai-ie 2.10 in twee competitiewedstrijden.
Met 2.12 stond hij in 1984 toch weer (gedeeld) 1e op de Nederlandse jaarronglijst. 1985 was weer een
goed j aar. Ruud werd zowel indoor (2.09) ais buiten (2.12) Nederlands kampioen en voerde bovendien de
Nede rlandse jaarranglijst (gedeeld) aan mei' 2.15, vroeg in het seizoen in Hacw!em gesprongen. Toch
speelden ook dat seizoen blessures hem par ien. 1986 Wf'l- "'"'+ h"'ste seizoen var1 Ruud na zijn laatste
recordjaar 1980. Hij sprong op de NK indoor· in Zuid-Laren .::.15 (goud). Buiten sprong hij 2.15 in Lisse,
2.15 in Leiden, 2.20 in Rotterdam, 2.15 in Haarlem en 2.17 in Amsterdam (goud op de NK}. Met 2.20
stond Ruud duidelijk le op de Nedet~!cmdse jaarrangiijst. Vanaf 1986 ging Ruucl zich ook op de
werpnummers manifesteren. Dat jaar kwam hij in de strijd otn de PH-beker uit op de onderdelen
hoogspringen en discuswerpen. In 1987 kwam Ruud pos voor het eerst in mei in actie, maar sprong hij in
Vught we! gelijk over 2.20. Daarna f"cakte hij geblesseerd, maar met 2 .20 was hij over 1987 toch weer
ranglijst aanvoerder in Nederland. Het laatste topjaar van Ruud was 1988. Daarin liet hij nog een keer
zien dat hij de beste Nederla.rtdse hoogspringer van de jaren zeventig en tachtig was. Met 2.14 werd hij
ondanks een kniebiesSL!re bij de t'- 1 ~der!andse boankam"ioenschappen voor de negende keer Nederlands
seniorenkampioen voor' clubgenoot Erik Roilenberg met 2.11. Curieus genoeg was de uitslag op de NK
indoor precies andersom geweest: 1 Erik RoHenberg (A V Haarlem) 2,14 en 2 Rut.~d Wielart (AV Haarlem)
2.11. Dat jaar sprong Ruud zowel binnen (in Eelde) als buiten 2.15. In Heerhugowaard !iep hij nog een
razendsnelle 100 m in 10.7, mcar wel met een stormpje in de rug. Door een bijna wandelend afgelegde
1000m verspeelde Ruud de overwinning bij de dubkampioenschappen (na 5 nummers stond hij le, hij
werd 4e).
Na het seizoen 1988 stopte Ruud met hoogspringen, maar hij bleef we! tot en met 1991 inzetbaar in de
strijd om de PH-beker, waar hij me·:· name nog a!s kogelstoter en a!s discuswerper in' actie kwam. Op
deze onderde len verbeterde hij zich vanaf 1988 nog aanzienlijk. Met zijn discusworp van 43.86 stond
hij op 31-12-1988 zelfs 4e op de Haarlemse ranglijst a!!er tijden. La ter zou hij die prestatie nog
verbeteren tot 44.34. Ruud hing nc de eerste competitiewedstrijd 'lan 1991 zijn sportspullen aan de
wilgen. Dat hij nog altijd over de echte teamspirit beschikt toonde hij in 1998 aan bij de eerste
competitiewedstrijd in Leiden. In burger aanwezig vernam hij dat Darcy de Windt niet kon hink-stapspringen en viel hij in çeleende kloffie in om met 11.74 het puntenverlies nog heel aardig te beperken.
En wie schetst mijn verbazing toen ik las dat Ruud bij de eerste competitiewedstrijd van 1999 (als 44jarige) gewoon weer meedeed als kogelstoter en discuswerper.
Ruud woont tegenwoordig in Haarlem. Hij is al heei wat _ . •l _ondsti~ainer hoogspringen. Hij is ook al
lang clubtrainer en trainde in 1993 o.c. ook Mieke van der Kolk, de ver- en hink-stap-springster.
Ondanks dat Ruud de wedstrijdsoort min of meet· vaarwel heeft gezegd, komt hij toch nog wel eens in
het nieuws. Zo wist hij een paar jaar gefe.der1 het journail le haarfijn L.it te leggen waarom Ajaxvoetballer Jari Litmanen zo vaak geblesseerd was. Ruud is degene die door het bestuur het vaakst
onderscheiden is: liefst 7 keer achter elkaar won hij de Kreigsman-beker voor de beste prestatie van
het jaar (1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 en 1980). De inmiddels tot Stijn Jaspers-beker
omgedoopte beker won hij ook nog in 1985 en 1987. Verder kreeg hij de juniorenprestatiebeker (1971,
1972 en 1973) en het WG-Schi!d (1970). In 1990 is Ruud benoemd tct lid van verdienste.
Wijndert Wie!art, de een ja.::tr oudere broer van R.uud, was eind jaren zestig en begin jaren zeventig een
talentvol sprinter en werper. Zijn beste tijden waren: 100 m 11.1 (1972); 200 m 22.9 (1972); 400 m 51.4
(1972); 1000 m 2.54.7 (1971); 4x100 m 42 .3 (1972); 4x200 m 1.30.0 (1972) CR; 4x400 m 3.28.3 (1971);
discus 35.24 (1971). Wijnder·t wcs dubrec· r&, .Hier op de 4 x200 m, 400 m indoor jongens A,
kogelslingeren jongens B, 100 m jongens C en discuswerpen jongens C. In 1972 haalde Wijndert zilver en
brons bij de NK estafette.

.Stc ~h '>ft~ ~ !.~~.'S~:h~i': Stc-ph
. werd in 19 .: .... ·c::~de bij de prestigieuze AAAknmpioensdu:::peen in Londen (GB) met 14.01 (hink-stap-springen).
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Bij het scmen~tel k n vrn deze top 100 heb ik met name de volgende br onnen geraadpleegd: de
Wissel, oe HAV--er, het Haarlems Dagblad, jaarranglij stenboekjes en aller tijden boekjes van

de KNAU , het ~) .. _' ·. !:' s ''1p

~300

(dz Beste 500 Spr.... tcrs ven dz

E •~l :w),

de

verjam •dagska:cnl:! :~r ' '•::.n AV Hoatlem uit 1995, Het Parool, het archief van de AV Haarlem
(met nom ~ h -t eh .·. ecordboek) en mijn eigen arch ief {plakboeken , ranglijsten en natuuriijk
per.:Saonlij!~e herinr.e1·ingen). Ik hooj) dat ik jullie niet al te lang en te veel verveeld heb.
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Nr. 65
Het is de HAV reünist Wiebe Taekema, die "De Wissel" van 2 maart 1999 doorstuurt
naar Emile van Renesse. Want deze Emile wordt als nr. 65 genoemd in die schitterende
serie van Frank van Ravensbera
over de 100 Haarlemse Helden van de 20e eeuw. En die
.
Emile reageerde toen prompt met een uitgebreide brief naar de secretaresse van de
club, Baltien de Wit. En het was Baltien, die zeer terecht van mening was, dat Emile
ongetwijfeld geïnteresseerd zou zijn in de Reünisten Club van de HAV Haarlem en zij
zond de brief door naar ondergetekende. En als iemand, die nog altijd zeer veel
belangstelling heeft in de historie van de club neem je dan contact op met die voor mij
toen nog onbekende Emile en er ontstaan uitgebreide briefwisselingen en
telefoongesprekken. En naar aanleiding daarvan wordt hij uitgenodigd als eregast
aanwezig te zijn op de HAV reünie van 25 september jl. En als die uitnodiging wordt
aanvaard , moet er natuurlijk wel wat huiswerk worden gedaan.

..

Zoals Frank schrijft in "De Wissel" was Emile in 1934 de eerste Nederlandse
jeugdkampioen hoogspringen met 1.70 m. Een p<'estatie, die h1j in 1935 herhaalde. In
een van zijn brieven beschrijft hij de z.g. Schotse h(.)cqspringtechniek. Maar in die tijd
maakte ook de roll-over furore, waarbij men als he: ware horizontaal over de hoogte
kon schuiven, zij het dat het hoofd nimmer lager mocht liggen dan de rest van het
lichaam.
Frank senrijft in "De Wissel": na 1935 wordt het stil rond Emile. Maar als
eindredacteur van ons toenmalige clubblad "DE HAVer" krijg je dan toch de neiging wat
meer huiswerk te gaan doen. En dan blijkt bijv. dat een groep van vier scholieren van de
HBS aan de Zijlvest in Haarlem bestaande uit vier HAVe:rs het Nederlands
schoolkampioenschap op de 4 x 100 m estafette veroverde. De ploeg bestond uit Vic en
Ger Mans, Ger Paulus en Emile van Renesse. Vic enGer Mans zijn voor oudere HA Vers
zeer bekende namen. Vooral Vic. Hij was een heel goede tienkamper. Als
piloot/gezagvoerder bij de KLM onderhield hij in de naoorlogse jaren contacten met
diverse HA Vers. die toen in het voormalig Nederlands Indië verbleven.
Na de HBS volgde Emile in Den Helder de opleiding tot Marine officier en kon daar in
de weekeinden toch wel de atletieksport blijve·l beoefenen. Hij behaalde vele successen
bij de jaarlijkse adelborst/cadetten wedstrijden in mei 1936 en 1937.. En hij werd ook
Marine kampioen bij het verspringen in september 1936 met 6.27 m.
In september 1937 werd Emile tot officier benoemd en op de vloot geplaatst. Dat
betekende, dat zijn atletiektijdperk in wezen was afgesloten en dat hij zijn spikes aan
de wi Igen kon hangen.
Op 5 mei 1938 werd hij met Hr Ms. 'Java' naar het voormalig Nederlands Indië
uitgezonden en eerst (precies) acht jaar later, ot .... ~~ 1946 zag hij met Hr. Ms.
'Tromp' Nederland weer terug.
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rot zijn pensionering in juli 1970 h~eH hij zowel v ~ . ..:;;:ïde a!s walplaatsen gekregen
Amsterdam, Rotterdam, Voorschoten, Den Haag, Antillen en wederom Den Haag). Maar
n de beurt van Haarlem heeft hij nooit meer gewoond.
o.Ju is het dus zo, dat Emile tijdens de ze Wereldoorlog in het toenmalige Nederlands
:ndië verbleef en daar· is die oorlog ook niet bepaald ongemerkt voorbij gegaan. Maat~
,ulst over die periode ontbreken gegevens over hem. In een gesprek, dat ik met hem
lad, wenste hij zich over di :; tijd besiist niet uit te iaten. En aa. gezien ik vond, dat mijn
luiswerk niet af was, als ik hierover niets kon .schrijven, moest ik dus op de tour van
t;tside informotion. Dat loog er niet om. Als mar'ine officier maakte Emile de
framatïsche slag in de Javazee mee, overleefde die slag, werd krijgsgevangene
1emaakt, verblee-f in de Jappenkampen en zette na de bevrijding zijn loopbaan bij de
narine voort. De aanwezigen op de iaatste HAV reünie zullen zich ongetwijfeld het
>ntroerende verhaal van vViebe Taekema herinneren hoe die twee HA Vers elkaar na
1aren van gevangenschap weer ontmoetten.
Cn juli 1970 ging hij dus met pensioen maar· niet zo maar als marine officier maar als
5chout-bij-nacht. Maar ger 1niums zal hij in d< tropen wel niet ge -:ien hebben. Daar
1ing hij dus niet achter zitten. Hij zette zijn arbeidszaamleven voort als directeur van
:le het toen nog bzstaande Rijks Inkoop Bureau.
:en man met een dergelijke loopbaan op de HAV reünie als eregast welkom te mogen
1eten, dat was voor de Reünie commissie een groot genoegen.
)ick Hagtingius

Jud-voorzitter
\IB. Overigens in een gesprek op de reünie liet hij duidelijk merken, dat hij zeer
·' ?.rkenteiijk was voor hetgeen de HAV Haarlem in dà)~ voor hem zeer indringende
rijdperk van drie jaar voor hem heeft betekend.

l.b.
4. V HAARLEM RUNNERS

-foor de wind

wa~it

door de

bonH~rL. ...

5int heeft zijn hardlooppiet opdracht
~egeven, uit te zoeken waar de hardlopers
ran A V Haarlem zich hebben begeven.

-1ij stuurde zijn Piet richting Sportpark
Jokmeer, deze voelde daar een prettige
:ioch gespannen sfeer.

Piet was hezl nieuwsgierig naar elk AV
Haarlem lid want volgens Sint waren ze op
en top fit.
Dus hardlooppiet stond langs de kant te
staren, daardoor waren verscheidenen
lopers niet meer te bedaren.

Het grote Sinterklaasboek met namen kwam
tevoorschijn, hierin stond over elke loper
iets in het klein.

<lokslag 11:00 uur suisde l-; e1 stürtscht.. ; in
ucht en werd aansluitend een droog, maar
Jittig parcours overbrugd.
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Ook deze cross ging Getachew weer voor de
beker, maar hij voelde zich dit keer toch
niet helemaal zeker.
Onze Fred gaat soms jubelend door het lint.
Wie weet in het Millennium wel samen met
zijn eigen kind.
En dan nu de eerste uit het nest Peeters, de
jongste van de troep betweters.

De tweede die heet Frank, die soms loopt
ietwat stijf zoals een plank.

In ons midden was ook Nico de sprinter, hij
ging voor het eerst crossen deze winter.
Dan is er ook nog ene meneer Tol, die loopt
tegenwoordig meer voor zijn loi.
Voorbij komt nu onze hardlopende Dick,
deze was op de Jungfrau meer in zijn schik.
Onze Bert doet mee in de organisatie. En
voorziet ons van de nodige informatie. .
Arno doet soms wat nerveus en vaag, en
geeft de tegenstanders dan toch nog de
volle laag.
En dan is daar Rob onze engste echte *man",
die vaak roept "mannen" rennen dan.
Tenslotte deed Frank van Ravensberg mee,
dat vonden wij allen een goed idee.
Het grote boek gaat nu weer dicht, zo is er
een einde gekomen aan dit prachtige
gedicht.
UITSLAGEN:

03/10 Crowne Plaza 10 km
04 Jeffrey Suilivan
24 Kees Hordijk
50 Cees van Dommele

0:31:47
0 :34:44
0:40:49

24/10 P!m Mulierloop 15 km
mannen:
0:46:59
05 Jeffrey Suilivan
1:02:33
38 J eroen Peeters
1:02:49
39 Adrie Tol
1:06:09
46 Frank Peeters
-. ·

·-

32 Bert Boesten
38 Rob de 1'-!ieuwe
manne11 50+:
10 Dick Kloosterboer
16 J ohn Jongboom
19 Roe! Ramokers

1:04:08
1:06:58
1:03:01
1:05:15
1:06:33

31/10 Etten Leur Marathon
mannen 40-44:
38 J oit Bos ma

3:38:36

31/10 Vogeleilandct•oss 10 km
·senioren:
0:35:26
04 Getachew Ayele
0:38:18
12 Fred Hazeleger
0:41:17
22 J eroen Peeters
0:42:16
26 Nico Treep
0:42:31
27 Adri Tol
0:42:50
30 Arno Molenaar
0:43:05
31 Frank Peeters
0:47:00
37 Frank v Raven:.berg
heren veteranen 1A
0:45:33
11 Rob de Nieuwe
heren veteranen 2
0:42:45
03 Dick Kloosterboer
KENNEMER CROSSCUP 1999-2000
Zor.dog 12 december 1999 Hoofddorp, Haarlemmermeerse Bos,
start 11.00 uur (10.30 uur jeugdcross)
Zondog 16 janu.Jri 2000- Haarlem
Haarlemmerhout, start 11.00 uur (10.30
uur jeugdcross)
Zondog 30 januari 2000- Velsen-Zuid,
Beeckestijn, start 11.00 uur (10.15 uur
jeugdcross)
Zondog 27 februari 2000- Castricum,
sportpark MDe Duinloper•", start 10.30
uur (10.35 uur jeugdcross)

J . Peeters
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Geachte clubgenoten,
Bij de lange afstand groep was het ai enige tijd bekend, zo dus nu de officiële
aankondiging van mijn ad_reswijziging zoals ondergenoemd gemeld van Haarlem naar
Hengelo.
Op dit moment is de t raining volledig gestagneerd door mijn drukke baan en verhuizing.
Na de Ji.mgfrau marathon is alleen àe laatste training op de baan van 30 september nog
meegepO:kt~ , rneer uit geze ~ liaheid omdat vele medelopers aanwez:g waren. Een woord van
dank is zek~r op zijn plaats voor de club AV Haarlem, het bestuur, de organisatie,
trainers, regqctie,loopvrienden en allen die ik nu nog vergeten ben. Special nog even
Arno, Rob, Ha11 en Timo die zich allen als trainer hebben opgeworpen en mij mede geleid
hebben wekelijks t e zwoegen op de baan , duinen, 'hout' en tijdens de vele (cross)
wedstrijden. Heel erg bedankt voor jullie inzet!!
Dan nog de harde'óker·n çenoemd , namen zijn niet nodig 'we kennen elkaar we weten het
van mekaar', ·ie gaan door in weer en wind, door duinen en over het strand, gemotiveerd
via Ad Appel :om 2200 m omhoog te gaan, bergtochten te ondernemen, r elaties op het
spei te zetten, kilornetervre : ers, zondagmorgen op het vroegst, nit.uwsgierig naar het
Hollandhonk, pastavers!inders, maar vooralsnog de enorm hechte band die in de
afgelopen jaren is opgebouwd met dit vriendenteam en de dames die hierin hebben
geparticipeerd.
Hartelijk bedankt van Mat•tin en Marga.
Op dit moment leeft alweer het idee om in 2000 toch weer mee te doen, wat direct
impliceert de training weer op te pakken en wel bij: LAAC Twente.
We blijven gewoon KNAU-lid en houden contact. Ie~ereen die van plan is een
wedstrijdloop te ondernemen in Twente of in de nabije omgeving en geen onderkomen
heef-t is welkom om te douchen, pasta eten, drinken en slapen. Tevens zal ik mijn best
doen om e~n geschikte !oop uit te zoeken in Twente en hiervoor enkele A V Haarlemmers
uit te nodigen.
Echt afscheid nemen van Noord-Holland is er niet bij, want de Egmondloop en de
Spaarnwoudeloop met familie wordt overwogen in de planning.

De redactie verzoek ik deze brief te plaatsen, zodat een ieder mijn nieuwe adres heeft
en vanaf mijn kant nog heel veel loopplezier, gezellige avonden in het krachthonk en
vruchtbare Kennemercrossen in het Haarlemse.
Met Sportieve Groeten,
Martin W. Hoeksema
Prof. van 't Hoffstraat 10
7557 AT HENGELO (Ov)
Tel.: 06 - '53644874, Tel.: p. ivé 074.., 256742'::
e-mdrl mhoeksema59@wxs.nl
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De saamho&'igheid in de LA -groep wordt steeds groter.
Een verslag van zomaar een zondagmorgen.

Zondagmorgen 28 nov. om halftien was het al gezellig druk in het krachthonk van AV Haarlem. De
lange afstandgroep bereidde zich voor op de 2e wintercross, de zgn. "Heliomare-loop" in Wijk aan
Zee, georganiseerd door DEM.
Marianne H., Adri, Arno en Fetske, Bert, Dick, J eroen, Nico, René en Rob lieten zich het bruine
bakkie van onze alom gewaardeerde voorzitter Joop, die hiervoor extra vroeg was opgestaan,
goed smaken. Vooral de bergbokken onder ons konden wel een opkikkertje gebruiken. Zij hadden
zich de vorige avond bij de Jungfrau-reünie in huize Kloosterboer, tot in de late- fees vroege
uurtjes- het bier goed laten smaken. "Nog een pilsje Adri? Ja graag" Na de warme oppepper en
uitgezwaaid door Joop (ik wil wel een verslag zien!) ging het gezamenlijk richting Wijk aan Zee.
In Wijk aan Zee sloten zich nog de AV Haarlemmers Getachew, John, Jolt, Martin en Ton aan.
Vooral voor Martin Hoeksema die met zijn gezin naar Hengelo (0) is verhuisd en een weekend
over wcs, was het een fijn weerzien. De familie Hoeksema probeert in het oosten des lands t e
integreren en zich met de nodige tegenslag de plaatselijk taal, zeg maar het betere knauwwerk
eigen te maken. Oh ja, don war ~n daar ook nog Frec.. en Marianne, hunbaLyen oppasmoeder mevr.
Van der Linde.
U begrijpt het al, de LA-groep kent een hoog gezeHigheidsgehalte maar denk maar niet dat het
wat jes zijn. Tijdens het inlopen vertonen lange afstandlopers nog sociaal gedrag maar zodra ze in
het startvak komen gaat de knop om. De strakke blikken verraden weinig goeds, de adrenaline
doet zijn wet k; het natuurlijk instinct voor de strijd om te overleven komt naar voren. Bij elke
loopt herhaalt zich vervolgens een zeer merkwaardig ritueel waarvan het nut, als dot er
überhaupt al is, alleen voor insiders te doorgronden is.: · ' ~...r. :g venijn en ellebogenwerk wordt
de gewenste startpositie ingenomen, het iiefst 5 meter vóór de stortstreep en geen starter die
dit fanatieke zootje nog weer achter de startstreep weet te krijgen. De al eerder begonnen
psychologische oorlogsvoering wordt verhevigd. Hierbij ~allen 2 soorten van tactiek te
onderscheiden. De "zand in de ogen strooiersff wenden blessures voor, zijn ziek geweest, hebben
niet kunnen trainen, waren druk, druk, druk, het weer· deugt niet, gezeur aan de kop gehad van
het vrouwtje enz. Kortom, reken niet op tnij. Maar houd ze maar wel goed in de gaten , de
komed ianten!
De andere groep zijn de bluffertjes, zij tonen hun ultra lichte loopschoenen, de strakke broekjes
en proberen met opmerkingen als "wat zie jij er slecht uit man, loop je maar niet over de kopn, de
tegenstander uit het veld te slaan.
Als je erg goed bent, maak je vervolgens nog snei even een proefstort. je dribbelt terug, sluit
voorin aan en als de timing goE: ; is val je in het star tschot en anders word je hardhandig fys iek
of vocaal naar achteren verwezen.
De Heliomare-cross is 10.4 km lang en voert de lopers na de start het strand op en na 300 m
wordt er door het losse zand weer omhoog geklauterd. No een rondje dorp weer het strand op en
na 600 m los zond weer eraf en omhoog, langs de start/finish. Dan een klim in het duin en weer
een rondje dorp en ja hoor, weer het strand links op. Na 800 m weer een flinke beklimming het
strand af over de hoge duinen en via de asfaltweg met veel wind tegen naar de noordpier. Vanaf
daar nog 4 km over het strand met de wind in de rug in een slopend hoog tempo terug ri chting
Wijk aan Zee.
Op dit stuk laten vele wandelaars hun hond los lopen. Een flink uit de kluiten gewassen herder
probeerde met succes zijn tanden uit op de koploper die daar een val en een paar bijtwonden aan
overhield. Dan was er nog een groter harig hondebee$t dat wat te speels contact met wat lopers
zocht. Hij/zij beet dan wel niet maar liet wel enkele lopers struikelen. Allemaalgoed voor de
1
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adrenaline, maar eigenlijk ook te gek voor woorden. Al met al weinig "He!iomare~ op het strand.
(Heliomare schijnt Latijns voor "Herstellen aan de zee" te zijn) Een LA-er maakt nog eens wat
mee, geachte baanlopers!
Al met al een pittige cross dus en de A V-Haarlem kaarten waren weer geschut. Ton en Getachew
zijn al jaren een klasse apart. Nico is een sterke aanwinst. Arno komt in vorm, nu Dick nog
proberen te pakken. Jolt sluipt steeds dichterbij en René is aan zijn
jeugd begonnen. En
helaas, voor Martin Hoeksema was het de laatste wedstrijd voor AV Haarlem, we zullen zijn
humor node moeten missen. Goede resultaten, moor zo hier en daar wat rreer training (niet met
de polsen graag) kan geen kwaad, namen noemen is niet nodig, ze weten het zelf.
De dames mochten al na 6 km de finish opzoeken. Marianne Van der Linde begint na haar
zwangerschap en borstvoedir.g weer op krachten te komen en won na een rustige start gevolgd
door een bekeken inhaalrace afgetekend in 25 min.41.
Bij de mannen werd Peter Hopman vt1n Trias ondanks de aanvol vnn de herder winnaar in 36.32,
Tweede werd Louis Dam von Lycurgus in 36.40 en 3e Remco Spigt van Holiondia in 36.51.
De uitslagen (diverse !eeftijdscategoriën) en tijden van de AV Haarlemmers zijn:

ze

Dames 6 km:

7

Marianne Huisman

35.08

Heren 10,4 km:
2

8
20
30
8

34
21
42

44

29
31
14
15
24

Ton van Doorn
Getachew Ayele
Fred Hazeleger
Nico Treep .
Dick Kloosterboer
Arno Molenaar
Jolt Bosma
Adrie Tol
J eroen Peeters
Bert Boesten
Rob de Nieuwe
J ohn Jongboom
René Ruis
Martin Hoeksema

38.16
38.59
41.05
43.42
44.01

44.05
44.53
45.22
45.57

47.35
48.05
49.11
49.30

53.43

Na de finish keert bij elke wedstrijd onmiddellijk de rust en het wij-gevoel bij de lopers terug.
Weg is de stress, even uitblazen, felicitaties al dan niet 9'c. ~. ;den dan de blije gezichten dat
het er weer op zit. Samen uitlopen (moet van Rob deN., hij is de baas) samen onder de douche
(mag van Rob de N.) een flesje drinken, wat napraten en wachten op de uitslagen en klappen voor
de prijswinnaars. De volgende zondagmorgen is er weer een gezellige training van Rob om ons op
de volgende wedstrijd voor te bereiden. Daar gaan we voor!
Een verslag van Dick Kloosterboer.
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DEGRADATIEWEDSTRIJD 1e DIVISIE

19 september

te Sittard

Het was de bedoeling, dat er een wedstrijd georganiseerd zou
worden met 6 dame·s en 6 heren teams . Door afmelden van een
aantal dames ploegen kwam dat gedeel te van de wedstrijden te
vervallen. Ook bij de heren hadden e r 3 teams afgezegd. Wat
overbleef , was een weinig inspirerende middag met 3 ploegen ,
waarvan er één moest degraderen . U weet intussen uit het
vorige klubblad, dat WlJ dat ZlJn geworden. Jammer genoeg
moesten we met een incomplete p loeg afreize~. Jeffrey Sullivan
kon niet steeplelen , Darcy de Windt niet springen, Niels Terol
was op vakantie en ook Etienne de Groot was niet b eschi kbaar.
Maar met Erik Rollenberg en Rob Schlûter weer in de gelederen
was er toch van enig optimisme sprake. Dat er nu pas iets van
in het klubblad staat, komt omdat de uitslagen niet zijn
toegestuurd. Pas na telefonisch kontakt en wat zachte aandrang
hebben wij een set uitslagen gekregen (datum poststempel 21
november) . Helaas niet kompleet!!
lOOm René Moesman: 11.61 en Guus Graskamp: 11.71
400m Ger Wessel: 48 . 79 en Remy Cornet: 51 . 83
800m Vincent v . d .Lé DS: 2.02.06
3000mst.ch.Getachew Ayele 9.46.18
110lTh'1rd Rob de vht: 20.20
4xl00m: 44.98
ver Rob Schlüter:6.01 en Vincent v.d.Lans: 5 .31
polshoog Juma v.Amsterdam: 3.80
kogelstoten Leo v.d.Veer: 11.76 en Ruud Wielart 9.85
speerwerpen Leo v.d.Veer: 38 . 58
kogelslingeren Rob Schlüter: 22.32
Deze prestaties brachten het totaal op 9965 punten, terwij 1
het officiële totaal (atletiek actueel 25/99) 14.292 was!!
Knoeiers daar bij Unitas in Sittard. Voor het gemak zijn de
prestaties van de . 200m, 1500, 500_0m (waarvan bekend is, dat
Ton v.Doorn geblesseerd heeft moeten uitstappen) , 400mhrd ,
4x400m (waarvan bekend is, dat we die niet meer hebben gelop en
toen duidelijk werd, dat er geen eer meer te behalen viel) ,
hoog, hss en diskus weggemoffeld.
We zullen proberen, de resultaten nog via een aantal ooggetuigen te reconstrueren.
Re n é.

)

i\1;jn trotse Olldcrs zi_jn:
Jemen en Eddn Pcperkoom
Chart11 77 uor1rt 98 - 2033 BH Haarlclli
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R.?u'JGLIJSTEN ."A. . V. HAARLEM 1999
samenstelling:Joop v.Drunen mmv René Ruis
S E N I 0 R E N
H E R E N
bes t e prestatie 1998
100 meter (10.94)
400 meter horden (59 . 59)
Darcy de ~'lindt
11.19
Rob de Wit(A)
64.21
Ger Wessel
11.28
Ron Antheunisse
65.02
René Moe s man
11.46
Jerry Amst erdam
11.60
3000 metel st.ch . (9.14.91)
Guus Groskamp
1 1 .62
Jeffrey Sulivan
9.03.37
Vincent v .d.Lans(A) 12.0
9.4 6.18
Getachew Ayele
()

=

200 me ter (21 . 53)
Ger v~es~ el
Darcy de Windt
Jerry Ams terdam
René Mo esman
Vincen t v . d.Lans( A )
Remy Cornet

22.03
22.73
23.41
23 . 56
23.83
23.86

400 me ter (47 . 85)
Ger Wesse1
Vincent v.d.Lans(A)
Remy Cornet
Jaap v .Deursen

4.7.73
51.36
51.83
54.44

800 meter (1.57 . 41)
Vincent v.d.Lans{A)
Bas Gevaert(A)
Remy Cornet

1.58.00
2.00.31
2. 01.7

1.85
1. 70
1. 65
1. 60
1. 55
1. 55

versoringen (6 .6 9)
Darcy de Windt
Niels Terol
Rob Bchlüter
J incent v.d.Lans(A)
Jason Mensingh

6.83
6.38
6.01
5.65
5.4 9

polsstokhoogspr. (3.80)
Juma v.Amsterdam
3.80
hinkstapspringen
Darcy de Windt
Han Baauw

1500 meter (3.52.65)
Jeffrey Bullivan
4.03.12
Bas Gevaert(A)
4.03 . 88
Getachew Ayele
4.04.33
3000 meter (8.14.9)
Jeffrey Bu l livan
Getachew Ayele
Bas Gevaert(A)
Ton v .Doorn

hooqspringen (1.95)
Juma v . Ams terdam
Niels Terol
Rob Bchlüter
Matthijs Teengs(B)
Guus Groskamp
Darcy de Windt

8.31.7
8 . 43.97
9.04.55
9 . 14.1

5000 meter (14.21.28)
Jeffrey Bullivan
14.23.89
Getachew .Z\yele
15.44. 16
Ton v . Doorn
15.54.6
Christiaan Pfrommer 17.26.03
Bert Boesten
18 . 21.28
Adrie Tol
18.23.38
Arno Ivlolenaar
18.33.73
110 meter horden (16.66)
Niels Terol
16 . 78
Rob de Wit(A)
20.20

{14. 08~

13.31
10.03

kogelstoten (12.42)
Leo v.d.Veer
Oscar Soethout
Etienne de Groot
Ruud Wielart
Darcy de Windt
Niels Terol

11.77
11 .50
10.48
10.39
10.0B
10.02

discuswerpen (41.85)
Ruud ~-Jielart
Rob de ~"'i t (A)

30.04
28.6 5

speerwerpen (67.08)
Niels Terol
Guus Groskamp
Darcy de \.Vindt
Leo v.d.Veer
Rob Schlüter

64.5 0
41.74
40 .36
38.58
35.10

~ncel slingeren

(30.73 )
Etienne de Groot
20.78
Rob Schlüter
18.30
Rob de Wit(A)
1 5 .90
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:u_

4 x 190 r~ --= ~ ':C_.i:t?~__
Guus Groskamp-Darcy de ihndt-René Moesman--Ser

~\fessel

43.57

4 x 400 meter (3.27.58)
Remy Cornet-Jaap v.Deursen--Vincent v.d.Lans--Ger Wessel 3.28.09
D A ME S
100 meter îl3.5)
Jessica Ramë.ke:::-s
13 . 46

M E I

s

J E s
A I B
hooqspringen (1.48)
Sam; e Immer (B)

1.45

800 meter (3.02.ll
Chantal v . d.Zijde(B)2.39.7

koqelstoten B/3kg (10.38}
Balt i en -de ~'Ji t
10.89

verspringen (4.43)
Jessica Rama~ers
4. 6~
Chantal v.d.Zijde(B)3.97

diskuswerpen (28.83)
Balti e n d~ Wit

29.70

A I B
L0oq sprinqen (1.70)
Matthijs Teengs(B)
Arjan Buiter (B)

l . 60
1.45

verspringen (5_~
Vincent v.d.Lans
Arjan Buiter(B)
Rob de Wit

5.65
4.99
4. 71

LlONGENS

100 meter (12 .00)
Vincent v.d.Lans
Rob de ~Vit
Matthijs Teengs(B)
Arj an Bt:'.i ter (B)
B&rt Imme~.200 meter (25 .32)
Vicent v.d.Lans
Matthijs Teengs(B)
400 m8ter (52.4ll
Vincent v.d.Lans
Rob de I'Vi t
Matthijs Teengs(B)
J'>.. rjan Buiter (B}
8 0 0 TT'~t

12.0

12.4
12.7
12.79
23.83
26.57

kooeJ.stoten 6kq (11.27)
Rob de Wit
10 .85
Matthijs Teengs( B)
10 . 49

51 . 36el
51. 2h
57 .5
59.25

kogelstote~ 5kg (11.48)
f.1atthij s Teengs (B)
12 .40
Rolf de Bruyn(B)
8 . 03

diskuswerpen
Rob de Wit

" ~.::__L'_. . 5 '"-'-'-~ l )_

Vincent v.d.Lans
Bas Gevaert

1.58.00
2.00.31

l~u~,•~k~
o~(~2~9~·~1~8~)

32.40

diskuswerpen 1~ ko (29 .18)
Rolf de Bruyn(B)
21.17

1500 meter (4.04.93)
Bas Gevaert
4 .0 3.88

soeerwerpen 700gr (-)
Rob de Wit
32.17

3000 meter (9.00.8)
Bas Geva ert
9.04. S5

kooelslingeren 5kg (-)
Rolf de Bruyn(B)
20 . 02

400 meter horden (-)
Rob de Wit
64.21
4 x 100 meter (47.5)
Vincent v.d.Lans-Rob de vlit-lYiatthijs Teengs-Bas Gevaert 47.5
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In ver·band met de grootte van onze pupillengroep heeft Baltien in overleg met
het bestuur besloten d~ training op woe;1sdo.gavond te gaan splitsen en we! als

volgt:

45

Pupii!et1 Ce.,

r

(~_,!~. t Jo:<e.j""' --;r·

199J.

:~"

1992) gaan trainen van 17.30 uur -18.30

uur . Verkledz.n in klee~kamzr 1 (de eerste in de gang).

Pupillen A1 en / .2 (geboor ;·~ja:1r 1989 er 1990) gaan t1·ainen van 18.30 uur19.30 uur. Verkleden in kleedkam .... r 2 (de laatste in de gang).

Wij hcudzn rms ir1 f..:rinci::;e strikt nan deze ni(;...,.U. indeling. Indien de
trainingstijd u toch n!et schikt of a!s u broet·-tjes/zusjes samen wilt laten
trainen, nee"'r.t IJ ( 1cn ~v~:. ,:ontc~t op rnrzt 9-c!t:en ("re!. 5263123). \Vilt u er
tevens voor zorçzn c'crt de pupil!er1 Al en A2 om 19.30 uur worden opgehaald. Na
deze trC'ini~g ko ~n·r .:en undf'~ re sportdub in de zaal c..n Baltien moet om 20.00 uur
elders le.sgevcn.

De z ndagochtc.. nd)·ra bi '-~ blijft voorlopig netzelf de. 'Ne heoben het erg leuk
met elkaar, er wordt ho.rd ~etraird en nu we met zo'n grote groep zijn, heb je af
en toe even de tijd om uit te rusten.
Voorlopig loper, we erg veel tijdens de buitentraining en in de zaal trainen we dan
cp verspringen en hoor$pri. ~gen , starten en balwerpen.

Een zonovergoten trainingsochtend. Een grote groep pupillen al dan niet
uitgerust na Sinterxlaa~avond maar iedereen deed zijn/haat, best en werd
bdoor.-'
- ·' -• v c 1· ...·-l~ - ~
-"
·""rt
c.... -. c.:o---u
r~
o~U t' h•.p·
....,. t 1:.. ~..-~~.:..r
......,. '"'
f-1~
~
- H~
~·~, ·, r:-~-;cb-~
•.; ,e.
d.
l;i:

Uitslag ruim 1000 meter

Tom
Reinier

4.38,7
4.40,0
4.54,1
5.02,7
5.06,0
5.09,6
5.17,8
5.18,6

Tora

5.26 ,')

ïim
Bas

5.35,1

Ni els
Du011e
Mike
Dewi

Th ijs
Yashin

Roony
Deborah
Steven
Soavy
Muriel
Jan
Ru ben
Th om
Brian
Chander
Costas

5.35 ,3
46

6.04,0
6.09,9
6.27,7
6.32,0
6.32,3
6.38,2

6.40,8
6.41,8
6.43,8
7.24,3
7.35,4

Marc

5~351

Loek
Eva

;-h5..,
~ ...;, , '5.55,7

7.35,4
Sebostiaan
Suzar.ne (lt·onde) 3.00,0

,"

Een redelijk amr>~l d~:r:.!tY.e,·s d~ed mee aan de indoor ifJcdstPijd in Amsterdam. Sanne
deed het uit:rtekerd c'~·;r d'7; é"'ieka!7.p bij deC-junioren te winnen. Jirina werd prima
~weede op Ç"': 600m. ;'.'\o.rk, Chrystal, Jit·inn en Fieur hadden aHen een goede dag met
rkie kec,' e.-~:"1 F-:': . .e -, v-.l !· -:. :1 ?·:eh,~" J-:-.-~n.e!·ck zich bij het verspringen.

Uits!o@en

Jongens C (17 dé.-!!r •.:.mer..:)

tO. Mark Schutte

Ko-3eisto'i·:. ~1

Ver!'prineen

8.30 PR

~0

m

7.8 PR

H~~

600 m

1.25 PR

Totaal

pn·~

1349

~\e isjes C (17 dee lnemer-s)

1. Sannz Immer
W. Puck VJinnubst
ll. Chrystüf wm Kleef

17. Sabine

M~nk

t.,\eisjes D 1e _ _joars (3'J
17. Fleur ·:::r; ...... +:::r;
Meis..i~s

~.60 P'~

7.2 PR
7.8 PR
8.2 Pi<

1097

r-: ..,." er
. . '.I"' r .....

3.14 f'R_

8.5 PR

890

6.95 PR

3.75 PR

7.8 PR

7.ö3

4.47

6.05 p~

3.72

6.53 Pr<
6.56 PR

1541
1157

D ze __j~~rs (2$'-.)

L7. Jirina van Kesteren

2.03 (2")

1217

De regio had het weer leuk gepland. Nccost de indoorweds7rijd was op dezelfde dag de
::erste t''sdstri id ven d~ cross-competitie. Zes Haarlemmer!: deden daar aan mee.
Mitchell verraste met een prima 5e plaats.

47

J' onge:~s: D 1~ jaar::

{~ ~~

1500 me ter

2000meter

32 . Thomas de Sakkei·

9.47

.Tonael' D 2e jaar's (15)
5. Mitchell Ciaassen
11. Sjoerd Lether

7.59
8.53

ze

Meis_jes D
.ia~r-; (18)
11. Amber Dickma:1
fl.ei~jes

C (24...
17. 1\nouk Muis
21. Moaike Lethe;r

9.53
10.19

Om de letters, p~pernoi·er.. marsepein en andere rot:z:}oi goed te vert eren
kregendeC/D's van Sinterklaas een leuke verro.ssing: een ontspannende
zondagochtend :edstriJd!
De belangstelling t:tas bzhoorlijk groot. Mitchell bij de jongens en Jir ina bij de meiden
gingen niet geheel onverwacht me7 de everwinning aan d~ haal.

Uitslagen
± 1100 r.1c:i'er

1. f·Ai tch:: 'l
2. Jirina
3. Sv~n
4 . Maaike J.
5. Amber

6. Anouk
7. Stein
8. Sanne

9. Chrystal
10. Puck
11. Jotte
12. Wytzke
13 . Ilske

';) ~-

' '· -· J

4.15
4 .26
4.31
4.33
4.37
4.41
4.48
4.57
5.03
5.10

5.19
5.20

14. Jeroen
15.Rene

5.23
5.24

16. Thomas

~ . 2 .J
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JAARV E RGADERING
Hierbij nodigen wij u uit de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen op:

D 0 N DER t> AG

16

MAART

2000

Belangstellende ouders/ve rzorgers van onze jongste jeugd zijn als toehoorders welkom.
Plaats: krochtcentrum A.V. Haarlem, Pim Muliersportpark te H1arlem.
Aanvang: 20.00 precies.

AGEND A:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

Opening door de voor zitter
Ingekomen stukken
Te behandelen st ukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij
de secretaris
Uitreiking prest atiebekers/onderscheidingen
Jaarverslag van de se cretaris en jaarvers! -:~~.., 1iverse commissies
Jaarverslag van de penningmeester
Rapport van de kascommissie
Verkiezing van het bestuur
Volgens rooster is aftredend:
Baltien de Wit - v.d. Ree, secretaris (niet herkiesbaar)
Kandidaat bestuurslid :
Eventuele voordrachten van kandidaten voor ~eze functie dienen, ondertekend door
5 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, 10 dagen voor de
vergadering te worden ingediend bij de secretaris.
Tevens bekendmaking van de diverse commissies.
Vaststellen van de begroting 2000
Ingekomen voorstellen
Voorstellen dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de
secretaris (uiterliJk 6 maart 2000)
Bespreking rapport "Commissie Haarlems Atletiekaanbod 2000-2005"
Verkiezing kas commissie
Rondvraaa
.",

Namens het bestuur

Baltien de Wit - van de Ree
secretaris

. '' '

COMMISSIE HAARLEMS ATLETIEKAANBOD 2000·2005

INLEIDING
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering d.d. 11 maart 1999 is, op voorstel van één van

de leden, een commissie ingesteld die zich moest buigen over het Haarlemse atletiekaanbod
gedurende de periode.2000 tot 2005.
Deze commissie bestaat uit de le.."t n Han Baauw, Bert Boesten, René Ruis en Leo van der
Veer. In overleg met het bestuur is uiteindelijk gekozen voor de constructie dat geen bestuursleden zitting zouden nemen, teneinde de cc -,'1-::;ic 11.1aximale ruimte te geven voor
onafhankelijke meningsvorming.
Wel is afgesproken dat regelmatige terugkoppeling met het Bestuur plaats zou vinden om
tussentijds tot een uitwisseling van gedachten en ervaringen te komen, teneinde een optimale
kwaliteit te bereiken.
Hoewel in bovengenoemd voorstel sprake is van "het Haarlemse atletiekaanbod", heeft de
commissie zich geconcentreerd op de eigen vereniging. De commissieleden hebben individueel en gezamenlijk hun gedachten over het wel en wee van de vereniging, haar positie en
haar mogelUkheden laten gaan.
De commissie heeft enige malen met het Bestuur van gedachten gewisseld over een concepttussenrapportage, hetgeen heeft geleid tot de thans voorliggende tekst. In deze rapportage
wordt primair een analyse gegeven èn worden secundair enige hierop gebaseerde conclusies
en ideeën gepresenteerd.
De commissie tekent hierbij aan dat officiële terugrapportage weliswaar volgend jaar t.b.v.
de algemene ledenvergadering plaats zal vinden, maar dat verder onderzoek en concretisering
van de ideeën nog de nodige tijd zai vragen.
De commissie stelt voor bij de verdere uitwerking van deze rapportage (met name het deel
dat handelt over de marketing-aspecten) gebruik te maken van externe ondersteuning,
bijvöorbeeld van ·een student (sport)marketing. Deze ondersteuning vraagt wel een vrij
aanzienlijke ·investering , waarvoor overigens op de afgelopen jaarvergadering een machtiging
is gegeven.
De commissiè biedt verder het bestuur haar diensten aan bij de uitwerking van dat deel van
het rapport dat handelt over de interne organisatie van de vereniging.

23 november 1999,
de leden van de commissie,
Han Baauw, Bert Boesten, René Ruis en Leo van der Veer

GESCHIEDENIS (R)AV HAARLElV!
Haarlem bezit een zeer rijke traditie op topsport-g,_ ·::. i , met als na-oorlogs hoogtepunt een
serie van zes 2de plaatsen op de PH-beker gedurende de jaren tachtig. De aanzuigende
werking van de nieuwe kunststofbaan (1977), de beschikbaarheid van het krachtcentrum
(1981) en het "toppers trekt toppers-effect" hebben hier ongetwijfeld grote invloed op gehad.
Nadien zakte het prestatie-niveau langzaam maar zeker, hetgeen in 1993 voor de senioren
resulteerde in degradatie uit de hoofdklasse en op 19-9-1999 in degradatie naar de regionale
competitie.
Door de jaren heen heeft de (H)AV Haarlem bij de junioren altijd toppers in huis gehad,
maar onvoldoende breedte om in ploegverband een toppositie te bezetten.
Hoewel HDA V Atmodes, dat in 1988 is opgeheven, voor een deel over gaat naar AV
Haarlem, heeft de dames/meisjesploeg steeds op een bescheiden niveau gedraaid.
Qua ledental laten de laatste jaren een dalende trend zien en ook de laatste begrotingen
hebben een sober karakter. Het jaarlijks ledenverloop is groot, hetgeen de continuïteit in de
opbouw sterk onder druk ze~.
Organisatorisch draaide en draait de vereniging op (veel) te weinig mensen. Joop van Drunen
is hiervan gedurenàe tientallen jaren een extreem voorbeeld. Het moge duidelijk zijn dat dit
niet zonder risico's is.
In de door de vereniging opgestelde "Beleidsnota voor de periode 1990-1995 " wordt met
enige nadruk gesteld dat AV Haarlet;n een wedstrijdvereriiging is . Terugkijkend op deze nota
en met de ervaring van de laatste jaren in gedachten, valt op dat er geen expliciete ruimte
\Vordt gemaakt voor de categorie recreailten.
Het lijkt er een beetje op èat Haarlem, na de gew.:::1uige wedstrijdsuccessen in de jaren
tachtig, nu de tol betaalt voor zijn traditionele oriëntatie op wedstrijd-atletiek.

DE POSITill VAN ATLETIEK
Atletiek is iri Nederland nooit een massasport geweest en zal het waarschijnlijk ook riooit
worden. Prestaties op niveau vrageri langdurige en intensieve training, waarbij het (schijnbare) perspectief van een voetbal- of tennisprof ontbreekt.
Het imago van,de atletieksport lijkt geen grot(! aantrekkingskracht uit te oefenen op de "zappende jeugd":
Toch lijkt die zappende jeugd best in voor een attractief avontuur, en zijn er - ook op
sportief gebied- "alto's" die geen genoegen nemen met een oppervlakkig, consumptief
sportgedrag en zich niet generen voor intensieve sportbeoefening.
Dit onderstreept overigens het belang van de rol die de trainers spelen. Het zijn trainers die
zorgen voor het concrete atletiek-aanbod. Enthousiaste, professionele, stimulerende en doelgroepgerichte trainers zijn een noodzakelijke voorwaarde voor het realiseren van een
aantrekkelijk atletiek-kliT.1a:1t.
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De in 1998 gehouden jeugd-olympische dag (met enige honderden atletiek-deelnemers) en de
scholieren-veldloop (met ruim 200 deelnemers) leverden geen enkele directe aanmelding op.
Hieruit blijkt voldoende dat werving een veel directer karakter moet hebben, waarbij
bestaande relaties (vriendjes, vriendinnetjes, gymleraren, buurtgenoten, collega's etc.) een
onmisbaar medium vormen.
De verenigingen Holland en Suomi hebben- mede door een hechter clubverband en
succesvolle acties onder trimmers - kans gezien een aanzienlijk groter ledenbestand te
verwerven en te behouden dan Haarlem.
Hoewel atletiek niet bepaald bovenin de toptien staat, bedrijven talloze liefhebbers, individueel of in groepsverband, de loopsport. Hier ligt misschien een reservoir dat door de
vereniging kan worden aang~boord.

POSITIE VAN AV HAARLE:tVl
Onderstaand een schematisch overzicht van de belangrijkste sterke en zwakke punten, van
regelrechte bedreigingen, m2n- ook van mogelijlr..heden. Genoemde punten worden hierna
toegelicht.
STERK:

historie + clubrecords
financiële positie krachthonk
ondernemende LA-groep
relatief grote jeugdgroep

ZWAK:

gebrek aan gemeenschappelijke visie
g{;en platform voor inbreng ideeën
norm t.a.v. club-inspanningen
ledenbehoud
te weinig gemeenschappelijke trainingen
financiële positie club
geen werptrainer
geen gezelligheidstraditie

BEDREIGING:

t~ruglopend ledenbe~tand

k weinig delegatie

veel kennis/functies bi_i

MOGEUJKHEDEN:

~PkeJe

kaderleden

beter inspelen op specifieke doelgroepen
behoud van nieuwe leden
meer kader
sponsoring
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TOELICHTING STERK
* historie + clubrecords
Kennisneming van de recordlijsten en van de ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan
geproduceerde verjaardagskalender- een schitterend werkstuk van in het bijzonder Nico
Treepen Frank van Ravensberg -tonen de zeer rijke geschiedenis van de club.

* financiële positie kracht.lJon..'<.
Ook de laatste begroting Iaat weer een puike fmanciële positie van het krachthonk zien.
Globaal ziterf 75.000,- "in kas".
*ondernemende LA-groen
De Lange Afstand-groep vertoont een taai en ondernemend karakter. Twee door deze groep
georganiseerde lopen (Spaarnwoude-loop en Haarlemmerhout-loop) steken goed in elkaar,
trekken vele honderden deelnemers en staan in de begroting voor 1999 genoteerd voor een
netto opbrengst van f 3.000,-. Deze groep regelt op eigen kracht organisatie , sponsoring,
publiciteit, vrijwilligers, computerondersteuning etc., en ziet tevens kans de sfeer gezellig te
houden. Kortom: een mooi voorbeeld van renderende zelfwerkzaamheid.

* relatief grote jeugdgroep
Vergeleken met andere categorieën springt de jongste jeugd (Pupillen/Junioren D & C) er in
kwantitatief opzicht uit.
Het zijn echter groepen die op de training de nodige aandacht vragen. Naast de training
wordt ook wedstrijddeelname gestimuleerd. Zodoende hebben de trainers (Baltien, Gerard en
Erik) hier hun handen vol aan.
Ondanks het (landelijke) statistische .gegeven dat de uitstroom onder oudere junioren
bijzonder groot is, vormen bovengenoemde groepen toch een belangrijk deel van het
potentieel van de vereniging.
TOELICHTING ZWAK
* l!ebrek aan gemeenschappelijke visie
In de vereniging bestaat te weinig overeenstemming over de te varen koers. Gaat het om
prestatie-atletiek of hebben de trimmers ook een volwaardige plaats? Moeten we mikken op
"verse" junioren D/C of proberen de jongste jeugd (Pupillen) vast te houden en door te laten
stromen? Is het (schaarse) kader er om het de wedstrijd-atleten zo makkelijk mogelijk te
maken of moeten we van "hoog naar laag" een clubinspamüng verplicht stellen? Streven we
naar behoud van onze zelfstandigheid of willen we liever één sterke club in Haarlem?

* geen platform

voor inbreng ideeën
Op de jaarlijkse ledenvergadering vindt af en toe een discussie plaats over losse onderwerpen, maar de begroting en het hieraan verbonden beleid liggen dan al grotendeels vast.
Het ontbree1.1: aan een platform of structuur waarin leden hun (spontane) ideeën naar voren
kunnen brengen, of waar op gerichte wijze een bepaald thema aan de orde kan worden
gesteld. Oo!c het clubblad functioneert niet als zodanig.
Juist omdat atletiek in belangrijke mate een individuele sport is, waarin men vrij sterk
gericht is op de eigen prestatie( ontwikkeling), kan het geen kwaad naar een kanaal te zoeken
(of te versterken) waarin algemene ciubaang-::egenheden aan de _rde kunnen komen.

IV

*norm t.a.v. club-inspanningen
Vergeleken met andere clubs is de voornaamste nonn binnen onze vereniging: geregeld
bezoek van de trainingen en proberen de eigen prestaties te verbeteren. Een harde nonn ten
aanzien van te leveren inspanningen ten behoeve van de club zelf ontbreekt.
Dit betekent dat het leeuwendeel van de activiteiten, nodig om de club , het krachtcentrum,
de kantine, het clubblad en de wedstrijdorganisatie te laten draaien, op een te klein aantal
mensen draait. Dit betekent ook dat deze verdeling als min of meer vanzelfsprekend wordt
ervaren.

* ledenbehoud
Er treden, bij een per saldo licht dalend ledental, toch nog aanzienlijke mutaties op waar het
nieuwe en vertrekkende leden betreft. De schriftelijke infonnatieverstrekking aan nieuwe/potentiële leden verloopt gestructureerd, maar aan de opvang op de baan (ook door de
trainende leden zelf!) kan nog het nodige worden verbeterd. Er wordt niet systematisch
navraag gedaan naar de redenen van vertrek. Er worden weinig "randactiviteiten" georganiseerd t.b.v. meer clubbinding.

* te weinig gemeenschappelijke trainingen
Op donderdagen zie je echt een club trainen, maar voor het overige en vooral 's winters is
het een versnipperd geheel.
Meer gemeenschappelijke trainingen bieden niet alleen meer gezelligheid en clubgevoel,
maar hebben bovendien een stimulerend effect op de deelnemers en geven meer uitstraling
als ch,1b,
* financiële positie club
In tegenstelling tot het krachtcentrum vertoont de v·,!·.:-·- i;hg een weinig florissant financieel
beeld. ·De laatste begrotingen sluiten, mede dankzij de inspanningen van de Lange Afstandgroep, maar krap. De gemeentelijke tarieven voor huur van accommodaties zetten de
begroting verder onder druk.

* geen werptrainer
Hoewel het aantal werpers beperkt is en de afgelopen jaren vaak maar een enkeling gebruik
maakte van de toen aanwezige trainer, is helemaal geen trainer voor deze onderdelen geen
stimulans.
* geen gezelligheidstraditie
Hoewel er af en toe iets feestelijks wordt georganiseerd, blin..k:t de vereniging niet uit door
gezelligheid. Het feest ter gt:legenheid van het 75-jarig bestaan was echter een knaller. Maar
ook festiviteiten op kleinere schaal, zoals de onlangs gehouden "pasta-party" voor de
Spaarnwoudegroep, zijn niet alleen gezellig maar hebben ook een bindend effect voor de
leden en vlijwilligers.

V

TOELICHTING BEDREIGING
* teruglopend ledenbestand
Het gestaag teruglopend ledenbestand vormt een bedreiging voor het zelfstandig voortbestaan
van de club. Een neerwaartse spiraal van minder leden, minder inkomsten, minder faciliteiten, minder aantrekkingskracht, minder leden etc. zal dan zijn werk doen.

* veel kennis/functies bij enkele kaderleden
Het aantal kaderleden, ct. w .z. pers~_,nen die een trekkende rol vervullen t.b.v. de vereniging
als organisatie, is beperkt. Te denken valt aan bestuurs- en commissiefuncties en aan functies
ten behoeve van wedstrijdorganisatie, clubblad en huisvesting. Als we de trainers, die overigens tegen een relatief lage vergoeding hun diensten bewijzen, en de vrijwilligers (voor bijvoorbeeld jury- en kantinediensten) buiten beschouwing laten, dan is dit aantal te laag. Dit
geringe aanta! vormt in organisatmische zin een groot afbreukrisico.
* te weinig delegatie
Zoals bekend, is Joop van Drunen reeds tientallen jaren de centrale man binnen de vereniging. Gedurende zijn meer dan 5Q-jarig lidmaatschap vervuláe hij praktisch alle denkbare
kaderfuncties. Joop heeft me~ zijn inze: voor de club (en voor de KNAU) en zijn kritisch oog
voor detail een clubrecord gevestigd dat vermoedelijk noc·it meer za! worden gebroken.
Ondanks dit toonbeeld van clubliefde moet toch de vraag worden gesteld of er niet meer
zaken gedelegeerd kurmen èn moeten worden.
Er moeten meer zaken worden gedelegeerd om de eenvoudige reden dat er, aan het einde
van Joop's laatste termijn als voorzitter, geen tweede Joop beschikbaar is. In dit verband is
illustratief wat het effect is geweest van het vertrek van vergelijkbare spilfiguren bij clubs als
AAC en Sparta. Enigszins overdreven: spilfiguur weg; club weg!
Er kunnen meer zaken worden gedelegeerd door uit Joop's omvangrijke pakket werkzaamheden overzichtelijke en 'behapbarc' onderdelen te selecteren en deze onder eigen verantwoordelijkheid onder te brengen bij anderen.
TOELICHTING l\10GELIJKHEDEN
* beter inspelen op specifieke doeh!roepen
Een oriëntatie alleen op wedstrijd-atletiek levert te ··· ... , ;c-dig onvoldoende basis op voor een
gezonde vereniging.
Er zijn genoeg actuele voorbeelden, zowel in de zeer directe omgeving als elders in het land,
waaruit blijkt dat een beleid dat is gericht op zowel wedstrijd-atletiek als recreatie vruchten
afwerpt. Denk in dit verband bijvoorbeeld aan de talloze liefhebbers die, individueel of in
groepsverband, de loop/trimsport beoefenen.
Een meer marketing-gerichte aanpak is wel een vereiste. Denk hierbij aan het hulpmiddel
van de zogenaamde 5P's:
* Publiek (op welke groepen richt je je)
* Product (wat biedt je ze aan)
* Plaats (waar vindt het aanbod plaats)
* Prijs (wat kost het qua geld, tijd en energie)
* Promotie (welke inform<,ltie langs welke media/intermediairs)
Voor een lste aanzet van een dergelijke benadering wordt verwezen naar Bijlage 1.

VI

* behoud van nieuwe leden
Zoals eerder in deze notitie vermeld, loopt de opvang van nieuwe/potentiële leden door de
atleten tijdens de training niet optimaal.
Er zijn voorbeelden waarbij in ieder geval naam en telefoonnummer van nieuwe bezoekers
worden genoteerd, zodat navraag kan worden gedaan bij dreigend afhaken.
Er is een begin gemaakt om voor de jongste jeugd meer "randactiviteiten" te organiseren
t.b.v. meer clubbinding.
Maar ook een reünie voor oud-leden, voormalig wedstrijd-atleten en voor de zogenaamde
reünisten-club zelf behoort tot de mogelijkheden.
Het is niet ~~ te veel werk om systematisch en gest;."LC:lureerd, en vanuit een neutrale positie,
navraag te doen naar het atbaken van leden.
*meer kader
Hoewel vrijwiiliges niet staan te dringen, zijn er meer mensen bereid iets voor de club te
doen dan je op het eerste gezicht zou den.l<:en. Een belangrijke oorzaak voor een aarzelende
houding van potentiële kaderleden of vrUwilligers is gelegen in onduidelijke informatie over
aard, tijdsduur en frequentie van te verrichten activiteiten.
Bij deze onduidelijkheid zijn velen, met of zoncler (drukke) baan, met of zonder (druk)
·familieleven, uit voorzichtigheid geneigd te bedanken voor de oproep.
Van belang is dus dat er een inventarisatie wordt gemaakt van het scala aan activiteiten dat
door het huidige kader wordt verricht en van de taken die blijven liggen.
Laatstgenoemde taken zijn mede afhankelijk van de weg die onze vereniging in wil slaan.

* sponsoring
Als club zijn wij van zeer beperkte betekenis voor sponsors; voor hen wordt het pas
interessant als er grote aantallen worden bereikt.
De Spaarnwoudeloop is zich in dit opzicht aan het ontwikkelen; kunnen wij hiervoor meer
sponsors interesseren?
Kunnen wij aansluiting krijgen bij een groot evenement' en eT financieel wijzer van worden?
Kunnen wij evenementen op de baan bedenken waar wij als club wijzer van worden?

VIl

ALGEMENE CONCLUSIES
Op basis van het voorgaande dringt zich een aantal conclusies op:

1. Haarlem moet op meer specifieke doelgroepen mikken.
Durven investeren in specifieke/nieuwe doelgroepen en activiteiten, gericht op verbreding
van de basis van de club; toppers vloeien hier "van->:" 1f" 'Jit:. vcort. Trainingsaanbod daarom
primair baseren op breedte, "!laar wel gereed zijn voor opvang/be~eleiding (potentiële)
toppers.
2. Er moet meer aan ledenbehoud worden gedaan.
Het dalend ledenbestand en het relatief grote verloop dwingen tot een betere opvang van
nieuwe/potentiële leden en tot systematisch onderzoek van redenen tot vertrek.
3. De ledenen/of hun ouders moeten meer voor de club doen.·
Het gaat niet alleen om atletiekbeoefening of trimmen, het gaat ook om de club zelf. Het
idee dat "de club van jezelf is", kr~jgt pas door gespreide zelfwerkzaamheid gestalte.
Probeer regelmaat en structu traan te brengen i de van leden en m.ders verlangde inzet.
4. De organisatiestructuur moet worden aangepast.
De in deze notitie beoogde zelfwerkzaamheid van de leden, spreiding van werkzaamheden en
differentiatie van doelgroepen moet worden verankerd in de organisatiestructuur van de club.
Er moet een platform komen waar wordt gediscussieerd over ideeën.
5. Boor nieuwe middelen aan om te investeren in de club.
Met een betere kwaliteit van de club zal de aantrekkingskracht en dus de financiële ruimte
toenemen. Probeer nieuwe middelen aan te boren om te investeren. Het is verleidelijk om de
reserves van het krachtcentrum aan te spreken, maar verstandig is dit niet. Het gaat er
immers niet alleen om dat er meer middelen komen; het gaat er ook om dat dit door
zelfwerkzaamheid gebeurt.

6. Continueer df sam~nwerking met KA V Holland.
Op een aantal punten wordt hecht samengewerkt n:. . : ...AV HOLLAND . Denk hierbij aan: de
wedstrijdorganisatie-commissie; de stichting exploitatie kantine; het platvorm Pim Mulier
Sportpark; het gezamenlijk klein onderhoud aan het binnenwerk van de gebouwen, en het
regelmatig overleg tussen de voorzitters van beide verenigingen.
Een verdergaande bundeling van krachten is ee1· regelmatig terugke:-end thema.
De voordelen van een fusie, zoals gunstiger exploitatie, betere kaderbezetting, sterkere
wedstrijdploegen, mogelijkheden tot een gedifferentieerder atletiekaanbod, lijken aanwezig.
Vooralsnog echter verdient continuering van de bestaande samenwerkingsvormen de
voorkeur.

VIII

TE ONDERNEIVfEN ACTIVITEITEN
Algemeen:
Ont\vikkel een gericht marketing--plan t.b.v. specifieke doelgroepen, zoals: trim..rners;
junioren C/B; jeugdige zappende sportconsumenten; beoefenaren van wintersporten.
Benut bij het opzetten van zo'n marketing-plan professionele expertise en informeer hoe
succesvolle verenigingen de zaken hebben aangepakt.

,.

Ledenwervinç: specifiek:
Probeer structureel ouders van jeugdleden trimlid te maken.
Ledenbehoud:
Ontwil<Jcel neven-activiteiten voor de jeugd met het oogmerk de uitstroom na pupillen/Junioren D te beperken.
Probeer naast, prestatie en inspan.11ing, ook gezeHigheid als motief te ontwikkelen.
Regel een betere opvang tijdens de training van nieuwe ledenibelangstellenden; doe dit bij
voorkeur via leden en trainers van de betreffende groep.
Informeer naar de reden •.,;an langduriger absentie .
Houd exit- en evaluatie-intel views onder (oud)leden en belangstellenden en doe hiermee je
voordeel m .b.t. het atletiekaanbod en het behoud van leden. Betrek hierin ook opzeggers van
voorgaande jaren.
Middelen:
Probeer de opbrengsten door de LA-groep te verhogen.
Probeer aansluiting bij een groot evenement te krijgen.
Versterk de formule van het clubblad, verhoog het aantal advertenties voor het clubblad en
streef naar kostendekkendheid.
Onderzoek de mogelijkt~eden van sponsoring ·.,r;:n -. · '. ~~-tcf even~menten .
Geef meer bekendheid aan het donateurschap.
Organisatie:
Inventariseer de werkzaamheden van het huidige kader en kom tot een evenwichtiger
verdeling.
Bind vrijwilJigers door van hen een overzichtelijke inbreng te vragen.
Onderzoek de mogeHjkheden om vereniging en krachthonk juridisch te scheiden.
Onderzoek de mogelijkheden om meer trabers uit eigen kriilg te ontwikkelen en om atleten
te betrek.ken in de training van de jongere jeugd.

U itstralino:
·----..:.

Organiseer eigen (kleinschalige) evenementen, maar stop geen energie in evenementen van
derden die de club niets opleveren.

IX

BIJLAGE "5P's 11 {als aanzet bedoeld)
1. PUBLIEK

2a. suggesties SPECIF1EK AANBOD

A. Pupillen

elementair, breedte, spel, prestatie, voorbeeld "toppers"

B. JuniorenD

verdieping, breedte, recreatie & prestatie, voorbeeld "toppers"

C. Junioren C/B

specialisatie, breedte, pre:::tatie, wedstrijdplanning, wedstrijdbegeleiding, voorbeeld "toppers" , spekiakel

D. Junioren A

specialisatie, prestatie, wedstrijdplanning, wedstrijdbegeleiding,
voorbeeld "toppers" ivoorbeeld geven

E. Senioren-baan

specialisatie, prestatie, wedsttijdplanning, voorbeeld "toppers" ivoorbeeld geven

F. Senioren-weg

tr.tining, adviezen, wed 'trijdplanning

G. Trimmers

recreatieve conditie, vrijblijvende breedte

H. Oud-leden

remlie 's,

I. Reünisten

clubblad, reunie's, gei1lustreerd jaarverslag

J. Donateurs

geïllustreerd jaarverslag, uitnodiging leuke wedstrijd, clubblad,

K. Sponsors

sponsorbord, publiciteit,. clubblad, geïllustreerd jaarverslag

2b. suggesties ALGEl\ffiEN AA.t~BOD
uitstraling:
gezelligheid, uitdaging, eigentijds
norm:
de club, dat ben jezelf
clubblad:
specifieke infmmatie, clubnieuws, uit de oude doos, wedstrijdkalender, wedstrijdverslagen, technische rubriek, trainersrobriek,
jeugdrubrick, leden in de schijnwerper, verjaardagen, actieoproepen,
3. PLAATS

Baan, weg, duinen, zaal, krachtcentn.1m, clubhuis

4. PRIJS

leden: zoveel mogelijk het huidige contributieniveau
donateurs: vanaf f 75,- per jaar

5. PROMOTIE

via bestaande leden/relaties; netwerk van docenten lichamelijke
opvoeding; zoeken naar specifieke H'lemse media voor 14/15jarigen; algemene publiciteit (internet, huis-aan-huis, H' lems
~agblad); .reclamet.,ord langs Delftlaar "Hier traint de AV
Haarlem".

x

de wisse I

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

ge rard metten

bankrekening 56.80.1 0.477,

ramplaan 98

velserstraat 18rd

poelgeest 77

t.n .v. penningmeester a.v.

2015 gz haarlem

2023 bc haarlem

2036 hr haarlem

haarlem te haarlem

tel. (023) 524 43 40

tel. (023) 526 31 23

te l. (023) 540 43 10

.
de wedstrijdsecretariaten:
NB jun + senioren

lange afstand groep

C/D jun + pupillen

joop van drunen

rob de nieuwe

baltien de wit

ramplaan 98

ramp laan 5a

ve lserstraat 18rd

2015 gz haarlem

2015 gr haarlem

2023 bc haarlem

tel. (023) 524 43 40

tel . (023) 524 82 74

tel. (023) 544 16 50

giro 550553

giro 122976

praktijk clubarts

redactieadres

ledenadministratie

f.s.g.m. knuvelder

josé spaan-capellen

jos van belle

van oosten de bruijnstraat 5

kortenaerstraat 6

sparrenstraat 26

2014 vm haarlem

20 14 rr haarlem

2023 wx haarlem

tel . (023) 534 04 80

tel. (023) 524 73 47

tel. (023) 527 23 38
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