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Op de woensdagen 15 en 22 maart vindt de pupilleh'i~:;ni:;g pku:~is 1n een andere 
school en wel in: 

DE ZONNEWITLER, Hcr.eterïiaan <? te Hcadem. _/ 

Aanvangstijden blijven het zelfde! ----------
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U>, deze mededeling moest even als eerste omdat c.lle stencHs al klaur wo~"en en ik tot mijn grote 
schrik deze mededeling was vergeten. Nu ziet niemand hem meer over het hoofd (hoop ik). 

Het eerste duq~lad van het jaar biedt weer aardig wat leesstof. Helaas echt e.r geen uitslogen 
van wedstrijden, althans niet van indoorwedstrijden. De reden weten !Ne inmiddels, De Houtrust 

die er niet meer is. Jammer hoor! Wat hebben die LA-ers dan toch weer een mazzel. Het maakt 
ze .niet uit waar ze lopen, crossen, wegwedstrijden en wat al niet l'lteer, als het maar lang is, 
lekker lang. Zij hebben gelukkig dus nog wat te melden. 

-~ 
Ik maak mij druk, do. 's oliedom. \ 

~ · Ik vraag mij dan ook af: waarom? 

Alles wat geschiedt~ gesch,_,it, 

of ik me er druk om maak .. . .... . / 
of niet. 

Leuk ciat de Honde-ra 
Haarlemse Helden ook 
r.og de krant heeft 
ge.hacld. Niet gelezen. 
Dan kan dat nog in dit 
ciubblad. Zal ik tne 

verdP"' r:og druk maken 
orn het 
voorwoord .................. ? 

KOP: ·:!.\i Ji-Jt : WOENSDAG 15 A-\AART A.S. 
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~~ Mini-Pupill~n: ~~ 
~~ Z. (Zoë) van Schie HermQn Gorterstraat 28 2024 JH HAARLEM ~~ 
~ (l ~ ~ « < 
~~ C-Pupillen: ~~ _ 
~~ L. (Levar) Hu-a-ng Mr. Cornelisstraat 114rd 2023 DL HAARLEM ~~ 
~ W. (Wouter) Pas .fchotlandstraat 3 2034 LB HAARLEM ~~ 

~ r i~ A-Pupillen: ~~ 
~~ S.B. (Steven) v den Haak Jan van Galenstraat 78 2014 AK HAARLEM ~ 
~~ f.J. (Frank) van der Peet Liewegje 16 2033 AC HAARLEM ~ 
# ~ 
~5 c J . . ~ 
~5 - untor. ~< 

~f J. (Jotte) Kop Marjoleinpad 56 2034 ME HAARLEM ~~ 
~ ~ 4 ~ -
~~ Senioren ( trimlid z.I.): ~< 

~ E. (Els) Jongsma Jan Sluyterslaan 80 2033 TP HAARLEM ~~ 
~~ M. (Mirjam) van Toorn Schotlandstraat 3 2034 LB HAARLEM ~~ 
JJ A.C.M. (Anke) Wegman Schutterstrot 18 2024 RD HAARLEM ~~ 
~-: 
1 11 <~ Senioren l.A.: . 
l~ D. (Dick) d Waal Malefijt Mient 78 2141 TD VIJFHUIZEN ~~ 
~ ~ 
~"""'-~'V'~ 

Telefoonnummers trainers: 

Ruud Wielart 
Han Baauw 
Timo v Kempen 
Rob Schlüter 

023-5279080 
023 - 5312939 
023 - 5346117 
023-5250752 

Gerard Metten 
Baltien de Wit 
Arno Molenaar 
Erik Rollenberg 

Bij geen gehoor Joop van Drunen 023- 5244340 
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023 - 5404310 
023 - 5263123 
023- 5472595 
023- 5354748 
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AV-HAARLEt.-\ - RUNf.h.:R5 

Het nieuwe Millennium in het vet'schiet ..... . 

Tot mijn grote spijt moest ik constateren 
dat . er geen oliebollen!oop werd 
georganiseerd tijdens de eeuwwisseling. Dus 
het was nog even wachten op de eerste 
wedstrijd van deze nieuwe et..;·..v. De halve 
marathon van Egmond zou de spits afbijten 
voor menig loper. Dit jaar V' lS d.z 
afvaardiging van ·· A V Haarlem r.;et a! te 
groot. Toch hebb<:n ~· • .:: e.~"l w i~ 'laar cz''""'i'rc' 
bij de veteranen, namelijk Ton va~ Doorn. 
Verder ~eden J o!t, Dick ei'! ik.zeif t'l\(!e. Jo ~ '" 

en Dick :liep_eti bij gunstig~ omstar,Jighedzn 
goede tijd€.-n. Ik zelf wïi deze wedst.~ ij(~ 

maar snel vergeten. Hopelijk :ral de 
afvaardiging van AV Hcar!em volgend jaar 
weer groter zijn. 
Daarr.a werd het '#eer tijd om te ga.::l!'l 
crossen! In de Haarlemmerhout kon menige 
loper laten zien hoe het ervoor stond met 
zijn of haar conditie. De lopers waren voor 
de wedstrijd al afgemat door o.a.. het 
ophangen wn spondoeken ·en het juiste 
uitstippelen wn het parcours e.d. Ik heb 
daarbij expres verwcrring .;; ~ •aaid doo~· t e 
verkondigen dat het parcours uit 4 rondes 
i.p.v. 3 rondjes zou bestaan, hahahal 
Twee weken later (eind jan.) volgde de 
volgende cross in geeck~stein. On.ze 
concurrent Suomi moet toch eens nadenken 
over hoe er bij een wedstrijd gestart moet 
worden, want sinds wanneer starten de 
lopers voor het startdoek? Huh. Ei ndelijk 
een echt zwaar modderig crossparcours, 
maar tot mijn stomme verbazing was de 
route dimaal wel totaal omgegooid. René Ruis 
was met zijn vijfde jel.Y:idjar-en bezig, want 
hij flitste voqruit in deze cross. 

De eerste J ungfrauperikelen hebben ook 
weer de kop opgestoken, want de 
formulierer zijn bij verscheidene lieden al 
richting Zwitserland. Nu maar afwachten 
met internet erbij. 
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UITSLAGEN 

12/12 Cross H~fddorp 10 km 
mannen: 
03 J effrey Suilivan 
12 Getachew Ayele 
17 Bas Gevaert 
33 Arno Molenaar 
36 Nico Treep 
ma"'' ~., 40-45: 
13 Jolt Bosma 
21 Bert Boesten 
mcnn~n 4·5-50: 
ü~ l'ot1 vrm DCïcrn 
. 1annen 50-60: 
06 Dick Klooster boet, 
08 Reni Ruis 
dames 35+ 
08 Mar:am1e Huisman 

0:37:43 
0:39:53 
0:41:15 
0:45:41 
0:46:35 

0:46:50 
0:51:19 

0:39:38 

0:47:40 
0:48:33 

0:29:38 

16/01 ::ro~;s Dfflef~ieht 10 km 
mannen: 
01 Jeffrey Suilivan 
15 Adrie Tol 
18 Nico T reep 
26 Roei Hoedt 
32 Jeroen Peeters 
mannen 45-50: 
01 Ton va_n Doorn 
mannen 50-60: 
05 Dick Kloosterboer 

0:34:13 
0:40:18 
0:40:27 
0:42:26 
0:44:00 

0:34:15 

0:40:45 

1J/02 f~ ,;:< V~id!oop BUnkert I 
Middenduin 10 km 
Veteranen II: 
Ol u1ck Kloosterboer 
03 René Ruis 
Veteranen I: 
03 Rob de Nieuwe 

AGENDA 

27/02 Cross Castricum 
19/03 Spaarnwoudeloop 
02/04 Gasthuisloop 
03/06 Bergen 

J. Peeters 

0:40:08 
0:42:02 

0:43:00 

10km 
30km 
21km 
21km 



Va' jour h~b ik f' 1 ~e vr:jwilligers hier in_ het clubblad persoonlijk bedankt . Dat gaf mij tevens 
de kans om iedereen ook even belachelijk te maken en aH .. ' · d;..;bieuze famil ierelat ies aan het 
licht te brengen. Dit jaar zo! ik niet zo laag zinken. Een verslag van de dag vind ik ook wat 
teveel (klinkt r.!. als het logboek van de padvinders van vr"oeger). Dus wat rest mij? Een gedicht 
? Prozo(c)? Verlate wensen voor een volgend M.illeniuM? Laat maar zitten !! 

t11.:1e mede~"Jerkers (m.:;.est U\'ers +vrouwen+ kinderen) veel dank voor jullie inzet. Het mocht 
wel degelijk batéi'l. De orgcl"lisatie was ~oed, alles liep op rolletJeS. Er waren helaas minder 
deelnemers dan ~- :1arop we hoopten. De loop is goed, de lokatie ook, nu de datum nog. Volgend 
jaar goed in de k~le ... Jer k')~~,..-.1 vc.oP een leeg v zekend ;_l de r•cg i~. 

U beni' neg niet van mij af. Op 19 maart graag weer. De Spaarnwoudeloop met (mogel ijk) een 
pastafestijn als afterparty. Graag nu vast opgeven bij Professor Appel of Doctor Boesten. Ik 
beloof (kan ik zonder' mee,• doen) dat het beter weer wordt dan vorig j aar. 

Bert Boesten 

D Spa\lrt'l~ out.~!oop op 19 maart 2000 

De Spaarnwoudeloop staat weer voor de deur. Het is dit jaar op 19 maart. Het is dan alweer de 
elfde keer dat veel mensen van onze club als vrijwilliger langs de kant van het parcours zullen 
st:1an cm aan al die zwoegende lo..-E..rs en loopsters Cc tïdersteuning te ve. !enen met 
routeocmwijzingen en/of verzorging. 

Beia~griJ-< n:euws dit jaar: de Spaarnwoudeloop beschikt nu over een eigen WEB.-SITE. 
l'l"l- "'"'n< '"ng"' ...... •. . . ... r ' ''/";"~ .l,....,.p n' "-,..;i•n~.;.;-. -•"~ a"'-·i-4' • • " . .. ~ ~"' \.A4Jt.t~\.: ·..,...;..ivv . 1 

Wij adviseren iedereen die wil meerennen bij de Spaarnwoudeloop om z ich via deze 
~lektronische snel~;eg in te schrijven. Dat gaat snel, en het geeft geen wachtt ijd bij de 
inschrijving op zor·dagochtend 19 maart a.s. 
Ook willen wij graag onze inschrijvingsmogelijkheden via het www. uitproberen. 

Dus, op 19 maart 2000: kom helpen of kom rennen .. .... misschien schijnt de voor jaarszon .... je 
ku:ri' het n:et we· i ~n .... 

De Lange-Afstandgroep. 
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NK-Brons veldloper Ton van Doorn 
NUMEGEN • Tijdens het NK veldJoop voor veteranen is Ton van 

· ~ Doom derde geworden in àe klasse 40-45 jaar. In Nijmegen 
moest de atleet van av Haarlem twee atleten voor laten gaan. Na 
twaalf kilometer kwàm hij tot een tijd van 39 minuten en 25 se
conden. Van Doom: "Meteen na de 'Start werd er hard gelopen. 
Ik probeerde het tempo vast te houden maar in de tweede ron-
. d; moest ik veel .laten liggen. Ik werd toen ook gepasseerd door 
Theo van de Veer, die tachtig meter voor m.e kwam te lopen. In 
de slotfase kwam ik nog dicht in de buurt van Van de Veer, 
maar uiteindelijk kwam ik twee seconden te kort." 



Tweede plaats Ton van Doorn in Haarlemse Dreefzichtcross 

Voor regionale atleten is er bij wedstrijden doorgaans 
weinig eer te behalen als Marianne van de Linde en J ef
frey Sullivari aan de start verschijnen. Het duo toonde 
zich ook gisteren tijdens de Dreefzichtcross in Haarlem 
oppermachtig. Suilivan zegevierde f1a tien kilometer in 
een tijd van 34 minuten en 13 seconden. Van de Linde 
legde haar race over 68ûü meter af in 25.59. 
HAARLEM • MONNE REIT.:.:S::.:M::.:A.:._ __ _ 
MEDEWERKER . 

Van de Linde heeft met haar 
derde opeenvolgende zege alle 
wedstrijden in de Haarlemmer
hout op haar naam geschreven. · 
Eerder organiseerde atletiek
vereniging Haarlem de cross, 
die meetelt voor de Kennemer 
Cross Cup, in recreatiegebied 

A. V a a 

Spaarnwoude. Omdat het daar . 
te duur werd, week av Haarlem 
uit naar de Haarlemmerhout 
Gisteren trok de wedstrijd 165 
deelnemers op de langste af
stemden en 54 kinderen voor 
een race over 3300 meter. .,Het 
aantal bij de senioren viel wat 
tegen. Waarschijnlijk hadden 
we concurrentie van c ~ Von
.äelparkloop in Amsterdam. 

e kies 

Misschien dat we volgend jaar 
eens naar een andere datum 
moeten kijken. Bij de jeugd 
hadden we dlie keer zo veel' 
kinderen als vorig jaar. Ik hoop 
dat we dat kunnen doorzet
ten", meldde Bert Boesten na
mens de organisatie. Na de eer
ste doo rkomst leidde Van de 
Linde bij de vrouwen. Enkele 
meters achter haar liep Ingrid 

.Coster, maar die had geen ant
woord op de versnelling van de 
Haarlemse halverwege de 
tweede ronde . .,Die versnelling 
ging gemakkelijk, maar ik ben 
nog niet klaar voor de grote 
wedstrijden. Ik ben dlie weken 
grieperig geweest en dan val je 
weer een stuk terug. Heel gelei-

ielart 
ATLETIEK ~ MONNE REITSMA 
MEDEWERKtR 

Ruud Wielart is bij atletiekvereniging Haarlem 
(A VH) uitgeroepen tot atleet van de afgelopen 
eeuw. De Haarlemmer zette bij het hoogspringen 
voor Nederland geheel nieuwe normen neer, die 
twee decennia lang onaantastbaar bleken. fn het 
clubblad van AVH stelde Frank van Ravensberg 
een top lOO~lijst samen. 

verden genoeg feiten op voor de lijst, d~ .~ wordt · 
aangevoerd door Wielart De twintigvoudig Ne
derlands kampioen zette op 1 september 1979 
een Nederlandse record van 2.28 neer. Een hoog
te die pas afgelopen zomer werd verbeterd door 
Wilhert Pemlings. 

Van Ravensberg, die zelf de achtste plaats be
zet naar aanleiding van zijn dertien medailles die 
hij bij de nationale kampioenschappen won, 
putte voor de nodige infcmnatie uit verschillende 
bronnen. Ranglijsten van de KNAU, artikelen in 
het Haarlems Dagblad en het archief van A VH Ie-

Een gemis in de prachtige loopbaan van de ei
genzinnige Wielart is deelname aan Olympische 
Spelen. Voor Montreal 1976 werd hij door het 
toenmalige NOC-bestuur te licht bevonden. Keer 
op keer bewees hij de gevraagde hoogte aan te 
kunnen, maar hij mocht niet. Vier jaar later vol
deed hij al snel aan de eis voor Moskou, maar 
ditmaal sloeg het noodlot toe. Blessures verhin
deren deelname in de voormalige Sovjet-Unie. 

Op de tweede plaats zette Van Ravensberg de 

delijk ben ik weer wat meer 
gaan doen, maar het is nog niet 
ouderwets. De verzuring slaat 
nu eerder toe. Tijdens deze 
wedstrijd ging het wel goed. 
Het duurt nog even voordat ik 
deelneem aan grote wedstrij
den zoals Tilburg en Breda. 
Dan moet het eerst ee., stuk be
ter gaan." 

In Haarlem bedroeg het ver
schil met de nummer twee, 
Coster, achttien seconden. De 
derde plaats was voor Els Raap, 
die 26.40 klokte. 

Bij de mannen was het ver
schil tussen de top drie een 
stuk ldeiner. Achter Sullivan 
legde Ton van Doom knap be
slag op de tweede plaats. De ve-

teraan is toch al in vorm want 
vorige week in Egmond toonde 
hij zich de sterkste in de klasse 
van 45 tot 50 jaar. Na het duo 
van AV Haarlem legde Ralph 
Apeldoorn beslag op de derde 
plaats in een tijd van 34.23. De 
atleet van het Beverwijkse DEM 
had in de derde ronde geen 
antwoord op de versnelling van 
SuUivan en Van Doom. 

I-:fet trio had al snel na de 
start afstand genomen van de 
overige deelnemers om vervol
gens in de laatste ronde de ere
plaatsen te verdelen . Zoals ver
wacht toonde SuJlivan zich de 
sterkste. De Haarlemmer had 
niet echt lekker gelopen. ,.Ik 
heb puur gelopen met de ge-

t beste atleet ·v n 

• c ~ 
' dachte om heel de finish te 

ien. Vorige week kreeg ik tijd 
de halve marathon van 
mond op het strand !ast 
mijn kuiten. Eigenlijk had 
vandaag niet op mijn wed;,tr 
schoenen .moeten gaan lor 
maar in zwàre train ingsscr 
nen. Ik zie wel hoe mijn k\1 
zich houden, ma; :k \.vil er 
snel naar lat en kijken." 

Over twee weken , zonda! 
januari, staat de volgende ,_. 
strijd van de Ken nemer C 
Cup op het program ma. · 
wordt in Velsen-Zuicl 
Beeckestijncross gelopen L 
de laatste wedstrijd voor ' 
dag 27 februari in Castricu.: 
het programma s, · t . 

eeeuw 
iegendarische bestuurder ir. Adriaan Paulen. In 
1920 nam hij deel a..1 n de Spelen van Ant\1\'erpen. 
Op de 800 meter eindigde hij als zevende. Een 
maand later was hij aanwezig bij de oprichtings
vergadeting van AVH. Hij werd meteen lid. In 
1924. nam hij in Pruijs deel aan de Spelen. Nadat 
hij stopte met actieve atletiek, werd hij lid van de 
Nati.onale Technische Commissie van de KNAU. 
Tussen l9Lf4 en 1964 wa"> hij voorzitter van de 
nationale bond. In 1976 werd hij president van 
de IAAF. Vijf jaar later trok hij zich terug bij de 
stemming voor een nieuwe ambtstermijn. Zijn 
Italiaanse tegenstander Primo Nebiolo, die vorig 
jaar overleed, had de nodige stemmen gekocht 
en dat stond Paulen tegen. [n mei 1985 overleed 
Paulen. Niet lang na zijn overlijden werden de 

jaarlijkse Fanny Blankers-Koen Games in He 
lo omgedoopt in de Adriaan Paulen-Memorü 

De derde plaats op de lijst is weggelegd VO( 

te vroeg overleden Stijn Taspers. In 1984 werc 
onbekende hartafwijking hem op 23-jarige 
tijd fataal. In 1980 werd. Jaspers lid van AV f. 
Iem. Al snel bleek de middenlangeafstandsl 
over veel talent te beschikken. Alleen kree 
bijna geen gelegenheid om dat te laten zien. 
De top tien en hun discipUne: L Ruud Wielart (hoog: 
gen); 2. Ad Paulen (middenlangeafstand); 3. Stljn J; 
(middenl.angeafstand); 4. Mario Westbroek (sprint); 5. 
Kaan (horden): 6. Cor !..ar 
(polsstokhoogspringen/tienlcamp); 7. Rinus van den 
(sprint); 8. Frank van Ravensberg (snelwandelen); ~ 
van der Zee (polsstokhoogspringen); 10. Pau!Jaspers 
denl.angeafscand) . 

!·1· 



KONINKLIJKE NEDfJtL.\NOSf AREllEK UNIE 

Scheenbeenklachten 

Inleiding 
Een van de meest voorkomende overbelastingsblessures bij lopen, zijn de scheen
beenklachten. Andere benaminren voor deze aandoening zijn onder meer 'shin 
splints', 'springschenen', 'periostitis' of 'beenv!iesontsteking' . De pijnklachten 
bevinden zich over het algemeen op de overgang van het middelste naar het 
onderste 1/3 deel van het onderbeen. Vaak zijn ook de kuitspieren aan de bin
nenzijde van de kuit stijf en pijnlijk. In de beginfase is de pijn tijdens en na 
sportbeoefening va2k wel te dragen. Als er, zonder maatregelen te treffen 
'gewoon' doorgetraind wordt, kan de pijn tijdens lopen ~n springen dusdanig 
toenemen dat sporten onmogelijk wordt. In dit stadium zai vaak ook pijn gevoeld 
worden in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij hard de trap af lopen. 

Oorzaken van dez~ scheenbeenklachten 
Meestal is een samenspel van factoren verantwoordelijk voor het ontstaan van de klachten. 
• In een korte tijd te veel, te vaak en te snel lopen of springen. Met name aan het begin van het seizoen of 

na een blessureperiode wordt deze fout vaak gemaakt. 
• Eenzijd ige train ingsvormen, met name heuveltraining en sprongkrachttraining, zijn berucht. 
• Lopen op een harde ondergrond (asfalt, beton) in combinatie met slecht schokabsorberend en 

ondersteunend schoeisel. Spikes zijn berucht! 
• Aanwezigheid van sportrelevante afwijkingen, zoals een beenlengteverschil, (geringe) standafwijkingen 

van de voeten (knik-platvoeten, holvoeten) of een tekort aan spierkracht van de voet- en kuitspieren. 

Hoe voorkom je deze scheenbeenklachten? 
Om deze blessure te voorkomen, is het raadzaam om onderstaande 'preventietips' 
na te leven bij het sporten. 
• Warming up 

Doe een goede warming-up. Loop vijf à tien minuten rustig in en voer daarna 
in ieder geval de aangegeven rekkingoefeningen uit. let goed op de 
aangegeven uitgangshouding en de wijze waarop de rekkingoefeningen 
moeten worden ui1gevoerd. Bij het uitvoeren van de rekk ingoefeningen mag 
geen pijn optreden. Hou de rekkingoefeningen zo'n vijftien à twintig seconden 
vol en herhaal iedere oefening twee tot drie maal per been. 

• Goede trainingsopbouw 
Zorg voor een goede trainingsopbouw. Verhoog de intensiteit en de omvang 
van de trainingen niet te snel. Als je de training wilt uitbouwen, verleng dan 
eerst de duur van de trainingen en pas later het tempo. Ook na een blessure- of 
ziekteperiode moet de training weer (zeer) geleidelijk tot het oude niveau wor
den opgevoerd. Voorkom eenzijdige (sprongkracht)trainingsvormen . 

• Ondergrond 
Vermijd langdurig lopen of springen op een harde ondergrond. Loop en spring 
liever op een zachte ondergrond (gras, bos). 

• Spierversterkende oefeningen 
Voor alle atleten (ook voor lopers) is het belangrijk om over een basisniveau 
aan kracht(uithoudingsvermogen} te beschikken. Vraag je trainer een algemeen 
spierversterkend oefenprogramma voor je op te stellen, bijvoorbeeld met 
handhaltertjes of in circuit trainingsvorm. Besteed in ieder geval 

Els Stolk, bandsarts KNAU SPCRi 
BLESSURE 

\f~U 



aandacht aan spierversterking voor de voetspieren, de 'voetheffers' en de 
kuitspieren. De voetheffers kan je bijvoorbeeld trainen door 'op je hakken ' te 
lopen, waarbij je je voorvoeten zoveel mogelijk omhoog houdt. De kuitspieren 
kun je trainen door met je voorvoeten op een verhoging te gaan staan 
(bijvoorbeeld een traptrede}. 'Zàk ' beheerst met de hakken omlaag en kom 
vanuit deze~stand beheerst omhoog tot op je voorvoeten. Herhaaf de oefening, 
nadat je weer beheerst de uitgangshouding hebt aangenomen. 

• Goede techniek 
Probeer met de juiste techniek te lopen, waarbij de vv .... ,<:,î recht naar voren 
wijzen, op de buitenkant van de hak wordt geland en de voet over de binnen
zijde van de bal van de voet afgewikkeld wordt. 

'" Sportschoenen 
Draag soepele en goed passende sportschoenen met een schokdempende zool 
en een goede ondersteuning van de hiel en voetboog. \Vanneer de voeten de 
neiging vertonen bij de afwikkeling te veel naar binnen weg te zakken 
{'overpronat ie'), gebrûik dan schoenen die dat tegengaan. Een goede 
sportspeciaalzaak kan hierover adviseren. Realiseer je dat de meeste spikes 
geen enkele schokdemping of ondersteuning geven. Train dus zoveeî mogelijk 
op je gewone sportschoenen. Overweeg de aanschaf van trainingspikes die 
wel een zooltje hebben. 

• Cooling-down 
De beschreven rekkingoefen ingen moeten ook \ .orden uitgevoerd in de 
cooling-down na iedere wedstrijd of training. De cooling-down kan verder 
bestaan uit rustig uitlopen en enkele losmakende, ontspannende oefeningen. 

Wat kan je doen als deze blessure (toch) is ontstaan? 
Wees alert op het begin van de pijnklachten. Een zeurende pijn tijdens of vlak na sportbeoefening is 
niet normaal! 'Door de pijn heen lopen', leidt van kwaad tot erger. Een scheenbeenklacht kan het 
begin zijn van een vermoeidheidsbreukje in het scheenbeen! Volg, om erger te voorkomen, at in het 
beginstadium, de hieronderstaande regels op. 
• Voer bovenstaande preventietips uit 

Voer (alsnog) boveostaande preventietips uit. 
• Pas de training aan 

Vaak kan het tijdig aanpassen of stoppen van beiastende trainingsvormen al voldoende zijn om een 
beginnende blessure te laten genezen. Denk hierbij aan vermindering van de snelheidstraining en 
aanpassing van de ondergrond of schoeisel (spikes!) waarop getraind wordt. Vaak kun je toch nog 
goed in conditie bli jven door andere bewegingsvormen op te zoeken waarbij de kuitspieren en het 
scheenbeen niet te zwaar belast wordt zoals fietsen, Aqua )élggen of steppen. 

• Koelen 
Als de blessure in een beginstadium verkeert, koel het scheenbeen dan na de training zo'n vijftien 
minuten met ijs. Dit kan het beste door met een ijsblokje langs de pijnlijke plek te masseren. 
Herhaal deze ijsmassage zo'n drie tot vij f keer per dag. Ook als de blessure langer bestaat, kan het 
nuttig zijn om het scheenbeen meerdere keren op een dag te koelen. 

o Massage 
Als de kuitspieren stijf zijn, laat dan deze spieren masseren. 

~ Vraag sportmedisch advies 
Als bovenstaande maatregelen niet binnen twee tot vier weken ieiden tot een duidelijke verminde
ring van de klachten, ga dan naar de huisarts of sportarts, werkzaam in het ziekenhuis of op het 
Sportmedisch Adviescentrum (SMA). Deze kan dan beoordelen of fysiotherapeutische behandeling 
of het aanschaffen van nieuwe sportschoenen of het laten aanmeten van sportsteunzolen door een 
orthopedisch schoenmaker voor jou zinvol is 

Els Stolk, bondsarts KNAU 



Rong I ijsten 1999 
Meisjes C 

80 meter 600 meter 
1. Sanne Immer 11.3 1. Son~ !mmer 1.59...4 

Bibion Stokhof 11.3 2. Sanne v. Buchem 2.00.1 
3. Sabine Munk 11.5 Naomi v. Rijn 2.00.1 
4. Sanne v. Buchem 11.7 4. Sabine Munk 2.01.2 
5. Naomi v. Rijn 1~ .0 

6. Chrysta! v. Kleef 12.4 1000 meter 
1. Sanne v. Buchem 3.46.8 

150 meter 2. Naomi v. Rijn 3.54.4 
1. Sanne Immer 21.2 
2. Sabine Munk 21.7 80 meter horden 
3. Naomi v. Rijn 23.5 1. Sanne Immer 14.0 

2. Sabine Munk 16.1 
300 meter horden 3. Sanne v. Buchem 16.5 
1. Sanne Immer 53.6 4. Naomi v. Rijn 17.4 

Verser i !:!gen Hoogspringen 
1. Sanne Immer 4.74 1. Sanne Immer 1.50 
2. Sanne v. Buchem 3.94 2. Naomi v. Rijn 1.20 
3. Chrystoi v. Kleef 3.66 3. Sabine Munk 1.05 
4. Sabine Munk 3.62 
5. Naomi v. Rijn 3.47 Discuswerpen 

1. E :.:mne v. Buchem 16.22 
KQgelstoten 2. Sanne Immer . 14.90 

1. Sanne Immer 7.92 3. Bibion Stokhof 13.76 
2. Sabine Munk 6.45 4 N . R .. .. aomt v. 'Jn 10.83 
3. Bibion Stokhof 6.14 
4. Naorni v. Rijn 5.80 Speerwerpen 

L San. . lrnmer 22.86 
4 x 80 meter 2. Sanne v. Buchem 21.07 
1. Sanne I, Sanne B 45.0 3. Sabine Munk 15.22 

Sabine, Naomi "•. Naomi v. Rijn 12.86 
5. Chrysta! v. Kleef 12.64 
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Meisjes D . 
60 meter 600 meter 
1. Amber Did<man 9.1 1. Amber Dickman 1.56.4 
2. Puck Winnubsi' 9.2 2. Ano•· ' , · ~_u i ~ 1.58.2 
3. Maoike de Jong 9.3 3. Mooike de Jong 1.58.3 

Jirina van Kesteren 9.3 4. Jirina van Kesteren 1.59.4 
5. Anouk Muis 10.2 5. Puck Winnubst 2.13.8 
1000 meter 60 meter horden 
1. Amber Dickmon 3.34.5 1. Puck Winnubst 11.6 
2. Mooike de Jong 3.38.8 2. Maaike de Jong 12.6 
3. Anouk Muis 3.48.0 3. Jirina van Kesteren 12.8 

4. Amber Dicktnan 13.0 
Verspringen 5. Anouk Muis 13.1 
1. Maaike de Jong 3.99 
2. Amber Dickman 3.93 Hoogspringen 
3. Puck W innubst 3]9 1. Amber Dickman 1.30 

4. Jirina van Kesteren 3.73 Maaike de Jong 1.30 
5. Anouk Muis 3.60 Puck Winnubst 1.30 

4. Anouk Muis 1.20 
Koge.lstoten 

1. Amber Dickman 7.66 Speerwerpen 
2. Puck Winnubst 7.47 1. Amber Diekroon 21.19 
3. Jirina van Kest eren 6.72 2. Puck Winnubst 14.12 
4. Maaike de Jong 6.10 3. Maaike de Jong 14.0 3 
5. Anouk Muis 5.88 4. Jirina van Kesteren 13.71 

5. Anouk Muis 10 .81 
4 x 60 meter 

1. Amber, Puck 35.7 
Maaike , Jirina 

Jongens C 

100 meter 800 meter 
1. Alexander Rijff 1J.9 1. Bos de Wit 2.22.7 
2. Mark Schutte 15.1 
3. Rene Bussing 15.2 

1000 meter 100 meter horden 
1. Mark Schutte 3.52.5 1. Alexander Rijff 20.5 

2. Rene Bussing 22.8 
Versprin-gen 
1. Bas de Wit 4.65 Hoogspringen 
2. Ale~ancier Rijff 4.53 1. Mark Schutte 1.20 
3. Rene Bussing 3.93 
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Mar:~ Schutte 3.93 

Kçgeistoter. Speerwerpen 
1. Jercet1 Adelaar (u) 8.07 1. Mark Schutte 24.74 
2. Mark Schutte 7.62 

9iscu:.:,;crt>en 4 x 100 meter 
1. Bas de Wit 27.44 1. Bas, J eroen, 55.0 
2. Mar'k Schutte 16.96 Mark, Alex 

Jongens D 

30 mct(:;r 1000 meter 
1. Sjoer·d Lt~l~iler 11.4 1. Mitche!l Ciaassen 3.30.9 
2. Jeroen Ade~aor 11.7 2. Sjoc. "'' Le"; her 3.33.0 
3. Mitchell Claasse11 12.0 3. Sven Bergfomijs 3.41.7 
4. Sven Berghuijs 13.3 4. Jeroen Adelaar 4.11.1 

80 meter horden Verspringen 
1. Sjo~rd Lether 15.0 1. J eroen Adelaar 4.17 
2. Mitchefi Ciaassen 15.8 2. Sjoerd Lether 4.15 
3. Sven Berghuijs 19.0 3. Mitchell Ciaassen 4.08 

4. Sven Berghuijs 3.53 
Hoogsprittgen 
1. Mitchell Claasse,n 1.25 Kogelstoten 
2. Sjoerd Lether 120 1. Jeroen Adelaar 10.29 
3. Sven Berghuijs 1.05 2. Sven Berghuijs 6.73 

3. Sjoerd Lether 6.38 
Speerwerpen 4. Mitchell Ciaassen 6.18 
1. Jeroen Ade!'lar 29.18 
2. Sven Berghuijs 23.14 
3. Mitchell Ciaassen 18.94 
4. Sjoerd Lether 18.16 

N.B. 
De meerkampresultaten zijn niet volledig bekend en daarom niet opgenomen. 

3de w~dstri.id crosscompetitie - Manniekendam 12 febr'\olari 
Door ziekte van de beoogde chauffeur kon de wedstrijd voor Maaike L, Sjoerd en 
Mitchell helaas niet doorgaan. Jirina deed het weer uitstekend door nu als 6de te 
finishen in een veld van 41!!! 

Indoorv.edstrijd Hoogkarseei 
Een end weg, goedbedoelende maar vaak wel belabberde omstandigheden, langs plaatsen 
waar je in al die jaren nog nooit van had gehoord, waar zouden we in hemelsnaam 
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terechtkomen .... in Hoogl<ar_spe!!! 
Jirina en Anouk waren ondanks omstandigheden aardig in vorm. Kogelstoten was prima 
met bijna allemaal verbeteringen. Sanne zou eigenlijk buiten haar hoogspringaanloop 
moeten beginnen om nog een beetje aanloop te kunnen maken, iets teveel gevraagd dus. 
Uitslagen: 

40 meter HooqSBri~en Kggelstoten ·· Verspringen 
Sanne Immer 6.1 1.40 8.73 
Anouk Muis 7.1 1.20 5.72 (pr) 
Puck Winnubst 6.4 1.30 6.08 (pr) 
Amber Dickman 6.5 1.25 8.27 {pr) 
Jirina v. Kesteren 6.5 1.25 (pr) 6.87 (pr) 
Mark Schutte 6.6 8.18 (pr) 3.75 

Trainingen 
Door het wegvallen van de indooraccomodatie in Den Haag en een niet al te actief 
programma in Amsterdam is het erg behelpen geweest dit indoorseizoen. Over 2 
maanden staan we al weer op de buit enbanen. Ir; maart komt nog wei de 
cross competitie-finale. 
Blijft dus over: TRAINEN. Februari en maart zijn altijd lastige maanden: slecht weer, 
geen wedstrijden, geen zin, geen ..... . 
Tot nog toe is de opkomst zeer goed. Als we nu ook nog willen trainen als we zijn 
opgekor(,en zijn we helemaal tevreden. Met andere woorden mooi kogelstoten, leuk 1000 
meter lopen, charmant speerwerpen .is allemaal heel aardig, maar over een paar weken 

moeten we ver kogelstoten, enz. Een beetje harder . - ~ - 'kerl doet vaak wonderen!!!! 

Trainingskamp Papendal . 
Voor de C-junioren bestaat dit jaar weer de mogelijkheid mee te doen aan een 
trainingskamp op het nationaal sportcentrum PapendaL Dit kamp wordt georganiseerd 
door de KNAU en de trainingen worden geleid door bondstrainers. Het vindt plaats van 
maandag 1 mei t/t.t donderdcg 4 mei (vertrek na de lunch). De deelnemers verblijven 
deze dagen op Popendal, waar twee keer per dag wordt getraind. 
De deelnemersbijdrage is /195,- per persoon. 
Er is plaats voor 30 jongens en 30 meisjes. 
De aanmelding moet schriftelijk plaatsvinden d.m.v. een brief naar het bondsbureau van 
de KNAU, t.a.v. sector atletiek, afdeling jeugd, postbus 567, 3430 ANNieuwegein. 
Daarbij moet ir.gesloten zijn een girobetaalkaart of eurocheque met het verschuldigde 
bedrag o.v.v. Voorjaarskamp Papendal en jongen of meisje. 
Deelnemers zijn vaak de betere atleten en diegene die daarbij willen gaan horen uit 
heel Nederland. 
Het kamp is zeer aan te bevelen. Als je wilt, schrijf je dan snel in, want de volgorde van 
binnenkomst is bepalend voor de definitieve deelname. 
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Uitsizg Dreefzicht-cross 3,4 kn1 
nr Voornaam Naam Categorie Startnum UM S Snelheid 

9 Tommie Laan M 428 0 17 29 11.668 
11 Thomas de Bakker M 382 0 17 41 11.536 
1.3 Yashin van Kesteren M 423 0 18 19 11.137 
14 Reinier Kop M 388 0 18 31 11.017 
15 Niels p·· ' IJ ; ia.~er A\ 395 0 18 32 11.007 
16 Jotte Kop M 389 0 18 48 10.851 
17 Tnom Voorn M 410 019 3 10.709 
21 Niels Welier M 386 021 8 9.653 
2?. Koen van de Laan M 426 0 21 9 9.645 
23 Loek Veenendaal A\ 371 0 21 29 9.496 
24 Jan Versluis M 390 0 21 41 9.408 
25 Tim van Leeuwe M 354 0 21 54 9.315 
26 Peter van Schie M 365 022 0 9.273 
27 Thijs Hoe'v~ M 407 0 22 34 9.040 
28 Mark Herman M 406 022 45 8.967 
29 Brian Stam M 399 0 22 49 8.941 
30 Jeffrey Stam M 400 0 22 50 8.934 
31 Riek Mesker M 357 0 22 58 8.882 

1 Jirina van Kesteren V 422 0 15 30 13.161 
4 Dewy van Schi ,~ V 397 017 46 11.482 
5 Tora van Schi~ V 363 0 19 22 10.534 
8 Ilona Wil! brink V 403 0 21 3 9.691 
9 Puck Mesker V 356 0 21 47 9.365 
10 Roony van Schie V 396 0 21 57 9.294 
11 Zoë van SchiP- V 364 0 21 59 9.280 
12 Muriel Bakker V 383 0 22 34 9.040 
13 Eva van der Erf V 402 022 46 8.960 
14 Debora van der Hdjden V 394 0 22 48 8.947 
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J.AARVE ~ t; AU E RING 

Hierbij nodigen wij u uit de Jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen op: 

D 0 D E R b A G 16 M A A R T 2000 

Belangstellende ouders/ verzorg>'...rS van onze jongste jeugd zijn als toehoorders welkom. 

Plaats: krachtcentrurr. A.V. Haarlem, Pim Muliersportpark te Haarlem. 
Aanvang: 20.00 pr.z.cies. 

AGENDA: 

1. Ope."ling door de voorzi·i-ter 
2. Ingekomen stukken 

Te behandelen stut<ken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de 
secretaris 

3. Uitreiking prestatiebekersionderscherdingen 
4. Jaarverslag van de. secretaris en jaarverslagen diverse commissies 
5. Jaarverslag van de pwningmeester 
6. Rapport van de kascommissie 
7. Verkiezing van het best..,ur 

Volgens rooster is aftredend: 
Baltien de Wit- v.d. Ree, secretaris (niet nerkiesbaar) 
René Moesman, commissaris (aftredend en herkiesbaar) 
Kandidaat bestuur§lid: 
Eveni"'...~ele voordrachten van kandid::tteil voor deze functie dienen, ondertekend door 5 leden 
en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, 10 dagen voor de vergodering te 
worden ingediend bij de secretaris. 
Tevens bekendmaking van de diverse commissies. 

8. Vaststellen van cie be9Nting 2000 
9. Ingekomen voorstel12n 

Voorstellen dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de secretaris 
(uiterlijk 6 maart 2000) 
• Bespreking rapport "Commissie Haarlems Atletiekaanbod 2000-2005" 

10. Verkiez:ng kascommissie 
11. Rondvraag 

Namens het bestuur 

Baltien de Wit - van de Ree 
Secretaris 

JAARVERSLAG OVER 1999 
Degene, die he-:- financieel verslag over 1999 vóór de jaarvergadering wenst te ontvangen, dient 
onderstaande strook uiterlijk 7 maart a.s. te geven aan, of te sturen naar de penningmeester. Het 
verslag zal dan binnen 1 week aan u worden toegezonden. 

Ik wil graag het jaarverslag over 1999 ontvangen. 

Naam: ......... ........... .......... ........ ....... ............... ... ............ ........................... ... ...... ......... ... ... . .. 

Adres: ...... ... ....................... ......................... .............. ................ ............................. ...... ...... .... . 

Postcode en woonplaats: ........ ....... ...... ...... .... .. ......... ................. ...... ......... ...... ... ... .. ....... ... ........ .. 
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Jaarverslag van d·e secretaris 1999 

Er ligt een druk jaar achter ons. Het beheer van de kantine op onze atletiekbaan vroeg veel tijd tl!."l inzet 
van diverse mensen. 
Niet alleen diende de k.anti.ï1e vijf avonden per week open te zijn, ook op de diverse wedstrijddagen en 
dagen dat de geme::Jnte de baan aan derden verhuurde werd een beroep gedaan op vele vrijwiiligers. Met 
veel inzet en moeite is een en anèer gelukt. Onze da..k gaat uit naar ieder~, die zich hiervoor sterk 
heeft gemaakt. 
Als bestuur hebben we ons dit jaar weer ingezet om de vereniging zo goed mogelijk te laten 
functioneren, daarbij terzijde gestaan door diverse commissies,' die ai daTI niet regelmatig bij elkaar 
kwamen en rapporteerden aan het bestuur via een contactpersoon. Het bestuur kwam maandelijks bij 
elkaar met uitzondering van de zomennaauàen. 
Vanuit sportief oogpunt gezien was 1999 een dieptepunt voor de herenpioeg van onze vereniging, 
gezien de degradatie van deze ploeg naar de 2e klasse. Weliswaar min of meer voorzien maar toch een 
enorme teleurstelling. Over het algemeen bleek er weinig belangstelling te zijn voor deelname aan 
baanwedstrijden. Een tendens, die te zien is door alie disciplines van de vereniging, met uitzondering 
v-an de echte wedstrijdliefhebbers 
Heel positief was het feit cl.at de CID-ploeg en de pupillengroep zich behoorlijk uitbreidden en dat de 
trainers konden rekenen op een goede trainingsopkomst Aan het einde van het jaar bleek het 
noodzakelijk om de pupillenploeg op te splitsen. Gelukkig kon worden voorzien in een extra trainer. 
Er werd dit jaar op verzoek va.• diverse ouders gestart met een recreatieploeg in de zomer, een avond in 
de week. Gezien het enthousiasme werd een doorstart gema?.kt in het winterseizoen. 
Wederom werden we dit jaar geconfronteerd met verhoginge.u van de baanhuur door de gemeente en de 
KNAU~tarieven, het..geen resulteerde in contributieverhogingen. 
Ledenverloop, het aantrekken van nieuwe leden dat waren de items waar een aantal leden van A V 
Haarlem zich het afgelopenjaar mee bezig hielden o.Lv. Leo 'lan der Veer. Dit naar aanleiding van een 
ingezonden brief van Leo op Je jaarvergadering over deze kwestie. Een verslag van het werk v-an dit 
groepje atleten heeft u inmiddels kunnen iezen in het clubblaÇ. 

Het bestuur 

Penningmeester Rcb de N ieuwe ·Nas aftredend en niet herkiesbaar wel was hij bereid in het bestuur te 
blijven als conunissaris. Gerard Metten werd door het bestuur voorgedragen als nieuwe 
penningmeester. Er waren geen tegenkan.d.idaten. Gerard en Rob werden door de vergadering benoemd 
als penningmeester en commissaris. 

Bestuurssamensteling 1999 
Voorzitter :Joop v.;.n Drunen 
Secretaris : Baltien de Wrt-van der Ree 
Penningmeester : Gerard Metten 
Commissaris : René Moesman 
Commissaris : Rob de Nieuwe 
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Het ledenbestand 

Het verloop van het ledenbestand in 1999 kan als volgt worden weergegeven: 
31-12-1996 31-12-1997 31-12-1998 31-12-1999 

Vrouwen/roeisie..s 

vrouwen 12 11 8 14 
Meisjes A 4 0 2 2 

B 3 11 4 2 
c 8 9 8 9 
D 9 10 9 6 

Pupillen )2 10 10 10 
Totaal 'ltrouwen/meisies 48 51 41 43 

Manrnmli.Q.nrum.$ 

Mannen 71 66 70 77 
JonQens \ 6 4 4 4 

8 
..., 

7 3 2 I 

c 6 1 4 4 
D 6 7 5 5 

Pupillen 8 10 15 27 
Ereleden 2 2 2 2 
leden van verdienste 4 ~ ~ 4 
Totaal mannen/jonQens 110 101 107 125 
Juryleden 1_3 jQ ~ § 
Totaai 171 157 176 

Het bijhouden van het ledenbestand is reeds vele jaren in de vertrouwde handen van Jas van Belle. 

Verslag technische commissie 

In de technische commissie zaten dit jaar: 
Ban Baauw (voorzitter), Erik Rollenberg (secretaris), Joop van Drunen en René Ruis. Naast veel 
terloops overleg zijn we zeven maal bijeengekomen. 
De trainersgroep bestond uit: 
Han Baauw -Senioren/Junioren A Midden Afstand 
Ruud Wielart - Senioren/Junioren A Sprint/Springen 
Timo van Kempen - Senim .. m Lange Afstand 
Rob Schlüter - Junioren B (tlm september) 

Erik Rollenberg 
Baltien de Wit 
Gerard Metten 

Recreatiegroep Senioren (vanaf november) 
- Ju.rüoren CID 
-Pupillen 
- Pupillen (t/m september) 

De TC betreurt de degradatie van de heren seniorenploeg uit de 1• klasse van de landelijke competitie, 
tegelijk constaterend dat dit negatieve resuli"..aat wellicht onvermijdelijk was. Door het wegvallen van 
verschillende atleten door blessures en een uit- en overschrijving op ongelukkige momenten werd de 
handhaving in àe l e klasse l~n moeilijke z.aak. Di~ tezamen met de bes .... hikbaarheid over een kleine 
groep wedstrijdatleten had een degradatie tot gevolg. 
Individueel vielen de prestaties dit ja rook tegen . Slechts een klein aantal atleten nam deel aan 



Nederla.'1dse kampioenschappen, waarbij geen finaleplaatsen konden worden behaald. 
De jWlioren A/B namen deel aan de landelijke 2e klasse competitie en behaalden een verdienstelijke 15~ 
plaats . · 
De jongens C/D namen deel aan de regionale 2~ klasse competitie voor C-junioren. De meisjes CD en 
meisjes C namen deel 3éU1 de regionale 2e klasse competitie. Alle drie ploegen eindigden in de 
middemnoot en konden zich niet klasseren voor een LJ1aleplaats. 
Het geringe aantal gerichte, serieuze wedstrijdatleten en de begeleiding bij wedstrijden die soms te 
wensen overlaat zijn t.vee redenen voor de tegenvallende rr ' · ?-1r. Positieve uitzonderingen van atleten 
zijn er zeker, maar htm aantal is te gering. Dat is jammer, want hierdoor wordt aan de belangrijkste 
waarde van atletiekbedrijving, te weten individuele vooruitgang en de wil en inzet dit te bereiken. niet 
toegekomen. 
De TC spreek-t de wens uit dat alle betrokkenen zich willen inzetten om het negatieve beeld om te zetten 
in een positievere toekomst. 

Verslag jeugdcommissie 

In 1999 werden de pupillen 2x per week getraind door Baltien de Wit Sr., geassisteerd door Gerard 
Metten terwijl de CID-ploeg ond1 · leiding stond van Et i~:: Rollen berg. 
Zowel de pupillen als de CID-jeugd namen de.el aan de regionale competitie en diverse wedstrijden. 
Toch constateren we dat hct aantai atlectjes, dat aan wedstrijden deelneemt niet erg hoog is. Bij de 
pupilten werden om die redenen diverse wedstrijdjes georganiseerd gedurende de trainingsavonden. 
Zoals al eerder vermeld was het trainingsbezoek prima te noemen. 
Een groep CU-atleten deed mee aan de meerkamp op de atletiekbaan van het Pim Mulierspórtpark. de · 
jeugdcommissie had er voor gezorgd dat er op de baan gekampeerd kon worden, hetgeen resulteerde in 
een heel gezellig weekend. Het zomerseizoen werd afgesloten met de onderlinge wedstrijden. 
Winnaars in 1999 werden: 
Jongens C/D : Jeroen Adelaar 
Meisjes C : Sanne Immer 
Meisjes D : Amber Dickman 
Pupillen A- J/M : Stein Metten 
Pupillen B - J/Iv1 : Eva van der Erf 
Pupillen C - J/I\tf : Tnijs Jansen 

In de wintem1afu1den werd er door pupiUen en C/D-jeugd getraind op de atletiekbaan op 
zondagochtend. De C/D-ploog trainde donderdagavoPd in de Extranhal en de pupillen op 
woensdagavond in de gymzaal van de PaulusschooL Eind november werd besloten 'een tweede uur te 
starten in'·de ziat · omdat meer dan 30 pupillen te veel van het gOede werd. Baltien de Wit jr. werd bereid 
gevonden een pupillen-ploeg te f'an trainen op zowel de woensdagavond als op de zondagochtend. In 
december werd onder zeer goede weersomstandig..~eden en met veel enthousiasme de traditl~ele 
veldl00f1 gelopen. · 
Ook al is er inmiddels een jeugdcommissie bestaande uit: Erik Rollenberg, Gerard Metten, Baltien de 
Wit Sr., Maïjan Dickman en Carla de Bakker toch is het werk van deze commissie nog niet echt op de 
rails komen te staan door diverse oorzaken, maar we hopen daar komend jaar verandering in te 'kunnen 
brengen. 

L.A.-commissie 

In '99 is het aantal papieren lerlen ongev;~er gelijk geh. leven. Het werkelijke '"rainingsbezoek 
(krachttraining en op zondagmorgen) ondervond een stijging. Rond 10- 15 (veelal dezelfde) atleten. 
Ook de niet officiële, maar wel echte "tlaarlem" training op dinsdag in de Hout blijft trekken. 



Gezelligheid speelt, m~ast prestatie een belangrijke bijrol. 
Ook dit jaar was Timo van Kempen onz-e trainer op de donderdagavonden in het zomerseizoen . 
Trainingen met vee! variatie en goede b~:geleiding. Ook de wintertraining staat onder auspiciën van 
Timo, hoewel hij niet altijd :\anwezig kan zijn. Allioewel Timo nog niet zo zeker is van voortzetting na 
het winterseizoen 1999-2000 hopen we op terugkeer op de donderdagavond. 
Uw LA kommissie bestaat uit Ad Appel, René Ruis, Evert v Ravensb-erg, Amo Molenaar en Bert 
Beesten. Met onze vaste vertege11woordiger uit het bestuur, Rob de N ieuwe is dit een basisteam die, 
naast gezelligheid, in het jaar ook nog enkele daden V\..rricht. 

Wij hebben in 1999 vier loopevenementP..n georga.11iseerd. 
De Dreefzichtcross (3.3, 6.6 e.1 9.9 km) als 4e cross in het Kennemer Cross Cup circuit, werd voor de 
tweede maal in de Haarlemmerhout gehouden. Met als uitgangspunt restaurant Dreefzicht is dit een 
goede keus. De deelname (ong. 250 mensen) was ongeveer hetzelfäe ten opzichte van 1998. Er zit één 
afgevaard.igd::l van de LA-commissie in het owrleg met de zes "Ke1memer Cross Verenigingen". 
De RunnerS\vorld Spaamwouddoop ( 10, 20 en 30 km) was dit jaar vanwege het zeer slechte weer een 
minder grCXJ': succes dan vorig jaar. Het parcours (een ronde van exact 1 0 km met elke km een 
aanduiding) zorgde voor positieve reacties. De eelname L- ·.j .c.: un ong. 450 mensen. Het 
sponsorschap van Runnersworld .verpt zijn wuchten a Met een aardige inzet van ook de jeugdige 
Haarlem Vlijwilligers liep de wedstrijd gesmeerd. In mei hebben we onze vrijwilligersgroep op pasta en 
pizza getrakteerd. Huize Molenaar stond voor ons O?en die avond, 
Bij de LION's loop (5, IO en 15 km) beleefde ongeveer dezelfde opkomst dan hetjaar daarvoor. Mede 
door de business-loop op de 10kmis het altijd een gezellig en rommelig gebeuren. 
Ook ditjaar weer steun bij de organisatie van "de Nacht van Zandvoort". Een business-loop op het 
circuit van Za11dvoort ten bate van de bewoners van Nieuw Unicum. De deelname was nog niet zo groot 
maar we hebben toch veel positieve en voorai dankbare reacties ontvange..TI. 

De mannelijke toppers in onze groep zijn voornamelijk heren op leeftijd. Deze veteranen roeren zich op 
regionale en soms nationale W':chr1jden goed. Echt jonge talenten (twintige ·s) zijn op dit moment niet 
voorhanden want de snelle senioren hebben allen de veeltig al in zicht. We hopen ook het vrouwelijk 
element in de LA-groep te kunnen vergroten. Met twee actieve leden is dit smaldeel erg klein . 

Hoogtepunt voor tek'1minste zeven LA-leden was deelname aan de Jungfrau marathon te Interlaken 
Zwit~erla.'1d.. l-T'lO;}ewrsöil o:·g. 1800 mctt'r. Alle zeven atlften zijn gefmisht. In het clubblad is 
hiervan uitgebreid verslag gedaan. 

In 2000 zetten we bovenstaande activiteiten voort. In het clubblad houdt het trio (Adri Tol, Jeroen en 
Frank..Peeters) u zo goed mogelijk op de hoogte over komende wedsirijden, gelopen wedstrijden, sociale 
onw.'ikkelingen en allerlei (on)zin betreffende de LangP-Afstand groep. 

Clubhladcommissie 

Ook dit jaar bestond deze commissie uit José Spaan-Capellen en René Ruis. Het dubblad versche:en·8x. 
Het inbinden en de verzending werd verzorgd door Wim Hartman, Truus van Voorst, An Schlüter en 
Wim Molenaars. Een speciale vermelding verdiend è i. • • .,,;e aan het clubblad van Fmnk van 
Ravensberg, die uit zijn schijnbaar eindeloos aanleverend archief de mb riek "De I 00 Haarlemse belden 
van de 20ste eeuw" samenstelde en ons zo liet meegenieten van een brok Haarlemse 
atletiekgeschiedenis. Ook het vrrs!ag van de Jungftau-marathon verdient een vermelding. 
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De wedstrijdorganisatiecommissie 

Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van AV Haarlem, t.w. Joop van Dnmen, Truus van 
Voorst-van Egmond, René Ruis en· KAV Holland_ Deze conunissie organiseerde in 1999 8 wedstrijden 
op onze :atletiekbaan. Uiteraar:d is het organiseren van wedstrijden alleen mogelijk dankzij de inzet van 
juryleden. 

Medische begeleiding 

Atleten met blessures konden een beroep doen op clubarts Frits Knuvelder. 

Krachtcentrum 

Het krachtcentrum is de thuisbasis van onze vereniging. In de \vintermaanden het ontmoetingspunt na 
de training, eventueel festiv1teitenruimte maar bovenal trainingsruimte voor onze atleten . Joop van 
Drun~m is met name, diegene die de taak op zich heeft genomen onderhoud/gebruik te_ coördineren. 
Iedereen dié gebruik !naakt var het krachtcentrum . :ent zich te houden aan de regels wat betreft 
training; schoonlnaak, opruimen en niet in de laatste plaats energieverbruik om een optimaal gebruik 
van de zaal en het in de hand houden van de kosten te kunnen blijven garanderen. 

Tot slot 

In dit verslag zijn diverse zaken betreffende het reilen en zeilen van onze vereniging aan de orde 
gekomen. Graag zouden wij in dit verslag wiilen aangeven dat het goed gaat met onze vereniging maar 
dat kunnen wij niet .AJ!e hens moot aan · dek om van 2000 een positief verenigin.gsjaar te maken en 
daarvoor hebben we de inzet nodig van al onze leden. Laten wij als bestut1r niet tevergeefs een beroep 
op u doen. 

Omdat de diverse verenigingstaken nog maar moeilijk te combineren zijn met mijn werk en mijn gezin, 
waarin iedereen naast school, studie en werk sportieve aspiraties heeft met alle gevolgen van dien, heb 
ik moeten bes_h1iten mijn functie als secretaris van onze vereniging neer te leggen. Als trainer van de 
pupillen, juryÏid, jeugdcommissielid zal ik echter mijn steentje blijven bijdragen aan onze vereniging. 1k 
dank iedereen voor het in mij gestelde vertrouwen en ik wens u ailen een heel goed en sportief 2000 toe. 
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AANVULLENDE RAPPORTAGE COMMISSIE LEO VAN DE VEER 

DE ORGANISA'flE VAN DE CLUB 

Op de algemene ledenvergadering i.r:1 1999 is een conunissie ingesteld die zich moest buigen over het 
Haarlemse atletiek~....nbcd gedurende de periode 2000-2005 
In het decembernummer van het dubblad trof u het tussenri.lrJPOlt van deze ~Dmmissie aan. 

In dit rapport wordt in de eerste plaats de idee benadruk-t dat de leden de club vonnen ("de club, dat ben 
jezelf'). Verder wordt een pleidooi gehouden om beter in te spelen op specifieke doelgroepen (Jongste 
ieugd; wedstrijdatleten (baan); lange afstandlopers en Tri..mmers/recreanten) en om een betere spreiding 
van (bestuurlijke) activiteiten te re-aliseren. 

Onderstaand volgt, als uitv;erking van bovenvermelde rapportage, een schematische aanzet voor een 
aangepaste organisatieopzet 

Hierin is gepoogd de verschillende doelgroepen een zelfstandiger plaats te geven en de taken binnen het 
bestuur en de conunissies evenw . ..:htiger te verdelen. M .. t deze opzet wordt te;, .;ns beoogd het vervullen 
van commissie- en bestuursfuncties aantrekkelijker te maken. 

Zou het niet zo zijn dat voor de meeste leden, ouders en sympathisanten geldt dat zij best iets voor de 
club willen doen, mits de omvang te overzien blijft, het om concrete activiteiten gaat en (bij voorkeur) 
tot tastbare resultaten leidt? 

TAKEN BESTUUR 

Tot de voornaamste taak van het bestuur behoo.rt: 

• het ontwikkelen van algemene beleidskaders: wat wil je als club bereiken; op welke groepen richt je 
je; welke koers zet je uit; welke middelen zet je hiervoor in; wat zijn prioriteiten, etc. 

o de afstem.'TI.ing tussen de versc.lillende commissies en bewaking van de algemene beleidsmatige lijn. 
De ontwikkeling van algemene beleidskaders is een taak va..-1. het bestuur; de uitwerking en 
uitvoering hiervan zullen veelal op coffilnissieniveau 1: · • • :d~rL Het is hierbij van belang de 
algemene lijn vast te houden . 

• de presentatie van het te voeren beleid en de verantwoording c:er de uitvoeri..ng (op de jaarvergade
ring, maar ook in het clubbl -d). 

o het beheer van het huishoudboekje van de vereniging, d.w.z. het opstellen van de begroting en 
rekening en het bijhouden va..ï de ledenadministratie. 

s het regelen van facilitef'.en, zoals trainingsaccommodaties, materiaal en trainers. 

o het vertegenwoordigen van de club in een aantal exteme contacten (zoals gemeente en de KNAU) 
en bij het aangaan van contracten (o.a. baanJmur; contracteringtrainers; samenwerkingsvonnen). 

• het ontwikkelen van kaders voor de communicatie bin.'1en de verenigjn~ en naar de buitenwereld. 

ct het ontwikkelen van kaders voor een sponsorbeleid . . 
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SAMENSTELLING DAGELIJKS/ALGEMEEN BESTUUR. 

Het best.ilur·is opgebouwd uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitteï, peimingmeester, secretaris en manager faciliteiten. 

Het Algemeen Bestuur bestaat uit het Dagelijks Bestuur, aangevulà met de voorzitters van de 
verschillende cow..missies. 

TAAK"VERDELING DAGELIJKS/ALGEMEEN BESTUUR. 

De voorzitter is belast met de algemene coördinatie en met het communicatiebeleid, en regelt de verte
genwoordiging van de club in offi.ciëie eÀ'teme contacten. 

De penningmeester stelt de begroting en rekening op, coördi.."leert de ledenadministratie, en ontwikkelt 
het algemene sponsorbeleid. 

De secretaris voert het secretariaat van de club en is tevens belast met de voorbereiding van de 
algemene beleidsontwikkeling. 

De manager faciliteiten heeft de zorg voor het regelen van accommodaties, materiaal en trainers (incl. 
verhuUï krachtcentrum). 

In het Dageiijks Bestuur, dat ca. 1 x per maand vergadert, worden de lopende beslommeringen (voor 
zover niet behorend tot de taken van de verschillende commissies) afgehandeld en worden agendapunten 
voor het Algemeen Bestuur voorbereid. 

In het .A.Jgemeen Bestuur (dat minstens 6 x per jaar vergadert?), worden de grote lijnen besproken en 
worden uitvoeringsproblemen opgelost . 

. . ··:· 

COMMISSIES. 

Onder. de paraplu van het bestuur, maar met relatieve zelfstandigheid, fungeert een aantal commissies. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen commissies voor de verschillende doelgroepen waarop de 
vereniging zich richt (de zgn. doolgroepencommissies), en commissies voor algemene taken (de zgn. 
functionele commissies). 

Er zijn doelgroepencommissies voor: de Jongste Jeugd; Wedstrijdatleten (baan), lange afstandlopers en 
T !immers/recreanten. 

Er zijn functionele conunissies ten behoeve van: het clubblad, de wedstrijdorganisatie, de kantine, 
publiciteit en evenementen, en (uiteenlopende vormen van) sponsoring (inciusief advertenties). 

ledere commissie bestaat uit een voorzitter en een beperkt aantal leden. De voorzitters van de 
verschillende commissies maken deel uit van het Algemeen Bestuur van de vereniging. 
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TAKEN DOELGROEPENCOMMISSlES. 

De doelgroepencommissies zijn in de eerste plaats belast met de invulling van de algemene beleids
kaders voor de specifieke doelgroep. De algemene beleidskaders worden door het bestuur ontwikkeld; 
de invulling vindt plaats door de commissies. 
Onderdeel van deze invulling is de afstemming met de leden van de doelgroep en de betreffende trainer. 

Het aanboren van ondersteuning door ouders en relat1es, en het organiseren van speciale activiteiten 
(gericht op de betreffende doelgroep) behoren eveneens tot de taken van een doelgroepcommissie. 

De commissie kan voorsteHen doen voor de besteding van specifieke begrotingsposten. 

Op basis van periodieke evaluaties onder leden van de doelgroep doet de commissie (via de betreffende 
voorzitter) voorsteilen t.b.v. de algemene beleidsvorming in het Algemeen Bestuur. 

TA:KEN Fl.JNCTIONELE COMMISS!ES. 

De functionele commissies zijn i de eerste plaats hela . met de invulling van de door het bestuur 
onny~kkelde algemene beleidskaders. 

Het aanboren van ondersteuni..'lg voor de uitvoer~'1g van de verschillende activiteiten behoort eveneens 
tot de taken van een functionele commissie. 

De commissie kan voorstellen doen voor de besteding van specifieke begrotingsposten. 

Op basis van periodieke evaluaties onder de !eden doet de commissie (via de betreffende voorzitter) 
voorstellen t .b.v. de algemene beleidsvorming in het Algemeen Bestuur. 

STANDPUNT BESTUUR AV HAARLEM 

Het bestuur heeft met waardering kennisgenomen van de voorstellen van de commissie en is van mening 
dat er een goet1 sl:u~ v,erk verr!cLt is mct: h;.mteerbare voorstellen. 
Het bestuur kan zich in grote lijnen vinden in de voorstellen van de commissie. Het bestuur stelt hierbij 
als voorwaarde dat de functionele commissies worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Hiervoor zijn 
naar de mening van het bestuur een tweetal redenen aan te wijzen: 
• V oor een deel lopen de activiteiten in elkaar over en kunnen er zo onnodige afstennningsproblemen 

ontstaan .. 
• A V Haarlero is een.kleine vereniging, dit dient zÎ(.ü te vertalen in de structuur. Hierbij houdt het 

bestuur rekening met het gegeven dat het aantal vrijwilligers voor activiteiten beperkt is en dat de 
bemensing van de doelgroepcommissies hierbij voorrang heeft. 



. . 

.. 

Notulen jaarvergadering AV Haarlem d.d. donderdag H maart 1999 

1. Opening 

Openingswoord van de voorzitter. 

Beste mensen, 

Hartelijk welkom op onze jaarvergadering, een speciaal welkom aan ons lid van verdienste Ruud 
Wielart. 
Deze vergadering is de vergadering \vaarin uw bestuur verantwoording at1egt omtrent het reilen en 
zeilen van de vereniging over het afgelopen jaar 1998 . 

Hetjaar 1998 was voor de A.V. Haarlem nu niet bepaald eenjaar vol hoogtepunten . 
Jammer was dat wij ook in 1998 wederom met een -zij het kleine- achteruitgang van het ledenaantal 
genoegen moesten nemen. 
Reeds enkele jaren kampt onze vereniging met een achteruitgang van het ledenaantaL 

In 1995 was de achteruitgang 
1996 
-1997 
·1998 

6% 
7% 
2% 

Hopelijk mogen wij 1999 afsluiten zonder een verlies aan leden. 
Financieel was het een redelijk jaar, de begroting over 1998 gaf een nadelig saldo aan van f 5 .400,--. 
We konden het jaar echter afsluiten h1et een belangrijk lager nadelig saldo, namelijk f 1.042,43. Een 
zuinig beleid en een financiële opsteker opgebracht uit de wedstrijden georganiseerd door onze Lange 
Afstand Commissie zorgden hiervoor. · 
Wanneer echter ons ledenaantal 'Tiet 20 a 25 leden zou toenemen da<'1 betekent dit een sluitende 
begroting. 

Een overzicht van onze commissies: 

Onze Lange ft..fsta.>1d Commissie :ti.eeft ook in 1998 een aantal wedstrijden uitstekend georganiseerd. 
Deze wedstrijden reeks leverden een belangrijk positiefvoordeel op, maar vooral belangrijk is de 
goede organisatorische kwaliteit van deze wedstrijden . 

De Wedstrijd Organisatie Commissie van de Haarlemse atletiekverenigingen "Haarlem" en ''Holland" 
organiseerde gedurende het zomerseizoen een achttal wedstrijden. Hoewel door de stijgende kosten 
zoals baanhuur/electronische tijL<waameming etc. het ü10eilijk zal worden om nog kostendekken te 
werken leverde de wedstrijden toch nog een klein positief saldo op. 

Jeugdcommissie: 
Aan het eind van het jaar 1998 kon er dan toch een Jeugdcommissie voor de pupillen en CID jeugd 
geformeerd worden. Wij zijn benieuwd naar de impulsen die deze commissie weet te geven aan onze 
jongste jeugd. 

Het clubblad 
José Spaan-CapeUen, René Ruis en de dames en heren van de inbindploeg, waarvan het oudste lid 
Wim Molenaar op 20 november jl., de 90-jarige Ie~ -"tijd bereikte, zorgde '· .- voor dat de "Wissel" in 
1998 acht maal kon verschijnen. 
Verheugend was h·et ·dat er v::m verschillende leden uitstekende kopij aangeleverd werd. 
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Tot slot grote hulde aan het echtpaar Truus en Lolke van Voorst die, hoewel geen lid van onze 
vereniging, ook in 1998 zeer veel arbeid voor ons venichtte. Ook natuurlijk een woord van dank aan al 
die vrijwilligers die ons ter wille waren in 1998. 

Beste aanwezigen rest mij nog U een goede vergadering toe te wensen. 

2. Ingekomen stukken 

Er is een afmelding binnen gekomen van René Ruis enErik Roilenberg. Verder is er een briefbinnen 
gekomen van Leo van de Veer. Deze zallater in de vergadering behandeld worden. 

3. Uitreiking van de diverse bekers 

Meisjes CID 
Jongens CID 
Stijn Jasper trofee 
Jan Hutbokaal 
Competitiebeker 
Joop van Drunen beker Junioren AJB 
Meisjes A/B 

De betreffende bekers werden uitgereil-..1:. 

: Sanoe Immer; hoogspringen; 1,50 meter 
:Bas de Wit; 1000 meter; 3.13.8 minuten 
:Roei van Ree; 400 meter; 47.85 seconden 
: Niels Terol; 6 kamp; 3366 punten 
:Bas Gevaert; 800 mtr. 1.59.18 minuten 
:Vincent van de Lans; 800 meter; 1.57.41 minuten 
: Baltie'1 de Wit; clubrecord discuswerpen 26.54 meter 

V oor Truus en Lolke van Voorst zijn er bloemen voor hun activiteiten ten behoeve v'an. de vereniging: 
kantine, krachtcentrum., onderhoud kleedkamers, materiaal enzovoort. 

4. Jaarverslag van de secretaris en jaarverslagen diverse commissies 

De alinea over de terugloop van leden in relatie tot de activiteiten om nieuwe leden naar de vereniging 
te krijgen gaf de vergadering aanleiding tot de vraag of deze activiteiten veel nieuwe leden opleveren. 
Het bestuur antwoordt dat dit nauwelijks het geval is. 

De verslagen worden door de vergadering goedgekeurd. 

5. Jaan•erslag penningmeester 

Aan de hand van de uitgereikte jaarrekening over het jaar 1998 geeft de penningmeester toelichting bij 
de cijfers. 
Naar aanleiding van een vraag deelt de penningmeester dat de jeugdactiviteiten worden betaald via de 
opbrengst van de Grote C1ubactie. 
Bij de cijfers van het Krachtcentrum wordt opgemerkt dat het dak van het gebouw i.n 1998 vernieuwd 
is. Verder heeft Guus Groskamp :>:ich ingespannen om de gevolgen van vandalisme te herstellen. 
Hierbij is het pand verder beveiligd. 
Het bestuur deelt mede over te gaan tot het afvoeren van die leden die niet tijdig aan huil financiële 
verplichtingen hebben voldaan. · 

6. Rapport kascommissie 

De kascommissie -Bert Boesten en René Ruis- beeft de stukken en boeken gecontroleerd en akkoord 
bevonden en stelt voor om de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële 
beheer. De vergadering neemt dit voorstel over. 

7. Verkiezing van het besu\lr 

Volgens het rooster aftreden en niet herkiesbaar, Rob de Nieuwe (penningmeester). Tussentijds 
aftredend is An Schlüter (commissaris). 
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Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en het bestuur stelt de vergadering voor Gerard Metten 
te benoemen als penningmeester. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
De vacature van "commissaris_'' wordt ingevuld door Rob de Nieuwe. 

Bekendmaking diverse commissies 

LA-commissie 
Bert Boesten (vz), Amo Molenaar, Evert van Ravensberg, Ad Appel, René Ruis en als 
vertegenwoordiger namens het bestuur Rob de Nieuwe. 

Technische Commissie 
Han Baa.uw (vz), Erik Rollenberg (secr.) René Ruis en namens het bestuur Joop van Drunen. 

Clubblad commissie 
"' , José Spaan-Capellen en René Ruis. Inbi.t1d- en verzendploeg: Wim Hartman, Wim Molenaars, Truus 

van Voorst en 1h1 Schlüter. 

. ' 

Jeugdcommissie 
Baltien de Wit (sr), Erik Rollenberg, Gerard Metten, Marian Dickman en Carla de Bakker. 

Platform Pim Muliersportpark 
Joop van Drunen en Baltien de \Vit (sr). 

Wedstrijd Organisatie Commissie. 
Een commissie die samen met de KA V Holland wordt gevom1d. Namens de A V Haarlem hebben 
zitting Joop van Drunen, René Ruis en Truus van Voorst. 

Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan 
Een commissie die samen met de KA V Holland wordt gevormd. Namens de A V Haarlem hebben 
zitting Joop van Dnmen, Rob de Nieuwe en Baltien de Wit (sr). 

8. Vaststellen begroting 1999 

De penni..t1gmeester meldt de vergadering dat de KNAU-tarieven wederom verhoogd zijn. Ook de 
baan- en zaalhuren zijn verhoogd. Deze verhogingen zullen door een meer efficiënt gebruik van 
accommodaties opgevangen word0n. Een verdere beperking van de contributieverhoging in de 
toekomst is slechts mogelijk bij een toename van het aantal leden. 
De begroting wordt verder goedgekeurd. 

9. Ingekomen voorstellen 

Leo van de Veer licht zijn ingezor1den brieftoe. Hij legt h 
voor. 

De A V Haarlem, in vergadering bijeen op 11 maart 1999, 

Gelezen de briefvan de heer van de Veer, 

Gelet op: 

, j ~,t . ;Je voorstel aan de vergadering 

• Het geringe ledental en het bescheiden fmanciële draagvlak van de vereniging; 
e De gezonde frna.11ciële positie wm het krachtcentrum; 
• De variëteit aan intenties' raarmee de atletiekbecefening plaatsvindt, respectievelijk plaats kan 

vinden; 
e Het öloeiend bestaan van uiteenlopende, grotere sportverenigingen in onze regio; 
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Besluit: 
• Een commissie in te stellen, die als taak krijgt een beleidsplan voor te bereiden voor het 

Haarlemse ailetiekaanbod gedurende de periode 2000-2005; 
• De commissie is vrij om buitenstaanders te raadplegen en/ of deskundigheid van buiten aan te 

trekken; 
• Een budget van maximaalf 2.000,-- uit te trekken dat ten laste van de reserves wordt gebracht; 
e De commissie zal binnen 3 maanden met een eerste rapportage komen ten behoeve van het 

bestuur; 
• De commissie zal 2 maand~n voor de volgende jaarvergadering met eeP eindrapportage komen; 
• De commissie zal bestaan uit diverse door àe vergadering te benoemen leden. 

Leo van de Veer vraagt bestuur en vergadering toestemming om de zes besluitpunten in de commissie 
nader uit te werken. 
Het bestuur stelt de vergadering voor akkoord te gaan met de volgende opdrachtformulering: 
"Een C{)mmissie zal nader onderzoeken en rapporteren hoe de terugloop van leden een halt toe te 
roepen is en hoe een goed klimaat te scheppen is voor atletiekbeoefening door nieuwe leden. Hierbij 
zal aangegeven worden in hoeverre een keuze tussen wedstrijd- en recreatie-atletiek noodzakelijk of 
wenselijk is. 
De vergadering kan zich met de voorstellen van Leo van de Veer verenigingen aangevuld met de 
opdracht zoals gefonnuleerd door :1et bestuur. 
Vanuit de vergadering melden Han Baauw, Eert Boesten en Leo van Veer zich voor de commissie. 

10. Verkiezing kascommissie 

Nico Treepis aftredend. Het bestuur stelt voor Ad Appel in de vacature te benoemen. De vergadering 
gaat met dit voorstel akkoord. Voor 2000 bestaat de kascommissie uit Bert Boesten, Ad Appel en 
Frank va..'1 Ravensberg. 

11. Rondvraag 

Bert Boesten meldt dat de organisatie van de Spaarnwoudeloop (21 maart a.s .) nog behoefte heeft aan 
een aantal vrijwilligers en vraagt de leden om zich bij hem hiervoor te melden . 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

Voorzitter Secretaris 

J. van Onmen B. de Wit-van de Ree 
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