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VAN DE REDACTIE
2001 wordt 2002
Met Sinterklaas al weer vertrokken en Santa Claus in aantocht is de tijd aangebroken om terug te
kijken naar het afgelopen jaar. De ranglijsten laten duidelijk zien dat er bij de senioren en oudere
junioren bij wedstrijden weer minder onderdelen gedaan zijn, zodat deze lijsten nu slechts één (M)
of halve (V) pagina vullen. Nu is dat niet echt verbazend met zo'n kleine groep senioren, maar ook
het niet meedoen aan de diverse competities .
Nee, dan vroeger- hmm, dat klinkt wel erg oud- in ieder geval, vroeger dus, zo in de begin jaren
tachtig, was de competitie veel belangrijker. Toen werd er een bus met chaffeur gehuurd om de
complete ploeg plus publiek(!) naar de competitiefinale te brengen. Toen mocht je nog blij zijn als
je in de selectie van de ploeg zat, ook al was mijn eerste optreden slechts in de reserve
estafetteploeg. Je liep dan meestal voor niets, behalve als de echte ploeg gediskwalificeerd werd,
dan telde de punten van de reserveploeg. In die tijd telde Haarlem, als tweede club van Nederland,
nog mee bij de mannen. Maar een strijdgedicht voor de competitiefinale, zoals Hans Douwes deze
keer in het archief vond, dat is toch wel heel apart.
Behalve terugblikken kijk je bij een jaarwissel ook vooruit. Dan zie je nu, met de steeds grotere
groepen pupillen en CID-junioren op de atletiekbaan, dat prestaties niet uitblijven. Alle
clubrecords die in 2001 verbeterd zijn, zijn door junioren neergezet. Dat gaat dus duidelijk de
goede kant op.
Met het clubblad blijven we ook veranderen. Deze keer is er een pagina bijgekomen met een
compleet overzicht van alle bestuursleden, trainers en commissies van de club. Handig, want nu kun
je makkelijk het (e-mail) adres of telefoonnummer vinden als je iemand van de club zoekt. Die
pagina blijft komt elke keer terug. Meer suggesties voor vernieuwingen staan elders in het blad.
Dit stukje eindigt altijd met de inleverdatum voor kopij. Wat de meesten waarschijnlijk niet weten,
is dat dat de uiterste inleverdatum is. Je hoeft helemaal niet zo lang te wachten. Het liefst heb ik
alles zo snel mogelijk, in het bijzonder de uitslagen van wedstrijden. Dan gaan namelijk direct door
naar de website. En daar zit niemand zit te wachten op resultaten van een maand of ouder. Dus:
Inleveren kopij voor de volgende Wissel kan tot en met 3 februari 2002.
Deze bladzijde is weer vol, slechts voor een afsluiter is nog plaats. Dus wens ik iedereen
een gezond, gezellig, goed 2002 met veel PR's.
Rob Schlüter
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Een Harte/1jk Welkom Aan:
Senior:
Pavo Kloosterman

Oost Indiestraat 33

2013 RM Haarlem

Senior Lange Afstand:
Rik Roozenburg

Oostrandpark 116

8212 AV Lelystad

Recreanten:
Wilma Mens
Rob Hertel

van Deventerstraat 1
Bakenessergracht 46b

2035 AA Haarlem
2011 JX Haarlem

A pupillen:
Brinno Pijna.ker

J oan Haertsuijkerlaan 15

2024AR

Annabee Mens

van Deventerstraat 1

2035 AA Haarlem

Adreswijzigingen:
Peter Braamzeel

Prinsesseweg 30

2042 NH Zandvoort

Haarlem

C pupillen:·

Van het Bestuur.·
Geen Training Op De Volgende Data
In verband met de Kerstvakantie komen de volgende trainingen te vervallen:
Dinsdag, krachttraining
Woensdag, school Junoplantsoen
Woensdag, atletiekbaan

25 december I 1 januari
26 december I 2 januari
26 december

Oliebollen
zondag 30 december a.s. gaan we het jaar 2001 uitluiden. Vanaf 11:00 uur scheppen we
de oliebollen uit de pan, en onder het genot van een hapje en een drankje nemen we
afscheid van het jaar en elkaar om elkander weer terug te zien in het nieuwe jaar 2002.
Vanaf 11:00 is de jongste jeugd welkom in ons
krachtcentrum, om 12:00 uur gevolgd door de overige
leden en belangstellenden.
Jij komt toch ook!!

Er wordt uiteraard wel eerst getraind!f

Mededelingen van de penningl')'leester

. _ ,. . .

Het jaar 2002 stàat alweer voor de' deur.· Tijd vo'or het bestuur derhalve om de hoofden
te breken over de vaststelling van de contributie voor het komende atletiekjaar.
Na het nodige rekenwerk zijn we tot de conclusie gekomen dat het deel van de
contributie voor de vereniging zelf (dus zonder het deel van de KNAU) ondanks de te
verwachten hogere kosten hetzelfde kan blijven, maar we zijn wel genoodzaakt een
aantal wijzigingen door te voeren:
•
•
•

Het bestaande kortingensysteem komt te vervallen.
Er worden (in eerste aanleg) geen acceptgiro's meer verzonden.
Bij betaling na de vervaldatum (15 februari 2002) zal er wel een acceptgiro worden
verzonden en zal de te betalen contributie worden verhoogd met 10/o.

Een dringend beroep derhalve aan een ieder om de verschuldigde contributie (zie tabel
hieronder) tijdig, dat wil zeggen voor 15 februari 2002
Leeftijdsindeling voor 2002
over te maken op bankrekeningnummer 56.80.10.477 t.n.v.
Categrie
Geboortejaar I
Atletiek Vereniging Haarlem te Driehuis , of op Postbank
1982 of eerder
girorekening 643883 . Ik reken op een ieders medewerking. Senioren
1983/1984
Junioren A
Junioren B 1985/1986
Gespreide betaling blijft ook in het nieuwe jaar mogelijk.
Junioren C 1987/1988
Indien je hiervan gebruik wil maken verzoek ik je dit
Junioren D 1989/1990
schriftelijk kenbaar te maken (E.R. van Drunen, Duin en
Pupillen A
1991/1992
Kruidbergerweg 16, 1985 HG Driehuis). Ook voor de
Pupillen B
1993
termijnbetalingen zullen geen acceptgiro's worden
Pupillen c
1994
verzonden, maar dient een machtiging te worden afgegeven Mini pupillen 1995
I
1
voor automatische incasso op de vervaldata.
' - - - - - - - - - - - - - - ---

Contributie 2002 (in Euro's)
Haarlem

Categorie
Senioren met wedstrijdlicentie

142,95

Senioren lange afstand met training en wedstrijdlicentie

KNAU

Totaal

26,30 169,25

84,40

26,30

110,70

34 ,05

26,30

60,35

30,65

10,70

41,35

·---

1

Senioren lange afstand zonder training , met wedstrijdlicentie
-

I

Senioren zonder training , zonder wedstrijdlicentie

·

.84,40

10,70 1 95,10

Junioren A/B

136,15

19,10 155,25

Junioren C/D

119,80

19,10 138,90 I

Pupillen A/B/C

103,45 ' 14,60

Recreanten

1

-

I

~ni pupillen
Edwin van Drunen

·---- - -·

II

103,45

118,05

0,00 103,45 1

AV Haarlem Runners
Na heel lang wachten is het weer crossen geblazen
Na grondig de laatste zandkorrels uit mijn oren en andere niet nader te noemen plaatsen
te hebben gepeuterd, heb ik toch nog ergens een adres gevonden waar ik dit digitale
geouweneel kan intoetsen. Het schijnt dat het gerucht gaat dat mijn computer getroffen
is door een virus. Dit is tevens e'en feit! Dat shit ding gaat nog eens drie hoog of was het
vier, het raam uit. Eerst heb ik nog even gekeken op etternet om uitslagen bij elkaar te
sprokkelen. Wat schetst mijn verbazing, mijn vrienden van Suomi hebben mijn weledele
naam geheel ge-delete uit de uitslagen lijst van de Pim Mulier loop. Hierover later meer.
Het jaarlijkse feestfestijn in de Haarlemmerhout is weer achter de rug. Het was zo
heftig dat de eigenaar van Dreefzicht maar besloot de tent de volgende dag definitief
te sluiten. Toch wel knap Heer Boesten. We laten je nog eens vaker locaties uitzoeken
(hint: is Snowplanet te Spaarnwoude niet iets?) Na heel wat geschuif en geharrewar
waren de vrijwilligers weer geselecteerd om dit evenement in goede banen te laten lopen.
Dit met alle gevolgen van dien, want de schrijver zou eerst vrijwilliger zijn, maar stiekem
op het laatste moment gooide zijn gebroeder roet in het eten. Dit houd in dat
ondergetekende toch moest starten en zijn gebroeder de taak had de lopers lummelend
een beetje de weg te wijzen in het donkere sprookjesbos (u wel bekend).
Dit jaar bestond het Noordzee kanaal150 jaar (kan ook 100 zijn of 200, in ieder geval
een tig aantal jaartjes). Atletiek vereniging Suomi bedacht met hun nare geest het idee
om een paar duizend lopers tijdens de Pim Mulier loop door de Velsertunnel te jagen
(letterlijk en figuurlijk) en via het schone bedrijf Corus, voorheen Hoogovens, een
rondje te lopen van wel 15 kilometer. Wist u dat er in de haven van IJmuidentoch nog
klimmetjes waren verstopt die menigszins pijn deden aan verscheidene ledematen onder
de gordel? Het antwoord hierop is ja. Na het goed bestuderen van de uitslag kwam mijn
naam niet eens voor. Het is een SCHANDE !
Op zondag 25 november 2001 konden alle lopers hun schepjes en emmertjes weer te
voorschijn halen voor het loopevenement om de Kennemer cross cup (deel 2). Het was
weer bar en boos. Klimmen tegen de duinen op, drie passen omhoog, vijf terug. Conclusie:
schiet niet erg op. En als klap op de vuurpijl, de verrassing, het panaroma op de firma
Corus. Wauw ! Eindelijk, de heer Tol is weer eens verslagen door één van de gebroeders
Peeters. Dus het was stil in de auto op de terugreis. Altijd maar dat akelige nummer van
Queen, luidkeels brallend op de achterbank, dat gaat weleens vervelen.
Helaas was er nog geen directe lijnverbinding met de site van atletiek vereniging DEM
(Not responding). De uitslagen zullen in het volgende clubblad vermeld worden.

Uitslagen:
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Adrie Tol
Frank Peeters
Roei Hoedt
J eroen Peeters
Arno Molenaar
Nico Treep
-- --Bert Boesten
Dick de Waal
Martin van de Weiden
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. Rik Roozenburg
Adrie Tol
J eroen Peeters

I

I

1

~--

I

~

'- ·

Hasta lq Pasta, _.
..
J er oen Peeters,
. .
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Shift F7, document bewaren, Nee
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Ranglijsten A.V . Haarlem 2001 Heren senioren & Jongens A/B
Samenstelling Joop van Drunen

( ) =beste prestatie 2000
100 m
1 Darcy de Windt
2 René Moesman
3 Remy Cornet
4 Rob de Wit
5 Etienne de Groot
6 Rolf Bruijn (JA)
200 m
1 René Moesman
2 Remy Cornet
3 Rob de Wit
4 Rolf Bruijn (JA)
5.000 m
1 Frank Peeters
10.000 m
1 Rik Roezenberg
2 Adrie Tol
3 Frank Peeters
4 Jolt Bosma
5 Bert Boesten
6 John Jongboom
Hoogs~ringen

1
2
3
4
5
6

Erik Rollenberg
Darcy de Windt
René Moesman
Mark Schutte (JB)
Rob de Wit
Remy Cornet

Vers~ringen

(11,15)
11,44
11,84
12,32
12,44
13,04
13,06

1
2
3
4
5

(24,97)
23,94
24,13
25,28
26,86
(15.51,0)
18.18,23

(39.44)
36.40,6
39.07,4
39.25,3
39.54,9
41.44,3

Darcy de Windt
Rob de Wit
Etienne de Groot
Mark Schutte (JB)
Remy Cornet

(6,72)
6,55
5,38
5,35
4,20
4,16

HinstaQSQringen
1 Darcy de Windt

(14,58)
14,70

Kogelstoten
1 Oscar Soethout
2 Etienne de. Groot
3 Darcy de Windt
4 Rolf Bruijn (JA)
5 Rob de Wit
6 Mark Schutte (JB)
7 Peter Markwart

(12,08)
12,23
11,71
10,52
13,06 (6 kg)
12,44
10,04 (5 kg)
9,99

DiscuswerQen (34,76 1% kg; 31,04 2 kg)
1 Oscar Soethout
31,46
2 Peter Markwart
30,47
30,28 (1o/.i kg)
3 Rolf Bruijn (JA)
4 Rob de Wit
30,21

43~24,2

(1,90)
1,70
1,70
1,55
1,45
1,45
1,40

~··
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SQeerwerQen
1 Etienne de Groot
2 Peter Markwart
3 Rob de Wit
4 Darcy de Windt
5 Mark Schutte (JB)

(42, 72)
40,56
35,92
33,78
31,76
31,64 (700 g)

Kogelslingeren
1 Oscar Soethout

(24,44)
25,93

~

Ranglijsten A.V. Haarlem 2001 Meisjes A/B
Samenstelling Joop van Drunen

( ) = beste prestatie 2000
100 m ·
1 Sanne Immer (B)
2 Baltinede Wit (A)

. (13,64)
13,84
14,74

200 m
2 Baltinede Wit (A)

(28,68)
29,4

800 m
2 Baltinede Wit (A)

(-)
3.13 ,9

·Hinsta~s~ringen
1 Sanne Immer (B)
2 Baltinede Wit (A)

(9,99)
Kogelstoten
1 Baltinede Wit (A)
10,79
9,24
2 Sanne Immer (B)
8,51
3 Sanne van Buchum (B)
Discuswer~en

100 m horden
2 Baltinede Wit (A)

(-)
16,9

Hoogs~ringen

(1,45)
1 Sanne Immer (B)
1,55
1,45
2 Baltinede Wit (A)
1,10
3 Sanne van Buchum (B)

Verseringen
1 Sanne Immer (B)
2 Baltinede Wit (A)

(-)
10,29
9,76

1 Baltinede Wit (A)

(-)
30,28

(22,66)
Seeerwereen
1 Baltinede Wit (A)
30,70
2 Sanne van Buchum (B) 22,76

(-)
KNAU Meerkam~
1 Baltinede Wit (A) 3.357 pnt

(4,45)
5,12
4,55
Voor op-en/of aanmerkingen: Joop van Drunen.

Grote Clubactie
Eind november is het laatste geld van de verkochte loten van de Grote Clubactie
ingeleverd. Na al het geld opgeteld en de (on)kosten eraf getrokken te hebben, blijft er
aardig wat geld over. Het potje 'leuke dingen doen voor de jeugd' is dan ook goed
gespekt. De pupillen hebben er hun feestje meteen al van gevierd, nu nog iets leuks
verzinnen voor de andere jeugd.
Zoals iedereen al begrepen heeft, hebben de jeugdleden enorm hun best gedaan om zo
veel mogelijk loten te verkopen. Maar ieder jaar zijn er uitschieters! De meeste loten
heeft Anne van der Erf verkocht met een record van 78. Een goede tweede plaats wordt
ingenomen door Roony van Schie met 56 loten en de derde plaats met 46 loten is voor
Sjoerd Lether- proficiat. Zij hebben inmiddels uit handen van de jeugdcommissie een
cadeaubon ontvangen. Dat neemt niet weg dat de andere kinderen er ook de nodige tijd
en moeite aan besteed hebben, dus .......... iedereen heel hartelijk dank namens bestuur en
jeugdcommissie.
Renée Schmidt

·,..
l

Thomas Wouterse

,--.._ -

Sanne Immer

I
I

l_ _~__,

Speerwerpen jongens D

42,00 m

Baltinede Wit

,--- - - · - - - - - - - - - l
I
I

1000 m meisjes C

I
'

Hink-stapspringen
meisjes A & B

3.19,21

10,29 m

800 m meisjes B

2.36,74

Kogelstoten meisj~s A

10,79

m

HET CLUBBLAD ZIT IN DE LIFT!
Het klinkt misschien wat zelfverzekerd en pretentieus, maar uit diverse reacties mogen
we afleiden dat veler inspanningen vruchten beginnen af te werpen: het clubblad zit in de
lift!
In de eerste plaats was er de gelukkige omstandigheid dat de stencilapparatuur de geest
had gegeven. Hierdoor kwam een einde aan een periode van meer dan 50 jaar stencilen
(in 1945 werd het clubblad opgericht). René Ruis, lid van verdienste van AV Haarlem,
heeft hiervan ongeveer de laatste 20 jaar voor zijn rekening genomen.
Dankzij en door An Schlüter verschijnt er nu een repro-kwaliteit (inclusief foto Is) waarmee we voor de dag mogen komen.
In de tweede plaats was er de gelukkige omstandigheid dat Rob Schlüter ('zoon van I)
zich bereid verklaarde het redactiesecretariaat van José Spaan-Capellen over te nemen.
Met het vertrek van José dreigde er een geweldig gat te vallen. José heeft deze klus
gedurende een periode van 13 jaar voor AV Haarlem geklaard, en daarvoor ook nog een
periode van 5 jaar in Atmodes-verband. José was reeds langere tijd niet meer direct bij
het verenigingsleven betrokken, maar slaagde er (gesteund door echtgenoot Antoon) ondanks een sterk wisselend copy-aanbod telkens weer in een nummer rond te krijgen. Terecht is zij door de voorzitter in het zonnetje gezet en als voorbeeld voor menig clublid
opgevoerd!
Rob Schlüter is beroepshalve vertrouwd met computers want hij ontwikkelt softwareprogramma Is voor internet- en intranettoepassingen. Daarnaast doet hij aan (digitale)
fotografie en heeft reeds een knappe voorraad atletiekprentjes op het gevoelige schijfje vastgelegd .
In de derde plaats kunnen we een beroep doen op Nico Treep voor de digitale aanlevering van "historische" foto Is. Ni co Treep vormde samen met Frank van Ravensberg het
duo dat het leeuwendeel van de productie van de jublieumkalender (ter gelegenheid van
het 75-jarig bestaan van onze vereniging) voor zijn rekening nam. De in deze kalender
opgenomen foto Is worden door hem veilig bewaard in een digitaal archief.
In de vierde plaats wordt gepoogd meer structuur aan te brengen in de opbouw van het
blad . Zo verschijnen er, dankzij Hans Douwes van de Reünistenclub, met regelmaat artikelen "uit de oude doos", die een blik werpen op de roemruchte geschiedenis van onze
veren1grng.
Ook de Lange Afstand-groep doet mee; Jeroen Peeters is de man die er voor zorgt dat
er uit deze groep steeds copy wordt aangeleverd.
Er is een interview-serie gestart, waarin vooral de jeugd aan bod komt.
En er waren al de door Joop van Drunen, Erik Rollenberg en Baltien verzorgde wedstrijdverslagen en prestatieoverzichten.
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En, last but not least, zonder Bindploeg valt er geen clubblad in de brievenbus. Deze
ploeg, bestaande uit An Schlüter, Truus van Voorst, Wim Hartman en Wim Mooienaars
(lid van verdienste en inmiddels 93 jaar oud), zorgt trouw voor het raap-, niet-, selecteer- en verzendwerk
Het streven is erop gericht de diverse geledingen binnen (en rond) onze vereniging een
leesbaar en ook visueel aantrekkelijk clubblad voor te schotelen.
Tot de goede voornemens voor h_e t komende jaar behoort een verbetering van de lay-out
(waarvoor wederom Nico Treep zijn diensten heeft aangeboden), en de verdere verbreding (en handhaving!) van de rubrieken. Dit lukt alleen maar als diverse mensen zich bereid tonen een deeltaak(je) op zich te nemen.
Heeft u, naast de voorgenomen trainingsarbeid, ook nog goede voornemens met betrekking tot de vereniging zelf, denk dan eens na over het (alleen of in samenwerking met een
ander) verzorgen van één vaste rubriek in het clubblad.
Verzorgen betekent niet dat u steeds zelf een stukje moet schrijven, wel dat er copy
komt die past in de rubriek.
U kunt uiteraard zelf de pen ter hand nemen, anderen hiertoe uitnodigen, of bestaande
publicaties benutten via citaten of (integrale) overname. Het clubblad verschijnt acht
keer per jaar; de omvang per artikel is ca. 1x A4 enkelzijdig.
Te denken valt aan bijvoorbeeld:
I

I

* het woord is aan
* ik zou willen dat
* voor u gelezen
*technisch illustratiemateriaal
* oefenigen/tips voor thuis
* sport en maatschappijlpolitiek
* sport en literatuur
Uw eigen rubriek-suggesties zijn natuurlijk ook welkom.
Meent u geen schrijf- of organisatietalent te beschikken, maar heeft u wel een vlotte
babbel in huis, probeer dan eens een advertentie voor het clubblad te regelen; speciaal
bij die adressen waar u wellicht "groot-verbruiker" bent.
De tarieven op jaarbasis (8 nummers) zijn de volgende:
1/4 pagina: f 225,-; 1/3 pagina: f 300,-; 1/2 pagina: f 400,-; 1/1 pagina: f 700,-.
Naast de advertentie zal er eenmalig redactionele ruimte beschikbaar worden gesteld
om de adverteerders nader voor te stellen.
Horen wij van u?
Leo van der Veer (telefoon: 023-527 0365),
lid clubbladcommissie.
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24 november Cross competitie, Amsterdam Ookmeer
Op zaterdag 24 november vond de eerste wedstrijd plaats in het kader van de crosscompetitie voor junioren en pupillen. Maar liefst 17 Haarlem-atleten waren op deze
sombere dag naar AAC in Amste,rdam-West getogen voor een modderbad. Het had de
hele nacht geregend en ook 's morgens motte het nog wat na. Mede door het weer was
het een lastig parcours. De uitgezette paden in het Sloterpark waren modderig en glad.
Dit laatste gold trouwens ook voor de bruggetjes, ook al had de organisatie er zand
gestrooid. Heel veel kinderen bleken onderweg een of meer keer onderuit te zijn gegaan.
En inhalen op de smalle paden was er haast niet bij. Het was zaak om na de start op de
atletiekbaan zo snel mogelijk weg te sprinten oltl als eerste het bos in te kunnen gaan. Na
terugkomst bleken onze matadoren, alsmede hun kledij rijp voor het sop ....... Een echte
cross dus.
Onze deelnemers hebben het goed gedaan. Bij de junioren vielen vooral de uitstekende
prestaties van Duvan Metten en Scott Ciaasen op. Allebei een vierde plaats. Ook de
tiende plaats van Larissa Scholten was .klasse; het was pas haar tweede
atletiekwedstrijd en haar eerste cross. Mitchell Ciaassen lijkt een patent te hebben op
13e plaatsen.
Dan de pupillen . Roy en Jeroen, Leonie en Debora, Lisenne en Roony en Zoë en ook Katinka
schreven zich in voor de Cross Competitie. Onze pupillen konden op het kletsnatte
parcours ook goed uit de voeten, Katinka (2e) en Jeroen (6e) en Zoë (8e) gaan voor een
finaleplaats. Maar ook Roony (lle) en Leonie (12e) kunnen de finale halen.
De cross-competitie wordt op 19 januari voortgezet in Monnikendam. Op 9 februari is de
derde wedstrijd, welke gelopen wordt in Castricum. De besten in elke categorie komen in
aanmerking voor de finale in Huizen, op 16 maart 2002. De besten van Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland gaan dan 'voor het echie'.

Jongens C (2500 m)
13. Mitchell Ciaassen
Meisjes C (2000 m)
7. Jirina van Kesteren
10. Larissa Scholten
Jongens D 2e jaars (2000
4. Duvan Metten
17. Niels Pijnaker
20. Yashin van Kesteren
Meisjes D 2e jaars (1500
17. Dewy van Schie
Jongens D 1e jaars (2000
4. Scott Ciaassen
Meisjes D 1e jaars (1500
12. Tara van Schie

12.01,10
9:48 :10
10:07:80
m)

8.41,40
10:25:40
10:31:70
m)

7.09,50
m)

Meisjes pupillen A 2e jaars (1000 m)
26. Debora van der Heijden
6.40,20
Meisjes pupillen A le jaars (1000 m)
2. Katinka Becker
5.39,20
11. Roony van Schie
6.18,50
12. Leonie van der Heijden
6.31,10
Jongens pupillen A le jaars (1000 m)
6. Jeroen Teeuwen
5.20,30
.29. Roy de Groot
6.18,40
Meisjes pupillen B (1000 m)
8. Zoë van Schie
6.26,70
7.25,40
29. Lisenne de Ruyter

9.03,80
m)

6.55,80
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Bowlingmiddag Pupillen
17 november gingen we met een grote groep pupillen bowlen in de Zoete Inval. Gezien het
enthousiasme waarmee gespeeld werd, was het een groot succes. Onder leiding van
Baltine, Baltien, Renée, Sanne, Ar jan en Dennis werd stevig gebowled om de punten, al
waren de ballen wel wat zwaar voor diverse deelnemers.
Na het bowlen was het tijd voor een gezellige maaltijd. Omdat het eten zo snel op was ,
hebben in afwachting van de ouders nog diverse spellen gedaan op de parkeerplaats.

2 December Sinterklaasloop 2001
Traditiegetrouw wordt rond de vijfde december de zondagtraining voor de pupillen en
CJD junioren ofgeslofen met een korte veldloop over een parcours op de atletiekbaan.
Pu~illen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Jeroen
TomM
Katinka
Roy
Pi en
Roony
Tom
Anna
Tim
Selwin
Marlou
Leonie
Puck
Ivo
Lennart
Mirt he
Selvi
Eva
Irini
Annabel
Femke

3.36
3.36
3.46
4.02
4.03
4.08
4.20
4..20
4.20
4.20
4.20
4.20
4.52
4.53
4.58
5.05
5.13
5.13
5.21
5.40
5.52

min.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

D Junioren
Duvan
Niels P
Scott
Jess
Tora
Raoul
NielsW
Dewy
Yashin
Tim
Steven vd H
Steven K
Sharon
Puck
Jan
Eva
Mart
Brian
Bas
Patriek

3.30 min.
3.50
4.00
4.05
4.05
4.10
4.12
4.13
4.35
4.40
4.40
4.45
4.46
4.46
4.55
5.00
5.10
5.21
5.32
5.32

__ C junioren

1. Mitchell
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Sjoerd
Jirina
Tim
Ni els
Wietske
Anne

3.25 min.
3.37
3.47
4.08
4.08
4.36
5.00

DARCY DE WINDT:
"ZO'N DERDE PLAATS OP HET NK GEEFT JE WEL EEN HELE KICK"
Darcy, geboren op 14 februari 1978, is vanaf zijn achtste jaar lid van onze vereniging.
Hij begon als C-pupil, stopte er in 1991 een jaartje mee (vanwege groeipijnen), en trad in
1992 wederom als lid aan. Ook zijn zus Aneska is lid van de vereniging.
Darcy is van de huidige lichting AV Haarlem-senioren veruit de sterkste atleet. Hij
heeft het afgelopen jaar de MTS-elektrotechniek met succes afgerond en is thans
werkzaam in een reparatiebedrijf voor IBM-computers.
Ik sprak hem na afloop van de training in het krachthonk.
"Ik ben indertijd op atletiek gegaan, omdat ik al heel vroeg
gek was van rennen en op school, vergeleken met mijn leeftijdsgenoten, ook aardig rap bleek. Als junior trok ik mijzelf vooral op aan Elridge Isselt, een clubgenoot die iets
ouder was. Ik vind het erg jammer dat er bij Haarlem de
afgelopen tijd een paar toppers zijn vertrokken; denk aan
Ger Wessel, Roei van Rhee, Paul Rijs en Niels Terol. Je
trekt jezelf toch op aan sterke jongens in je omgeving."

Persoonlijke

Records

i 100 meter .... .... ....... 11 , 14
200 meter ....... ........ 22,73
1000 meter ...... .... ... 3.00 ,8
verspringen .. ... .... .... 6,83
hoogspringen ..... .. ... 1,70
:kogelstoten ...... ... ... . 10,52
, speerwerpen .. ........ ± 44m
: hink-staes12ringen ... 14,70 .

Dat het op eigen kracht toch ook kan lukken, bewees htj op de Nederlandse kampioenschappen (op 7 en 8 juli in Tilburg). Htj verbeterde daar ztjn persoon!tjk record op hinkstap-sprong tot 14.70 en won de bronzen medaille!
"Dat geeft je wel een hele kick, zo'n pr en 3de plaats. Het geeft een enorme stimulans
om door te gaan en de volgende barrière te nemen. Het passeren van de 15 meter-grens
moet kunnen, want op het NK heb ik na die 14.70 alle remmen los gegooid en kwam over
de 15, maar helaas: net ongeldig."
Dat Darcy dicht bij de top zit bleek uit de sprong van de winnaar : 15.39.

Is dit het voorlopige hoogtepunt in je carrière?
"Ja, het is mijn eerste medaille op een senioren-NK. Bij de junioren-NK' s ben ik overigens twee keer 2de geworden bij het h.s.s ."

Je trainde volgens mtj de afgelopen ttjd niet zo regelmatig en je was ook vaak geblesseerd Heeft het laatste met het eerste te maken?
"Ik ben helaas nogal blessure-gevoelig, vooral de hamstrings. Dat betekent eigenlijk dat
ik met regelmaat en zorg moet trainen, meer dan ik de laatste tijd heb gedaan. Na de
drukte van het schoolexamen en het succes op de NK heb ik mij ook voorgenomen serieuzer te gaan trainen. Maar het is niet zo dat ik alleen voor atletiek leef. Ik mag graag uitgaan en met mijn vrienden een nachtje doorfeesten, maar dat gebeurt misschien één
keer per anderhalve maand, en alcohol drinken doe ik nauwelijks en roken helemaal niet.
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Ik zag je ttjdens de onderlinge wedstrtjden van
dichtbtj hoogspringen. Je aanloop leek inderdaad
op wat Ruud Wielart wel eens omschrtjft alseen
bal die komt aanstuiteren.· veel kracht en souplesse. Ik bedoel eigenltjk dat je, met jouw sprint- en
sprongkracht, een behoorltjke basis hebt voor een
scala aan onderdelen. Is het clubrecord op de
tienkamp (uit 1962 van Jeltjo Doornbosch met
6566 punten) niet een mooi doel voor jou?

Darcy star/ weg voor zijnPRop de I 00 m

"Dat zie ik nu nog niet gebeuren. Daar zitten voor
mij hele nieuwe numm.~rs bij, zoals polshoog en discus. Misschien later, maar nu nog niet."

Met wat extra aandacht voor de techniek van horden polshoog en de werpnummers, een
beetjt; krachtwerk, en onderhoud van je loop- en springwerk moet je toch een eind kunnen komen?
"Ja , dat is misschien wel zo . Soms voel je opeens de verbetering, bijvoorbeeld bij hoogspringen waar ik vrij snel van 1.55 naar 1.70 ging. Maar een tienkamp? Je moet nooit
'nooit ' zeggen, maar ik weet het nog niet. Ik ga zeker door met h.s.s. en zie wel hoe de
andere nummers uitpakken."

Hoe vaak train je nu per week?
"Ik train zondag en woensdag op de baan, en dinsdag in het krachthonk Waarschijnlijk
ga ik ook af en toe op zaterdagen met Martin de Groot (van KAV Holland) mee naar de
Ookmeerhal in Amsterdam, om samen met hem te trainen. Hij wil ook met h.s.s . verder
en dan heb je een leuke trainingsmaat ."

Wat vind je leuk aan atletiek?
"Mezelf elke keer verbeteren, lekker gezond sporten en een fit gevoel hebben."
Het clubrecord h.s.s. van Aafbrecht van der Veen staat op 16.11 en dateert uit 1986.
Trainer Ruud Wielart, die het gesprek ook heeft gevolgd, dicht Darcy nog veel grotere
mogelijkheden op h.s.s. toe. "Als hij echt serieus gaat trainen , zit hij binnen 1 à 2 jaar
achter in de 15 meter, en wie weet nog verder."
Is het clubrecord h.s.s. een mooi doel voor jou , Darcy?
Zien wij dat binnen 2 jaar gebeuren, Darcy?
Talent genoeg Darcy!
Tekst: Leo van der Veer; Foto: Rob Schlüter
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LEDEN/OUDERS MOETEN WERKEN VOOR DE CLUB;
BESTUURDERS MOETEN BESTUREN.
Tijdens de ziekte van Joop van Drunen is, voor wie het nog niet wist, pijnlijk duidelijk
kunnen worden hoe eenzijdig de diverse verenigingstaken zijn verdeeld. Met het voor
langere tijd wegvallen van Joop (hij is gelukkig weer aan de beterende hand) bleek bijvoorbeeld de kantinebezetting een groot knelpunt. Dankzij het feit dat sommige (bestuurs)leden en sympathisanten ·zich bereid toonden een groot aantal diensten te draaien, lukte het om het gat te dichten. Hun inzet valt zeer te prijzen! De vraag is echter of
je alleen maar blij moet zijn met zo In oplossing - ik vind van niet.
De kantinebezetting is niet het enige voorbeeld van een onevenwichtige verdeling van taken; ook uit de hoek van de lange afstand-groep valt de vraag naar meer ondersteuning
bij de door haar georganiseerde wedstrijden te beluisteren. En ook bij de baanwedstrijden is het aantal door AV Haarlem geleverde juryleden doorgaans beperkt.
Reeds eerder, o.a. op ledenvergadering van 2000, is een aantal bevindingen en adviezen
(van een in 1999 ingestelde commissie) aan de orde geweest. Gesproken werd o.a. voor
een aanpassing van de organisatiestructuur en een vergroting van de zelfwerkzaamheid
van de leden. Op de ledenvergadering van 2001 is een wijziging van statuten en huishoudelijk reglement doorgevoerd, o.a. behelzend: 11 leden zijn verplicht een bijdrage te leveren aan nader te benoemen verenigingsteken ...
Tot op heden heb ik, behalve het door het bestuur op de ledenvergadering van 2001 gepresenteerde (nog uit te werken) idee om in plaats van de algemene jaarlijkse ledenvergadering met een ledenraad te gaan werken, geen activiteiten kunnen ontdekken die invulling geven aan het bovengestelde. En er zijn toch genoeg voorbeelden bij andere clubs
in de omgeving waar leden- en ouderparticipatie dwingend wordt opgelegd.
In mijn ogen vormt Joop Is ziekteperiode voor de vereniging een stevige les voor de zeer
nabije toekomst. Een inventarisatie en herverdeling van Joop Is aanzienlijke takenpakket
zou, tezamen met meer leden- en ouderparticipatie, en de invoering van een ledenraad,
prioriteit nummer één voor de vereniging moeten zijn. Dan kan het bestuur weer besturen. En kan AV Haarlem ook weer eens nadenken over een mogelijk samengaan met KAV
Holland.

Leo van der Veer

~·
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UIT DE OUDE DOOS
Jaargang 55, vermeldt de titelpagina van dit clubblad en dat klopt, want de HA V-er,
zoals de Wisselvroeger heette, zag het licht in september 1945 toen uitgever en
prominent Haarlem-lid Jan Gottmer daarvoor de middelen- in de vorm van de schaarse
grondstof papier! - beschikbaar stelde.
Hoe verzorgde de vereniging haar interne communicatie dan daarvoor? Het
antwoord is simpel: zij genoot gastvrijheid in het maandblad de Roodbroekvan de
voetbalvereniging H.F.C Haarlem waaruit immers in 1920 de atletiekafdeling als
zelfstandige vereniging was afgesplitst . De atleten deelden dat voorrecht overigens met
de cricketclub H.C.C. Haarlem zodat de Roodbroek tot het jaar waarin de uitgave door
de oorlogsomstandigheden tijdelijk moest worden gestaakt, een getrouwe afspiegeling
vormde van het ideaal van Pim Mulier, die deze sporten in ons land had gemtroduceerd .
I

I

I,

I,

Dat atletiekhoekje in de Roodbroek bevatte grotendeels dezelfde rubrieken als
de Wissel nu, dus wedstrijdverslagen, uitslagen en voorbeschouwingen, huishoudelijke
mededelingen en verslagen van vergaderingen en feestavonden, welke laatste in de
oorlogsjaren een steeds soberder karakter kregen. Een terugkerend thema was de wens ,
steevast verwoord door voorzitter Hil van der Mey, dat Haarlem de toppositie in de
vaderlandse atletiek, die het halverwege de jaren 30 had moeten prijsgeven , zou
heroveren. In 1941 leek daar eindelijk weer eens kans op te zijn, hoewel Van der Mey
deze in zijn voorbeschouwing (de Roodbroek van mei 41) niet al te hoog aanslaat .
I

I

1
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Optimistischer is in datzelfde nummer de dichter Longinus, achter welk
pseudoniem - naar mij verteld is - Piet Spoor zich verschool. Kijk maar:

AAN DEN VOO RAVOND VAN DE P .H.

Komt, mannen van 'Haarlem', nu allen paraat!
De strijd om den 'cup' gaat beginnen.
Een beetje meer geestdrift dat doet U geen kwaad;
W1j zullen, wij moeten hem wmnen!
Tien jaar achtereen was hij 'Haarlem-bezit',
Toen kon er geen club aan ons tippen.
Onze jongens, ze hmgen aanéén als een klit,
Haariern's naam lag op ieder z'n lippen.
Dat 'team-work' gaat boven persoonlijk belang,
Dat wisten we ook in die dagen,
En waar Haarlemmers kwamen, klonk vroolijk
gezang.
Wij hadden geen reden tot klagen .......
Helaas brakenjaren van tegenspoed aan:
De P.H. beker werd ons ontnomen.
En hóe wij ook zwoegden in bak of in baan,
Aan dit noodlot was niet te ontkomen.
Maar de 'Haarlemsche Leeuw' is ten volle hersteld;
Fier en krachtig als nimmer tevoren!
Hij zalloopen en sprmgen op Rotterdamsch veld.
Geen punt gaat voor 'Haarlem' verloren!
Dus 'kaerels van Haarlem', staat allen paraat,
Die pechjaren zijn we te boven.
Weest Juh-den-zesden eens mannen van dáád,
Die den beker uit Rotterdam rooven.
Toe, toont daar de vrucht van uw wintersche les,
Zet een kroon op uw maanden van zwoegen!
Dat wordt voor Jan Hut dan zijn schoonste succes
En d'H.A.V. staat weer vast in haar voegen.
Dán is 'Haarlem' gevierd en gevreesd als voorheen,
Nu de 'Haarlemsche Leeuw' weer kan klauwen.
Hij is weer vérder- en hóóger- en snéller ter been
Om den 'cup'- nu voor jaren- te hoûwen!
Dus~

als 'Haarlem' dan start, wel , dan gaat het weer

har a!
Toe, jongens, het kán tochk- potdórie! ......
Den zesden dan gáát onze 'knoc ploeg' van start!
In de Maasstad begint de Victorie!!
LONGINUS
Op 'Juli-den-zesden' werden de dichter en Jan Hut met zijn mannen voor hun inzet
beloond met de niptste overwinning in een P.H.-bekerfinale ooit, namelijk met een half
punt voorsprong op AAC.
Hans Douwes

~
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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.

f3

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 .

tilvinkesteyn

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

verwarmingstechniek
Totaalinstallateur van :
*
*
*
*
*
*

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

Frans Halsplein Haarlem

Ea

Specialist in zonne-energie

Lange Herenstraat 10
2011 LH Haarlem

Lid van de

Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

ORNAME N T EN- & B E LDE G I ETER IJ
H A DE LSO l OE R NEM I NG

023. 5320433/5324257
Al $

Ge weers traat 50/ 52 - 20 14 J E H aa rl e m
Tel e foon 023- 5 2 4 07 24- Fax 0 2 3-5 24 11 56

jaar het vertrouwde adres
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FORWOMEN

FORMEN

FORWOMEN

KERKSTRAAT 32

KERKSTRAAT 43

HOOFDSTRAAT 175

NOORDWIJK-BINNEN

NOORDWIJK-BINNEN

SASSENHEIM

TELEFOON (071) 364 70 37

TELEFOON (071) 364 99 08

TELEFOON (0252) 220 103

