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Totaalinstallateur van : 

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

Specialist in zonne-energie 
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2011 LH Haarlem 
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Boeketterie Francien 
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Frans Halsplein Haarlem 
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Onderlinge Wedstrijden 2002 van Atletiek Vereniging HaariEHn 
zaterdag 21 & zondag 22 september 2002 

Voor de C en D junioren worden officiële KNAU meerkampen georganiseerd. De wedstrijden voor 
deze groepen duren twee dagen, zaterdag 21 en zondag 22 september. 
Voor alle overige groepen worden de wedstrijden op zondag 22 september gehouden. 

Om de wedstrijden voorspoedig te laten verlopen kunnen we alle hulp gebruiken, dus ouders, 
vriend(inn)en, partners, broers, zussen kom a.u.b. helpen! 

Programma I Chronologisch overzicht 

----------------------------------------------------------- Zaterdag -------------------------------------------------· ·-· ---
13.00 Jury-vergadering 

Jongens C 
13.45 100 meter 
14.15 verspringen 
15.00 kogelstoten 
15.45 hoogspringen 

Meisjes C 
14.00 80 meter horden 
14.30 hoogspringen 
16.00 kogelstoten 
17.00 150 meter 

Jongens D 
13.30 80 meter 
14.15 verspringen 
15.45 speerwerpen 

Meisjes D 
14.30 60 meter horden 
15.00 hoogspringen 
16.45 speerwerpen 

------------------------------------------------------------- ~ondag -------------------------------------------------------·---
1 0.00 Jury-vergadering 

Heren & Jongens AJB 
10.30 100 meter 
11 .00 verspringen 
12.30 kogelstoten 
13.30 hoogspringen 
15.00 speerwerpen 
16.00 1000 m 

Jongens C 
11 .45 1 00 meter horden 
12.30 discuswerpen 
13.45 speerwerpen 
15.30 1000 meter 

Pupillen A 
12.00 60 meter 
13.00 kogelstoten 
14.00 verspringen 
15.20 1000 m 

Dames & Meisjes A/B 
10.30 100 meter 
11 .00 hoogspringen 
12.30 kogelstoten 
13.30 verspringen 
14.30 speerwerpen 

Meisjes C 
12.00 verspringen 
13.00 speerwerpen 
14.45 600 meter 

Pupillen B 
12.10 40 meter 
13.00 kogelstoten 
14.00 verspringen 
15.20 1000 m 

Recreanten 
11.30 80 meter 
12.00 kogelstoten 
13.45 verspringen 
15.10 600m 

Jongens D 
11.00 80 meter horden 
11.45 hoogspringen 
14.00 kogelstoten 
15.45 1 000 meter 

Pupillen C 
12.10 40 meter 
13.30 balwerpen 
14.00 verspringen 
15.15 600m 

Heren & Dames LA. 
13.00 10 km (baan) 

Meisjes D 
12.30 verspringen 
13.45 kogelstoten 
15.00 600 meter 

~---------------------------------------------------
Naam: ____________________________________________ ___ 

Categorie: Heren & Jongens A/8 I Dames & Meisjes A/8 I L.A. I Recreanten 
Jongens C I Meisjes C I Jongens D I Meisjes D 
Pupillen A I Pupillen B I Pupillen C 

Doet mee met de Onderlinge Wedstrijden 2002 van 21 & 22 (CID's) of 22 september (overigen). 

Dit strookje uiterlijk maandag 16 september inleveren bij je trainer of Joop van Drunen. 





jaargang 56 

nummer6 

September 2002 

"verschijnt 8 maal per jaar" 
redactieadres 

Rob Schlüter 

Reitzstraat 23, 2021 TM HAARLEM 

tel. 023-5250752 

e-mail avhaarlem@xs4all.nl 

MEDEDELINGEN Kopij voor nr. 7: 11 oktober 200'2 

Nieuwe leden 
Julia Han, Mini-pupil 
Sirnone van Wieringen, Mini-pupil 
Kelly Mathót, C-pupil 
Lisa van Dijk, B-pupil 
Alex Overkamp, A-pupil 
Menno de Vries, Senior LA-groep 

Adreswijzigingen 

Delftlaan 185 
Berkenstraat 38 
Karel van Manderstraat 19 
Berkenrodestraat 26 
Prins Mauritslaan 30 
Paul Krugerkade 16 

Edwin Meure, Roan Meure Lepelblad 15 
Renée Schmidt, Eva Kuijper, Anna Kuijper Julianalaan 117 

Einde zomertraining 2002 

2023 LG Haarlem 
2023 GZ Haarlem 
2014 VB Haarlem 
2012 LB Haarlem 
2012 SP Haarlem 
2021 XN Haarlem 

1991 KK Velserbroek 
2051 JP Overveen 

De laatste baantraining van het zomerseizoen 2002 zal plaatsvinden op maandag 30 september a.s. 
Het schema voor de wintertraining 2002-2003 zal worden gepubliceerd in het oktobernummer van de 
"Wissel". 

Belangrijk: Opzeggen van uw lidmaatschap 
Indien u uw lidmaatschap van de A. V. Haarlem bij het einde van het verenigingsjaar 2002 wilt beëindigen, 
waar wij natuurlijk niet van uitgaan, dient u de volgende regels in acht te nemen: 
• Uw afmelding dient uitsluitend schriftelijk te geschieden. 
• Het enige adres voor uw afmelding is: Jos van Belle 

Sparrenstraat 26 
2023 WX Haarlem 

• Opzeggen bij trainer of bestuurslid is niet voldoende!! 
• De uiterste datum dat uw opzegging in ons bezit moet zijn is 15 november 2002. 
• Wanneer uw opzegging ons na genoemde datum bereikt betekend dat, dat wij de KNAU jaarcontributie 

2003 + 3 maanden contributie A. V. Haarlem in rekening moeten brengen. Laat het niet zover komen. 

A.V. Haarlem sweaters!!!!!!! 
Heb je interesse in een echte A.V. Haarlem sweater maar nog geen bon ingevuld doe dat dan snel. De 
inschrijfperiode is verlengd tot 16 spetember. De prijs van de sweater zal tussen de € 20,00 en € 24,00 
liggen. Bij genoeg belangstell ing zullen deze sweaters met ons logo besteld worden. 
Daarom, ben je geïnteresseerd, vul dan zo snel mogelijk onderstaande bon in en lever deze uiterlijk 
maandag 16 september in bij Joop van Drunen of Renée Schmidt. 

~ ----------------------------------------------------------------------
Bestelbon AV Haarlem sweater 

Naam: 

Maat: S I M I L I XL Aantal exemplaren: __ 
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Namen & Adressen 

Bestuur A.V. Haarlem 

Voorzitter: 
Renée Schmidt 023 - 524 8585 
Julianalaan 117, 2051 JP Overveen 

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 023-524 4340 
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem 
E-mail: j .m.van.drunen@planet.nl 

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

Opzegging lidmaatschap 
Het lidmaatschap geldt uitsluitend voor het' gehele 
kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk bij de 
ledenadministratie te gebeuren. 

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

Trainers A.V. Haarlem 

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 

Bij geen gehoor: 
Joop van Drunen 

023 - 5246346 

023-5281033 
023 - 5376280 
023 - 5350283 

023 - 5250752 

023 - 5263123 

023 - 5263123 

023 - 5279080 

023 - 5244340 

i Commissies 

Clubblad Commissie 
Rob Schlüter 
Reitzstraat 23 , 2021 TM Haarlem 

· E-mail: avhaarlem@xs4all.nl 

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

Lange Afstand Commissie: 
! Bert Boesten 

E-mail: hl.boesten@td.klm.nl 

Jeugd Commissie: 
Renée Schmidt 

Wedstrijd Organisatie Commissie 
Haarlem/Holland: 
Joop van Drunen 

Kascontrole Commissie: 
I Wim Hartman 

I Wedstrijdsecretariaten 

Senioren & Junioren A/B 
Joop van Drunen 

Junioren CID 
' Gerard van Kesteren 

E-mail: gerardannette@planet.nl 

Pupillen 

023- 525 0752 

023 - 531 7158 

023 - 538 562 3 

023 - 524 85~ 5 

023 - 524 434 0 

023 - 525 60~ 6 

023-524 43L 0 

023 - 531471 t 

! Baltien de Wit 023 - 526312 3 
E-mail: baltiendewit@hotmail.com 

Diversen 

Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan 
namens A.V. Haarlem 
Joop van Drunen 

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

Club kleding: 

023 - 524 43<,0 

De clubkleding is te koop tijdens de trainingen. 
1 Informatie bij Joop van Drunen 
I 
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Notulen Algemene Ledenvergadering van de Atletiekvereniging Haarlem 
gehouden op 9 april 2002 in het krachtcentrum :van ·A.V. Haarlem. 

• Opening. 
De voorzitter opent de vergadering om 20.15 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het 
bijzonder de leden van verdienste René Ruis en Ruud Wielart. 
Het openingswoord wordt kort gehouden omdat de voorzitter pas sinds 1 januari 2002 deze functie 
heeft overgenomen van Joop van Drunen. 
Er zijn schriftelijke en mondelinge afmeldingen binnengekomen van Baltine de Wit jr., Sanne Immer, 
Thomas Wouterse, Nico Treep en Frits Knuvelder. 

• Ingekomen stukken. 
Er is een ingekomen stuk binnengekomen van Leo v.d. Veer. Gezien de lengte van het stuk hebben 
alle aanwezigen bij binnenkomst een kopie ontvangen. De voorzitter stelt voor dit schrijven te 
behandelen bij punt 9 van de agenda 'ingekomen voorstellen '. 
Leo v.d. Veer stelt voor om punt 2 'nieuwe voorzitter' van zijn ingekomen stuk te behandelen bij punt 7 
van de agenda 'verkiezing van het bestuur', dit omdat de statuten gevolgd moeten worden. Arnoud 
Bosch maakt hiertegen bezwaar omdat zijns inziens het besluit van de algemene led~nvergadering 
2001 gevolgd 'dient te worden. Er wordt besloten het besluit van de vorige algemene ledenvergadering 
te volgen. Hieruit volgt dat Renée Schmidt per 1 januari 2002 voorzitter van de vereniging is. 

• Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen. 
De voorzitter heeft de eer als eerste de Adriaan Paulenbeker uit te reiken aan José Spaan-Capellen 
voor het vele WE;lfk çjpt zij de afgelopen 15 jaar heeft verricht voor ons clubblad de Wisp,ei. _Zij heeft e1· 
voor gezÇ!rgd dat .a:keer per jaar een goed uitziend clubblad bij alle leden op de deurmat verscheen. 
Het beS!bJur is haar zeer erkentelijk voor haar inzet. 
Vervolgens worden oorkondes uitgereikt aan Rob Schlüter en Arnoud Bosch voor hun respectievelij~ 25 
en 40 jaar lidmaatschap. 
De oorkondes voor Frits Knuvelder (40 jaar lidmaatschap) en Bap v.d. Pol (50 jaar lidmaatschap) 
worden wegens afwezigheid van beide heren op een ander tijdstip uitgereikt. 

De Bap vari der Pol beker, die bestemd is voor een lange afstand loper, wordt uitgereikt door Bert 
Boesten aan Chris Pfrommer voor zijn niet geringe prestaties bij de Swiss Alpine Marathon, hij eindiode 
op de 1 oe plaats, als 79 in zijn klasse. 

C/O-prestatiebeker meisjes en jongens. Erik Rollenberg overhandigt de beker voor meisjes aan Jirina 
van Kesteren voor haar prestaties op de 1000 m. (3.19,21 min. clubrecord) en op de 800 m. 
(2.36 , 7 4 min.). De beker voor jongens gaat naar Thomas Wouterse voor zijn prestaties met 
speerwerpen·(42,00 m.). 

De bekers voor Darcy de Windt en Sanne Immer worden wegens afwezigheid op een later tijdstip 
uitgereikt. Naast alle bekers en oorkondes worden bloemen overhandigd. 

• Jaarverslag van de secretaris en diverse commissies. 
De voorzitter maakt de aanwezigen erop attent dat het jaarverslag van de Lange Afstandcommissie niet 
is binnengekomen bij het bestuur. 
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd. 
Vervolgens maakt de voorzitter bekend wie de leden van de diverse commissies zijn. 

• JaaryeFSiag van de penningmeester. 
Arnoud Bosch vraagt of het verstandig is dat het overschot van inkomsten van het krachtcentrum naar 
de vereniging overgeheveld wordt, dit in verband met eventuele subsidies van de gemeente. Tevem 
ziet hij graag een juridische scheiding tussen krachtcentrl.lm en vereniging. De penningme~ster 
antwoordt dat wij niet in aanmerking konwnvoor subsidies. Over een toekomstige scheid'ir)g van 
krachtcentrum/vereniging antwoordt Edwin van Drunen. dat het bestuur al enige tijd bezig is uit te 
zoeken of dit mogelijk is. Er is goede hoop dat dit gaat lukken. 

Evert van Ravensberg vraagt of de begroting in guldens blijft. Het antwoord hierop is dat dit jaar eer . 
dubbele begroting is gemaakt, in guldens en euro's. In de toekomst zal de begroting in euro's gema 3kt 
worden. 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. 
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• Rapport van de kascommissie. 
De voorzitter leest het verslag van de kascommissie voor. Hierin verzoekt de commissie de vergadering 
aan de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beheer. 

• Verkiezing van het bestuur. 
Volgens rooster is de penningmeester, Edwin van Drunen aftredend. Hij stelt zich voor een volgend 
termijn herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord . 
Renée Schmidt blijft voorzitter, zie punt 2 van deze notulen. 
Joop en Drunen en René Moesman zullen als commissaris deel uit blijven maken van het bestuur. 
De post van secretaris blijft vacant. Op het verzoek van de voorzitter of een van de aanwezigen dezn 
functie op zich wil/kan nemen komt geen positieve reactie. De hoop wordt uitgesproken dat het bestuur 
zo spoedig mogelijk iemand bereid kan vinden deze functie te vervullen. Arnoud Bosch vraagt de 
vergadering of zij accoord gaat met de aanstelling van een secretaris in de loop van het jaar. Hier wordt 
bevestigend op gereageerd . 

Leo v.d. Veer vraagt of een extra ledenvergadering in het verschiet is i.v.m . de behandeling van de 
gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement. Op de vorige algemene ledenvergadering heeft Rob de 
Nieuwe het idee van een ledenraad geopperd. Gezien het vele werk om dit in de statuten en 
huishoudelijk reglement op te nemen is de gewijzigde versie nog niet klaar. Bert Boesten vraagt zier af 
of het mogelijk is om van Rob de Nieuwe antwoord te krijgen of dit voor 1 oktober a.s. gaat lukken. m 
niet dan zal het bestuur het van hem moeten overnemen. 
Arnoud Bosch verklaart dat hij geen voorstander is van een ledenraad. De door Leo v.d. Veer 
veronderstelde makkelijker betrokkenheid van de leden bij de club werkt in de praktijk niet. Op 
aandringen van Bert Boesten en Leo v.d. Veer wordt besloten tot 1 oktober 2002 af te wachten op d 3 
gewijzigde stukken van Rob de Nieuwe. Deze zullen dan gepubliceerd worden in de Wissel en 
vervolgens kunnen de leden op een extra ledenvergadering hun op- of aanmerkingen kenbaar make,n. 
Mocht het Rob de Nieuwe niet lukken de stukken per die datum klaar te hebben, dan zal Renée 
Schmidt deze taak van hem overnemen. 

De diverse commissies zien er voor het komend jaar als volgt uit: 

Technische Commissie: 
René Ruis, voorzitter 
Erik Rollenberg , secretaris 
Joop van Drunen 
Ruud Wielart 
Rob de Wit 

Lange Afstandcommissie: 
Bert Beesten, voorzitter 
Ad Appel 
Arno Molenaar 
Rob de Nieuwe 
René Ruis 
Evert van Ravensberg 

Clubbladcommissie: 
Rob Schlüter 
Nico Treep 
René Ruis 
Leo v.d. Veer 
Alle dames en heren van de 
inbind- en verzendploeg 

Jeugdcommissie: 
Erik Rollenberg, voorzitter 
Baltien de Wit sr. 
Renée Schmidt 

• Vaststellen van de begroting 2002. 

Stichting Exploitatie KantinE! 
Atletiekbaan: 
Namens A.V. Haarlem: Joop \an 
Drunen, Rob de Nieuwe 

Wedstrijdorganisatie 
Commissie: 
Joop van Drunen, 
penningmeester 
René Ruis 

Leo v.d . Veer verzoekt de penningmeester de post materiaal/evenementen nader toe te lichten. Het 
antwoord luidt, aanschaf van materiaal om de atletieksport uit te oefenen en nog nader te beziene 
evenementen om de binding tussen de clubleden te bevorderen. Op voorbeelden van Bert Boesten , 
activiteiten binnen de Lange Afstandploeg, en Rolf Bruijn, uitwisselingskamp met andere ploegen, 
wordt geantwoord dat een ieder binnen de vereniging een voorstel kan indienen bij het bestuur. Zij <:al 
verder bekijken of een goed onderbouwd voorstel financiëel haalbaar is. 
Gerard van Kesteren stelt voor om te bekijken of het mogelijk is om het assortiment clubkleding en 
eventuele accessoires uit te breiden. Dit kan ook het imago van de vereniging bevorderen. Joop van 
Drunen zal dit verder onderzoeken. 
Evert van Ravensberg vraagt waarom de post 'trainers' verhoogd is . Edwin van Drunen licht toe dat het 
streven is om in de toekomst meer trainers aan te stellen. 
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• Ingekomen voorstellen. 

Voorstellen van Leo v.d. Veer. 

1. Instelling ledenraad. 
Dit is reeds besproken bij punt 7 van deze notulen. 

2. Nieuwe voorzitter. 
Dit onderwerp is behandeld bij punt 2 van deze notulen. 

3. Evenwichtiger verdeling van taken . 
De voorzitter deelt mee dat zodra iemand bereid is gevonden de functie van secretaris op zich te 
nemen een herverdeling van taken zal plaatsvinden. 
Arnoud Bosch stelt voor dat de schrijver van deze voorstellen misschien eens zitting moest nemen in 
het bestuur gezien zijn quotatie uit het huishoudelijk reglement: leden zijn o.a. verplicht een bijdrage te 
leveren aan nader te benoemen verenigingstaken. Een discussie volgt over dit artikel uit het 
huishoudelijk reglement. 
Rolf Bruijn deelt mee dat hij bereid is zich in te zetten voor de vereniging en zo ervaring op te doen. 
Arnoud vindt dat dit artikel anders geformuleerd dient te worden. Hij stelt voor om leden die zich voo!· de 
vereniging inzetten een contributiekorting te geven. 
José Spaan vraagt als gevolg van deze discussie de knelpunten te publiceren in de Wissel. Er wordt 
besloten dat het bestuur zal onderzoeken , mede door publicatie in de Wissel, of zij een groep mensE!n 
bij elkaar kunnen krijgen die anderen ook weer stimuleren zich in te zetten voor de vereniging. 

4. Brief aan KPMG. 
Bij de algemene ledenvergadering van vorig jaar werd besloten een brief aan KPMG te sturen indien er 
binnen eigen gelederen geen voorzitter gevonden werd. Aangezien er inmiddels een voorzitter zittinç1 
heeft in het bestuur zal deze brief niet verzonden worden. 
Op de vraag van Leo v.d. Veer of het bestuur afstand neemt van de rest van de inhoud van deze bri•3f 
wordt bevestigend geantwoord. Leo v.d. Veer stelt vast dat het bestuur hem, zijns inziens, hier niet cp 
correcte wijze van op de hoogte heeft gebracht. 
5. Te volgen koers. 
Joop van Drunen deelt mee dat de begroting 20% hoger is. Bij navragen bij de KNAU is het 
ledenaantal van A. V. Haarlem zeker niet het laagste, veel atletiekverenigingen kampen met een gering 
ledenaantal. De voorzitter meldt dat verbetering/veranderin.g binnen een vereniging altijd noodzakelijk 
is. 
Ruud Wielart deelt mee dat er wel degelijk dit jaar een seniorenploeg is samengesteld, weliswaar 
bescheiden, maar een begin om deel te nemen aan wedstrijden is gemaakt. 
Meerdere atletiekverenigingen hebben moeite een wedstrijdploeg samen te stellen. 
Gerard van Kesteren vraagt of in verband met deelname aan competitiewedstrijden samenwerking Plet 
KA V Holland mogelijk is. Een gecombineerde ploeg zou een mogelijkheid kunnen zijn. 
Arnoud Bosch stelt vast dat gezien de cultuurverandering in Nederland een atletiekvereniging een 
bredere basis nodig heeft; niet alleen een wedstrijdploeg maar ook een recreatie/trimploeg. Ruud 
Wielart constateert dat de baan op bepaalde trainingsavenden erg vol wordt/is. 

• Kascommissie. 

De leden van de kascommissie zijn: 
Leo v.d . Veer 
Wim Hartman 
Evert van Ravensberg 

• Rondvraag. 

Emiel Bieijswijk deelt mee dat hij betrokken wil zijn bij de wedstrijdploeg. 
Niets verder aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten . 
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Uitslagen baanwedstrijden Door Joop van Drur:en 

lnstuifwedstrijd, Utrecht 19-07-2002 (Vitesse) 

' . 
100 m heren 
19. René Moesman 11,77 s (-0.3 m/s) 

speerwerpen heren 
7. Rob de Wit 33,25 m 

200 m jongens A 
1. Rolf Bruijn 25,79 ( -0.1 m/s) 

Deze tijd van Rolf betekende een nieuw PR voor hem. 

lnstuifwedstrijd, Utrecht 09-08-2002 (Vitesse) 

100 m heren 
12. René Moesman 11,85 s (-0.7 m/s) 

Avondinstuif. Haarlem 21~08-2002 (AV Haarlem & KAV Holland) 

100 m heren 
5. René Moesman 

3000 m heren 
1. Rik Roezenburg 

1 00 m jongens A 
4. Rolf Bruijn 

11,94 s (-0.7 m/s) 

9.59,97 s 

12,89 s 

hoogspringen jongens B 
1. Mark Schutte 1 ,45 m 

kogelstoten jongens B 
2. Jeroen Adelaar 10,25 m 

speerwerpen jongens B 
1. Mark Schutte 37,29 m PR 

Mark heeft zich ten opzichte van het vorige seizoen 
op het onderdeel speerwerpen met 6,65 m 
verbeterd, een goed resultaat van Mark en zijn 
trainer Rob de Wit!! 

Adverteren in De Wissel 

Ook u kunt adverteren in de 
Wissel. Informeer voor de 
mogelijkheden bij: 

Joop van Drunen 023-5244340 
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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. 

(D Niehe en Lancée Registeraccountants 

Bel as ti ngadviseurs 
Subsidieadviseurs 

Alkmaar T 072 5411111 

Amsterdam T 020 635 ZO 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 Fesman Advocaten. 



Avondinstuif, Haarlem 21-08-2002 (AV Haarlem & KAV Holland) 
Het mooie weer was helaas verdreven en er vielen gedurende de avond diverse regenbuien. 
Om te beginnen de meiden: 
De maandag van te voren hadden we Jirina heel hard zien trainen op de voor haar ongebruikelijke 80 
meter. Naast Jirina deden ook Fleur en Stephanie mee. Natuurlijk was als altijd ook Anna van de part j. 

De jongens: 
Sjoerd beschouwde de wedstrijd als training voor de C""spelen van de zaterdag erna en ook Stein zou 
ook meedoen. 
Helaas voor Stein en ook voor de club had Stein dinsdags zijn pink gebroken en kon hij niet meedoer 
en ook zijn deelname aandeC spelen viel hierdoor in het water en dat is heel jammer. Gelukkig heef : 
Stein nog een heel jaar bij de C junioren te gaan, en kan hij volgend jaar bij de C spelen laten zien hoe 
goed hij is. 
Verder met de avondinstuif. 
Ook Duvan.Metten (29 jaars D junior) deed mee. Hij wilde eens op de lange afstand (800 meter) wat 
echte tegenstand hebben. Helaas voorhem waren er geen andere deelnemers voor de 800 meter en 
heeft Duvan een 600 meter gelopen. 
De meest opmerkelijke prestatie deze avond kwam van Sjoerd , die met kogelstoten opeens ruim één 
meter verder stootte dan zijn PR! Ik weet niet wie er trotser was. Sjoerd zelf of Rob de Wit, de trainert 

De resultaten: 

80 m meisjes C 
2. Jirina van Kesteren 
4. F.leur van Galen 
6. Stephanie de Ruyter 

150 m meisjes C 
3. Jirina van Kesteren 

600 m meisjes C 
2. Fleur van Galen 
3. Anne van der Erf 

kogesltoten meisjes C 
4. Stephanie de Ruyter 
5. Anne van der. Erf 

11,52 s 
12,14 s 
12,88 s 

22,09 s 

2.06,94 s 
2.12,31 s 

6,37 m 
5,51 m 

speerwerpen m meisjes C 
2. Jirina van Kesteren 26,1 8 m 

1 00 m jongens C 
8. Sjo~rd Lether 
9. Duvan Metten 

150 m jongens C 
5. Sjoerd Lether 

600 m jongens C 
1. Duvan Metten 

kogelstoten jongens C 
1 . Sjoerd Lether 

speerwerpen jongens C 
6. Sjoerd Lether 

Eerste Nederlandse atletiekschool geopend 

13,05 s 
13,81 s PR 

20,06 s 

1.44,90 PR 

10,97 m PR 

25,30 m 

Maandag 2 september is in Apeldoorn de eerste Nederlandse atletiekschool, 'stichting 
atletieksport Aventus' officieel geopend. Met deze atletiekschool is een mogelijkheid gecreëerc 
voor talentvolle atleten om hun studie te combineren met een intensieftrainings-en 
wedstrijdprogramma. De school is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen Stichtir1g 
Atletiekstad Apeldoorn , ROC Aventus en de KNAU. Tot nu toe zijn acht studenten toegelaten d 'e 
van deze studiemogelijkheid gebruik gaan maken (bron: KNAU, Apeldoornse Courant) 
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Nationale C-spelen, Amsterdam 24/25-08-2002 (AAC) 
Op zaterdag moesten Larissa en Jirina uitkomen op de 1000 m. Larissa was in de vakantie goed ziek 
geweest en liep tijdens de Dutch Challenge nog een hele matige 1000 meter. Nu ging het een heel s :uk 
beter en bleef ze een paar seconden boven haar zeer goede PR. Jirina wist ook een goede tijd neer :e 
zetten, naar ik begreep iets boven haar PR. 

Zondag was de tweede dag van de nationale C-spelen. Het was een prachtige dag om een wedstrijd te 
doen. Het weer was zeer goed, veel zon en een aangename temperatuur. Dat was de dag daar voor 
wel anders (veel regen). Een mooie dag voor veel persoonlijke records zou je zeggen, maar daar zou 
niet veel van kloppen. Er waren 3 atleten namens A.V. Haarlem: Mitchell, Jirina en Sjoerd (Stein had 
een paar dagen voor deC-spelen zijn hand gebroken). Mitchell was als eerste van de drie aan de be Jrt 
met verspringen. Hij had concurrentie van 75 deelnemers, verdeelt over 2 bakken. Zijn beste sprong 
was 4, 75 meter. Dat was niet goed als je al 5,53 meter hebt gesprongen. 
Sjoerd was als tweede met het onderdeel 300 meter horden. Met 5 series had Sjoerd goede 
concurrentie. Hij liep in de tweede serie en had een tijd van 45,53 seconden. Hij had een kleine kans op 
de finale maar helaas waren er te veel sneller om de finale te halen. De 45,53 was wel een nieuw p.r 
voor Sjoerd. 
Op de 100 m horden liet liet Sjoerd een zekere halve finale plaats en een zeer goede kans om in de 
finale te komen liggen, door in de series 2 keer vals van start te gaan. Ik kan u verzekeren dat zowel 
Sjoerd, als Eric Rollenberg (speciaal hiervoor vroeg zijn bed uitgegaan, waarvoor dank) als ik (zijn 
moeder) er behoorlijk ziek van waren. Ik heb Sjoerd nog nooit zo teleurgesteld zien kijken als op dat 
moment. Laten we hopen dat Sjoerd hier van geleerd heeft en dat dit hem nooit meer zal overkomen 
Volgens horen zeggen gebeurt dit de meeste atleten één keer, en daarna nooit meer. 

Onder tussen was Rob ook gekomen en zag nog net wat van de andere 300 meter horden. Er was o )k 
hoog bezoek van dhr. Joop van Drunen die vlak na Rob was gekomen. Jirina was aan de beurt met ere 
600 meter. Er waren 5 series en Jirina zat in de vierde serie. Ze had genoeg concurrentie om een 
nieuw p.r. te lopen en misschien wel een clubrecord. Mmeteen tijd van 1.45 minuten was ze niet 
tevreden . 
Mitchell moest als laatste de 800 meter. En hij had wat goed te maken van het verspringen dus dat 
moet genoeg reden zijn voor een nieuw p.r. Hij liep een tijd van 2.23 minuten en ook dat was niet goE!d 
voor zijn doen. Hij zat maar liefst 6 seconden van zijn p.r. af; en dat op deC-spelen. Helaas was dit 
voor alle deelnemers van A.V. Haarlem de laatsteC-spelen omdat ze volgend jaar B worden. 

Zoef 

De resultaten van de jongens 
800 meter 31. Mitchell Ciaassen 2.23,92 s 

verspringen Mitchell Ciaassen 4, 75 m 

100 m horden Sjoerd Lether gediskalificeerd 

300 m horden 3. Sjoerd Lether 44,55 s PR 

De resultaten van de meisjes 
600 m 17. Jirina van Kesteren 

1000 m 10. Larissa Scholten 
16. Jirina van Kesteren 

1.45,87 s 

3.12,64 s 
3.19,785 
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UIT DE OUDE DOOS 

In 1922 maakte een Ajax-verdediger een 'nuttige' overtreding tegen de snelle rechtsbuiten van de HF:::: 
Haarlem. Deze zag zijn doelpoging stranden, greep naar zijn zwaar geblesseerde knie, en kreeg kort 
daarop te horen dat hij zijn grote liefde, de voetballerij, verder kon vergeten . 
Bleef over de atletiek waarin hij, de snelle Adje Paulen, ook al de nodige successen had geboekt en 
zelfs in Antwerpen (1920) een Olympische finale had gehaald: 7e op de 800 meter in 1.56,4. 
Wat goed is komt snel, zeker in de Moeder der Sporten, de atletiek. En hoewel er vooral in het 
voormalige Oostblok ook wel atleten werden 'gekweekt', was Adriaan Pa uien ( 1 ~02-'85) het 
schoolvoorbeeld van een natuurtalent. Na zijn debuut op de Spelen van Antwerpen zou hij ook nog a;m 
die van Parijs (1924) en Amsterdam (1928) deelnemen, waarbij hem in Parijs door een ongelukkige 
loting op de 400 meter ternauwernood een medaille ontging. Mede daarom plaatst Frank van 
Ravensberg Paulen tweede op zijn ranglijst van Honderd Haarlemse Helden van de twintigste eeuw. 
Zouden ook Paulens bestuurlijke kwaliteiten zijn meegewogen, dan zou hij die ranglijst echter met ko) 
en schouders hebben aangevoerd . 

15-jarige Adje Paulen neemt een hindernis tijdens 
schoolwedstrijden op het HFC-terrein 

Ad Paulen, lid van verdienste van 'Haarlem ', 
ontwikkelde zich namelijk tot een bestuurder van 
formaat, die via het voorzitterschap van de KNAU 
(1944-'64) eerst opklom tot voorzitter van de Europe~ ;e 
Atletiek Associatie (1964-'76), waaraan verbonden h(!t 
bestuurslidmaatschap van de IAAF, en in 1976 zelfs :ot 
voorzitter van deze mondiale atletiekfederatie. Bij zijr 
aftreden in 1981 werd hij tot ere-president voor het 
leven benoemd. 

Paulen , van beroep mijnbouwkundig ingenieur, speelde 
ook een prominente rol in het verzet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, en kwam daardoor in contact met de 
oprukkende geallieerden bij de bevrijding van Zuid
Nederland in 1944, die hij als groot kenner van het 
terrein door de Limburgse mijnstreek gidste. De 
Militaire Willemsorde en de Amerikaanse Medal of 

Freedom, die hem daarvoor werden toegekend , relativeerde hij als volgt: 'Allemaal prachtig natuurlijk, 
maar midden in een veldslag bovenop een tank gaan zitten heeft natuurlijk niets met heldendom te 
maken. ' 
Ook zijn sportprestaties bezag hij met zelfspot. Zoals in het voorwoord van het gedenkboek, uitgebra · ~ht 
bij het gouden jubileum van de KNAU in 1951: 
"Vijftig jaren Nederlandse Athletiek Unie behoren tot het verleden. Twee en dertig heb ik 
er als lid van meegeleefd, sinds de dag in Juni 1918, waarop ik onder leiding van onze onvergetelijke 
Hil van der Mey, bij Theinert in Edam, als jongste der Haarlem-junioren, de zesde plaats hoogspringen 
met aanloop veroverde, zij het dan, en zulks tot trots van de familie , na loting met de nummers 1,2,3,.1 
en 5. 
Dáár op die drassige weide, waar het gras met de zeis gemaaid was en de baan met stokjes en lintjes 
was afgezet, waar de springbak uit een hoop zand en een zeiltje bestond, lag het begin; het einde ligt 
ongetwijfeld ergens in de Brunsumse Heide. Over wat er tussen ligt wordt niet gesproken ... " 

Haaks op die luchthartigheid stonden zijn daden, want Paulen gold zowel in zijn sportieve als 
bestuurlijke loopbaan als een rechtlijnig en onverzettelijk man -een idealist die het belang van de 
atleten vooropstelde, wat hem vaak in conflict bracht met medebestuurders, vooral toen de oprukken·je 
com mercie het amateurisme in de atletiek gaandeweg uitholde. Principieel als hij was, pleitte hij erVOt)r 
de reglementen dan liever aan de veranderende sportcultuur aan te passen. 
In de Athletiekwereld van 11-11-'49 heet het: 
"Is het zo vreemd, wanneer ik dat geknoei in de internationale athletiekwereld en in practisch alle 
andere sportbonden op de korrel neem, wanneer ik meemaak de altijd weer tot mislukking gedoemd€· 
pogingen om slimmer te zijn dan de slimste overtreder; dat ik hoop, dat in een verre toekomst men 
alleen nog zal spreken van sportbeoefenaar, onverschillig of deze wordt gefinancierd door een rijke p3, 
oom, bloedverwant, vriend, journalist, fabrikant of stadiondirecteur?" 
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Diezelfde beginselvastheid weerhield 
hem ervan in 1981, toen zijn 
herverkiezing als president van de IAAF 
aan de orde was, stemmen te winnen die 
met sponsorgeld waren gekocht. Hij liet 
de functie aan de minder scrupuleuze 
Primo Nebiolo, maar bedong wel dat hij 
de organisatie van zijn geesteskind, de 
wereldkampioenschappen, zou mogen 
doorzetten. De primeur van dit festijn , in 
Helsinki 1983, heeft hij , 81 jaar 
inmiddels, daardoor nog mogen 
meemaken . 
Adriaan Paulens betekenis voor de 

atletiek in Haarlem , in Nederland, en 
wereldwijd, acht de Reünistenclub van de 
(H)AV Haarlem zo uniek , dat zijn 
honderdste geboortedag ( 12-1 0-2002) 
wordt aangegrepen om de reünie van 28 
september a.s. aan zijn nagedachtenis 
op te dragen . 

Hans Douwes 

De estafetteploeg van Haarlem , die in 1931 te Amsterdam een 
Nederlands record liep op de 4 x 200 m (1 .31 .0) . 
V.l.n .r. Chris Berger, Dolf Benz, Rinus van den Berge, Ad PauiE n 

Nederlandse veteranen goed voor 15x goud 
Bij de EK voor veteranen/masters in Potsdam heeft de Nederlandse 
ploeg 36 medailles gewonnen: 15 gouden, 11 zilveren en 10 bronzen . 
Winst was er onder andere voor Gerard Hendriks (M45) bij de 
marathon, Weia Reinboud (W50) op hoog, hinkstap en de meerkamp 
en het estafetteteam van de V45 op de 4 x 100 meter met Anja 
Akkerman, Tilly Jacobs, Diny Klomp en Sonja Oost. Oudste 
deelnemers waren Robert Sattler (1909) en Nora Wedemo (1913). (bron : Atletiek.nl) 
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Woensd.11 -09 Avondwedstrtjd AAC'61 18 00 uur Achterpad 1 

Assen AC. 100/200 werpdriekamp Sen/M: 5000 Vóór 01-091 ELEKTRONISCH! 

Emy Harmsen Dabbenwal 34 9407 AE Assen 0592-344535 E. dabbenwal @hetnet nl 

Donderd.12-09 Rinus in 't Veldbokaal AVSpirit 19.00 uur Kikkershoek 

Oud-Beijerland AC: 1500 5000 Vóór 09-05? Email: d.geijs@wxs.nl 

D.Geijs Schouw 21 3263 PO · Oud-Beijerlaold 0186-610833 

Donderd.12-09 Instuif technische onderdelen 't Jasper Sport 19.00 uur De Potacker 

Someren AC: hoog ver pols kogel discus speer Vóór06-091 

M.Walder Wolfsveld 37 5712 HJ Someren 0493-492539 

Vrijdag 13-09 
Gorinchem 
E.Hurkmans 

Avondwedstrijd AV Typhoon 19.30 uur Molenvliet 
AC: 150 300 1000 3000 ver werpdriekamp 10.000 (#Jun .B) ELEKTR.! 
E.v Luikstraat 17 4205 GK Gorinchem 0183-624657 

-7 Vrijdag 13-09 
A'dam Noord 
A.Abbring 

Instuifwedstrijd AV Atos 19.00 uur Elzenhagen 
Sen/Jun.AB: 100 200 400 1000 3000 hoog ver kogel discus speer 
Landsmeerderdijk 24 1035 PW A'dam 020-6312990 albertadyabbring@zonnet.nl 

~ Vrijdag 13-09 Finale Baancircuit regio 4 
Heerh.Waard AC 200 300 1 000 3000 
Instuif? AC-D: hoog F.Offerhaus 

AV Hera 19.00 uur De Vork 
ver kogel speer H/HM/JA: discus 
Themislaan 15 1702 AS HHW 072-5714088 

Vrijdag 13-09? Nationale Goudse Singelloop Gouda GPSOV 

IAAF/FFA 

WEGATLETIEK 

Zaterdag 14-09 14• Finale Golden League (8) Parijs 

Zaterdag 14-09 Atletiekgala Woerden Clytoneus 14.00 uur Sportpark Cromwijck 
Woerden Sen: 100/200 110/100hrd 400 800 ver speer H: 400hrd 3000 hoog discus 
Vóór 05-091 H: Mini-meerkamp E-mail: veldhuit@planet.nl ELEKTR.I Zie advertentie paq.58 
T.v.Veldhuizen Theeroosweide 45 3448 ZN Woerden 0348-419434 come.to/clytoneus 

Zaterdag 14-09 IJsseldelta Open Baancircuit PEC Zwolle 11 .30/13.00 Wim Petersbaan 
Zwolle AC: 100 4x100 200 400hrd 800 10.000 speer ver pols kogel(sl.) ELEKTR! 
H.v d.Worp Anicsediep 14 8032 NG ZwolleZie adv.pag.101 038-4539935 worp@swirve.com 

Zaterdag 14-09 Medaillewedstrijd 
Meppel Jun.B: 100 800 speer ver 
G.v d.Werf Westerd 15 7943 GM 

Sprinter 19.00 uur 
E-mail: inschrijving.jun.sen 
Meppel 0522-270123 

Reestbaan 
@avdesprinter nl 
Vóór 31-08i 

~ Zaterdag 14-09 Instuifwedstrijd Leiden Leiden Atletiek Programma? 

Zaterdag 14-09 Werpmeerkamp Zierikzee Delta Sport 

Za/Zo.14/15-09 NK Meerkamp Junioren B CAV Energie 11 00 uur 
Barendrecht Vóór 31 -08! ELEKTRONISCH! 
J.de Reus Grienderwaard 121 3078 NW Rotterdam of 

Programma? 

De Bongerd 
010-4791012 
010-4790124 

Zaterdag 14-09 EK 100 km/NK Mar. Masters Winschoten Aquilo/KNAU WEGATLETIEK 

Za/Zo.14/15-09 WMRA Wor1d Mountain Running Trophy lnnsbruck (A) Mountain Racing 

4 Zondag 15-09 Univé Lycurgus Games AV Lycur9us 12.00 uur Provily Sportpark 

Krommenie Sen/Jun.AB: 100 110/100hrd 200 400 800 (Sen: 1000) ver hoog kogel 

Vóór 05-09i + speer H/JAB: pols 0/MAB: discus ELEKTRONISCH! 

D.Leertouwer Voorsterbeek 6 1509 HS Zaandam 075-6176115 brain.com@wxs.nl 

Zondag 15-09 BK Masters Ninove (B) VITA 

~ 

cv w 

Maand 16-09 2002 Super Track & F1eld Meet Yokohama (JPN) IAAF Perm1t Meeting 

Woensd.18-09 Instuifwedstrijd 
Amersfoort Sen/M/Jun.A: 2000 5000 
Instuif H/HM/JA 3000st 
Mira Blokland V.Oudijckerf 32 3813 ex 

Woensd .18-09 Instuifwedstrijd 

Altis 
10.000 (#MA) 
JB: 1500 
Amersfoort 

Schoonhoven 

19.00 uur 
MB 800 
2000st 
033-4803176 

A vantri 

Schothorsterlaan 
0 /DM/MA 5000 

cblokland@wxs nl 

Programma? 

Donderd.19-09 Springbokaai/Loopcompetitie!Werpbokaal Olympus'70 De Hoge Bomen 
Naaldwijk AC: 5000 ver hss speer kogel Instuif 19.30 0174-620733? 
Instuif J.v.Duivenvoorden Email: john.duivenvoorden@ hetnet.nl 

Donderd 19-09 Coopertest+ 5000 meter AC Epe C1alfo 17.30 uur Qolor Techbaan 
M.Witsenboer B.v.d Feltzlaan 6 8162MB Epe 0578-612046 woc@c1alfo.com 

Vr/Za.20/21-09 9th IAAFWorldCup in Athletics Madnd (ESP) IAAFWorld Cup 

Zaterdag 21-09 NSK Teams 
Eindhoven Studenten 100 4x1 00 200hrd 
Vóór 07-091 H: 1000 3000st 5000 
ESAV Asterix OL Vrouwestraat 1 5612 AW 

Za!Zo.21/22-09 4 x Veel- NK Estafette 
Amstelveen AC(# DM): 4x200 Zw.Est. 
V66r07-091 Sen/Jun.AB: 4x100 10x100 
WAiofsen Erasmuslaan 8 ELEKTR.! 

Delft 

Asterix 12.00 uur De Hondsheuvels 
4x400 hoog ver kogel discus speer 
D 600 3000 06-48180729 ELEKTRONISCH! 
Eindhoven 040-2374969 asterix@stack.nl 

AVStartbaan 11 .00uur 
4x1500 (# Jun.B) AC : 
4x400 (# MB) E: len.alofsen 
1185 BH Amstelveen 

Atletiekcentrum 
4x800 (# HM) 
@freeler.nl 
T 020-6457548 

AV'40 09.30 uur martijnvisscher@vizzavi.nl Za/Zo.21/22 -09 20-kamp 

Za/Zo.21 /22-09 Decastar Talence (FRA) IAAF World Combined Events Challenge 

Zondag 22-09 BK Estafetten St.Lambrechts- Woluwe (Brussel) 

Zondag 22-09 18° Dam tot Damloop (NRC) Amsterdam 

Donderd.26-09 Avondwedstrijd De Keien 
Uden AC: 100 200 800 5000 ver kogel speer 
H.Walk B Bekkerslaan 24 5401 AG Uden 

Donderd.26-09 BaaninstUif LAAG Twente 
Hengelo Sen/M/Jun.A: 1500 10.000 

Le Champion WEGATLETIEK 

19.00 uur 
Instuif 
0413-262474 

1930uur 

De Kuip 
Oops, jarig .. 
hgw@wxs nl 

FBK Stadion 

.....-:, Vrijdag 27-09 Avondinstuif 
Zaterdag 28-09 NK Ekiden Senioren/Masters 

Purmerend 
Naaldwijk 

NEA Volharding Programma? 
Olympus'70 

Za/Zo.28/29-09 Clubkampioenschapweekendi Net als 05/06-10 

Za/Zo.28/29-09 Meerkampen AC AVN 14-09 ! 11 .30 ELEKTR.! Brakkenstein 
Nijmegen AVN Venusstraat 32 6543WJ Nijmegen 024-3789761 J arts@chello. nl 

Zondag 29-09 Stadloop Maastricht Maastncht St.Stadsloop WEGATLETIEK 

Zo/Ma .29/14-09/10 Asian Games Pusan (KOR) 

OKTOBER 2002 

Zaterdag 05-10 3" Kogelst.wedstrijd AC lnst I AV'47 13.00 Hoogev.weg E-ma1l: h.h.de groot 
S::s!<oo;:; 1-f c!e G:oot \'c.;;ellaar: 45 Z77i KJ Soskooo G172-23J235 rai>Naï:adoc nl 
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Zondag 06-10 WerpVijlKamp Sen/Masters AV Zuidwal Aanvang: ? Meentweide 
HuiZen 28-09? B.de Jong Stem 14 1261RK Blaricum 035-5231535 bartdejong@wxs nl 

Zondag 06-1 0 Bredase Singelloop Breda SBS WEGATLETIEK 

Dinsdag 08-10 Coopertest + 5000 Sen/M Athlos Instuif 19.15 uur E-mail: Gijs-Els@ 
Harderwijk G.NijhUIS Weverskamp 46 3848 CR H'wijk 0341-427503 zonnet nl 

Dinsdag 08-10 Herfstinstuif Cialfo 1900uur Qolor Techbaan 
M.Witsenboer B.v.d Feltzlaan 6 8162MB Epe 0578-ó12046 woc@cialfo.com 

Woensd .09-10 Uurloop Roosendaal THOR 

Za/Zo.12/13-1 0 Meerkampen Vóór 09-10i Clytoneus 13.00 uur Sportpark Cromwijck 
Woerden T.v. Veldhuizen Theeroosweide 45 3448 ZN Woerden 0348-419434 

Zondag 13-10 Werpdriekamp AC 07-10i AV Start'78 13 30 uur Middenwee 
Steenwijk Stuwwal10 8332 KL Steenwijk 0521-514186 hes@solron nl 

Zondag 13-1 0 Marathon Eindhoven (NRC) Eindhoven St.Mar.Eindh. WEGATLETIEK 

Zaterdag 19-10 Kogelslingerwedstrijd AC AV34 12.00 uur Sportp. Orderbos 
Apeldoorn C.Rosendaal Meibloem 4 7322 TM Apeldoorn 055-366317 3 cordaal@tip.nl 

Zaterdag 19-10 Coenecooploop Waddinxveen Gouwestreek WEGATLETIEK 

Zondag 20-1 0 Herfstwedstrijd OSS-VOLO 11 .00 uur De Schutskamp 
Oen Bosch 1 00 800 hoog kogel ver speer Vóór 13-10' ronasask@hetnet. nl 
R de Vries Fregatlaan 56 5237 PT Oen Bosch 073-6445465 

Zondag 20-1 0 Werp4kamp AC 13-10i Sprint 11 30 uur 06-21500955 AK Steupbaan 
Breda C.de Ridder Groene Woud 25 4834 BA Breda E-mail : keesdendder@zonnet.nl 

Zondag 20-1 0 OL Amsterdam Marathon Amsterdam St.A'dam Mar. WEGATLETIEK 

Zondag 20-1 0 NK 100 km Senioren/Masters Stein Ceasar/KNAU WEGATLETIEK 

Zaterdag 26-10 Oouwe Smit Trofee AV Swift 10.45 uur Sportpark De Wijher 
Roermond AC werpvierkamp Vóór 23-101 Email: rvaessen@ 
WSSwift Postbus 1190 6040 KO Roermond 0475-331718 hetnet nl 

Zondag 27-10 West Brab. Herfst Marathon Etten-Leur St.Mar.Brabanl WEGATLETIEK 

Zondag 27-10 Pim Mulierloop Velsen Suomi WEGATLETIEK 

Zo, en daarna weer gezellig voor het 4• jaar indoor naar Gent, Dortmund of Zuid broek!! I 

$SUZUKI 
~M~----------

Z.A. T.U . Suzuki Utrecht bv 
Jutfaseweg 178 
3522 rlP Utrecht 
Te l. . 030 28 81 011 
Fax· 030 28 98 713 



RICHARDS 
OPTIEK 
BLOEMENDAAL 

Bloemendaalseweg 48 b 

2061 CL Bloemendaal 

Tel: 023- 527 67 69 

e-mai l info ® ri c hardsoptiek. nl 
www.richardsoptiek.nl 

KOK HOliD1 HET 
ONROEREND GOED 

fN EEWEGfNG! 

Makelaars en taxateurs onroerende goederen 

Overveen 
BLOEMENDAALSEWEG 245 (2051 GC) 
TEL. (023) 541 00 41 -FAX ( 023) 541 00 42 

Velserbroek 
STER BASTION 104 (1991 WB) 
TEL. (023) 538 66 44- FAX ( 023) 538 71 60 

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

~-~~··~ 

9002 
CERTIFICAAT 

~~ 
Gncr M•Kf l AU NVM 

IMPORTEUR 
VAN 

KWALITEITSWIJNEN 

Ge11 Jan Reinders 
Kleverlaan 11-13 - 2061 TB Bloemendaal 

Telefoon 023-527 44 77 ~~'"0 t 00";., 
Fax 023-525 56 40 ~ ;:w \ ;; 
E-mail: bloemendaal@hemibloem.nl ",., ~ Q"' 

1(-lf N ~c,"" Web-site: www.hemibloem.nl 

KANTOORBOEKHANDEL 

PAPYRIUM 
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PETER EN YVONNE 
SLOFSTRA 

BLOEMENDAALSEWEG 78-80 
2061 CN BLOEMENDAAL 

TELEFOON 023 - 5 25 36 20 
TELEFAX 023 - 5 27 31 42 
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