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jaargang 55

"verschijnt 8 maal per jaar"

nummer 1

r&dactHJadres
José Spaan-Capelen
Kortenserstraat 6 2014 RR HAARLEM

februari 2001

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

http:IIWWW.knoware.nVusers/sch/uter/avMndex.html of http://Www.run.tolavhaarlem

VAN DE REDAC I IE
Vrijwil'lig bnw bijwuit vrije wil; vrijwil'liger m (-s) die zich vrijwillig als soldaat of voor
een bepaalde taak aanmeldt; vrijwil'ligerskorps o (en) legerafdeling, samengesteld uit
vrijwilligers.
Aldus Kramers' Nederlands woordenboek.
Vanwaar dit "citaat" zult u denken. Welnu, staat u er weleens bij stil hoe deze vereniging
draaiende wordt gehouden? Hoe 'onze' A. V. Haarlem elk jaar weer zijn hoofd boven
water probeert te houden? Natuurlijk, het vrijwilligerskorps die achter de schermen
heel.veel werk verzet.
In dit nummer staan we even stil bij een van deze vrijwilligers. Een "ouwe taaie" mogen
we ondertussen wel zeggen (volgens Kramers taai: figsterk, met veel
uithoudingsvermogen). De 91-jarige Wim Moolenaars. Al79 jaar lid van "Haarlem" en nog
altijd een actief aandeel bij het inbinden van onze Wissel! Wij kunnen met recht een
voorbeeld aan hem nemen.
Dat het vrijwilligerskorps constant aanwlling behoeft moge duidelijk zijn dachten ·wij. U
. kunt dit lezen in een artikel van de hand van Leo v.d. Veer. Maar tevens zien aan de
"advertentie" van onze Wedstrijd Organisatie Commissie. Wij hopen dat het vele zal
inspireren om zich aan te melden tot "het verrichten van een bepaalde taak".
Tot slot nog even ter herinnering voor in de agenda, de jaarvergadering staat gepland
voor donderdag 29 maart a.s. Dit keer in de kantine van de atletiekbaan (niet alleen
noteren in de agenda's maar ook komen!)
En o ja, Joop heeft een nieuw e-mail adres (zie blz. 2)
Kopijdatum: zondag 4 maart a.s.
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l~~ Mini-Pupiili!r;:
F.
Pab~t
~

(Femke)

Cho.rta'77

V~art 19

. 2033 BA HAARLEM

~~

~~

~~ A-PupiUen:

~~

~~M. (Myrthe) Rossel

Jan van Galenstraat 18
~ Th.J. (Thomas) Flisij n
Bar. Van Fridaghstraat 5
~~ Y. (Yashwand) Jagarnat hsingh Obistraat 25

~~<~

2014 AJ HAARLEM
~~
2064 LH SPAARNDAM ~~
2022 CE HAARLEM
~~

~~

«

~< D-Junioren :

{~

<~

~~ M.E. (Maik) Ruiter

2023 VT HAARLEM

Pijnboomstraat 86

«

~~

1

~

~~C-Junioren:

\

!! Th.J. (Tholll<lS} van Luik

Middenweg 63

2024 XA HAARLEM

i~ Senioren trim:

~i A.J. {Anita) van Wees

~l~
~

Kamperlaan 1 app. 3

2012 JA HAARLEM
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uestuur:
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Telefoonnummers trainers:
Ruud Wiedart
Han Baauw
Rob de Nieuwe
Rob Schlüter

{
jl
~~
~

02 3 - 5279080'
023- 5312939
06- 20395759
023-5250752

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

Bij geen gehoor Joop van Drunen 023- 5244340 of e-mail:
j.m.van.drunen@planet.nl

28 apr il
29 april
29 april
06mei
13 mei
19 mei
20mei
20mei
10 juni
16 juni
17 juni
17 juni
C2 septe n~-- ro

02 septem ')~!"
09 september
15 september

r:

j l,mioren C/D ronde
ovet·gangscompetitie le ronde
veteranen 1 r onde
jun · ~."~ren B 1e ronde
senioren le ronde
junioren C/D 2 r onde
overgan,:~scompetitie

2 ronde

veteranen 2 ronde
j unior en B 2e ronde
j unior en C/D gebiedsfinales
se11ioren ere en eerst e divisie finale en degradat ie
ronde
senioren 2e en 3e divisie
overgangscompetit ie finale
veteranen finale
junioren B finale
j unioren C/D landelijke finale

ze

RectificaTie r.Jnglijsten 2000
Op de ranglijst kogelstoten heren, staat als aanvoerder Rob de Wit met 11.91
meter. Dit moet zijn Oscar Soethout met 12.08 meter. Oscar excuses voor
deze misser.
Joop van Drunen

het
het
tletlek.zeltslkdoeltet
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Nationalelinternationaie kalender 2C01
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Pl~ats

Evenement

lnftmnatie

Le Champion
Stg. lndoor<;!ietick Gr:;ningen
KNAU!Stg. lndooratl. Cron.
:~NAU!Stg. lndooratl. Cron.
Sprint
Caz

Egmond
Zuidbroek
ZuidbroeY.
Zuidbroe'-:
Breda
Praag (TSJ)

NikeEgmond h <.~:ve marè.thon (NRC)
Indoorgala Groningen
NK meerkam.r:> indoor sen/jun AIB
NK i:;door ver:::~anen
Int. Sprintcross Breda (DLCC)
Indoor mk interland Tsj-Ned-Esp-Fr-GrBr

www.egmondhalvemarathon.nl
www.homepages.hetnet.nV·
inrlo or-groningen
www.knau.nl
www.tref.nf/breda/sprint
www.atletika.cz

Apeldoorn
Düsseldorf
C ils seldo rf
Uden
Heemskerk
Gent
Zierikzee

ndwinter Ma1athon Apel .· oom
Limburgs kampioenschap indoor
NK indoor jur:ioren A
Profile cross (l..) LCC)
20" Marquetteloop
AA-Drin /.. N K indoor sen ioren/jun. 8
NK veldloop veteranen

www.av34.nVmm2001
(046) • 452 06 93
w-.vw.knau.nl
\Vvv·N .dekeien .nllprofi Ie
www.avdem.nl
www.knau.nl
www.knau.nl

KNAU!Achilles Top
IAAF/FPA
EVANFFA
Stg. Twintig van Alphen
EANFFA
Stg. Promotie Den Haag
IAAF/BLt

Kerkrade
Lissabon (POK)
Bordeaux (FRA)
Alphen a/d Rijn
Nice (FRA)
Den Haag
Dubl in (IER)

D elta Lloyd NK veldloop sen./ jun. A / 8
WK indoor senioren
EK indoor veteranen
Twintig van Al~hen (l AAF RR)
European Winter Throwing Challenge
CPC (NRQ
WK veldloop

www.knau.nl
www.fpatletismo.pt
www.evaa.nu
www.20vanalphen.nl
www.athle.org
www.cpcloop.nl
www .athleticsi reland.ie

KNA UIPEC 19 i0
leiden Atletiek
RFEA
AVON
KNAU/VA V
Stg. otterGi\111 lv\ar2t;, •o.
1<-NAU/Stg. Rotterdam Mar.
n.n.b.
n.n. b.
n.n.b.

Zwolle
leiden
Barkaldo (SPA)
Brunssum
Veenendaal
Rotterdam
Rotterdam
n.n.b.
n .n.b.
n.n .b.

NK ekiden
Zilveren Molenloop
European Cha 1!enge 1Okm
, 'arelloop (lAAF RR)
NK 10km baan senioren/jun. A
Fortis mar.:trc;-1 Rotterdam (IAAF RR)
NK marathon senioren
1e wedstrijd competitie jun. CID
1" wedstrijd competitie veteranen
1• wedstrijd overgangscompetitie

(038)- 465 29 48/www.knau .nl
www.bart.nl/' evl
www .sportec.èom/rfea
www .hvision..nl/- porbons

De Spartaan
n.n.b.
A V Papendrecht
KNAUlArgo '77
n.n.b.
Holfandia

Lisse
n.n.b. · ·
Papendrecht
Groningen
n.n.b.
Hoorn

Ter Specke Bokaal {NBQ
1e wedstrijd competil1e junioren B
lenteloop Papendrecht
NK veteranen 70/15km
1e rnnt:l~ competitie senioren
Tngc111~l Recordwedstijden (NBC)

welcorne.toJbaancircuit
www.knau.nl
www.tref.nllpapendrecht/arsv
www.knau.nl
www.knau.nl
welcome.to/baancircuit

januari

14
20/21
20121
20121
21
27/28

Februari

~

03
03

03
":A
11
17

18

St!}. marathon Ape!doorn
Gez. Limburge verenigi r.gen
KNAU/Gez. Limburgse ver.
De Keien
DEM
- KNAU/Spado
KNAU/Delta Sport

Maart
04
09/11
08/11
11
17/18

24
24/2 5

April
01
07
07

08
12

22
22

28

29
29

W\oVW. kn~'' rr

www.rotterdammarathon.nl
www.knau.nl
www.knau.nl
www.knau.nl
www.knau.nl

Mei

os
06
12
13

13
19

06-11.00

4
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Organisator

Informatie

Plaats

f.venement

Dudince (SK)
n.n.b.

2• ronde

Amsterdam
n.n.b.
n.n.b.

50-jarig bestaan
jeugd Olyrr.;:>iscl.e D2..;
ronde competitie veteranen
ze ron d ·.~ (. ~ ' ··ï gscompetitie

r

www.saz.sk
www.knau.nl
www.knau.nl
www.knau.nl
www.knau.nl
www.knau.nl

Stg. Marathon U trecht

Utrecht

adidas NK halve marathon

www.halvevanutrecht.nf

Stg. 24 uur-loop

Apeldoorn

24 uur-loop Apeldoorn

(055)-

KNAU!Stg. 24 uur-loop

Apeldoorn

NK 24 uur

www.knau.nl

KNAU
Achil lesTop
Stichting Mar. ZO Drenthe
NOP
Stichting Mar. Enschede

Kerkrade
Klazienaveen
Emmeloord
Enschede

jubileum
Classics (national
Univé Drenthe marathon
Nationale meerk?.mpen
Marathon Twente

Tilburg
Hengelo
Hengelo
Leiden
Leiden
n.n.b.
n.n.b.
n.n .b.
n.n.b.
Lelystad

Tilburg Ten Miles (NRO
FbK (GP 11)
Twente Atletiek (N BC}
Gouden Spike (N BQ
3M marathon
2" ronde competitie junioren B
Gebiedsfinales competitie jun. CID
Fin/degr competitie ere/eerste div.sen.
2" ronde competitie sen. 2"/3" div
Zeebodemloop

Mei (vervolg)

19
19
19/20
20
20
20
20
25/26
25/26
26
26
26

26/27
27

EANSAF
n.n.b.
Vrienden van de KNAU
n.n.b.
n.n.b.

EK snelwandelen
comp e ti~ i e

jur ioren CID

100-jarig
Ke ; ~ rade

J..· ~rmit)

366 29 49

www.knau.nl
www.sportweb.nl/atletiekgala.html
(0591)-67 75 10
www.avnop.nl
www.twentemarathon.nl

Juni
03

04
04

09
10
10

16
17
17
23

Stg. Ti lb urg Ten Miles
Stg. FBK
Stg. FBK
Leiden Atletiek
Stg. Marathon Lei de n
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
n.n .b.
Sp iri~

22-24

KNAU/De Keien

Uden

NK baan junioren A/8

23/24
30
30/01

EANMAS
De Keien
EANOLV

Boedapest (HON)
Uden
Ried (AUD

Europa cup landenteams 1st league m/v
De Keien Meeting
Europa cup Meerkamp 1st league m/v

01
01
04

WMRNAZS
Jahn 11
Stg. Papendal Games

Kravavere (SLO)
Stadskanaal
Papendal

EK berglopen
Nelli Cooman Games
Pape <~ ..'J: Games (national permit)

05-15
07/08
12/15
12/15

WAVNM

Brisbane (AUS)

WK veteranen

KNAU/Attila

Tilburg

Delta Lloyd NK baan senioren

EAAIKNAU/Topsport A' dam
IAAF/MAS
VAL
EANFIDAL
EANRFEA

Amsterdam
Debrecen (Hon}
Heusden
Grosseto (ITA)
Murcia (SPA)

EK onder 23 jaar

03/12
11
19

IMF/AC
AV '56
Phanos

Edmonton (CAN)
Goes
Amsterdam

WK outdoor senioren
De 15km van Zeeland
Amsterdam Athletics (EAA permit)

25126

KNAU/Prins Hendrik

Vught

NK meerkamp senioren/juniarenA

26
27/01

IAU!FFAA
SSWK

Cleder (FRA
Beijing (CHI)

World Challenge 1OOkm
Universiade

www.tilburgtenmiles.nf
www.fbk-games.nl
welcome.to/baancfrcuit
welcome.to/baancircuit
www .3mmarathon.com
www.knau.nl
www.knau.nl
www.knau.nl
www.knau.nl
www .geocities.com/zeebodemloop
www.knau.nl
www.eaa-athletics.ch
www.dekeien.n I/meeting
www.eaa-athletics.ch

Juli

14

19/22
21/27

WK junioren B
Nacht van de atletiek
EK junioren
EJOD (atletiekprogramma 23-26.07)

www.siMport.org/azs
wwW.nelllcoomangames.nl
"'~'···· .

·-

mes.html
www.worldvac2001.com.au
www.knau.nl
www .ecu23amsterdam.com
www.masz.h·u
www.val.be
www.fidal.it
www.sportec.com/rfea

Augustus

www.200 l.edmonton.com
people.zeelandnet.nVcn.av56
www.global-sports-comm.nl
www.knau.nl
www.athle.org

06-11~0
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Heerlen
n.n.b.

Telematicaloop
Finale competitie veteranen
Fi nalE:s cv~·:~angscc'T'petit i ~
Halve marathon van Amersfoort
Nationale halve m<.rathon
Arena Games (baanci rcuit)
WK berlopen
Finale competitie junioren B
Nationa le Goudse Singelloop
Landelifke finales comp jun. CID
Promotiewedstrijd comp sen 2• div.
Finale competitie senioren 3e div.
17" Dam tot Damloop {IMF RR, NRQ
landelijke meerkampen jun. CID

v.wvv.heerlen.nl/telematicaloo;
www.knau.nf
www.knau.nl
welcome.to/aais
www.lopersgroep .club.tip.nl
welcome.toibaancircuit
www.fidal.lt
www.knau.nl

www.knau.nl
www.knau.nl

September
02

22/23

Stg. Marathon Heerlen
n.n.b .
n.n.b.
Alt is
LCD
GAC
WMRNFIDAL
n.n.b.
GPSOV
n.n.b.
n.n.b.
n.n.b.
le Chz.;npion
De Sperwers

Amersfoort
Deurne
Hilversum
Arta Terme (fTA)
n.n.b.
Gouda
n.n. b.
n.n.b.
n.n.b.
Amsterdam
Emmen

22123
22123

KNAU/DE Sperwers
KNAU/Startbaan

Emmen
Amstelveen

02
02
08
09
09
09
09
14
15
16
16

23

n.n.b.

(0182)- 53 21 26

www.knau.nl
wv.w.knau.nl
www.knau.nl
\Vww.damloop.nl
www.knau.nl

29

Aquiló

Winschoten

29

KNAU!Aquilo

Winschoten

NK meerkamp junioren B
NK.estafette
Rabo Interpolis 1OOkm
NK 700km/NK 50km snelwandelen

30

Stg. Stadsloop Maastricht

Màastricht

Stadsloop Maastricht

IAAF/ BAF

28

Bristol (CBR)
Breda
Eindhoven
Wadd inxveen
Amsterdam
Etten-Leur

WK hafve marathon

Stg. Bredase Singelloop
Stg. Marathon Ein dhoven
Schaatsver. De Gouwestreek
Stg. Amsterdam Marathon
Stg. Marathon Brabant

Bredase Singelloop
Marathon Eindhoven
De Coen ecooploop
Amsterdam Marathon
West Brabantse Herfst Marathon

28

KNAU/Stg. Marathon Brabant

Etten-Leur

' ;-: marathon veteranen

www.knau.nl

Velsen

Pim Mulierloop

starr.at/pimmulierloop

Beverwijk
Nijmegen
Tilburg

Gildehuysloop
Zevenheuvelenloop (IMF RR, NRC)
ABAB Intern. Warandeloop (DLCC)

www.avdem.nl
www.zevenheuvelenloop.nl
www.av-attila.ntlwarnew

Thun (SUl)
Soest

EK cross
Sylvestercross

www.swiss:<!thletics.ch
start.at/sy!vestercross

www.run.nl
www.knau.nl
www .come.to/stadsloop

Oktober
07
07
14

20
21

28

Suomi

www.ukathletics.org
www.bredadigitaal.nVsingello<
www.marathoneindhoven .n I
www.coenecooploop .n l
www . amsterdammarath~ ..
www.marath :-· '
_.... 11

November

04
11
24/25

DEM
Stg. Zevenheuvelenloop
Stg. Intern. Warandeloop

December
08/09
31

EANSLV
Stg. Sylvestercross Soest

n.n.b.

NK veteranen

b

06-1'

fi{J

HET HEEFT Z!N 0.\11 JE VOOR DE CLUB IN TE SPANNEN!

Op de algemene ledenvergadaing van 1999 werd een commissie ingest eld die zich zou moeten
buigen over net Haarlemse atletiel-<aanbod. Ik was mij bewust van het risico dat zo'n voorstel
vrijwel automatisch leidt t ot het lidmaatschap van de voorgestelde commissie. Gelukkig waren
er enige clubgenoten die er ook iets voor voelden, engevieren (Han Baauw, Bert Boesten,
René Ruis en ondergetekende) hebben wij onze gedachten laten gaan over het wel en wee van
de vereniging, en een-in alle bes cheidenheid - redelijk doort immerd rapport afgeleverd.
Dit rapport is in conceptvorm besproken met het bestvl!r. Na enige kleine bijstellingen is het
rapport vervolgens in het d ubblad gepubliceerd en op de algemene ledenvergadering in 200
·besproken.
In hoofd lijnen komt het rapport neer op:
* richt je op specifieke doelgroepen;
*pas de organisat iestructuur aan;
* vergroot de zelfwerkzaamheid van de leden;
* versterk de clubbinding.
Omdat voor de invoering van eP.n nieuwe organisatiestructuur een wijziging van het
huishoudelij k reglement was vereist, zou deze nieuwe ~tructuur pas volgend jaar kunnen
ingaan. Ik heb de moeite genomen om statuten en huishoudelijk reglement eens door te lezen.
Dan blijkt dat op tal van punten de huidige organisatie van de club afwijkt van hetgeen deze
documenten verme lden. Op de komende algemene ledenvergadering staat het onderwerp
'huishoudelijk reglement' dan ook terecht op de agenda.
Op deze agenda staat ook vermeld het onderwerp "vacature voorzitter". Na een 50-jarig
loopbaan als o.a. trainer, bestuurder, wedstrijdleider en kantinebaas, wil Joop de fakkel
overgeven. Het is een fakkel ~ ie minder f e l brandt dan hij vurig zou wensen. In het volgend
clubblad volgt hierover ongetwijfeld meer.
Wetend dat kandidaten voor deze vacature niet voor het opscheppen liggen, heb ik ee
drietal mensen (leden en sympathisanten) benaderd. Weliswaar bleek dat niemand stond t
dringen om voor de vacature voorzit t er zijn vinger op te steken, maar alle drie waren berei
iets voor de club te doen. Als ik in mijn ééntje tot deze score kom, dan moet het toch
mogelijk zijn om met een persoonlijke benadering veel meer mensen bereid te vinden en
daarmee tot een veel evenwichtiger verdeling van werkzaamheden te komen.
Wetend dat er binnen de club ook nog het nodige op het gebied van strategie en organisati
moet gebeuren, heb ik gekeken of er extern een mogelijkheid zou kunnen liggen. Ik he
hiertoe een relatie bij een gerenommeerd adviesbureau benaderd. Indien het bestuur hier
officieel om verzoekt, is dit bureau bereid te onderzoeken of het prodeoiets voor onze
vereniging kan betekene.n. Voor alle duidelij kheid: geen garantie, maar wel de intentie. Zo'
ondersteuning zou een welkome aanvulling zijn, maar bet ekent niet dat we zelf niets kunnen

ondern e..ncn. Cm te beginr.-sn een inventarisat ie en herverdeling v'ln Joep 's ccnzi er ;:=_ihz
f.>Gk~'G i . ..::<•;crwacht dat he.t bestuur op de komende ledenvergadering hiera~m ·; t~ .. -~'retd
aandacht ;;:.al bestt::rlcn.
Vanu it zijn g~dre·;en'-leid en zucht naar pP-rfectie kende Joop enige moeite met delegeren.
Het is ook riet go?-d voor stelbaar dat Joop niets meer voor de verenigmg zow doer.; zijn hele
leven heeft per slot vcm reken ing in het teken van de atletiek ge staan. Ik vermoec' dol'1 ook
dat er voo:-- J ccp nog wel enige baant jes overb lijven.
Ik verwiJcht gP-zn ,.,.,.,,-=::er:.n op de. kcm ende ledenvergader• in9. t.1et een f linke op komst en een
algemee·n getJonde bereidheid iets voor de club te gaan doen, zou ik dik tevreden zijn .

Leo van der

Ve~r

In de namiddag van dondel'tlag 30 november
is geboren, onze zoon

De zon is nu op

Jouw pad
Welkom
in liefde

kind

is begonnen

I hi
Rabhan
Franc :~cc
van Deursen

en .......
J aap van Deursen & Sarldi'O van Berkel
Vergierdeweg 206
2026 ZJ Haarlem
Tel. : 023- 5259404
Bewonderuurtje: na afsp roak
Rusttijd van 12.00- 15.00 uur
Misschien goed t e weten: Delphin is van een garderobe al voorzien

Alvast warme
Feestdagen gewenst
en een.

op wat voor manier
dan ook
vruchtbaar 20011
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-
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Niehe en Lancée

Een toonaangevend kantoor voor
financiële zaken met vestigingen in
Alkmaar, Amsterdam en Haarlem.
Regionaal het grootste kantoor
met bijbehorende internationale
zaken en klanten die verlangen
dat kennis gelijke pas houdt met
de meest actuele ontwikkelingen.

C3

Niehe en Lancée Registeraccountants
Belastin ga dviseu rs
Subsidieadviseurs

Alkmaar

T 072 541 11 11

Amsterdam T 020 635 20 00
Haarlem

T 023 5 300 400

www.niehelancee.nl

Bij de foto: Laurens Janszoon Coster op de Grote Markt te Haarlem.
Niehe en Lancée werkt samen met Brouwer & Oudhof Administratieconsulenten,
The NL Trust en Pesman Advocaten.

ENERGIE OVER?
Bij De ka Markt hebben we leuke (bij )banen in de aanbieding!
In onze winkels, de diverse distributi ecentra of de Jagerij.
Werktijden op maat, passend binnen j ou we nsen!
[nteresse?
Nee m voo r meer info rmatie contact op met DekaMarkt,
afdeling Personee l & Orga ni sa ti e: 025 1 - 276 666 .
Je kunt ook het antwoo rdstrookj e naa r ons sturen:
DekaMarkt, afdeling P&O, Antwoo rdnummer 309,
1940 YB te Beverw ijk.
Een po tzegel pl akken is ni et nodi g.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met j e op.
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WIM MOOLENAARS 80 JAAR LID VAN ONZE CLUB

Wim Moolenaars, geboren op 20 november 1908, en sinds 1 februari
1921 lid van HAV Haarlem. Hij is met zijn tachtigjarig lidmaatschap houder van een waarsc hijnlijk nooit meer te overtreffen
clubrecord. Daarbij vormt hij , met de vele activiteiten die hij
voor de vereniging heeft verricht , ook een monument van clubtrouw. Hij heeft meer dan twintig jaar gejureerd , zat jarenlang
in de Lotto-ploeg en maakt nog steeds deel uit van de bindploeg
van het clubblad . Voor zijn vele verdiensten voor de vereniging
is hij in 1978 tot lid van verdienste benoemd.
Vanaf 1926 tot 1986 dreef hij een door zijn vader opgerichte
smederij aan de Baljuwslaan ; dat was vanaf zeven uur 's morgens
hard werken. In deze smederij werden vroeger door de club
krachttraingen gegeven, en organiseerde zoon Gerard in de jaren
zestig feesten die zeer in trek waren.
Sinds een paar jaar rijdt hij geen auto meer en laat zich,
wanneer wandelen te ver is, met de Mobitax vervoeren. In augustus 1999 overleed zijn vrouw, na een meer dan zestigjarig huwelijk, en sinds kort is hij overgrootvader.
Naast lid van de HAV Haarlem is hij ook nog steeds lid van de
voetbalclub HFC Haarlem, waar hij van 1920 tot 1944 eerst als
halfback en later als keeper speelde in het 2de elftal. Ook door
deze club is hij onderscheiden vanwege zijn vele verdiensten .

Wim (zie
pijl)
tijdens
een wedstrijd ln
1923.
Hij werd, samen met zijn broers Anton en Jan, lid van de vereniging om 's zomers zijn conditie op peil te houden. Al voor dat
de atletiekvereniging Haarlem officieel werd opgericht, trok hij
op met mannen als Jan Strijbos en Jan Petri.

Gevraagd naar ZlJn eigen prestaties noemt hij in de eerste
plaats zijn broer Jan die in 1923 Nederlands kampioen kogelslingeren werd met een afstand van 27,705 meter; voor Kamerbeek (de
vader van Eef) die 3 maal ongeldig gooide. Ook noemt hij broer
Anton die de 100 meter in die tijd in ruim 11 seconde aflegde.
Zijn eigen prestaties op atletiekgebied zijn bescheiden; over de
100 meter ca . 14 seconden en op hoogspringen 1,45 meter.
Het was een sportieve familie, want broer Ernst deed aan cricket
en zijn vader was schutter. Zoon Gerard is in de atletieksporen
van zijn vader en ooms getreden en bezat jarenlang het clubrecord op kogel bij de junioren C .

Wim tijdens een
huldiging in 197 9 .
Hij ontvi ng mij thuis op het Prinsenbolwerk, liet foto's en
kranteknipsels zien, en vertelde enthousiast over ZlJn atletiekervaringen. Gewapend met een vergrootglas wijst hij op foto ' s
uit de jaren twintig nog precies de juiste mannen aan.
Hij bezoekt nog steeds de bijeenkomsten van de Reünistenclub en
is , op 92 jarige leeftijd, nog steeds actief lid van de bind ploeg . Kortom, Wim Moolenaars is één van de legendes waarop AV
Haarlem trots kan zijn.
Leo van der Veer

' Vedstrijd Organis::ttie Commissie

À·m~komende

juryleden

De Wedstrijd Organisai·i(;. ~."ommissie is een samenwerkingsverbanJ tussen d
atletiekverenigin3en Haarlem en Hollr.nd en houdt zich bezig met het organiseren va
atletiekwedstrijden op de atletiekbaan van het Pim Muliersportpark.
Ter versterking van ons team juryleden vragen wiJ

Sportieve en enthousiaste mensen.
U gaat deel uitmaken van een enthousiast team en u wordt eer. carrière met doorgroei
mogelijkheden geboden.
De beloning is overeenkomstig de huidige beloningsstructuur bij de WOC.
Kortom:
Wij vragen ouders, trimmers, atleten (vanaf C-junior voor een jeugd-jurydiploma) en
andere atletiekliefhebbers om zich aan te melden voor het volgen van een jurycursus.
Wat gaat dat wel niet kosten ?
Deze cursus zal 5 avonden in maart in beslag nemen en zal gehour'en worden in d
kantine van de atletiekbaan. De financiële gevolgen hiervan worden door de WOC
gedragen. U hoeft zich slechts 5 (gezellige) avonden beschikbaar te houden.
Wanneer?
De jurycursus zal worden gehouden op de woensdagen 7, 14, 21 en 28 maart en wordt
besloten met een toets op woensdag 4 april. De docent is Frans Smit uit Amsterdam.

U kunt zich aanmelden bij : Jovp vo.n Drunen
Ramplaan 98
2015 GZ HAARLEM
Tel.5244340
Kan uiteraard ook tijdens trainingen.
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c :e1 :::.er.cmen uit het Reünisten bericht december 2000 van de
Re.ünis·~c..ndub H.A.V. Hcariem

'... Dat iK op i J s! ... r,6 mede uurfde te saan met de bi r~h:.~n·iers en mij daarbij
allerlei CC!prio!en kon veroorlov(~n aan het klimtouw, waarbij wij soms meer dan
100 meter mo~s r~!l af c!alen langs gr iezelig steile klifkusten en vogelbergen,
bungelend en zwevend t usschen h~mel en aarde, was mij mogelijk dank zij mijn
gdiefde spor t. Dat ik de ~·~rmoeienissen gt?-durende lange ritten te paard, dwars
door de "graun" velden en woestijnen vanIJslandswildernissen zonder al te
groote bez:-::aren en rr:et ~ucces kon door staan, dank ik aan de hardheid en het
uithoudingsvermogen, verworven in de eerst~. jeugd. De training in de jaren, dat
ik mij op het groene veld kon oefenen in loepen, springen en werpen en wij ons
bezig hielden met een gezonde cross-country door de duinen van ons
onvergetelijk K~nnemerland, werkt ook thans hvg steeds na. Wanneer bij het
filmen of fotografeeren van een buizerdnest , het beklimmen van een hoogen
\"Oud reus noodzakelijk maakt, zie ik daar 1iet tegen op. En ::anneer ik op zo'n
tocht vergezeld word door een vriendje en dan .in de lamp krijg dat het springen
over een hek of een sloot, het klimmen en de evoluties in een boom of een paar
uur modd~ren en ploeteren door een onbegaanbaar moeras hem niet zoo handig
afgaat of hem gr oote inspanning kost of zelfs onmogelijk is, dan begrijp ik
onmiddellijk waar de kneep zit. "Jij heb zeker vroeger nie~ veel aan athletiek
kunnen doen?" informeer ik. En dat klopt dan prompt.
"Neen", krijg ik dan te hooren, "thuis vonden zij sport overbodig ... en ook te
gevaarlijk, snap je?" Ik meen echter, dat het levensgevaarlijk kan zijn, nimmer
iets aan de s~ort te hebben kunnen doen.

was getekend. Jan P. Strijbos (uit zijn bijdrage voor het eerste nummer van de
HAV-er, verschenen bij het 25-jarig jubileum van de H.A. V. "HAARLEM" in
september 1945)
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Dopingperikelen in de Betuwe
(van onze correspondent in Lent:)

Buurjongen
Kees van hiernaast, in ons dorp zeer getapt,
is laatst alweer op doping betrapt.
Het speelde vlak na de affaire Priem,
en omdat ónze Kees captain is van het touwtrekteam
dat al in training is voor Athene,
sloeg alle teamleden de Sf.:hrik in de benen.
Kees, een voormalige discuswerper
- hij zette zesmaal het Noord-Betuws record scherper -,
was al vaker positief bevonden.
Want toen hij voor een hardnekkige blaar
eens werd behandeld met sap van de hazelaar
is in zijn plas Roosvicee gevonden.
Het tweede geval dateert van een jaar geleden,
toen hij tijdens zijn korte carrière
als bobsleeër heel de baan is afgegleden,
niet in de slee maar op z'n derrière.
Van het goedje waardoor toen z'n bips weer ging gloeien
gingen helaas ook z'n borsten groeien.
Menige dorpeling zag dus de bui al hangen,
toen Kees bij een uitwedst. ·ijd van zijn team
tegen het eerste van Bartlehiem,
het touw liet glippen en de anderen hem begonnen te stangen.
Sindsdien zocht ie naar een manier om z'n vlerken
de greep op het touw te laten versterken.
Dat middel, verkrijgbaar bij de drogist.
is, nadat er in het dopinglab inTricht
nog een contra-expertise is verricht.
Kees fataal geworden als je 't nog niet wist.
Trekpleisters staan immers, daar valt niet over te kibbelen,
voor touwtrekkers op de lijst van verboden middelen.
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en v1er grootvaders. Valt het niet op hoe sprekend
de v1erhngen op elkaar lijken? Tc eh is er in elk rijtje van
vi er één meisje, één jongen en één grootvader, die anders
is. Al is het maar een heef klein beetje ...
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opgericht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeurd

officieel orgaan van atletiekvereniging "haarlem "
ingeschreven kamer van koophandel haarlem nr. v. 340594 199
het dagelijks bestuur:
voorzitte r

secretaris

penningmeester

girorekening 643883

joop van drunen

renée schnidt

gerard metten

bankrekening 56.80.10477 ,

ramp laan 98

rol lands laan 25

poelgeest 77

t.n .v. penningmeester a.v.

20 15 gz

20 15 gb haarlem

2036 hr haarlem

haarl em te haarlem

tel. (023) 524 85 85

tel. (023) 540 43 10

A/B jun + senioren

lange afstand groep

CID jun + pupillen

joop van drunen

rob de nieuwe

rené Moesman

ramp laan 98

ramplaan Sa

willem klooslaan 27-2

20 15 gz haarlem

20 15 gr haarlem

2024 jp haarlem

haarlem

tel. (023) 524 43 40

de weds trijdsecretariaten :

tel. (023) 524 43 40

tel. (023) 544 16 50

tel . (023) 525 98 79

giro 550553

giro 122976

gi ro 5362696

praktijk clubarts

redactieadres

ledenadministratie

f.s.g .m. knuvelder

josé spaan -capel len

jos van be ll e

van oosten de bruijnstraat 5

kortenaerstraat 6

sparrenstraat 26

20 14 vm haarlem

2014 rr haarlem

2023 wx haarl em

tel . (023) 534 04 80

tel. (023) 524 73 47

tel . (023) 527 23 38

FRANK VERSTEEG

Helene Swarthstraat 12

I

2024 HB Haarlem

I Tel.

(023) 525 96 73

I

Fax (023) 527 79 91

