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José Spaen-Capellen 
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http:llwww.knaware. nVusers/sch!uterlsvhlindex.htm/ of (zonder wwvt) htlp:l/ron. tclavhaer!em 

VAN DE PEDACTIE 

Vorige keer liet en we jullie een pagina zien (gastenboek) van de homepage van AV 
Haarlem te vinden op het internet. Hierboven staat (voortaan altijd) het adres van 
onze homepage (het volledige adres en een verkort adres). Ik zou zeggen, als je de 
mogelijkheid hebt bezoek deze site dan eens. Hij is volledig vernieuwd! En Rob 
Schlüter ·de baas" van deze site gaat hem up to date houden. Een voorbeeld van wat 
er zoal te vinden is kunnen jullie in dit clubblad vinden (blz. 19). Wil je het verhaal 
over de looproutes door 1---ktarlem dus helernaai aflezen, da .. moet je even het internet 
op. Heb je suggesties en dergelijk meld je dan even bij Rob Schlüter. 

Als je de jaarvet:"gadering hebt gemist (zoals ik, maar ja 3 afspraken op een avond is ook 
wel wat veel) ku•1 je j e hûrt ophaieiî in dit clubblad. Ais ~~f·ste werd er even iets recht 
gezet. Velen hadden het kunnen weten, maar evenzovelen waren het verop+..- .... Joop SO 
jaar bij de vereniging! Ik hoop dat ze het op de jaarvergadering~ •• oeetje goed hebben 
gemaakt. Joop ook van mij nog van harte!. Ik doe het je niet na hoorl 

Dit keer ook een bijdrage op hoog niveau. Leo van der Veer ontdekte in een boek van J. 
Bernlef ook een fragment waarin de Haarlemse Athletiek V~reni9ing een rol speelt. 
Jullie kunnen het vinden op de bladzijdes 20, 21 en 22. 

Dan tot slot de kopij datum voor het volgende clubblad. Graag ontvangen wij de kopij op . 

Woensdag 31 mei a.s. 

Wie weet krijg ik het volgende clubblad nog voor mijn kor. ende "sportprestatie" de deur 
uit! 
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~ Mini -r-olf ;!~:sn: 
L (Lisanne) de Ruij tcr Rij nst raat 133 2025 RR HAARLEM 

A-Pupillen: 
N (Nina) v-n der Wetd 

Junioren-[): 
Th. (Thomas) Woutt..~se 

A. (Anne) van der Erf 

! Jumcre~-A: 
~ R. (Ruud) E'tens 

5ee"Joren: 
P. (Peter) Markwat 

Senioren L.A:: 
I. (IIke) Tollenaar 

Adreswijzigingen: 

~ rouwersstraat 103 2013 WJ HAARLEM 

: uidcrslotweg 2026 AM HAARLEM 
Nîcolaas v.d. Laaustr. 10 2013 BM HAARLEM· 

Luciferstraat 31 2026 SE HAARLEM 

A.L.B. Thijmlaan 27 2061 LS BLOEM'DAAL 

Spaarndamseweg 238-05-06 2021 KA HAARl..EM 

Chcintal van der Zijden(·M.H; Tromplaan3;. 2121.XC BENNEBROEK 
Ad -Appel, Scholtelaan 70, 2105.PJ HEEMSTEDE 

Telefoonnummers trainers: 

Ruud Wielart 
Han Baauw 
Rob de Nieuwe 
Rob Schlüter 

023 - 5279080 
023 - 5 ~H2939 
023 - 5441650 
023- 5250752 

Baltien de Wit sr. 023 - 5263123 
Balt1ne de Wit jr. 023 - 5263123 
Erik Rollenberg 023- 5354748 

Bij geen gehoor Joop van Drunen 023- 5244340 
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Attentie - op onderstaCll'lde dagen is er geen training - crttentfel 

Donderdag 
Maandag 

01 Juni . 
12Juni 

Hemelvaartdag 
~ Pinksterdag 

WEDSTRIJDEN 

14 mei 
07 juni 
18 juni . 
21 juni · 
23-25 juni·: 
8/9 juli 
15/16 juli 
23 augustus 
1 oktober 

Groot eb roek 
Haarlem 
Santpoort 
Haarlem 
Hengelo 
Haarlem 
Amsterdam 
Haarlem 
Haarlem 

t• seniorencompetitiewedstrijd 
Avondinstuif (zie hieronder) 
2• seniorencompetitiewedstrijd 
Avondinstuif (zie hieronder) 
NIC junioren 
BCD meerkampen 
NKsenioren 
Avondinstuif 
Onderlinge Wedstrijden 

Voor informatie over wedstrijden: zie het prikbord op de baan of vraag het aan 
Joop van Drunen. Ook voor inschrijvingen kun je bij hem terecht. 

Woensdag 7 juni a.s. 

Programma: 

Mannen-vrouwen-J' A-J'B-MA-MB 

lOOm 
200m 
400m · · · ·. · · 
1500 m· 
3000 m alleen vrouwen en MA 
5000 m alleen mannen en JA 
verspringen 
kogelstoten · 
discuswerpen' • 

Aanvang: ·19.00 uur 
Elektronische tijdwaarneming 
Inschrijfgeld:foopnrs. I 5,: p.n. 

techn. nrs I 4 ,= p.n. 

Woensdag 21 .)waf a.s. 

Programma: 

Mannen-vrouwen-J' A-JB-MA-MB 

lOOm 
400m 
800m 
100 resp, 110 m horden 

hoogspringen 
kogelstoten 
speerwerpen 

Aanvang: 19.00 uur 
Elektronische tijdwaarneming 
Inschrijfgeld: l0opnrs. I 5,= p.n. 

techn. nrs /4,: p.n. 



Begin 2000 drong het tot mij door dat Joop van 
Drunen in 1998 50 jaar lid was van onze vereniging. 
Niemand had er aan gedacht om deze mijlpaal 
tijdig, dat is dus tijdens de jaarvergadering 1999, 
te herdenken. Blijkbaar zijn wij zo gewend dat 
Joop allerlei dingen rege!t dat hij ook wel aan zijn 
eigen jubileum zou de.nl<en. Ik·weet dat Joop 
teleurgesteld was dat niemand aan zijn jubileum 
heeft gedacht. Ik weet ook dat diverse mensen 
zich schamen voor het feit dat zij er niet aan 
gedacht hebben, mijn p~rs:1on niet in de laatste plaats. 

• Gelukkig konden wij tijdens .de jaarvergadering 2000 .de. f.out alsnog.·goedblGken 
en Joop ·in ·een welverdienc.f·zonnetje·zetten. Joop-wasinhet beginwat onwillig, 
hij wilde immers met de jaarvergadering beginnen en ik zat op zijn plaats. 
Vervolgens diende hij naast de b~uurstafel op een aparte stoel plaats te 
nemen en·moch't .hij zich even nergens mee bemceien. Na enige tegenwerking 
heeft Joop dit als een man doorstaan. 
Onderstaand een weergave van toespraak over ~e 50 jaar AV "Haarlem• van 
Joop van Drunen. Het is niet de letterlijke tekst. De aandachtspunten voor de 
toespraak heb ik in telegramstijl genoteerd. Ik heb overigens meer daden van 
Joop overgeslagen dan genoteerd, de lijst en dus de toespraak zou anders te · 
lang zijn geworden. Desondanks ontstaat het beeld van een belogen man en 50 
jaar enorme inzet voor de atletiek en A V "Haarlem• in het bijzonder .. 

Rob de Nieuwe. 

Korte weergave t~prao.Jt tiJdens de Jaarvergadering 2000 

De naam Joop van Drunen komt voor het eerst in de annalen voor in september 
1948. Joop, dan 22 wordt in het clubblad vermeld als nieuw voorgesteld lid. Je 
werd immers niet zomaar lid van ·A V Haarlem. In november 1948 wordt Joop als · · 
nieuw lid aangenomen. Een besluit met verstrekkende gevolgen, zoals wij nu 
weten. 

Joop heeft in al die jaren veel functies binnen de club vervuld en zijn stempel 
(tegen wil en dank) op de vereniging gedrukt. Stilstaan bij de diverse talenten 
van Joop. 
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Joop de atleet 
Joop was een middenafstand atleet met talent. In zijn topjaar 1949 
liep Joop: 
800 m 2.07.1 
1.500 m 4.15.0 
3.000 m 9.16.9 
De 3.000 meter liep Joop op 17 augustus in een door hem gewonnen 
wedstrijd in het Olympisch Stadion. Joop was toen terug van een 
trip met Haarlem naar Denemarken. 
In 1951 volgde er nog een 5.000 meter in 16.34.4 Al deze tijden 

werden op grasbanen gerealiseerd. 
Korte wedstrijd carrière, J oop zijn belangstelling ging al vrij snel uit naar de 
opvang·ren het trainen van de jongere jeugd. Dick Ha9tingius vond dit maar een 
vreemde ontwikkeling (Haarlem was toén een wedstrijd vereniging) . 

Joop de traftler 
Begonnen als jeugdtrainer, zeker niet de gemakkelijkste weg. In die tijd ging 
Haarlem nog uit van minimaal16 jQar en enige aanleg. Joop heeft echter 
doorgezet en in de jaren 50 vele jeugdige talenten opgeleid. . ..... . 
Dit is de rode'drc:tad van zijn loopbaan. Ook in de KNAU heeft Joop 
onbegrijpelijk veel werk verzet om de jeugd op de agenda te krijgen en te 
houden. Opzetten van een C en D klasse, organiseren van landenwedstrijden, 
teveel om op te noe1nen. 
Ook de senioren zijn niet ontkomen aan de tucht van Joop. Geen alcohol bij 
sport, geen uitspattingen, zeker niet voor wedstrijden. Denk niet dat Joop je uit 
het oog verloor. De huidige instelling doet Joop dus wel eens brommen. 
Maar Haarlem heeft niet voor niets een indrukwekkende naam. 

Joop de bestuurd~r 
Schrikt u r.iet J oop begon zijn carrière op dit terrein als 
tweede penningmeester in 1951 en heeft gedurende de jaren 
vrijwel alle functies bekleed. Naast de functies bij Haarlem 
heeft Joop ook nog veel functies bekleed bij de KNAU. Ik 
vraag mij af hoe Joop nog tijd heeft gevonden om te 
werken, ()m over andere zaken maar te zwijgen. 
Het organisatietalent Joop moet o~uitputtelijk geweest zijn. 

Joop de regelneef 
Joop is perfectionist, f.l!l~s dient tot in de puntjes verzorgt te zijn. Hij zorgt 
ervoor of hij spoort de mensen aan om het te regelen. Voor veel mensen kan 
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Joop slechts worden gekensche.tst-afs ve.e.letsenci Zonder · 
deze drive had Joop veel minder bereikt. 
Tegenwoordig regelneef voor het krachtcentrutni de 
kantine, de contacten met de gemeente, .etc. etc. In de 
jaren 50 heeft Joop een aanval van nierst~gehad. biel<· 
Hagtingius schrijft hierover· dot men. versclüllende 
commissies moest instellen om het g_at op _te vangen. Wat 
kan er ir1 zoveel jàren zo weinig. vera~ren. 

J oo~ áe fietser 
Geen rijbewijs, alles op de .fie.ts.. [)oor: weer ~en winclHee.tt ~ige 

. tiJd een brommer ~had~ tJit overlevering begrijp ik dat· J'1)0J beter 
·. ·. · · de -vereniging- kcm besturen·dan·een·bron)mer. 

Joop als rnens 
Veeleisend, p~rfectionist •. soms tot last van ztchzelf.. Maar-ook ·begaGn.tot vul 
ber-eid-voor at!è.ten. Dan is.J.oop.eig_en!ijk :~tbaar. TijdMs de . 
donderdagavonden gezellig_: en grappig •. Tocllats. het s.lèchtj)aat ·.•t de 
vereniging dan is .dat aan Joop_ te ~ken. · 
Verder aan een ieder zijn ofhaar-beekf:van.J,oop. 

Wat valt er nog te zeggen. Wat-.p_ast er bij. deze .. man; een staande ovatie of 
gepaste stilte. Moeilijk te beoordelen .. Ik stel voor om·straks stGGnde .kort te 
applaudisseren. Uiteraard is·dit verhaal -niet of. BiJ het neerleggen van de 
functie als voorzitter zullen-wijveeJ·uitg~breider stilstGGn bij J'oopi dit is 
slechts een tussenstop. · 

~eau 
Speldjes zijn op. Het komende jaar zaLeen .nieuw typiSCh hoorlelllS aandenken 
worden bedacht~ Het eerste. exemplo.ar is voor ~oop. · 
Het aandenken nu .is niet aHeen.-voor·Joop~ maar ·aokvoorRie. Zonder· de rtümte 
die je vrouw je gaf had je niet kunnen opereren: zoals je· hebt gedaan~ .Met deze 
geste kun je samen met Rie in een van je favoriete restau.rants ncrtcrfelen over 
Haarlem. Ik zou een goede wijn kunnen aanbevelen. mGClr ja. 
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Openingswoord van de voorzitter jaarvergadering 2000 

Beste mensen, hartelijk welkom op deze jaarvergadering, de eerste 
jaarvergadering van de AV "HaarlemH in deze 21f! eeuw. 

Een speciaal welkom aan René Rui~ en Ruud Wielart, leden van verdienste van de 
AV "Haarlem". 

2000, het jaar Waarin l)r,ze V~!":;;:-'; ~fi : i"\g haar saste Verjaardag mag Vieren. 
Hoewel een no ·jur1g bestaan geen officieel jubileum betekent. is het bestuur 
toch voornemens om dit j ubileumjaar niet geheel ongemerkt voorbij te laten 
gaan. 

Maar nu eerst een terugblik op het ve:--~niging~,!nar 1999. Voor de AV Hao.rlem 
was het el!~ J.-~--~!" :-;, .... i ups en downs. 
Om met het laatste te beginnen: 
De enorme kater -zeker voor uw yoorzitter- was de degradatie van onze senioren 
competitieploeg uit de eerste naar de derde divisie. Alh~:r;.;;~J e~vern~iJdelijk, is 
dit naar mijn mening een zwarte bladzijd~ in de sportieve geschiedenis van onze 
vereniging. Een vrije val n~~,. ck. derde divisie i~ een positie Haarlem onwaardig. 

Op ander~ 0ebieden zijn er gelukkig positieve zaken te melden, zoals de start 
van een recreatie groep, een groepje ouders van onze pupillen en C/D jeugd 
vormde in eerste instantie de leden aan de nieuwe loot van de "Haarlem" stam,
later aangevuld met niet ouders-. 
Tijdens de zomermaanden werd er getraind onder leiding van Gerard Metten. 
Vanaf november staat Rob Schlüter als trainer voor deze gezellige groep. 

Ook de groei van onze pupillengroep was een positieve zaak, deze jongste leden 
worden sinds december j.l. getraind door de "Baltienen". 

Tijdens de afgelopen jaren moest ik steeds melding maken van een klein 
ledenverlies. In 1999 is deze trend doorbroken en kan ik tot mijn genoegen een 
ledenwinst melden van 12"o. Onze nieuwe activiteit in de vorm van de 
recreatiegroep heeft in belangrijke.mate bijgedragen,(lan deze winst. Degelijke 
activiteiten g~ven duidelijk een positieve impuls aan onze vereniging en dragen 
bij aan de noodzakelijke verbreding van het draagvlak. Dit houdt onze vereniging 
in vele opzichten gezond, niet in de laatste plaats tijdens onze trainingen. 
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De Lange Afstand Comm;ssie heeft in 19951 een viertal wedst rijden met goed 
gevolg georganiseerd. Door de slechte weersomstandigheden tijdens de 
Spaarnwoudeloop kon de groei van het aantal deelnemers niet worden 
vastgehoudz.n er. rr.oe~-~ se,1ccgen worden genomen met eea duidelijk lager aantal 
deelnemers. Hopelijk zijn de omstandigheden ons a.s. zondag beter gezind. De 
Spaarnwoud~loop is voor het eerst op internet te bewonderen, met een directe 
moge.lijkheid tot inschrijving. 

De Wedstrijd Organisatie Commissie van de verenigingen "Haarlem'"' en 
"Holland" organiseerde een negental wedstrijden. Een zware belasting voor - ook 
hier- een te klein kader. Ook deze commissie wordt geconfronteerd met 
stijgende kosten zoals de hogere baanhuur. Verder kan het aanbieden van 
kwalitatief aan sprekende wedstrijden in de huidige tijd niet meer zonder 
elektronische tijdwaarneming. Di~ vormt een extra kostenpost. Desondanks kon 
he:t jaar worden afgesloten met een beperkt voordelig saldo. 

In 1999 is de jeugdcommissie nog niet echt van. de grond gekomen. Wel is de 
commissie inmiddels gevormd, zodat wij hopen dat èr in het jaar 2000 een 
verbetering optreedt. Dit ligt zeker voor de hand, onze jongste jeugd is in aantal 
immers behoorlij ;· t oegenomen en verdient dus onze ext ra aandacht. 

De technische commissie is -traditioneel- een behoorlijk aantal malen bijeen 
gekomen. Door allerlei omstandigheden te weinig met een compleet team. Er 
kwamen veel problemen voorbij die om een oplossing vroegen, onder meer het 
achterblijven van de prestaties en de onvermijdelijke degradatie. De commissie 
hoopt dat de negatieve ontwikkeling op dit gebied in het jaar 2000 kan worden 
omgebogen. 

Jose en niet te vergeten Anton Spaan en Rene Ruis, alsmede de dames en heren 
van de inbind- en verzendploeg zorgde voor een achttal verschijningen van de 
"Wissel". Bijzondere prestatie blijft het feit dat ons lid van verdienste Wim 
Mol_enaar met zijn 91 jao.r nog altijd deel uit maakt van deze ploeg. Dit is toch 
slechts weinigen van ons gegeven. · 

Wat copy aanlevering betreft is het Frank van Ravensberg die een wel heel 
bijzondere prestatie heeft geleverd. Maar liefst 119 pagina's besloeg zijn veel 
gelezen serie De atleet van de eeuw. Frank een geweldig stuk werk. 
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Verder heeft de commissie van de Veer, bestaande uit Leo van de Veer, Rene 
Ruis, Bert Boesten en Han Baauw diverse voorstellen gedaan tot aanpassing van 
de structuur van de vereniging. 

In 1999 hebben wij de verantwoordelijkheid gehad voor de kantine. Met een 
voordelig saldo van ruim f 5.500,-- kan financieel worden gesproken van een 
redelijk resultaat. Uiteraard blijft de kantine in relatie t ot vele andere 
verenigingen een marginaal gebeuren met een beperkte winst. Verder trekt het 
bijhouden van de voorraden en de bemensing op vooral de avonden een wissel op 
een beperkte groep mensen. 

Zoals de laatste jaren te doen gebruikelijk een bijzonder woord van dank aan het 
echtpaar Truus en Lo!ke van Voorst die wederom veel werk voor ons verrichtte. 
Spijtig is het dat zij er binnen afzienbare tijd mee gaan stoppen. 

Vanzelfsprekend ook he'el veel dank aan al die leden en niet leden die als 
vrijwilliger hebben mee geholpen om de af en toe krakende raderen van onze 
verenigingsmachine weer op gang te brengen. 

Beste mensen rest mij nog u een goede en vruchtbare vergadering toe te wensen. 

Notulen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de 
Atletiekvereniging Haarlem in het Krachtcentrum d.d. 16 maart 
2000 . 

Aanvang: 20.00 uur 

1. Opening door de voorzitter 

Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend, vraagt Rob de Nieuwe 
namens het bestuur het woord. Staande de vergadering wordt Joop van Drunen, 
enigszins verlaat, gehuldigd met zijn 50-jarig lidmaatschap van de vereniging. De 
inhoud van de toespraak is apart in het clubblad opgenomen. 

Hierna vervolgt Joop van Drunen tnet het openingswoord. Deze speech is 
eveneens apart opgenomen in het clubblad. 
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2. Ingekomen st ukken 

!>e secretaris meldt de vergadering dat er geen ingekomen stukken zijn. Er zijn 
voor deze vergadering telefonische afmeldingen ontvangen van Han Baauw, Ni co 
Treep, die tevens zijn dank overbrengt aan de vergadering voor de belangstelling 
na zijn ongeluk, en van J osé Spaan~Capellen. 

3. Uitreiking prestatiesbekers/onderscheidingen 

Adriaon Paulen beker 

Deze ~ker wordt uitgereikt aan Frank van Ravensberg voor zijn clubbladruwiek 
de Honderd Haarlemse Helden van deze eeuw. Een veelgelezen r&~briek, die het 
beste van onze vereniging weergaf en de lezers een blik gunde in de memorabele 
geschiedenis van de av Haarlem. In zijn dankwoord gaf Frank weer hoeveel werk 
deze rubriek kostte, maar ook hoe leuk het was om te doen. Hij noemde Ruud 
Wielart een terechte winnaar van. deze top 100. Alhoewel Frank bijna alle 
topprestaties van Ruud persoonlijk had meegemaakt was hij er niet bij toen het 
legendarische hoogspringrecord van 2.28 mtr. werd gesprongen. Hij zegde toe 
voor het 80-jarig bestaan van onze club een te~gblik te schrijven over de 
afgelopen 5 jaar. 

CID prestatie-beker meisjes en jongens. 

Deze beker werd uitgereikt door Erik Rollenberg-jeugdtrainer-aan Sanne 
Immer voor haar prestatie op het onderdeel hoogspringen met 1..50 mtr. 
De beker voor de beste prestatie bij de jongMS ging naar Jerocn Adelaar met 
de vermelding dat er voor Jeroen goede prestaties in het verschiet liggen op het 
nummer discuswerpen maar dat hij de beker uiteindelijk krijgt voor zijn winst op 
de onderlinge wedstrijden in 1999. 

Stijn Jaspers beker 

De beker voor de beste seniorenprestatie bij de heren is voor J effrey Suilivan 
voor zijn 14.23,89 min op de 5000 meter. 

Joop van Drunen beker 

Deze beker is voor de beste prestatie jongens junioren A/B en wordt door René 
Ruis, voorzitter van de T.C., uitgereikt aan Vincent van der Lans voor zijn 1.58,00 
min op de 800 mtr. 
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De~? beker, die bestemd is voor een lang>- afstandloper, wof'dt door Bert 
Boesten, voorzitter van de L.A.-commissie, uitgereikt aan Dick Kloosterboer voor 
zijn bijzondere p~e5tatie tijdens de Jungfrau-marathon in 1999, die hij 
voltooide iil een ti ~d van 4 uur en 14 minuten, ruim sneller dan hij zelf 

~ . 

v~• wachtte. Bert kNolil in een kort woord nog even terug op deze bijzond~re 
maratho~. 

Voor alle bekerwinnaars was er de traditionele bloemenhulde. 

4. Jaarverslag van de secretaris en de jaarverslagen van de diverse 
.::·~~1.mi~sie~ 

Alvorens over te gaan op de inhoud van de jaarverslagen wijst t,.eo van der Veer 
de vergadering erop dat de notulen van de. vorige jaarvergadering, mgart l999, 
niet op de agenda vermeld staan. Hiervan worgt akte genomen, deze notulen zijn 
wel gepubliceerd in het clubblad van maart 20.00. 

De vergadering keurt de jaarstukken van de seèretciris en de diverse commissies 
goed. De voorzitter bedankt de secretaris voor het vele werk. 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

Het jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd. De penningmeester 
~-."~,..nkt Rob de Nieuwe voor zijn hulp en s~eun bij het tot stand brengen van het 
verslag. 

6. Rapport vr.tn de kascommissie 

De secretaris leest het rapport van de kascommissie voor. A.J. Appel en H.L. 
Boesten hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden en stellen voor de 
penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De 
vergadering neemt dit voorstel over. 

7. Verkiezing van het bestuur 

V"!gens rooster aftredend en niet herkiesbaar: Baltien de Wit- van der Ree 
(secretaris). Joop van Drunen bedankt haar voor haar inzet als secretaris 
tijdens de afgelopen periode, met een cadeaubo,n en een boeket. 
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Het secretar iaat heeft geen voordracht ontvangen van kandidaten voor deze 
functie en stelt de vergadering de eigen kandidaat voor, Renee Schmidt, lid van 
de recreatieploeg. Ze heeft tevens een dochter bij de pupillen. De vergadering 
gaat akkoord met deze benoeming. 

Volgens rooster aftredend en wel herkiesbaar commissaris René Moesmart De 
vergadering gaat akkoord. De secretaris meldt dat de portefeuille van René 
~"Jordt het wedstrijdsecretariaat C/D en Pupillen. Dit met ingang van het 
zomerseizoen 2000. 

8. Bekendmaking diverse commissies 

Technische commissie: René Ruis (voorz.) Joop van Drunen, Erik Rollenberg, 
Ruud Wielart. 

L.A.-commissie: Bert Bo~sten (voorz.), Arno Molenaar, Ad Appel, René 
Ruis, Rob de Nieuwe, Evert van Ravensberg. 

Jeuadcommissie: Baltien de Wit sr. (vo~rz.), Gerard Metten, Erik 
Rollenberg, Marion Dickman, Carla Bakker. 

\Vedstri jdo_rganisatie 
commissie: 

Stichting exploitatie 
kantine 
Pim Muliersportpark: 

Clubbladcommissie: 

Platform Pim Mulier 

Joop v Drunen, Truus v Voorst, René Ruis. 

Joop van Drunen, Baltien de Wit sr, Rob de Nieuwe 

J osé Spaan-Capeil en, René Ruis. 
Verzendploeg: Wim Hartman, Wim Molenaars, Truus 
van Voorst, An Schlüter 

§portpark: Joop van Drunen, Baltien de Wit sr. 

Overleg orgaan KNAU 
regio Kennemerland: Joop van Drunen 
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De navolgende vragen kwamen naar aanleiding van de b :groting t er tafel. 
Leo van der Veer: 'vVaarom staan er geen irJwm~ten be.groti r1g ivm verhuur 
krachtcentr um? Antwoord: het is niet van tevoren aan te geven wie het 
krachtcen·trum zal huren, wanneer huurders wegvallen, zijn er alleen rente
inkomsten. Joop geeft aan dat er wel weer gehuurd zal worden door Holland en 
dat de honkbalploeg van DSS het krachtcentrum gehuurd heeft. Ook is er 
belangstei!ing van andere bewoners van het park voor het krachtcentrum. Wat 
de plaats zal zijn vcm het krachtc~ntrum in de nieuwe ontwikkelingen van het 
sport park is nog niet duidelijk. 
Arno Molenaar: Wat is de reden voor de lage begrotingspost L.A.? Antwoord: 
L.A.-evenementen zijn afhankelijk wm sponsors en van het weer. We gaan uit van 
positieve verwachtingzn maar begroten zeer voorzichtig. 
Vincent van der Lans: Advertentie-inkomsten zijn zo laag? Antwoord: er moet 
nog veel geld binne.nkomen van de adverteerders, de rekeningen zijn vrij laat 
verzonden en de betai:ngen komen nog beperkt binnen. De penningmeester hoopt 
de inkomsten binnen t e krijgen. · 

Leo van der Veer: post trainers vrij hoog begroot, waarom? Antwoord: Het 
bestuur hoopt voor deze zvmer een technL,...:he trainer te kunnen aantrekken. 
Leo: wordt er nog een poging gedaan om de pupi"uen in kleinere groepjes te laten 
trainen? Antwoord: Gerard Metten is deze zomer weer beschikbaar om bij de 
pupillen te ondersteunen. 

10. Ingekomen veerstellen 

Rapport Commissie Leo van der Veer wordt door Leo- op verzoek van de 
voorzitter- toegelicht. Als kernpunten hao!i' hij naar voren het te veel op de 
wedstrijdatletiek gericht zijn van av Haarlem en het tekort aan kader. Hij komt 
tot een ver·gelijking n;;.;t ai'îdere clubs waarin ouders uitdrukkelijk gevraagd 
worden de vereniging te helpen, met bepaalde taken. Voer dat ook in en wel in 
kleine deeltaken. Neem ook de organisatiestructuur van de vereniging onder de 
loep en realiseer op bestuursniveau een betere spreiding. De commissieleden zijn 
bereid gehoor te geven aan een eventueel verzoek van het bestuur om verder te 
praten. 
Marian Huisman merkt cp dc.t1'" de verenigh,;:? als een vrij ges1oren groep overkomt. 

Frank van Ravensberg merkt op dat het verenigingsgevoel er voor hem alleen 
maar is op de jaarvergadering en op de nieuwjaarsreceptie. Moet er niet gekeken 
worden hoe je meer een verenigingsgevoel kan uitdragen. 
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Joop re-z::-;-; t11~t de mededeling dat deze zomer alle leden een taak krijgen op 
een van cz vele wedstrijden. Een rooster hiervoor komt in het clubblad, bij 
verhinder-ing dienen de leden zelf voor vervang:f .J t e zorgen. 
Vincent van der Lans mer·kt op dat zijn jeugdtrainer in het verleden dingen 
organiseerde voor de ploegen. Baltien merkt op dat er al diverse activiteiten 
voor de jeugd zijn geweest en dat het winterseizoen 1999/2000 op 26 maart as. 
zal worden afgesloten met een activiteit voor pupillen en C/D-jeugd in de 
Kennemersporthal. 
Vincent wil eventueel meehelpen met jeugdactiviteiten. 

11. Verkiezing kascommissie 

De kascontrole-commissie 2000 zal bestaan uit: Ad Appel, Leo van der Veer en 
Wim Hartman. 

12. Rondvraag 

Leo van der Veer: komt er nog een manager facilitaire zaken? Antwoord: Er kan 
iemand benoemd worden als commissaris voor dergelijke zaken, maar de 
vergadering wordt erop gewezen dat er in de t~ekomst een andere 
bestuursstructuur zal komen waarin het bestuur zal bestaan uit een voorzitter, 
secretaris en penningmeester, 6* per jaar aangevuld met de voorzitters van de 
diverse commissies. Daarvoor is echter een statutenwijziging nodig, die niet 
eerder dan volgend jaar gerealiseerd kan worden. 
Gerard deelt de vergadering mee dat onderzocht wordt of er een mogelijkheid is 
het krachtcentrum los te maken van de vereniging. Er zijn via Baltien al 
contacten gelegd met de notaris. Leo deelt mee dat hij betwijfelt of een en 
ander gerealiseerd kan worden buiten de leden om. Joop antwoordt dat er te 
allen tijde een tussentijdse ledenvergadering gehouden kan worden over dit 
onderwerp. 
Bert Boesten vraagt de vergadering aandacht voor de Spaarnwoude-loop het 
komend weekend en nodigt het bestuur uit aanwezig te zijn voor zover de 
verplichtingen hen dat toe laten. 

Niets meer aan de orde zijnde werd de vergadering om 22.15 uur gesloten. 

Voorzitter Secretaris 
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WAT WIL ATLETIEKVERENIGING HAARLEM ZIJN? 
Op de jaarvergadering 1999 werd een commissie ingesteld die zich moest buigen over het Haarlemse 
atletiekaanbod gedurende de periode 2000-2005. 
In de afgelopen clubbladen is door de commissie verslag gedaan van haar bevindingen en suggesties. 
Op de afgelopen algemene ledenvergadering is instemming betuigd met de meeste door de commissie 
gepresenteerde ideeën. 
Teneinde meer bekendheid t e geven aan deze ideeën en tevens een kader te hebben voor de verdere 
uitwerking, wordt onderstaand een kernachtige samenvatting gegeven van waar de club (in de nabije 
toekomst) voor wil staan. 

Atletiekvereniging Haarlem wenst aan een breed publiek uiteenlopende vormen van atletiekbeoefening 
aan te bieden. Zowel kinderen, t eenagers, volwassenen als "jonge ouderen" zijn van harte welkom. 
Afhankelijk van leeft ijd en mot ivatie wordt een programma aangeboden dat is gericht op "spelend 
sporten", op wedstr ijddeelname, of op condit iebehoud en -herstel. 

Dit aanbod vindt groepsgewijs plaats onder leiding van deskundige en gemotiveerde trainers, die 
inspelen op ieders persoonlijke capaciteiten en ambities. 

Atletiekvereniging Haar lem traint als regel op de atletiekbaan in het Pim Mulier Sportpark, maar ook in 
de duinen, in sportzalen en in het eigen krachtcentrum. 

De organisatie van de club is mede afgestemd op de verschillende groepen waarop de vereniging zich 
richt. Zo zijn er bestuurscommissies voor de jongste jeugd, wedstrijdatleten, lange afstanders en 
trimmers. Van deze commissies zijn ook atleten en ouders van de jongste jeugd lid. 

Zelfwerkzaamheid van de leden betekent bij Atletiekvereniging Haarlem niet alleen dat je op de 
trainingen en bij wedstrijden druk in de weer bent. Ook op organisatorisch gebied wordt van de leden 
en van de ouders van de jeugd een (kleine} bijdrage verwacht. Ook voor onze vereniging geldt: "de 
vereniging: dat ben jezelf". 

Atletiekvereniging Haar lem wil niet alleen een sportvereniging zijn, zij wil ook een gezellige vereniging 
zijn. Zo heeft de jeugd zijn disco-avonden en kampeer-weekend, en heeft de lange afstand groep zijn 
pasta-avonden. Een vereniging waar ook leden, die niet meer actief aan atletieksport doen, nog een 
band mee hebben en hand- en spandiensten voor willen verrichten. Kortom een club waarmee je de 
band eigenlijk nooit hoeft te verbreken. 

Het moge duidelijk zijn dat er nog veel moet gebeuren voordot het bovenstaande perspectief is 
verwezenlijkt. Uitwerking in praktisch realiseerbare onderdelen zal nog de nodige inspanning vragen. 
Op de ledenvergadering zijn echter suggesties gedaan waaruit betrokkenheid met de club blijkt. Zo 
bood Vincent van der Lans (met beker gehuldigd!) zijn diensten aan bij net organiseren van een feest 
voor de jeugd. En opperde Frank van Ravensberg (met een zeer bijzondere beker gehuldigd!!) de 
wenselijkheid om als club meer "momenten" te hebben waar je gewoon bij moet zijn. 
En zijn er nog steeds vele leden en sympathisanten die met grote regelmaat - jaar in, jaar uit - hun 
handen uit de mouwen steken. 

Kortom: genoeg signalen voor de commissie om nog even door te gaan. Leden die zich voelen 
aangesproken, of suggesties hebben kunnen terecht bij onderstaande commissieleden, en natuurlijk 
ook bij het bestuur. 

Commissie Haarlems Atletiekaanbod 2000-2005, 

Han Baauw 
023-542.1351 

· Bert Boesten 
023-538.5623 

René Ruis 
023-531.7258 
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Leo van der Veer 
023-527.0365 



U:ITSL.r-V~ ~ · 
BAANr~~DS~rRIJDEN 

Doar Joop van Drunen 

16 APRil 0000 t)PENING 
BAANSGIZC~N He .ARt~.M 
Org. W.O.C. AV Hoorleml rAV Hoiland 
Weer: Er was wind t egenop de 100 m. t emp. Was 
fris te noe;neTL 

D '--; '-"' ' ' ""~ <·+~::._A "'1'·.,, .,~ ..1 eze opem. ~J~· . . , ..... , 1..; .... ..... ~.~ 

gelijktidjig gcplo,nd met de eerste 
wedstrijd van de cv2rg~nscompetitie 
jongens (17 t/m 22 jac."·). Aangezien 
wij aan de:ze competitie d-:.elnemen 
(zie ver$.i!ag verderop in de YJissel) 
en onze pbe3 tr.c~st a: ... treden in 
Amsterdam, w.:ts dit éé van de 
redenene w~!!rdoor clt! ézelname van 
de Haarlem atleten op het Pim Mulier 
wel he~J erg mager was. 

Heren 100 m 2° ~.,, .. ;~ 
5. Remy Cornet 12.4 
Deze tijd was niet bepaald een 
openbaring. 

141 A"t • Heren 400 ~ re~e ~ · serae 
2. Remy Cornet 52.4 
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3~ Jàap van tx~ursen 54.6 
Op. dit endm-diel kwam Remy.beter 
uit de verf. Totaal klassement 400 m 
24 Remy er. 7e J uq}. 

JtJng~;ns 8 1~) meter 
4. Arjcm B!:it~r 13.-2 

Kogeb·t ''t~) i··1t-~sjes A 
1. Battine eb VJit 9.99 

~8 APRil. ALKt~\AAR 
Org. Hy!as 

Heren kogzlsli~ 
Rob Schlüter 24.44 PR 

3 MEI INSTUIF LEIDEN 
Uitslag ontvan~n van Rob Schlüter via e-mail. 

Heren versprir.gtm 
4. R\.,b Schlüter 6,17 m 

Jongens B verspringen 
4. Rolf Bruyn 4,96 m PR 

De Overgangscompetitie 

Voor de eerste overgangscompetitie 
moesten we dit jaar naar Ookmeer, 
naar de baan van AAC. Vooraf was 
het verzamelen in het krachtcentrum 
in het Pim Muli~r sportpark, al om 
halftien 's ochtends (op zo'n moment 
hoop je dat ze deze wedstrijden nog 
eens op een later tijdstip plannen). 
Na de koffie gingen we om halfelf 
naar Amsterdam in de auto van 
ploegleider Ruud Wielart, zo'n ritje 
betekent altijd een half uur luisteren 



;,.\\ai' de t ·ypische Vliieiarthumor 
Ur.:chLn 0·rr: u~l:es wat je onderweg 
...... ~" ... , . . ; ': {-\ 
i • !1· ~.1 ~f't.~tt~ I!.!' . .. 

rn de kcmti t!C \t'(!ri Ookmeer drong het 
t ot mij door ebt de wedstrijdleiding 
de esrnfette or het onmogelijke 
tijc~stip 1.7 ; i6.50 ~ur had gepland. 
Dit houdt in dat je met een complete 
~edstrijd in de benen nog een heel 
belangrijk onclerdeel moet lopen. 
Mao.r met dit nadeel heeft iedereen 
te maken. Zonder enige tra;.1ing was 
het vooraf vooral zaak het stokje 
veilig bij de finish te krijgen, 
~elukkig slaagde we h:erin. Even was 
.er nog de onzekerheid toen de 
scheids op het eerste wisselpunt een 
rode vlag gaf (eerste wissel voor 
HAARLEM was Bas op Rob) maar die 
gold gelukkig voor de concurrentie. 
Bas, Rob, Vincent en Darcy liepen 
uiteindelijk 46.25 seconden over de 
4 x 100 meter. Voor de individuele 
nummers begin ik bij het 
Hocgspri~n. Hiervoor was Ralf 
T~unisse geselecteerd. Ralf sprong 
tot 1,75 m waarnaRalf het rustig aan 
moest doen cm een blessure te 
voorkomen. A Is je ziet hoe andere 
hoogspringers zich vo!)rbereiden op 
hun nummer dan verb&as je je wel 
,.,. ... ".~ rf11t Ralf zo hoog springt. [)e 
meeste staan zich op en top te 
concentreren, gaan rustig zitten, 
hebben specialè spikes en verkleden 
zich rustig als ze moeten beginnen. · 
Ralf springt een beetje in kijkt dan 
of er ergens op de aanloop een 
vergeten stukJe tope ligt markeert 
er z'n aanloop mee en kijkt rustig 
toe. 
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Het ,.':'~r1l""i~en was zoals gewoonlijk 
voor Darcy de Windt en met wind 
tegen sprong hij toch nog over de 
grens van 6.5 meter, 6.65 meter om 
precies te zijn, goed voor een eerste 
plaats. Ook de 100 meter was voor 
Darcy, 11.73 seconden na het 
startschot kwam hij, als eerste over 
de finish. De 800 en 400 meter 
waren voor Vincent van der Lans en 
gezien de omstandigheden, de avond 
e1·voor was hij met Bas naar een 
concert van het grenzeloos populaire 
Rowwan Heze geweest, liep hij toch 
nog 2,08 op de 800 meter en 54 
seconden op de 400 meter . 
De 5000 meter was voor Bas 
Gevaert. hij liep de 12,5 ronde in 
16.37.72 minuten, dit was net binnen 
de v~n tevoren door hem gedachte 
tijd. 
Het Discuswerpen was voor Rob de 
Wit, met een uiteindelijke prestatie 
van 30.37 meter. Dit is eindelijk over 
de 30 meter grens en betekende een 
nieuw PR. Met de Kogel kwam Rob tot 
9.39 meter waarover hijzelf niet 
ontevreden was. 
Tot slot het Speerwerpen met als 
Haarlem atleet Ralf Teunisse. Hij 
wierp met een 800 grams speer 
33.56 meter. Waarmee Haarlem de 
dag afsloot met 5856 punten op een 
goede 2e plaats in de totaalstand een 
en ook niet-geheel onbelangrijk, nog 
op tijd thuis voor studio sport waar 
wij jammer genoeg niet te 
bewonderen waren. 

Rob de Wit 



t.)e xrui..;w.:g r.aar d~ Jungfrau 
;..:et winterseizczn is achter de rug, de 
~-·o.'1n t ru.irïinge."' zijn b~~onnen. Voor eefl 
select e greep A V -Hccrlem-runners is 
dit het stJrtse ~:-t vee," de voorbereiding 
van de J ur'lgfrcu/ /'\; ·.::~ ~-. ') :1 (2 
Sfpt~mber). E.ke -.: ~ :-i c'c.;och-te :1d 

verzamek~r. z!j ~ '~ h•Jize ?"ztcrs ir. 
Haar ! z.; o-N~-~,,d voor €.~n fikse dU!Jrlocp 
in de duinen. De grote roerganger 
daarbij is f eri Bocste:-1. Vasi onderdeel 
van zijn trdning is c!e Brederode-berg, 
t?p of the Kc. , 1c1:1er r~gion (50 m + 

NAP). I nmiddels is deze duin omgedoopt 
t o·r Cc.~varic::;~rs; Enkelen van ons 
word~n r.ai .~ .:.l ijk ezn groot houten kr~is 
~ewa::.r r.a d<'or Be;-t t ien keer achter 
el ! <~ar óe berg op gestuurd te zijn. 
·'Jverig(~P.S zijn r.:et-Jungfrflugangers 
ook welk\)m: zondagochtend 9 uur 
verzc:.".elen Lij J eroen Peeters 
Junopb!1tsoen 78. 

Vrijwilligers baanwedstnjden 
EH< seizoen vindt op het Pim Mulier een 
c.ant a! baam~edstr•ijden plaats. Het 
wordt de laat :Ste jaren steeds moeilijker 
om voldoende vrijwilligers voo" deze 
wedstrijden te vinden. De 
lar.gecf5tandscC'mmi:;sie d(,f.t daarom 
het volgende vocrstel: ieder 
"langeafstander" ~telt zich éin keer per 
jaar als vrijwilliger beschikbaar. 
Weliswaar kost dit een aantal uren vrije 
tijd, maar daar staat tegenover dat 
koste loos kennis kan worden gemaakt . 
met d~·; ve!e , boeiende facetten van de 
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baanatletiek Misschien is er zelfs wel 
ruimte om deel te nemen aan een 3 of 5 
km! Laat deze kans niet aan u voorbij 
g~an. Geeft u all ~n op bij René Ruis 
(023-5317258). Per wedstrijd zijn twee 
"lange-afstand-vrijwilligers" nodig. 

Baanprcgï"amma: 
Zot. 6 mei CD juniorenwedstrijd 
Zon. 14 mei Eredivisie competitie sen. 
Vrij. 26 mei Jeugd Olympische dog 
Woe. 7 juni sen., A/B jun. instuifwedstrijd 
Zat. 17 juni Pupillencompetitie 
Woe. 21 juni sen. A/B jun instuifwedstrijd 
Zat. 8 j uli 1" dag meerkamp B/C/D jun. 
Zon. 9 juli 2" dag meerkamp B/C/D jun. 
Woe. 23 aug sen. A/B jun. instuifwedstrijd 
Zon. 1 okt Onderlinge Haarlem 

Uitslagen 
2 april Kennemergasthuisloop 
21Km (plaatsing per 
leeftijdscategorie): 

1 Ton van Doorn 1:13:29 
13 Getachew Ayele 1:17:27 
20 J eroen Peperkoorn 1:21:38 
23 Christiaan Pfrommer 1:26:21 
24 Adrie Tol 1:26:33 
16 Jolt Bosma 1:27:29 
5 Rene Ruis 1:30:48 
26 Bert Boesten 1:36:18 
13 J ohn Jongboom 1:37:38 
6 Marianne Huisman 1:46:51 
7 Ve:~-=. Raadsen 1:49:01 

?? Rotterdam-Marathon 42,2 km 
?? Jolt Bosma 3:37:?? PR 







· Avondinstuif 
Leiden 
Instuifwedstrijd 
.AJkmaar 

... · .. ' . . . 

~i_ __ ~_p_r i! _______________ ,. ____________________ _ 
Welkom bij de vernieuwde site 
van AV Haarlem. Zoals je ziet een 
nieuwe homepags, waarop actu~le 
atletiek informatie te vinden is. 

Ook verbeterd worden de uitslagen. Vor ig seizoen 
is het er niet van gekomen, maar voor het seizoen 
2000 wordm ook alle prestaties van AV Haarlem 
leden op de site gezet. 

En als IC1Cltste wijziging is er ook een agenda 
bijgekomen~ waaruit je alles voor de komende 
maand in de I inkerkolom ziet. Voor het opgeven 
van iets voor de agenda is er een forrnul i er. 

Heb je nieuws dctt je hier op de homepage aan 
iedereen kwijt wilt, of een oproep, aankondiging 
of iets andet•s mai I het dan even naar me. Ook je 
reactie, kritiek, of suggesties voor uitbreidingen 
kun je sturen aan mij, Rob Schlüter. 

Oh. wr als laatste, de site is nu ook via een 
makkelijk t12 onthouden adrtzs b~Zsdlikbo.ar: 
Aln. t /avhaartlem 

~-7-.. ~E-~~-----------· --·----- ··· --·-------·---··-----·-----
Hatlrlemnwrs moeten meer gam hardlop12n, 
temminste dat lijkt wat de g12meente wil. Vandaag 
zijn namelijk op vier plaatsen in de stad 
hardlooprouta in gebruik genomen. Door middel 
van rode bordjes at:111 lantClClrnpalen is voor elke 
route het parcours aangegeven, wacu-door je 
uiteindelijk weer op het beginpunt moet uitkomen. 
Det 'tartpunten van de routes bevinden zich op de 
volgende plaatsen: 

1. Op de hoek Wagenwegen de Van 
.. I 



In de serie Muggenreeks (uitgeverij J' .H.Gottmer/H.J'. W .Beeht B.V.), waarin 
diverse schrijvers hun verhouding tot Haarlem en de Haarlemmers verwoorden, 
verseheen van J'. Bernlef (geboren in 1937) "Onbewaakt Ogenblik". Bernlef 
woonde met zijn familie van 1950 tot 1953 in Haarlem. En wat blijkt: AV 
Haarlem telt niet alleen een bekende schrijver, maar tevens zeer verdienstelijk 
sprinter onder zijn oud-leden. 
Onderstaand een fragment uit zijn boeiend, autobiografisch verhaal, waarin de 
schrijver zijn ervaringen met de atletiek en de Haarlemse Athletiek Vereniging 
beschrijft. 

Leo van der Veer 

"Vlak bij de Sparenbergstraat lag aan de Kleverlaan een groot sportveld waar de 
Haarlemse Athletiek Vereniging die zomer zogenaamde 'introductiewedstrijden' 
hield. Op mijn gympen deed ik mee aan de zestig meter voor jongens. Via de series 
kwam ik in de finale, die ik met gemak won. De volgende dag stond er een meneer van 
HAV voor de deur om te vragen of ik lid wilde worden. Dat vond mijn vader goed. Ook 
kreeg ik een paar spikes. Zonder slag of stoot. Mijn vader vond voetballen een sport 
voor proletariërs. Echte sport was de krachtmeting vcin de een met de ander. De 
Olympische gedachte sprak hem aan. 

Door de viervoudige overwinning van Fanny Blankers-Koen tijdens de Olympische 
Spelen van 1948 in Engeland stond de atletiek in de publieke belangstelling, ook bij 
mijn vader, die mij meenam naar de feestelijke intocht van de kampioene in de 
Haarlemmermeerstraat, waar zij in een open rijtuig voor de deur werd afgezet en van 
de burgemeester van Amsterdam een fiets kreeg aangeboden. Ze lachte met grote 
vooruitstekende tanden. 

Bij het hardlopen gaat het maar om één ding: de snelste zijn. In het begin was ik dat 
ook. Maar toen ik met HAV aan de dubkampioenschappen voor junioren mee ging doen 
werd ik de eerste keer in de finale derde. Eigenlijk was ik ontroostbaar, alliet ik dat 
niet merken. 
Zonder het mij bewust te zijn raakte ik in de ban van wat men later 'topsport' is gaan 
noemen. Er maakte zich een bewustzijnsvernauwing van je meester waarbij alles in 
het teken komt te staan van de Tijd, die paar seconden die je van de overwinning en 
het kampioenschap scheiden. Die seconden overbruggen kon maar op één manier: door 
te trainen. 
Drie keer in de week trainde ik aan de Kleverlaan. Tot het donker begon te worden 
liep ik met de andere atleten trainingsrondjes, zo nu en dan aanzettend voor een 
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l!vrte tussensprint (de zogenaamd~ 'Ste!gerung'). 's Winters vonden de trainingen 
plaats op het terrein van het CIOS~instituut in Overveen; een opleiding voo.r 
sportleraren. Larige boslopen. Dampende do!Jches met schreeuwende, lachende, 
naakte jongenS.: In die betegelde ruimte vol kolkende stoom voelde ik mij deel van een 
geheel. Voor hit eerst was ik lid van e~!:! club die mij om mijn prestaties waordeerde. 

Op mijn verjaardag kreeg ik een boekje ov~r atie"Jiek, geschreven door Jan Blankers, 
de echtgenoot en trainer van de Olympisch kampioene. Ook dat boekje stond vol 
tekeningen, gi"afieken, pijlen en cijfers. Maar nu zeiden ze me iets, ze beschreven 
mijn leven, gaven richting aan mijn toekomst. En allemaal wezen ze in één richting: de 
overwinning, het breken van r·ecords. 
Vanuit zijn boek bestuurde Jan Blankers mijn leven. Vroeg opstaan, vroeg naar bed, 
gezond eten, steeds hogere eisen aan jezelf. stellen. Zelfs de vermaning, in uiterst 
bedekte termen gesteld, om mij langer over te geven aan mijn jongenslusten, vond 
een willig oor. Een koude douche was volgens Jan Blankers een probaat middel tegen 

'. ,') 

die neiging waaraan toegeven een er~stige aantQ.Sting van je vorm betekende. Ik was 
bereid alle offers te brengen. 

Van de zestig meter ging ik over naar de tachtig meter en nog een jaar later naar de 
officiële sprintersafstand: de honderd meter. · 
Jan Blankers vergeleek in zijn boek de sprinter met een explosiemotor. Alles hing af 
van een perfecte start. Wie te langzaam uit de blokken kwam, lag al meteen op een 
vaak fatale achterstand. Startte je te snel, dan liep je het risico gediskwalificeerd te 
worden. Ideaal was natuurlijk als je 'in het schot' viel, maar daar kon je niet op 
vertrouwen omdat iedere starter tussen de commando's 'klaar' en ·'af' een andere 
pauze in acht nam. 
Ik begon het startblok, dat ijzeren frame met verstelbare houten blokken, door de 
ogen van Jan Blankers te bekijken. In de ideale verhouding tussen de twee blokken 
lag het geheim van de snelle start. Het rechterblok naar voren (maar hoeveel vakJ<P-"' 
precies?), het linker meer naar achteren, net zover tot je linkerspike op oe juiste 
manier kracht kon zetten en je je kuitspier voelde spannen als je uit geknielde 
•:ouding omhoog kwam. Even dacht je dat hem gevonden had, maar na een trage start 
keerde je mismoedig naar je startblok terug. Je bukte en verzette het linkerblok. 
Het was zoiets als het zoeken naar de gulden snede, de perfecte balans van ,waaruit 
jz een ~xplosiemotor kon worden_~ (Die explosiemotor was niet zomaar een beeld. 
Jaren later las ik hoe de Duitse sp,rinter Hary- de eerste Europese atleet die de 
hond~rd meter in tien seconden rond liep - net zo lang op het vergroten van zijn 
lor-ginhoud had getraind tot hij de honderd meter in één adem kon lopen.) 
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Nog steeds kan ik dat moment voor de start oproepen. In je trainingspak, met op je 
rug. de letters van je club, wip je op je spikes achter het jou aangewezen startblok 
van je hielen op je tenen en weer terug, terwijl je vanuit je ooghoeken je 
tegenstanders, van wie je de meesten uit andere wedstrijden kent, bestudeert. Je 
bent tot het uiterste geconcentreerd, maar toch net te veel, want Jan Blankers 
heeft je geleerd dat overconcentratie juist tot een trage start kan leiden. Dan komt 
de starter, het pistool nonchalant bungelend in de hand, aanlopen. Je trekt je 
trainingspak uit, legt het keurig opgevouwen acht er het startblok (de eerste van een 
reeks rituele handelingen die aan iedere wedstrijd voorafgaat). Dan zet je "e blokjes 
in de voor jou op dat moment enig juiste stand. Je 

kijkt naar de magische verhouding, knielt in het blok en drukt je spikes voorzichtig 
tegen de schuin naar achteren hellende blokjes terwijl je je vingers net voor de witte 
krijtlijn spreidt. Even doe je alsof je gaat starten, komt dan traag overeind en houdt 
je kuitspieren schuddend in beweging. Je spieren mogen niet afkoelen. Dan klinkt het 
bevel van de starter. 'Op uw plaatsen'. Nu houd je op met denken. Je bent alleen nog 
maar, een luisterend lichaam, dat zich als een veer spant wanneer het parool 'klaar' 
klinkt, om zich na het schot, dat als een bescheiden plof je vanuit de verte tot je 
doordring, in de race te storten. Na de eerste meters komt je romp omhoog, je ogen 
zijn op de finish gericht. Maar eigenlijk zie je niets, je bent een explosiemotor 
geworden die in twaalf seconden al zijn beschikbare lucht naar buiten pompt. 

Twaalf seconden. En daarna ·elf komma negen, komma acht, tot je op elf komma één 
blijft steke11. Daar ligt de gfen~, een grens die ten koste van alles overschreden moet 
worden. Want je kunt snellè.r I dgt, weet je zeker. 
Voor een buitenstaander is het 'niet goed te begrijpen. Wat mClClkt zo'n tiende van 
een seconde f1U uit? Ee~ ~elachelijke vrqag. Alles! De atleet drukt zi~h qit in zijn 
beste tijd. ·Die tijd zegt wie hij is op dat mornent, daardoor is hij herf<enb~ar en 
plaatsbaar in de hiërarchie. En omdat een beste tijd altijd nog beter kan, wordt 
snelheid tot een obsessie. Je weet dat je het in je hebt, die tiende van een seconde 
sneller die je door de magische grens van elf seconden heen zal doen breken, zoqat je 
je in het gezelschap van de grote sprinters zult bevinden, zij die de honderd meter 
onder de elf seconden liepen. Jessè Owens (10)), éhris Berger (10,3) . 

. \ ..... .,, ... 

De periode· waarin ik me zo fanatiek met hardlopen bezighield heeft maar drie jaar 
geduurd, maar in die drie jaar was ik volmaakt gelukkig. Alles wat ik was vond zijn 
uitdrukking in mijn beste tijd: 10,9. Zo nauwkeurig heb ik mij later nooit meer 
gevoeld, zo helder en duidelijk, zo zonder een spoor van twijfel." 

.·' •· . .J -
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1 ste Competttt.l ~~eis jes Junioren C , J onqens Junioren [) 
15 april - Santpoort 

Het vooruitzicht was zeer oontrek~elijk: regen, kou, sommigen al doorweekt voor 
aanvang van deze eerste competitiewedstrijd van 2000. 
Gelukkig werd het later droger en viel het achteraf allemaal 
ook nog wel mee, geloof ik. . 
De samenstelling van de 2 ploegen ~as weer een heel gedoe, 
maar op het laatste moment kwamen we ook daar. weer uit. Jammer 
dat Thomas B. de agenda niet altijd ~n z'n hoofd ~~eft zitten. 
De wedstrijd zelf ging erg goed, met bijna iedereen op elk nummer 
persoonlijke records. Dat is leuk beginnen, dames .~ heren op een eerste wedstrijd 
(zullen ze dan toch nog getraind hebben de afgelopen winter?). 
Uitschieters waren Mitchell die op de 1000 maar liefst 9 seconden harder liep en wist 
te winnen, datzelfde deden Jirina en Anouk met resp .. 15! En 7 seconden winst op de 
1000. Verder Sabine en Maaike op de 80, Sjoerd op 80 met en zonder hekken, Stein op 
hoog, Sanne op ver en de 4 x 80 meisjes. 
Sanne moest helaas tijdtm5· het hoogspringen naar de volgende sport. 
De meisjes werden nêef knap lste (2de klasse). 
De jongens werden zeer verrassend zde (2de klasse). 
Al met al een ·uitstekende dag. 
De uitslagen: 1 ,. · • • 

80 meter 

1000 meter 

80 horden 

Verspringen 
Hoogspringen 
Kogelstoten 
Discuswerpen 
Speerwerpen 
4x80 

J Q.ft.g!rlS D 

1. Sjoerd 11.3 (pr) 

'" 1. Mitchell 3.18.2 (pr) 

2. Sjoerd 14.8 (pr) 

3. Mitchell 3.98 
2. Stein 1.25 (pr) 
2. Stein 8.24 (pr) 
5. sven 12.76 (pr) 

3. Haarlem · 46.9 
·· (~Joerd)Aitchell, 

' --·' · ''Stein,Sven) , 
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Meisjes C 

1. Sabine 11.3 (pr) 
4. Maaike 12.2 (pr) 
1. Jirina · 3.31.7 (pr) 
2. Anouk · 3.36.8 (pr) 
2. Jirina . 16.8 (pr) 
4. Maaike 17.0 (pr) 
l. Sanne 4.72 
1. Sanne 1.35 
2. -Amber 7.20 (pr) 
4. Sabine of Anouk 12.19 (pr) 
1. Amber 16.53 (pr) 
1. Haarlem 44.3 (pr) 
(Sanne, Sabine, 
Jirina, Amber) 



Eindstand 2. Haarlem 3393 pnt. 1. Haarlem 3666 pnt. 
Inmiddels zijn ook de tussenstanden binnen onze regio(Noord-Holkmd, Utrecht, 
Flevoland) bekend. Zowel de jongens- als de meisjesploeg staat er uitstekend voor. De 

jongens zelfs 5de!! Bij een goede 2de competitiewedstrijd moet een finaleplaats (finale 
: 17 juni) voor beide zeker haalbaar zijn. De beste 12 ploegen per regio plaatsen 
zich voor deze finale. 

Tussenstand competitie 2de klasse: 

Jongens D 
1. VAV 
2. Pijnenburg 
3. Noordkop . 
4. Trias 
5. Hcaarl&tn 
6. DEM 
7. MoMikencJam 
8.AAC 
9. Dokev 
10. BAV 

3986 pnt. 
3733 
3583 
3406 
3393 
3355 
3147 
2846 
2839 
2821 

Meisjes C 
1. Hera 4781 pnt. 
2. Hylas 4696 
3. Noordkop 436 7 
4. Pijnenburg 4179 
5.VAV 4002 
6. Hellas 3912 
7. Clytoneus 3872 
8.~ 3666 
9. Spirit 3654 
10. Monnikendam 3554 

28 april Nea Volharding- Purmerend 

Twee dames dachten vast het gezeur van een trainer voor te zijn door aan deze 
wedstrijd in Purmerend mee te doen. Of was het toch het gebruik maken van een goede 
mogelijkheid en gewoon mee doen Het zal het laatste wel zijn (mag ook wel met al die 
musicalrepetities ). 
Deze fanatiekelingen waren Jirina en Wietske. Beide deden het uitstekend , meiden 
gefeliciteerd! 

60 meter Jirina 9.0 {pr) 
Wietske 9.8 (pr) 

600 meter Jirina 1.56.5 (pr) 
Verspringen Jirina 3.89 (pr) 

Wietske 3.11 (pr) 

Haarlem 6 mei 
Op de valreep de uitslagen van de afgelopen week op onze 
thuisbaan. 

+ _11 
Geweldig mooi weer, lekker windje in de rug bij sprint en ver: ideale omstandigheden! 
Tevens, wellicht belangrijker, lekker •marsweer•. 
Nalr liefst 8 jongens deden mee, volhouden graag. De meiden lieten het in aanwezigheid 
afweten, hoewel er wel redenen voor waren. De volgende keer zijn we er weer bij he?! 
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Net als bij de vorige 2 wedstrijden ging het weer fantastisch. Mijn komplimentan. Alle 
deelnemers lieten op elk onderdeel waaraan werd dÛigenomen verbeteringen zien!! 
De ~~ncurrentie was behoorlijk op sommige onderdelen. Het was dan ook" leuk oil te zi~ 
dat er goed bovenin werd meegedaan. Ook. leuk dat er weer een MOnsels ovèr de -
sprintafstpnden sjeest(?). De vader van deze D-junior is nog steédS clubrecordhouder 
bij AV Haarlem met, 4it ~et hoc;,fd. ~ tijd rond d_e 10.20 op de 100 ~ter sen'-'"~· 
Sjoerd wist op 2 onderdelen in de prijzen te vallen: weer sneller op de 80 horpeR in 
14.2. De finale ging niet zo snel. maar wist 4 hij wel te winnen! ZiJ" "'eede 
prijs was wel een erg grote ~ ~ . ~ verr~ing, nl. bij _ . 
discuswerpen met 20.44, waar hij ""''JIfj 1.t ~ _,.. maar liefst 2• w•dl 
J eroen had een uitstekende dag: de .. ~ lr 5kg 45ogel direct over de 
~0 meter (van 8.07 naar 10.68J). En op ~ ~ ~ de 100 tneter van 1•1 vorig , . 
Jaar naar 13.4 nu (Mark van l!).l naar · ~ 13.9) 
Mitchellliep weer sneller op de 1000 l"' ' . Hij werd keurig 3* in een 
uitstekende tijd : 3.14.8. Het clubrecord van ene Peter Markwat (werd 
hij onlangs niet weer op de training gesignaleerd?) begint in zicht te komen. 
Ook Amber deed· het prima bij het speerwerpendoor 3dc te worden met 22.78. Ook daar 
is het clubrecord niet veel verder (dacht ik). 

Vitslagen 
Junforen c 

Jeroen 
Mark 
Jotte 
Maaike 

Junior'!ft D 

Sjoerd 
Mitchell 
Stein 
Sven 
ThomasW. 

11.9(pr) 

~ 
13.4(pr) 
13.9(pr) 
14.5(pr) 

lQQm Ji9Jl![ 
10.68(pr) 
9.56(pr) 

3.00.0(pr) 

80m !OOOm 80hrd !te l5al diSCU§ !R!!t 
20.44(pr) 10.9(pr) 14.2(pr) 

11.3(pr) 3.14.8(pr) 4.15(pr) 

12.2(pr) 
8.41(pr) 13.26(pr) 
7.57(pr) 15.97(pr) 
7.2Q(pr) 17.08(pr) . 

Amber 8.8(pr) 8.86(pr) 2~.78(pr) 

Fleur 9.5(pr) 3.56(pr) 

Ploegopstelling 2"- Competitie · 

80 meter 

1000 meter 
BO hord4n 

Jongens D 
Sjoerd 

Mitchell 
Sjoerd 

Meisjes C 
Sabine 
Maaike 
Anouk 
Maaike 
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Vertf)ljngCrt: ·~ 
Hoogsprin9en'. 
Kogelstoten 
Discuswe!'l*' 
Speerwerpen 

Mitchell 
Stein 
Stein 
ThomasW . . 

Komende wedstrijden 

13 mei Competitie Huizen 

28 mei Leiden 
JD: SOm, 1000m, ver, kogel, discus 
MD: 60m, lOOOm, ver, ·kagel, discus 

Sabine 
Same 
Same 
Amber 
Amber 
Chrystal 

JC: lOOm, 1500m, 300horden,hoog, polshoog, kogel 
MC: SOm, 1500m, 300hordén,hoog, polshoog, kogel 

3 + 4 j&ml Meerkamp HurtwgowaGI'd 

17 juni Regio-finale Competitie 

J'D - AAC - Amsterdam Ookmeer 
MC - Hera - Heerhugowaard 

24 juni Minibokaal Holiondia - Hoom 
JD: SO, 1000, SOhorden, ver, hoog, kogel, speer 
MD: 60, 600, 60horden,ver, hoog, kogel, discus 
JC: 100, SOO, 100horden,300horden,ver, hoog, polshoog, kogel, diS<:US 
MC: SO, 600, SOhorden, 300horden,ver-, hoog, · 
kogel, speer 

1 juli Open Kompioenschap ·Regio 4 Hyta$. -. · 
Alkmaar 
JD: SO,lOOO, SOhorden, ver, kogel 
MD: 60,600, 60horden~ ver, kogel 
JC: 100, SOO, lOOhordcn, ver, kogel 
MC: 80, 600,SOhorden,ver, kogel 

8 + 9 juli Meerkamp Haarlem 
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