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Wintertraining seizoen 2001 - 2002, ingaande 4 november 2001. 

Zondag: atletiekbaan Pim Muliersportpark. 

10.00- 12.00 uur senioren, A/B-junioren 

10.00- 12.00 uur lange afstandploeg 

10.00 - 11.15 uur recreanten 

10.00- 11.30 uur CID-jeugd 

10.00- 11.15 uur pupillen A-B-C en mini's 

Woensdag: atletiekbaan Pim Muliersportpark 

19.00-20.30 uur senioren, A/B-junioren 

Woensdag: gymzaal Junoplantsoen 58 

17.30- 18.30 uur pupillen B-C en'rnini's 

18.30- 19.30 uur pupillen A 

Vrijdag: Kennemer Sportcenter, Ijsbaanlaan 4 a, (naast de ijsbaan) 

17.00- 18.00 uur junioren CID (aanwezig zijn 16.50 uur) 

Extra trainingen: 
Naast bovengenoemde trainingen zijn er nog een aantal selectie trainingen. Atleteslatieten die 
daarvoor in aanmerking komen, worden speciaal uitgenodigd. 

LEEFTLJDSKLASSE INDELING: 

(geldt voor de periode 1-11-2001 t/m 31-1 0-2002) 

C-pupil 
B-pupil 
A-pupil 
D-junior 
C-junior 
B-junior 
A-junior 
Senior 
Veteranen vrouwen 
Veteranen mannen 

geboren in 1994 
geboren in 1993 
geboren in 1992 of 1991 
geboren in 1990 of 1989 
geboren in 1988 of 1987 
geboren in 1986 of 1985 
geboren in 1984 of 1983 
geboren in 1982 of eerder 
vanaf de dag dar ze 35 jaar zijn 
vanaf de dag dat ze 40 jaar zijn 
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Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM 

tel. 023-5250752 

e-mail schluter@ision.nl 

De oktobermaand betekent het traditionele einde van het baanseizoen, met zoals altijd 
de Onderlinge wedstrijden als afsluiter. Dit jaar viel deze wedstrijd gelukkig niet samen 
met de TROSioop, zodat ook de mannen met de. lange adem aanwezig konden zijn voor hun 
onderlinge 10 kilometer. 

Zelf heb ik beide wedstrijden als toeschouwer· aan de kant gestaan. Een korte 
vergelijking: Bij de start van de haive mar~thon staat de Grote Markt vol met 
trappelende deelnemers en enthousiaste toeschouwers. Dan een week later, de senioren 
en A/B junioren openen de Onderlinge wedstrijden met hun 100 m. Op de atletiekbaan 
lopen waarschijnlijk meer juryleden dan deelnemers rond, en een verdwaalde toeschouwer 
kijkt toe bij de finish. Gelukkig stroomden daarna de junioren en pupillen, vergezeld van 
familieleden, toe. Als het voor deze groepen tijd is om te beginnen met hun meerkamp is 
gezellig druk. Samen met het goede weer en de kundige juryleden werd het zo een 

geslaagde afsluiting van het zomerseizoen. 

Van de foto's die ik tijdens die dag heb gemaakt heb ik een collage proberen samen te 
stellen, waarvan je verderop in dit blad het resultaat kunt bekijken. Ik hoop maar dat die 
bladzijde goed door alle machinerie heen komt, zodat het resultaat niet te onduidelijk is. 
Mocht je de foto's in zijn geheel willen bekijken dan je ze altijd nog op de website 
(http:/ /run.to/avhaarlem) terugzien, daar staan ze inmiddels ook op. 

Verder in dit nummer de uitslagen en verslagen van de laatste baanwedstrijden. Gelukkig 
heb ik ook van de lange-afstand groep kopij mogen ontvangen. Uiteraard heeft Leo van 
der Veer ook voor dit nummer weer een diepte-interview afgenomen en nam hij een duik 

in de archieven. 
Zelf hoop ik dat ik in deze editie de kleine foutjes die er de vorige keer in zaten heb 
opgelost, zonder er weer nieuwe fouten bij te maken. 

Heb je materiaal voor het volgende nummer dan moet dat uiterlijk maandag 26 november 

a.s. ingeleverd worden. Maar eerder mag natuurlijk ook. 
Rob Schlüter 
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Een Harteltjk Welkom Aan: 
Senior trim: 
Karina Corts 

A pupillen: 

Mart van den Boogaard 
Raoul Piers 

B pupillen: 
Tim Hertel 
Selvi Levik 

C pupillen: 
Roan Meure 

Gasthuissingel 40rd 

Fuhrhopstraat 16 
Bijvoetstraat 30 

Bakenessergracht 46b 
Spinozalaan 6 

Frans Verpoortenstraat 7 

2012 DP Haarlem 

2024 VB Haarlem 
2023 ZD Haarlem 

2011 JX Haarlem 
2105 KE Heemstede 

2064 CX Spaarndam 

Van het Bestuur: 
Opzeggen lidmaatschap 
Indien u voornemens bent het lidmaatschap van de a.v. "Haarlem" per 1 januari 2002 te 
beëindigen, dan dient u dit schriftelijk te melden aan onze ledenadministratie: 

J os van Belle 
Sparrenstraat 26, 
2023 XX Haarlem 

Uw opzegging moet uiterlijk 10 november a.s. op dit adres binnen zijn. Personen waarvan 
de afmelding ons na 10 november a.s. bereikt moeten wij tenminste de volledige 
K.N.A.U. contributie over het jaar 2002 in rekening brengen. 

Telefoonnummers trainers : 
Ar jan Buiter 023 - 5281033 
Martijn Carol 023 - 5376280 
Rob de Nieuwe 06 - 20395759 
Rob Schlüter 023 - 5250752 

Ruud Wielart 
Baltinede Wit 
Rob de Wit 

023 - 5279080 
023 - 5263123 
023 - 5263123 

Bij geen gehoor Joop van Drunen 023- 5244340, of e-mail: Lm.van.drunen@planet.nl 
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Betaling contributie 2001 
Een aantal leden heeft nog niet aan de verplichting voldaan wat betreft de 
contributieafdracht over het lopende jaar 2001. 
Aan die leden de dringende oproep om voor 15 november a.s. het verschuldigde bedrag 
te storten op rekening 56.80.10.477 t.n.v. Penningmeester a.v. "Haarlem". 
Wanneer uw storting op genoemde datum niet binnen is dan zullen wij u helaas als lid van 
onze vereniging moeten afvoeren. 
Ook de K.N.A.U. zullen wij in dat geval in kennis stellen, waardoor het ook niet mogelijk 
is om lid te worden van een andere atletiekvereniging. 

Wij hopen dat u het niet zover laat komen. 

Nieuwe voorzieningen atletiekbaan Pim Mulier sportpark 
Zoals de meeste van jullie hebben gezien worden op de atletiekbaan reeds geruime tijd 
werkzaamheden uitgevoerd voor diverse nieuwe voorzieningen. 

Deze voorzieningen zijn in de eerste plaats bedoeld voor het CIOS (Centraal Instituut 
Opleiding Sportleiders), maar zijn tevens te gebruiken voor trainingen van de beide 
atletiekverenigi ngen. 

De accommodatie zal worden uitgebreid met een betonnen 
plateau t.b.v. het kogelstoten, waar dan tien personen 
gelijktijdig kunnen stoten. De mogelijkheid dus voor 
klassikaal onderricht op dit onderdeel. Wij denken dan 
speciaal aan de training van de C/D jeugd en de pupillen. 
Datzelfde geldt voor het verspringen, waar vier of vijf 
aanlopen naast elkaar de trainer de mogelijkheid geeft om 
meerdere personen tegelijk aan het werk (springen) te 

zetten. 

Verder de aanleg van een sprintbaan van 90 meter. De 
eerste 50 meter is een vlak gedeelte, dan volgt een 40 
meter lang stuk dat oploopt tot een hoogte van 1 meter. 
Ook zonder meer een aanwinst voor de training van de 
looponderdelen. De ondergrond is gravel. 

Het kogelstootplateau en de sprintbaan zullen binnen 
afzienbare tijd gereed zijn. De aanloop voor het 
verspringen wordt aan het begin van het volgende 
zomerseizoen afgemaakt, dit in verband met het 
aanbrengen van de kunstof aanlopen, waarvoor warm en 
droog weer een vereiste zijn. 
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Bedankt 
Voor de vele b!tjken van 
belangstelling, in de vorm 
van telefoontjes, 
kaarten, bloemen en 
fruit. Ze h_(!bben m1j 
b1jzonder verrast. Het 
heeft m1j goed gedaan, 
en gesterkt om zqveel 
reacties te ontvangen. 

Hoewel nog niet honderd 
procent in orde, 'hoop ik 
toch binnen afzienbare 
t1jd weer geheel 
inzetbaar te Zijn. 

Beste mensen nogmaals 
harte!tjk dank voor jullie 
getoonde belangstelling. 

Joop van Drunen 



7 oktober, Onderlinge wedstrijden 

Mannen senioren 
1. Darcy de Windt 
2. Rob de Wit 

lOOm pnt Ver pnt Kogel pnt Hoog pnt Speer pnt lOOOm pnt Totaal 
12.1 513 6.55 725 10.52 498 1.70 587 3i.76 360 3.08.3 401 3084 
12.2 493 5.38 463 9.75 442 1.45 344 33.78 394 2.56.6 512 2648 

3. Etienne de Groot 
4. ReneMoesman 
5. Remy Cornet 

12.8 384 5.35 456 11.32 554 1.35 241 40.56 500 3.44.0 132 
12.3 474 4.87 339 7.74 284 1.55 444 26.61 269 3.21.0 294 
12.9 367 4.16 56 8.66 359 1.40 293 20.38 147 2.46.0 627 

Meisjes junioren A lOOm pnt Ver pnt Kogel pnt Hoog pnt Speer pnt 
1. Baltinede Wit 14.5 398 4.66 566 10.42 618 1.45 672 30.70 611 

Meisjes junioren B lOOm pnt Ver pnt Kogel pnt Hoog pnt Speer pnt 
1. Sanne van Buchem 15.2 304 3.84 379 8.51 484 1.10 206 22.76 459 

2267 
2104 
1949 

Totaal 
2865 

Totaal 
1832 

Jongens junioren B lOOm pnt Ver pnt Kogel pnt Hoog pnt Speer pnt 1000m pnt Totaal 
1. Mark Schutte 14.1179 4.20 167 9.75 442 1.45 344 31.64 358 3.30.0 227 1717 
2. Jeroen Adelaar 13.8 223 4.68 292 10.32 483 1.35 241 27.38 283 3.40.0 158 1680 

Ook dit jaar was er bij de onderlinge wedstrijden een meerkamp voor recreanten, 
waaraan er zes, één dame en vijf heren, meededen. Ze heten dan recreanten, in de 
aanloop naar de wedstrijd komt ook bij hen de wil om te winnen naar boven. Er is sprake 
van intimidaties als "Je doet wel mee, want ik moet toch iemand achter me laten". Op de 
westrijddag zelf lopen er ineens mensen op spikes rond. Er wordt zelfs geprobeerd een 
pikstart te maken bij de 80 m, maar daar trapt de ervaren starter niet in. Het nummer 
levert de eerste winst op van Gerard v K. in 11,2. Bij het kogelstoten gooien Gerard M 
en Jan Willen alles in de strijd en weten de 10-meter barrière te doorbreken. Hulde! 
Het verspringen is wederom een prooi voor Gerard v K, die goed van zijn snelheid 
gebruik maakt. Dan is het tijd voor de finale, de 600 m. Alman, en Gerard v K hebben 
hier duidelijk voordeel van hun trainingsstage van de week ervoor toen zij de 8 km van 
de TROSloop liepen. Beide komen onder de twee minuten, met Alman als winnaar in 
1 min 55. De uiteindelijke winnaar is Gerard v K met een voórsprong van ruim 40 punten. 

Recreanten SOm pnt Ver pnt Kogel pnt 600m pnt Totaal 

1. Gerard van Kesteren 11.2 549 4.30 478 8.48 446 1.59.2 434 1907 

2.Aiman Metten 12.0 435 4.04 426 9.90 518 1.55.0 484 1863 

3. Gerard Metten 11.8 462 4.01 420 10.81 561 2.19.5 238 1681 

4. Jan Willem Kooij · 12.6 359 3.46 310 10.03 524 2.15.6 272 1465 

5 . Piet Bijl 12.7 347 3.93 404 8.58 452 2.21.9 219 1422 

6. Els Jongsma 14.0 206 3.29 276 7.27 381 2.26.6 183 1046 
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A V Haarlem Runners 

Even uitblazen en energie opladen voor het nieuwe winterseizoen 
Eindelijk het zomerseizoen is voorbij . Dit geldt vooral voor de schrijver van dit stukje 
(één groot drama). Gelukkig kunnen we ons in alle rust voorbereiden voor de 
wintercrossen. Hier zullen de messen weer vlijmscherp geslepen zijn en menig excuus 
bedacht worden. 

Begin september hebben drie heren van de lange afstandsgroep weer hun best gedaan 

in het verre Zwitserland . Het is ze weer gelukt om tegen de Jungfrau op te klauteren. 

Proficiat heren! In de wandelgangen gaat het gerucht (tevens een feit) dat er volgend 

jaar een hele horde imbecielen het ook eens gaan proberen. Dit alles heeft de Heer 

Boesten een hoop geld gekost (hij moet het geld maar zien terug te krijgen gna gna). Oh 

ja, meneer Tol, hoe staat het met de eindafrekening van Klazinaveen?? (zijn je aandelen 

alweer gestegen??) Je verbouwing is nou toch al eens achter de rug , dus tijd genoeg 

gehad om declaratiebonnet jes op te snorren (lege drankflessen). 

Zondag 7 oktober was op de baan weer het jaarlijkse afslachtritueel. Eindelijk was 

meneer Tol van zijn troon verstoten door een nieuw geniaal lid. Dus de beker kan je 

weer inleveren (geen statiegeld). Het schijnt dat de schrijver van dit stukje niet 

geëindigd is. Is dit een feit of een gerucht? Geen flauw idee. Het aantal deelnemers 

was wel verdubbeld ten opzichte van afgelopen jaren (nou wordt het wat moeilijker hè, 

meneer Tol). 

Even een opmerking : als mensen zich inschrijven voor wedstrijden , gebruik dan wel je 

eigen naam in plaats van een synoniem! Dus beter schrijven hoor jongens! Scheelt me 

een hoop zoekwerk in de uitslagen. Of ligt het aan Suomi? Conclusie: Bij de Beeckestijn 

cross je naam even spelluh I 

Uitslagen wedstrijden 2001 

1 september, Pierloop 
66e Adrie Tol 

79e Jolt Bos ma 

109e Roei Hoedt 

110e J ohn J engboom 
134e Roei Ramakers 

1:01:37.3 
1:03 :13 .7 
1:05:25.6 
1:05:28 .2 
1:06:42.8 

6 

Onderlinge wedstrijden 10 km 
baan 
1e Rik Roezenburg 36:40:6 
ze Adrie Tol 39:07:4 
3e Frank Peeters 39 :25:3 
4e Jolt Bosma 39:54:9 
5e Bert Boesten 41:44:3 
6e J ohn J engboom 43 :34:2 

J er oen Peeters dnf 
Rob de Nieuwe dnf 



30 september, Trosloop 

Mannen senioren 
26e Christiaan Pfrommer 
48e Adrie Tol 

53e Jeroen Peeters 

65e Frank Peeters 

Mannen 40+ 
5e Kees Hordijk 

18e Jolt Bos ma 

35e Bert Boesten 

1:19:59 
1:33:36 
1:34:37 
1:42:57 

1:18:39 
1:29:02 
1:36:14 

Eindstand Kennemer Circuit 2001 

Mannen 50+ 
5e Dick de Waal Malefijt 
24e Martin van de Weiden 
25e Ton Gevaert 
36e Peter Prins 
40e Hans Peters 

Mannen 60+ 
4e John Jongboom 

Vrouwen 35+ 
19e Vera Raadsen 

Heren 50+ Heren senioren 
12e Roei Hoedt 859 punten 11e John Jongboom 

Heren 40+ Dames 35+ 

11e Jolt Bos ma 1868 punten 4e Vera Raadsen 
5e Marianne Huisman 

Wedstrijdschema 2001-2002 
28 oktober 2001 61e Pim Mulier loop (start om 10:30 uur) 

Haarlem, Haarlemmerhout (start om 11:00 uur) 

1:25:06 
1:36:15 
1:36 :23 
1:38:57 
1:42:10 

1:37:39 

2:14:52 

1400 punten 

845 punten 

839 punten 

Kennemer Crosscup 
11 november 2001 
25 november 2001 
16 december 2001 
6 januari 2001 

Wijk aan Zee, Heliamore (start om 11:15 uur) 

Hoofddorp, Haarlemmermeerse bos (start om 11:00 uur) 

Amsterdamse bos (start om 11:00 uur) 

3 februari 2001 
24 februari 2001 

Velsen-Zuid (start om 11:00 uur) 

Castricum (start om 10:30 uur) 

Mijn digitale pen raakt leeg, het was mij een waar genoegen, dit stukje is ten einde, 

J eroen Peeters 
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Uitnodiging Dreefzichtcross 11 november 
Zoals jullie misschien weten organiseert de Lange Afstands groep van onze vereniging 

elk jaar een Cross in de Haarlemmerhout , als onderdeel van de Kennemer Cross Cup. 

Vorig jaar waren er 380 mensen aan de start waaronder veel kinderen van onze 

verentgmg . 

Dit jaar is weer iedereen welkom op zondag 11 november. Voor de jeugd wordt er dit 

jaar ook een klassement gemaakt. Zelfs voor de pupillen is er een leuke afstand, 

nl. 1.4 km . De overige afstanden zijn 3.4, 6.8 en 10.2 km. De korte afstanden starten om 

10.30 uur , de overige om 11.00 uur. Opa's, oma's, ouders, zussen, broers, familie en 

vrienden zijn natuurlijk allemaal welkom om weer eens een rondje te proberen. Eike 

afstand mag. Je kunt je , vanaf 9.30 uur , inschrijven in restaurant "Dreefzicht" . 

Tot ziens in de Haarlemmerhout op 11 november , 

Bert Boesten , tel. (023) 53 85 623 

A\ l lar!t ll-mmcrmct.:r Phann' StHlllll Dl-~ 1 :\\.( tb\I H:um :\ \ ll aadcm 

Een Taak Volbracht 

De taak was: Het runnen van de kantine op de atletiekbaan. 

De taak bestond uit: Het vijf avonden open zijn van maandag t/m vrijdag plus een 

aantal zater- en zondagen. Verder de inkoop, administratie en het schoonhouden van de 

verkoopruimte en de toiletten. 

De taak is volbracht: Door een veel te klein aantal mensen. 

Aan de oproep beg in dit jaar gedaan voor het aantrekken van bemanning van de bar is 

slechts mondjesmaat gehoor gegeven. De bedoeling van de kantinecommissie was een 

rooster te maken waardoor een barmedewerker/ster eens per 14 dagen dienst zou 

hebben. Zo'n 15 diensten over het zomerseizoen. 

De werkelijkheid voor een aantal mensen werd noodgedwongen ruim 30 x dienst doen, 

plus de wedstrijden , en dit was veel en veel teveel. We zijn erin geslaagd de zaak 

draaiende te houden. We zijn die mensen die ons geholpen hebben dan ook veel dank 

verschuldigd, heel veel dank verschuldigd!! 

Volgend seizoen (2002) is het onze zustervereniging de K.A.V. "Holland" die 

verantwoordelijk is voor de exploitatie van de kantine . In 2003 is de beurt weer aan de 

a.v. "Haarlem" , en wij hopen en vertrouwen erop dat dan een groter aantal "Haarlem" 

mensen bereid gevonden wordt de kantine kar te trekken. 

De kantinecommissie 

Rob de Nieuwe 

Joop van Drunen 
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~
--ed~~el-in~ ~oor all-~ p~pill~n en C/D -junioren : - . --

Zondag 11 november 2001 is er geen training op de atletiekbaan maar verzamelen we 
m 10:00 uur in het restaurant "Dreefzicht". Daar schrijven we ons in (kosten 1 

3,00 gulden pp) voor de Dreefzicht Cross. ~J 
illen C lopen 1,4 km, de rest loopt 3,4 km . Dus onthoud goed: er is dan geen 

ining op de baan en we verzamelen met zijn alle bij restaurant Dreefzicht=. == 

Pupillennieuws 

Hallo Pupillen, 

Ik wil eerst even zeggen dat ik het onwijs leuk vond dat er zoveel pupillen zich hadden 
ingeschreven voor de onderlinge wedstrijden. Er hebben volgens mij nog nooit zoveel 
pupillen meegedaan. En we hebben weer geboft met het weer . Er zijn weer een hoop 
hele mooie prestaties neergezet , deze staan verder op in het blad . Hier een paar die er 
toch echt uitsprongen: 

JPC: Riek gooide 27,50 met balwerpen, Roan liep een snelle 40m in 8,9s. Gefeliciteerd 
mannen. 

MPC: Zoë sprong bijna uit de bak met 3,20m, Lisenne en Femke gooiden de bal naar een 
afstand van 11,15 en 10,65 meter. En dan Isobel met ook een snelle 40m in 7,9s , klasse 
meiden. 

JPB: Jurgen haalde +/-lOs van zijn snelste tijd op de 1000m af en liep zondag 
3,44 ,6 min. J er oen liep als enige jpb onder de 7s op de 40m: 6 ,9s . Ru ben stootte de 

kogel 5,34m ver , Roy had ook een snelle 40m in een tijd van 7,4s. Tim Ivo en Lennart 
sprongen 2,74 , 2,71 en 2,48m ver, prima gedaan jongens. 

MPB: Katinka stootte de kogel 5,06m ver , Marloe sprintte haar eer ste 40m in een 

supertijd van 7,3s. Leonie en Roony waren weer aan het strijden bij ver (dat doen ze al 

het hele jaar) 3,22 en 3,13 . Goed zo dames. 

JPA: Stefan liep eindelijk 'officieel' zijn 60m in 8 ,9s. Tim liep ook een snelle t ijd van 
9 ,Os. Scot bleef maar doorlopen bij de 1000 m en liep een keurige tijd van 3.35 .3 min, 
Josco had een superarm, hij stootte de kogel 9,19m. Yash liep een mooie tijd op de 
lOOOm, 3.44.4 min. Raoul sprong een mooie 3m45 ver, Thomas Selwin en Bas hadden ook 
een prima sprong bij ver 2,90 m, 3,20 men 3,22 m. 
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Mart , Brian en Sebastiaan moesten het meer van het kogelstoten hebben met 7 ,25 m, 
7,37 men 5,36 m, gefeliciteerd mannen. 

MPA : Tara behaalde een super puntenaantal van 1631 pnt en werd hier ruimschoots 
eerste mee. Debora sprong een mooie 3 ,62m ver, Pi en liep een snelle 60m in 9 ,9s. Puck 
en Anna sprongen allebei 3,40 ver, Suzanne stootte een mooie kogel naar 5 ,82m. Myrthe 
liep ook een snelle 60m in 11,7s. Mooie prestaties meiden. Tot 1 november. 

Ik had eigenlijk gehoopt dat ik in mijn laatste wedstrijd van het seizoen het clubrecord 
speerwerpen zou verbeteren. Aan het begin van het jaar zat ik er een meter vanaf, 
toen een halve meter en later 32 cm. Ik begon met veel goede moed, maar het is net 
niet gelukt. Met een afstand van 30,70 meter kom ik 12 centimeter te kort , dat was wel 
even balen. 

XX XXX 
BALTINE 

Uitslagen 

Meisjes QUQillen A 60m Qnt ver Qnt kogel Qnt totaal lOOOm 
1. Tara van Schie 8.9 623 3.98 514 7.51 494 1631 3.50.8 

2. Debora van der Heyden 9.8 472 3.62 442 5.26 359 1273 4.38.5 

3. Pien Roozen 9.9 457 3.57 432 5.27 359 1248 3.53.1 

4. Puck Mesker 10.2 413 3.40 398 5.82 395 1206 4.23 .1 

5. Anna-Adriane Kuijper 10.1 427 3.40 398 5.06 345 1170 4.19.9 

6. Suzanne Masereeuw 11.4 262 2.97 312 5.82 395 969 5.03 .6 
7. Myrthe Rosse! 11.7 228 2.70 258 5.15 351 837 5.16.0 

Jongens QUQillen A 60m Qnt kogel Qnt ver Qnt totaal lOOOm 
1. Stefan Kok 8.9 623 7.73 506 4.27 572 1701 4.11.2 

2. Ti m van Leeuwe 9.0 604 7.18 476 4.15 548 1628 4.04.0 

3. Scot Ciaassen 9.4 535 7.02 467 4.15 548 1550 3.35 .3 

4. Josco Maaskant 9.8 472 9.19 583 3.74 466 1521 3.48 .9 

5. Yash Zijlstro 9.8 472 7.55 497 3.47 412 1381 3.44.4 

6. Raoul Piers 10.6 359 6.11 413 3.45 408 1180 3.48.0 

7. Thomas Flisijn 10.4 386 5.47 372 2.90 298 1056 4.19.4 

8. Mart 11.3 273 7.25 480 2.86 290 1043 4.57.9 

9. Selwin van der Mije 10.8 333 5.06 345 3.20 358 1036 4.57.0 

10. Bas van Luik 10.9 321 5.13 350 3.22 362 1033 

11. Brian Stam 0 7.37 487 3.12 342 829 

12. Sebastiaan van Dijk 11.4 262 5.36 365 0 627 4.58 .2 
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Meisjes QUQillen B 40m pnt ver Qnt kogel Qnt totaal 
1. Katinka Becker 7.2 460 3.40 398 5.06 345 1203 
2. Marloe Mens 7.3 440 3.45 408 3.59 237 1085 
3. Leonie van der Heyden 7.7 368 3.22 362 4.33 294 1024 
4. Roony van Schie 7.8 351 3.13 344 4.29 291 9'86 

Jongens QUQillen B 40m pnt kogel Qnt ver Qnt totaal 
1. Jurgen Wielart 7.0 500 5.37 366 3.61 440 1306 
2. Jeroen Teeuwen 6.9 521 4.34 295 3.74 466 1282 
3. Ruben Kooy 7.2 460 5.34 364 3.48 414 1238 
4. Roy de Groot 7.4 422 4.44 302 3.20 358 1082 
5. Tim Hertel 7.8 351 4.55 310 2.74 266 927 
6. Ivo Pabst 8.1 303 4.89 334 2.71 260 897 
7. Lennart 8.7 215 2.89 178 2.48 214 607 

Me is jes pupillen C 40m pnt ver pnt kogel pnt totaal 
1. Zoë van Schie 7.4 422 3.20 358 16.57 898 1678 
2. Lisenne de Ruyter 8.4 257 2.81 280 11.15 676 1213 
3. Isobel Hardenbol 7.9 334 2.54 226 9.53 600 1160 
4. Femke Pabst 8.8 202 2.34 186 10.65 653 1041 

Jongens pupillen C 40m pnt kogel pnt ver pnt totaal 
1. Riek Mesker 7.5 403 27.50 1255 3.18 354 2012 
2. Roan Meure 8.9 189 8.94 570 1.93 104 863 

ZAAL TRAINING PUPILLEN!J!J!JH!H!HH!!!!H 
We trainen op de woensdagavond in de Paulus school -> Junoplantsoen. 
Pupillen die in 1994 en 1993 geboren zijn trainen het 1e uur, 17:30- 18:30 
Pupillen die in 1992 en 1991 geboren zijn trainen het 2e uur, 18:30 - 19:30 

Voor meer info of vragen bel Baltinede Wit, tel. 023-5263123. 
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1000m 
3.44.6 
3.50.0 
4.37.3 
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4.20.7 
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600m 
2.23.9 
2.49.3 
3.11.3 
3.13.6 

600m 
2.27.8 
2.45.2 



CID Junioren 

22/23 seetember Meerkame Alkmaar 
Gelukkig goed weer, met op de eerste dag wel een erg harde wind, wat wel erg prettig 
was, maar de tijden op e sprint/horden en het verspringen van die dag tellen niet mee 
voor de persoonlijke records. De tweede dag sprint/horden/ver tellen wel mee. De 
totale puntenaantallen tellen uiteraard weer niet mee. He, he ... 
Er was een erg grote deelname van Haarlem-atleten/atletes. Erg goed dus, zeker zo 
laat in het seizoen!. Behoorlijk wat pr's en goede klasseringen van Niels Pen Ilske. Ze 
behaalden beide een 3e plaats! 

Uitslagen 
Jongens D 1 e jaars 80 m pnt Ver pnt Speer pnt 80 hrd pnt 
3. Niels Pijnaker 12.1 422 3.65 348 18.56 pr 296 16.9 pr 251 
7. Niels Welier 12.3 396 3.74 366 . 14.41 pr 209 19.6 107 
9. Yashin van Kesteren 12.9 323 3.35 288 16.54 255 18.4 166 

Hoog pnt Kogel pnt 1000 m pnt Totaal 
Niels Pijnaker 1.35 499 6.49 pr 336 3.37.7 pr 433 2585 
Niels Welier 1.20 389 5.51 275 3.56.9 330 2072 
Yashin van Kesteren 1.10 pr 316 5.42 pr 269 4.21.3 221 .· . 1838 

Jongens D ze jaars 80 m pnt Ver pnt Speer pnt 80 hrd pnt 
5. Niels Ran 11.1 564 4.12 442 19.62 317 16.9 251 
7. Tim Rombout 11.5 504 3.71 360 24.42 404 17.7 204 

·.·· 

Hoog pnt Kogel · pnt 1000 m pnt Totaal 
Niels Ran 1.20 389 6.41 pr 331 3.55.9 335 2629 
Tim Rombout 1.10 316 7.27 381 4.14.2 250 2419 

Me is jes D 1 e jaars 60 hrd pnt Hoog pnt Speer pnt 

5. Eva van der Erf 13.8 205 1.05 279 16.11 pr 246 
6. Nienja Blom 17.8 val 0 1.15 352 13.09 pr 178 
7. Dewy van Schie 16.3 53 0.95 206 14.59 pr 213 

Ver pnt Kogel pnt 600 m pnt Totaal 

Eva van der Erf 3.61 pr 340 6.69 348 2.13.6 pr 289 1707 
Nienja Blom 3.53 pr 324 5.69 287 2.06.5 357 1498 
Dewy van Schie 2.97 pr 212 6.48 pr 355 2.15.5 pr 272 1291 

12 



Me is jes D 2e jaars 60 hrd pnt Hoog pnt Speer pnt 
3. Ilske Lutter 11.6 391 1.15 352 16.23 pr 246 
5. Fleur van Galen 12.9 273 1.10 316 14.39 pr 208 
6. Wietske Bijl 13.1 257 1.10 316 16.60 pr 256 
7. Anne van der Erf 14.3 170 1.10 316 8.06 46 
8. Stephanie de Ruijter 14.7 144 0.95 pr 206 13.98 pr 199 

Ver pnt Kogel pnt 600 m pnt Totaal 
Ilske Lutter 3.77 pr 372 8.77 461 1.57.8 pr 450 2274 
Fleur van Galen 3.60 pr 338 6.92 pr 361 2.07.2 pr 350 1846 
Wietske Bijl 3.48 314 6.42 332 2.13.6 pr 288 1763 
Anne van der Erf 3.21 260 6.34 pr 327 2.16.9 260 1379 
Stephanie de Ruijter 3.21 260 5.92 pr 301 2.19.6 pr 237 1361 

Jongens C 100 m pnt Ver pnt Kogel pnt Hoog pnt 
10. Mitchell Ciaassen 12.9 648 5.29 677 7.82 pr 411 1.35 499 
12. Mortaza Nizan 12.9 648 4.72 564 9.45 pr 496 1.40 pr 541 
13. Sjoerd Lether 12.7 677 4.20 458 7.88 415 1.40 pr 541 

100 hrd pnt Discus pnt Speer pnt 1000m pnt· Totaal 
Mitchell Ciaassen 18.8 417 23.86 pr 376 26.39 437 3.08.4 631 4096 
Mortaza Nizan 18.9 411 22.28 348 30.09 pr 497 3.39.1 425 3930 
Sjoerd Lether 16.9 544 22.04 344 22.79 375 3.26.9 499 3853 

Meisjes C 80 hrd pnt Hoog pnt Kogel pnt 150 m pnt 
Jirina van Kesteren 14.6 415 1.35 499 6.94 pr 362 20.8 pr 529 

Ver pnt Speer pnt 600 m pnt Totaal 
Jirina van Kesteren 4.22 462 23.52 388 1.51.1 533 3188 

7 oktober Onder I inge wedstrijden 
Goede wedstrijd, met een grote verrassing bij de D-meisjes in de persoon van Larissa, 
die in haar eerste wedstrijd iedereen aftroefde en won!!! Vooral de 600 meter was 
indrukwekkend, waarbij ze ook Jirina (C) nog bijna te snel af was!!! Goede 2e werd Ilske 
met 4 persoonlijke records en Fleur keurig 3e. 
Bij de D-jongens weinig verassingen in de rangschikking, waarbij Duvan nog erg dicht bij 
de verwachte winnaar Stein kwam (mede door een hielblessure van Stein), maar wel een 
erg prettige verassing bij het kogelstoten waar Stein een pr stootte ván maar .liefst 
12.20. Weliswaar (weer) net geen clubrecord, maar wel net op de valreep een· erg goede 
prestatie. Als hij deze afstand op de D-spelen had kunnen halen, was hij in de prijzen 
gevallen! 
De C-meisjes Puck en Jirina maakten er een spannende wedstrijd van die pas op het 
laatste nummer, de 600 meter, in het voordeel van Jirina werd beslist, waarbij Puck wel 
een moedige 600 liet zien. 
De C-jongens lieten een verwacht eindresultaat zien, waarbij vooral de 5.39 van 
Mitchell op ver en de kogelstoot van Mortaza van bijna 10 meter opvielen. 

13 



Uitslagen 
Meisjes junioren C SOm pnt hoog pnt kogel pnt ver pnt 600m pnt totaal 
1. Jirina van Kesteren 11.4 519 1.40 541 6.46 334 4.33 484 1.48.8 563 2441 
2. Puck Winnubst 11.3 534 1.40 541 6.65 345 4.32 482 2.03.0 393 2295 

Jongens junioren C lOOm pnt hoog pnt ver pnt kogel pnt 1000m pnt totaal 
1. Mitchell Ciaassen 13.4 580 1.45 582 5.39 697 7.81 411 3.07.5 638 2908 
2. Sjoerd Lether 13.1 620 1.40 541 4.57 533 8.16 430 3.27.6 495 2619 
3. Mortaza Nizan 13.6 554 1.40 541 4.47 512 9.55 501 3.37.7 433 2541 

Meisjes junioren D 60m pnt ver pnt kogel pnt 600m pnt totaal 
1. Larissa Scholten 9.3 452 4.10 438 7.14 374 1.49.1 559 1823 
2.IIske Lutter 9.3 452 3.80 378 8.91 469 1.56.0 472 1771 
3. Fleur van Galen 9.4 435 3.68 354 6.71 349 2.03.5 388 1526 
4.Nienja Blom 9.7 387 3.56 330 6.14 315 2.04.4 378 1410 
5.Lilian Vork 9.6 403 3.48 314 5.62 282 2.15.1 276 1275 
6. Stephanie de Ru ij ter 10.2 313 3.24 266 6.04 308 2.25.7 190 1077 
7. Anne van der Erf 10.7 246 3.25 268 6.42 332 2.21.9 219 1065 
8. Dewy van Schie 11.1 196 2.89 196 6.88 359 2.23.5 206 957 
9. Wietske Bijl 10.3 299 3.51 320 6.34 327 0 946 

Jongens junioren D SOm pnt ver pnt kogel pnt 1000m pnt totaal 
1. Stein Metten 11.6 490 4.53 525 12.20 623 3.47.1 380 2018 
2. Duvan Metten 11.6 490 4.37 492 8.38 441 3.26.0 505 1928 
3. Ni els Pijnaker 12.5 371 3.96 410 7.37 387 3.43.5 400 1568 
4.Niels Ran 11.9 448 3.69 356 5.93 302 3.53.3 348 1454 
5. Ni els Welier 13.0 312 3.77 372 6.17 316 3.49.9 365 1365 
6. Tim Rombout 12.5 371 3.67 352 6.95 363 4 .09.7 270 1356 
7. Frank van der Peet 13.1 301 3.58 334 4.78 226 3.58.6 322 1183 

Wintertraining 2001/2002 
Bij het maken van dit clubbladverslag is het nog niet helemaal duidelijk hoe de 
trainingen (inclusief trainers/trainsters) van pupillen de CD-junioren eruit gaan zien. 
Duidelijk is wel dat de C- en D-junioren gesplitst gaan worden en dat dankzijn 
KAV Holland en de gemeente Haarlem de gebruikelijke Kennemer Sportcenter-training 
van donderdag verplaatst moet worden naar de vrijdag (17:00- 18:00). 
Ook duidelijk is dat de huidige trainer van de CD-junioren voorlopig zal stoppen met 
training geven, maar wel als coördinator aanwezig blijft. 
Wie/wat/waar/wanneer/waarom zal allemaal duidelijk worden bij de eerste 
wintertraining op Zondag 4 november. Aanvang 10:00 uur. 
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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. 

CD Niehe en Lancée Registeraccountants 
Belastingadviseurs 

Subsidieadviseurs 

Alkmaar T 072 5411111 

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. 





22 en 23 september, Emmen 
Nationale Meerkamp CD- junioren 

Nog een beetje trots op het feit dat Stein was uitgenodigd om deel te nemen aan de 

landelijke finales 7 -kamp, trokken Stein en ik, heel vroeg op de zaterdagochtend met 

de auto richting Emmen. Tot Zwolle een lekker zonnetje, maar daarna , tot aan Emmen, 

verschrikkelijke hoosbuien en dus een onheilspellend begin! 

Ondanks de zenuwen en het slechte weer, 

resulteerden de eerste twee nummers, de 80 

meter en het verspringen , in PR's. Maar tijdens 

het derde nummer, het speerwerpen, sloegen de 

blessures toe. Een onwillige arm en een beurse 

hiel weerhielden Stein ervan om een fatsoenlijke 

afstand te werpen, als afsluiting van de eerste 

dag. 
De 80 mf! l er horden 

Het hotel viel ook al een beetje tegen: de bediening in het restaurant was traag, de 

Lasagne te heet, geen gebakken eieren bij het ontbijt en als klap op de vuurpijl ook nog 

wakker gehouden door een luid gesnurk! Dus op tijd weer naar de atletiekbaan (in de 

regen!). 

Het eerste nummer was de 80 meter horden en met de 

opgedane voetblessure werd dat natuurlijk niet echt een 

succes. De teleurstelling was groot en de rest van de dag viel in 

het spreekwoordelijke en alom aanwezige water. Echt slecht 

waren de prestaties natuurlijk ook weer niet, maar voor de 

verbetering van het clubrecord kwam Stein helaas wat tekort . 

Maar wel een hele ervaring opgedaan en bij de beste 18 

zevenkampers van Nederland te horen is op zich al een hele 

prestatie en ik ben nog steeds een trotse vader! 

Tot slot de prestaties: De teleurstelling 

BOm Ver Speer 80mH Hoog Kogel lOOOm 
11.33 (566) 4,56 (531) 30,42 (502) 14,00 (488) 1,35 (499) 10,66 (554) 3,332,92 (462) 

Totaal aantal punten: 3602 

Gerard Metten 
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DUVAN METTEN: 
11IN HET OLYMPISCH ST A DI ON wAS HEEL GAAF11 

Duvan, geboren op 1 september 1989, is vanaf augustus '99 lid van onze vereniging. Zijn 

vriendje en klasgenoot Yashin van Kesteren was al eerder lid geworden. "Ik ben een 

paar keer met Yashin meegegaan naar de training , en ik vond het zo leuk dat ik ook lid 

ben geworden. Er zat ook al een achterneef van mij op, Stein Metten. Vooral hardlopen 

en kogelstoten vond ik leuk." 

"Ik heb de eerste vijf jaar van mijn leven in Colombia gewoond, waar Spaans wordt ge

sproken. Ik heb in het begin moeite gehad met de Nederlandse taal . Nu gaat het vrij 

goed , ook op mijn school . Ik zit in groep 7 van de Aloysius-school in Overveen. Ik kan nu 

geen Spaans meer spreken , maar ik ben van plan om later op Spaanse les te gaan." 

Zijn vader, Alman Metten, heeft zich gelijktijdig met Duvan aangemeld, en zag zijn 

trainingsarbeid onlangs beloond met een 2de plaats op de onderlinge wedstrijden bij de 

recreanten. 

Duvan is enthousiast over atletiek: "We hebben 

dit seizoen al een stuk of 6 wedstrijden gehad, 

en ook een meerkamp in Haarlem. Wedstrijden 

vind ik het leukste , maar trainen doe ik ook 

graag. Ik heb thuis ook een paar kleine hand

halters , maar ik weet eigenlijk nog niet de goe

de oefeningen ervoor. Met de training vind ik 

hardlopen het leukst. Als Stein er is, ga ik ook 

wel met hem op kogel oefenen. Molenwieken, 

skippen en dat soort oefeningen vind ik minder 

leuk , maar dat moet ook van de trainer." 

Duvan deed op 9 september als 1ste jaars mee 

met de landelijke D-spelen in het Olympisch 

Stadion in Amsterdam. "Dat was heel gaaf, in 

zo'n groot stadion. Op de 80 meter heb ik drie 

keer gelopen. Eerst de series , toen de halve fi

nale en ook nog de finale zelf . Ik werd vierde 

en had met 11.27 een nieuw persoonlijk record ." 
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In het weekend van 22 en 23 september deed hij mee met de Olympische talentenwed
strijd, een door het NOC/NSF in samenwerking met BEN (telecommunicatie) georgani
seerde jeugdsportdag in Papendal. Duvan: 11 Er waren allerlei sporten te doen, zoals voet
bal, boogschieten, zwemmen, judo en atletiek. Er waren een heleboel kinderen. Ik heb 
daar training gehad van Patriek van Balkom. We hebben geoefend met doorkomsttijden 
op de 20 en 30 meter 11

• 

Vader Alman: 11 Duvan vroeg of er geen atletiekkampen in de zomervakantie zijn, waarop 
ik antwoordde dat hij dan iedere dag moest trainen. Maar dat was geen enkel punt voor 
Duvan, want Patriek van Balkom traint immers ook tien maal per week ... 

Duvan mag graag naar muziek luisteren. 11Mijn favoriet is Jennifer Lopez, een Zuid
Amerikaanse popzangeres. Andere popmuziek vind ik ook leuk, maar het moet niet te 
wild worden. 11 Vader Alman: 11 Duvan is helemaal gek van muziek, als hij maar even de tijd 
heeft gaat hij naar z'n kamer en zet de muziek aan. 11 

Op de onderlinge wedstrijden van 7 oktober was hij goed op dreef en verbeterde hij 
een paar persoonlijke records. Deze luiden nu als volgt. 
80 meter: 11.2; 1000: 3.20.4; ver: 4,37; hoog: 1.15; kogel: 8.34; speer: 12.20, en de 8 km 
(bij de Trosloop): 34 minuten en 43 seconden. 

Volgend jaar is Duvan nog junior D. Als hij van de winter flink doortraint, dan zitten er 
volgend jaar nog leuke verrassingen aan te komen. 

Tekst: Leo van der Veer 
Foto: Rob Schlüter 
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Afz 

~14TLETIEK VERENIGING //HAARLEM// 
Opgencht 8 oktober 1920 - Aangestoten bij de Kontnklijke Nederlandse Alfetiek Ume 
Ingeschreven bij de K v.K te Hoor/em. reg nr. V 594 199 

Jeugdcommissie 
A.V. Haarlem 

Beste pupillen en ouders/verzorgers , 

Haarlem_ 1 okt o b er 2 0 0 1 

Er staat weer een leuke activiteit op het programma voor de 
pupillen en wel op zondag 18 november a.s. 
We gaan dan met alle pupillen bowlen en een hapje eten. Dit 
zal plaatsvinden in de Zoete Inval, Haarlemmerstraatweg 183 
in Haarlemmerliede. 
We bowlen van 13.00 - 14.00 uur, daarna zullen we gezamenlijk 
eten. 
U wordt verzocht om de kinderen om 12.30 uur te brengen en u 
kunt uw kind weer om 15.15 uur ophalen. Omdat dit een echt 
pupillenfeestje wordt is het niet de bedoeling dat de ouders 
b 1 ilj v e n k ij k e n ! 
Om een en ander mogelijk te maken vragen wij per pupil een 
bijdrage van f 5,00. 
U kunt het onderstaande strookje, volledig ingevuld, tesamen 
met f 5,00 inleveren tijdens de onderlinge wedstrijden in de 
kantine bij Renée Schmidt of bij Baltinede Wit jr., Velser
straat 18 rood in Haarlem voor 20 oktober 2001. 
Wij hopen dat het een leuke middag zal worden. 

De Jeugdcommissie van 
A.V. Haarlem 

Na a m pupil 

Vegetarisch eten gewenst: ja I nee 
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Wintertraining onder leiding Pan Jan Hut bij het Brouwerskolkjc, omstreeks I 940 

Thans ziet men in onze duinen dan ook naast een geweldige troep H.A.V.-ers, ook 

drommen athleten van 'Gita' en 'Holland', wielrenners van 'De Kampioen' en zó nu en 

dan handbalsters van 'Concordia' trainen. Ook de Olympische athleten van 1948 hebben 

in de duinen de grondslag voor hun conditie gelegd. De sporttechnische waarde ervan is 

dan ook groot. De coach kan hier de kunst van het trainen volledig beoefenen. De 

sportpaedagoog , de man dus die niet alleen naar kortstondige wedstrijd-topprestaties 

kijkt , vindt hier een niet minder ideaal werkterrein. Het 'Zwarte Woud' met zijn harde 

en rulle paden , steile hellingen, duinen en onverwachte natuurlijke hindernissen is een 

lustoord voor de ontwikkeling van gezonde, robuuste sportjongens en -meisjes. 

Daarbij komen dan nog de weerstanden van ons klimaat, die tot strijd dwingen en 

spieren en gewrichten, uithoudingsvermogen en durf, behendigheid en vaardigheid 

extra op de proef stellen. Het is daar altijd mooi tussen de dennen en berken, in de 

bemoste duinvalleien en op de hoge toppen, die door de opkomende zon sprookjesachtig 

verlicht worden. Als duizenden jongeren nog te bed liggen, dan vullen de athleten hun 

longen reeds met de ozonrijke zuivere zeelucht en wordt door die sportjeugd volop 

genoten van de natuur en de moderne wetenschap der lichamelijke opvoeding. Er wordt 

sport gepleegd van de beste kwaliteit. 

Er wordt hier ook een kostelijk brok geestelijke, morele en lichamelijke hygiëne aan de 

jeugd geschonken. De duinen tussen Brouwerskolk en Blinkert hebben een nieuwe loot 

aan de rijke boom der sporten doen ontwikkelen. Nederland zal over tien jaar 

tienduizenden trainende jongens en meisjes in bos en hei, langs duin en strand zien 

oefenen en trainen in de natuur. Haarlem was daarvan dan de bakermat." 

Hans Douwes 
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UIT DE OUDE DOOS 

Er gebeuren grote dingen in Haarlem, meldt de Ath/etiekwere/dop 1 april1949 op de 
voorpagina, en kijkend op pagina 4 blijkt het geen grap. Want daar prijkt een artikel van 
Jan Hut, dat de AW heeft overgenomen uit het Haarlems Dagblad. Het luidde 
-enigszins bekort -als volgt: 

In de Haarlemse duinen ontsproot 'n nieuwe loot aan de boom der sporten. 

In de stille duingebieden tussen de Brouwerskolk, de Zanderijvaart, de Blinkerten het 
Visserspad, doen al tientallen jaren vele groepen jongens hun indianenspelen. Een dezer 
groepen kwam er al spelende toe om zich in lopen, springen en speerwerpen te gaan 
oefenen. Ge zoudt de lantaarnplaatjes van Jan P. Strijbos moeten zien om te begrijpen 
hoe romantisch deze pioniers der athletiek in de natuur speelden en oefenden. In dit 
groepje, dat later sterk onder de geestelijke invloed van de onvergetelijke kunstenaar 
van Zuid-Schalkwijk, Co Donker, stond, werd de grondslag gelegd voor de latere H.A. V. 
Haarlem, die tot aan zijn dood in Hil van der Mey een groot activator vond. Bekwame 
gymnastiekleraren als Van lt Lam, Admiraal, Verwers, Van der Putte, Korver en Rinkel 
hebben deze athletiek in de natuur als wintertraining voor de wedstrijdathleten geleid. 

Deels doordat in die duinen de grondslag voor de twaalf Club-Kampioenschappen van 
Nederland, die Haarlem won, werd gelegd en niet minder dank zij een intensieve 
propaganda door sportpaedagogische artikelen en sportrijmen in I De Athletiekwereld I, 
door lezingen in het hele land en uitnodigingen om dit eens persoonlijk mee te maken is 
in de laatste tien jaren deze vorm van conditie-training door talloze 
athletiekverenigingen in vele plaatsen nagevolgd. De vreugde brengende, gezonde en de 
hele mens verfrissende oefeningen in lopen, dribbelen, hellingen op- en afstormen, 
hoog-, vèr- en diepspringen; de sensaties van een snelle bosloop, de gymnastiek
oefeningen, de talloze vormen van hordenloop en werpspel maken deze wintertraining 
tot een aparte tak van sport, die tot een volwaardige vorm van lichamelijke oefening is 

uitgegroeid. 

Ruim een kwart-eeuw geleden is de H.A. V. Haarlem als eerste athletiekvereniging in het 
land met indoor- en outdoortraing begonnen. Elke athletiekvereniging van enige 
betekenis in het land volgt thans haar voorbeeld na. De H.A. V. bood ook aan diverse 
nationale kampioenen van andere sporten de gelegenheid om hun conditie door dit thans 
tot een kunstige methodiek ontwikkeld trainingssysteem te verbeteren. Jan Stender, 
de befaamde zwemcoach der Robben, leerde bij de H.A. V. de kostelijke waarden van de 
bos- en duintraining kennen en past deze dankbaar en met succes voor zijn 

zwemkampioenen toe. 
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'-'.lvinkesteyn 
verwarmingstechniek 

Totaalinstallateur van: 

* centrale verwarming 
* vloerverwarming 
* warmtevoorziening zwembaden 
* luchtbehandeling 
* sanitair-badkamers 
* zonne-energie 

Specialist in zonne-energie 
Lange Herenstraat 1 0 
2011 LH Haarlem 

Lid van de 
Vereniging van 
Nederlandse 
Installatiebedrijven 

023. 5320433/5324257 
Al & jaar het vertrouwde adres 

FORWOMEN FORMEN 

Schaterweg 34, 2021 HM Haarlem 
telefoon 023 - 527 43 44 

Frans Halsplein Haarlem 

Ea 
OR N AM EN T EN - & B E ELD EN G I ETER IJ 

HA NDE LS DER NE MING 

Geweerstraa t 50/ 52 - 20 14 JE Haa rlem 

Tele foon 023- 524 07 24- Fa x 023 -524 11 56 

FORWOMEN 

KERKSTRAAT 32 

NOORDWIJK-BINNEN 

TELEFOON (071) 364 70 37 

KERKSTRAAT 43 

NOORDWIJK-BINNEN 

TELEFOON (071) 364 99 08 

HOOFDSTRAAT 175 

SASSENHEIM 

TELEFOON (0252) 220 103 

.. 

·. 


