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DE SPIKESSPECIALIST VAN HAARLEM.
RUNNERSWORLD.
Voor her a ll erbes t e op loopgebied
moe t j e biJ Runn erswor ld z ijn .
H e r b es t e ad v ie s va n m e nse n di e
ze lf lop e n . Waar j e ee n br e d e kollekti e
we d s trijd sc ho e n e n e n s peciaa ls pike s
v indt . Voor ied eree n di e in d e atletiek
grip zoekt. Bij d é s pike ss p ec ia li s t va n
Haarl e m du s.

SPECIAALZAKEN , GERUND DOOR RUNNE RS.
Anegang 29. 20 11 HR Haarl em
te l. (023) 532 87 56

Running

Ind oor

Tenni s

Triathlon

Fitn ess

Walking

jaargang 56

"verschijnt 8 maal per jaar''
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Rob Schlüter

Juni2002

tel. 023-5250752

Reitzstraat 23, 2021 Tfyf HAARLEM

e-mail schluter@ision.nl

Van de redactie

Bijna een jaar lang schrijf ik nu het stukje hier van de redactie van dit blad. Maar hoeveel
zinnige informatie komt er nu echt van die redactie? Niet veel, als ik m'n voorgaande stukjes
doorlees. Het blijft slechts bij een introductie van de artikelen die in het blad staan. Als daar
een korte inhoudsopgave voor in de plaats komt, kan iedereen ook alles wel vinden. Een ·
andere reden om het wat korter te maken is dat het langzaamaan steeds moeizamer is om een
leuk verhaaltje te schrijven. En daarom lijkt het me beter om het in het vervolg anders te doen.
Ik zeg nog niet meteen wat en hoe, maar anders wordt het.

Voor de laatste keer dan toch nog even kort wat je deze keer allemaal kunt vinden. Het
wedstrijdseizoen is nu echt goed op gang gekomen en dus stromen de uitslagen en verslagen
binnen. Van leuke wedstrijden, spannende wedstrijden en verrassende wedstrijden. Lees de
artikelen er maar op na. Zo zijn de jongens en meisjes C zijn doorgedrongen tot de
gebiedsfinales. En de mannen hebben dit jaar gelukkig weer een ploeg samen kunnen stellen,
zodat Haarlem dit jaar ook weer bij de senioren vertegenwoordigd is.
Voor de leden die het Haarlems Dagblad niet lezen, en iedereen die het artikel "Van bolwerk
tot modale club" nog niet gelezen heeft staat het artikel ook in deze Wissel. Met dank aan het
Haarlems Dagblad.
Ok, dat was het. Van nu af aan geen geworstel meer achter de computer op de avond (nacht)
voordat het blad vermenigvuldigd moet worden om toch maar iets leesbaars te produceren.
Heerlijk.

Kopijdatum voor nr. 5: 5 augustus 2002

Rob Schlüter
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Namen & Adressen
Bestuur A.V. Haarlem

Commissies

Voorzitter:
Renée Schmidt
023- 524 8585
Rollandslaan 25 , 2015 GB Haarlem

Clubblad Commissie
Rob Schlüter
Reitzstraat 23, 2021 TM Haarlem
E-mail : rob.schluter@xs4all.nl

Secretaris:
Vacant
Penningmeester:
Edwin van Drunen
0255- 515 205
Duin en Kruidbergerweg 16, 1985 HG Driehuis
E-mail: evd@niehelancee.nl
Commisaris:
René Moesman
023 - 525 9879
Willem Klooslaan 27-2, 2024 JP Haarlem
Commisaris:
Joop van Drunen
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem
E-mail: j.m.van.drunen@planet.nl

023 - 531 7258

Lange Afstand Commissie:
Bert Boesten
E-mail : hl.boesten@td.klm.nl

023 - 538 5623

023 - 524 8585

Wedstrijd Organisatie Commissie
Haarlem/Holland:
023- 524 4340
Joop van Drunen

023- 524 4340

Kascontrole Commissie:
Wim Hartman

023 - 525 6036

Wedstrijdsecretariaten
...
Senioren & Junioren AIB ·
Joop van Drunen

Praktijk Clubarts:
023- 534 0480
F.S.G.M. Knuvelder
Van Oosten de Bruijnstraat 5, 2014 VM Haarlem

Junioren CID
Gerard van Kesteren
E-mail : gerardannette@ planet.nl

Trainers A.V. Haarlem

Bij geen gehoor:
Joop van Drunen

Technische Commissie:
René Ruis
E-mail : prruis@novacollege .nl

Jeugd Commissie:
Renée Schmidt

Ledenadministratie:
Jos van Belle
023-5272338
Sparrenstraat 26, 2023 WX Haarlem
E-mail: jmg.van.belle@ hetnet.nl

Sanne van Buchem
e-mail: vanbuchem@hetnet.nl
Arjan Buiter
Martijn Carol
Rob de Nieuwe
e-mail : sabor@planet.nl
Rob Schlüter
e-mail : rob.schluter@xs4all.nl
Baltine de Wit
e-mail: baltine73 @ hotmail.com
Rob de Wit
e-mail: waku25 @hotmail.com
Ruud Wielart

023 - 525 075 2

023 - 524 4340

023-531471 4

Pupillen
Baltien de Wit
023 - 5263123
E-mail : baltiendewit@ hotmail .com

023 - 5246346
023 - 5281033
023- 5376280
023- 5350283

Diversen
Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan
namens A .V. Haarlem
023 - 524 4340
Joop van Drunen

023 - 5250752
023 - 5263123

023 - 5279080

Platform Pim Muliersportpark
namens A.V . Haarlem
Joop van Drunen

023 - 5244340

A.V. Haarlem op internet
http:/ /run .to/avhaarlem

023 - 5263123

023 - 524 4340

Clubkleding:
De clubkleding is te koop tijdens de trainingen .
Informatie bij Joop van Drunen
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Een Harte/1jk Welkom Aan:
Senior:
John Stam

Geweerstraat 4 7

2014 JC

Haarlem

Trimlid:
Saske Hingst

Ramplaan 53

2015 GT

Haarlem

8-junior:
Anouk Muis

Gedempte Schalkburgergracht 52

2021 AM

Haarlem

0-junior:
Eva Kuijper

Julianalaan 117

2051 JP

Overveen

A-pupil:
Eline van Leeuwe

Spaarnrijk:waat 9

2024 EH

Haarlem

C-pupil:
Pauline Langeveld

Jan Haringstraat 43

2023 KB

Haarlem

Adreswijzigingen:
Jeroen Adelaar

Clavisstraat 67

2025 BN

Haarlem

Van de technische commissie:
De laatste krachttraining van het seizoen 2001/2002 zal plaatsvinden op dinsdag 25 juni a.s.
De laatste woensdagavond baantraining van dit seizoen is op 26 juni a.s.

Wedstrijdkalender
Ook deze keer staan achterin overzichten van de wedstrijden voor senioren , veteranen en A/8 junioren
die in de komende maanden georganiseerd worden. Maak je keuze en doe zoveel mogelijk mee aan
wedstrijden .
Bij wedstrijden waar een voorinschrijving gevraagd wordt, minimaal 4 dagen voor de sluitingsdatum
contact opnemen met Joop van Drunen. Ook voor eventueel andere informatie over wedstrijden kun je
bij hem aankloppen. De wedstrijden in de naaste omgeving zijn met een pijl aangegeven .

Spikes gevraagd
EenD-junior is opzoek naar spikes maat 39. Als iemand die thuis heeft liggen meldt dit dan bij Baltine
de Wit jr.

KNAU en NOC*NSF gaan samenwerken voor Olympisch Trainingscentrum
De KNAU is als eerste sportbond een samenwerking met NOC*NSF aangegaan om de realisatie
van het Olympisch Trainingscentrum (OTC) op het Natiehaal Sportcentrum Papendal te
ondersteunen . Het huidige sportcentrum moet volgens NOC*NSF uitgroeien tot de spil van een
landelijk netwerk van topsportaccomodaties voor training, medische begeleiding, onderzoek,
voeding en kennis . NOC*NSF gaat onder meer zorgen voor het' re·noveren van de atletiekbaan
en het inrichten van een ruimte voor krachttraining .
(Bron : Atletiek .nl I NOC*NSF)
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Uitslagen baanwedstrijden

Een late indooruitslag, Dortmund 10-03-2002
kogelstoten heren
Oscar Soethout

11 ,29

m

3e wedstrijd Audi A4 circuit. Amsterdam-Noord 03-05-2002 (Atos)
800 m heren
3. Remy Cornet
6. Rik Roezenburg

kogelstoten jongens A
2.00 ,76 s PR
2.06,72 s

2. Rolf Bruijn

kogelstoten meisjes A

kogelstoten heren
3. Rob de Wit

10,27 m

1. Sanne van Buchem

8,17 m

10,01 m

Hemelvaartsdagwedstrijd, Heiloo 09-05-2002 (Trias)
discuswerpen heren
4. Oscar Soethout

34,52 m

Pinkster-instuif, Lisse 20-05-2002 (De Spartaan)
~10~0~m~he~r~e~n~------------------------~20~0~m~J~o~n~g~e~n~s~A~--------------------3. Remy Cornet
12,41 s -0 ,9 m/s
5. Rolf Bruijn
25,87 s +1 ,3 m/s
PR

800 m heren

3. Remy Cornet

2.00,13 s PR

400 m Jongens A
3. Rolf Bruijn

discuswerpen heren
6. Oscar Soethout

31,10 'm

Avond-instuif, Leiden 29-05-2002 (Leiden Atletiek)
100 m meisjes B
3. Sanne Immer

14,50 s -0,5 m/s

verspringen meisjes B
2. Sanne Immer

4,75 s +2,0 m/s

Bonus voor limiet bij NK
Atleten die zich tijdens de Delta Lloyd NK baan (6 en 7 juni)
kwalificeren voor de komende EK in München, krijgen een bonus van
€ 225.
Voor het verbeteren van een Nederlands seniorenrecord in Sittard is een
bonus van € 500 beschikbaar gesteld. (bron: KNAU)
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58,44 s

1e wedstrijd competitie heren, Beverwijk

12-05~2002

(D.E.M.)

100 m Een keurige overwinning voor Darcy de Windt in 11 ,4 s.
400 m Remy Cornet wilde niet voor Darcy onderdoen, ook voor hem een eerste plaats, in 53,1 s.
800 mOp dit onderdeel zagen wij wederomRemyin de baan , ook hier de eerste plek in 2.01, 1 s.
Remy, binnenkort duik je onder de 2 minuten.
1500 m Hier was het Bas Gevaert, de zo succesvolle junior van enkele jaren terug . Het was voor Bas
weer zijn eerste optreden na lange tijd , dat hij winnend afsloot in 4.29,6 s. Wij hopen Bas nog geruime
tijd in actie te mogen zien .
_
5000 m Rik Roezenburg was hier onze man . Zijn tijd van 17.54,0 was goed vpor een 'verdienstelijke 4e
plaats.
·
110 m horden Rob de Wit nam deze hindernissen voor zijn rekening en werd 4e in 17,8 s, een PR.
Hoogspringen Rolf Bruijn kwp,m .op dit voor hem niet alledaagse onderdeel aan de bak. Met 1,55 m
werd het een Se plaats.
Verspringen Darcy de Windt kwam ook op zijn tweede onderdeel goed uit de verf, wederom een 1e
plaats, met 6,18 m, 19 cm meer dan zijn naaste concurrent.
Kogelstoten Onze "Beer' Peter Markwart kwam tot de afstand van 10,89 m hetgeen hem de 4e plaats
opleverde plus een PR.
Discuswerpen Rob de Wit gooide de schijf 29,27 m ver weg : 4e.
Speerwerpen Peter Markwart kwam tot 35,12 m en werd met deze afstand 4e.
Zweedse estafette Het laatste onderdeel van deze gezellige competitiewedstrijd, met als opstelling :
400 m Rob de Wit - 300 m Remy Cornet- 200 m, Rolf Bruijn - 100 m Rik Roozenburg.
Deze ploeg haalde de derde plaats in een tijd van 3.14,8 s.
Al met al was het een leuke dag en van de zes deelnemende
verenigingen eindigde Haarlem op de 2e plaats.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punten~

EINDSTAND
Club
7129
de Delvers
6941
AV Haarlem
AV'40
6789
6449
De Spartaan
AV Atos
5851
AV DEM
5161

2e wedstrijd competitie heren, Santpoort 16-06-2002 (Suomi)
Laatste nieuws - Laatste nieuws - Laatste nieuws - Laatste nieuws
Ruud Wielart vestigt voor de negende keer een Nederlands record.

Na het verzamelen in het krachtcentrum en na het kopje koffie etc. vertrok de "Haarlem" ploeg naar de
atletiekaccommodatie van Suomi in Santpoort. Nog geen 10 min. na vertrek stonden de twee auto's
geparkeerd voor het sportpark Groeneveen. Ruud hoefde slechts één wijziging door te geven . Darcy
de Windt, herstellende van een blessure dorst het nog niet aan om het onderdeel verspringen voor zijn
rekening te nemen. Rik Roezenburg werd zijn vervanger, een leuke combinatie voor Rik: verspringen ,
5000 m en 100 m in de zweedse estafette.
De wedstrijd begon voor ons met de 800 m. Remy Cornet was onze man en zonder enige tegenstand
liep hij een goede race die wij klokten op 2.05,4 s. Nummer 2 kwam uit op 2.10,0 s. De winst voor
Remy zat niet in zijn tijd , maar de manier waarop hij liep, een gedegen race praktisch .zonder een
inzinking .
100 m horden . Rob de Wit maakte een frisse indruk, hetgeen lang niet altijd gezegd kan worden bij
Rob op de vroege zondagmorgen (geintje). Een tweede plaats in 17.8 s was een evenaring van zijn
P.R.
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100 m. Darcy de Windt in de startblokken , houd zijn (poot) been het, een goede race met een eerste
plaats in 11 ,3 s en .... geen last van de bles.sure.
Rik Roozenburg begon aan het voor hem vreemde nummer verspringen . 5,11 m was zijn beste sprong ,
uitstekend gedaan.
Rob de Wit nam ook de discus ter hand. Zijn tweede worp sloopte bijkans de kooi , maar uiteindelijk
werd het een afstand van 29,36 m voor Rob . 400 m, dus wederomRemyin actie. Dit keer een tweede
plaats in 53 ,5 s, een goede tijd gezien de pittige wind .
1500 m Bas Gevaert. Er werd wel iets verwacht van Bas, Bas na lange tijd (studentenjool) weer enige
tijd goed aan het trainen . De verwachting was niet ten onrechte gezien zijn tijd van 4.17,2 s·(bij zijn
eerste wedstrijd op 12 mei j.l. liep hij nog 4.29,6 s) , dus een goed gelopen race .
De 5000 m, 12~ ronden was we~.r voor Rik . Hij hield zich aan de opdracht van ploegleider Ruud, niet
te hard van stapellopen , en luid aangemoedigd door.zijn pioe'ggenoten kwam hij na 5000 m totaal
uitgewoond over de streep. Na enkele minuten kon Rik weer lachen: 5000 min 16.57,2. Zijn beste tijd
daarvoor was 17.40 dus een verbetering van zijn P.R. met maar liefst 42,8 s. Proficiat Rik!! En de
volgende wedstrijd maar weer beginnen met verspringen.
Hoogspringen . Ruud Wielart nam bij afwezigheid van Rolf Bruijn dit onderdeel voor zijn rekening . Ruud
was in jaren niet aan de bak geweest. We gingen er eens goed voor zitten, Ruud begon met een
aanvangshoogte van 1,60 m, vervolgens 1,70 m daarna 1,80 m- 1,85 mom tenslotte uit te komen op
1,90 m. Alles t/m 1,85 m haalde hij in de eerste poging- 1,90 m in de tweede .
Niemand kon vertellen of deze 1,90 meen nieuw Nederlands record voor veteranen 2 opleverde. Een
wijze raad van de wedstrijdleider: "Vul maar een recordformulier in". Na thuiskomst snel een
functionaris van de KNAU gebeld en ja hoor, Ruud had na 23 jaar weer een Nederlands record op zijn
naam gebracht, geweldig Ruud .
Hierbij zijn recordreeks :
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
2002

Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands
Nederlands

record
record
record
record
record
record
record
record
record

Jongens A
Jongens A
Senioren
Senioren
Senioren
Senioren
Senioren
Senioren
Veteranen 11

2,06
2,13
2,14
2,17
2,20
2,26
2,27
2,28
1,90

m
m
m
m

m
m
m

m
m

Ruud , zijn eerste clubrecord vestigde hij in 1967 als junior D met 1,15 m, 12 jaar was hij toen. 35 jaar
later op bijna 48 jarige leeftijd 1,90 m (zijn laatste kunstje?) . Ruud alleen maar ontzag voor deze unieke
loopbaan!!!
Maar de wedstrijd ging door. Peter Markwart kwam aan de beurt: gelijktijdig kogelstoten en
speerwerpen . Een moeilijke combinatie , schoenen aan, schoenen uit, spikes aan etc. Hij kwam uit op
10,83 m met de kogel en 37,13 m met de speer en haalde zo 976 punten binnen .
Tot slot de Zweedse estafette met iri de baan Rob de Wit (400 m) , Remy Cornet (300 m), Darcy de
Windt (200 m) en Rik Roozenburg (1 00 m) . Een tweede plaats voor deze mannen in 2.10,4 s.
Onze ploeg behaalde een totaal van 7228 punten en kwam daarmee op de tweede plaats.
Al met al een goede en vooral gezellige wedstrijddag voor onze
"Haarlem"-ploeg , op goede wijze georganiseerd doör Suomi.
"Haarlem" mannen, ik heb van jullie optreden een goed gevoel over
gehouden! Ga zo door.
Joop van Drunen
Statistische gegevens Ruud Wielart: Frank van Ravensberg .

1.
2.
3.
4.
5.

EINDSTAND
Club
Punten
de Delvers
7467
AV Haarlem
7228
AV'40
6797
De Spartaan
6017
AV DEM
5483

Het Nederlands Kampioenschap voor studenten
Het gaat langzaam weer beter met de seniorengroep van A V-Haarlem getraind door Ruud Wielart Een
uitstekende tweede plek tijdens de competitiewedstrijd bij DEM, ondanks de jonge onervaren groep, is
een mooi voorbeeld . Een ander voorbeeld is dat er weer Haarlemmers meedoen met regionale
wedstrijdjes . Remy Cornet is een goed voorbeeld hiervan. De Pinksterinstuif in Lisse was al zijn zesde
wedstrijd . En dan zitten we pas halverwege mei. Het is zelfs zo erg dat Joop het ook allemaal niet meer
kan bijhouden, resultaten stromen binnen van alle kanten. Maar misschien wel het beste voorbeeld
voor de verbetering bij de senioren is de deelname van een Haarlemmer aan de Nederlandse
Kampioenschappen voor studenten (NSKi) in de persoon van Rolf Bruijn , ikzelf, tweedejaars A-junior. Ik
zal vertellen hoe het mij verging .
Ik zou meedoen aan twee onderdelen : de 200 en 400m. Donderdag 9 mei (hemelvaartsdag) was de
400m . Remy Cornet kon die dag mee om mij te vergezellen. (Nog bedankt daarvoor Remy) We gingen
met de trein naar Utrecht, iets dat ik wel vaker doe, omdat ik daar studeer. De wedstrijd was op
atletiekbaan Overvecht dus moesten we ook nog een stuk met de bus. Aangekomen op de baan zagen
we dat we te maken hadden met een grote wedstrijd. Tenten van sponsors, veel drukte. Kortom
vandaag zou hier hard gelopen worden. Het eerste dat gedaan moest worden was natuurlijk het melden
en mijn startnummer ophalen . Bij het melden kreeg ik meteen een tasje met spulletjes in mijn handen
gedrukt. Allemaal reclamespuL Weer zo'n signaal dat het een belangrijke wedstrijd zou worden . Nu kon
ik me gaan voorbereiden op de 400m . Nog nooit had ik die afstand geiopen op een wedstrijd . Op een
training wel een keertje, maar dat was al enkele jaren geleden . Ik werd dus al vroeg vrij nerveus. Voor
de 400m waren veel inschrijvingen , dit had tot gevolg dat ik in de zesde serie van start zou gaan. Daar
was ik wel blij mee, kon ik eventjes op mijn gemak naar de 'concurrentie' kijken . Ik wist van te voren dat
ik niet zou meedoen om de titel. Om te winnen moest je ruim onder de vijftig seconden lopen . Maar ik
zou gewoon meedoen om te proeven, over een paar jaar ga ik wel voor de titel.
Uiteindelijk moest ik dus gaan lopen . Vol kriebels en spanning ging ik in het startblok zitten . Om nu de
race te gaan beschrijven lijkt mij een beetje zinloos waar het op neer komt is dat ik helemaal kapot was
bij de finish ondanks Remy's aanmoedigingen. De tijd die Remy klokte was tussen de 58s en 59s. De
training voor deze wedstrijd had Ruud al gezegd dat ik tussen de 56,5s en 57s zou kunnen lopen, dus
ik was wel tevreden . Ik was te gespannen en nerveus om dat hier te kunnen lopen. Zelf had ik als
doelstelling onder de 60 te duiken . De winnende tijd in mijn serie was ergens in de 50s ik had dus een
grote achterstand , maar ik kwam hier ook niet om te winnen . Zoals ik al zei was dit de eerste 400m ooit,
ik was dus wel benieuwd wat ik had gelopen, van de winter had ik extra getraind met Remy en ik was
benieuwd wat ik nu waard was . Het was dus een kwestie van wachten op de uitslag . Na wat heen-enweer geloop/gedribbel kwam eindelijk het bord met de uitslagen. Wat bleek, ik was niet gefinisht! Vol
verbazing keek ik nog een keer. Nog steeds niet gefinisht. Ik dacht meteen dat ik misschien buiten mijn
baan had gelopen of niet goed gefinisht was . Remy was ook zeer verbaasd. Ik ging meteen verhaal
halen. Na wederom wat heen-en-weer geloop/gedribbel/gepraat, kreeg ik te horen wat er gebeurd was.
De juryleden bij de finish hadden hun klokjes al uitgezet voordat ik over de finish kwam en de
elektronische tijdwaarneming was ook al gestopt. Ze hadden mijn tijd niet genoteerd. Een fout van de
jury dus. Ik baalde hier enorm van. Ben je helemaai kapot van zo'n race, gebeurt er dit. Kleine troost
was dat ik wel mijn geld terug kon krijgen. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Ach, fouten maken is
menselijk dus de volgende dag gewoon weer de 200m .
Deze dag kon Remy niet mee, vond ik wel jammer, maar het kon nu eenmaal niet anders. Ondanks het
dribbelen na de 400m en de duurloop later die dag voelde ik me nog niet helemaal hersteld. Toch zou
ik die 200m lopen. Het weer was iets minder deze dag, vrijdag 10 mei, maar nog wellekker om in te
lopen . Voor de 400m kwam ik duidelijk inhoud te kort, bij de 200m had ik misschien wel genoeg inhoud
om goed mee te kunnen komen. Ook voor dit onderdeel waren er veel inschrijvingen. Maar nu zat ik al
in de eerste serie, dat kwam niet echt lekker uit, omdat ik redelijk laat aankwam op de baan. De race
zelf ging niet echt lekker, ik had duidelijk nog last van gister. Toch liep ik een pr van 26.27s,
ondertussen is dat ook alweer twee keer verbeterd tot 25.87s. Deze keer hadden ze me dus wel
geklokt. De tijd was ook voldoende om niet als laatste te eindigen. Redelijk tevreden ging ik weer naar
huis, om mij voor te bereiden op de competitiewedstrijd die twee dagen later zou zijn. Ondanks het
missen van een 400m tijd, was het toch een leuke wedstrijd. De jury was op dat kleinigheidje na van
goede kwaliteit. Volgend jaar zal ik zeker weer meedoen en hoop ik dat ik mee kan komen met mijn
tegenstanders, daar zal ik de komende winter hard voor trainen. En misschien doen er volgend jaar zelf
wel meer Haarlemmers mee. Dat zou leuk zijn voor de club, het is in ieder geval wel de moeite waard.
Rolf Bruijn
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Van bolwerk tot modale club
HAARLEM - 't Is vandaag de dag haast niet meer voor te stellen , maar ooit was Haarlem één van de
atletiekbolwerken van Nederland . Ruud Wielart, ir. Ad Paulen, Stijn Jaspers , Maria Westbroek , Erik
Rollenberg , Mieke van der Kolk, Sammy Mansels en Henk Kraayenhof, om er enkelen te noemen ,
sprongen en sprintten in hun loopbaan voor AV Haarlem . Op de eeuwige ranglijst van Nederlandse
clubkampioenen neemt de 82 jaar oude vereniging met 12 nationale titels , 10 zilveren plakken en 6
derde plekken achter AAC (Amsterdam) en het voormalige Vlug & Lenig (Den Haag) de derde plaats in.
Die gouden Haarlemse atletiekjaren vallen inmiddels in de categorie 'weet je nog wel oudje' . De
afgelopen twee jaar kon de club niet eens een competitieploeg op de been brengen . Dit seizoen is dat
wel gelukt. Het team komt uit in de derde (=laagste) klasse .
Op een zomerse lentedag schuiven Joop van Drunen en Renée Schmidt in het krachthonk op het Pim
Mulier Sportpark aan om het over verleden , heden en toekomst van AV Haarlem te hebben . Schmidt
(46), voorheen directie-secretaresse en nu van beroep huisvrouw, is sinds vijf maanden voorzitter. Over
de geschiedenis kan ze niet al te veel vertellen want ze is pas vier jaar aan de club verbonden .
Van Drunen (76) daarentegen weet des te meer over AV Haarlem ; de vereniging die voor 1920
onderdeel was van de voetbalclub , maar zich in dat jaar na een vergadering in café-restaurant De
Kroon op de Grote Markt afscheidde. Van Drunen meldde zich in 1948 aan nadat hij in atletiek
geïnteresseerd was geraakt door de vier gouden plakken van Fanny Blankers-Koen. Twee jaar later al
werd hij behalve trainer ook bestuurslid , waarvan ongeveer een kwart eeuw als voorzitter. Van Drunen
heeft ook 40 jaar lang allerlei functies bekleed binnen de KNAU .
Over het Haarlemse succes uit de jaren '60, '70 en '80 zegt hij nu : ,,Atleten reisden overal vandaan
naar ons toe . Henk Kraayenhof, nu een bekend toptrainer, kwam helemaal uit Groningen naar
Haarlem. Dat had te maken met het feit dat Haarlem in 1977 als een van de eerste steden een
kunststofbaan kreeg . Dat trok talenten aan . Later waren we ook één van de eerste clubs met een eigen
krachthonk ." Als KNAU -official kon Van Drunen op buitenlandse trips ook mooie praatjes houden over
de Haarlemse accommodatie . Maar hij weerlegt met klem dat er sprake was van ronselen van zijn kant.
Maar waarom is AV Haarlem afgegleden van een topclub
tot een modale vereniging? Van Drunen : " Een kwart eeuw
geleden waren we redelijk uniek met een kunststofbaan . Nu
heeft elke stad er één of meerdere . Atleten hoeven dus niet
zo nodig meer naar Haarlem. We verloren de
· ~ aantrekkingskracht."
AV Haarlem tobt zoals veel sportclubs de laatste jaren met
de vraag hoe ze talentvolle jeugd binnen de poort kan
houden . Van Drunen : ,,Als atleetjes 16 zijn , kiezen ze voor
' andere dingen . Probleem met atletiek is dat je vijf á zes
keer in de week hard moet trainen , wil je meetellen . Dat
De nieuwe, Reneé s·chm idt, en de oud e
hebben de rneesten er niet voor over. Ik vind ook dat jeugd
voorzitter, Joop van Drunen .
te vroeg begint met atletiek. Als ze 16 zijn, zijn ze
opgebrand . Laat ze eerst een tijdje gaan turnen of
zwemmen . Het is een landelijk probleem . Er heerst overal bloedarmoede. De veteranensport bloeit,
maar daar bouw je niks mee op . Van alle talentjes van acht jaar blijft in de puberteit maar 2 procent
over ."
Renée Schmidt: ,.Daar komt bij dat jeugd op zoek is naar gezelligheid , maar daar moeten atletiekclubs
het niet van hebben . Na een voetbaltraining klontert iedereen samen in de kantine om een biertje te
drinken . Dat zie je niet in onze sport. Het is nog even snel een kopje thee of een sportdrankje en naar
huis . Nee , atletiek is geen gezellige sport."
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Ooit huiverden atleetjes als trainer Van Drunen in de buurt was. Sigaretten en bier waren voor hem
staatsvijand nummer één en dat liet hij merken ook. Wie in Haarlem een shaggie opstak was
doodsbenauwd dat Van Drunen plots op zijn Solex de hoek om kwam scheuren . Hij waakte als een
herder over zijn kudde. Hij kon ook cynisch zijn . " Wat heb jij een dikke kop gekregen" , zei hij tegen de
junior die het gewaagd had een training over te slaan. Als Van Drunen dat nu zou zeggen , zou hij
helemaal geen lid meer over hebben . De jeugd pikt dergelijke trainerstaal niet meer.
Hoewel het nu stil is, laait van tijd tot tijd de discussie op om AV Haarlem en KA V Holland te laten
samengaan . De atletiekbaan wordt niet alleen door Haarlem maar ook door Holland gebruikt. De
laatste keer werd een voorstel om te komen tot een huwelijk tussen beide buren verworpen door de
leden van Haarlem . In atletiekkringen staat Van Drunen bekend als de man die het samengaan steeds
heeft gedwarsboomd . " Als KNAU-man heb ik gezien dat de meeste fusies in kommer en kwel eindige n.
Van de honderd fusies lukken er maar vijf" , aldus Van Drunen .
KA V Holland heeft rond de vierhonderd leden , het Santpoortse Suomi nog iets meer. AV Haarlem
steekt daar met 180 leden minnetjes bij af. Toch is Schmidt daarover niet in mineur. Verre van dat.
" Holland heeft gekozen voor het in het leven roepen van loopgroepen . Dat is makkelijk . Het vraagt
relatief weinig aandacht terwijl er veel contributie binnenkomt. Veel clubs doen het voor de inkomsten .
Ons accent ligt op de baanatletiek en dat willen we zo houden . Wij hebben hef gezicht van een kleine
vereniging. Prima . Dat is een bewuste keuze . We streven er ook niet naar om meteen hogerop te
komen nu we na twee jaar afwezigheid weer aan de competitie meedoen ."
Wie het wil hebben over Haarlemse topatletiek is aangewezen op geschiedenisboeken of de website
van AV Haarlem . Daar staat zelfs een top-honderd op van Haarlemse atleten in de 20ste eeuw.
Nummer 1: Ruud Wielart , ooit een wereldtopper in het hoogspringen . Weet je nog wel , oudje.
Govert Wisse
Uit: Haarlems Dagblad van zaterdag 25 mei 2002
copyright Dagbladuitgeverij Damiate bv Haarlems Dagblad
Foto : United Photos de Boer/Cynthia van Dijke

WIE 0 WIE???!!!!
Mijn naam is Fred van Leen, ik ben een man van 52 jaar en ben woonachtig in een
woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten in Haarlem .
Sinds twee jaar doe ik met veel plezier mee aan de Haarlemse Grachtenloop. Omdat
ik slechtziend ben kan ik niet alleen hardlopen . Het hardlopen is een grote hobby
van mij, en daarom ben ik op zoek naar iemand die, eventueel tegen vergoeding ,
met mij samen zou willen hardlopen .
Ik hoop dat ik reacties op mijn oproep krijg . Mijn sportschoenen en trainingspak
liggen al klaar 11!!!
Voor reacties kunt u contact opnemen met:
Judith Sombroek ( begeleidster)
Bantamstraat 99
2022 TR Haarlem
023- 5371779
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Een nane maar toch succesvolle avondinstuit
Op vrijdag 26 april was er een CD avondinstuif in Purmerend . Het was om het zo maar te zeggen nat.
Maar het was minstens zo koud als nat. Geen wonder dus dat de opkomst matig was . Stein en ik
zouden daarheen gaan . Mijn vader probeerde ons nog over te halen om niet te gaan , maar wij dachten
er anders over. We hadden wat moeite om de baan te vinden , maar konden ons nog net op tijd
inschrijven .
Gewapend met paraplu 's liepen we naar de speerwerpaanloop. Stein werd net aan 2e, van de 9, met
een afstand van 33.92 meter, een nieuw pr. Vlak daarna moest ik verspringen . Ook dit leidde tot een
nieuw pr.: 4.43 , slechts 4 cm verwijderd van nummer 1. Bij het volgende nummer van Stein , het
kogelstoten , haalde hij net zijn beste prestatie niet. Maar een afstand van 11.40 meter was toch best
goed in deze modderige omstandigheden (ik doe het hem niet na) . Hij werd er in ieder geval 1e mee .
Tegelijkertijd was ik aan het speerwerpen . En kwam tot 22 .10 meter. Aan het einde van de avond
verzocht de omroeper alle meisjes C, D1 en D2 naar de start van de 600 meter te gaan , want deze
groepen zouden samen starten . Het was een gedrang van jewelste: 2 deelnemers!!!!! Ik moest tegen
een meisje D1 en won overtuigend in 1.51 .6 min .
Bij een volgende wedstrijd hopen we op beter weer.

De Olympische Dag!!!
Zondag 9 juni was het dan zover voor Niels Weller, Stefan , Katinka , Riek en Lennart.
Om 9.20 uur verzamelden we bij het Pimulier om met 4 auto's naar het Olympisch stadion te
vertrekken . Het was heeerlijk weer dus allemaal lekker in korte broek.
Al snel waren we in Amsterdam en daar moesten we verzamelen voor Regio 3 met 3 andere clubs uit
Haarlem : Holland , Suomi en Haarlemmermeer. Met deze clubs vormde we een team dat bestond uit zo
n 16 kinderen van alle leeftijdsgroepen 2 kinderen. Zo moest iedereen 3 onderdelen doen .
Er liepen ook nog een paar bekende atleten : de beste sprinter van
Nederland en de beste hordenloper van Nederland , daarvan hebben ze
mooie handtekeningen gehad . Na afloop (rond 5 uur) hebben we met
bijna allemaal nog even een patatje gegeten , en daarna op naar huis.
Ze hebben allemaal super goed hun best gedaan en mooie prestaties
gehaald .
De uitslagen volgen nog .
Groetjes van Batien , Baltine en Sanne

··-·---·--------···--------

Wijzigingen aan de KNAU website
De informatie die de KNAU op internet verstrekt zal worden verdeeld over twee websites . Op
www .knau .nl komt informatie voor verenigingsondersteuning waarmee kaderleden worden
ondersteund in het uitoefenen van hun functie. www .atletiek.nl wordt de pagina over de sport
atletiek , voor (potentiële) beoefenaars en liefhebbers van de atletiek . Het nieuws op deze pagina '
zal worden verzorgd door de redactie van Atletiek Actueel. De pagina www.atletiekactueel.nl zal
opgenomen worden in deze site .
(bron : KNAU)
- - - - - --------- - - - - - - - - - - - - · . - - - · - - - - - - -·
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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.

•

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.

1ste competitie wedstrijd, Santpoort, 25 mei (Suomi)
De eerste competitie wedstrijd lekker dichtbij dus niet zo heel erg vroeg op. 14 pupillen deden er aan
mee . En het was een gezellige dag .
1 groep had genoeg meiden voor de estafette en dat waren de meisjes pupillen A 1. We hadden de
training ervoor nog even goed geoefend zodat het allernaai goed zou gaan : Als eerste startte Leonie
die moest het stokje overgeven aan Eva die aan Roony, Roony aan Katinka en Katinka zorgde voor
een mooie eindsprint. Ze kwamen uit op een derde plaats met een tijd van 40.9 sec. Super gedaan
dames
Meisjes pupillen c
Daarvoor ging lsabel in de strijd en niet zonder succes met een super snelle sprint en de bal die ze
bijna aan de andere kant van het veld gooide een mooie 2e plaats. En dan nog de 600 meter daar
kwam ze aan op de Se plaats.
Super !sabel!
Meisjes pupillen b
Daar ging Zoë met de 40 mtr sprint. Zze leek wel een haas zo snel!!!!!! Met een tijd van 6.7 SUPER!
Ook sprong ze bijna de bak uit, en eindigde totaal op de 2e plaats. Met de 1000 meter eindigde ze op
een mooie 1Oe plaats met een tijd van 4.32.8
Jongens A1
Jeroen en Roy: Net geen medaille voor Jeroen op de meerkamp maarrrr op de 1000 meter heeft hij het
weer helemaal goed gemaakt door als 2e te eindigen met een tijd van 3.43.5 wat een tijd Jeroen .
Ook Roy viel niet in de prijzen maar heeft wel een hele goeie meerkamp gedraaid, hij stootte die kogel
wel 5.07meter weg . Helemaal goed!
Op de sprint hadden de 2 mannen nog extra geoefend met startblokken en met hun mooie spikes aan!
Meisjes A1
Katinka : oef oef, wat ging ze weer snel op de 1000 meter, ze liep een ontzettend mooie tijd van 3.48.7.
En behaalde daar een 1ste prijs mee. Heel goed . En ook de meerkamp verliep goed daar behaalde ze
een 2de prijs .
Roony: roony behaalde een hele goeie ?de plaats met een hele snelle sprint! En de 1000 meter liep ze
ook super met een tijd van 4.06.6. Heeel goed Roony.
Leonie: Ze eindigde op een mooie 14de plaats ook weer met
de bak uit.

een . ~nelle

sprint en ook zei sprong bijna

Eva : een goeie 22ste plaats was er voor Eva met kogelstoten stoten ze de kogel erg ver met een
afstand van 4.45! Heel goed . Bij verspringen nog net niet de 3 meter maar dat gaan we de volgende
wedstrijd zeker halen .
Eline: De eerste echte wedstrijd voorElineen nog een goed resultaat ook ze eindigde op een 25ste
plaats met ook weer een hele snelle sprint met een tijd van 10.4 sec. Ook de 1000 meter ging perfect
op een 12de plaats en een tijd van 4.24.1
Klasse dames!!
Jongens pupillen A2
Josco: Josco was weer in de prijzen gevallen een 2de plaats met de meerkamp. Met een kogel weet hij
wel raad hij stoot hem over een tijdje zeker de bak uit. Met een stoot van 10.72 meter!! SUPER!
Met de 1000 meter ging het ook al lekker met een tijd van 3.36.8.
Th om : Wat een sprint Th om hij vloog over de baan heen met en tijd van 10.7. In totaal eindigde hij op
een 30ste plaats. Goed gedaan
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Meisjes pupillen A2
. Deborah , Anne en Pien zijn bijna helemaal aan elkaar gewaagd met de 60 meter Anne Pien liepen
beide 9.6 en Deborah een tijd van 9.5 heel goed dames.

Deborah eindigde op een super goeie 3de plaats Anne op een 5de plaats en Pien op en 1Ode plaats
Goed zo dames!
Die Pien gaat ook steeds sneller lopen op de 1000 meter ze eindigde als alleraller eerste en kreeg daar
een mooie medaille voor. Ook Anne liep super met een tijd van 5.52.4 werd ze 4de .
Nu alle prestaties op een rijtje :
Meisjes QUQillen A2
3. Deborah v.d. Heyden
5. Anne Kuyper
10. Pien Roozen
Meisjes QUQillen A2
1. Pien Roozen
4. Anne Kuyper

60 m
9.5
9.6
9.6

kogel
6.79
6.12
5.36

hoog
1.00
1.05
1.00

1000 m
3.50.0
3.52.4

Meisjes QUpillen A 1
2. Katinka Becker
7. Roony van Schie
14. leonie v.d. Heyden
22. Eva Voorn
25. Eline v. Leeuwen

60 m
9.6
10.1
10.3
11 .1
10.4

ver
40 m
bal
6.7 15.71 2.94

Meisjes QUQillen B
3. Zoe van Schie
Meisjes QUQillen B
10. Zoe van Schie

1000 m
4.32.8
bal
ver
40 m
7.3 18.62 2.96

Meisjes puQillen C
2. !sabel Hardebol
kogel
5.39
4.91
4.68
4.45
3.53

ver
3.59
3.08
3.11
2.96
2.27

1000 m
Meisjes QUQillen A 1
3.48.7
1. Katinka Becker
5. Roony van Schie
4.06.6
4.24.1
12. Eline van Leeuwen
22 . Leonie van de Heyden 5.16.0

600 m
2.38.6

Meisjes QUQillen C
5. lsabel Hardebol
Jongens pupillen A2
2. Josco Maaskant
30 . Thom Voorn
Jongens QUpillen A2
6. Josco Maaskant

60 m kogel hoog
9.1 10.71 1.25
10.7 4.87 0.95
1000 m
3.36.8
ver
60 m kogel
9.4 5.39 3.90
9.9 5.07 3.44

Jongens QUpillen A 1
4. Jeroen Teeuwen
8. Roy de Groot

Meisjes A1
Estafette 4 x 60 m
3. Leonie van der Heyden , 40.9 sec
Eva Voorn ,
Roony van Schie,
Katinka Becker

Jongens QUpillen A 1
2. Jeroen Teeuwen
6. Roy de Groot

1000 m
3.43.5
3.57 .8

2e competitie wedstrijd, Uithoorn, 8 juni (AKU)
Het was een prachtige dag met veel zon en veel ouders , maar ook prachtige prestaties!!!!!!
Wel 9 medailles . Ik heb nog geen uitslagen maar hier alvast de plaatsen waar iedereen is geëindigd :
Meisjes pupillen A1 :

Katinka : 1ste op de 1000 en 2de op de meerkamp
Roony : 1ste op de meerkamp, met een SUPER BAL
Leonie: ?? Komt de volgende keer

Meisjes pupillen A2 :

Deborah : 1ste op de meerkamp .

Jongens pupillen A1 : Jeroen : 1ste 1000 meter en 4de op de meerkamp
Roy: 4de 1000 meter en 8ste meerkamp
Meisjes pupillen C:

Isabel : 2de op de meerkamp en een 5de plaats op de 1000 meter

Jongens pupillen C:

Patrick: ???? Ik hoop dat het oefenen goed geholpen heeft.

Meisjes pupillen B:

Zoë van Schie: 2de plaats meerkamp en een 2de plaats 1000 meter.

Allemaal helemaal super ben trots op jullie ,
Groetjes van Sanne
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Meerkamp Heerhugowaard 1 en 2 juni 2002
Vijf C- en D-junioren van AV Haarlem togen op 1 en 2 juni naar Heerhugowaard voor de meerkamp die
Hera organiseerde. De vij~ hadden specifieke doelen . Mitchell wild~ naast een goede totaalscore , op de
1000 meter eindelijk eens onder de 3 minuten lopen. Jirina wilde zich revancheren voor haar slechte
eerste dag op de Santpoort/Haarlem-meerkamp en net als Stein voldoende punten verzamelen om
mee te kunnen doen aan de nationale meerkampstrijd , die later dit jaar ·in Barendreèht wordt gehouden.
Sjoerd probeerde naast een goede score, met name op de 80 meter horden weer een stukje dichter bij
het clubrecord te komen . En voor Scott was het zijn eerste meerkamp, want Santpoort/Hqarlem heeft
hij moeten missen .
Om met onze jongste vertegenwoordiger, Scott, te beginnen : hij deed het uitstekend . Na de eerste dag
stond hij derde in het klassement, met 12.0 op de 80 meter, 3.68 m met verspringen en maar liefst
26.04 m met speerwerpen. Met die laatste prestatie was hij ruim eerste van de veertien D1-de.elnemers !
Op de tweede dag zag hij nogal op tegen het hordenlopen, want dat had hij nog nooit gedaan . Maar
met 16.3 sec op de 80 meter bereikte hij op dit onderdeel een gedeelde tweede plaats. Na hoog (1 .20
m) en kogel (5.61 ), sloeg het noodlot toe: Scott werd ziek en de bossages kregen extra voeding .
Ondanks het niet-meedoen aan de afsluitende 1000 m was de vijfde plaats in de meerkamp een prima
prestatie.
Sjoerd en Mitchellleveren tijdens een meerkamp altijd onderling een felle strijd . Dit keer won Sjoerd het
van zijn trainingsmaatje. Een medaille halen zou heel moe.ilijk zijn , want de uitstekende Hylas-atleten
Bart van der GrE:~gt (5536 punten) en Tom Heijens (5120. punten) waren er ook . Hetwerd üiteindelijk
een vierde en een vijfde plaats in een veld van tien C2-atleten. De 12.8 sec. van Sjoerd op de 100 m
was riiet sle.cht, maar ook niet echt goed (PR 10.5) . Maar de 5.01 m van hem met verspringen was een
belangrijke nieuwe mijlpaal. Klasse . Mitchell bereikte op dit onderdeel een tweede klassering met 5.34
m. Met kogel, hoog en speer doen beide heren niet veel voor elkaar onder, maar in het totale
deelnemersveld waren het gemiddelde prestaties. Vooral "hoog" moet toch echt eens beter, heren! De
80 m horden van Sjoerd , zijn specialisme, had wat feller gemoeten, al was de eindtijd van 15.9 sec.
natuurlijk niet slecht te noemen . Wat mij betreft was het hoogtepunt van de Haarlem-atleten ·de eindtijd
van Mitchell op de afsluitende 1000 meter: 2.57.0 sec. is gewoon een uitstekende prestatie, al baalde
hij nog wel even dat hij in de zeer spannende eindstrijd gedeeld tweede werd . Mitch , heel g9ed gedaan ,
nu nog 10 seconden te gaan voor het clubrecord!!
Ja en dan Stein . Stein is een uitstekende meerkamper. Vorig jaar mocht hij als D-junior meedoen met
de nationale kampioenschappen, waar 18 D-j unioren voor waren uitgenodigd. Dus dat zegt .genoeg.
Ook dit jaar ontwikkelt hij zich goed met PR 's van ruim 40 meter met speer, ruim 32 m met. discus, ruim
12 meter met kogel en 3.10 min op de 1000 meter. Op de voorlopige ranglijst voor 2002 stond hij vóór
dit weekend 186 van Nederland . Maar dit weekend kwam het er niet uit. Bijna overal bleef Stein onder
zijn niveau presteren . Alleen de 16.7 met 100m horden en de 4.89 met verspringen waren goed. Ja wat
valt er te zeggen . Volgende keer beter.
Jirina revancheerde zich uitstekend voor haar eerste deels mislukte meerkamp van dit seizoen . Met
3489 punten eindigde ze op een keurige tweede plaats bij de C-2 junioren achter Lisanne Hoos van
Hera. PR's haalde ze met 80m horden (13.4 sec), ver (een mooie 4.60m), hoog (evenaring van 1.45m)
en totaalpunten (300 punten meer!) . De 150 metertijd viel wat tegen àls gevolg van een zere knie na
een eerdere' áanvaring met een horde. Maar de 600 meter was weer' gewoon goed met 1.46.0 sec.
Jirina mo~t nu. alleen nog gaan werken aan kogelstoten , want daar valt ze in het deelnemersveld mee
uit de tooh . Met een betere prestatie op dat onderdeel zit een clubrecord er misschien nog wel in dit
jaar. Dat staat op 3732 punten en dateert uit 1994.
Volgend jaar jubileert Hera. De vereniging wordt dan 25 jaar. Op 10 en 11 mei organiseert ze weer een
meerkamp. Het zou leuk zijn dan weer met een groep Haarlemmers van de partij te zijn .
Gerard van Kesteren
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UIT DE OUDE DOOS
Evenals vorige maand heb ik mij bij de onderwerpkeuze voor deze rubriek laten inspireren door de
wisseling in het voorzitterschap van de vereniging . Want het feit dat deze functie thans wordt vervuld
door een vrouw, bracht mij in gedachten terug naar het voorjaar van 1967, toen voor het eerst een
vrouw kans zag het mannenbolwerk , dat de HAV Haarlem bijna een halve eeuw was geweest, binnen
te dringen .
Het betrof Ellen Ort, echtgenote van Harry Joacim , en het was dankzij deze sportpedagoge en oudsprintkampioene van Nederland , dat _Haarlem ' het lidmaatschap kon openstellen voor de categorie 8tot 11-jarigen, die, getuige de aandacht die deze leeftijdsgroep tot op de huidige dag in Oe Wissel krijgt ,
zo'n belangrijke plaats in de vereniging is gaan innemen .
Hoe ongerijmd het ook moge lijken , Ellen , met haar nog altijd jeugdige verschijning , in deze rubriek op
te voeren, verdient zij het dat haar betekenis voor de continuïteit van de vereniging hier wordt
gememoreerd . Vandaar deze terugblik op die zonnige derde mei van het jaar 1967.
Mede door het gereedkomen van het Pim Mulier-sportpark , en door de opkomst van de welpen- en
pupillenatletiek elders in het land , onderkende het Haarlem-bestuur in dat jaar de wenselijkheid
kinderen al vóór de juniorenleeftijd met onze sport te laten kennismaken . In spelvorm de
basisvaardigheden onder de knie krijgen , biedt hun immers naast het plezier dat ze eraan beleven , het
voordeel dat ze later geen verkeerde loop-, sprong- of werpstijl hoeven af te leren om hun eventuele
aanleg voor de atletiek te kunnen ontplooien .
Dat vond ook de TC . In vergadering bijeen ten huize van Harry en Ellen , op 29 maart 1967 , hield Joop
van Drunen, die zijn licht had opgestoken bij collega Reinders van AAC , een warm pleidooi voor de
oprichting van een welpen- & pupillenafdeling . Ellen , die zijn woorden had opgevangen, bood spontaan
haar diensten aan , en toen ook enkele clubleden bereid bleken haar een handje te helpen , was die
afdeling een feit . Inclusief overleg met de gemeente (over een vriendelijk tarief voor de baanhuur) en
de productie en verspreiding van een huis-aan-huis-folder (samen met Atmodes) vond dit alles zijn
beslag in 5 weken tijd . Want op 3 mei meldden zich een twintigtal jongens op de baan . Behalve Ellen
en enkele bestuursleden , was daar ook de plaatselijke pers present , die dit initiatief wel een plaatje
waard vond .
Van de toewijding waarmee Ellen haar taak vervulde
en de wijze waarop zij die inhoud gaf, kunnen
natuurlijk vooral diegenen getuigen, die de
beginselen van de atletiek van haar hebben geleerd .
Hun aantal groeide snel. Begonnen met 21 jongens,
telde Haarlem er op 1 juli al 48, en ruim een jaar
later 66 . Ellen kon het dus niet meer alleen af, maar
had steun van wisselende assistent-pupillenleiders ,
onder wie Albert Scholz en René Ruis . Daarnaast
stak zij de nodige tijd in de werving en opleiding van
_"
fi
~ '
moeders, die na een stoomcursus , gegeven door
~~~ t ·
Harry, aan het jeugdkader werden toegevoegd .
. ."-. ~
. ~ , ,. ~ -~;...-..;;
V
Sommigen van hen vonden zoveel bevrediging in dit
"" ·'
•
,..
4...
werk en raakten zo verknocht aan de vereniging , dat
Ellen Ort, hoogspringtraining op het Pim Mulier
zij dit vele jaren zijn blijven doen.
sportpark in 1967.· landen in het zand

· ··:w·' .:, . .

In een brief van 27 april 1970 deed Ellen verslag van haar omvangrijke takenpakket aan het bestuur.
Niet, zoals men zou verwachten, met een verzoek om extra assistentie, maar juist om een in het
bestuur gerezen plan om een pupillencommissie op te richten als voorbarig aan te merken , nu zij de
pupillenafdeling zo had georganiseerd dat deze self-supporting was . "Ik heb mijn hart aan de Haarlempupillen verpand", meldt zij in dat verslag, "en zal ook de vereniging blijven helpen, zolang dit mogelijk
is. " Die laatste woorden hielden het voorbehoud in dat zij "subiet" zou moeten stoppen wanneer op een
door haar en Harry ingediende adoptie-aanvraag gunstig zou worden beschikt.
Die baby kwam er inderdaad en zelfs snel , maar Ellen ging desondanks nog een jaar door. Tot haar
dochter een broertje kreeg en ze het te gevaarlijk vond de kinderen naar het sportpark met zijn
rondsuizende werpattributen mee te nemen . Inmiddels stond de pupillenafdeling van de AV Haarlem
echter als een huis , waarmee Ellen Joacim-Ort, die op enig moment 95 van die "mannetjes" onder haar
hoede had , niet alleen de primeur had de eerste _Haarlem '-vrouw te zijn geweest in de geschiedenis
van de club , maar ook het record _kinderopvang ' van Haarlem en omstreken op haar naam schreef.
Hans Douwes
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Donderd.2Q...06 Avondweóstnjd
Ka1npen
AC 100 200 3000 pols
J v.d.Berg
Silene 156

lsala'96
verlhoog/t1 ss
8265 HL

19.00 uur
Vóór 13-06
Kampen

Sportp. Hagenbroek
E: jan@hovenier
40.myweb.nl

Donderd.20-06 Instuif AC: 5/10 km (IJun.B)

L.AAC Twente

19.30 uur

Hengelo FBK Stadion

Donderd.20-06 Werpmeerkamp

Alblasserdam

AAA

Programma?

Vrijdag 21 -06
Rheóe (0)
LAl Rhede

g• Gennan Meeting
33.1nt.LA Meeting Rheóe
Sportzentrum
Sen.: 100 200 400hrd ver hoog H: 800 3000
0 : pols speer kogels!.
Jürgen Palm T:+4928725237 Internet www.german-meetings.de/index3.htm

Lelden

Donderd.27-06 4• Tw.ntse Baanwedstrijd
Hengelo
Sen/Jun.AB: 60 400 400hrd
Instuif
+ Olympische Est. ELEKTR.!

MPM
18 30 uur
FBK Stadion
1500 3000
2000st discus Vef hss kogel
Zie advertentie QQ DaQ.12'
053-4350090

Donderd.27-06 InstuifTechnische Onderdelen
Someren
AC: hoog ver pols kogel
M.Walda
Wolfsveld 37
5712 HJ

't Jasper Sport 19.00 uur
discus speer V66r21-06!
Someren
0493-492539

Letden Atleheli Programma?

De Potacker

Ex xon Mobil Blslett Games (1) Golden League Oslo (N)

IAAF/NF

2• VitHselnstuifwedstrijd
Vitesse
19.00 uur
Attetiekb.Overvecht
speer
H/JA: 3000st
Utrecht-Ov
Sen/Jun AB: 100 400 1500 verhoog kogel
Instuif
Sen.: 5000
Zie advertentie op pag·s 22-23! Email: noortjevm@hotmail.com
3512 PL Utrecht ELEKTR.I 030-2300722
N.v.Maarseveen Lange Nieuwstraat 72

Vnjdag 28-06
Middelburg
Instuif
Rina Adan

4• Avondwedstrijd
Sen/Jun.AB: 1001200 1500
HIJA: 5000
DIMA: 3000
Michaelsdreef 9

Dynamica
kogel speer
E-mail:
4335 BH

18.45 uur
ver (MB: hoog)
rinaadan@
Middelburg

Nassautaan
HIJAB 400
zeelandnet.nl

Vrijdag 21-06

Vrijdag 28-06

Instuif

A' dam-OS

Phanos

Programma?

Avondwedstrijd

BevelWijk

·· V.rijdag 21-06 ·AvOI'Idwed.slrijd

, Deventer

· .- 'Vrijdl!g 2 H!6
Vrijdag 21-06

· hmutfweastrijd
WK 100km

OEM

Programma?

· ·Oaventria

·Heemugowaart~ -'~V+iera

: PR!!Jramma?
·

Torhout(B)

Programma?
WEGATLETIEK

~ Vr/Zo.21123-06 Saxon NK Baan Junioren AB Assen- AAC'61

.::p
-{)

Woensd .26-06 Avond lnstu1f

Vrijdag 28-06

~Vrijdag 21-06

~

--='

Info?

Atletiek Magazine!

Zaterdag 22-06 Gouden 1500 B-Meeting
Vilvoorde AC
17.30118 00
Stad. Drie Fonteinen
Vilvoorde(B)
AC : 100 110/100hrd 200 400 1500 pols hoog ver kogel
discus speer
Instuif
AC-H: 5000 Toffe wedstrijd'
ELEKTRONISCH! E: roger.vanbinst@pandora.be

.. Zater.dag 29-06
Uden
Vóór 23-061
W .v.Wanrooij

Klassieker. Keien Mee.tin.g
Sen.: 100 400 speedtiiai "BOO
H: Keienvierkamp 1500 hss
Toaverkamp 1a
5411 RP

Zaterdag 29-06 s• Flanderscupwedstrijd
Kortrijk
4• Guldensporen Meeting
Instuif
pols ver hoog AC-H : kogel
PolParmenner T: +3256224034

DeXeien
. 17.00 uur
-400hrd · 5000 3000st kogel
speer
ELEKTRI
Zeeland
0486-452387

0118~23122

Stadion
discus pols ver
E: wim.van.wanrooy
@wxs.nl

KKS
14/15.00
Moorseeisastraat
AC : 100 200 110/100hrd 800 400hrd 3000 hss
AC-0: speer discus E-mail: kks-atletiek@paodora.be
ELEKTRI
Internet
www.kortriJksport.com

Zaterdag 29-06 VIII' Meeting lntern.de Madeira Funchal (POR)

Area Permit Meeting
Area Permit Meeting

Zaterdag 22-06 Mastersinterland

Belgiê

VAL

Locatie?

Zaterdag 29-06 Meeting de Strasbourg

Strasbourg (FRA)

Zaterdag 22-06 Recordwedstrijd

Obdam

AR0'88

Programma?

Zaterdag 29-06 Jeugdinter1and Eindhoven
PSV
S.Bruurs
Waarsenburglaan 4 5674 PV Nuenen

Zaterdag 22-0P Zeebodemloop

Lelystad

Spirit

WEGATLETIEK

Za/Zo.22!23-06 EUROPACUP 1st LEAGUE

Sevilla (ES)

EANRFEA

Zondag 23-06

Alternatieve wedstrijd

Rotterdam-N.

R'dam Atletiek Programma?

Zondag 23-06

Open wedstrijd

Zundert

OJA

Dinsdag 25-06 2• Avondwedstrijd
Oosterhout
AC: 1101100hrd 400hrd 3000
EVerduit
Distelbeemd 39
4907GW

Scorpio
kogel ver
Oosterhout

19.00 uur
hoog pols
0162-452187

Dinsdag 25-06 Meeting International de Nice

Nice (FRA)

IAAF Grand Prix Meeting

Zondag 30-00

2" Competitiewedstrijd Masters

Dinsdag 25-06 Loopcup Instuif
Uithoorn
Sen/Jun.A/Masters: 400 800
B.Liebregts
Futenlaan 46

AKU
E-mail:
3645GR

20.00 uur
Bert.Liebregts
Vinkeveen

Sportp.De Randhoorn
@wanadoo.ni
0297-261553

Zondag 30-06

2• Overgangscompetitie

Woerden/Almelo/Breda

Zondag 30-06

Norwich Union Classic

Sheffield (GBR)

IAAF Grand Prix 11

Woensd.26-06 Papendal Games

Invitatie Sen.

Aanvang: ?

Programma?

Zondag 30-06 Venizelia

Chania (GR)

Area Permit Meeting

Woensd 26-06 Spitzen-Leichtathletik

Luzern (SUl)

Area Permit Meeting

Zondag 30-06

Specialistenwedstrijd

Terneuzen

Scheldesport

Programma?

Woensd.26-û6 Gooi en Eemland Circuit
H1lversum
AC: 1001400 800 5000
M.van Dijk
Spinozahof 30

GAC
19.00 uur
hoog/Ver
discus speer
1216 JW Hilversum

Sportpark Arena
Instuif

Zondag 30-00

Wedstrijd Junioren AB

Delft

AV40

Programma?

Programma?
040-2838053

De Hondsheuvels
j.bruurs@chello.ni

Super League

0 : Riga 1st League

Za/Zo.29130-06 EUROPACUP MEERKAMP

H: Bydgoszcz

Programma?

Za/Zo.29130-06
Stadskanaal
Vóór 08-06!
G .ten Boekel ·

AV Jahn 11
11113.00 uur
Sportpark Pagedal
hoog discus
ver kogel
0 : pols
kogel discus
speer
ELEKTRONISCH!
St'kanaal 0599~10224 E: g.j.d.tenboekel@hetnetnl

Atletiekb. Sc:orpio
Vóór 15-06!
verdult4@zonnet.ni

Za/Zo.29/30-06 Open Venraijse Meerkamp
Venray
Sen/Jun.AB: Meerkamp
AV Venray
Sportlaan 1
5801 AJ

035~244819

Nelli Cooman Games
Sen: 1001200 4x100 800 1500
Jun.AB: 100 1500 hoog ver
Acaciahage 12
9501 WE

AV Venray
Vóór22-06!
Venray

11 .00 uur
E-mail:
0478-585522

Sportp.Venray
info@av-venray.ni

ZoetermeerlEpe

Zondag 07-07

Vardinoyiannia

Rethymno (GR )

Zondag 07-07

BK Kogelslingeren AC

Vilvoorde (B)

JULI2002
Dinsdag 02-07 Athletiss•ma 2002

Lausanne (SUl)

Woensd .03-07 Meeting Madrid 2002

Madrid (ESP)

IAAF

Zoetermeer
H.Hergarden

ARVIIion
werp3kamp
AC . 1001200 400 800 ver
2725 NG Zoetermeer
Molièrezijde 15

Maandag 08-07 Zagreb 2002

Zagreb (CRO )

IAAF Grand Prix 11

19.00 uur

Sen/M: pots
079-3419377

AH baan Horror
06-10693747

Woensd .10-07 30° Grand Premio Diputacion

Salamanca (ESP )

Area Permit Meeting

ELEKTR.I
Woensd .10-07 Instuifwedstrijd
Nijmegen
Sen/Jun.A: 100 110/1 OOhrd
AVN
Venusstraat 32
6543WJ

AV Nijmegen
200 400 3000
Nijmegen

18/19.00 uur
kogels!.
024-3789761

V.d. Hagenstraat 3
H.J AM Hergarden
@GeoDelftnl

Brakkenstein
werpdriekamp
j.arts@chello.nl

Sportlaan 45
L.Groot

020~ 70609
ljgroot@hetnetnl
Mant Blanc 117 1186 AR A'veen

~ Woensd .10-07 Instuif
Aalsmeer

Woensd .03-07 BK 10.000 Sen. + 3000st 0

Seraing (B)

FAC

Donderd.04-07 Rinus in ·t Veldbokaal
Oud-Beijerland AC . 1500 5000
Schouw21
D.GeiJS

AVSpmt
Vóór 09-05?
3263 PO

19.00 uur
Kikkershoek
Email:
d.ge•js@zonnet nl
Oud-Beijerland 0186~10833

Donderd.04-07 Instuifwedstrijd
Roermond
AC 60/1001200 1500 5000
WS Swift
Postbus 1190
6040 KD

AV Swift
kogel discus
Roermond

16.00 uur
V06r01-07 !
0475-331718

Vnjdag 05-07

~ Vnjdag 05-07
Utrecht-Ov.
I.Steverink

·- -7 Vrijdag 05-07
Zaaridam
G.Tigchelaar

Meeting Gaz de Fr.mee (2)

Werpdriekamp/Loopnummers
AC: 800 1500 werp3kamp
Beneluxlaan 311
1966 WJ

AV Zaanland
Instuif
Heemskerk

Zaterdag 06-07 Meerkampen Sen/Jun.AB
Best
J.Robben
V.Hallstraat 1

19.00120.30
E-mail:
0251-240082

Vincent v.Goghweg
tigch@wanadoo.nl

Area Permit Meeting

Cork (I RL)
Leiden

Leiden Atletiek Programma?

Gen.Michaelis
5684 XE Best

11 .00 uur
0499-372281

Za!Zo.06107-07 NKBAAN SENIOREN

Sit1ard- AV Unitas

Za/Zo.00/07-07 BK BAAN SENIOREN

Brussel

Info?

KBABIOC LA

AUetiek Magazine'
K.Boudewijnstadion

Kunstbaan De Knip
Sen/Jun_AB : 100 110/100hrd
400 1500 Zw.Est hoog ver
hss pols kogel+
+ discus speer FEEST!
DIMAB: 200 800
ELEKTRONISCH!
Hoogmade 1 4761 LH Z'berg _ 0168-327997
mpm.inschrijven@avgroenester.ni

la!Zo.06107--07 36° World Formia Meeting

Area Permit Meeting
De Bongerd
010--4791012

Za!ZoJJ6/07--07 Meerkamp Jun.B ELEKTR.I
Barendrecht
J.de Reus Grienderwaard 121

Formia (!TA)
CAV Energie
3078 NW

Za/Zo.06107--07 Zomermeerkampen
Sen/Jun AB: Meerkamp
Ede
6617 MT
G .Ruigrok
Karssenstraat 22

Climax
VOór 23--06'
Ede

11 .00 uur
E-mail:
0318~90080

Hoekelumse Eng
wct@climaxaUetiek.nl

Za!Zo.06107-07 Avantri Meerkampen

Schoonhoven

Avantri

Programma?

Za!Zo .06107--07 EK Berglopen Madeira (P)

Camara de Lobos

41

11 .00 uur
Rot1erdam

Woensd .10-07 Woensdagavondwedstrijd
Oud-Beijerland AC : Werpdriekamp
D.Geijs
Schouw 21
3263 PO

AVSpirit
19_00 uur
Vóór26-06?
Email:
Oud-Beijerland 0186~10833

Kikkershoek
d.geijs@zonnetnl

Donderd. 11-07 Avondinstuif
Den Haag-ZDP AC : 100 200 800 3000 ver
A.v.Rijsset
Arch .Mutterskade 32 2552 ZL

AV Sparta
hoog kogel
Den Haag

11 .00 (?)uur
discus
070-3977385

luiderpark
E: avryssel@
wanadoo.nl

Donderd.11-07 Polshoogavond

Naaldwijk

Olympus'70

Programma?

Vrijdag 12-07

Golden Gala (3)

Golden League Rome (I)

Vrijdag 12-07
R'dam-Kr.Bos
H.Rodermond

Instuifwedstrijd
ELEKTR.I
AC : 100 200 400 1609 1609
P.Kiapwijkstraat 65 3065 KB

PAC
3000 hss
Rot1erdam

Vrijdag 12-07
Apeldoorn
C.Rosendaal

Instuifwedstrijd
AC : 100 110/100hrd 200 400
Meibloem4
7322 TM

AV34
18.30 uur
800 3000 ver pols kogel
Apeldoorn
055-3663173

Sportp.Orderbos
speer ELEKTR.!
cordaal@tip.nl

1" Avondinstuif
Sen/Jun.AB : 100 400 1500
Vermeerstraat 41
1816 CK

AV Trias
3000 ver
Alkmaar

Het Maatwater
Sen/Jun.A: kogels!.

s• Flanderscupwedstrijd

Putbosstadion
Vlierzele Sport. 15.30uur
Zie advertentie pag.421
ELEKTRONISCH!
8001500 4x100hoog pols ver kogel discus speer
·rappers inschrijven! E: vs@vlierzelesportief.be
Merelstraat 4
9340 Lede
T/F: +32 53 807013

~ Vrijdag 12-07
Heiloo
N.v.Baar

IAAF/FIDAL

19.00 uur
Langepad
speer E-mail: hansrodermond
010-2021192
@hotmail.com

19.00 uur
kogel discus
072-5126254

Sportp. Naastenbest

Za!Zo.06107--07 Moerdijkse Ploegenmeer1<amp- A4Funl Zie advert.paq.34!
Zevenbergen
VOór 06--06!
D.Francois

~

AVA
19.00
AC: 400 1609 hss discus

IAAF/FFA

AVPhoenix
19.00 uur
AU.baan Overvecht
ver kogel
pols discus
030-2893529
3524 BA Utrecht E: lrisSteverink@Domenica.nl

~ Zaterdag 06-07 Juniorenwedstrijd

~

Golden League PanJS (F)

Sportp De Wijher
ELEKTRONISCH!
r. vaessen@hetnet nl

Phoenix-lnstuif
AC: 100 200 400 1500 5000
Reiderland 32 ELEKTR.I

Zaterdag 06-07 51st Cork City Games

VAC

Grand Pnx Meeting
Area Perm•t Meeting

Woensd .03-07 AC : werp3kamp Sen/M: 3000
AV Horror
18.30 uur
Sneek
J.Noortander
De W~eken 56 8608 ZC Sneek

~ Woensd .03-07 Instuifwedstrijd

Area Permil Meeting

Zaterdag 13-07
Oordegem (B)
Instuift•
The Place 28!
Mis 'em niet!

11• Memorial Leon Buyle
AC : 100 200 110/100hrd 400
AC-H : 5000
AC-D: speer
GVannieuwenhuyse

Zaterdag 13--07 Polsstokhooggala Heren
Kerkrade
Postbus 110 6440 AC K'rade

Achilles Top
045-5354064

18.00 uur
aUetiekgala@

Marktplein(!)
altavista.nl

Zondag 14-07

Savo Games

Lapinlahti (FIN)

Area Permit Meeting

Zondag 14--07

MAL-IAAF Permit Meeting

Budapest (HUN)

IAAF Permit Meeting

Zondag 14--07
Vlaardingen
Rob Tobé

Fortuna Bokaal Vóór 03--07 !
AC : 100 110/1 OOhrd 200 3000
Surinamesingel 8
3131 XN

AV Fortuna
kogel pols
Vlaardingen

11 .00 uur
Marnixlaan 7
AC-D: ver speer AC-H : hoog discus
010-4341587 mtobe@chello.nl

Zondag 14-07
Kerkrade
Ach Top

GP van Kerkrade ELEKTR.I
AC : 100 400hrd 800 1500
Postbus 265 6460 AG K'rade

Achilles Top ·
5000 (#Jun .B)
045-5354064

14.30 uur
ver hoog
jo.jeu rissen@

Gem _Sportpark
discus kogel
planetnl

WMRAIFPA

43

.

/I

~

~ Zondag 14-07 Amsterdam Open
A'dam-OS
Vóór07-071
A.Bouwman

--...,- --- ..- ,.,..

Phanos
800 3000 pols
Zie advertentie!
Zwanenburg

Olympisch StadiOn
400hrd hss speer
E: agaathbouwman
@quicknet.nl
Grand -Prix Meeting

Stockholm (SWE)

IAAF

Oi!Zo.16121 -07 WK JUNIOREN Kingston

Jamaica

Zie: http://v.w.v.jaaa.org.jm

Leiden

Lelden Atletiek Programma?

Vrijdag 19-07

Meeting Herculis Monaco (4) Golden League Monaco

IAAF/FMA

Vrijdag 19-07
Steenwijk
Fam Hes

AV Start'78
19 00 uur
Loopavond
(Jun.AB: 3000) Vóór 15-071
AC : 150 300 1609 10 000
8332 KL SteenWijk
0521-514186
Stuwwal10

Middenweg
E-mail:
hes@solcon nl

~Vrijdag 19-07

3• Vitesse Instuifwedstrijd
Utrecht-Cv.
Sen/JAB: 100 ''200- 800 ver
Instuif
Z1e advertentie oaa's 22-23
N.v.Maarseve€n L.NieuW'siraat 72
3512 PL

Vitesse
pols speer
E-ma11:
Utrecht

19 00 uur
kogel Sen.:
noortjevm@
ELEKTR.I

Atletiekb.Overvecht
3000 Sen/JA: 400hrd
hotmail.com
030-2720454

Zaterdag 20-07 (Topi) Nacht van de Atletiek AV Toekomst Aanvang :?
Invitatie I ELEKTR.I
Heusderi-Z. (B) ·Sen.: 100 110/100hrd 200 800 400hrd 1500 5000 Kampnrs? BIC-series 8/15/5000
Info: VAL
T: +32 11 459948 F: +32 11 459949
Hilde Verweyen E-mail: hverweyen@cis.be

Open

Zaterdag 20-07
Cuxhaven (0)
RW Cuxhaven
Hans Stieglitz

Programma (voor senioren):
"annen: 100
200 m, 800 m, 3000 m, 110 m horden, 400 m horden,
~ oog, polshoog, hinkstapsprong, speer, 4 x 100 m estafette
Vrouwen : 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m horden, hoog, polshoog,
rer, kogel, discus, 4 x 100 m estafette

m,

· Aanvang 11 .00 uur
· Elektronische tijdwaarneming aanwezig.
• Alle loopnummers: series op tijd .
Inschrijven: A-formulier met bijgevoegde girokaart tot uiterlijk 7 juli 2002

sturen aan Agaath Bouwman, Iepenlaan 45, 1161 TA Zwanenburg .
Inschrijfgeld Euro 3,50 per nummer. AUB beste prestatie vermelden; bij
te grote inschrijving wordt selectie toegepast!

11 00 uur
hoog H 100
ELEKTR.I
020-4974675

Dinsdag 16-07 ON Galan

~Woensd.17-07 Avondinstuif

lhanos organiseert op zondag 14 juli 2002 in het Olympisch Stadion,
lmsterdam, de

~msterdam

Sen.: 4x100 110/100hrd 200
0 : 400 ver kogel discus
1161TA '
Iepenlaan 45

10• German Meeting
Weltklasse Hinterm Oeich
Sen.: 100 800 1500 H: 400 3000 ver kogel speer
Internet: www.german-meetings.de/index3.htm
F: +492377783929
E-Mail: stieglitz-neuhaus

Strichweg-Sportplatz
0 : 200 pols hss
T: +4923776044
@t-<>nline.de

Zaterdag 20-07 Kogelslingerwedstrijd AC
C.Rosendaal
Meibloem 4
7322 TM

A\/'34 Instuif 09.30 uur
Apeldoorn
055-3663173

Sportp.Orderbos
cordaal@tip.nl

Zondag 21-07

Tallin (EST)

Area Permit Meeting

Tallin 2002

Woensd.24-07 r Flanderscupwedstrijd
Gent
Nacht v.d. Gentse Feesten
Instuif ; : ·
kogel( si.) pols h.s.'s. AC-H:
Rv.d.Kerckhove J.van.Ryswyckstr.14 9055

RC Gent
18.00uur
Blaarmeersen
AC: 100 200 110/100hrd 400 800 1500 ver speer
hoog discus
E: luc.vanmaldegem@rcgent.be
Gentbrugge
+3292313147 ELEKTRONISCH!

Woensd .24-07 Int. Me€ting IAAF Permit

Thessaloniki (GRE)

Vrijdag 26-07
S.Moreaux

Namur http://www.eap-circuit.orq/ Stade A.Jambes
Saint Marc
ELEKTR.I
TIF: +32 81732788

~ Vrijdag 26-07

Intern. Meeting Namen
5003
Rue des Fermiers 12

IAAF Permit Meeting

Heiloo
Instuif

Avondinstuif
AV Trias
Sen/Jun.AB : 100 200 1000 pols kogel speer
0/MAB: hoog N.v.Baar Verme€rstraat41

19 00 uur
Het Maalwater
H/JAB: ver
Sen/Jun.A: 3000
1816CK A'maar 072-51 26254

6738155, e-mail: jansenrc@cs.com.

Zaterdag 27-07
Eindhoven
V66r 20-07!
S.Bruurs

Philips Games
Sen: 100 200 kogel(sl.) discus
0 : 100hrd 1000 hoog ver
Waarsenburglaan 4 5674 PV

15.00 uur?
5000 pols
pag.471
040-2838053

ELEKTRONISCH.!
w.vw.psvatletiek.nl
j.bruurs@chello.nl

Zie voor meer informatie (routebeschrijving, parkeergelegenheid):
www.phanos.nl. Hierop zal in de week voorafgaand aan de wedstrijd ook
het chronologisch overzicht gepubliceerd worden.

Zaterdag 27-07 s• Flanderscupwedstrijd
12• Memorial Rasschaert
Ninove
hoog pols ver kogel discus
Vóór 25-07!
E.de Vogelaer T/F: +32 53 665460
E-mail:

VITA
16.15 uur
AC : 100 200
110/100hrd
speer
AC-H : 5000
vita@pandora.be ELEKTR.I

Atletiek piste·Ninove
400 800 1500
AC-0 : hss
Z'te advert.paq.46!

fn/ichtingen : Agaath Bouwman: tel. 020 - 497 4675, fax 020 - 4970452,

e:màil: agaathbouwman@quicknet.nl, of: Ron Jansen: tel. 020-

~

PSV
H: 400hrd 1500
Zie advertentie
Nuenen

45

De Hondsheuvels

~-----

Vr/Wo 2613Hl7 Commonwealth Games

Manchester (GBR)

Zaterdag 27-07 Balt 2002

Gdansk (POL)

Zaterdag 27-07 Open wedstrijd lnstut/24 ~7 ' Un1tas
S1ttard
AC: 100 200 400 1500 5000 (#MB) kogel
AV Un1tas
Postbus 5168 6130PO Sittard 046-4519965

Commonwealth Games

16.00 uur
ver discus
E. avunitas

-j Zaterdag 03-08

Le1den Atletiek Programma?

Oo1Zo.15125-08 EK MASTERS Potsdam (0)

Z~e :

·sportpark Eggerweg
ELEKTRONISCH!
@avuMas.nl

Vnjdag 16-08

Weltttlasse (51

Golden League Zürich

Vnjdag 16-08
N Leveque

Intern. Meeting Sotr.aba
Rue Vandervelde 44
1400

CABW http://www.eap-circuit.org/ Pare de la Oodaine
Nivelles
ELEKTR.I
T/F: +32 67 220822

~Vnjdag 16-08

Sprintmeeting ELEKTR.I
AC 100 200 800 30.::0 ver
Z1e advertentie pag.42
G Vann1euwenhuyse

Lelden

Area Permit Meeting

AUGUSTUS 2002
Donderd 01-08
Oordegem
Instuif
The Place 28!

~Woensd 14-08 AvondinStUif

PutbosstadiOn
Vlierzele Sport. 18 30uur
(vooraf inschn1ven 1)
hoog kogel diSCUS 4X100 ->
E-ma1l vs@vherzelesportJef.be ELEKTRONISCH!
TJF- +32 53 807013
Merelstraat 4
9340 Lede

Sparta Games
Oen Haag-ZOF SentJun AB 100 200 400 ver
Ton 's Game
Sen: 400hrd 800 JOCO pols
Arch.Mutterskade 32 2552 ZL
A.v R1jssel

AV Sparta
hoog kogel
hss kogelsJ
Oen Haag

15 00 uur
Instuif
E-ma1L
070-3977385

Zulderpark
ELEKTRONISCH!
avryssel@
wanadoo nl

Zaterdag 03-08 Open Wedstrijd
31 -07'
Sittard
AC 100 200 400 800 3000
AV Un1tas
Postbus 5168
6130 PO

Un1tas
16.00 uur
ver pels speer ELEKTR. I
S1ttard
046-4519965

De Baandert
E-mail· avunitas@
avunitas.nl

Za/Zo 03104-08 Vlaams Kamp Meerkamp

01lbeek

DAC

Zondag 04-08

Rotterdam

R'dam Atletiek Zie advertentie pag 50'

Oi/Zo.06/11-08 EK SENIOREN München

Duitsland

Z1e· http://www.athletics-ec-2002 com

Ol/Za 06/10-08 Afncan Championsh1ps

Tun is (TUN)

http /lwww.lv-brandenburg.de/em2002/em2002.htm
IAAF/SLV

Alkmaar
J v d Gragt

Instuifwedstrijd
AV Hylas
18.30 uur
AC 100 400 400hrd 1609 ver 3000 kogel(sl.) speer pols
1827 GN Alkmaar
072 -5613485
Dukaatstraat 25

Zaterdag 17-08
Merksem (B)
Vóór 11 -08'
Jacky D1llen

Int. Antwerps Atletiekgala
AC 100 110/100hrd 200 800
D: 3000st ver kogel
+3292304460 ELEKTR.!

Viaanse Molen
Email jager van
dergragt@hetnet nl

Olse AC
14.00 uur
De Rode Loop
1500 speer hoog AC-H : 3000 pols hoog discus
Zie advertenhe pag.52 E: jacky_dillen@vfc.com
Internet: http:Jtwww.olseac bewoner.antwerpen.be

Zondag 18-08 11• German Meeting
241nt.Hochsprung-Meeting
Hochsprunganlage
Eberstadt (0) H: hoog
Internet www german-meetings.de/index3.htm T: +49603192552
TSG Heilbronn Günter Eisinger F:+4960362460
E-Mail: guenter.eisinger
@lgef.de
Zondag 18-08
Kerkrade
Ach.Top

Open Baanwedstrijd
Programma?
Postbus 265 6460 AG K'rade

Ach1lles Top
14.30 uur
ELEKTRONISCH!
045-5354064 jo jeurissen@

Gem. Sportpark
Vóór 10-08!
planet.nl

Zondag 18-08

Evli Karelia Games

Lappeenranta (FIN)

Area Permit Meeting

Zondag 18-08 ZywleG Cup 2002

Poznac (POL)

Area Permit Meeting

Maandag 19-08 Gugl Grand Prix

L1nz (AUT)

IAAF Grand Prix 11

Vitesse
19.00 uur
Atlebekb.Overvecht
pels d1scus
kogel
0/MA: JOODst
pag's 22-23'
Email: noortjevm@hotmail.com
3512 PL Utrecht ELEKTR.I 030-2300722

Dinsdag 20-08
Oordegem
Instuif
The Ptace 28!

Vlierzele Sport. 18.30 uur
Putbosstadion
kogel hoog speer 4x100 ->
(vooraf inschrijven')
Zie adlv.pag.42' E-mail: vs@vlierzelesportief.be
T/F: +32 53 807013
Merelstraat 4 9340 Lede

09-08 3" Avondinstuif
Heiloo
Sen/Jun AB: 100 200 800 ver
N.v.Baar
Vermeerstraat41

AV Trias
19.00 uur
kogel discus
Sen. 5000
1816 CK Alkmaar

Dinsdag 20-08 City GP Reebok Trophy

Vr/Zo . 09/11~

Asian Champ1onships

Colombo (SRI)

10~8

Oe 15km van Zeeland

Goes

Baanwedstrijd

16.00 uur

-1 Vrijdag 10~8

4" Vitesse Instuifwedstrijd
Sen/Jun AB 100 400 1500 ver
Utrecht-Ov.
Instuif
Sen.: 5000
Zie advertentie
N.v.Maarseveen Lange Nieuwstraat 72

1 Vrijdag

Zaterdag

1 Za/Zo 10/11 -08 TheOutch Challenge
Santpoort Nrd
C.v.d.G1esen

ELEK.I
Jun.AB: 100 4x100 200 400
LZocherplantsoen 29 1992AB

. Dinsdag 13-08 Asics GP Helsinki
Woensd .14-08
Brasschaat (B)
Vóór 0~-08!
B.v.W inkel

9" Flanderscupwedstrijd
Memorial Leo Calewaert
H. 3000 speer D pols discus
Steenbakkerijstraat 11 2990

Het Maalwater
072-5126254

Vakantiemeeting ELEKTR.I
AC : 100 200 400 1500 ver
AC-H: 5000
AC-0 : 3000
G.Vannieuwenhuyse

~ Woensd .21-08 Avondinstuif

San Sebastian (ESP)

Area Permit Meeting

Haarlem

AV Haarlem

Programma?

19.00 uur
E-mail:

Wim Petersbaan
worp@swirve.com

Oonderd.22-08 Kogel(sl.)wedstnjd
Instuif AV PEC 1910
H.v.d.Worp
Anicsediep 14 8032 NG Zwol! 038-4539935

AVSö

WEGATLETIEK

Suom1 11 00 uur MAB· 300
Groeneveen 03-08!
800 1500 ver hoog hss pols kogel discus speer
Velserbroek
023-5372422 giesenc@planetnl
Helsinki (FIN)

IAAF Grand Prix 11

AC Break
19.00 uur
Stadion Lde W1nter
AC : 100 110/100hrd 300 800
400hrd 1609 ver hoog
Zie adv.pag .48! .ELEKTR.!
T: +32 36631969
Wuustwezel
E: Bernard.Van.Winkei@Makro be

Donderd 15-08 SpringbokaaVLoopcompel!tie/Werpbokaal
Olympus'70
Naaldwijk
AC : 400 1500 ver hoog
discus kogel
Instuif 19.30
Instuif
J v.Ouivenvoorden
Ema1l: john.dwvenvoorden@

De Hoge Bomen
0174-B20733?
hetnet.nl

Vrijdag 23-08

Norwich Union Grand Prix

Vrijdag 23-08
Nijmegen
J.v.d.Berg

Avondwedstrijd
AVCifia
SeniM/JunA 100 200 400
800 1500
Oude Haven 86
6511 XH Nijmegen

~rijdag 23-08
Vrijdag 23-08
Apeldoorn
C.Rosendaal

~Vrijdag 23-08
A'dam Noord
AAbbring

Instuifwedstrijd
lnstuifwedstnjd ELEKTR.I
AC : 100 200 400 1500 5000
Meibloem4
7322 TM

Londen (GBR)

IAAF
19.00 uur
5000 ver
024-3220226

Amsterdam-OS Phanos
AV34
18.30 uur
hoog ver
pols kogel
Apeldoorn
055-3663173

Grand Prix Meeting
Brakkenstein
kogel discus
ELEKTRONISCH!
Programma?
Sportp.Orderbos
discus
cordaal@tip.nl

Instuifwedstrijd
AVAtos
Elzenhagen
19.00 uur
Sen/Jun.AB : 100 200 1500
kogel discus
speer hss
5000 pols
Landsmeerderdijk 24 1035 PW A'dam 020-6312990 albertadyabbring@zonnetnl

RICHARDS
OPTIEK
BLOEMENDAAL
IMPORTEUR
Bloemendaalseweg 48 b
2061 CL Bloemendaal
Tel: 023- 527 67 69

VAN

KWALITEITSWIJNEN
Gett Jan Reinders
Kleverlaan 11-13- 2061 TB Bloemendaal
~ oto
Telefoon 023-527 44 77
:->~
'
o~
...
Fax 023-525 56 40
~ ;:w \ ;;
E-mail : bloemendaal @heruibloem.nl ~ ~ /
. www.henn.bi oem.nI
'~-,, N ~ "
Web-stte:
~

e-mail info @richardsoptiek .nl
www.richardsoptiek .nl

1<01< HOL/1)1 HET
ONROEREN1) QOE1)
tN EEWEGtNG!

KANTOORBOEKHANDEL

PAPYRIUM

uuuu

DO ~ ~ 0
Makelaars en taxateurs onroerende goederen

•..,j~...:::;,./

9002

LANCKHORSTLAAN 59 (2101 BA)
TEL. (023) 528 71 50- FAX ( 023) 528 05 20

78-80
2061 CN BLOEMENDAAL
TELEFOON 023 - 5 25 36 20
TELEFAX 023- 5 27 31 42
BLOEMENDAALSEWEG

Velserbroek
Heemstede

........

PETER EN YVONNE
SLOFST RA

Overveen
BLOEMENDAALSEWEG 245 (2051 GC)
TEL. (023) 541 0041- FAX ( 023) 541 0042
STER BASTION 104 (1991 WB)
TEL. (023) 538 66 44- FAX ( 023) 538 71 60
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