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le jaargang Augustus 1955· 
Of f icieel orgaan der D. A. ïT. nATîWDI'~S,. 

Secr. W. 3 . v . Opzeeland- de Vos~ 2e The e mss traat 42, Haarlem. 

Nu vvi j voor de eer s te nmal i n het nog zee r prille be staan van onze 
vereniging me t een club b l sd u:;_t\:o'-"10n > is het ongetwijfeld g oed voor 
alles.e~Jrn le feiten te. mern?re~e1J, r::::e t?~ éL e O]:E'ichting van onze 
vere111g1ng he bben geleid. JeeQs ctl~ge t1Jd waren diverse leden van 
de vereni ,ging '1q-it a 11 het n i et met ~-·et b'; stuursbeleid ee.ns. De cri
tiek richtte zi~h voornon~lijk teGsn en%ele l eden van het dagelijks 
bestuur , die zich naar a0 mening van ~ie leden, n iet voldoende be-

. h' 1° t 1 ~ . t . . 1 z1g i e Qen me :ie c i n e rne verfjIE'~::ngs_L,::::ve n. Op de daartoe gebrui-
k elijke en reglementa ire wijze ~ro0f~AL t oen eon aantal v an die le
den het be st11 ur van : ic i t n ;, tr:.'-S uit :o;chr:i .-jv:ï ng -vRn een bui tengevvone Al
gemene llergé'ldering, waa ro p de pr oblen e n bo sproken zoucJen k.unnen 
wor den en V<n.a r raogeli j1c · en ::tf-1 t h oo p ten allen - een o p lo s;Jing be-
reikt zo~--kunnan wor~en . V~l , ~ie buitengewone Al g e mene Vergadering 
kwam er. Wannee r wij hier de vc l k omen f ou t ief gos t eldo en beledi
gende convo c~ tie buiten bcs~~o~~ ing laten, dan wjllen Tiij hier wel 
naa r vo ~en breng en het feit, dat dive r se l eJen , d ie de brief tot 
uitschrijving van ~ .A.v. ondoTtckenden bij dJ voorzit uter thuis 
werden ui tgenoc1igd, wRar ze niet een ges prek met de voorzitster 
hadde n, dat we hael c;e1;11oor' gevonden zouden :t1eh~x~ n, maar z e als 
he t ware "verhoord 11 werden. ·3or;r t wJe manne lij ke pe r s onen, die on
ge t wijfe ld me t '1Git 2;, vertonden zijn , rnaclr in èleze aangelee;enheid 
toch nie ts t o ze g3en hadden . De E . A .V. i s door een volkoLlen gebrek 
aan leiding een g root fias co GB\;ordon . Tiederom het a fne men door de 
v oorzit ster v a n ee n soort "V'JI'h CJ or" s pe c ianl va 11 o nke le jongere 
leden, geen stemming, geen enkel reëel bc@iddelingsvoorstel, wel er 
bleef voor de o ppositionele g ro ep oigenli jL wei n ig over, dan bedan
ken. voor diverse leden be t ekon~on dRt het verbreken van banden met 
een vereni g ing , waa r ze tien j a r en en moe r z ich hee l s ood hadden 
thui sgovoo ld. 1,Jaarmee ze l i ef An l ::?oci. hadden ge dce ld. Zij zullen 
nooit verge t e n, hoeveel vreugd::; z:Lj ann iiGi ta 1 i t e danken hebben ge
had. Om te blijven in eon vereni g i ng e c h t e r, v1a'1.r men, als men het 
m.ot de c;ang van zaken ni e·t; eu YJs :Ls, 11 ls r addraa ier wordt uitgemaakt, 
wa s he n onmo ge lijk. Dit a llee n om het feit, dat d o bestuursleden 
ni.o t alle macht op hun p l ant sen r!i llen bli ,jvon, ook al 1nmne n zj_ j 
d~ hun opgedrage n t~ak nint volbrengen . Daa rom h e bben )2 ledon 
en blo c bedankt en i s een nieuwe voroni g ing opgori cht. Of deze 
stap juist is gewee st, do to ekoms t zal dit moe ten uitmaken. Op dit 
mornen t kunnen wij alleen maa r zeggen , dat we hard, r10el ha rd aan 
h<:=;t we rk zullen gaan om onze v ereni ging zo s po :;d i g mogc l:L ,i k een 
goede bas i s t e goven . Er is al veel we rk v e rzet in de afsc lopen 
woKon , er ZQl nog v ee l meer gedaan moeten wordoti in d~ toekoms t. 
D'Jar z a l i.n d it eerste nu:nme r vr.rn on,s clubblad ongc t vi ij fe ld nog 
vff:J het e .e. a . over go s chreve n wo rden , 
'Nij wille n besluitc;n me t he t volg8nde: He t ii:; nu zover gokornen. Vlij 
hobben ons afgeschGülcn van "Gj_t;a·; en eo n n ie uwe vere n i r;:Lng opge
ri_ cht . Beto~>:ont dit, dat wij een v ij a ndige houding, om maar di rect 
eon g root woord t e geb r u i ken , t egen onze oude vereniging moeten i n 
no r.1o n. Geensz ins. ·, ;GitE1 ;' bos t as.t en 1'.A'L'Y'ODES 1 i bestaat nu ook. Eén 
van de belangrijkste taken, dio he t bestuur zich voor oge n stolt, 
is de verhoud_ing tusse n "G j_ta'7 en onze vereniging zo s p oedig moge 
li ,jl<= normsa l te doen 1-rn r dcn .. vr i j hopen denr tne o p de modowcrking 
v an he t 11 Gi t a - bo stuu_r !î, we e L:;un llas.rtou de nedó'wo r k ing v a n a l onze 
l :;ëic;:CL o Geen afb r a.al{:poli tj_ c;k tooj::;::t~'\ ['Cn ten o pz i cht e v a n 11 Gi ta 11 , dus 
gcfln prantj es versp r e i den ove r '1CatG.;; ' niet t:r2 c h to:n me isjes, die 
Del 1"cg iic1 zijn ove r t o halen bij on s t e korn:n enz , Wij zijn or ven 
cvor t uigd , da t ·dit tot nu toe n:ic t is v oor,c';1. k omen. Zowe 1 onz e ei
gen l ed8n a l s buj_tcns-~~aan(j.crs J.z:1 rnnun orv2.n o\1cr tui g c1 zijn, da t het 
b r::;stuur er namdcttond. o p zal tcc::-',io n, dat JLt zo z a l bl ijve n. 



En nu allen hard aan het werk tot he il van onze nieuwe v e renig ing. 
Dan moet h e t lukken . 

He t boE;tuur. 

Voor de l eden on donateurs, aa~ ~ ic hot noc niet hakend i s, yolgt 
hj_er d o verl<.:laring van êL? n a2m "J'. rS:11 ' CTr:::: 2 ·\ , 
D:i. l: i:s afgo loid va:n AI'h _; ~, v ·' . , ,:~ 1\I1.J ,~; (,-:. ,r .cJ!:' ~:· .S:c)orton . 
l) ~ 1L;c c:: J_",k lodlD.('; J es t :o;a t n~ t: G:~(J C n -':;i· ,·:_ j_n 4 n c;spa}:;: not wit bovenstuk. 
Vore d .. )1.:c. ncn, cL~e dit nc· s a a n wLU.cn scha ff e n, v ~~·.t ! :rijgbas r bij 
Spn :: t'LJS0.Zijn G-ret:1a do Bruy n, fr1•J:i.jridersl2:tJ1 7 , C:(· ocn b:::ockjo me t 
wi ti..e oies en ·wi t sh:L rt !fü;t e mb l eem o p do lint·c ~:· '.7.J.jd.e . Do broekjes 
kunnen tegen b e t a ling v on d e kos~prijs bestci~ uord~n bij het be
stuur. He t emble e m. is a ls n ovensto a ndc C:cJ' lJuoic'U.n g . 
Enke le lede n hoblon 7.ich spontaa n ~Hln.g •. ;bod..:.;n OliJ. c~8 
broekjes en ombleoms to v orz org \_m, L, OCLa t ëc c jç '·. ~d: o n 
v o e l l ager liggen en wi ,j ook 11_r• :1f ,:i:rm ui t k o:-11c: ::i. . 

TRAI~UL.G : Door d e spontane r ;Y'' :,:;1. ,) ·: i -~ n g v a n h e: t Be stuur dor V . V . 
l3fë:) i1[,-:·r:èï.aa l ho b ben wij de b e;:::~ : L .1 .<:ci :::g ove r e e n pr a c. ht v a n trainings
ge l ; g crLbe1.c1 's Maandags en ' s '.";C ')l.Lf3·~:_ :J.gavonds 70..n 7 tot e .4~î u. op 
hot v l., ld vo.n Bloemendaa l a a n ~" c 8 rc: -lorodowc:g . Kleedkamers on dou-
c hes z;,;:11:wo z:Lg . He t trainen (! C:~> cl- ,_ , _,-1_·~ in ee n tr~ining spak of lango --
b:;~o o 1:e c :::! ":;ru i on staat ondo ~~ :i u -L ,~~ L11P; 7 a n cle Hoor C . Husoler on 
,T ._ ,J < H 1 •. llc:ms • 

. AI 8 ':::: ?J1 1 : i·:r:r~ LEDENVERGADERING : Dc'.6 0 z aJ. s ohc u rle n worden o p Wo e nsda g , 
'ï' ·>~·5,~-~-- -=cc:·d-on_c_n-·a.·o-nätó1_1-i~s zulle n hierover no g nader bericht ont-
1rc.tr .:; i....~ ·1 g 

OI ~FE:::lL=: NC.!.E T,:J!GD,STRI.JDEN: Onze uc r3to ornlo :r lj_ ng e vwd stri ,jc1en waar-
· ··- --' ·- - . . " '" .. -"---- ···--"--------··-- ' ' Ph n o s~. onze gas t en , do K. N. A. TT. J e don moge n deelnemBn z a l gehoude n 
~oYdo ~ Gp 11 Sept ember a . s . op h e t 7 c l d a an de van O. do Bruyns traa t •• 

• .i:,.i ~_ .-) :Lo c'i.o r.. doen hier natuu r l ijk aa 'IJ. rr,cc , oo};: clG ni c uwelJngo n . Vor 
LL" re oi J zcnclorh edo n komen in h e:: t volc;o nd club bla d . Houdt clu;:3 a llo-
111~ t:, :l d::zE; Zondag vrij. 

Voor meisjes V'ln 1 2 t/rn 16 j na r bodn.:1.ag t cle contribu-
ti e f . 1, 10 p . m. 

Dame s v a naf 17 jaRr f . 1, 35 p . m. 
01 .::.. 0 uv.ro l e den be t a lon bij hun opgave tvrcc ma ande n contributi e voor-
1 ·~ -~- - '~ f' 

I.~DEN: 

L ' .i' \ i (!ll ..3 t i Il 

.:1 o C' a s t c; l 1. ,i n s 

'.!1{. T' ~•_-.i. ·.i t (; Y 

'J ') I\i[c. l c s te i I1 

J . J" Mer t ens 
L ., () n r ust 
.A, J.:-: Rooy 
} • .~-) (; hj_ llo rt 
:L , Sc h o erE,1a kc r 
.:.T "I\f[ 1) Ta.:c.k:G Il 

6-7-35 
::>-8- 38 
n 4 r'7''7 o - - ~) ) 

')') 0 17 6" 
'- 1:. - .J - J 
19- 7<57 
l J - 5- 4:? 

Ma a n c..1eg , ..!.. Aug ustus j_s cnz c ::rou t. 1r1:; c r v oor t wo e j a a r v e rtrok k e n 
n a aY t e t vorre Ooste n. Rij wc ~1s ~ n hum oon bahc udc n vaa rt en h ope n , 
da t h :i. J : wa nnee r hi j \A . n '!,:::11t C '' P 0.c . brug staa t , ook a f on toc.-pno t 
7ijr D -, d ;:lC' ' tRn b i j r'h r i~ ÏT ,;, ; :Ti ( \ •")':;1n , : r;r:i_ l ~ijn ;i-..,.t~~ .~A 
~ .1 : ' --~ L •J -,: -'- " ' J'··· ' ·· ·' 1 ' J :: ' ~ c L:J 0 ,'· ' C L •. ~ e • , -: _ ~,!_ :.·~ .. 
Jol:Cc .. c_" e _•u••.g Jrnc1 t G·::m [HJ. '1r wcl\: \)Y' r;o l<::.Ji.c n op cl c tra 1111ng rnot .ncoc-
s1J Y· ~ . r.. ;,.::i ( n '1,J '1 1 erck o l 1c ~ t .~t b c z ccn cL Zi.i is rom ge do omd e nke le; 
V: C J '=u~:. r--<:; ;~ .L c·:··~1 .r· b OG.11 t n h\__:: · ;~ {~· .L ·L~' ~3 ! . (_; z_L ttc n. ~ ·: . :!~-\_ , ·-~ 1~ goz j_c n d_G \To l o 
héL1ri_ ~C]', 'J 'J:_ nfjC E o r, d a t ' ·p o :Jt J iL l·c l ee t ho.2. r lJ c h t c r t e dra g e n. Wij 
1WJ ü s c; ri. ·~1 .:i ::1 :i e.L .:.. e n e en s p oc ctig tw r s t o l toe on 1-wp.::m , d a t z i ,j we er 
~ p c..-, (i.~g i_n. 0 n ,3 midd e n za l zi.jn . 
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le jaargang n.o. 2 

Officieel orgaan der H.D.A.V. 11 ATM:ODES 11 • 

secr.: H.C.Takken, Trompstraat 49 . 

September 1955 . 

Als nieuwe voorzitster wil ik even het woord tot jullie ri-iehten. 
Ik hoop, dat ik deze taak naar ieders tevredenheid f al .vervullen.
Veel werk moet er nog worden verzet. Dit is niet al.Leen de taal<:: van 
het . Bestuur,. éi'och wij vragen de medewerking van alle leden. Elk lid 
vrnrkt op zijn eigen manier mee, om de naam 11 ATT:IODES 11 en onze groen
witte kleuren omhoog te brengen. Vooral door een sportieve houding 
op de sportvelden. De onderlinge zeskamp op 11 September hee~t hier 
al veel toe bijgedragen. Van diverse zijden hoorden wij venvonderde 
vragen. n Is dit een vereniging, die pas tvrne en een halve mao.nd 
draai tn? 11 Nee, dat geloof ik niet". Dit is een sympathiek geluid en 
onze neuzen krulden dan ook behoorlijk. Maar v1i j zijn er nog lang 
niet. Ieder moet zijn steentje bijdragen b.v. door het werven van 
nieuwe leden en donateurs en zo bouwen wij dan t.::izarnen verder. Laat 
het niet op een paar mensen aankomen, doch vJerkt allen Van klein tot 
groot mee, om 11 AT1\/IODES 11 en dus ook de darnesathletiek in Haarlem op 
een hoger plan te brengen. 

RIA. 

Y_.i\.l'L]I]:_':Ç__§_ECREX@J_MT_!.. 

VERSLAG LEDENVERGADERING: 
ànzevergaderiïîgwerd-gehouden op Woensdag, 7 September 1955 in de 
cantine van de V .V .Bloemendaal. Aanwezig v-raren: 37 leden, twee 
trai ners en dri e donateurs. De vergadering werd om 7.45 u. geopend 
door de voorlopige voorzitster Mevr. P.H.Hagtingius-Verkerke. 
Zij sprak de vrnns uit, dat de I-I.D.A.V, 11 ATMODES11 zal uitgroeien tot 
een grote en sportievè verenjging, Zij bedankte tevens de V.V~Bloo
mèndaal voor do spontane medewerking, die deze vereniging heeft ge
toond door het beschikbaar stellen van een trainingsgelegenheid. 
Een aantal Heren m~n. v.Opzeeland, Segerius, Takken, Ruseler en Wul·~ 
lems werden hierna bedankt) voor de grote steun, die zij ons vereni
ging hebben gegeven, een steun die vooral in de oprichtingsperiode 
onmisbaar was. Tevens werd hun een aandenken aangeboden. 
Nadat de diverse verslagen waren voorgelezen en door alle aanwezigen 
accoord werden bevonden, ·werd overgegaan tot de bestuursverkiezing. 
Daar er geen tegencandidaten voor de diverse functies waren gesteld 
werden de door het aftredende bestuur, bestaande uit: 

voorzitster: P.H.Hagtingius-Verkorke, 
secr./penn.m.:W.H.v.Opzoeland-do Vos, 
wedstr,secr.: H,de Graaf, 

gestelde candida ten geinstalleerd. 
Hot bestuur werd als volgt samengesteld: 







- 4 -
Hot was dan ook een fantastisch gezicht, die tafel met glimmende 
bekers en verleidelijke taarten. Toen kwam een mooi moment, vrat voor 
velen een verrassing was. Onze vlag ging in top. Trots 
1;.rapperde daar onze .€2.'.'.9~_n-wi tte kleuren. Nog wel zonder 
ombleem, maar dat komt nog wel. Nu •••••• i zonder wat was 
de vlag ook weer niet, want Wil had gezorgd, dat or toch 
Yrnt op kvmm te stD.an in de vorm vaan een schroebrlek. 
Ik zag hot als symbool van de drukte, die zij de gehele 
week had gehad met het broekjes mal~en, maar dat kan aan 
mij liggen. Een ieder ziet zoiets anders. Wij gingen daarna 'gezamelijk 
inlopen en al gauw klonk het eerste startschot. Het klonk ons als 
muziek in de oren. Daar ging dan de eerste serie van het veel omstre
den 11 ATMODES 11 en je voelde je als overvvinnaar 1 omdat je er voor uit 
mocht komeno Tussen de loopnummers door werd een groepsfoto gènomen, 
allen in clubcostuum. De broekjes deden het zo goed, dat ik bij de 
dameswodstrijdploeg hoorde opmerken: 11Hij zit zo fijn, het is net of 
je niets aan hebt en het gaat er veel beter mee 11 • (Paula, red.) 
Dit is nu not vrat vlij hebben moeten, vrnar of niet? De nummers verlie
pen vlot; vrij vermaakten ons best. Doch wij waren niet do enigen, die 
ons vormaakton" Onze ouders, di o in grote getale op waren komen dagen; 
herkende in elkaar vroegere schoolkennissen en stonden gezellig oude 
herinneringen op to halon en bowonderde elkaars dochters in diverse 
prestaties. In sportieve strijd vloog de dag om en voor wij het wisten 
waren wij aan de prijsuitrc:::iking toe. 
Het begon zo goed, met een stevige omhelzing V8Il Rie en Kees, da~ 
er verscheidene heren spijt hadden ook geen beker beschikbaar ge
steld te heboen (Volgend jaar Heren) 
Vervolgens reikte Ria met eon pittig toespraakje de overige prijzen 
uit~ Joke vond het oog moet ook wat hebben, wsnt toen Wil haar aan 
eau de cologne liet ruiken; kwam het in haar oog · terecht. Het deed 
flink zeor) doch dank zij onze E.H.B.O.er de Heer Klumper, was het 
lood gamv geledeno ' 
Na een dankwoord varj Hia tot al degenen die medegewerkt hebben om 
deze dag te doen sla5~n, gingen wij .allen tevreden huiswaarts. Ik · 
vroeg naar bed, om t s N[a8Ildags maar weer fit te zijn (om de grote 
was te doen.Red.) maar dat was een desillusie, krom, blauvv 'en stijf 
niet in staat iets te doen. Alles deed zeer, zodat ik erovar dacht 
om nooit meer mee te doen. Maar als ik d8Il vol trots naar mijn tegol 
kijk, die ik heb gewonnen, ga ik nog harder trainen om te probere:n 
volgend jaar de beker .te winnen. 

. Y Jt]'! _H_E_'.j' _ _'ï:l]i;Jl_STfil_J"DSjl_C_filj:l_@.I}lAT_,_ NIESKE • ~ 
Willen de do.:i:nes er.,_ me}.sjes, die do K.N.A.U .-contributie nog moeten 
betalen, di t voldoen aan Ria • 

. Q.!JJ::..E_EJ~JlSJ)~~ _Ql1QJ~Bk I_IT_G]~_ .. _Z_E_~J~,·~-!. 

Aangezien Nioslrn al z e aar dig heeft geschreven over de onderlinge 
zeskamyi: behoeven VJi j c.l.leon maar de technische kant te beki jkon. 
Zoals r ·i j veryrnc.l::. tton" lcw"1.ill onze allround. athlete Rietje de Vries 
als eerste :: n b0:c. bs :z i -'.: \':J.n de wisselbeker voor de dE1.mosvrndstrijd
p J n 0~ . Ni n ~ ~ u ~ ~1 d t u nede me t Gonnie op do derde plaats. 

4t 9 -



- 5 -
Do spoorworpprestaties ZlJn niet slecht, Zonder specialisatie 30.62 M. 
vo.n Rietje, 28.62 M- van Nioske en 27.86 IVI.van Paula (nieuw persoon
lijk record) zijn toch gpen.slpch:te prost.aties. Voor . jou Paula de 
200 M. en speerwerpen. Ondànks ):let gemis aan een springbak van de 
zomer, vmren de prestaties pp he.t verspringen niet achteruit gegaan. 
Dit is opgevangen door een goede, looptraining. De 4. 79 IVI. van Ans de 
IVIooy, de 4. ?2 l\~~ van Gonnie en 4 ..• 67 IVI. von Elly Claassen openen 
nieuvrn gezichtspun:ten. Over. do gehele linie was het verspringen goed~ 
Hot hoogspringen was een malaise.nummer, uit de prestaties spreekt 
hier hot gemis aan oen spri;ngbak, wol, Bij do meisjes wedstrijdploeg 
word ook op sportieve wij ze. gekampt. Dat Eof, ondanks haar angst voor 
het latje, toch ruim eerste. werd, was oen verrassing, Martje Laadstra 
logde hes lag op de tvroede p_laats en Tonnie Bouman werd derde. Eefje 
verbeterde ool-<: haar persoonlijk ~ecord door 4.89 IVI~ te springen. 
Tonnie .· .bracht. hot er. op de BO M •.. keurig van af en vrord eerste mot 0. 6 
sec, vo.o!'sprong op nummer ty{eo i .n 10 .4 sec. 0enny als jij geregeld 
blijft tra.inen on aaardoor .meer. folheid krijgt, dan gaan jou presta
tios ook nog _stukken, voorui.t. Je. 10.9 soc. en 1~35 M.hoog mogen or 
zijn. O.ok de 1.35 M. Yan Ri"etje Segoriµs is prima. Coby Mertens 
gihg mot de beker van do dames n.ieuwel.ingen naar huis. Leida Augustin 
bozotto do tweedo plaats, op do l1ielon gevolgd door Anneko Schillert. 
Al~ jo voet ovor is Coby en dan oen geregelde training, dan zal jo 
eens zi,en hoe goed het gaat .• De 1.25 l\II, hoog van Ans do Rooy v-rns ook 
~cd .. ot onverdienstelijk. Even.als cle discusworp van Anneke 21.56 M. 
Door he,t . ontbreken van Doröthé w.erd L0ny Onrust eorsto bij do mois-
j e s nieuwelingen. Coby Male.stoin gaf goed partij. Anki moest op ver
:~ chillendo nummers v.erstek . laton gaan .door oen omvilligo nek. Probeer 
t och door toz8tten .Ank. De. 1~30 . M. van Coby zonder techniek ·was oon 
~ orrassing. Ook do discusworp van Leny 23.60 M. is oon vermelding 
waard, ·· 
Bij do juniores C ging 0olrn Takken mot do erepalm strijken, met Ineke 
v. d .Burg als goede tweede ·~ . · Joko · ·1u:berti bezette de derde plaats. 
Vooral het hoogspringon van J .oko Luborti , Viel op 1.10 M. voor zo'n 
peuter!!! I Op do 80 ,M. 'on verspringen vrns Joke Takken eorsto, doch op 
do tochnischo nummers moest zij in Ineke haar meerdere erkennen. 
Hieronder do gedetailleerde uitslagen. · 

)(' ~~.?._v~f~~tBJJ"_Q:PJ~Q~_Q.~--i-~~l~i~{C:-~3 ~~ ~t~--·~-~-~~-Ö·ê_-~-W.~--}~f ~l--}~~qt\\t . 
)( N-Wullems-de Vries 13.- 4 , 96 1035 25.29 28,62 8.25 3306 11 

)( G.Takkon 13.- 4.72 1~25 25 . 60 25~05 6.24 2787 tt 

pc P,v.Egmond 13.9 L!-.66 r.25 20el2 27.86 7.22 2596 Il 

A.do Mooy 13.'+ LJ..79 1.30 21.35 17.90 6~66 244Éb n 

R.Ineke-de Vos 14;- 4o52 1.30 20 : 24 23,46 6,715 2384 11 

G.Boerboom 14 •. 3 4~?2 1 . 25 28,52 15,13 6.60 2125 11 

c .v.Rooden 14.1 4.3051.30 20 ,.54 15.46 7~70 2106 11 

)(' W.v.Opzeeland-de Vos 14.? 3.6'5 .1.25 17.78 17.25 6.01 1525 11 

E.Olaassen 14.8 L~.6'751.30 lli- , 15 ong~ 5~27 1253 11 

DAMES NIEUWELINGEN. cr:r\forro-n.s------~ - 14.3 3.70 1.30 20.05 18"02 5 .10 1687 fl 

.L.At!-gustin 15.1 3.80 1,20 17 10 16.30 5 48 1323 fl 
-'- ( L 

A . 'Schillert 15.- Lf- .10 1~20 :~ l. 56 7o61 6 ., 28 1 .322 Il 

D ,KL jn 15.6 3,58 1.10 ~~9, )D 15.27 6 u98 1260 tt 

A. ,dc Rooy 16.5 4~08 :l,25 16 "?8 s.92 7,05 10.82 Il 

L . SchoenmeU.-<:or 16.9 3"40 1.15 17 - ·~ llt63 5 .58_ .719 fl - . 
- 6 -
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A~ .:"C_0.:î-_TI;3 .. JIBJ)_SJ~J~"J:.JJlR,I,_0_~9-.•~ __ 8_0_"_Tu1 ~-..Y er:~ .. h~.·-·_qJ s c~ . .?J?.~-~ _J:;_çi__g_oj:~J~() t çi._a,:L__ ~ 
E.T . d . GoG S .. . 10,9 s.4.89 1.05 24~30 23.55 8.51· 2856 pnt. 
JIL 1~o.udstra · 10 ~ 9 · 3.90 1.35 20.60 19.62 9.0_,? . 2636 11 

'. l( T , Ek .u::nan. 10.4 4.64 1.20 20.60 15.80 7.-- 2482 11 

0 eGu0 s ománs 11"4 4,53 1.30 19~87 16~32 7,76 2388 11 

rL 3ogoi~i u s 11.9 4,13 1.35 19.94 19.07 .. 8.2) 2365 Il 

T" v . Wavo~.0on 11"5· · 3.94 1~30 18.60 21 . 30 6.72 · 2175 11 

ILWo.:cmordaro. 12.~ · 4~28 1.20 20.50 16.60 8.12 2132 11 

J.Knbynshorg 10.9 3~82 1.35 12"57 13.93 6.97 1800 11 

TuL. v.WJ.jkhui zon 11.5 · 4.33 1,-- 14.78 18,36 6.40 1717 11 

._ G.,VcJ:•mc.or on 11.4 3.78 1.30 17.86 8.-- 6.92 14-90 11 

0, L,;bu vrc 12.1 4.11 1.10 15.53 11.30 6.12 1278 11 

xT· , TakkÓn 11.1 3,92 1. - - 14.90 10.57 5•59 1253 11 

I\.]'or"nis . 12.- 2.80 1.20 11.85 14.85 4~78 1015 11 

tn:E ~~.SJES NI EUIJIBLINGEN: · t~ .-öri:i~:u.·sy·~ -- · " .. ---·-·--- ----
O , Ma:ï __ os t o i n 
H oD:h n.n ob o 
A~ Ot:i.ste lij ns . 
. .:rI:J'I~ o 21.E_ S.::·5L ''·· 
J "'I D.l:l.~on 
I:v . d , 3n~·g 

.J~ ~ :: ~; ;. .b o r: tj" 

() o \~J.Lmp 0:1'.' 
li . Hc CltJ OCr 
L • ·7v armer cl2.m 

11.8 
13.3 
12.3 
13.7 

12.-
12 .9 
12.7 . 
13.9 
13.9 
13.6 

3,94 1.15 
3.82 1.30 
3.58 1.15 
3.38 

3.9~ 
3.90 
3.45 
3 ,07 
3.30 
3.30 

1.10 
0.90 
F.10 
0~90 
0.80 
0.90 

23.60 
18.10 
18.50 

15.95 
16.80 
12 .36 
10.35 
12.45 
11.07 

. " 

11.64 
17.73 
13.o29 

12.77 
13.24 
9.06 

10.92 
6~22 
9~06 

6_.10 
6.13 
6.03 

5 .78 . 
6,64 
4-.58 
5.67 
5i05 
5.12 

16.64 il 

1534 Il 

1326 Il 

36 rr 

:~ 306 Il 

1121 Il 

524 Il 

181 i l 

128 11 

117 Il 

Ln j w -C v oJ.gGnde clubblad zullen de clubr ecords wordon ·opgenomen,. 

1:~::_. ) b.2c i't op do onderlinge wedstrijde n .p 0.r onge luk de gympjes van 
A:1Lc kc Sshi.:Llort moogenomen ón kleinere laten staan? Kijk allemaal 
,_: c ~ ;pull en ovon na, vrn.:1 t zij is hierdoor zoor gehandicapt·~-/ 

rr~-~,,, ._") !C;::1 · - ------·-- - - -- W .î · -

:;:::1 h~·~'-~)~;"j_ go 1
clubblad heqb e n Yrij verzuimd t o v~ei'.'"don, d e ~NIESKE 

c p 26 ;Jun i i s uitgekomen op do 80 M.Horden in d o wedstrijd FRANKRIJK
rTJî I::iERLJ.-1.J\m , 'ïJO l lco gehouden we r d t o -LGNGWY (Frankrij k ). Door een wog
schi otond. star t blok en daarbij ook wodstrijdzcnuwon plaatste zij z ich 
a l s 4o in 12.3 soc. Eon goede training on je zult zion dan kom je 
wo ór on der do 12 sec~ 

--~-..------- .... -; 

]'JMJ\ll ,_0..1_UF.BJ;A.D_.~ · 

Nog ,3 -f.:: 2 08.s i-. cl)ben vnJ g een r e acties ontv8ng en omtrent e on goedo n aam 
Yoo:·,_. c n.s c l ubb:i.ad . Ook niet Ç) f julli e "DE START" go s chikt vond on.., 
D0:~c a r oens over na en schrpom niet j~ ide oän i n te zenden. Ga arne 
" r u'.'. ;:" ; ·· ::; ll ,.., t; 0 1) 8""' " v --~ . ""' .. ·· . \...1 'J . ...... " 

k~o_c.t_:i,}' i .c_é\t.:~.o. _V_é\Il._ _9_~~_o __ yo)_l_ •. " 
·Kont ieder · lid hem al? 

Akk l a ; · akk l a, h op , h op , ho~; , 
AT·"~!IO-DE.3 . moet :'.'.aar è e · t op . 
Aklcla, al;:lcl:o. , s :·.0- S, . . . 
Voor AT-D.tIO- DES op de b ros. 

• 
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YEB} . .AJlJlj)AQ_S?_Ç)_T~-

.J l:m con vorj aardagspot, ·wolke onder do berusting is van 
-d• Zij zal elk lid~ dat jarig is gowoest aanschieten en het is 

" .1 de bedoeling, dat deze hot aantal jaren, dat zij telt, in centen 
~n do pot doponoert. Vari de opbrengst wordt materiaal gekocht. 

!.lI__I,,__.A,_Z_~}{ _y.Q_QB"JL.._ .•. ~.·-·-·-~-·-
Bru ine bonen zijn meestal g.eon snello benentlll (Athletiokw.no.16). 

Sl\JLJGGER •.••• " •• _ _ ...,. .. , ....... "." .. ---·· " -- . .._. ---- <:'-· ....... --- -· -~~-... ·- --- .... 

Het gebeurdo tijdens een belangrijke athlotiekw/edstri j d van een niet 
KNAU-instantic.Hot estafettonum:rnor was .aan d'e bburt on bij elk wissel 
stond oen wslrnnde wisselpuntcommissaria. Eon der meisjes stond op 
ha'ar wisselpunt on paste op do bekende manier oen aantal voetjes uit. 
'Op dat moment g;reep de toeziende vdsselpuntcommissaris in en voegde 
hot meisje toe: 11 Meisje, je vergist je, we lopen do andere kant uit 11 • 

. . · (Ath10tiok11-r.no.17). 

'Als . . . §.!LW:@.D'.P •• ~J,PJ.SY_J!RD '· . ~ '?:\.. .. · .. · ·" ~ff .. l/··· ~ 
Dat....... WlJ die papa's toch niet hadden.,.iJ~ · · .... ·c-·"---1 .. ~' 
Dat ••••••• Do laatste veldtraining vo;rregend is on wij zwemmondo 

naar onze fiotson moesten, 

Dat ••••••• Er 41 broekjes naar maat zijn afgeleverd en do naaisters 
van 11 ATMODES 11 J.icht()lijk overspan.non zijn. 

Dat, ••.••• Rietjo Segorius mot oen bosj o bloemen, drie donateurs 
wist to werven. 

Dat ••••••• ons materiaal woer is aangevuld met oen stel hoogspring
.standaards, 25 stcekponnen on di ve.rse verplaatsbare kloer

·'· haken. 

D a.t •••• ·• .•.• 
DB. t •• •· • '• ·." .• 

Do.t •••••• . • 

het Zondag~ 11 Se:ptomber ,oon 1'moord 11 -da_g vras. 

Paula: Zondag op do 0 .w .• mot voorbedachte rade vier is 
géwordon, om de pro;chtige prijs ven Eef en haar in wacht 
to slepen. 

Do kleinste von "ATMODEStt mot oen knots van oen cake naar 
huis ging. 

Dat •••.••••. Leid8. van trots naast haar schoon.en loopt, omdat zo in do 
krant hooft gestaan. · · 

• !> Dat •••• ~ •• Joke Takken, de 80 M. op haar gympjes liep, omdat de an-
' · dere 0-meisjos ook geen spikos haddön. 

Dat •••• ·.~. Do startor . Co, met · vi tam.ine op do boon gohoudon moest 
worden, omdat hot startpistool op do Onderlinge Wodstrijdon 
zo zwaar ging, 

Dat ••••••• Niosko de spits hoeft afgoboton mot hot inzonden van 
copie. Wio volgt?????? 

Dat.. • • . • • onzo spikes keur1j_g not j G z~i j·n.:"' ·SC' fL OOngemaakt en ingovot 
en zij nu hun winterslaap j es .. / docn. 

Dat ••••••• Alle leden, ouders on donateurs Woonsdagavond, 26 Oct. 
zullen vrij houden. . 

Dat ••••••• de rost van do fluisterpluisjos tot hot volgende club
blad bowaard blijven. 

- 8 -
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Op Woensdagavond, 26 OCTOBER zullen v1ij in .do grote zaal van 12, .... 
CULTURA in do Jansstre.at onzo eerste foostavond houden. A.?AY.?.1:}}$ . 
.2...!_Li:.5_ A.-_ - -
Onze gasten voor deze avond zijn Ir. Tissot van Patat on do bokondo 
oud athloot Frits do Ruyter . Zij zullen enige films vertonen en 
toolichton) speciaal op het gebied van Darnesathlotiok. Deze films 
zijn uniOk in H...\ARLEl\II. Daarna zal or tot con uur worden gedanst. 
Wij nodigen alle leden, ouders, donateurs on ~erdere introduc6 1 s 
uit deze avond bij te wonen on zodoende kennis to maken met onze 
vereniging, Voor de ouders is dit tevens oen mooie gGlogonhoid eon 
goed inzicht to krijgen omtrent de mooie sport, dio Uw dochter 
beoefent. · · 
Do toegangsprijs bedraagt voor iedereen fl. 0,75. HAAST u, want 
or wordt maar oen beperkt aantal k aarten uitgereikt on de stormloop 
is al begonnen. 
Na tuurlijk zal ,or ook een verloting wor den gohoudon. Wij rekenen 
or op, dat er not zoveel pri jzen beschikb8.ar v7orden gost'cld als op 
do ondorlingo wodstrijdon, dan wordt ool~ do verloting een groot 
succes. 
Hot voornaamste is echtor: 

DOOR EEN VROLIJK ffi.JMEUR EEN GOEDE STENO\HNG • 
..-- ··---·--·•._-., ~·---- ------ _.. ."~ - -.-.··- -··-~-·.-· • " . . ...,.. . .._r _..,,. .._.. _ __ . .... -" • . . .,.. - --- _,_.. __ ·-· - --- · -..__.-..-

l~Q_Q_Pj: ____ B))~ YJi A-Aï(.E__RJ~-~-RJ?_Ej?~S .• _ 
Dit is eon zin) dio jo voel tegenkomt in plubbladon. Maar wat komt 

" 

or in werkelijkheid van terecht? Worden do advertontios vrol good 
golozon? Jullie moeten jo or v an b ewust zijn, da t wij do adverteerders 
g_o_Q._ig hebben. De kosten van h ot clubblad moot on v1ij pu·tt'oi1 uit de 
opbrengst van do advortentios .• .Daarom stoun onze vereni-g.ing daad
workolijk1 door bij de adverteerdors to kopen. Daardoor 1-rri j gen wij 
meordoro en vasto advert oerdors. 

-Word_t _a_1:JpJ:1Jl:.é3 __ ü_P.. __ q_o __ ATJU.1_:E;J_I_}fJ\W~_:fl_E).i_P._,_ 

11 DE ATHLETIEKWERELDtt is hot off i ciole orgaan dor Kon.Ned.Athletiok 
Unie, dit is de bond waar wij als specifieke athlotiokvoroniging 
zijn aangesloten. Zijn or nog dames of meisjes~ die zich op dit 
goed verzorgde blad will~n abonneren? De prijs is fl. 6,-- p or jaar 
on h ot verschijnt eens por voortion dagen. 
Voor haar di e de moesto abonn~ 's aanbrongt wordt oen vulpen beschik
baar gesteld, terwijl de tweede oen fotoalbum of andere prijs ont
vangt. Opgav e kan je doen aan het Best~ 

ME IS JES DOE JE BEST. ·~ 

. . ·.··-~:; 
~~ Me t s:\' anili ng kijkt hi j a lweer 

" ,)) ') _>, u1 t naar h e t volgende 
) /' . clubblad, g 

' 1 
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TOUR i i'J G C t\ R S 

LEO 
TEL! 3~309 

-·- ------ n 11 

TI f t~r}' l~ k n 
TAPIJTIMPORT 'f-f c: / / ~ f \ ~ ... 

Kampervest 53, 
- hk.Turfmarkt bie~Jc 

~V.~l/TEIT5 --Ï-oi~~P.FT7t=X1 
te ~l._gr o o th and e 11) rJJ3.2.~ 

DAAROM ALTIJD VEEI, l.TOORDELIGER l 

dus 

1 

Lou 
DROGE SIGAREN - SIGARETTEN 

c1 \ L" o a \< \IV'\ "" ;,..,., -~; l ' 1 '\ • 1 1 u ! J 

Sigarenmagazijn 11 PRINSE:NHOF 11 

A 1 1 e e n Jacobijnestraat 8 1 

3en sportieve bediening en een 
zaal~ van vertrouwen en 

service. 

Dro9/sferjj l-IAGT/A/(J!U5 
Perseusstraat 31, 

HAARLEM-N. kf.23/91 

DE -RUYTERWZG 32, 
HMRLEivI-ZW. tel. 20217 \. ~. \ h ,, n lJ. c' 0 n ' Il J L ,,., t 0 '" L /)' r"'~ 1 l_ l~ v~-' 1 1,... ·, 1 \rJ 1 t. 

) ' 

VVie 

YES'l1 ING 
RIJWIELEN~ 

'()\ \vJ ; 
\:·.~ \. ·~ zoekt 

gaat naar 

Specinai adres voor 
~RE I fJI.AOHINES ._ 

11WOLLAl\TAll' HAARLEM. l 
T17 • ,\Dg7r; 

l'V11 1 . .' .• (.,~ -· 3 5 2 O.G..:.:::;..__}_T_e_m_p_e_l_i_er_s_t_r_~_6_s_,_.....:;f:;;..p_,,~~-'-r;""..;;:2,'"""_>/i'-'-Ï_6_4_._. _· ._ 

U KOOPT Il/IET VEEI, 
PLEIZIER BIJ: 

,{\ r-.i l i d. B · 
,;.~~t~ vre\:r;o e rui Jn 
~-~l-...._~.~ 

- ~~~ . CLUB-TRAINHJQSP foJ\:KEl\[, 
~ ~ d 

G-~ r.~- j./ - ""; groen met wit en wollen boor in 
~ J ·; f/ F] J 6 1 alle maten, pracht kvvali tei t. 
~,~§·~El ", (jf: l./J Ó n U e ADIDAS trainins sschoenen rood 

11DE SP.AR-·:i:\:RUIDENIER11 ,J met wit leer; voer veld en j_ndoor-
Teylerplein +5, training• SPORTil!TAGAZIJN 
1 Twijndersl.7 Gretha de Bruijn, 

1-.'AARL F-r; - o~:..~r ÎËL: 112 Z 9..::.._+-_t_e i_._1_5_1_16 ___ ___, _______ _ 

OOK VOOR UW FOTOREPORTAGES 
een goed adres. 

STATEN BOLVIERK '~ . 
tel,20095 

Kent U onze beroemde COLD WAVE 
11 BERG.LRE 11 al of rt nieuwtje 

11 LA RE· INE ONDULJ!: 11 ? 



1 ~ ~, (_1_(1. r:::ó.j.1~-'~ :r.:_\) .L' :' ~\f()\7°'8~~bex~ ~l '7 ~~:; .J r 

0-.-~.f :~:~ J.e8i i:.~~·r " t; o.rJi:_ C:.c:( :li ; ... ~j JJi. ... ·v· c, : : ;~·.1T ~:;.:i 1JD.C;Sï 1 a 

<:•r;c.~ -. • ·i:.T C T '"'' lç-c,·fl ;r1,,.,,-;Ti' .1c+·1·,"c,+· L'.O 
i.J\.- ~- " , 1.J. fl C L"-L~.- -- ',,. ) _l ,_" .J ·'· ·"' 1.l J C..CJ . .J r _/ "# 

-reda0 ti e··c:.tclrec ~ M~Ar ::-.r.:. ;~)çe"d.e "·los 1 2e Thoemsstraa t 39. 
·J'f:<keningen van: Ch_. ?..n:::;r3J.:i:r:•,, 
Clubarts·: Dr 0 Wicherink·"\ïiegener Sleeswijk. 
·-·~------..---- .... ~· ---------~· .. ~- - -- - - ~ ............ ________ " . .. ,_ __ . -"·---·------- .. .._ . .-- - ·~---- --- ------------~-~--------- -~- . . 

Toen wij in Juni tot de oprichting van 11 ATMODES 11 met 31 leden 
overgingen; hadden vrij . 011-s ten doel gesteld te zorgen, dat 
het ledenc:1.antal aan het eind van het jaar verdubbeld zou z:LjL 
Het is nu begü1 l\LJve:mber en wij tellen reeds 72 leden" Di·c J..s 
een stijging~ die onze stoutste veruachtingen heeft overtroif~ 1~ 
Een wij wet8n ~el zeker, dat alle nieuwe leden zich bijzonder 
goed thuis voEüen in onze 11 ATJVIODESKRING 11 • 

De traj_ning, ori.a.er do deskundige leiding van de Heren Ruseler 
en Wullems wordt ook goed bezo,.;ht" 
De dameswedstri j dploeg maalc j_k er op attent, dat zij geen en
kele Z0ndagmcrge:o_ kunnen missen, daar de training .steeds 
zvraarder wordt en j o deze dan niet meer bij kan houden en dus 
terug moet va112n nas.r de middengroe1J" 
Wat de juniores betreft, je hoort zo hier en daar, mag ik niet 
bij die of die gr.·oco1J_. I\Ieisjos voor jullie eigen bestwil ge
beurt dit niet~ J·ü.l1ie ..S...J?.G.J"_en. athletiek. He·h eerste wat Dl ... ~ 
W:icherink on ook de Heren Tissot en de Rtüjter mij vroegen v-1as: 
11 Wat doen juJ.lj_e rnot de jeugd11 ? En onze kj_jk in deze had de 
vollo e;oodkeur:ing van deze deskundigen op modi.sch en technisd1 
ge~1i ed ,, r:I:'rouwens ook de ouders van d.e jongere mei. s j os, d·ie u:!. j 
bezochten, waren bezorgd over een te zware training, Voor jul 
lie ltcllaamsgroei is het niet goed zo zvvaa-r getraind te wo:rdf3~:1., 
Het is dikwJjls voorgekomen, dat juist de jeugd overtraind 
vrnrà. en na Óen goed \7edstri j dj aar niets moer prestoerden 0 

Vetrom;r daarom op cle leiding van je vereniging. Dit is in je 
eigen belé:L:."1.g_, 

r:J 1~ /) ):~,\ _/"- l --t~-
\.~/-.......__\~ H~r;ç _ _e_~_Ç_RE':f:..AJlI4~-- l~.LDJ2.;_ 

RIA INEKE-DE VOS. 

.r:r~Tl ~;bl).'{IlfG;.. 

l\1'3-'c ingang van 2 November zijn wij van gymnastiekzaal . veranà.01'.3 
en trainen nu 's Woensdagsavonds in de Floraschool, Florapar)_;: 
}i~;, vm1 7 - fJ u voor meisjes t/m 17 jaar en van 8 - 9 u. voor 
'.J.am.os v / a 18 jaar. 

: s Zond~g~~- van 9 .45 u. t.ot ca. lJ:.-~Ä u. op het CIOS. Verkleden 
. . . . ' J:1. .. n de BLOL..J:UT. . ~ 

_Qf_UJ?..41?!:..':rË-•_ []_ 1::! 

Van Dr. Wicherink-Wegener Sloom-.rijk hebben wij de toezegging 
ontVéll1.gen, dat zij als clubarts van onze vereniging zal funge
ren~ Dr. Wj_cherink uas ook aanwezig op onze feestavond" Zij 
zal af en toe de training bezoeken en op een nader te bepalen 
datum oen causerie houden over: 11HYGIENE EN DE SPORT". _ 2 _ 

• 
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t) G ~ i !...' · • ..../ !,._:' ( ...L. '-· ~:_-1 j l '? ; . .-· /.~ . ...., ,;·~ 7 
1{ .. ~Il:, ~1 \.:: (~ 1) c-ldl~ 'I 

] .. (""' ·n--.. ~ . .; r ··v-i . ":1 .. 
_ ~ _::r .... u o i....-. J J .i... ..... a ... ~ 

'.) ··-f l) 

.t\ G TÇc·c~ J. s 3 

I\\ 'b .:»:: C: (,\ ~~ ~:; J 

L 0L<_),-,,~: ,·r,10.n 3 
Tiv , T!: ~ ::. t ·:'- ' h J. 1 

J' 'J VJ ~ ~J~1 ~'. à.(t <:; ~: J 

Î\1 :; ?.1~,\ï ,. f.l ~. -\ï c-;_ld. t, 
I' /J ;.VcOJ'.' C] 8J:hcta1:, 
L ~ Vfj_ ~i t f;n1e. ~ 

:lf.) ~:.,,.<~ >/ 
?2 ....... / ........ ·-
2? ..... - ~~ ~--'1-:<Î 

9 :~_ .. ..,/J_(:. 

24 ·-· '/ ";··',r' 
3 -.,J..2 .~1 :-~ . 

j\ ~ 1.\. ~. t s \.:re o o , 
Al dG~e leden Z~Jn Y3ll hR~te '77".Jl:kom in o~ze 11 Arrl\'IODESKRING11 s 

j _ z~) t_~ Ot2)C~ a,.~ , -~ D. :! ·.?1:-:.-.7 ~1~7i".CT~.A.--2~~li1- t .t 
J. r· ~l o..:·:::.; .J~ ~:· C· ~) (~· .. ~:":.' ~ ·: tj :~·· , 

·1 ·(, ~"d.t,·t .1_ ~; I;C~~-··tc:.i.'cL .~::. : ~ "}.c; " . 

. ,/ _~_~:·::; ~~·1~~- ~~·;:y~~~:\r_çr~cç31·.{ffi~.:z~~Tifi:?.?.~~- o ··\ « ., 
,. •' ·:? ,-/ ' )»." ~·-~~ :~ ( t1 ' ...._"..t..t0 ~ >~,,; ~·1 _;.~ ..I"~ · 

"\ïoo_r (lO 11.t ·.?:tY;:; ~.c :~ ,3 ~"~·- ~ ei·;- \ /' () -; ,::'r;'.\n cle~· .: ..... ~. ~ "f'--~;:.-·~,--.~,~ .. ::r3.~~/· 
C ·Y'.-.: t c· :1. lrn. ·:~ l c:: VO<.' :- ~ ..:: ( L·: ~'. ~ J ·~/-..1 ~. ~~ - .;] 8.aJ: be i:r aagt f 1 ~ :i 1 ~-J :~~ LY· ,:::_.,, 

1..r :; \:<:·· .~., -:: ""~ c ,;-,_ ~\J ,1 n .! . ~.:' ! 1 it ~- J. ·;;; · 3 : ~ " 
te '.T ... " J. Ö" C..h3Tl.. ( : .. i:J 1) ~~_. yi; "~· r· ~ f1S rJ o.g (:C\'ûJld........ l~ f 2'1 c:n.(12"gïD.C:i.,., f-~ cn·Lr· E1. ~~- ~J. ; .. ~(L[; :-
} F-: li.ü G ~Ï 8 r~:;. e·~ Li c; ;;~-~ -i.J.~j1~ dc;ox-- zJoj~:-~; G c,:f s tud.i.n c':P d..s ~;·!·.- . .A. ~l-rL5. -;: ê~ 
t 1·3 }{: ~~r;.8JJ, C-f'/ C.1J. (.~C;.I J. f ·,o:~.~~~c ·:::.tjo (]Il }~1·3 ·;:, v~-,...::cdt a~ '.1. 1~ 11 ·~ .·:: se·~~fiC.~ .. c: ,J 
J} 0: ~:«'c-~c:r~,8 i:~J.-~.-~·:-:i··--l~ J."):.:,,:.~ ~.:.j (JS lcaLl je bcf-3 ·\~.01 :L. 1Jn bij lr..~~.~~, Jjr:-" ~~~c;. 1~.> t·c~J 

r.L .i. 0:1::v an z i J_, n f j_ " 2 .· 7S " ---. _, VlfJ __ l.:" 

D ~.-Y:x:r J.JLA ~?.J?~)J._~_ 
'iv:U~ lcm. de ledcm" d:L c Jf:L.l_':ig gc'v1cest zijn aan do verj o..:::tn'rr'·~·~; 
~~.-:; _~·.i.l;_ c~J1~ D~t 11.ol:dt .l. ll ~ d.at ~l o }J.c t ae.nt e.l j E-'..J.~nn.} Cta·t ·J r; ~!-1.~ J -:; ·Y,n 
c1_:) p-::t de1)onoort~ Anèwrs :i_oopt Niost:o z o ziolig vo0r n~.e~;s ce 
'..:'.' a~1:imo l cn., 

., 
; :ï:\: rrel'.s clo ver ,::miginc vool voo:rspoed e n het bestuur de k:cac-h·C. 

11•)ffi aan do mcciL.jlchedon, · dio m:Lsscb.J.en het volgende 2eizc") tt 
''züllr:m komenJ het hoofd t 1::i km1nen biedon" 
u~Ja i:; de rro Q;:. dt e de 11 ATD!ï0DES 11 - athlotcs zullen belopen, !11. .:it ge;~-
11 i)).o:::lrnerd zal zi jn d oor horden v an p rikkeldraad . maal'.' 
<L:.,,t h e t oen sinte lbaan V LL,.'1 rozen Ii~at; zijn11 " • 
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I'J.'--=+~'.) C:.:L::i:.;;.;J .~' .r cp:i.w: eclt:î. :Lü·i~ harc1n.oklcit:; togen ' te vrorl<:en, 'fic•.f1~: 
w~ j m:i E' f-:G:..1 hf-1.a:.t" ric:"g s-Gcc,c d.s .:·r èls tJ'.'aü::.ingG 

W l r. n " =1 ..-.._ C Q -'-1 • .. !J. ·'l ] 't Ï1 -::\ ," J ., , "..,,n .... 1., .J .- y ~J,.. .,... n , ..._ ·~ . -() v· ·i "t .... ;-.1 oonsc c.:Lgc.VOJ.J.o_ c:o co t,DOr ... 2.~ .... .::ic .::)\..:·.:> v_t....._ _,_) u .t . .r•" . .. -._. -~·, - "_" •. ""_ · 
I . " 1. .l- • ' • IT r • · rT" ·> ~ ' • bost aan van do vcronisi:ng do moed opgct:n·ac.!:1.; ,:i::-:i :l ~.1 ""--'· , ~".1 ·~_;-, i_i. " 

e ,:;.n avond te orgaJ.1.iso ren" die verzoJ::-gd VlC?:r:'d è;:)c; ·:~ ') ,-:, Ec r ·c":::. 
Frits de Ruyter mot eon gc'.zol1:i.g E•.r.h:i E' G.iok·!?~a~:d~ j r:; en :;,:."" '· T':L.:-::-;,_;~: 
met enkele toch:n.ischo athlotJ,r};: f'Ll.IE::.~" Deze rc:ous. ~J-C·~,1d ·z.::_ j:r::. ·:J·.~·-· 
loning in eon uitstol;:onu go.:_üa;:i.pè~ -:-J .,) :i'j ccr::ikornst. è j_o ,". • :'!'! J.n7; :'.;:· 

" . . ~ . . . " _" " ~ ,, ,, ' 

misschien in ho"G boe;instadru.m" v.;<:1.<x2I n o:nze v :: ·i 'C'lU g,:LJ'lg neg -,/T'·, 

koert h o t bolangrij }cste - oo~;: een anr1..l~ g b~~.-f; _ï_g s.sJ.d.J cplc."V(ff :'_,,, , 
Porsoonli jk hadden wij Frits do R1J.yto:c o..l oer~s ecJ~ëwr guJ:F_,c;'.':'.~ 
desonda:nlrn Icon hij ons met zi;jn vele horin:..101.":.n~~.on u.:..Jü ~:;ij,1 
roomrijke athlotiekloopbaan1 dio hij mo·i; f;alri jkc ge:'osti ë~hf; Jo:,'. 
wist to kruiden, ook nu vroer booion" Dogeno v ·::wr vri.0 hot m)t~:\::
don van do Ruytor oon "pro:i:rrioro 11 ·wa s. vro1. d.1 o zuLi_en gcmor 1ç:; 
hobbon, dat Frits vroo g or goed kon lÓpon 1 • n1aar nu h <)O\ go ocl 
k en praten~ 
Do films van Ir(,jTissot v-,raren zoor intorossal-:;:'.; oa bovenal zoc)" 
l eO""ZQ_Prr. SOO""tgcli' J",1:-0 fi" 1 r11ï) ·1 os zouclO'P "'v·1· J" n ·i 17C'1'J' i i ; ].r ""00-1 r;or-·.n·, .t. C.1,,.LL!. ..1.. .... -..'...L ~L ( " _" 11 ~ - c_""l j .L ··"" ~·· ·J • ~ V .-L. . .... ... " ' "_ 

mooton zion en tordogo bostudoron> 
Hot was onge t wijfeld verheugend_, dat do voor ~::,·ï tstioï'.' i .n ham" 
opening s woord bohalvo onkolo Horon, d:Le zich irJ. c_.::i laatste _1ili:-1rJ> · 

d en zoor vool' do vereniging hobbon ingospe.n.non 2 '.:)e,1s do Horen 
Talckon on Klumpor ook onze clubarts Dr "Wichcr~.n~-c kon vorwolkorn ;:-~~'- " 
In do pauze vrordon loten verkocht, die dank z.ij ä.o w·orkolijk 
uitstekend vorzorgdo prijzontafol vlot van do hand gingen. 
Dio prijzontafol vms prachtig vmrJ.-: van de v7orkcommissie 1 die 
dao.Tbij echter ook v oel steun van do andere lodon ondervonden~ 
Zo lGmm do 15 jarige Adri Ki tseroo maar liefst mot 7 prij zon 
aandragen~ · 
Of Jiot nu Ho.s om oen e;oodo rolatio aan to knopen met de H.A. V" 
HAAR.IBM, maar het vras wol opvallend, dat eon vooraanstaand -· 
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postuurslid Vai.'1 dezo vo11eniging met niet minder dan 12 pri_j ~~n 
.P,àar nuis kon gaan. Of ~idvèr gezegd, ' naar huis gaan d0od .i.11:J 
er nie \~ mE'.e~ Daar zorgden een aantal clubgonqten vap. . hem wel 
voor. · · · ; ' 
Toen kon or gedanst worden~ En het was ook heel gezellig~ Nu 
zitten wij wol niet zo in de dansmuziek, ' maar het leek ons . 
toch, dat or wel enkele platen bij waren, ·waarop de danslust1-gen 
moeilijk uit de voeten konden komen. Efin, dan he-eft do werk
comm.issie ook vrcer vvat to doen" 
Als je zo'n prachtige prijzentafel bij elkaar kan br~ngen, wel 
dan kan je ook bij eon volgende gelegenheid heus wel oen seri.o 
echte dansplaten bèmachtigen. Of zouden wij dan al een eC'hto 
band krijgen? Als er gonoog 0 pocn" is, vrie weet" Wij vd.llen 
niot eindigen, . alvorens onze do:aateur de Heer van Ris hartelijk 
danl\: to zeggen voor het bereidwillig af staan van zijn pick up 
en geluidsinstallatie. 

MARJOLEIN~ 

""" ... " ... ""--"-
WAAROM ATHI.ETIEK TRAINING~ 
... "-"---....... -- .... -" .... --~-------·-.--

Deze vraag vvordt ·,-101 moorm9.l en g0stold en vrat is dan het ant
vrword'? De mooste vac1 cl'.S vreto.n wol hun -:rrego:nstellers eon 
goed antwoo'.!:'d to goven;. maar vel(, nieuwe dames en meisj osleden 
we-ten dit niot. 

Hectt de Atl1letiek zoals wij dje kennen wel voordelen, of is 
het maar ee~ ':li tiJJ.g Vc-J.11. kracht verspillen. 

OnbekGnd maakt or1bomJnd en dl t is de :roC~en, dat nog zeer velen·
lGlrnn g0l11k~d~ - tu.i vorig voor training z i .j~1." · 
E - . . f ' ., , 'h ' . ' . ' .i. on .L1c"n2.~:>msco or~r.~g.'} v:o_ ·:\:O ~ ·~ee e 1sm:1 aexJ. sp:;_ r.:;:-en; ..'.lar u en 
lo:igo n s tslt" :.s :ni~~t f!0Z0:ad ::-!1.Go::t· 3 wcl:',J.:noer '.):...i.78 Vi:?rs0hi llende 
orga:..'1cn, èaa::r·o1; r:iet ;-;:ï.jri voo:rr)eroid" H···t is d!larorr:. b :;i;sr on
der g._:ode J.rc;id~,ng g~1 1 c):ï_ cleli:ik: d.e train:i Lgs·sto't' 01) te vooron an 
da n"," .·: cc ..;"._: f""I.·" ..:.8 ··1i"~+ r,,""..;...Y "l·n.:1"'1 ,."" ZO g'.)Ori ~ ... üO~" 

. u..c ... , ·u'-'··'· ··' " L'. v' ··-'-''~·-'' 'o.. . -'·-~o ·· ·: , .. " .• 

T::::'e.in:~n:; ·e6,>,>gt niot.s e.i:dcrg, c~an door een hyr,;i.ë" ni:rnho levens ·-
. vri~~0) ~:,_ c:, 'c g0b1ui:( 'hl..11. è.'.)OJ.m:1t:1.g "\Toodsr:J.. S:ï.'l .üÖ·C; toep:iaser. vm1 

ge80'.:t:\.kt.e O? ;:' .-·~n~~ng~a" het 1.:L~ha.sm zo k~:-act-'cl. 1$ f,yi_ Yae .. 2d::.r.; mog8 -· 
-1.· .. . . .. · :.J d . . 1 • • • • b i , . . . +: 
lJ ;( ·e i: IGalCJ:n., v .:'C;1~a~ (-l \'.Tl'.PïO:r"c:r.a::.n:;.11.r_; 1.8 l11. "G; CG,51-:L:L Jl~ l..3 . 1 

gc:ci..c.~t.:.Jc' · er ~~ w1c~:L t·i.otral.nir,.g~ :t.ri;.s je lüfr1_3_a~ '!.n c:d.e :; 0:1J.~ tiG 
l"'I'""' n~1rrn""1· . -1"_ ... -·- .-...' ' 1 -:. c:::, 'f:-.,. (' ..._ ·n-rG .., a+or g··aC'.'t,; (-'08·11 ·"'"lo"' -, c -pr.'"1 .. , ,...."v. ~t -' v".e:, "'- • \.A "; ,, Co..L .• \:· ::>;, "' è:l u " . ..L ' ,, . . c.W.. J. .._ . ·., ,-,.._.:. "'' <_; _,_ • , ·-'·- (. g 

Als ~70 Gv 3::-1 ~: crue; gaan' tot c)8.:."'1. önzc j uugd, tse iiTC nog J:;~}.üi.11. 0]1 

hL~ i.:1} :·0 l( I'.'' s "Ja:'c1: t ~ij 011z e eor s te sc:ii:' u c~_e:n uor ;J.er f: i:-;~J 0 lJ' c:n J ')û ~~ 
een ~i~;- ~iJ7Ya.ä~d:i.ge D:3J1d ~ c.:e:->:>st rnuil:cole!'.ê. . Z'Je::c·J:J <,;_ 1; 2~1.' ,::_o "t:a:i ;:i~n:-: . 
la'tr:r' .,. }~Gt s"1Jj_cre.i:.Lst~isol ·1-.li ritcrond·:ns.ö.:r; o:J.z~.' ï.' ~;_J,,. . . ·' 

",<• " ' ' 

Do 8'."':ij, wa8 -.-l,lcgger) :::i.0 ~'ld6j;' ~\'at t:;.:ag.n :ï:' . ZG•:::.!.:-;; ét ó.'G r'l :y1r (lG !'FL·-· 
t'..rcl:"::u. ::J~:e . d :".'8.Y1g •ï;er_d aang8voe_ld~ Daa1·na ' vs)_g'".D C.i'.' '3 0E Jie;: .'i.·xk 
V~l_h'.A· •:titJ..2v.011 VaÓ. kracht ;mot I!lomonton~ )J;1 i:<'.ecds Sl~Ol} c,:r ·:~c: 
WL!:.~_01:. :> •11s::i.:i:-- naarma.to ho.t larigo;r duurde, . v;-as t;:~· gc"Jn Yoldoe".lc~'.') 
u5" thoL~d:lngs-vormogon, oni het t o kunnen vclho•h.lcn" 

. . . . .... ' 

Door trai_ning vrnrdt- dit ui thoudingsvermogon btj vrij vrol iedGrnon 
?Pgö~oor~a Wij wote~ ; woi, dat uitzondoringon de rag0l bevesti gGn~· 
Hot is· echter he0l J ammor 1 dat velo sportbooofonaars 1 s p ottor. 
met alle regels !. van training- on. hygiëne, ·hooi jammer, wë.nt -
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hoever zon zo iemand mo't oen n::d-:t~.urlijlt(; e.er.:.l0g L.ot ::::i.lP ;; J:~iJ:':°~" 
non brongsn. 

Hot is bokonà .. 1 dat hot voDr or;.c van 0~18 ".rorsc~'1.::.. 1 .:.:.0Eö. '.L:t.60 on 
dat wo z:i:~e-ts niot kminE:JlJ. nar:::_J:c.'.'1.~ïe::.1 ~L-1 . rJc.n std\~i~ ~.r,.f·i "'~a~ do 
oon gornald.:oJ.J jk af gaat i~ vor.;_::' . .::.c' 0r.;..Jc:~" e:en Z7\7'. ·l'.L~{'~ c1y. .~:-,;-1·,-0 r. 

De natuurli i}CG aC:..."1.log is eon bJ-':l',:c1JJ1C';JdG f actO:'.'.' r}.;;_P VI~< '701. lI'e>G~· 
to·n Zl. 811 1·~11" -;, .. ·l· ,-.+ Voor rlr''7 0 G'/'0<,.., ·i 8 l10~- C'CIJ 1:7.,.'('n·~ ",,·,n:•d"Ol . v._. V LÄ.. " ·" u . . "'-'LJ Et·• '" .i.:.' .... ~ . , / ' . ".:::z.•- ..J • ._ \i -· _" __ .-... J 

·· om dat to bcroikon -rraar a.ru.~:.orcqvocl roec~~::- e;.;.a:r·g5.6 vc0::· ;J~)L.i.:l g 
hobbon. Hot is nu juist do t 3.aJ:,: VE:irt do !..!'1o:r~scn~ (i·~.E..; cr~·.1·,;:) ~ c 

· mal<:on hebben~ er voor to zorgen: de.t ho:.; athlo ·~:~ Olc ·:.:io·.") ·:; :t'onon 
· oon gonoogon blijft voor alletwoo de groepen al-8 ·r1 ovon am1f/3"~ 
haald~ 

Als we weer wat verdor in het seizoen komen, moot jó jo per
soonlijk in gaan stollen, . gelijk op school" waar eerst goza-

. molijk, alles v1at aan oefer..stof vergaard mo8t vrnrdon" om dan 
als sluitstuk persoonlijk hot oxamon mo~ goed resultaat af te 
l.eggon. Zo ook in ons geval"· 1i-.ro zijn gez:::.rc.elijk mot de winter
training begonnen, op het mooi gelegen CIOS, waar we met ons· 
allen de oefenstof doornomon om stre.lrn als hot wedstrijdsei
zoen begint, j o voor je dosbotreff ende nummer die krachten kunt 
opbrengen om oen behoorlijk resultaat te behalen~ 

Eo~ goodo training toegewenst 1 jullie 

trainer C~Rusolor. 

"_ ... _. ... ~-... " ...... -
VAN HET WEDSTRIJDSECRETARIAAT. 
-·---~-,- -------·-----·-~- .. ___ " _____ _ ·~ 

CLUBREOORDS. 
D-.@~ê_I ______ _ 
lCO M~ha:rcllopon 
vorsp~'.'J..::.::i.go::1 

hoogs~r;>r:.ng011 

di SC"..,l avrorp811. 
spe e-;;v1:·)y·1; ~-;:ri 
l;:ogc~:t:~ · ê,(":;'€J1 · 

mcïs;io::-::;, 
·s·· -o ' 'iv1·0 ·::.,~ • .-.::,c 1 ()i"l""'1 

-· <.JJ- _ .......... "' '-À. ~ ..i:: - J.. 

v o:r· :::):·-~· 3:::::. F c:J 
.hoogs p:1.•). r: . g0~c~ 

R,,de VT:i.os 
N~ WuJ.lo:w.s·-·le 
R~ do Vi"j. os 
K "Wulloms·~do 
R'~do VY'~Gn 

;r 

IJ'.' °S8'..1îil'.>ll 
· }: ~. v ~ .i ,,, c:.c; c s 
:I ~Ï{:J..J~r.r.t~l1 0J:· g 
~.1T ~- ·L,:te"::ls -1~1· e.. 
R ~ S0:~;01"':i ~.s. 

dl·~c· l!,Qi.~.~~~~-~- E v ~ nr~s - " ~ - - ..t:-' - '.l. . ':.J '> "~ 'A . " "T .... J \J ·' ' 

spoo:.•i-;o:r.'pc:n ;1 

kogolstoto~ 3 Kg M~Laadstra 
t: .2 . Kg I • v Q d ... Bu.r g 

Dozo rooords zijn ondervordoold in: 
A-moj.o·:us" 
---·-- ·-~- '· - -~ 
80 M~har·d,lopon 

voJ'.>springon 
·.hoogspringen 

discuswerpen 

E ~v~d~Göos) 
lVI~Laadstra ) 
E "v ·~à. ,. Go os 
l\[" La3.cls tra) 
R ~ Sogo:r-ius) 
E.v,deGoos. 

Vries 
) 

V~:i.os ') 

12.7 sec~ 
4-;..96 M" 

· L,35 M, 

?S. 2·,) ::T~ 
:>e1 ~- ::: .?. ;·.:r . 

:'. .C' ~ '· :::i.:i\;" 

'<-·; r~? :·v·1 

. . "'· ... " ~ " . " 

· ... "", 

10~9 sec-.~ 

·, . · 4a89 M" 

· -1~35 M. 

24~30 M. 

~ • ... • 1 • ' ,_ 
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kogoJ.stoton 3 kg. 

~.::~_ll1:'.'.. :i_fL\'_ê. ;_ 
80 ·ul .. :1a:::.'cl'.i.:)1Jon 
vors:pr i :1_j_g2ï.1 
hoogs_cri.ngon 
dise-us';ro:r·pcn 
spcor-r:orpen 
kQgelstoton 3 kg~ 
0-mois:i es~ ~ N 7 
-··----~-----80 M~hardlo:pen 
verspr·i~gon 
hoogspringen · 

discusworpon 
spoory;orpon 
kogelstoten 2 kg; 

. .i.:-:".· 

B ~ï/ ~·· J ·:. ~co.s 
Wt~Lac..c~stTa 

T.Bouman 
Il 

J.Kno:ynsborg 
T.Bouuwn 

Il 

tl 

. J .~Takkon 
lf 

J .Takken· ) 
J "Lubor.ti·) . 
I.v.d.Burg 

. Il . 

Il 

/A> . I 

' .-. Deze records zi Jn a llemaal .gevostigd.d,d ~ 11 Sopt omber op hot 
veld. aan. do v·,o"d.o Br•xynstr'ci.at, Haarlom. 
Hot volgende soïzoen zijn or nog hoo.l wat·rocürd.s to verbeteren . 
want .haast geen enkel record staat scherp" Dit is ool( hool be- ' 
gri jpoLt. jk" · daar 1i7i j aaJ.1. slechts één vwdstri j d als 11 A'l1MODESA..1.1.IJ" 
hebben deolgonomon: n~ l; onzo onderlinge uodstrijdon. 
V~ do, 80 M~h.or~on 1 60 ~Lhardlopon moisjes C on ~O ~hebben 
v-n j nog helemaal ·go en reco.rd. · pOE~~J»LJ3]:_ST ·~ ~""". ·> .. ~ ~::·4.~-' ------------ . i~ ·. ~ :\ 

ER_W:ORDT _ÇlEJ".Ip_J;_$'.ÇER_D_;_ l$~~k.:r 
t · 1 .) ··r· · , 4-'-..c'<--"t~·-4to..~"~--~ Da o•••o••···· or nog heel wa~ loden dof ~ i-- IlC~s0na~&i-

li:o.g ~ 1ooAp voor hot cadoau voo::::- do fa:.1 0BJ.ok -
moet on voldoen,, Go.arno vóór begin Docombor. 

Dat" •••• u ••• " " onzo tra~.no:r do Hoor Rusolor niet moor rookt, 
daar hij ando:i:·s goon lucht gonoog moor hooft om 
zijn ploeg bij to h oudon. 

Dat".~· •••• " c •• Koes zj_ .:)h r .i ot moor in do omgeving van hot CIOS 
durft to vertonen mot zijn motor, daar hij dan 
bodol von wordt·' onder con lav.rino van 11 damos:1 ~ 

Dat ••• , ••••• •. Tonnio v "Wa.voron on Annoke Schillort zo good 
zijn in hot slopen van f iotson~ 

Dat, •• " ••••• ~. Rio v ~ Opzoolrmd on Trudy . Terroohorst nu hun 
vvorkzarunhodon · hobbon in Ermelo: doch dat zij 
toch zullen proberen hun wintortraining vol to 

Dat.,u •• ~ .• , •• Wij op .onze feestavond aan d0 500 houdonî?l~ 
lot~n tekort hadden~ 

Dat.~ ••••• ·-~ •• do werkcommissio z ich nu al onmisbaar hooft go

Dàt ••• e....... tvree 11 ATMODESAJ\J'EN11 zijn opgenomen in maakt~ 
do tr'aiil :!.ng voor bot Haarlomso volleybal team. 
n.1,. Gonnio Tal<:l~:en Gn Elly Öla'asson·~ 

Dat•·•·••••••• Nioske ook al loopt to bléron om gold~ 

" 
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. H.~ ll):1!-:!l.Af'1...Jll]IL-:!l_!!I[_._ ' 

~ Het oude jaar is b;i.jna ten einde en dan vrordt er een 
nieuv1 jaar ingeluid·, een jaar vrnarin heus niet alles venzelf 

· zal gaan. 
Als ik echter .terti.g zie wat wij samèn gepresteerd hebben 

vanaf onze opr~chting,' dan kan er niets anders dan optimisme 
in mijn stem kl:i.r:.ken• Immers het ledenaantal is zonder acties 
re0ds gegroeid tot 85, allemaal deünes en meisjes, die met 
pleizier de training bezoeken en waaronder veel meisjes met 
ai:m1eg ::.1chuilon. . ·, . 

Vlij heb beu prachtig· materiaal in ons bezit 1 dankzij de. 
medewerking van vele s-ymp(~thiseronden. Ons cluborgaan mag ge
zien worden en kan de ·toets der vergelijking met .· andere club
bladen ruimschoots doorstaan. Wij hebben trainers, die zich 
tijd noch moeite besparen om onze vereniging; . ook wat presi;a.
ties be.treft, 01) een hoog peil te brengen en iJ( ben er dan örk 
vast van overtuigd, dat deze training reeds hot a~s~ wedstrijd
seizoen hun vrucih ten zullen afwerpen in de vorm van prima 
:prestaties. 

Natuurlijk zijn vrij er nog lang niet, doch met pleizier 
zullen wij allen samern;rorken met een vast doel voor onze ogen~ 
En dat is het juist wat mij zo vreugdevol stemt, ik kan sm rij
ven _{l_ll_o~, .Leden, vH:i.arvan ik weet, dat die vroeger meer he_t 
idee hadden van: 11 laat maar vmaien", werJ:en nu hard mee voor 
h..11..lf:. vereniging. Het moet toch ook zo zijn, dat de le_q._e.n. de 
vereniging mal:en. · 

Voor het nieuvrn jaar wens ik de trainers de Heren Ruseler 
en Wulloms veel. . succes toe met hun pupillen en de athletes 
eon succesvol vredsti•i j dseizoen. Ook Dr. Wichorink onze beste 
vrnnsen voor het nieuvre jaar. Voor de donateurs en adverteer dors 
ook dezelfde wolgomeendo wensen, 

Allen vorder nog prettige feestdagen~ 

Namens.het Bestuur 
. " .,. 

·M,A,Ineke d6 Vos, voorz • 

EEN ov~nJ?~ITu7J1[Q,_ 
. Zo aan hpt ein\).e van he.t :Jaar J.tomt men er alliOht toe . . 

die t v7aalf maanèlon• .. ,di'e bijna vorstrekqn zijn aan je gocstes.o.. 
oog voorbij . t~laten gaan~ Als ik dat .dóe en me daarbij bepaal 
tot h()t spdrtiovo· gebied, dan is er wel zo het oen en ander in 
dit jaar gol:.Jo:urd,! . Vele _v:an op.ze leden hebben· een verenig!. ng, 
waarïn z~, b04gud:e:ris de laatste jaren, met veel plciz ior aan 

1 



·sport :hebbèn gedaan, moeti:;m V()rlaten" Het is hier niot de 
plaats om nog eens i1:t>eci es uJ. t ~· -ce gaan wij den~ hoe dat alln:rn.aal 
· ,.,. ' • .\.,. " ,., - d=» "' ~ ·,:i ·~ : . ,,"_--·. ·· h0t t"l" -: ·.;·r·· S i··,--,-. ' -. "'T"'"'"' is t1,efI.':l:>.11~- 1.aJ:: "~ E-J'.'.-., , Z.ijnG11 _:zo.,L_men _ ... -. _ , __ O.«.on , ,J ." J_, ' ' "'1;:,:,_ 

pree, ~ ·:"1 8 ru""'.l.cJ:e·t8<);-11 ·g8.[:t.n. -~?.Jrt~3l1811'") Il::: vrj.J_ · e1~ 11J.c~~" g.o~u,~-::: 'll..-1 '-'l' ü::_·t 
1--r..rl'.J. ''Y> i:'·.1+- ·l··,r.1+-· ~~r-,,--", m·; ·' ;i;::.q-1--; ·ir~ 8011 P'"Y' r) ·l-:a ·-:·h· n ..1.: "' D'GVJG8S';~ ~\.. · .... v . . 4.' .... _L._ J, __ .• •. v_.._; _ . .i:.,1 . •• J \.... .. J'-.. 1J ...... . ...... ~ " 0 ..... ~~ ~u~.J~ '") 1_·, 

ml.;;' ~'"L(ic \T ··"r•P'tl.; Ti7'1-~" :rl•· ,.,-;·10· · t~:)· e· te kèi~r·1<n . · Do ~rr.'·r01r' rc·:r,.ç · '~f.'-J.al'-· c)-.J.. \....~ ....... ._, __ ~ .. -i..~_·)··- 0 _ _ , -- """1".5 ~ - "_ ~'-· . - \i '-"·- - · .... . _> •"'-•·· · ... (".:..)~ ' . • 

v -a.!l i}\" . . :2~n.·~; -1.J.(~ -~-;f:J.1 g o•_;Je(;;;t e;.1 Vi éta:ri:i- IJ:( 1T2o~L cJ.c~·!:i 1.rJ'.~~ _ \:-·'r~J.i~·.--!:'rJ.l::.r~. 
• · " - . . ' ' · · . . 1~ 'I • •· - .:J . ' • ' ' · , • . ·1 
"·h.acl>~~ge·\t"(~.C·QG.C.\# lJ3.et;::; 8C .0.12lJ·t 8Ch ter L:J. i~~LJ -':18.C.u. ·r.; e_ ?ilJn :'.Y'. rJ ~ _-r; ·- z.·-
VG .. U-/G:r.. ~18 ~1 il Er[;. 'i/CI' l r~·C1..":\~(J. "';f 1S_~.J. flt:J '.\rG:;..,.,G!1i gi11g v.reJ:f~.e:r:.. C" C~'C I<'._ (, ·~.-·:: r~::1 . :Lng 
velO. 'TrJ.c.1 :~d30ttay;s-~rJJJ. tl 1·:~ ~~·- -i:r~3:c-t,roJ'~c:~"1 }I:n d.r;i:t - ~J1cl.étt:·ti~:3 .. :lc; ,c;~~; o .·_<': ~-~:-:. 
·11· d- -t·i:,· 'W"'·""r}"':l •;;·r.-n 11 "'J~~J>li'YJr'iT:<::: r r'1( · c·' m"C".; '[ ·t' -~ ~r e..·-- · .,-~, . }L ·c,"11 i• :.>"+: -\-, :;r;:-. ,c· ~' ·· 

~ :. ;\... " . ... \ ,;_,__, "._." ........ .l::!>- .'f", / -·..a.-•..J .....i, ./0 l.ll -.,; •..i....-. .• J~\.."- .J.. ~· --·.J-.·: -·- , "" - ..... 1 •• '"' • ~ ·· · - C>" 

. d"'an· ')"'-y.·-; ')~- "~lr· - -· -r--J,., .,",..; .-.!ryr.;·.l~ .c r1 r; ee·""1..: .;·1-r-. - ·f';":J.",,.!.;."-·-1 r.,.." ....... "J" "i • • -, "-l ri , .'. 
_ 0 _. ·'- J ' · J..'...1.1.... . ....:. . v ~ •. ~ \' 1..._} \ .) _ ..!...!~..1... .j ~ : ,:,., ~ u..."":, -· .... .. "·. ·-'. ti .r~t" .: 1.J \, \:.:· .... v~.A....;,>c_!..·.,1.. .'"'-r.-,, . J .• 1.<.. " ~ ... " :.1. t.1 

. v;rat, i.~;~ _: ::~~':'.'~-. l?;'.·3~ --.~~-,].:; ~ _ -~:.~~~~~~--~L~):~ i~\ w: ~:~ :~1~,~ }3\ ~~-::·_~Jn~~:j:'J1:n~_: :;:::-:;: c :}G 
haa ., ·· ,< V i~ ,,,_,_.; , '-'~ \;c.l . ~.l\. ,· .Lo.LL''-':~~-hJrJ_,_. e_1 1 .c..1.( L.o'-·.1:' 0.cL· ll.".: 1.··-"-:_.i. f:,__,."...,._ 
r. .] ....;·_ r,r .~ --. .·:'(.1. ;· ,-. , 1 ·~,....... ~-. ~ .~ ... " .•. ) C" •-}- 4- _J - 8.J.·r:-..r ~-(,T · ·,· nrf :).J 0"Y"': ·T'l,..:·.t,...,( '°'°"' . Z8. - 0 :'. :«"- ·-" -' \!.-. d-c@,-. (.--'- '--' L• -'·J lltC0_._}." v(j D10 ÜG.l U . "fl,. -~ l- . .• ·.1.J., •• .1,_. 'J . • ),"_, 

· dac.q">l-..'·-: ')--,;f - l~'°'·:- ,' ~"1 ,l o ·1r•0~ - ,1-g·c·"'c·e ·1 0·,1c0 'ip ·;,.,,"Z"'''"("l'°.t·~L'J ·pu_ ":,-:i·f,~" vr:·11 --• c....•.•..t-.." • .J .,.: \. •--:i.:;;-. ' -- ' -"·'-'"- -'·v ...... "/,,/.0-.~-:;i v , " .L-.• U -.::ALJ.oJ~.J.---.LA..-:-..L. ··-- · · · · '-1.J. "" ..... 

c1v;iJTJ.':f:.: .. · "T~) f:, ·~~ .C;J.t.:·Ji::. 1;1ij hot :_~cgger1 rnoer ~~a}:rJJ . i:;lçü g<~·co é.~. lr::.j1s" 

· j>.-:1_ ":.:···::s./~rJ,:::,:,:,~.i ;U'.':, o·~üde.t VJG 'tïq.::.h l.angzc-11:0.0r::i~1d Y1cl al:e-
ma a-, _ · · ir.r ··'. " _ -,, ~ 1· .p::-: ·.~i· l"'('T- . dc;,i- ~'-'1!.ill(·'-1170-' "'"'1 ·:- ·':nc.· t~~ L:;C! :>r1 do H'l'J..'Y'l"11RO .cc.; _ _,_. L ........ J - · - .. ........ ,_:;·-. " .... J.-' ""~ 1 _..i •J _1:-i _ ... J. . v "';J_,-~ - J.t:;:> . v~" '":;t;,:: • ··<'.=- c . .1.. ........ JJ....i._ 

]}.._ tl-1j_ G-i; :1. C ~'.S ·;.(-c°}~l r:_:.~ .. :L f-;j_ ~.!. gCjJ .. (?en_·. d1~ J".tl§:;O!J.dÖ \ -~.]' Gr 8 i i:3 to i S ~ . 

.. z"::;.~;;:c: :L.jko .:i 2J-,1~:nv1crJc ,L:c.g ook met ons" Wm1t- d_,_1.t zal :i.cde:r-
eo-·11 tl-r-.1~ "ïn J_· c-, .. ; 'Je~"' -L· ~ k ,".; ,; "'- 11 i1 rn ~vIOTJïi1.c:;rt -heot· -;.; -'.r'·t~~ _J __ J.I nq+,, "in du·' J~_._,J,, ~.- .t 1""'""· .\.-'--,....L. ,!···"" 'L-.! -,j.!.J. . ._1..J- .L, L _ J,_. . -4: " _ '- .;-.. .• l( .J... . -----G-~.tJO ~- _ 

l{aa,,, l nn '-" •·" -':·1·• o·r .:. 17°n:in "'' ~-u--. h '·"ï) J' C C 1-l ,.,, VG.,,.. OVG:i:'d -r!.l Y"· 1 ·: :-n C 8"Q j: ;:i_j_ ·f' ; 8 8f' . : . · •• •• • . ..._..."_~.J ._.1. t.. J.:·' ~ -';Jl._,'-: -- · -' 0'"'~ - . ..... ~ LL." . · -"W"" ;· .J . ~ 0 -1--· '"•-•4'"' ~ - · · ·-.;~ .~ cJ • ••-

-~ ,t13ds h~·::.)l:vn> . vf<J 'J ··:' k:· E:-,:E'.3.S ku:1n0n .L~fü~en voor .een _ g::-ocLO op·Je>EVl 
van o:::izi:-; v c:1·c:1j g.~L11isr. . ~vi j . h ubbG;n. :".'t::> c r':.$ behoo:i.~J.j. jt: -.;ra.:~ rcet0r:i. e.al 
aa.11 J.~:iJ.1111011. r:;:c;11~J f n:r1, orl z ijn ei..l ooJ.1. ~ oret1~l0 d 'ÎJ F ·t ~ ~~ ~--1 :.:.:~.·· · ) c~J1" 
we höbbc:n oen e:ic;<m cJ:~J bblaçl; cc~'.1 ci.r-cn s ·t.eJ:.;.c:. J.CGa.·~.:.~i:;_;c~ o::.' 

, . _ w_ord t. voJ.go:çrs goed.o t0ch1.1..13ch0 gronc!.sl age:.1 __ g::·\ :r '3.L:-.'.i ·' ·::;:;~;:; J.odon-
t a .1-- . n· R Q:i 0· ....., .L" ':îlf' ·'- · ." - '',.. c . c (' b1~ '"' l:J "'1 o'"' l()r'1 · lrn""'t; -.ri- «.•;· ~-' i-, :> ;-· 1· ' ;•: " . 1'.'!r _ ... c:. J.. .'-' ... -- ..... "" l.J ..L r.A • .. 1-:> v ~ _, -·- \...;: _U,L_ .t: . · ... · _ ..._ J .r~.__ ·'-. J U.1..1.J. ,._. .~ ..., • .1 ,/ _" '-, ! - , .., !', ·-·--..L. 

l·i-- o:dloo.P ··· jat·· naast· a~~~ .:\"G'"<r' C'' ..:i -i.ao· gCV'.)"''C'' '.J '" a1 ;~, --, ·~e: r~+ :.·, ·i·ï-;.·,- - .L-d --~ C)_• ..i.. ., _u .. . . " -" • . v ..... ....1.1~ .,, u ...... 0 - - ~~- - -..J... " " .. : . .1 5_, .... v 1.. ... \. .l"1...:.· · ' · · • -,, -· _ 

.oudoro -lcdon znll,Jn bokr'Jj.}JOn als ~:.o aa,i1. tu.m. C'.:Lci. 1.! ~:c·:~:· ~c'-l!.::. ;::; ~. ; ;_g 
denken, d:~·l; alles · toch vrel j_ots is om heul org- t:· o ·!:s c)p to z ijn~ 
Ik b~n het in elk geval wol. 

ïVI.A""CtJO LE IN. 

_HE1:'. SECRETAHIAAT MELDT: 
-·---~------ --···-··-··---· --- ·---. 

Tii4J)LINQ1 
O:p Woensdag, 28 . :bocomber on 4· Jáxnari is do ccho8J. wo-

g en"' v' a ' "' Yl ·;.. " " 0 - ", c-;1 .) .J-.811 '7 0).:) ., + rlo z aa1 t·,., ·~ .· '"I ';Il r; O"J r' ,_;,:,e d Cl :,." . "' 0 l..1t.-~L- " .t.. . gv1.:> _: \.. l•. ) .' .. J <l.O. •I .... w C..L .l,.t. •• ~.l . • J... tS .. -'.b " ... ~v.1_!' .... . . 10.. 

go on do T:g~-~; g z 9.1 '1Tindrm 1 ' "Ge:rv1i J 1 do Zoncl agrn0:rgoJ_l. tj' ainL1ge1-, 
' ' · 25 :J2 c~1bor :~ ' 1 J."11u-ari oolc :;.iet door 07µ 1.lén e,aan. 

· E .-Böd1-::-.2Tian ·~Schoemàker 10- J-28 A~E~vod.Reyden-Handeraaf 
M.Schippors, 

28-12-~1) 
12-j - ' :-: 
12··-''+- •.,L;. ~'.-

H l"T p ; -,~T<'\·•1' ;-i,.-· 
• \. ~ - -~ ..&... \.. j 1:.J l tJ .:".")>..., 

i\II • E gm .J:C•. cl ·' 
W .~L"Hëo:nslrnrk, . 
É-oHo e';;;nc:.c, , · 
·J ··H" 11r c 11t.; ox· •. '~·~ .. ~ J . , 

E"v~Nos, 
,: Wij z ijn· 

re<;'dS ingohaa-ld 
opgenomon. 

11- l-LJ-5 
' · 9- · 9-40 

2:2- r2-42 
. 9,- 3-35 
5- .2-:; 7-. . ..,.. ./ 

0 -~ S t:r omming, 
A "Sybr10md:û·, 
S. Vo:rmaas 1 · . · 

~ M~hl&E.do Wendt, 

5 1· 1 - r 
." 1 ..... " . - , / 

15- J. :~~--·)'~} 

:2- 6-39 
or_ Vall ovortuigd_, · dat dqzo nieuvro leden, . die 
zij.n m9t onz_e: yell, zich ·al .in- onze. kring voo! on --... "" ............ 2 



. . . 

Zusjes of vrietülinnen die kennis willen mal-een met 
''ATMODESt1, Jmnnon zonder vGrplichtingen eens een keertje mee 
trainen. Zij zijn altijd welkom • 

. ' 

Met ingang van 11 Januari wordt de leeftijdsgrens 
voor do zaaltraining gewijzigd in: · 

·-~~oisj·os t/m 16 jaar van 7 u -· 8 u. 
Dames v/a 17 t1 " 8 u - 9 u. 

c LV_I?_C_Q_ë_~l-[CT_e:l\[ :_ 

Willen de meisjes die aon groen-wit b~Jekje wens~n 
dit oven 0:an mij opgeven? Na de feestdagen start ik weer met 
do fabrtcatio hie?'.'van. Hot broekje kost fl, 2 1 75, een bijpas
send zalcja fl. 0 1 60" Dázê ··z·BJ:tjes komen vooral goed to pas 
van do :-;;omor op het vrndstrijdvold. 

J]_];_R.~_Q.N.A::1I_!i-.i 

Bij het huwelijk van Rio do Vries on Joop van Drunen 
hebbon de Atmodosanon on H"A"V~ors in trainingspakken, gevva
pend mot sporun en v'.aggen oen erepoort gevormü. op cle· trsrP vaJJ. 
hot stadbl<.is" Voor Rio on Joop die dit niet hadden vs1·wac1-it, 
was dit een. wo:ce vorrassingc Torwij 1 bruid on brJ.idegom: zich 
naar do go:::-eudstaando auto bogavon, schalde luid du 1raarlo!'1 en 
.A.TivIODES-y0ll over de r.rote Markt_. Dat dit do publieku bela:;'.lg
stelling t:cok is to begrijpen~ 

Van Rio en Joop ontvingen vrij do volgend~; dankb :-~ !:;niging ; 

.!'Mode namens mijn echtgenoot, da11.k ik allen nogmuals hart0-
11lij};: voor hot fraaie cadeau en do zeer grote belangstelling 
"vrnlke wij mochten ondervinden bij ons huvreli jk. t1 

--·.----,.,,,.. .... 
Onze donatri00 Mevr. Bunck.v ... î3elle, b8ter be

kend als Jonny v .Bcl}_o. h e eft hot lovon goschonlrnn aan een 
doch tortj o l\1ario Josê "·Jonny on Ap rrn.mens allo bokonden van 
".A.Tl\~ci:;. 1r::~:; 1: ·onze hartelijke fol:'.ci tatios. ' 

t""'::!~ • -----~·---
.",..... if . '' 

tf:'--- ·~J,.., ~J'I _\!V 1\ti.Jtê.9JiYJlf:::..1J2_JY.Q_OJ3-..P:îE • 
' w~1-\ ; ~i Aangozion hot groots to gedoel to van onze loden worl<::O·· 

~ ,, · : l ~- ~k serieus wonson te trainen, lru1men wij niot toe-
. · t,,::;;--~q s cáa_u, dat 1edon· '.:'jOndor reden to laat komen, de t :1'.'a:i. ·· 

( :;;;_.!!-·:;;··; n L1g ondorbrokon of als tooschouwors aan do kant z:i.t-· 
't0 r.:. i :• / rJ.' D.ton> daa:c· dit storend werkt voor do trainer en e.tb.·-· 
lotes ~ ID hot boslist nood7. !1J:tolijk dat je do zaal verlaat, 
vraag do.n oven toostornming aan je trainer. · 

--~---- ... 

ALS U ONS CLUBBLAD OV:CHZIErr,_, 
VERGEET DAN 0 OK :1E ADVERTEEÏt'DERS NIET t 1 
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Als spocif ioke o.thlotiok·voroniging 
ZlJll vn:i o.Rngosloton bij de Koninklijke 
Atl-:l.otiok Gü-i_o ( afgoko:i;t K~rJ .A*U.) Dit houdt 
j_n, d8:c al onzo ludo:i.i ?Ok .. automatisch als 
lcdon •ro.n. dczo Unio moe ton vro:cdon ingoschro
vcn~ Do cor:tr:Lbü.tio VD.n dit lidme.atschap be
draagt: VC'or :laruos gob" .... 31/12/37 fl~2,35 

voor meisjes " na 1/ 1/38 " 1,35 
--

.$.K9Ji T_Ig;!-JJl ~l:LG_._ 
l)0L is do tijd YïOor aélllgobrokon voor 

do j .'J.0.:i'L;_·jlrno s1)or tkovring. Mon mag niot 
o.unv{o.-'h h'i~d.on doc:lnor.:1cn .. a ls mon niet modisch 
is c,·'<) ':.'. rc,"·;__,i_<:c:u Ttl . Eio.1'.'o.o.n kan mon niet ontko
I'J.,):.•. 1 hc1· . .:z v c>.r' o::.;!.-.. zoor jü.:isto maàtrogol van 
de 1\~I1L ;~." Uti S" ()(·;li,: v oor d o niet v;odstrijd
athJ.o·\:o;:; L:an OX' niet genoeg op govrnzon vrnrdon 
hoc :..i~..:i n:o."'.!.gri jk dozo lcou:ci:2g toch is. Immers 
hot rnoi;t voo!' j o zelf oon gonoqgdoonin g zijn 
to wo.'j()nJ dat onze mooie, doch z v;aro sport 
goon no.J.cligo' gevolgen voor jo hooft. 

' Do Jrnst cn .vo.n deze t:ouring, waé..'û:."bij je ool~ 
wordt door~olioht zijn zo6r la~g n.l. 
voor moisjo~ t/m 16 jar~ fl. 2,--, 
voor d.runos v/a 17 jaar ii 2i25. · 
Men vrni·d Jç pns voor do keuring opgogovon, na 
Y..Q};d::?_s:':..f.=.:iJlE; van hot vorochuldJ.gèLo bedrag. 
O:::' i?'.rL'.r'; }'en g0sc;::i.io d.on L.;JUl onz o vrncL::r;;r . ;socr. 
~ ~ :J. -~ .. Jor.~_g 0 _,~ }{ ~, }r1qk·:. -~·-dc~ · V 1.Js ~ 

In hot vorige clubblad is con foutjo go~l6~on in do 
clubroccrds • Hot _s2o_q_l'liC2_,~J?.ü_;'l __ rgo:i_._§j__o_:.s __ ]:2. staat op naam van ~.~.V..@ 
T!i.~}~f l] ':.l..:.:;21l .. . lPE.~\i.__13_" ó~l!I '!. i • J? "'' e 'I' ~ B ourr an. 
{~Li.,~~..,., • ._,, · . 
w1: .... l,:c""'"'t, • --·------- . , . f \ :~ ~ 

!; ,.~;f,.-r~ t 

1 f. ~ '.~;~{> t 0~ Z ~l\illAG-Jv1Q:P!:...CtE.:Jf...Ë_0.N.D~_R _Z_O.B.GE._N_!..._ 

r:. · ?• . !Jt.~~r-11 Rrrrrrttt.... Om ·e u ~ loop do vrnk-~! lf!''.~) .. ~_),_l 
··4.J'. ,,",_ ~t j!I ' ' >L'i--4 1 ' f "" 1 • f ·t • d lr'T'-... ;~-"1, ,fj'i ....... _1 ..r-.:or a · • .!!;on s apor1g, oos v1oren 

1 f~ Ï '.t_ ~.J;;,.\ .r~ hoofd komt boven do dokons uit. Hot 
\ !-<"' ' ~.-"j:,p,~ . _ fe ~, j is nog vol van j a zmuziok, danson "".ê-1/;'"-. /-<;_, - ,:·.~ -J;>;."\.~r" '- ~i ... ':··t. onz. Dan inoons klaar waldcor" Tcrit ~' "'- ~···''t . ....-~ > :1/ ., , , ~, ~./ .. r. ~ ..,,. · )····· '~~ · ". · "r ·-·, i~ ·• naar hot raam on ki ;l;:t wat voor vîïc or ~..,;,.;.J,;.,è ~ i'.f f ,;: I t1 ~l r ";'-1· o 

~ ".~ i ·:1, "'•),"7-{ f/ . /'i.o .. ·,j"; . . ' h t . t h t . t . " -
\ 1 ,~, -~~/, ." .• ,~~ /.rrr~ --'l,· o is, wan o is . ra1nongn c Jo.-

;(~Pt" 2€"J~~~-~~,,t:'~.î'· zen. Iets van oen z.g.n. ontbij-C 
U;f! d;/..,- '1 vrordt .. naar 'Qinnon goworkt, oen +as 
~ · . ~ngopaJ:t on we springen op on::rn 

stalon ros, om ons oon kvrn.rM. or la
ter in onzo Blokhut te verkleden. Na ons in trainingsgood gob~ld 
to hobben "drie stuks, voel jo do hitte~ vrnrdt or oorst nog eon 
pittig partijtje gobald. Om procios 10 uur kl inkt hot snorpor,do 
flui tj o van onzo trainer on troklnm wo wo.ndolond hot CIOS op. 
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Bij do oors to dvmrslaan worden- 110 in drio groepen ver
doold. Dan begint do harde vmrkolijld1.oid pas, wa.11.t spoocUg 
komt do ons vrnlbokendo col in zi0ht" Al onzo Atmodisanen zullen 
dit wol vrotonr dio col waar je kui tj os (kuiter) zo lokker stral<.: 
gaan. staan1 on do mondjes vrnl tordogo gesnoerd 1rrnrdon~ Als we 
dan con poosjo hebben ingelopen gaan wo naar beneden om daar 
goZtJ.molijk ds> vrij o oofoningon to doen. Iodoroon dood dan moe-
om zich :zo goGd mogelijk los . to maJ.rnn, v1a.__nt dit hoort nu een
maal bij do voorboroidingon ven ·een training. Na dozo oef oningen 
komen wij bij elkaar cm vmrden zco.ls bij elke training de nieuwe 
loden naar voren goroopon, dio zich na onzo_ yell, moteon in de 
vereniging voolon opgonomoii" - _ __ - , 

Onzo pEinningmoostorèsáo Wil komt ook nog oven onze 
aandacht vragen on verzoekt ons, vrn.t ·toch· '." igenli jk niet hoort; 
·want waai:• wo 4olf. _om moeten donken, om zoveel mogelijk op tijd 
do contributie moo to ri8mon. · 

Al::;; do _;roepen clo.n vioor vordoelèl zijn in wodstri j d
niouvrnlingon>•cn ,iunioronptoogcn tJ'.'Okkon wij het duin vrner in 
ieder l_i.an:c·- .of..gcn >;w_go In het begin ·wordt or nog gepraat ©ver 

_ baskotball, ÖIO,Sf1.i.J.:von enz" Maar hoe l .anger wij praten, dos te 
hardor gaat M:i. jnb.üor Rusolor, w&TG hij gaat ve.n dit standpunt 
uit: 11 Zo13....'1.g j c ku_nt prat on heb -- j o nog adem genoeg om to lopen 11 -

In die dingen is hij con driftko11. Zo gaat het dan een half uur• , 
tjo .duin op, duin af 1 lango, sprintpas oriz~ Als onzo. trainer 
dan sporon van vo:i:mocd.dhoid begint to Vértonen on o1lZö'ToM!'.'fi!""!g"""e"""tr"""-
op ·do grond hangen" ' dan mogen wij onze rosorves aansprokon, 
dio wij volgons zijn uitoonzottingen hebben. 

Om 11~15 u. = gaan vrn vroor uit do duin on naar beneden 
oµi mot elkaar nog con fiks partijtje rugby to spelon~ Als vrn 
ons déUl holomaal uj.tgolo-(:=ifd hebben, trekken vrn zo stil als 
muizen langs hot CIOS-huis naar onze Blol'"illut on hebben wij vmer 
oen zoor· l oorrijko trainingsochtend achtor do rug. Wij raden 'f -
alle Atmodisanen aan vooral do jongeren deze vruchtbare Zondag
horgontraining niet te missen. - ~N 

PAULA EN EEF. ~:'\ '~~~ A 
-------- ,....-.t;;:~ 

- . -~(~-
.9 o Jfl1_A_c_TA '[Q)~Jp __ y_o_9R __ ~_:J:..?LJ?.L.V.lllJQJ.Ji.AR. /Lti L~\? F 

•Jp Vr:i.jdag, 6 Januari zal in het zaaltje van.Rest. 
Burgo:ç ;::: , hoek Schotorweg-Zocherstraat eon gezellige contact
avond t;èhüL1.c1cn WOJ1 don samon mot do j ougd van de H~A" V~HAARLEM. 
Er ::'!__ü} ,::rn. du:t;e avond di vorso spollot j os gedaan worden in wod
trj_ j ri.v0:rm, aismodo zullen enige filni:P j os vertoond word on. 
Hot bcJ00ft hool gozollig to vrnrdon. Dozo avond zal om 7 uur 
aa:n:.;cng 3n en is ui to:;.'lijk 10 uur af gelopen. Alle moisjos mogen 
con V:>i8nJtnnotjo·von boven de 11 jaar moonomon tor konnisnia
king mot onzp voroniging~ 

---"~--- ... 
. z I~tEN1_QJ~!(JE_._ 

Ons juniorlid Ri-a Vorhulst is aan nous en keel geholpen. 
Hoewel zo woor op do boen i!S, mag zo .nog niet trainen~ Rustig 
aan maar Ria. We zien j o vast vrol woer in Januari~ 
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t~7:~""\ k~ SJ;:NJLJII.Q.0_4,\4_~~.91'. BK~QEK BI)."~:2JJ{IO_p~~?.!'2 .. 

I\ !'.:----~ 1~·~:~. ; ·~ w -~ 7 D b t 11 . 1 d ""1" .. _," .. ,.,,11. "J_l{;.;,~--~i-~ . , I\ ocns0"agt ocom Gr z a on !?- o o on v 8.n 

\' "' (;· \ @.y~·ifiJi · :~ 11 A'I1I\IIO~JE , -'" in do gymzaal j n afvrn.ch t :Lng van. 
J ::·-..1/~ \;:, _;:~::;:, !.-~"~- oen hooggeplaatst per!ë<oon uit Spa:r1j (·: c Ji.E.crtf!O·" 
{ !:~-· , . ..,<'! ·1__:_1,:~/y'J · zien hij doo:i.: hot torr~on va:.1 do v e lo goE~.::;hGG.-
( j kon ~at opg0houdoti was, schrood hij ongovoor 
~.J.'f,~1 (~."·1" 7,,Lt-5 u" binnen" Do by1rnnclor syrnpathioko 

~-& !,> ··" :1 Hc'iligro.c=u1 on do j oligo Z1;;arto Piot, dio da-
"\~ ~ - ~' .;r 
\\';,. < dolijlc bogon to strcoion mat lrniharde aman-
y.<~·.J)-r dolbonon, uordon verwolJ:.:omt mot hot zingen 

van d.o. t'.;~:•hit van De:co;12bor liZIE GII\.1DS KOlVYr DE STOOJ\/!BOO'r". Na 
oon vrnlJrnrr.Dtvrnord. bogon clc Sint tot iodors groto verrassing 

· pro sent jes nit to, dola:n" l\Tovrouw on Mi jn.._11.oor Rusoler on nog 
divorsa J.odon mooston bij do Sint komon on voor hbn had hij oen 
v1ocJ1 dj o apo..rt ~ Gol:.:•"kktg hoo f do niemand moe naar Spanje, all eon 
Gerda gooiclo bijna J'.'oot :i.n het oton d0:J~, brutaal on oigonwijs 
als ~e is. ondor do baard v an do Sint te kijken. Piet liot oon 
afkuur·oncf gub:r0m horen, ma.ar sto:pto haar toch niot in do zak. 
Ik vorm.eed ocl'"tcr dEd; dozo vracht hom to zwaar zou ZlJnc 

Met bcgolciding vati hot brilj aTito :pianospol van Corry 
worden nog cmigo vrolluidondo liodoron gezongen. Ne~· oön half uur 
vrord hot tijd vo·or do Sint om te vortrokkon, want t.{p<::ron van 
vormooidhoid 1,·:aron du:Ldolijl: op Sint' s gelaat te zi0n~ 

• • 1 • 

Na hot vortroi: van Sint on Piot werd nog oven getraind 
on hot wa? ook dez e avond pest to 111orken, dat onzo trainer oon 
hardo trainorshand hooft. 

JOKE. 

Mot oen hevig geknars van ro:m:men stopte do wagon aan de 
Duinlustvrng~ Mot zwa: ... to Piot, die mij assistoordo mot hot op
houden van mijn roklcon, stromp8ldo wij hot paadje op, dat leid

. de naar do vroning vt.m do féJ.JJJ.ilie Blok. Na een laatste vo:c:~1'.;t
hing aan z warte Piot om zieh vooral rustig t8 houdon, mot 13.ot 
ooc op Jo l<:lo:i..ne kindoron, trok ik aan de bol. 

l\.~ov:cr.uw Blolc v e r welk omde ons hartelijk, waarna Piot on 
ik pl ar.~.:; s 112.rc.Gn on het dool v an onze komst ui toonzette. ':loon 
ik vu:.'h:ï.<l had, dat bot "ATMODES 11 • goed boviol in do Blokh1.:.-C on 
011 gclc°L :;_n.go:;;~ amold was on.dor alle leden, om do famo Blok oen 
vor:i:-o.c:-:.~.ng t;c bereiden, k on J\IIovr. Blok niets anders ui tbrongen 
dan n-~·c"::~~ to org"" · 

:i:i :i. o t be gon daarna mot het uitreiken van snoep on cadeau's, 
voo~ R~a eo~ pop j e in reiswieg je, voor Trw1sjo eon s orvi8sjo 
on ~:; ;1 aan .. 1.~ru::rd v errast mot ooi:- school~akkot ·. Hot pakj o van IVIovr. 

· Blc.tc bova1 "co oon pam" pracht1go glaco handschoenen" Het tradi
ti.o.s.cJ"o gu(1.2.cht was or natuurlijk ook bij. Jullie begrijpt, dat 
di T c c0::1 verrassing w~s. Mi jnhoor Blok, die afwezig vms wagons 
work7. <:.J.9:CJ!.i.oä.ou ontving sigaren~ Namens à.o fam. Blok breng ik 
d o h a:r t o1.:i. j lrn d ank over· aan allo ATMODESANE.N voor do good go
sl aagd.o v errassing . Wpldra vras hot tijd om te vertrokk en on 
u:i" t gol : . .;:ido ged a an door vrolijke stommen gingen wo naar onzo 
wo.gor...1 lUo ons naar do Floraschool bracht. 

Tot hot volgend. j 8.ar ~ 
SINT NICOL.V"S ~ 6 



lo j8J'..i'.'f::a·•.;: T!Ou 5 J nnU8.''." i 1'.)56. 
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t 8).;:c' ·1' j" "''.g 1 0~1 ·t/ 21lj. ~ 0~:11. ~:i: -~ ;-:: ~::r}. e.;_, {, 
C :-,~-.,.,".; . . _, - l·r· 1,··-; c1•c"".; ' 1r~ff,;,,.,(l'G"""'-r ~leesvr; ik. · · 

...... 1.-t..,.J . . ..... 1,,) ) _ . ti • .• "" ..... • • ..... ..L.i.::~. vv 0 .L.i...._,__ -" -- u 
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0 -<0-(' '-=~: ~~~--l~I ~ ' · U T-î'L"T 0 T VJ'lf'P ·.- c: ~ -_T-tï' .,,.. h h n /' ~ ~-" --'lfi ~--1 
~ v :.::.:!:~-. --='-~=:..:'..:..':~~.L:3_._J_:-~~J:...". .';,)~J·.• 11"~ ...,,, 

. ~ _,./ 1) )-.> 
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Do tj_j·d gaat snel en over een paar h11a;..ncic:m zal het wed
stri j d.,seizoc:n aRny ·.J1:·',en1 een wed$trijdseizoen dat zal staan in 
hot lj_cht der o:!.y1=i.pis~he .Spelen to Melbov.r~G. 

Wai; z·J.J 1cr.. ü.ez1J S:r;:>eJ.on NoJ.erl:-nd brenge 'J.? Wat onze ath
·1 -~ tos? Een fj:n3.1ep1e~a~s voor ?1wk VoD"J.yno··Erouwer op d.e 100 en 
en 200 M? Wat zullen onzo hoogspringstor~ Diny Hobers on Nol 
Zvüor deze zcmo:i..' rloo11'? WeE:o athlotes zullen nog naar voren ko
men en oen ui tzond~~ng naa:c de Ol-;710.p ischo Sp ·: len rechtvaardigen? 
,Mot spanning zu1.1en y:ij het !.rnmcn1do s ·: izo0' 1. do pre .. t ~.tios vol ·on. 

Zo ook mot nAT-î:IGDES " " Hoo zulle:• v:i j uit de bus komen? 
Wij --lC11ll': e 1 h e t nog niet ze ., ·:ge2•, d ocl1. zi jn op t i ·:istisch ges temd. 
-,JiJïj go •.:.ieten con nrimé. en enthousiaste t:re.i:rüng . · 

Onder de ni eu welingen sc~uilen di~erse meisjeR met oen 
natuurlijko Pe.''loe: en or zal ~:.an govrnrkt wo:;:den, doze a cnleg 

~ tot-uiting te brongona · 

Dooli d5.t alles is échte:' niet hot voo:: n n.arnstee Hot b ~) 
langri ~kste i s s dat 01". mot plo:i.z~_ c)r gotraL~· èj. ,· ordt door .§:.l lC2_ 
Jodo~~ Dit z rü dan uj_-\:; e~. néLolijk de basj.s zijn v a1'l, do prestatios~ 
wolko ge .a~·kt zullen wofdeD. 

RIA INEKE-DE VOS. 

A ~] 
/

, DIT ,.J~~ewJ_T GEBEURT ER IN. _ _ _Q._NS L_I __ CJIAt\M _TIJD._.E_, __ N_S._H_. __ F'.2._T __ __ :t_I_jill._,D_L_ OP __ J}{L 
· ~~ LEZENL; ,\ · ~-~~L-~·---~--. ·- --- - - - - ·-- ... - ---- -~-

. '· 1 
t • 

... 
Lopen ·is bo~o~i~g eh bowogi~g k ast energie~ Do~o ane r gie 

v erkrijc;o: · wo. d ::-ioi· :J.,.; vo:~:b;:· ·11chng v au voodingsr~toffon . ::;;:n -101-
s] .aao' r11"'t heb·b~·- ,... ···' 1 t< 1 ·~ "· e··· ..-:--i 1·" n-..:i~,.,. cm.c1 ci + o·rs i-·ic·· ,a- ·-n ~ C b · ' U '-=' ..l.L · · ~· .:... . ",,,...J.J. - ·~-" .L : . " ,)t .. ~..Lt.:)i: ) .A. O" <.• . .!.., ...i.. '.Jl c3. 1 • .n () ; . .1 

tempora tuu.r mo e-'; ~JJ. i ~h -:: :.n,;_, omdat o ~ ·.c haJ."C m·:-i o-c klopp D:l 0i_-::. oföl ··:_t
v10 onzo ::.clornha l:i.:c.g cJ-p g~lJlg j:1cc ·c o:.: h c:.vt on " In Gon volslac;cm. r•J_ s ·~-~ 
peri odo als vrn a ~ ·,t; - ~~iL n-.x::· pJ.·2,t ·in bec~ zouden li gon ho~1b0n w.i.. j 
nog a1tijd.,J,.':;oo }::0e.l" nvdi ' . Kc a l" botokent kLLogra.L".ca. 1.orio ' 
d~ vroz..,da't · 8(m kL~0f''l.:l 'r:::.rr:.0 a}crio do war-. d~e j_s dio v1i.i nod.i..o· hebben 

;- .> . . ;: J;I u ;.:::> 

om. oon· litor ';·zate:;..' ~:c!:l. gr::i.ad i:J. t cmpo:.' atuur to d.o :-:·n stijgon. 
Lopen is n:t'ïf, _ts s"-; londo coY1·~ractio en veral 3.p~1j.ng van do 

been en bökkons p :'. o:r r'n on z odra vri j hiormo: : b eginnen hebben vrn 
v o '.:: l moor· oncr·e;Jc nc•o.i g " • 

Als oen sp~~ er 1:7erl·'.t s gaa t h i j afvalstoffen makon 1 :n.l ~ 
melkzuur~ Dit mulkzuur kamt i n hot b J.o od on er vi~dt eon omz e t
ting p1a. ~ ·cs ~ Ylao.:r·bï;'. koolzu1.H' vi~:Lj komtc Extr r-i. koolzuu:;.."' tn h o·Ç 
stromende bloed p rikl\'.olt he·t _ado- :.c entrum in do horsenon, ~der
door wo'.t:-d t de ado 11 .ling die:por e n sr..ollo!', ·::oda t h o t overtollige 
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koolzuur vlugger door do longen kan worden uitgescheiden.-
, Maar ook. gaat hot hart 1Jij ins~9anning ho.rdor workon. Als 

wij nl c dieper adc:L1l"~aJon vrnrè_t de borstkas meer ui tgozet on in di<~ 
vrij do bo:"s·ckao hebben allo bloodvaton i e ts moor nlaats. Dan worden 
de ad.ers \ die h s t bloed uit het lichaam·· naar he.t hart brencen ) 
ook vii j der, zodat nu rueer bloed uit het lichaam het hart bereikt" 
En dat hart is een 1-:eel merkv.'aardige pomIJ: hoe meer hij te ver
werken krijgt} hoe harder hij gaat vrerken" Dus wordt de hartslag 
sneller~ maar-bovendien trokt het hart sterker samen, zodat er per 

· hartslng méér bloed uitkomt, dan in rust. 

Ik .hoop d~t U de moed heeft gehad, ~it verhaaltje uit te 
lezen en nog eens rustig na te lezen. Zonder deze taaie irileiding 
kan ik U naBeLL~l~: :.1 c.lc:J.t duidelijk maken, Yrat er bij hardlopen en 
vrel speciaal bi~ cL .:;; sy;: -,_· n 1t allemaal in Uvr lichaam gebeurt. ])Jiaar 
daarover dan de -volge11J8 keer. 

··1 ' 

Uvr clubarts. ---... ·--.---
Il~ b ·8~ grEtag bereid_ ... \:J.~a_gen ove1"' de .· mediscl1.e zijde van 

de spor1ïbou0fc<~.-;:.~g· · in deze rr· 1~:;~iek te behandelen. U kunt zo aan 
de refü:.~ t:le l:'.1Z0Ed.c::nt onder 1rormelding: Voor de clubarts. 

I-1Er~~ SECRETARIAAT l\;IELDT: 
"~--·-··.........--------· --·-~--------

-~ ~ I / ::./._ / ,? 
~ ~ :i !~;~·~IJ 

\v ·-- · ~v-
E"l_lco Zondagm.crgen training op het c.r.o.s. Om 9.45 u. 

aanwezig ztjn j l~ de 11 DLOifflUT'', Duinlus.tweg 6 1 Overveen: vraar men 
zich kan verk-LAr;_sn~ · 

's Y.foco:r:sc1ac;savonds indoor.training in de zaal van de 
Floraschool, lï'loraparJ.c van· 7-8 ·u". n:ie:j.sj es t/m 16 ja.ar 

·van 8-9 u. dames v/a 17 jaar. 
--------

NI_EUWE -1:_~ p]_N: _ 

S .M"Ba:nk} 12~11-34 0 oM~LTakke];ie, 
H.G~B0i.'ó8I ing, 7- ü-L1-: E ,,0 •' LiJ::l.deman, 
A TJ -· ., t'o '11.r .· "6 ·· "CJ· fî V d ' 1 • ..:i_,,\ .c..,,..; ".c>..; c_ - c-~)L. .Lft 861J.8:C aa ' 
S.J "I:.t.\i "2ees; 16- 4-42 L~V8errr:an, 

. J.JiKUiper, . 26- 8-42 W~Zijlstra, 

8-J.:) '·~"7 
lé- , __ )'/ 
1. :.~, ~-- ·~ ·- ~:··~ -· ·?;·> 
22.·-· ~:~i· ~.2 

5·- (_,- ;_,3 
Trainers en A tmodesanon heten jullie ven harte welkon in onze kri~sD 

--------
.N_IEUWJ .r\k-:."flS_:fl!E NSE N •-

Van af deze plaats da:nlrnn vrij leden; dona~ours en. sy:D-~=· .».·~ 
thisorenden allen harteli Ht voor de vele goede wensen, ri:i.•; ;Ji. j t·~ . ·! 
de j aar1·.rissc~li..1:'c8 voor onze vereniging mochten ontv'.lngen 9 

12i:--1 :D:c .Wicherink mochten '\Tij· ·de· :volgende orl?'ihe:::. e 
Niem7j aarsgr.J-~.:~ 011tvangèn: IK vV'ENS U VOOR 1,956: 0 

""..:-"..,,:'i A 11.es 

l 1 ).:r.,,~ I! i ~~rdm 
(J~-"(~~<~ ~~i~~ - ~~:1'~ 0 n8. rh-rikkeling 

G( \«4.'::·-'À'.:.~ :.Lo,;.•. ~11L D 
~ - • .,., ____ •••· E nergi eke 
\,,, -~/ S nrn~t:0. 1 iih 
~- ----"~ -- '-



Van divorse ouders :ontvingen -v-rij een verzoek of ZJ.J eens 
op de training mogen komen kijken ter nadere ·kennismaking. 

Het is ons een genoegen aan dit verzoek gevolg te kunnen 
geven en wel 01'.) Woensdagavond, 8 Februari a~ s. in de FLORA-school 
van 7 - 8 u. 

Wij hopen op een grote- belangstelling te mogen rekenen. 

STEM.DEN. 

Even een woordje speciaal voor de nieuwe leden. Het komt 
voor dat wij meisjes in. ons midden hebbent die beladen met 
sieraden op de training verschijnen. Wil je echter prettig trai
nen, laat deze dan thuis, je hebt er niets dan last van en het 
staat ook niet sportief~ 

CONTA.CTAVOND. 

Op IVIaandaga.vond, 13 Februari zal er op de zolder van 
, "CULTURA" een gezellige contactavond voor leden vLa ·14 j_aar 
· gehouden ;;rnrden. Dr.Wicherink zal deze avond ook aanwezig zijn 
en een babbeltje met jullie maken. Wij rekenen or op, dat geen 
enkel lid verstek zal laten gaan. 

Zijn er nog ai~tisten onder jullie1 die een leuk :Liedje of 
declamatie ten gehore kunnen brengen, dan houden v-dj op;s gqarne 
aanbevolen. ; .. 

HOUDT DUS ,A.LLEN 13 FEBRUARI VRIJ EN KOIVI IN DE BESTE · . . ·~ 
STEMMING NAAR "CULTURA11 • · . · · ; ' . 

Voor de fietsonstalling gaat men natuurlijk naar onze adyérteer
der OHR.STEFFERS, Smodestraat 31. 

_.,..,._ .......... " . 

y AN D~.Y~Jfl>JINGJ.VIT'_::?.STERESSE !. 

Het nioun e jaar is alweer een maEµJ.d oud en vrn zijn aan 
. Februari toe •. Vor_goet vooral .niet de contributie aan het begin 
van do maa..11.d. op do training te voldoen. Dit bespaart- mij enorm 
veel wort:" :;., é\~ o:o. do led0n die aoht::Jr zijn lhot zijn maar en. ... 
kclingen) deze maand nog hun achterstallige contributie betalen. 

Voor . do njouwe loden volgt hier nog even do voronigings-
contriln:"t-î.e ~ · · 

m3isjos t/m .16 jaar fl. 1 1 10 p.mnd. J...:IJ. O 
damos v/a 1.7 jaar fi"" 1,35 p~mnd" /77 

-------- _'L/ Öo 
OLUBOOSTUUM •. - -·---·- --

Hoorat. t t de broekj:os zijn or vroor. Deze zijn te V'3rl:::ri jgen 
op de Woensdagavondtraining of bij mij thuis, 2e Theomsstraat 42. 
Broekjes kost.on fl. 2,75, bijpassend z .akjo fl. 0,60 

---~----- · 

]3IJ DE .:[.[l.AR\l!g:iJ3ELIJiG. 

Ten eerste vrens ik mode ' namens de Heer Wullems allpn; eon 
gelukkig on voorspoedig 1956 •. 

·. 



Als vro ovon een blik terugslaan op do af gelopen maanden, 
dan kunnen nij met oen voronigL ng als "ATMODES 11 meor dan tevre-
den zijn~ . 

Wij weten uel, dat vrij nog aan het begin staan, maar rrnt 
er goprestoord j_s: is waarlijk enorm, zonol door hot bestuur 
als door do lodon on natuurlijk niet te vergoten onze donateurs 
on do steun di.o 17i j van vorschillonde zij don mocb.-':;on onrlor"",~ir1-

don. 
Er is oen Bostuur, dio vreet vrnt het Yril 3 uaar hocl nat van 

uitgaat, oon~groep dames on meisjes die zich velo offers hobben 
mooton got:Doobtono Tulag voor hon volo koren de vlag in top gav.:c... 

: Voel togens·i~~-id is 6vorvrnnnon, ook van monson dio oorst 
scopt~sch tegonovo~c doza groop stonden, maar· · nu met vol vortrotnc-;
de bloei vo11 onzo voronig:Ln_g van harte toojuichon.; 

Er u~rdt hier athlotiok beoefent met zovool. animo on goedo 
clubgoost~ dat hot voor do leiders oen genoegen is, ook in dit 
jaar vrat is aangobroken . julJ_.ie to trainen. 

Do oorsto phaso dor training is voorbij, de volgondo is 
. ingetrodon, o.an vorschilloridc onderdelen zal nu moor aandacht 
Y.rordon bostoöd·" · 

. . . Hot 

·~ -

~J 

,. . 
dovio .-• ·moot zijn: 

TRAIN OP DE JU.IS TE ]fiANIER, · 
LEER DE .JUISTE TECHNJEK. EN 
HET SUCCES ZAL. NIET UITBLIJVEN. 

JEUGDFONDS • ... _ - .- . 

Jullio trainer 
CH"RUSELER. ~·· .. .. 

·~~- Ntr v:ij n~g slechts onkolo maandon geschoidcm zijn van 
hot wodstri j dsoizoon, mooton vrij oudoron ons nu reeds gaan bo
iinne~ op hot~oon do jougd dit komondo seizoen staat to. vrachten. 

- .·L..:l_lo:cocrst moet ho·c Bestuur zorgdragnn dat s:poc:Laal voor 
do j ougd zc·veol mogol:i. jk, (dit ;;dl niot zoe;gon iodoro ·zondag) 
vrndstri j J:JF in. hot VOrschiot liggon.. . . 

Om n :•.o:::;vcor to k1.w.non zorgen is vool gold nod:i. g 1 n:ï_ot al
l.con , •:oc:".' do 01" ga11isatio 1 . maar ook 1;rat oen ovon tuol o· . ~;ogumoot-
komins hot reisgeld botroft.-Hot is juist hot laatste. hot~aJk 
ik mot U ~au uillon bosprokone -Dit laatste, eon ovontuai~ t ag0-
mootkom~~:tl.CS in do roiskoston brengt voor do studcrondo jo~.~.gd e0:r~ 
hole vorlic~ting mot _zich modo • . , 

Om <.L. t te kunnen vorüozoli jkon hob ik gomoond oGn j ougd-
f onds in h ot lovon to mooton roopon, v.raarvan hot beho(n · .rnc•ot 
komon to liggen ·bij h ó t bo·s tuur •. Ik hoop daàrom, · dat v 0J..0 c~1Jo:·r· 

' on oudoro l odon van do voroniging. spontaan in hun bo'1rs zD.110:'.1 
tas ton om do.ardoör oen goldolijko stoun to u illon zi ·i.11- vo or do 
j ougd van 11 ATMODES 11 t \·rnlko ,j cugd zich la tor naar ik hoop vroo:r 
zal inzotton voor hot go on dan vroor j ougd is 1 · ~1ant good voorboo~.0 
doet good volgen. f?ij a_o oprichting v sn hot fonds Yrn.ron divorso 
monsoi:- aanrroz ig, -dfo enthousiast hun oorsto bijdragqn· -stortton, 
t .-1J7. . ·~ :.. -·~ 

. , · C~N.l.t".Opzooland f.l •. s," ..... Movr. do Vos ."tl. 1"---
R. Inoko-do Vos 11 5, --.. C . vvulloms :' 11 8 --· 
N.N. 11 2,-- N.Hagtingius-VorkorkÖ - t1 5:~-~ 
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torwijl Tor.i.ny v "VJavo:r.cn door :1.ot vorvaárdigon on vorkopon va.n. 
broches otc:" 0 1:.::n bos:;;.;;i_g "'i ~m. f l o 6, -·- bij elkaar bracht on dit 
spontaan stortte :i.D. !J.frc ~CL: i::-;dL)J1.(~.r·. U z iet oen begin van fl. 35, ~
Ik hoop, dat dit b odrag ;~ei ~a~ ~c gon groeien, die oor laat ik 
echter aan ·u, h 0 t is vo·-:ir iJ o j o· .. ï. (';cL · 

u~r bi~ d"t'agon k..111"'1. 0 :r.. ci.2.:n ~10 ponningmoostcrosso worden af·
gogovon. Bij voorbaat dank <-

c .vmLLEMS. 

Co, het Bcs:::uu:r cl an~ : ; ; ;1 (' ·>c.t:d: c l1 jk voor dit sypathioke 
ini tiatiof. Wij zi.jn or7o~'.l ever !:;·\..;_:lgd> dat dit Gen succes zal 
wordon. o· .,\:Ton v00-::: jo:.:t C!Y.:.z e d.:1::::.k voor do orginole vrijzo, 
waarop jij j'e s:toont~e Yr0c i b:lj ~;o drp_g on ;: 

Allo stortingen Z:.!ll c~n in het clubblad vcra:titvro.ord ·worden. 

VAN HET VIB:DSTRIJDSEORETARIAAT" ---·---------·-·-..- -----·- ." .... ---~---------·· 

SPORTKEURING. ------- ----·-. 
Do oorste keuring zal J)laats vindon op Donderdagavond, 

2 Fobruari a9 s" Oproep ontv ang j o -v-o.n hot sportkouringsbureau. 
Mocht je licham.olijke gosto1db.eid zo zijn , dat je denkt ik ga 
niot, ga dan . toc:i:1 on zeg hot evon tegen do dokter. Want kom j o 
niet op, of sch:;_•j. jf je af Z8Ti dor gold.igo roden, dan zal je voor 
oen volgondo 01;roop vrndorom fl ., 2, ··- moeten betalen. Immors de 
doktoren zi Veen daar niet voor niets. Schrijf dus allo en in het 
ui tors to . geve l· af" . ·--.,.\ ~~"o/':J'. -------- . c- -~ 

~~. "' _ "~~~.~~ . .QJ1.ZEL1I@ __ 9L~El?.9J""L]'J!_d\.V.OJ\JD !.. ""\:""'~~ /?' 

Vrij dag, 30 Docombor vrnrd in 11 CULTURA" d~ a'.e"--~A. V .HAARLEM 
hot Oudejaar Uitgeleide gedàan in do vorm van con oliobollon
avond. Er vras eon ono:rmo pa.r-'c."Lj hm,rlijko oliebollon on deze 
gingen da11 ook grif 'ï an dG har.tl, Rl.'.imte on golegonhoid ·was or 
go:noog om to dansen c;; n d EJar word dan ook d8.l~lkbaar gebruik van 
gemafakto 

Ii!iet d:i.vo:rso spc l1.cd;;jos .o"a" nTF..EK AAN DE BEV' vvord de 
avo~ .. d o:pgolu~.stsr<lr. Do J:-: "'A,., V "ers moes ton do eer <..::i.an do ''ATMODEs:i.,. 
d~o Co!:'~~:(_ ï : "Hc8d. :n1_ laton, die mot de prijs (con zak oliebollen) 
ging s t-c· ~-1 Kon. 

D8 ~:t.c;y-songyra11a2tiek word oon ovorvrinning voor de H"A~V .
ploeg ( d :::i.:.1."i.;:z:Lj · Co ::.J8_e;ondi jk) met oon 1/2 punt -verschil o' "AT
:MODES". lV:.o t èl.e vorlotj_ng viel do kous van Co op oen schemerlamp 
dio hi;i trots aan P r ula ovorl:-.a12digdo, wat aan dG zaal oon luid-' 
gol~ch ?~ ·~lokto. Onstrooks lle45 u. sloot Dick Hagtingius doz 3 
gos~~~f~O QVC~d. . 

Ik :i.~aad do moiP j os -;a.n "ATMODES" dio niet op dozo avond 
govroost z ~ ~ :r. aan, oon volgo2.1.dokoor ook oons zo'n-H.A.V.avond 
LJ.oe to mal\:l;n, want ze zijn al tijd heel erg gezoll:'..g • 

. . DORI. 
---~- ... -..... " ... 

.JJ:!::UGDAVCND. 
Voor onze allo.rj ont;2Se~}ÜÏüÖres, organiseerden vrij in sa

menworking mot de H.A. V. "I-LU.RLEIVI" op Vrijdag1 6 J'anuari een con
taotavond9 Deze verliep zoals een contactavond betaamt, uiter-

e 



mato gozollig. Do organisti.tio-corru:nissio had oon soort moorkamp 
van di vorso Si'.)ellot j os sa:mongostold o. a balvrerpon" spoorv.rorpen, 
sjoolon enz. Er word mot zcor vool animo door de 11 .ATMODEsn-en 
11 HAARLEM11 lodon in dop aan deolgonomon on toon do uitslag bekend 
gomaal;:t word, •.:ml, toon blook or voor iedcroon oen prijs to zijn 
varicrondo van con book tot oen rol drop. Er vrnrd trouwens toch 
gooÇl voor onze j ougd gezorgd,, want Nol on Wil had don handen te
kort om al die jongens on mc:i.sjos vo11 limono.do on d.ivcrso vor
snaporingon to voor:::ücn" No:t_ h ooft hot in haar eigen 11 drogiston
kraam11 nog nooit z o druk ç~;có;1d" 

Hen Fokkclmai-i zorg•lo n:c't ~s'i.jn films 01~voor, dat wij achtor
oonvolgonR bij do sk:'v~cn de; '.(_,v -c:.s.:~~'cr·~ bolru1ddon, '1-:oruijl con 
louk film1'.)jo over do lotgcv,1 '. J.on vun con drietal 1i-rasboortjcs do 
avond boslooto 

Onze voorzi tstc r h<-~d do avond geopend on dus moest do 
11H.AAHLEM11 voorzittor om onc;ovccr 10 uQ h ot sluitingswoord sproken. 
Er :moot tonslotto con taakvordol:i.ng zijn. En toon begon do run 
op do jassen, potten, jacks on Fat do togonvrnordigo j ougd moor 
draagt. En nu zou do slotzin vo.n dit artikbltjo gorust kunnen 
luidon: 11 Eon ieder ging voldaan huisuaarts" 1 maar daar wo dit 
oon afgezaagd zinnotjo vinden bo s luiton wij liever met dozo twoo 
woord on: 11 ZEER GESLAAGD". 

0I:11JJ?_1_J;E12..•_ 

Al zit rrout Incko ver rrog, toch is hij mot hart on ziol 
bij 11 ATMODES 11 • Dit blijkt YWl uit hot foi t, dat hij con club-
lied .... voor ons hooft gemaakt op do v1i .js Villl:"VOOR NEERLAND EEN LIED1, 

./ .r·- t) t;, ·:>. .~ Soopolc spieren; oon holdoro goost 1 

Eon stovigo body, dat tolt nog hot meost. 
Wij trainen on s polon, doen aan o..thlotiok 
Wij blijvcn gozond en wo voolcn ons kuiok. 

Rof:D. 

Ovor do volden on bovon de wind, 
Hoort men luid gojuioh, want 11 .ATMODES 11 gaat go

z vdnd. 
Do groon-r1i tto vlag 1 dio \7o.pport hool f ior 
En toont iodoroon: 1'Kijk "ATMODE3 is hior". 

1üj o_p de co11tactavond oons horen hoc hot 
Kitty studoron jullie vast de wijs in? 

· E.R WOHDT GEFLUISTERD •••••••• 

dat •••••• vooral onzo modische rubriek speciaal in jullio arui
dacht i;·:ordt aonbcvolen. 

dat •••••• Gerda niet · alloon oen ploiziormarurntor is doch ook oon 
d d !- t' . 't ' ' goo o a vor"i...cn 10-acc1u1s1 our. 

dat •••••• Carla on Gea con niou-r10 rogonmodo golancoord hobbon, 

ds.t ••••• • de tvrno The a ' s op do Woensdagavond tra iniw;i- oen enorm 
ui thoudingsvor n1ogon ton toon spreiden. 0 

dat •••••• do aallillolding van ons lOOsto lid 1 niet lang meer op 
zich zal laton wachten. 

dat"" •••• 1·ïogcms plaatsgobrok, diverse artikolon mooston worden 
-------- ingekort. 



le jaargang no.6 Maart 1956. 
Officieel orgaan der H.D.A.V. 11 ATMODES". 
secr": HeC.Ta1.cken, TroD1J?Straat 49, · 
penningm.: W.H.v.Opzeeland-de Vos, 2e Theemsstr.42, 
redactie-a.dres: lVI.A.Ineke-de Vos, 11 39 
tekeninc;en van: ChaRuseler. 
cl1;:1.barts: Dr. Wicherink-Wegener Sleesvïi jk. 

·~ -~i-;-- .. ----·-- ·~'WJ~~J1~=~-~i:~~~~~~I:· ·--~11~--
' ~~i}t' "\- I ;,_ CJ _:::. t:: ~ -'f ~;)' Toen !Corüng Winter over ons land reg;ie~·dei 1 he'e'il:?en 

vorst~ sneeu1i1 en 1 ;is betekende, kvre.men de wer;:ee..:..1 ;(ke D.' ~.:hle·tes 
naar voren (gelukkig het grootste aantal leden), wa:a t cie 11 mooi·~ 
vreer 11 athletes bleven thuis ''heerlijk lekker vrarm t:i.Qh~er de 
kachel 11 ~ Of ditikel zo heerlijk vrn.s i,pov. de training, betwij
fel ik, vrant als ere zonnige; frisse ploegen zie, die zo 's Zonda(Ts
morge:o.a duin op, duin af 4Jrei-cken 1 dan weet ik wel zeker, dat zij; 
die ondQJJ!s:s de kou vroeg uit bed stappGn, vrel de beste zijde kie
zen. 

Immers onder een fikse training kan de lrnu je niet 
meer deren, je gaat gloeien van top tot teen en deze bui.tenlucht 
doet je goed, Bij! geeft je een dosis energie, die de muffe ka
chelwarmte je niet kan geven. 

Bui ten de gezondheid die je opa_oet, is deze training 
ook noodzaJcelijlc voor het komende vredstrijdseizoen. Je conditie 
moet op peil blijven~ 

Ik wil niet nalaten onze jeugdDloeg een compliment te 
.- J> ...... -... 

maken en op het C"I.O .s. en in de zaal ontbraken er maar wei:rri.gen 
van h0:n" E'.r zi. jn met ~:::: jes u.it het uj_terste puntje van Haarler;i-Noord 
die geregeld op de training verschijnen, al is het nog zo koud. 
Ock zij beseffen, dat een geregelde conditietraining een eerste 
vereiste is: v:j J. j r0 a3..n wede t.1.0 :! .1 dfü1 deelnemen. Diverse vredstri j den 
liggen in het 1rE:;1·sdüet, e:n o..l en.ze leden hebben een kans om zioh 
een plaats te V8ro·1ere11 in efüJ. ploeg, vrnlke bij clubvredstrijd9n 
zal aantreden" ~~onder tr<.:i.üüng ko1:rrt men er echter niet. 

Tevens w:i.l ik er nog ~;7en op ·i;;ijzen, dat je je behoor
lijk warm moet kleden, droge sokken meeneemt en op schoenen naar 
de training. komt, zodat je ze daar voor je gympjes kan vervisselen. 

Verder luidt het devies: 

TRAIN ])/IET ENTHOUSIASME EN PLEIZIER 
,;;'\ _!" 

/"~q)-:r' \ / :. ·;;~"· '/ ~. \1\ 
EN DE RESULTAT.EN ZULLEN NIET UITBLIJ'JEN\ __ ...,. .... _ 

RIA INEKE-de VOS. 
", / _....._,.,... . 

'-...,j "~) ,'/ " ~ : 
~ \ ~ !iE.i' __ S)':gjl_~T_llJlJM't Jl[EJ.m'_ :_ 

.· .T_Bg('._I]{Cl;.;-Woensdag 28 Maart zal de lag_i;s"te 
vinden, vrnnt in April beginnen wij reeds aan 
op het c.I.o.s. en wel: 

zaaltraining plaats 
de buitentraining 

1 



's DINSDAGSAVONDS van 6.30u. tot 7.30 u. voor de wedstrijdploeg rcfe" -·d-8liîè"8" -·en me.fsj es die hiervoor in aanmerk ing komen ontvengen 
ne_der bei~icht). 

1 s VRIJDAGSAVONDS 
~,,-s- -i6fö::iA"G~srioRG-ïfr-:Ys 

van 6.30 u. tot 7.30 u. voor alle leden. 
van 9.1+5 u. tot 11 u. ;; 11 11 

-~ ~ 1 . . .... -· .... - - ·. -- . ,,.. .... . . ,,_ · -- ·· --~ _ _ ... "...,, _ 

Verkleden in 11 DE BLO~CHUT 11 , Duinlustweg 6. 

A.F.Janse, 
W.G.Kruyer, 
L.JHeure, 

. A.E.v.d.Pol, 

16-12-42 T.N.Stern, 
26'- 8-Li-3 M.v .Tooren, 

8-12-L!-3 L.E .Wijkhuiz~n, 
20- 4-38 . 

5- 1-40 
9-10-39 

17-10-42 

Deze nieuwe leden zijn reeds op~enomen in onze 
vriendenkring. v,ij ho1Jen dut: zij jb.renlang trouv:e .'1ATMODES 11 leden 
zullen zijn. 

JHEb dJ~LJ2.QJI.A.ri;1.ElJ_RS_._ 

Mr.F.v.d.Goe s, Nieuv: Zeela..n.d. 
Dhr. Wouterson, Amsterdam 
Dhr. JeH.de lVfu.nck, I'll:izen.-· 
Dhr. Th.de Preyker, Amsterdam. 
·Deze donateurs onze harteli jlce 

Dhr. Ver1Ju tten, Haarlem. -
Mevr.Verputten, Haarlem. 
Herr~E.Scubic, Joegoslavië, 

dan}: voor do geldelijke steun . 

Zoals beken~ schrijven de reglementen van het O.I.o.s. 
voor, mag men alleen onder leidin g en ge~leed i n trainingscostuum 
in de duinen v an het c.r . o.s.vertoeven. 

De l a atste tijd komt het echter h erhaalde lij k voor, 
(voor a l m·e t de k ou) dat er zo c a .1+ 8_ 5 meisj e s gaan v:m1d o l en. 
Het k e_n voork omen, dat j o condi ti c Etindo.r goed i s , tr a in d an ech t o:c 
licht mee n et een andere groep . . 

Is het trB_inc:m J0 helemaal onmog olijlc, vrel dan is e r 
geen andere v1eg dan thuis te blijven. 

1 i!J Is we l j 2.rn11'.lor, illaéU'.' vrij moeten ons nu eenmaal 
höuclcn e_an d e ons l"se st s lde voorBJ_~:riften. 

Ter voorb ereiding v an h e t yredstri j dseizoen zal in de 
loop v an de maanden M8_art en April voor v erschillende groepen 
con t a_c t avonden vrnrden gegeven, waar dan d e techniek v an d e d iverse 
num:mcrs z a l vïürden bespro]s:e;i-1, a lsmede h e t v:eds trijdv:ezen e tc. 
De groe~en zvllen worden ond~rverdeeld in: 

0-me is jes eeboren in 194-2--194-3 Dame s A.:vrndstri j dploog 
B- . Il u Il 11 194-Q-1941 Il B- Il 11 

A- 11 11 11 1938 -19 39 11 NieuFelin g en. 
De botreff un de dame s en me isj e s zu l l en nog n a d er bericht on tvangen 

2 



VTB.ar on wanTioor deze avond on zullen p l e.atsvinden. 
\iH j vcri.'achton~ de.-t; i odereon, die een uitnodiging ont-

vangt, hior «::i.2.n (.;ovol g zal Goven. '."'P--::-::1-- ___ _ ___ -~~-~ *--
----- ~J.lillll':IT i;î~iffT 

V P_N DE P~~ï·-:"I ;n-JGTuEGJ:: ST:SRS;r;-~ . .:,.·- . -- - . -.._: - --"--

. --- --- --- --------- -.. ~ ~ -·=:;r;~~ ~ ~--~:t·~~) ·:~-
--~-~·=------ -~ _#IX\ Voor de nieuv;o leden het volgende: -~-- _______ --- - · __ : ""~ 

De cont::'i1:mtie moot in het begin van de maand worden vold.aa:o .• 
Ben ;Je door zie~cto of andere omstandigheden vorh~cnderd de trai·
ning te bezoel;:en, goof dan ovcJn Gen seintje, dan wordt zij bij 
j 8 thuis zei1aald. 
Oontibut tc voor meiojos tot 17 jaar fl. 1,10 voor dames boven 
17 j aar f 1. 1, 35 pGl" Lw.2.nd. 

p_L JJJ3.o_o_;3_rr_qu:n •. 
Tor~ijl ik dit schrijf is het nog wol hartje rrinter, 

doch het wodstrijdsoizocn staat zo voor do dour. Daarom wil ik 
nog even op h ot volccnde u ijzon. 
Als: Ltd. van ot1zo voron:ig ing is men VGrplicht op v.'edstrijdon uit 
to koro.on in 012s clubcost1.rnm) bestaande uit wit shirt mot _0;;1.bJ_e_e.J!?:, 
groc:u ';.;roo~.cjo met w·itte biezen, rritte gympjes. 
Broekj os on ombloems lcan op do training of bij mij thuis bestel-
len. De kosten zijn: brook~e fl. 2,75 

embleem 11 0,85 

WIL. 

Mochten er rn.o:isjos ZJ.Jn di e overgaan tot do aanlcoo1'.) van een 
trair:.ingspo.'c: dan natuurlijk eon in onze groen-vdtte kleu1~on. 
Dus c:r·oen jJa:c, er;;t Y.ri t bovenstuk, gebre ide groene boord 1 rnet 
rit ss2üj_t~.nc; nLélcHnrvoor. De i;xcken zijn vorkrijg~)aar bij onze 
advo1' t r;8 r··:l'.1:1'.' S1:.>crtillagazijn GHbTHA DE i3RUYTJ. ,...., ,-- .-.:1- :-...... . c 

,y ~- -;,;\ 
i .r. .YÏ 

('"' ) t_;;J 
\ ( r._ J 
1 \.__./ " / 

ç~,~ '- .... _./ :q? volgende bedragen ZlJll binnenóelrnmen: 
._.... · -<.:/,"-... 11 11 V n Ü 1 d Pl 2 50 

---- 0 1/'' li EL.. IJZOO~"an ' ::.: _ • J 

~ o ~:"' , "~ Gomlio Te)drnn, 11 2, 50 
~/L.~,, ·'}.-\' Tonnie V éU1 We.vcr0n, tt 5 1 04 
v\\1--~,7·.j ,ç ·.)!:-~ l'J. N. tl 2. --

_) ~ . ~~ ,.....,. " 
· C/ if0:;.1ny ven B"averen hoeft een sierkusson c;omaakt van 
jutes t;.::f, ~1:)-i:;geen gob orduurd is Q Dit kussen wi l zij verkoj1cn 
de opbrencot io voör het jeugdfonds. 

en 

Do ha.ndigheid met de naald van Tonny kennnende, t vd j
felen vrij or dan ook niot aan of hot kussen zal mooi z ijn. 

\'TIE BIEDT?????? 
3 



NfLFi1.ATIE IN HET BESTUUR.. 
Door werkzaai:èJiG~ci°::J:(i. bu.f-fen- 'cf6;-5·fa2Crnoest Joke de Jong 

haar functie als wo dstr j_jd.secr etare sse neerleggen. 
Joke , hierbij onze har telj_j lrn dauk voor de prett·, ~ige 

s·amenvrnrking en v;i j wensen je veel succes too in je loopbaan 
als demonstratrice. 

In do plaata van Joke hebben rri j Toot Ohapel gevraagd. 
of zij het Y.'edstri j G.~secretariaat tot de j aarvorgadering wil 
we.arnemen. mo t wolk verzoek zij a ce oord ging. · 
Wij vert.rourrnn er op, dat do ssnenvrerldng met Toet ook lJrima 
zal zijn. 

HET BESTUUR. 

AJ..le mei.sj es die reeds voor de sportkeuring zijn ge
weest~ (ca.60)zijn g oedgekeurd. 

Zij di e zich no g niet hebben opgegeven, kunnen dit alsnog 
doen bij Ria I neke-de Vos, met vooruitbetaling van fl. 2,-- voor 
moisj~s tot 17 jaar, fl. 2,25 vanaf 17 jaar. 

HEB JE J E ICN.A.U .CGl':iIBRIBUTIE AL VOLDA.AN????? 

"L.;:J.i.on de vreersomstandigheden het toe l aten zal er op 
Zondag: ?::; 11:18.art op het O. I.o. S" een onderlinge groopenloop 
r:orden gr::.l:.v:1den. 

. VL-mzelfsprekend rekenen vri j op deelnarne van alle lecfon. 
De groepen zullen best aan u:l t 4 dames en meisj es , vrnlke dan te
smn~n ~~~ _op~r acht mo?ten uj. tvoe1°on.~ vraarbij het nu eens niet 
op ind.Lv idue:t.:D snc lho1d Clankom.t. De p loegen vrnrden zo geformeerd 
d a t zo ongoveor v an dezelfde sterkte zijn. ' 
Rietje, Niosko on Gonnio komen b.vc -niet in oen plo~g, doch in 
dri e vorschillendoo 

Er is oen vrodstrijd voor Dames tosamon met A-meisjes en 
voor B- tos mnon mot O··meis jes. 

Tot.o:n~o spijt kunnen Hij echter geen bolangstellondon 
ontvangen . Dit i.vom ~ do roglomonton vm1 hot c.r~o.s. 

4 



(h~.rlanks dat do c)_r:;~;):~.s'!i~nu:\"·c:1'.t: ·;;r,1s.r -d.it :tn-verba-:.1.d iho~; d'.::·· 
velo z.Lol:\:"n.:. c·o. do hov::'.g•) i:ff18enuva:~ dio c~o -,rng()n vri,jwoJ. o:r"bogarm.t• 
b "Br ffi'1<1 ;-:· "· c·, ,: k··1•~vrY1 ",1- -' -;- .-.. ,",rr····' 0 t' "'lJ 00·-n z·cc·or D'C;'-~~':l.""'(/ClO avo•1rT O~" c . . _ ... __ l, ·"•··~ ·--~l... .. -1..1..1.V.1 ~. ~· J J'--' ... U.C"">/...1,J"v." v..i.: '-' _,, t.::> 1- ..L C r--!. _ _ , · ~ .L.\..--~ 

Zc1e.~:.s a.~1iJ~ . jd vras hot P'-·.:~l:jo van n11TMODES:i aa.r11i0zig on zat 
gozell"Lg o.m de kac.hol geschaard, dio op haar hardst brandde op 
do zol ~o:.r.· van i CU1/I~JRA1 1 , 

:L'JaJn.-~ Ria aJ.1en 11rolkorc. had gehoton, k:;.~oog Dr. Wicho
rink hot wo·.:i~:-cL Ouf wat Z\7.'.:J.ar h~)Ol' :i.k ·jullie denken" Mis hoo:.r.·t t 
Goon d""'').C?Q f1't)C~Ï'.1"1'''YJC' vo·r.J. g'010ff'd' vroo·rè1°n doch l)Ql"lt oon praat;i•o À.J. ~~ t'::.; .... _l_ 1:::.i -..J : .• l...>. .J... ... ë) CU.- . . . ·,J" ....... • ·- ._,,_ ' __ ." ..L..I -

voo:i:-· :'..ccl·T:c l:\Gp._;T:'.. Jre ~Li;P.:, oon J?l~o.a-cjc om je li0'b.&all: in oon zo . 
goed rno &;(; Uj};:o 0.::rnc.Utio 1;o l;:·.d. j g01~ 1 door gezond oiïon (vitaminon), 
voJ.d. c)c ·,J.do IT~st on oon VCJ'.'811hfooJ:·dc ·l:Jrainir..g, Dr, ;;rj_chorink sprak 
haar t•3'7:t' uéLo :at1eid t1·Lt. dat :-::; ~L j :cüumfü""ld zag ::t.'o~rn:n., R,""l:::Gn en 
dr3.nk0n aldus Dr,.'"7:ic:J1ÓJ'.'3.11.k b c~~c1 :; '('i:;:\. r:iot bij do spo!'·L 

G."%<&.A;.:~~ ,,..... Oven: d:ri:c.lrn:r~ g0s:;:irc:~c:1:m 1 de limonade g:Lng ondanks 
(])~,-.,.,~;;. ... . , , (·,• ) 11 ---,;;.:~." d " ~ . - ., 1 d dt . ' . . cli 

·~gi~·._y ~ ...--,J " -........ 1 o .tçJu 'i.l~Yt 1,ran. no _c;311~ on o za:n aa1~·c;ios e 
"J'~, - i~-:~t.-:~ -~\ ·: ··· !;' HJ.o. had go·l)8_kJ.~c:n oo.k:,, 
~\ rfj'V (( -~+-. IJl:' 

\'t'~)) ~ ' r-rt )_~;, -~)1r··o":;ft -~ 'j~o on hot cJ.u'\.·üiod~ rr ;j cnge wat klcnk dat fijn. 
\ '. ))'i \.;_ç.n,!J.~ i-;ffl 1~ Ar\.lct. fungoorä.o als za::1r,ierares, vrat haar goed 

\2{,..)s<<Ji" 8·~ td af ging~ 
· ::';' '"') !'\.(;'<:<,, • 1 ~ De stemming vrord vcinhoogd ! door de gozollige 

(fi -cr.. .~ . 
, ";--..i,-;7 _____ Ooc- rnuz:Loki die doo::r: Kttty mot haar acco::..·doon on 

--.. / 1-- · /' / -- Ton!".1.Y mot haar gi.taar ton bost0 wo~cd gogove1i • 
./ ~l·?:lJ." l -- . ' . 
__......t~~r./ "-.. Hior:o.a voJ.gdo 0I'l·:-c0 _s;;iollotj_ e~ 1. ~1a~.1'."CJ. _~):1_?t ___ t _?_ch-:-

/ / nischo godool to doo1· ic Ho 0:i: TIEsülo:c aa:n do boti.:rt 1m~1 1 
Na do inJ.oifö.Dg 1 die hand,oldo. ov.o:;:- hot cntstae.n 

der Ol~Spolon, . vrordo21 Fi.j v,:~"~L'fü'lt doo:c d.o p:!7a.c~ht.tg2 tcken:i.r~0on, 
( , . l t- , . ·r •. i . ) d . . ·1 , 

V~7 8.a1~:!..::.l, JTI8!1].g .i.COS Dé=tctll tJ.U.~r. -~:~1 .0 za ..... Z~L.'C'l:iGYlJ 10 ClJ 8811 zt.10:r' C11.l-1 

de}j ~;:cc 1r:1.,izo vorsohilJ.o::ide or1.dcrc1c:J_.::m vru1 co:c l::iopaaJ.d m.::. rmi!.e:;: 
liote:1 :: :i.cm, 

Om ongovoor 11 uu:::- gingen wc voldao.n huisvrae.i-·bs, 
het _J-c.:)D~e;1. a:°or do . ~noouvr vïas ~u.ot voor niet.s gowoost ,' · ' 
Dr "i;·n c.b.c:r :t:,J.::: cm JV.l1 J nho or Rti. so.Lor nogmaals onze J::..a:r-tcJi j ko da.n.J: 
voor Uvr hlOJ.0\·rcrking" 

PARELFIT9 

~1L1LQ.BJ?.';L' __ Q~f1YJ_§_':I:1~.B.J)...!'_ ~- ~ ..... u" 

Dat •••••••• • De A-ploog van 1iA'Hk1DES 11 ontvraakt j s uit een vrLn·-

Dat • •••.. " • ~ 

Dat ••• •.• .., 1 é 

Dat ••..••• o Q 

Dat.' .~•••••• 

Dat. , ;, • ••••• 

. t (":!'.' ;.:(2 3. .'lj) • 

r1T.a:rti Brandt te 18.9.t op trainen kY!c5ln, •.'•iï:cle.t ha.S\.::' 
', .• ~ c< ,., d•' h t ~\ . ,,... . .. c 
.t.'.•"LJ . .o> i;,8.S JC •• g r.::,J YO~Ollo 

u·:::.chmks do kou 1 s ZonclagsmorgGns ca. LLQ r'Ar:t']:TJD:~: :~_.-\-
1\ T Y " : -- " 1 h t c I o 0 dr 1 d .1L . . '.\J · op o ~ ,, < 0, :r on "1up:p o on. 
Volgens Carla Loot~vro do athleton( s) in Haarlö'.Il 
iJ.oodzakoli jko bohoofton hebben aan oiYr~ tr,on. 
Hanny Goorts con schaatsfenomoon is, Vl9JJ.t zo moa'kto 
maar lioftst con tocht van 105 km~ on behaalde-:: d.0 
lo prijs op schaatsschoolwodstrijden. 
Puek Jaspors vier niouyrn donatours hooft geworven. 



G.Boerboom 
T.Bouman 
T .Chopel 
R. Cohen-Peute 
R.v.Drunen-de Vries 
P.v. Egmond 
K. FEmnis 
E.v.d.Goes 
H. de Gr2.af 
N. Ho.g t ingi us-Verker ke 
C. Hei:<seman.s 
R.Inekc-de Vos 
.D. Klijn 
J.Kn\'ynsbe rg 
M.Laadutra 
A. d•· Mooy 
F .v. O:r-;;:.::-;el 2:::id-dE0. Vos 
C.v. RoodPn 
R. ~·(jePriur 

L. Schoenmaker 
G. T.2.kk r:n 
J. Tó..l~kcn 

T. Takkn1 
E. n~Lrm"'ré'am 
T.v. Waverf':n 
Jl.î. Wullr·ms-dc= Vries 
M. :.Tijkhui ?.en 
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E-0 1~ Bo M.! i-0 M. 80 M. lOOy. 100 è /00!1 boog l 
horc.. hord.! 
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10.9 1_3 • . '3 ,,..J \-t 11. ? 5 , '.,0 7 

8.9 10.4 1_3. 3 l.?O 
1).8 

9. -- 11.1 
l/ • -- 12 • 61 ;6. ? 

IL 35 
l?.t 10.9 [L. L,5 

8.9 11.1 113.1. ;.7.1 l. 30 1 
1 9.?. i ;:-: .3 , IL ?O , 

8.8 10.9 0...10 1 
l?.3 15.8 l. ?O 

1_3.6 [Lo .~.O , 
11.3 l. 30 

13. 71 1 '.:<-.. "•) 

15.6 ~: ~(~ J 9. -- 10.9 
8.6 10.8 11. 6 [L. 35 1 

ihl ~.JO 
1 ., r J 

·• ,' J 
9,- 110 .9 t,~ · '.:<Q ! lL,"l r" 1 l 111.8 r , , ~ f 

11~ . 3 16.9 .15 
10. L, 11 ~). 5 8 .L, 10.J .l ? .9 • JO 1 

; 8 .9 p rl 

i rl) . 
1 

9.7 ,i1:3 ()10 

12.3 111.-
1 

• .30 
1 J11. 5 i .?O 
11" 7 1 ,10. 6 ' ll. 8 ' l -'-. f 

1 , 

Bovsnste"ande lij •.:t gs<:•ft du; de be::· te prcstati:.s aé'..i.1 , welke door ge~1c. -,r;::'.e d.c.r,i8S sn 
meü:j es in d:f.' loop dP.r tijd g Bm8.3. .kt zijn. 
Wij zi jn erv1:m over tuigd, d.r. t vele :bierv'.111 voor verbet e r:l.ng vatbc,2r zijn en tv:ij f ,· l en 
r:;r dan ook ni i::: t aan , of de :::e zomer ~mll r:.n er v 1,;le van de'' \.- recorc~s sncuv<:.L :m . 
Voor d P persoonlijke pres t Ecti es v c,n de él.cunes en mei .sjes, c'ie sle chts .r·.lleen ::.an onz e 
onderlinge wech:trij den hebben deelgenomen, ver: ,ij zen vij naar ons clu bblad vo.n 
September. De tijden gemaakt op i:: Chiphol hebb .- n •.dj nist 2.ü.ngs bouden, de.ar d3ze t · gefb .tt2e rd 
~,.rarc-::n. 
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le Jc.argang no. r; . April 1956. 
Officieel or-gaan- der H.D.A.V. 11 ATMODES 11 • 

secr.: H.C.1'akken, Tromp~;traat 49, 
penningm.: W.H.v.Opzeeland-de Vos, ?e Theemsstraat 42, 
redactie-adres: M.A.Inel'.:t=; --de Vos . 11 39, 
tekeningen van: Ch.Ruselcr, ' 
clubarts: Dr.Wicherink-Wegener Sleeswijk. 
----------------------·---·-·----·-------_ ... _____ :__ ________________ _ 

ONZE CLUBWEDSTRIJDEN. -------- -~-~-··---- ---~--·-·----

Als cli t clubblad ui tkoi''.l t hebben wij nog ,s ;__,.;:-:Lts enkele 
weke0 ter voorbereiding van het wedstrijdseizoe~: fen belang
rl jk en aruk bezet seizoen i.v.m. de Olympisch0 Spel2n. 

\iele aancr+?kkelijke wec:strijden staan cp :tet prograrnma.? 
vocr·~J. L voor onze y·erenigi.ng. 

Zo gaan ·we op 1J._H~~--.tg_J32.ttf:..rd~@_mej;,__Q~_]3g__tj_;_~I'.9:§:~se 
C·1...,rr1e'"''Tr.>·r· 0 r11·g1·-n::r y'ir1-·c'·rr)t·:)1r· 11 c.c,11 èL1e·L·.,-1apt aan VOJ" ·1 ames en me1'" ~~-~---!'~ . . :._:::..".-::.~._:_-o._=.::L __ y__,_: __ :__'- -~- .:...c : L ~.,~ l.l." . ......... " - - ( ". u \. .. ~ ~-

j eE>, waaraan '.::en grote ploeg .A.TMODE,SANEN mogen deelnemen in 
di ver.se groepen.:> zoals elders in dit blad wordt medegedeeld. 

Word je uitgekozen voor de ploeg die onze vereniging op 
'n clubwedstr:L;id zal verteg •2nwoordigen, dan is dit een ereplaats 
en mogen wij wel van je verwachten, dat je er zelf ook wat voor 
over hebt en op g~§.g ___ enJiel e _ _tr.§:iD.tng_ __ Q.D.tJ~.refk t_,_]2f.i_ti .i~h'?._!19;§:.l'._ 
Q~.Q_g_§:a t.i __ gi et_.r:ook t, kortom dat je je YQJJ~Q.D:!~D_YQ.Q.'.r'bQ_I'.ei d op 
de komende wedstrijd. Kan je dit niet opbrengen, wel dan zal je 
plaats door een ander worden ingenomen, die dit yel._lrnn_~g~il..!.. 

Een tweede clubwedstrijd is een .t_r_J_§:l_meeLYQ.9 . .!.'. dam~§. op 
~L!1gLl.?&s_ Pi !:!t.ê.1.§..!.'.Q.0:.R) tegen de Dlli.!{> . .§._QlQ.Qfl en _.B.~~ d Hers f e 1 d 
en 1..ê.!:!.!'..lQ.hD: op het veld aan de Kleverlaan, tegeli,ik met de 
trialmeet der H.A. V. nr-IAA.RLEM!' tegen dezelfde ploegen. 

· Deze Duitse ploeg en zijn de gas tell. van d·e IL A; V. 11HAA RLEM" 
en onze vereniging en moeten dan ook worden ondergebracht. 

Wij verzoeken alle leden er thuis oVer'te spreken, of je 
een Duits(e) jongen of meisje kan herbergen. 

QQg§:yg __ !'QQ..~!-vóór 1.Q_M.§.LS.§:I.L~;ij __ gg s chi e _çlggL 

Een derde clubwedstrijd voor dames zal gehouden worden op 
2 Ju:Qi_tgggg_A. D.!.h ook op het veld aan de Kleverlaan. 

Het behoeft geen betoog, dat wij ons ook voor deze wed
strijd tegen het sterke A.D .A., met vooral haar kracht op de 
technische num.rners, terdeise moeten voorbereiden. 

Voor deze wedstrjjd, die jaarlijks terug zal komen, doch 
het ene j aar in Haarlem en het andere ,jaar in Amsterdrun gehouden 
zal worden, zal do or de Heer Lou-Braakman een wtsselbeker be
schikbaar worden gesteldi 

Mijnheer Braakman bij voorbaat onze dank. 

A tmode.sanen, zoals jullie zien ligt er heel wat in het 
verschiet, toon daarom door regelmatige training je plaats in 
de wedstrijdploeg waardig. 

RIA INEKE-DE VOS. 

tl~J2J.§ÇJ1g; __ RU !2 RI :B]fiL 

Op onze vraag over "tweede adem 11 ontvingen wij van 
1 



Ur.W1cher1~r het volg en de antwoord: 

1~1'.S Q.VER 1~TW;g;;g;]2;g;_ADE.lVIn .. 

Een van de vragen die mij bereikte, was een vraag, wat nu 
eigenlijk precies Htwe(::de adem was. In het lrnrt gezegd kan ik 
hierover het volgende vertellen: 

Zodra iemand ~egint met een bepaalde prestatie (hij start 
b.v. voor de 1000 meter) dan rnoeten.cp dat moment zowel adem
haling als bloedsomloop zich aanpassen aan de grotere arbeid die 
van hen gevraagd wordt. Dit kost enige tijd en hierin voelt men 
zich nog niet geheel behaaglijk. Na een paar minuten ongeveer 
heeft de aanpassing van hart en longen pla~t~ gehad, men voelt 
zich fit en tot een langdurige prestatie in staat. Na weer een 
bepaalde tijd (waarvan de lengte afhankelijk i2 van individu, 
trainingstoestand en van de aard van de prestatie, h.v. wed
strijdlope~ ~r trainingsloop) komt er een crisis. Er t~eedt 
vrij plotsel~ug eeti gevoel van niet meet verde~ kunnen op. Dit 
is het z.g. "dode punt". Nu komt het er op aan> or:i ' Fï2 ~~ alle 
wilskracht, waarover men beschi~t, door te zetten, uant als men 
dat doet, komt men opnieuw in een toestand van fitheid en kan 
men volhouden, tot men werkelijk volledig is uitge~ut. 

Dit tweede s tadi urn ,noemen wij de "tweec~e ade:ri1 n. Lopen wij 
de 800 me ter met 6. 9 meter per seconde, dan begtn t de: 11 tweede 
adem" na ca. 550 meter. Lopen wij daorentegen de 3000 meter met 
5.3 meter per seconde, dan begint de 11 tweede adem'; pas na 2000 
meter~ 

Hoe ontstaat deze crisis en het volgend herstel? 
In het eerste goede stadium produceren ,de spierèh zeer 

veel warm te . . Die wa:rm te kunnen wij lcwi .i t door ui ts tral,ing en 
transpireren. Ma<J.r het hevige zweten ~omt niet snel op gang. 
Voor flink transpireren is n.l. een goede huiddoorbloeding nodig 
en deze zou a~n de bloedsomloop weer extra eisen stellen. Door
dat wij eerst niet genoeg zweten, loopt onze lichaarns tempera
tuur vrij. snel op. Dit kunnen onze hersencèntra niet verdragen 
en zij d1-ringen ons lichaam tot huiddöorbleoding·. Een korte t~ijd 
lang krijgen de spieren iets te weining bloed. Dit geeft het 
gevoel -ia!} uitputting maar het verdwijnt, als het :Qart ook deze 
grotere inspanning nog kan volbrengen:, · èh dus huid en spieren 
voldoende bloed kan toevoeren. Nu begint een enorme zweetaf
sth~iding en onze temperatuur daalt weer. 
---------------------------~-------------------~~~-~--~---------

Het spijt mij, dat ik zo ingewikkeld hierover moet vertel
len. Lees het goed door en vraag mij op dr trainh1g w::1t je er 
niet van hebt begrepen. ~~n ding moeten jullie echte~ wel dui
delijk zijn: voor goede prest.aties, een goede lichamelijke 
conditie: geP-n drank, niet roke11 en niet overmatig laat naar 
bed. VEEL SUCCES! 

UW CLUBARTS. 

Verder hadden wij Dr.Wiche rink nog de vraag gesteld: 11HOE 
ONTSTAAT DE .PIJN IN DE ZIJ EN WAT MOETEN WIJ HIERTEGEN DOEN". 

Op onze laatste zaaltraining bij de dames heeft Dr.Wicherink 
dit uitvoerig uitgelegd, aangezien het antwoord voor het club
blad te uitgebreid zou z jn. Op orize contactavonden voor meisjes 
hebben wij dit antwoord n het kort w~ergegeven. 

- 2 -



HET SECRETARIAA'I' MELDT: 

Elke Zondagmorgen van 9.45 u. 
Donderdagavond van 6.JO u. tot 7.30 u. op het 
de speciale wedstrijdgroep 1 s Dindsdagsavonds 
training heeft. 

t!EI_ 
In Mei gaan we weer naar het veld en wel op 

Dinsdag- en Donderdagavond (1 Mei ingaande) van 7 u. tot 9 u. 
aan de Kleverlaan. 

NIEUWE LEDEN: 

B.M.Heilig, g ..... 6-!+l A.L.Schrama, 
J.P.Hoogendoorn, 28-10-37 A.H.M.Storm, 
M.Koorn, 12- 1~32 B.E.J.Stoute, 
R. ter Pelle, 31- 1-35 E.Zwanenburg, 
H.P.M.Scheerder, 15-12-43 J.Zwanenburg, 

28- 5-Lj,l 
6- 7-38 
2- 3-44 
6- 9-43 

10- 4-45 
Deze nieuwe leden heten wij van harte welkom in de 11 ATMODESKRING 11 • 

Zoals je reeds in het eerste artikel hebt kunnen lezen, 
komen me t de Pinksterdagen twee .DuitsP. ploegen naar Haarlem. 

De ploeg van Bad-Hersfeld zal in zijn geheel in Aerdenhout 
worden ondergebracht, t erwijl Iserlohn de gas ten zullen zi. jn 
van de H.A. V. 11 HA.i~ aLEM" en onze veren:iging. 

Deze ploeg komt 1 s Zaterdags (19 Mei) aan en zal Dinsdag 
(22 Mei) weer vertrekKen. 

Van Za terdagmiddag (11 Aug. ) tot en met Zondag (19 Aug) 
zulle:n w:i. j tesamen met de H.A. V. "HAARLEM" eE:m t ,=~~ c~ '. ; ::;e:.'.'2'.-: brengen 
aan 1s e~.'~l_,Jhn, waar ook enkele wedstrijden ger~e: ~~ ~"': ·~ x, :;J;_ e:1 worden . 
WJj \-~1',; -;__-: :l e:r1 i .r1 IJ11itsland ook bij particulieren 0.;.1 ,:c~ ~·g t-_' bez1cl1to 
Mei'.'.îjc.; ~");JVC:rJ dt'::'? 16 jaar die gaarne deze trip n:.ee v•i:i l en r.iaken, 
kunn00 zi8h opgeven bij Ria Ineke-de Vos. De kosten ~u:len ca. 
fl . . 'JSY, -· ·- be drag cm . 

Jó~ - ,. --------

Heb je reeds een groen broekje en embleem??? 
De kosten hiervan zijn: fl. 2,75 en fl. 0,85. 

Wij m&ken je er op attent, dat deze kleding verplicht is, indien 
je aan wedstrijdon w11 deelnemen. 

ALU MEN DIT CLUBBLAD OVERZIE'r, 
VERGEET DAN OOK DE ADVERTENTIES NIET. 
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-ki .,,.. " • ~"&91..{~) '! ~QW!DS. 
~ J - ~or het jeugdfonds kwamen de volgende giften binnen: 

-s~J Puck Jaspers, fl. 2,50 Mevr.Verhulst, fl. 0,50 
N.Wullems, 11 2,50 De Heer v.d.Kolk, " 5,--
N. N. 11 2, 50 N.N. 11 1, 50 

Alle goede gevers van harte dank. 
r .. ; 

• .1. ~ .:... : ' - -

Kam in ~tui, 
sleutel (loper), 
grijze sweater, 

GEVONDEN VOORWERPEN. 
1 paar glac~ handschoenen, 
wit shirt, 
zakmes. 

Al deze voorwerpen z~jn bij Wil terug te krijgen. 

ZI .~ENHQEKJE, 

Pas heden ontvingen wij bericht, dat Lydia Schoenmaker met 
een kwade blindedarm in het ziekenhuis heeft g ~_le~;:i:n:~ .&X..~i~~~ :ff:B 
harte beterschap en tot spoedig w_e~ ~~~~~ i;~!'~~~-P.1',>J~~~1 :M'1:~1'.\1.~n"W~ · · 

Ook Paula van Egmond mo,e,tl r ftt~n~ege een zwerende teen rust 
houden. Goed rusten Paul!~ a~s te eerder zien wij je weer op 
de training. j r . 

, On~é j~;~ior Bea Stoute heeft ook al moeten rusten met een 
vet1stuikte enkel, maar is intus::;en weer hersteld. Nog maar even 
voorzichtig aan Bea. 

~· ~ .. , ··;· . ;· :·· ·-- ... . . ·. . , L-: .i.. • • • • ·,, '· 

Op een Zondagmórg en training kwam een A tmo"désaan naast m1 J 
lopen;- die met benepen stem vroeg: 11 zeg ben je verplicht aan 
wedstrijden deel te nemen'?". Toen ze hoorde, dat dit helemaal 
niet nodig was, slaakte ze een zucht van verlichti ng, want ze 
had geen gelegenheid om serieus te trainen en was 1 s Zondags 
meestal buiten de stad. 

Ons antwoord hierop is dit: Vanzelfsprekend moedigen wij de 
deelname aan wedstrijden aan, pas als je een paar maal hebt mee
gedaan kan je zeggen of je er wat voor voelt. 

Daarnaast is echter plaats in onze vereniging voor een 
groep dames en meisjes, de athletiek voor hun ontspanning en ge
zondheid beoefenen. IIlLllers het is heerlijk om in de buitenlucht 
te lopen, springen of werpen. Juist als je de gehele dag op kan
toor zit of in een winkel staat, heb je de sport zo hard nodig. 
Dus al ben je helemaal niet van plan wedstrijdathlete te worden, 
kom toch gerust op 11 ATMODES 11 en beoefen athletiek voor je pleizier. 

PARELPIT. 
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SPORTKEURING: 
-----------~--~-

V. AN p ·f<'rr' r,;E·'·DQ ' L., c 1 ï ï] C' p 1 ' ':( TJ1r-1p DI AAT 
-~--~=:=~--~--~.:_!:!~=:-~. '.'-...'..~~.~-~~~-!:._!. :..::_t..~--..!... 

Alle dames en meisjes die voor de sportkeuring zijn 
geweest zijn goedgekeurd. 

Wij maken de nieuwelingen er op attent, dat de 
sportkeuring verplicht is, wanneer je aan wedstrijden wilt deel
nemen. Trouwens wij r a Jcn elk lid aan zich te laten keuren, al 
doe je ook niet aan wedstrij den mee. Voor de kosten behoef je 
het niet te laten, want die zijn zeer laag nl. fl. 2,-- voor 
meisjes t/m 16 jaar en fl. 2,25 voor daines vanaf 17 jaar. 

Op 29 April zullen .wij met ca. 50 dames en meisjes 
.Q_er fiet~ naar Oostzaan tre>~ken; waar de eerste wedstrijd van 
het sei zo en gehouden wo!'d t. Wij . vertrekken Q.~L1Q...1...l.5.. uur__:Y:§:.!:Lbet 
§o egQ_QJ21.Qi!l_,__]:}Q.gk~ __ flQJ:~:'?..ê !.""..'.~.f~_t_;_ ; 

Wij maken je er op ' attent, dat wanneer je voor een 
wedst r ijd hebt ing e s c:'.:u'"'evmL je ~~!;:E1~_.Q.l1 t tent op te komen. 
Macht j e werkcü i j k do or 7 j 2 :{ t e ve rlür.~d0rd 7.i jn, dan rekenen wij 
er op, dat tüervan be ::.·.i. c li t ;;Î:: f,8 VE>:1:1 wi:•rcl t . I?l-1~J!.~~f!'!9:[!Q.._}211 .... if!_ 
zonQgK_If..d~ILl.iC}.f; __ :~~ ;} __ çl_:-:: ___ Ll.~~!~f. ~·: __ ~~:}.L_}!.:LJ_~}§tJ1_ç_:r; _ _9:J;,;_!:~c?.QK2~.Qlli 

G c~su r t diL ~el , dan za l. bet be treff8nde 11d niet 
meer worrten ingeschreven voo r de vo lgende wedstrijden. 

1NSCHRIJ fQ.~1~1.. 

Voor elk nurrnner wa p.rop n:en ins'chri jft is inschrijf
geld verschcJ Glga aan rte organi~er0nde vereniging, hetgeen voor 
rekening komt ven he t b2tref!e~de li t . 

Dit i nschr i j f seld bed~aag t voor dame s en A- mei sjes 
fl. 0, 25 p e r numrr,("' r; l" : ·!'w.J. :11 er 700 r cJe dam<:;s vo-:; r ~1.e t E~c>rs te 
numme r îl . 0,10 b :i..jknr11 t. \ic.o r B-· en C-mei;;,j es b=,) ::-~ra.:1.i;t C:it fl .0,10 
pe r nummer . De es t afs L t:. e s z ijn voor r ekening , va11 on ze vereni ging. 

Zoal s ~cl-<; ;:c ~- ··::l. j_ s ?. .l. ~~:1 di:-.' mei s j c=s c· i:t,:'. '.".' :•'·,: erd ee~_ d in 
dri e g roep en volgeD:-o ie i:=:f r .' .. j .I c.î. . _A.- me is,i t":';; ~ ,-,~:. ~- 9J~~- ~Lc139_, 
B mr 1' c1' cc -reb ,04 r, , <) ''. . . . , "'E'"''• , ~ p · o·h \ r"I ! · ) -c, •-: 

- -C - .. 1..1 -:... 1,,:;:: ,.:J g • ..L ;; \ _' - -..L/L+·-L ,!" \ .1·-_J 1 .J ...;c1 f.:.i'J ('" J .: •. iJ o ..L ·:i .t ;~ .z· - · -~. ,,. ~ ~ .. ...- , 

Bij di::: cü:~n:2s zj. ,jr; e ;:' -J-Lcr k.::.. a s :::> E~1 n.:t. . A- l3-C-D klasse, 
deze houden echter va~band me t gema~k t s prest2tiPs . 

Een meis je, ~a~ voo r het eer~t hi j Je dames start, 
al smede de damesni e1r...r el ~ n g ?~î, t-eg.iri..,..h~n op alle rn:~r.'lr1 1 crs i n de 
D-kl e.. ssc. Komt men op een b eps '.:i.J d nummer boven d r~ g ·?S t el de eis 
uit, dan promoveert men n~ar een hoger e k l asse op dat bepaal de 
nurnrner. De ei sen voor de diverse nurr.mers zijn: 

100 M. 
200 M. 
80 M.horden 
800 M. 
ve r spring en 
hoogspringen 
discuswerpen 
speerwerpen 
kogelstoten 

van B n.A van C n.B 
12~7-s ec~~~-13~3 se-c-.~-

2? .- " 28 .5 il 

1 2 .8 " 1 3 .6 " 
2 min.JO sec. 2 min.40 sec. 
5.20 M. 4. 80 M. 
1.47 Il 1.11.0 Il 

34 " 30 Il 

3 2 Tl 29 Il 

10,75" 9,75 " 

van D n. C 
14 sec. 
30. 5 " 
14.5 " 

4. 50 M. 
1.30 Il 

27 " 
26 " 
8.75 Il 
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Enkele B-meisjes hebben aan ons verzoek gevolg gegeven 
en een verslagje gemaakt van de op 25 Maart gehouden 

EQ~~~~~OQP OP_g~T C.1~~ 

Onze puzzele-loop is bijzonder goed geslaagd. Het was 
iets voor de sterken en voor de niet sterken. Er waren vele 
aanwezigen, niet alleen de leden zelf, maar ook mensen van de 
krant. Er heeft n.l een stukje over deze 11wedstrijd 11 (want zo 
kon je het wel noemen) in de krant gestaan. 

De ploegleidsters wareh voorzien van een grote letter. 
Wat veel ploegen jammergenoeg vergaten, was het goed lezen van 
de briefjes op de bomen. Bij het kogelstoten stond b.v.: de 
kogel op zijn plaats leggen anders komen er 25 strafpunten voor 
de ploeg bij. De meesten wilden zo gauw mogelijk weer weg. Maar 
ondanks dat, wc:1 s d.e.ze georgani se;:;rde puzzle-loop heel goed af
gelopen. 

De dPelneemsters van de winnende ploegen kregen ieder 
een embleem als prijs. 

We zullen hopen, dat er nog eens zo'n loop komt, maar 
dan alles goed lezen ATMODESANEN!! 

Uitslag was: 
~-C-m_ei s~2 

1 ploeg A met 

MALIO. 

Dames-A-m§i sJgs. 
J.Tjaden, 1 en 2 ploegen I en 0 met 
H.Bleyswijk, N.Wullems, E.v.d.Goes, 

tijd 6 min.~\~ L.Janse, tijd!+ m.E.Claa.ssen.? P.v.Egmond, 
25. strafp.l'f.f-.~ W.Zijlstra, 50 sec. T.Voorderlwak,C.Ravestein. 

) ;J 35 strp. H.Geerts. 
""Y.'·-(~~~ --------

' ~ WE~~§!R!~_DA9_E~?A VOOR J\PR.IL en MEI. 

((
.....,._. " 29 April Regi onc...le n:i euwelingen wedstr. Oostzaan, 

1
6 Mei i dem Velsen, 

13 Mei Duc~lrrwet Victoria - Atmorles , 
\ ) 21 Mei ~ · ~ i J.:J meet A tmodes-Bad He:-f' :::·eld-I serlohn, vv 1 ""'lîi--... "..,....3~~-----
) .\ LlJ EH WORD'T GE!.<'LUI STERD: 

Dat ...•.••.•• de voorzi tter van A.A.C. onderstebov .?:--1 was van 
onze horden (en van wat erover ging). 

Dat ....•••••. onze wedstrijdploegen staan te trappelen van on
geduld om in de startblokken plaats te nemen. 

Dat .... ".". de"Blokhut" tegenwoordig verlicht is!!! 
Dat ...•...... "ATMODES" ook vertegenwoordigd is bij de Haarlemse 

bloemenmeis.j(?S n.l. Jenny en Hanny. 
Dat .....••... onze puzzle-loop zeer in de smaak is gev.allen bij 

de deelneemsters. 
Dat .....•.... er voor iedereen een prijs was in de vorm van een 

rol dron. 



!te ~ at:.1'' géiÎ'l{j li'-' .i l!l aJull.t l~j- • 
Officieel org-':tan ,cl er H .D ,A" V. 11 Ant10DES 11 • 

Secr~: H,0 ~Ta1:.:lc0n 1 'I'rorri.~1straat 49, 
PenY.!.i11gm,: t· "E,-VoÜIJZeeland~,de Vos, 2e Theemsstr.42, 
Tolcene11iI1"gen 1; a1:1: 1]h ,Hus,ele:c:, .· 
Rodac :cie·~adrns : 11-,..tL· Ineke·-de Vos, 2e Thoemsstraat 39, 
Club él.rt;.;: · Dr .• V,T j_ chc:'ink--'? ogener Sleeswijk. 

ji: ·i;j· · · --~~~~~~E~;~-~ ~~T~~~--~~---~~- --
~ct.J 'i 't; Zondag 9 17 Jmn YTas het de eerste verJ aardag van 

11 ATCODES 11 o De bluo:;: .en v an Ton en Martj e gaven hier reeds een 
feestelijk c a.chc t ac:LJJ.. 08k de drie nieuwe clubrecords van on
ze C-meisj os 'in do J cu. gd.competi tiewedstrj_ j d te Zaandam, waren 
f i.jne cadoau:x.. 

Als W '.3 ~;;;o eens terugkijJ.:en ku:rDJ.en wij niet anders dan 
tevreden zi;jn" TYt leden:1.antal is gestegen tot 108 en er is 
weinig ver1oop" )\J,_n ons trainerscorp s, besta.smde uit de Heren 
Chris Ruselor a ls hoofdcoo.ch, Co Wullems en Wil WE:;stphal durven 
vrij onze pup illen not eon gorust hart toe te vertrouvven en ook 
de re sul taton va.n deze training zijn reeds goed merkbaar. 

r:'.Iet onze clu1Jarts Dr .-\.ïcheri:n.k hebben vvi j het ook 
reuze getroffen" Zitten u ij met moeilijkheden op medisch gebied, 
dan kunnen wij ons tot haar wenden, tevens voelt zij de sfeer 
in onze vereni g ing zuive r aan en weet zij met de juiste woorden 
het clubbolEmg aan de loden bij te brengen. 

Zoals bekend z itten wij g oed in ons materiaal, dankzij 
do medewerking van diverse va.ders. Nu zijn wij weer sinds kort 
in het bozi t van prachtige startblokken, we,lke door de heren 
Takken, J.v.OpzeolroJ.d en met hulp van Dhr.Braat:man zijn ver
vaardigd. 

Uit ons jeugdfonds hebben wij de stude rende jeugd te
gemoetkomingen ~mnnen geven in reisgeld voor wedstrijden jn 
Oostz e,an, Rc1tterdar1 en Zaandam. 

W:Lj zijn overgegaan tot de oprichting van eon adspi
rantenafdeling o:a zijn ervan overtuigd, d.at deze opzet zal sla
gen. 

Op dit o.lles mogen alle 11 ATMODESANEN11 toch wel een 
klein beet ~ e trots zijn, want tosamen hebben wij dit in één 
jaar opgeb ou wd. Er is nog veel meer te bouwen, maar a lles kan 
niet inoons. 

RIA INEKE-DE VOS. 

Voor clubwedstrijden vrordt door de Teo!m~Commissie 
bestaande uit Mçvr.Ineke, Ch.Ruseler · en C.Wullems een ploeg op
gesteld, we.ar:nede rekening wordt gehouden aan hoeveel :nuiillllers 
de deolneoms tors mogen meedoen, de kansen die wij 01) de diverse 
nummers hebb en, kortom or wordt gewikt on gewogen op welke ma
nier ·wi j de sterkste l)l oeg op het veld kunnen brengen. 

De reserves spelen hi erin ook een belangrijke rol en 
wij zouden g aarne v-rnnsen, da t zij dit tot zich door laten dringen. 

Bij clubwedstrijden gaat het in do eerste plaats om 
het clubbelang. Wordt iemand als reserve aangeschreven, dan re
kenen wij op haar .• Valt een deelneemster door ziekte of blessure 
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uit, détn moeter~ v1i;i toö.l). op t:n \ra1:1.T·i::t.g<..1 plaa'iJ;,j'\l'OJ:• 1rd'.!1g,é.tJr'3rr.i 1~1uvr1*H 
r 0k0ne.üe Tev0ns kt~nne:il cle reservos op eigen clubwedstl'ijdGJ.1. 
meestal buiten mededinging meedoen. 

Als men cli t clubblad ontvangt, dan hebben vlij reeds 
ons best gedaan in de voorvredstri j den voor de P. J .Beker (Club
kampioenschappen). 

Aan do clubkampioenschappen om de P .J . Beker mogen 
slechts zos verenigingen deelnemen. Hiervoor komen in aanmerking 
do drie f j_naliston van het vorig jaar n" l .. HOLLANDIA- SAGITTA -
01"'.{J\'lP IA tL~8. dao.rbij a.<:i.ngevuld met do drie bost geplaatsten 
voronigingon uit do voorrrnds trj_jdEm v an 24 Juni. 

r ï j zul l en daar d.enJ.cc:;li jk ni ot bij z i jn1 doch do zo 
uedstrijd is toch de moeite wa ard om onzo krachten mot andere 
verenigingen to moten. 

,.,. "! 
~ !, i· 

(-...\: e"'J, 
~./ _., ;~, ... ~ 

,,,~ / \: ;\l~/'~~.' . / 
')1*/ ~·. \ : ;,.; t 

/;~ ./' / r...~j J.Y~:;:;·j 
-ti~((Jj;-}.~ 

..... ~-. l'!1 

TRAH·aNG ~- ~ 

\~~\ 
-,t) :-_....... ----------
"1 .. i! 

...fi~\ HET SECRETARIAAT MELDT: 
" - :si ·---- -- -- ----- - - ---· ---- - --- -----

TECNISCHE COMMTSSIE 

--··----·- ----t s Dinsdags- en 1 s Donderdagsavonds van 7 u. - 9 u. op 
het Gemeontolijk sportterrein aan de Kleverlaan. 
ts Woonsdagsavonds van 7 - 9 u. specialisatietraining. 
Voor he:n, dio 1 s v.coensdagsavonds wel mogen komen, doch 
andere avonden verstek l aton ga2n, v ervalt deze oxtra 
t . . !!='0- _JX.:..._\......\. ra1n1ng. r·i ~~ - ·: :: ~-:;'""";'J 

f'JIEllWE ~L_ED~l'L:.. t;_i< :1i/ ~L ;~ ... (J lf / 
lil ._j.-r:=--- ~I 

0 .A.E .BerY-illoff 28-11-41 /..:\."J ac.s:m.a Tf'(· 
E .Blanlcert 19- 2-42 / A9Ki tseroo 
H.Bos 14- 4-40 
W.R.ten Bosch 9- 4-36 
T.Bouman 11- 8-40 
B.Groos 8- 9-42 
F.de Groot 17-12-37 
J.T.Hovostad 14-11-35 

I.Lakerveld 
J~Moll 
A"Schouten 
I~Smit 
L~v.d.Vosse 

21-· 7-36 
21- 5-40 

2J.- 8-43 
lL~- 4 - 44 
8-10-1+3 

27- ·l-Lt3 
15- 2-4-2 

Dozo 11i0uwe leden zijn r eeds al geheel ingeburgerd bij 11 ATMODES 11 • 

wij hopon: dat zij lange tijd trouwe ''ATiv10DESAJ\J"EN11 zullen zijn. 

NIE~"}!_I.L_ :Q 2N='\'.r~YR ;~ 
GrKars t., 
Onze n ari;olijk:o dank voor Uw geldelijke steun • 

.G EV 0 l'i:It~_p. y_Q_;,;i.13:.V'lliJLPEJLl. 
:!:-ff:;rhaaldelijk blijven er gympjes., zeep, handdoekon 

etca liggan~ Deze voorwerpen worden steeds door het Bestuur 
moogoJ:.)m.::n1. ,, Va n nu af aan gebeurt dit niet meer" Iede::t"0en is 
v ere11.twoo::."dolijk voor zijn eigen spullen. Kijk dus vóor je naar 
huis g c,8:c eerst goed je tas na of niets bent verge ten. 

VE_R.~QJl-EILYQQD.~J:FEN: 

Nog steeds heeft Rietje Cohen haar gympjes niet terug. 
Op de training zijn er door iemand verkeerde mee naar huis ge
nomen en grotere laten staan~ ICijlç allen je gympjes cvon na~ 

2 



Onze socretaress'e Gonny Takken heeft zich op lsto 
Pinkstordag verloofd met Jaap Proseo. Wij wensen jullie veel 
goluk en wij hopen Jaap, dat jij een trouwe HATMODES 11 aanhanger 
zal vrorden. 

d~ Zl4 -... ~~;;;:~;~_)'_,_ . 
'lf: .. ,Y I 1 l Onze\ trainer Co Wullems is gelukkig weer hersteld 
/, van zijn goolzu\cht. We konden je maar node missen Co. 

Hanny beerts moest plotseling in het ziekenhuis wor
den opgenomon, vrngons hersonvliesontsteking~ Gelukkig is zij 
1i1eor aan de beterende hand. Hanny wij wensen je hot allerbeste 
en oen voorspoedig herstel toe. 

Zij laat de leden hartelijk danken voor de fruitmand 
en vriendelijk groeten. 

TBIP NAAR DUITSLAND. 

Zoals reeds in ons vorig clubblad is vermeld gaan 
v7l ;i tesamon met do H.A. V, 11HAARLE1!l11 naar Duitsland om een tegen
bezoek te brengen aan Isorlohn, waar tovens vredstri j den géhou-
den zullen vrordon. Hot ligt in de bedoeling nog een andere 
plaats to bezoeken, waar wij ovo.noens in vredstrj_jden zullen uit
komen. Deze plaats zal nader worden bekend gemaald. De reiskosten 
zullen ca. fl. 55.-- bedragen. Mochten er nog meisjes boven do 
17 jaar zijn, die gs.arno mee wensen te gaan, dan opgavo aan het 
Bestuur vóor 1 Juli. P.E..J?!TUM :çs _ VAN-1.~1 J.9 .NJGUS1J1jJ_8_._ 

VQ_QJLPJ'-!--1;,EPEIL_DOOR DE LE_I]_Eif~. 

Ons C-meisjo Inoke Stathi goeft hier een verslagje 
van onz o eerste rrndstrij d in dit seizoon •. ,ç:;r ,,,p ~!,Of J?E~LJ3JLS_J\J]l..AJt_ O_Q_$_r:t~M.lh. 

ljv'·,-;·:'",lfóp Zondag, 29 April zijn een paar ploegen "ATMODESANEN'' 
rf:iá1, ,.) , )~, :~ ;; aem geweest met de bus. De bus vrns wel wat laat, maar 
da.t V'':t,'-) .:.:::re mi svorstand. De chauffeur reed dus nog al snel, vro 
war\:'U ~'~- '-' cï.e p ont, toen was hij net vrng "pech gehad". Wachten 
geblazo::.;,.; (Dat duurdo niet zo lang.) Na een poosje stonden vro 
aan do cv0:ckant. Halverwege wist de chauffour niet moor precies 
vraar het v-ra.s, na oen i)aar maal gevraagd te hebben waren vro er 
vlug. Wo stapten u;i.t do bus en gingen naar do kl oedkamors. 
î!o waren allemaal :Ln onz e trainingspaklcon gestoken. We gingen 
inlo1)e11~ maar dat ging niet zo prettig, hobbels en }çuj_l en dat :i_s 
no.ar orn to lopen. Toon was het ·tijd om to lopen. Ik geloof om en 
nab:i.j hoJ.-:~ tvree" Toen v7e hadden gelopen gingen de 0-meisjes om 
half vior verspringen. ' 

Alles \7as louk, alleen was 't jammer, dat het weer 
ni o t meor;orkto, h8t 1i1as nogal koud:. In de cantine was het lekker 
11arm want de kachel brcmdde. 

Zoals In0l:e roods in haar aardige vorslagj 0 schreef 
was het erg koud, hotcoon do prestaties nadelig beinvloedde. 

Eon licht in de duisternis vras ech t or do goede kogel
s toot van Hi o v e.n Drunen van 9 .98 M. 1 waarmede ze eerste uerd en 
tevens haar porsoonlij};:: rocord van 9 .87 m. verbeterde~ Hot club
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record nat met 9 .18 I/I . op. ho.i=n'.' n narr. staat >:rnrd ook aanzienlijk 
scherper c;ostold. 'V!ij zijn oTvon ovortuigd 1 dat de 10 M. door 
haar spoedig zal worden bereikt. 

Gerda en Rietje vrerdon 3 en 4 op het discuswerpen B 
met resp. uorpon VEm 29 .24- M. en 28 .1+5 M. 

Tonny Bouman word L~e op de 80 M.A in 11.1 soc. 1 

torvrijl Mti.rtje Wijldi.uizon met 11.3 soc. - 5e word bij do meisjes 
B. Martj o is door haar soriouze training good voor1Ji tgogaan 
en zij zal dit seizoen zeer zeker ondor de 11 soc. komen. Jen
ny Knoijnsborg maakte 11.4 sec. Slech to . springbalc, vlind tegen, 
dit alles kwamen onze verspringprostaties niot ton goodo en hot 
v-raren er dan ook maar onkolo, dio over de 4 M. kwamen. Eefje 

· v.d.Goos LJ-,37 - A. de Mooy 4-~23 - G,Taklcen 4-.04- M. Vorhoudings·· 
gewijs zijn dan de prestaties van Leida Augustin 3,98 on Marjo 
Schippers 3.85 ook niot zo slecht. 

Onzo nieuwelingen moisjes deden het prima, ze 
brachten hot vol niet tot demi- on finale plaatsen, doch die 
komen ook vml als mon de routine krijgt. 

§___lfbE..l.J'!I_~!I&1J_N_Q.F;1t.J&? . .D.ê:.rR.IJJl~JI_. __ SjJOl\fII __J~-- V~LSEN. 

~- "61 Bij . ?ebrek aan plaatsruimte volgen hior allo en 
~ :5,-i~ry / ~o u1 tslagon: 
f-~''J;~~ · ~~o __ _Ivl_._A. 80 J.iL~l2..!.. 
(?"" ,) J .Kneynsborg 11~3 s. 6 M.Tiijkhuizon 11.3 s. 
'-~p,)1\ A.Kools 11.7 11 ! t H.Borgoring 12.- 11 

·· R.Sogcrius 11.8 11 M.Kools 12~1 11 

\ 0 .Loouwe 12.l 11 L.Schrama 14-"l 11 

,J:. A.Storm 12.- " kogolstoton damos D. 
, ij'::tf-:1 G. Vormooron 11.6 11 z~·P.-v.-:;fgmond ·-·--s.-62 M.NfR. 

1_.0_Q_ __ ,_ynm_e s _:p_~- ho_o_g_~Jl_JZ..i!!.&.on __ damo s_J2 .. !.. 
5 T.v.Favcron 14.6 s" NPR. 2 R.Cohon 1.30 M. 
6 H.Goorts 1L~~6 " 5 A.de Rooy 1.25 11 

R.Oohon lL~.6 11 6 T.v.Vlavoron 1.20 11 

A.Schillort 14-.6 11 yor3._.Pring_~~-A~<?S;.. _ __9__._ 
5 A. do Mooy 4.53 M. 
6 R.Inoke 4.39 " 

4 ATMODES 1 - 4-5~8 soc. 7 ·P. v .Egmond 4- .32 11 

--~---·· - -·- ·-- ·-·· _cf..Vormêio.ro11-J .Knoynsborg-H.Bergoring-M. rTi jkhuizon. 
6 11 11- 4-7.7 SOC~ 

O ~Loouuo - A.Kools -M.Kools -A.Storm. 
4- x 100 M.Estafotto: 
4 Afi1fö!'JES-·-----55-:-7 -Ëioc. 

T.v.Wavoren- R.Inake -R.Oohen -P. v ,.Egmond. 

NPR betekent NIEUVTE PERSOONLIJKE RECORD ------·· -··- - .. - ------ ·--- --· - ·--·-·-·-··-- ·---- ·---·~-··--~· 

13 IViEI DUEU!illE'l1 TEGEN VICTORIA rrE ROTTERDAM, TER GELEGENHEID 
YAN JIE_T ___ 1_5 __ Jj~~·~J_Çr_I.V_J1I_L.;IB_Ul~ ,V_A]'J..._..Y~I_QJZ_QJilA~-

Opgowekt, vol goedo moed gingen wij met diverse 
vorloofdes on sup1Jortors por bus naar Rotterdam, waar ons con 
pracht v an S intelb aan aan het Lnngo Pad wachtte. Wij Haarlem·· 
mors kunnen bij d o aanblik v an zo'n sintelbaan alleen maar 
onze lippon o.flikkon en 11.obbon nls inrrnners v an de sportstad 
alleon maar hot toekijken. Wc zullen nu maar niot al te pes
simistisch zijn, do pla.n.non zijn er. 

Dozo wedstri jd is werkelijk eon succes gewordon, 
modo door do gezellige sfoor, het prnchtigo weer on medo door 
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hot :_'C'i1 ~ r}c:, :~ ,:_~V'ff,JO CJ_Ubrcco:cdS OIQ zoop gingen, 
Do t oa tn h o t grooth8nd~lsgobou~ was oon gouoldigo 

verrassing on ucrd ton zoorste op prijs gestold~ 

C·n~rn \;-ods -~:ri j"d.ploog kr;am rrol org goh avond in de 
strijd~ I-l :L<3. Ntos:i~c on Ans· hadden mot on<:ïilligo spioron te 
kampo~1.~ ·co:C'-:i:L j 1 Go.r..:::iy mot o.sporino op do boon ·'ilord gehouden. 
Ook Go~du Bas niet fit. 

Rij do moisjos C konden onze moisjos hot niet redden 
togen ~o ;::q;crKa on flink uit do klui ton gov-rnssen C-moisjos 

. vo.n Viciï·J:ria" Hot ;hoogspringen van Lida Janso> v1i:w.rmede zo 
1/2 u0rd" -.-ms o.on verrassing, temeer· daar zij hot clubrecord 
van do c.:..:J:.t,,d.sj os m..et O) 10 l\L vorbotorde, Loes Voorman deed het 
nidt I:J.j_ndor on stoot to d e kogel 9 .73 T!I., w..a.8.rmode zo oorsto 
word or.. -Covons hot clubre cord om zeep bracht mot maar liefst 
3 0 11 I1L J" c;ko T<ü:kon. vorbotordo met 1 . cm. het op haar eigen 
naam sto.ando clubr0pord verspringen on bracht hot OlJ 3 .96 M. 
Dit kan meldrnltjk L.1-"30 _ M. uordcn Joko. 

I'.farjo Schipper vsstigdo onze . aandacht bij hot ver
springon, zondor toclmiok sprong zij 4~45 M. en word tweede, 
tromïT do -Cr a:i.ning bozookon l\/lo.rj o en j o springt nog ! m~ verdor~ 
Henny j3 rngo1"5.n13; mcJ:ücto oon goodu indruk op hot hoogspringent 
zij u"-y_n r~i:-L c mtmmor mot L.25 M, tor·:fi jl zij mot het discusrrnrpen 
en kog~l~t0~0n to·vons do clubrocords vorbotordo mot oen worp 
van 2_:_,_;5 1VL, on 1 n stoot van 7e92 M. Ook TuTagda Kools bleef bij 
hot koguJstoton (buiten mededinging) boven hot oude record~ 
Zij stootte 7~36 M, 

Eon verr a ssing bij do A-meisjes was Ria Sogorius. 
Zij eiste hot kogelstoten on spoorworpen voor zich op met resp. 
9 .55 Tv'I on 27 .77 M~, hotgoon ook niouuo clubrocords botolrnnen .• 

Do loop~ en sp:ringprostatios van do A-damos blovon, 
door voornoemde roctenon, onder do mao.t, doch op do technische 
nummers was overal vooruitgang to bespouron. 

Bij do resorvos rrist Tonny v. Wav oron op het nummor 
spoervrerpon haar persoonlijk rocord mot 5 .37 M. to verbeteren 
cm b~ ac:!:"it hot OiJ 26.7? lVH l Een pracht vooruitgang Ton. 
Ui·t s}~ o>70~1: 
A-i?_":Ç~o-~: ~~=JQ9 __ M~- Ho 2.~Y-!.. discus\-,. 

l G~-Éoorboom 
2 N. WullGms-

2 G .. re e __ ;,: ~::r~:i 13 c 6 s. 2 R.Oçh8n 1.30 M. 28,57 M. 
28~39 Il 

25. 36 Il 

3 A ~ rJ..j [!!'.l'OY .13 > 9 . 1'. 

6 E,v .d,"~oos 14"8 11 
5 C"v.,,Roodcnl.15 " 

kOflO }_ .~:: i; ""J --4-----·---·" 
2 H •. v ~ ·'.-,-~~ncn 
3 a ·" .. ~~''(''" ,.-,'11 . • v ...... _ " . .; '-1.. \.J 

6 E.iït-d,,Goo"s 
B~"P..:l.~_s:g_ 

NPR. 3 O .v .Rood.en 
ver3P~'~~ spo 8...!:.Y[.~- . 

2e.9 11 3 N~Wulloms 4.82 11 2 R.v.Drunon 27•56 11 

29 .4 " . 4. E-.v"d"Goos4.'P9-~-" 3 P.v~Egn'l.ond 27.21 11 

29 .6 "U5 R • v ~Drunon4 .63-à-" 4 G.Tal-ç:-ken 25 ~22 11 

• 4 x loo M. 1 ATr.aonEs ·52," soc '\ 
A.do Mooy - R.v.Drunen-N.Wulloms"" 9 n3 :L1\1r 

sO S:!Vl e 

9 .Ol_ i,i NPR. 
8.18 11 

G.Takkon.. _ 
ATMODES 76 pnt. - VICTORIA 79 pnt. 

]:_Q_O_ ~1L~. HQ.9"Kl?.PJ::'_,.. y_eJ:?J?...r:..!9_ 
1 Rcln6~o 14.2 s. 1 E.Olaassen 1~20 M. 1 E.Claasson 4•47 M. 
3 T.vvWo..voron lL~.8 11 2 N"HagtingiusJ..20 11 2 R~Inoke 4~43-à-" 
discusr.r ~ §12.9~'-- . !~og_elst. 
2 -T-.Oh Ïip ol 20,19 M. 1 T.v~Wavoren 26.77 M.NPR 2 R.Warmerd.6.74 M. 
4 R.V!o.rmorde.m 18.05 " 2 R"Inoko 24 1 L!-2 11 NPR 3 T.v.Wavorn5.9'7 11 

4- x 100 M~ 1 ATMODES 55.4 s" R.Inoko ... T.Tcikkon-G.Boerboom-T.v.Wa-
vercn. ATMODES 40 pnt. - VICTORIA 26 pnt. 
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r/ITCISJE(.3-A" DC M~ l1-:.Ci_ófSSJ)J'_::... _!_~1'-~J!.!'~-
1 T·.-àóurrÏan ~- --:-11.1 s. 2 J oKnoynsborg 1.20 M. 3 T .Bouman L~.60 l\C,, 
3 J ,Knoynsborgll.3 s. 3 G.Vurmooron 1.15 11 L~ G.VormooronL~.43 i :-

d i s c u s Il • §J?_O_Q-1"..YL!. ff.g~g_ o_l_s~_t. 
2-R.~:föC;è-rius. 19.89 M. 1 RoSogorius 27.77 M NOR.l R.Sogorius 9.5::-; 
3 H.r,Unnobo 18.09 11 2 H.r!Iinnebo 16.92 11 4 A,Kools 6.68 
4 x fJO IVI. 2 ATMODES Li-4.4 s. NOR. T.Bouman-G.Vormooron-J .Knoyns-

borg - A.Kools. 
ATMODES 33 pn t. - VICTORIA 33 pnt. 
ME Is;rn_ê_..:_J~.!.9_9_ .Kb_ ho g_g_El}_)_r_!_ 
2 J.\[~':ijkhuizc__;n 11~5 s. 1 H.Borgoring 
4 M.Kools 11.9 11 3 M.Schippors 

22..rS"RF_t.. 
1.25 M. 2 M.Schippors 4.45 M. 
1.15 11 3 M.Wijkhuizon4.36 11 ~1:: 

di SCUSH • 150S?.J.8-..~ BI4_!.. 
2H.Borgoring 21.15 M. 1 H.Borgoring 7.92 M.NCR. 
3 11/f 'TT' ' 1,-h • " 17 57 Il 3 11rr i:r 1 7 7:6 11rr m 0 V, l;Jü._ UlZOn • L'lle.l\.ÜO S •J LVL 6 

6 L.Wijtsma 6.23 11 

4 x 80 M. 2 ATMODES LJ-5~2 s. H.B0rgoring-L.Wijtsma-M.Kools-M. 
Wijkhuizon. 

ATIVIODES 22 pnt. VICTORIA 2L~ pnt. 
1VTEIS_J~_s_~.__o..!.._E2._0 ] J;..• v~_r.JD?L~--- h.~~Y.'.r'_~" 
3·ÎÏ.Schccrdo1~:; fó '.1 s. 3 J .ToJ<;:kon 3.96 M,NOR. 1/2 L.Jsnso 1.20 M. l 
4 I.Sto.thi 10.3 11 4 I.Stathi 3.LJ-9 11 4 L.Voorman 1 1 - 11 

kop;oJ:_sb~ 4 x 60 M. 2 ATMODES 36 .5 s. 
1 L.Voorman 9.73 M.NOR.tl I.Stathi-J.Te.kkon-L,Ve0rman-H.Sch0erder 
3 J oTo.kken 3.61 11 NPR. t t ATI.IODES 181J- pnt.-VIOTORIA 27-f3 pnt. 
TOTAAL: AT~.'IODES 189l - VICTORIA 189-~ pnt. 
Mot do ze rrods tri j d -,1onnon vïi j onze ecrs te vorenigingspri j s in 
~o vorm van 0011 fraai bokortjo. 

I?_~-~ O_Jfil<:...~lf_Af{___].$_E._RJ.,_OJ1N _E.Ji )3_4.P.JtER S_F_J::_:J;,12.t. 

Het rraron gozclligo dagen mot onze Duitse gasten en van 
de zij don dor gastvrou·rron/horon en van de gasten zolf, hoorden 
r1ij steeds ui tingon van tovrodonheid. Vooral de dansavond in 
ZOl\'iERLUST to Zandvoort mot André Kamperveen als zanger vras een 
genot voor do jongelui. 

Ook ovor do rredstrijd kunnen wij tevreden zijn. Met eon 
ruim 1JUntm1vorschil 60 tegen Bad Horsfeld 42 togen Iserlohn 21, 
kYïamon rri j als ovcr-v-vinnaros uit de strijd~ 

Do zuaro baan van ons 11 STADION'1 kon ons niot verlokken 
tot g<)Od.0 pi:- os ta ties, ook de rrind sprak in deze 'n i.-voordj o moe• 
Do s _~_ .:. ;· {'./' v·a:c:rassing nas de discusv10rp van Rio v .Drunen, die 
met :~ "';:,_"'.' ~l ~56 M. hot op haar oigon naam staande clubrecord met 

-0 .<:>'; . :~:·î_, vorbotordo. De overige ui tslagon luid0n: 
lCQ._J·-~·?.. 200 M.BT,1. di SCUSYJ' • 
l i: " ,-:_ :~.2.oms 13.5 s. l·P--:v-~Egmond 28.4 sec. î"-R.v.Drunen 31.56 M N 
2 G.Tai.ckon 13.6 11 2 R"Oohen 30.5 11 2 N. V!ulloms 27.00 11 

3 M.Laadstra,. 30 •. p 11 

vorsnr $ ho~_.'" . 
1 N:"P.üTloms 4.66 M.1 R.v;Drunon 

kogols't~ 
i.30 M. 2 R.v.Drunen 
1.30 11 4 O.v.Roodon 

A~do Mooy - R.v.Drunon -
2 E.v~d.,Goes 4-,61 11 3 R.Oohon 
±...Jc __ ~_OQ.Jl!. 1 ATMODES I 53 .4 soc. 

11 II 5L!- • - 11 

--------' ' 

N.Wullems G.Takken. 
E.v.d.Ga.es- P.v.Egmond 
T.Bouman - M.Laadstra. 

9.29 M. 
8,17 11 

DUELIVIEET ATMODES - ADA. 
'op 3 Juni j ,1-.~--iii7ll-ge-n 17:ff-öûn duolmeot aan togon ADA uit 
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Amstordamo Zoals voorspeld werd hot oen overwinning voor ~ÄJ 
maar ondcmks :.:.oin f:lt urL~c togonstandstc-r zijn Ydj bohoörlijk "'lföur 
do dag o;okomon/ Do 100 I1If was oen ovorvrinning Voor ADA1 2e word 
Niosko in 1315 s/ en ;Je Gönny in 1316 S/ malU:' do 8Ö M.hordon 
viOrç], c;on duhbolo over,,-dnning voor ATMO'DESi Qcnny v!Grd lo in eon 
pro.oht:Lgo tijd V8.n 1210 s/1 ondanks de Z\ïare grasbaan 1 mot welke 
tijd zij hot olubrecord op haar naam bracht. Nieske word 20 in 13.1 s. 
zij vrord uit balons gobre.cht, doord2.t een meisje achtor haar V:iel. 

. Dat do 200 M" Viel nat voor Gerda is, blijkt wo1 uit 
de tH~odo plao.ts die zo bozotto in oen tijd van 28 .4 sec. en naar 
de B··klasso promovoordo, tovons vrnrd zij mode clubrocordhouster 
op do 200 Mj Rietje Cohcn word 4o in 29.4 s. Niet gok voor do 
tweodo koor, tovons een niomr persoonlijk record. 

Tonny on Jonny Vierden resp. 3 en 4 op do 80 M.A. in 
10.6 s. (keurig Ton i 1) en 11.2 s. Wanneer do 11,• .Jon? 
ATMODES boz0tte de le plaats bij het hoogspringen. Ons nieuvrn 
lid Jopio Hovostad sprong l.A-5 rii, brak daarmede 't clubrecord 
van Rietj o en J'Jicsko ( 1.35) on prom:ovoerde van de D·- naar de B
klasso~ G0folicitoord Joopi Rietje Oohon word 4e mot 1.30 M. ne volgende keer or overheen Riet~ Eofjo en Ton werden 3 en 4 
met hot verspringen met resp. 4 1 7613- 11 en L~.6ot. Rietje van Dru
nen ï70n1 2o op hot discusworpon mot 29 .79 M. Gerda 3o mot 29 .54 M. 
Eindolijk ki::am Rió v.Drunen over de 10 M. n.l., 10.10 M.- on . brak 
daarmee hot clubrecord.Corry word 4e mot 9~05 M. Kourig Corry 
'n niouu persoonlijk record. Do verrassing uas wol de spoerworp 
van Tonny vtWavoron, die zich niot liet imponeren door de "groten" 
n.1, 2r>.99 M. en hiermee promovoerdo naar do 0-klasse, op 1 cm~ 
na B-klasso. Pri~a Ton~ Rietje Segerius werd 4o met 23~51 M, 

De estafette ·was na een felle S'tri j d voor ADA in de 
zelfde tijd als 11 .ATMODES" 52.8 soc-. 
UITSLAG-: ADA 55 pnt. ATMODES 41 pnt. 

Voor deze tvrnekamp had de Heer Braakman een prachtige 
wisselzuil beschikbaar gesteld. · 

Dit j aa.r was de "LOU BRAA.KMANZUIL 11 voor ADA, maar we 
zullen ons best doen hom volgend jaar terug te winnen. 

TOET 
~:i 

· --(~_:=-- JEUG_D_Q.Q~J~~~:~JIEJJS<J;_J}J_JDF;_& f~]~\ 
1-L'ie _j_()~Jk~·~Ç_QJ..1E2_:t_V'._Odstrij_q,_~1ATl[QD~J~~M~ '" fr-1 . 

Nieuvrn clubrocords: 60 M. Ci Fietje van Hees 8.9 soc.~ 
k<?_g_ o l.~°till.L~ eg or Bl.~---3.".• 8 2 M. 4 x 8 0 JYh" L\-..3 ..!..U. 
Deze we~strijd, ~elke door onze vereniging 

werd georganiseerd is 0.1.vi do Hoer v. Duin prima verlopen~ 
't Woor -v1as gunstig en ook over onze prestaties mogen wij niet 
ontovrodon zijn. Do besta prestatie vlas ongetwijfeld de s.9 s. 
van Fietj e, rraarmode zo hot bestaaµde record van .Toko Talckon 
met 0 .3 s, verbeterde en als 5o van do 58 loopsters eindigde .• 
Fia als jij geregeld traint gaat er nog moor af~ 

Riotj o Segorius vlist het op haar eigen naam 
staande record maar liefst met O, 30 M. te verbeteren .• Proficiat 
Riot. _In vorbélnd met de beporkto plaatsruimte volgen hieronder 
alleen de vordore uitslagen. 
60 M. C. 
5·1r:v-Jfoos 3'·~9 sec. 
12 .J. Takken 9 0 2, 11 

33 I .stathi 9 .6 11 

34 E "~ Zrmnonb, 9 .6 11 

35 H..Scheerd.er 9~8 s, ~ 
37 L .• Tor Horst 9. 7· 11 

39 H.Stoute 10.- " 
41 W.Schrama H.l..,4 11 

44 
45 
46 
47 

A.Moll 
R.Hoeboer 
M.Hessols 
I.9Lak~rveld ... 

· 9,;.9 s• · 
10~4" 
10 .• 3·11 

10.7ll 



80 M.B. 8_Q_Jvl_~A_!?_ Y._GI_S:2_~_, _ _ Ç_:~_ 
l}M.vffjkhuizen ll.- s. 6 TÇBouman 10.8 s. 3 LgJanse 4-~13 Tf 

5 11 17 J.Irneynsb·erg 11.2 11 5 J.Ta.."kken 4-~09 ,. , 16 M.Schippers · 11. . ... 
21 M.Kools ·11.5 .11 18 A.Storm · 11 •. 6 11 8 L.Veerman 3•83 " 
25 L.TTïjtsma 11.5 11 ,. 30 A.Kools 11,9 11 13 I.Stli.thi 3.71 ;, 
33 K.Fcnnis 12.- 1t 33 O.Leourrc 12.2 1t 16 F.v.Hees 3.68 ;' 
36 T.Bo·,J.rL. :m II 12•1 tt 34- E.KooromD..n 12.2 11 26 W~Heemskerk3~38 
4-1 B.Ficj_lig 12.Li- 11 vq_r_sj?]'..!IA~ · 27 A-oMoll 3.36 
4-5 I.Gr-oosjohan 12.3 11 10 G,Vermoeren 4.22 M.29 W~Schrama 3~ 3'+ 
54 L.ScbTD.fila 12.8 Il 11 o.LoeU\70 4-.10 !1 33 H.Schoorder3.2? 

18 A.·Storm 2"05 11 36 L.Ter Horst3.21 v0rspr. B. 
·-9~-~.r~ri--i1;.:r·-1u i· zon 

l V .... • r~ -- tl . ~ - , :J 
4•20 M1 hoq_gp~_r_!..4-•.· 39 IeLalcervold3~19 

3T5 J •Knoynsberg l .35M~41 R .Hooboor 3 .18 15 wr.schippors' 
24 B.Hcilig 

I+ •08 Il 

3~ 75 !! 

3,16 !! 

discusvï,A. A2 B.Stoute 3.09 11 

6T-:ïfüu.man 19 .05 11 43 o .Klumpor 3.06 
13 E .Kooreman 17 .07 11 40 E. Zwanonb. 3 .10 

39 L.Sqhrama 
h 0 O~S].)_I'."~~.!. 719 ILBo:rgoring 
16/7 K.Fonnis 
26 I.Groo~j.ohan 

1~23 !! 

1.10 !! 

0•98 !I 

14 M.Bran_dt .16.93 11 hoogs-pr.o. 
sp ooru èA. 5_[6";.;<.j_;~ ·fe~n~ie 
6);_. r(ó o rs 19 • 91 11 [":-.._q_g_o)...§. t~ .Cl!.. 
ko,aclst .A. 6 L~ Voerman discusvr. B. 

3 11~Bê-1'gering 
kog__o_ls_t~!P_•_ • 

_ _ . _,;;i..::_ - -------

21. 98 11 3 R~Segorius 9.85 11 11 R.Strcmming 
, , 11 M. Brandt 6 .98 11 13 0 .Kuiper . \ . 

12 1\11.Kools · . 7. 78 11 15 TI .Kruyer 
4 ...2f..'._lê. O_JvL~_4112..~ 
2 ATT'.IODES tI: 43.6 

16 O.Klumper 
s.N.O.R. T$Bouman-M~Wijkhui-17 L"Warmordam 

zon-G.Vormeeren-J.;.KnoynsbolB W.Hoemskork 
6/8 I! III 45 •- ·• 11 H.Borgoring.:.M.Sèhipper- 21 L.Meure 

9 ~30 N!. , 
6a75 Il 

6.56 I! 

6 .44- !! 

6.34 Il 

6.26 Il 

6.18 !I 

5.so 11 

14 ' . 1.1 II 
.4.. x 60 M.O. 

L.Wijtsmn-M.Kools 
4-7"- "A~Kools -·G.Leoune - A.Stqrm - R.Segorius. 

7-.AT"JfüÖDESÏI 36.8 11 L.Jianse -·I.Stathi - R.Stremniing-L.Ter Horst. 
de overige plocgon wordón gediskYrá~if iceord~ · · · 

2 ~--J.C'.Y·_g_d~c_Q.1A12.•_vJ_E?_ dp ... t:;:.. :iJ!i.J,...7:.. J u_ll.~ te _ _!!, aandam._ 
NiomïY; clubrecor_ds: Kogolstoton meisjes c. L.Voerman 9.77 M. 

~ } /srfd.;;, . c ~V-- Hoo gspringen 11 11 L. J ans.o 1. 30 " 
'iJY; Yff;J771/ t </ g ~ LL§"9"J[,_ ____ ~---__ " _2_§_~ ___ 1, __ f?...Q.9 __ • __ .--------

/17 ~.f/~- ( 1, ; -d · . Ond~-~ks. hot sloep.to vrner ~laren a~le · m,::;isjes 
· ,. · ' r ..... ,.. ". '.:.. · · op oen na opgekomen. Dit is werkelijk de 

~i'j.~,/,,~f~ '- ~. rrare sp9rtmentali teit. Hot woer vic;L t'O-ch 
~:;4{,,~ ~qg möe ·cn.ondanks .. c!o doorweekte.baan,. mogen 

. R '"-"'.-."..;_~--....: 7l:J . wat <I-e ,prostat1es betreft, n1ot mopperen. 
~- 17 ~Y~~~:~J~..._"-4- · _Bi j. do A-~1~isjes. was het Ge~ Vormoeron, die 

---=: . ...;.;:·1~~ ..... ~ "f' opviel, ZlJ b~ro1k~e ti.:1ee f1nale~laatsen en 
------· À ~ "~ vrol · op het ·-1:_0Jgelstcte. n on __ vor~1?r1r:gon met 
. (/, . r osp. 9 .60 M en 4 .L~2 l\~ . D1 t z i;in Jouw nummers 

· Gea. Ri ot Jo Sogerius rrnrd 3é bij hot sp c:;èr vrerpon met 27, 05 M. Op 
naar do 29 M. Ria• Henny Bergoring sprong 1.30 M. on vorbetorde 
daarmüo haar pers .record. Oo1-c het · discumrverpon ging pr.ima ,on met 
oen 17orp vé\li23.95 M.; "werd zij derde. · · ·· · ; 

. ·. · · an.ze . Lida v ·crraste ons door mot 1 •. 30 M. hot 
op haar n aam staande clubr.ocord voor 0-moisj es to verbeteren met 
10 cB. on 17ord hiorme d o 2o. Ook Loos Voorman d a cht · ik moet er 
ovorhoen on \70rd op h GJ t kogels to ton )e mot 9 • 77 M. on verbet orde 
het clubrecord met 3 cm. Voor Loos, Goa en Ria liggen drie re
pen klaar op d~ 10 Ma lijn. Wie is do · eerst&? Fia word keurige 
3e in 8;.9 sec. on Hol op dozo ·natt9 baan. Je ziet Fia het zit er in 

8 
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01') de L~ 

hot go on 
L.Jansc 
60 M.O. 

x 60 M0 ;;ord onz o J?'.\.OO€', ~1.'J0 <3do 
oen niouw clubrecord b c t olcondo 
- F.v.Hoos. 't Kan nog sneller 

achter ADA in 35.1 s,,· 
L.Voerman - J .Takken -
hoor. Meisjes proficiattt 

80 M.B. Y. <?.. r._sJ? .r. ,.9.!. 
"3' .Y:-V.1fe0s s.9 s. lY · YK.'î'ff j khu i zen 

lL~ M. Schi}Jpers 
11.3 s. 
11.9 Il 

11.9 11 

12.3 11 

7 }:l' .v.Hoos 3.97 :r( ,. 
o C r1 7-, • 9li ," 14 J.Taklcon 9.3 11 

21 R. Strcm.Düng 9. 9 " 
26 I.St rd~hi 9 .6 11 

33 A. Holl 10.9 " 
38 L,Ter Horst 9.9 11 

42 B.Stouto 1 0 .4 11 

L~5 M.IIossols 10 .6 11 

46 R . Hocboor 10. 9 11 

51 I.Lo.korvc ldl0.7 " 

17 M •. Kools 
24 L.JVijtsma 
DO M.A. 
--4 T.-Bo.uman 
10 J"Knoynsborg 
17 A.Kools 
vors:Jr .B. 
5 ],f."wfj-Ehu.izen 
7 IVI.Schippors 

17 IVI.Kools 
hooa snr"B. -·-·-Q-· - · - ·--
6 H.Bore;ering 
18 L.Wijtsma 

M.discusu.A. 
ê/ T ~-B oumroi 
di scus·,7 . B . 
3 îf .Bor_êé_r.ing 

11,- Il 

11.6 Il 

12.6 11 

û • . 0. umpor ./ r 

9 L.Janso 3.92 :i 
10 J.T éiJ,:kon 3.92 :• 
13 L.Voorman 3.02-?3-11 

17 I.St a thi 3.68~11 

26 A •. Moll 3.31 11 

36 R.Hooboor 3.10 11 

40 B.Stoute 2.99 11 

1+.2713 l\II.Li-4 I.Lakorvold2.90 11 

L~.10 11 48 I.Smit 2.61 ?: 

3. 5513 11 L~9 M.Hos s c ls 2. 20 i : 

ho_o_g_SjJ..E._~j0-
l. 30 M. 2 L.Janse 1.30 I' 
1.10 11 12 L •. Tor Horstl.-·· 1' 

kg_g_~_s_:t • o ~ 
16.79 11 3 L.Voorman 9.77 

9 C .Klumper 6. 79 :· 
23.95 11 10 R.Stromming6 .73 

15 L.lVIoure 5 .84 :• §.ll_~o.::i:'_.:Z,e; __ .A.~ 
3 R.Sogorius 27.05 11 

10 A.Kools 16.92 11 lj.. x 60 Jl.'I. 
·2Tnfö-n1rs· 1 
7/8 Il 11 
L~ x 80 M. 
4-AT1föDES 1 
8/9 11 111 

36.1 sec.J.Takkon-L.Vcorrnan- L.Jansu-F.v.Hcos. 
38.LI- 11 L.rror Horst-I.St a thi-B.Stoute-R.Strommin g 

Il 

45.9 11 

Il / / 1 y1111 _11 godi skvr . 
. /,, ' '11 

·/ . . . / ,' 

T .Bouman-11~ . wi jkhuizon-G. Vermooron-J .Knoynsb. 
H.Borgering-M.Schippors-L.Wijtsma-M.Kools 

l/.';,~'/i· ·:.'"t!,, -~"'01~~, l·I(·' ·. ((/. / r:t ~· I -~ " ! Ir. 17_ JUJ'LI __ ~!J§_rr_E]1..P~A;ll!._ 
r1/I ... ... :~" 'h~ . . . 
~1,11,~~4' .111?:Vf:' "Zou hot 1701 door gn.axi?'.1'.'roogon onkolon~ toon _Z1J do?:t; . ;I./ ('~_,g;~ll; do roci;cn hocm h ot s. tation haddon boro1kt • 11 N.atuurl1Jk'· 

11 'l;-1 /i/ .. lf (l\\ •• _ o~. nas hot antv:oorcl 11misschiun wordt hot wol droog". 
$>J-~~ En dozo l ~ats to hadden geli~lc, hot v10rd droog~ 

~ P"~\ Alloroors -c krogon ï;;o do sorios 100 IVI.C., waarin 
Corry v .Roodcn en T.Chapol in hun sor ios niot verder kwam.on d an 
oen 5c ~llaats . Corry Hoosomans bracht ons oon 3e plaats in do 
eerste r::icric 100 M.D. 14.8 s. Annoko Schillert 14.4 s. lsto in 
do 20 s e r i e , t or 1.'i j 1 Tho a Takken in d o vo],gondo sorio dMkz i j eon 
g oodc e inJspu r t in 11+. 9 s . 3o word. Do L~o sorio bestond, slechts 
uit t Hoo d ool ncoms t crs , rro lko dus a l gq)laatst ·waren.Tijd Tonny 
v an !Javoron 15.2 s. Annoko on Ton -rrnrd.on r osp . 6 en 7 in do final ,; 

Ho t hoogspringen B, uas z o als word v e r wacht voor 
J opio Hovos t o.d n1o t l.L:-5 m., dio zokor ook do 1.5 0 M. moot kunnon 
halon, raot op do 2o plaats Ri o v.Drunon mot 1.35 IVI., torwijl bij 
d o C-kl asso Niosko 30 uord mot ovanoons 1.35 M. 

Bij hot v orsprine;on D. sprong 0 ~Hoesomans 4.0LJ.. M., 
T.v.Wavoron LJ-,- M., J.Hovostadt 3 . 98 M, Annolrn Schillort 3.96 lVI ., 
T .Takkon 3 . 78 M. Corry v .Roodon kuam bij het kogelstoten niet 
v or der dan 8 . 56 M. Gord a Boorboom ki,-ram bij hot discuswor pen B iots 
dichter bij hot do ol, vraartoo z ij zokor in · staat moot rvordon ge 
acht n.l. 33 M., zij uior p nu. 30.70 l\11 , on word 20. Ri o v.Drunon 
word · mot 29.10 M.LJ..o. Niosko word 3o mot 27.BLJ.. M.in do C-klasso 
ook zij kan zokor ovor do 3 0 lVI.hoon. 
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Oo.::.'r";,'· ,,"ii.0o c~on. i.:ricrp 21.8S II. in do D.kla:Jso, Toot 19.93 M. en 
Ani101~0 io ,60 r~:I . 1 

Gerda liep con goodo 200 M., uaarbij zij tot 140 M. 
aan d e kop ging, mn.ar in d e l aatste 60 M. terugviel naar do dordo 
plaats.Voor Gerda, dio pas enke l e Ba<.~ndon op dit nummor traint 
een vrij bohoorlij\:o prestatie, do natte b a an in ogenschouw· gono ·· 
men. Tijd 29.4 s. 
do L!- x 100 1-L rras voor onz e oorstoplocg mot R.v.Drunen-N.Wulloms -~ 
G. Bocrboom··O. v .Roodon in 54 .4 s. Do tvrcodc ploeg mot T.v. Wavoron·· 
T. T a!~kcJ:1-A. ~;chillort on 0 . I-Ioosomans n erd 4o in 5 3 .L~ s. 

-.:.::a·:.~ .:'.F. Ji~ t .1. ',..... r· 11 

\! .,. · ·. r-.;· :~ -·------- co. 
lî ;,·.;/"r {~.:. é, ER WORDT GEFI"UISTERD: ,g (\ t'h '\ ~; ~. --·-- ----- -- -. " -~ - -··-- -- -- - - -- ---
!(? -.: " > : : : r-~ 
' . i t. ". ,!;. 

Dat •.•• '-r~t;r- '-ms geen raad noten mot al die niouvro club- on porsoon·-
li jlçc records. 

Dat •••• Anno};:o Kools en Joke Takken "ATMODESttbloomonm.oisj os waren 
bij de ont,rc:mgst dor Dui tso gas ton. 

Dat •••• do ttA'r,T:10DES 11 ploog opviel, door haar keurige kledj_ng in het 
dofilo. 

Dat •.•• , on~!.ü voor.7.:Ltstor ho.ar vrouutjo stond op do 100 M.in R'dam. 
Dat •••• Riotjo Oohon , die daar voor hot oorst on onvoorb oroid do 

200 M.lio:p, do v erzuchting slaak·to "had ik maar harder ge
lopen, i2c hob nog ndom gonoog over". 

Dat~··• Wil in 'n ovcrmoodigo bui iodorocn die con persoonlijk re
cord zou v0rbotor0n, oen roop boloofdo , 

Dat •••• al kos tte het haa r 10 ropen, z ij or goon spijt van had. 
Dat •••• Do dropslicrtcn , di o do j ougd in Zasndam, ter oro van het 

1 jo.rig ~)o ,staan, J;:rogcn , zo lokker \:raren. 
Dat, .•• do L~ x 60 î1I.ploog verrast n ord mot voor iodor oen goudon 

medai lle. 
Dat, ••• Do ui tslagon van do Haarlemse ko.m.p iocnschappon voor B- 0-

meisj os do volgondo koor v ordon opgonomon. 
Dat, ••• Henny Borgcring mot 2L.J- . Y~ M,discusH. on 9 .01 M, kogolst. 

on Joke T~~!on mot 4.24 vor do clubrocords vorbotordo, 
Onz e hartelijke felicitaties. 

Dat •••• De clubrocords in hot volgende clubblad zullen worden 
gopl(blicoord. 

Dat, ••• Do 52.-sec. dio onzo 4 x 100 M.ploog in Rotterdam liop, 
t ovons con nieuw c lubrecord betokondo. 

Dat ••• e do p loeg in do voorwedstrijden voor d o P.J. b~kor bost 
onder do 52 sec.kan Komen. 

Dat, ••. 1-rij n u voor dozo koor aan hot einde zijn van onzo flui
storpluisjos, 

DE HAARLEMSE KA.IvIPIOENEN lq56 ~1.ijn: 
-- ... _. ---• ··- r• ... •· - ··· -.o ••.o.-· . " - -........... ·--·-- - - ·-· • · - •--·--- ...::.,.. • .._.. ....... ,_ ..,.,....tJ _ _ ,"_ .,_.,. 

J,T e.kken 9 .2 sec. 
idem 4.2L~ l\iI.1 t 

L. Veerman 9 " L~3" 
L,Janse 1.20 " 

N.C.R. 0-meisjes 

80 IVI"B. M~Thjkhuizen 11.5 
ve):sp r"J:i AvOli teur(Ho~1.)4o45 M. 
P<?..?.e.sll.:t:: __ ~J3 __ I-I o Bergering 1. 25 M. 
discuswerp en B id, 24,34 M. N.O.R. B-m.ei s j es 
köP;.o{E{t:o~~_é~J3~ id, 9, 01 r.rI . N. 0. R . B-me is j es 
L~ x 60 M."o. Arï1r,10DES I 38.L~ s. L.Veerman-J.T«~.lcken-I.Stathi-H.Scheerder 
4-x-·-~"."O- " r:t~)l~ ATI!IODES I L~8. - s. :re Dergering:-L. Wij tsma-ra.rcools-

___ ..;. ___ .... _ ._. · _, M. Wij khuizen; 



le j ei.ar gang no • . 9 Augustus 1956. 
Officieel orgaan der H.D.A"V • 11 ATMODESH. 
Secr. :H .c .Takken, Trompstraat 49, 
Pen:-:l:inc;n:..: W.H.v.Opzeeland-dé Vos,2e Theemsstr.4-2, 
Redw~ tie·· ::1.dres: Ii!I.A• Ineke-ide Vos, 2e Theemsstraat 39 1 

Cl·u.lJarts: Dr ~ Wicherink-Wegener Sleem·.fi jlL 

---·-~~----· ···--·.__ ...... -- ---~--· ·--· ·---·---.-·----·----.- -------------.------------···-··-~----

ONZE ONDERLINGE WEDSTRIJD. ______ _... . .... ... __ __ ---·---...--....... ...-" "·-·-- ·-·--~-- ,..._. ___ ,,,_..._ 

Ja, het is weer zover" Zondag, 2 September ais. 
zullen w1 J op het gemee:p:tel'ï jl\: sportterrein a.an de Klever
laan voor de 2e maal onze one') erli~:-.1.gc wed.strijd organiseren. 
Zij 7'ül best&a!l uit een zeski::.unp t .w .: 10'.) r./[. voor riames, 
80 iVI. vooJ' J"'.•ë: ;_s jes, ver-· hoogs~JrL1.;:en, discl~s- spe0r·werpen en 
koce~sto tca. 

Hst is . de bedoeling, dat elk lid meedoet, onge
acht of zi;j wedstrijdathlete is oi.' niet. Dat is juist het 
le::i.ke Yan deze wedstrijd. En wa:::i.rom ~ou je het !li.e c eens 
prob~ren mee te doen. Er zijrt diV 13rse led.ar., dle !1.~ï.:r:i.mer aan 
werlstri j de:1 cleelnemen, doch è..e sm:1.al~ van ll.0 c·ri.dar~.:·.r~ge wed
stri. j c~ te jJalcken hebben en d eze vooi" gean goud wi l1.en missen. 
001.c Gte. j s . soms verbaasd van je ei .gc-:!:r. prastr .. tj_es 811 geeft het 
een--rich tinc; aan waarop je lloor :i.uO ·: t: ge.ar:l.. 

Voor de winno.ar8 van de diverse groepen zijn er 
wisselprijzen, terwijl wij een beroep doe~ cp alle leden om 
een prijsje beschikbaar te stellen, zodat elke deelneemster 
met een prijs naar huis gaat, of zij nu eerste of laatste is. 

HOU__p~i:r_. _ _DJ)S AJ.:,J,JL!i .. 
2 __§_EJ:1'.~fül?_ER _JjlIJ" !. 

Ria Ineke-de Vos. __ .......... " 
In verband met de heersende kinderverlamming L 

Dr. Wicherink hierover een artikel geschreven, waarvoor w:i. • 
haar ten zeerste dankbaar zijn. 

Beste clubgenoten, 

Nu er zo allerwegen wordt gepraat over de in o· · 
land heersende kinderverlamming" zullen er bij jullie spo 
mensen toch nog wel enige vragen gerezen zijn. En Qeze cD~ 
brief is bedoeld om al thans een deel van deze v:cagen te b0 -" 
antwoorden. 

Kinderverlamming is een virusziekte, d.wez. dat de 
veroorzaker ervan een virus is, d.i. de kleinste levende een
heid.,_ die wij kennen, zo klein dat hij met een gewoon micros
coop niet eens meer te zien is, maar alleen met een zeer in
gevvikkeld en groot instrument, dat wij electronenrnicroscoop 
noemen. 

Al~ een kind ~an kinderverlamming lijdt 1 vinden 
wij in zijn ontlasting lange tijd dit virus. Bij nader onder-, 



zoek blijkt nu echter dat huisgenoten, klasgenoten en andere 
contacten van dit zieke kind ook dit virus in hun ontlasting 
hebben, hoewel ze geheel niet ziek zijn, Dit virus doet deze 
mensen ' geen kwaad~ tenzij ze zich bovenmate gaan vermoeien, 
want dan verzvvakt hun weerstand en bestaat er een kans dat 
het vi:!.'"'US uit de darm doordringt in het ruggemerg en dat dan 
inderdaad bij deze mensen kinderverlamming gaat optreden. 

Wat is nu oververmoeidheid? Deze t~t op wanneer 
je je te hevig of te lang achter elkaar inspant. Nu begrijp 
je dus, dat iemand die regelmatig heeft getraind~ best in 
deze tijd de Vierdaagse mag lopen, of op een wedstrijd in 
zijn eigen nummer uit mag komen, maa~ dat het dwaasheid is, 
om in je vacantie van je weinig getrainde lichaam allerlei 
uiterst,~n te vergen, b,v . enige dagen achterelkaar ruim 
hond.erd KM. te fietsen, terwijl je gewend bent aan korte 
tochtjes, of zeer intensief te gaan trainen voor de 800 M., 
terwijl je tot nu toe pas de 200 lVI, hebt gelopen. 

Ben je wel goed getraind, maar voel je je een 
dag niet fit, spaar jezelf dan en ga liever een paar uur 
rusten~ dan heel "flink" door te zetten. 

De kleuter en het jonge kind zijn het vatbaarst, 
dus training van juniorgroepen moet heel voorzichtig gebeuren, 
met een extra rust en gedoseerde inspanning. 

Verder is van het grootste belang, dat wij de 
verspreiding van het virus tegengaan, door een pijnlijk nauw
keurige hygiëne van handen en toilet. Dit betekent: korte 
nagels en na elk toiletgebruik zorgvuldig wassen van de 
handen met water en zeep en goede droge handdoek, Ik zou kam
peerders willen aanraden enige rollen papieren handdoeken mee 
te nemen, omdat we allemaal wel weten, hoe veelgebruikte hand
doeken in kampen er meestal uitzienl 

Fruit en rauwe groente is door vreemde handen 
aangeraakt, dus moet het vo"or gebruik zeer nauwkeurig worden 
af gewassen. 

Leef verder vooral niet in angst, het aantal 
sterfgevallen aan deze ziekte is niet groter, dan er dage~: 

~~~~~l_E! v~~~~:r om.komen en voor beide geldt: J,j:T _ _ Q}~.,_ll/IA4R ·_ 

Prettige vacantie en tot in September 
hartelijke clubgroet 

NIEUWE LE DEN: ·--------··----... -
Etv,Beem 
C"P,Bolderdijk 
E .F .Both' 
A,Brussaard 

" NIEUWE DONATEURS: 
---·--~-·-------
Mevr .Koels, 
lVIevr ~Schippers .• 

... "-""-

30- 3"49 
9- 9-38 

27~ 4"Lf.2 ' 
21- 3"44 

W .c.v .Hout 
W.A.Koe:i:s 
J.J:.Mertens 

. .J .c ;.Mertens 

jullie clubarts " 

15- 2-40 
20-· 3 ... 40 
27- 9 ... -35 
27- .9 ... 36 

." 
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Onz e 9.à..:Jp_i_r anten zullen de volgende maand hun eigen blaadje 
ont·ï--e.P. ga;12 doch in. verband mot het belangrijke artikel van 
Dr, VJ" j_ chor~Lnk, wat wij Vooral de ouders van onze jeugd ten 
zeerstG ter lezing aanbevolen, worden do mededelingen voor 
onze ads~9iranten deze maand nog in dit clubblad opgenomen. 

_QJ\f f, ~-- ~{I ;E.:u_yv_r~ __ -b-.P.S)?. :ç_R_A.]iTF~.tL~-
Y ,Blei.uw 
A~Both 
M, Ru .:' J.ing 
T.Geyl.swijk 
G.Gey l ::wijk 
T.v. d. ,Uoos 

5 - l-l~5 
1 --11-44 
27- 7-45 

3- 9-46 

J .T .Habraken 
G,JoHoeboer 
E .M"Ii/Iertens 
W. Schippers 1 

M.Verdonk 

24-10-46 
11-12-46 

6-- 9-47 
27- 7-45 
19- 9-4-6 

Al or.zo r;.ieuwe leden, adspiranten en donateurs heten wij van 
harte Wèlkorn bij ''ATWIODES 11 • 

?_E_R_S Q_J'{A_Ll.4 

Op 13 Juli verloof den zich ons lid Corry van Rooden 
met de 11 Hru\RLEM'; ~~sprinter Jaap Veenendaal, terwijl Gerda Boer·~ 
boom niet achter wilde blijven en dezelfde stap deed met Jan 
Roels. 

Luitjes namens 11 ATMODES" alsnog onze hartelijke 
felicitatieso 

Nog een verlovingsberich~. 
Op 11 Augustus gaat onze trainer Wil Westphal zich 

verloven met Tineke de Jong. 1:i.:'inc.ko en Wil ontvang van bestuur 
en leden do boste gelukwensen. 

Nadat Paula van Egmond twee weken thuis heeft 
gelogen met een ernstige angina, is zij 23 Juli naar het 
ziekenhuis gebracht. Gelukkig gaat zij goed vooruit en wij 
ontviilgen van .~aar de volgende brief : 

Clubgenoten, 

J,angs deze gebrekkige weg wil ik jullie hartel L .,_ 
bed 2,:J.ken vo ,n" de belangstelling en de mooie fruitschaal, d.' 
ik v a::.1 j ._ü l:'. e heb on tv m1gen. 

Verder hoop ik dat jullie veel sportieve succe · 
voor on3e vereniging behalen en dat ik weer spoedig bij ju ~ 
op de train~ng zal zijn. Veel succes en tot ziens, 

PAULA . 

DE OLY1VIPISCHE SPELEN 
·~·- · --·· ·-- --· -·-~· - ··-·- ·-···- - --~-·!-

.~~~.E-1.tJEJY.ill!P •. J_s ____ BE_~l\.NGR~IX>:...El~L-PAN _oyEJtwr m:m:JJ_J n <? . . c oE_b._~x_t i fil. 
De uitzending van een Nederlanr:se ploeg naar de 

Olympische Spelen kost heel veel geld. Om de benodigde gelden 
voor uitzending te completeren komt de P.T.T. op 27 Augustus 
a.s. uit met een serie speciale Olympische postzegels, waarvan 
de toeslag ten goede komt aan het N.o.c. 

De zegels worden uitgegeven in de volgende waarden: 
3 



2 cent plus 3 CGnt toeslag 
5 tl Il 3 Il " 7 Il " 5 Il Il 

10 Il tl 5~ 11 " 
25 " tl 8 Il Il 

Totaal wordt dit dus een bedrag van fl. 0,?3. 
Welke sportman of vrouw wil niet zo•n serie 

prachtige zegels kopen? Deze zijn t.z.t. bij het Bestuur 
verkrijgbaar• 

___ "_"_ 
VAN DE PENNINGMEESTERESSE. 
,..,...... ..... --- ----·------------- -

Iedere deelneemster ~~n onze onderlinge wed
strijden is verplicht uit te komen in elubeostuum d.w.z~ 
groen broekje, witte blouse met embleem~ Bestel daarom ~a 
groene br·Jekje tijdig tegen de prijs van fl, 2,75. 
JEU G 12.Jf.Q.@ _?_'!_ 

C.R. 
Actie leden 
N.N. 
N.N. 
N .Hagtingius 
N.N. 
C.Wullems 

drage. 

De volgende giften zijn binnengekomen: 
fl. 7,-... 
Il 6,65 
Il 0,45 
" 1,--
11 2,50 
Il 2,50 

Alle gevers 
Il 10,--
he.rtelijk dank voor hun spontane bij-

~-----

Hoewel het ongelooflijk lijkt, toch is het zo, 
•t eerste jaar van 11ATMODES'! - bestaan is alweer vocrbij, dus 
ook uw j G.ar als donateur van onze vereniging. 

Binnenkort zullen de kwitanties aangeboden worden 
voor het nj_ euwe j ae.r en wij rekenen op uw aller medewerk~- ~~,:: 
om dit zo vlot mogelijk te doen verlopen. 

Lu:::o.·::r s Uw bij dr ago is ons een grote steun ge•:. 
en 11~ .i..i t w} ~; .f el :c;:. 1 e r ni et aan of U zult in het komende ja:< . 
00k d 0 = 0 staun woer gaarne geven. 

Ook onze leden, die ingeschakeld zullen word·:· 
voor het innen der lcwi ta.nties 1 wek ik op om hun volle me ·~ __ 
werking te willen geven. 

WIL VAN OPZEELAND, p .. .. . __ " __ " 
KleedKamyrKrabl?..§lls 1 

We waren met een klein groepje dames nog even aan 
1 t napraten toen wo opgeschrikt werden door geroep Vé1ll Gerda 
"wie hoeft mijn gympjes ingepikt?" Onverschillig werd geant
woord !! zorg zelf voor je spullen". Maar ja Ger•s nadrukkelijk 
geklaag krui je nu eenmaal niet negeren en dus gingen we naar
stig aan het zoeken. Plotseling viel haar oog op de gympjes 
van Nieske en triomfantelijk riep ze uit "Ha zie je wel, dat 
zijn ze. 11 11 Je bent niet wij s 11 klonk het hartelijk, 11 ik ti.eb ze 
zelf mee van bui ten genomen' ;, 11 dnn heb je de mijne meegenomen11 
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besliste Gerda, en Nieske kon- uiteraard onder hevig protest·· 
gaan zoeken."Toe lui, kijk even in je tassen" smeekte ze. 
We konden niet anders doen dan onze ,l\:_l?]:U'.'_:ÎJL.!.I!g~.P~~te spullen 
aan een onderzoek te onderwerpen, hetgeen echter geen resultaat 
opleverde. 

Ria Segeer, ook niet gek, kwam op het heldere idee 
om eens buiten te gaart kijken en inderdaad kwam ze met een 
paar gympjes binnen. 

ttzie je wel dat ik gelijk heb" begon Nieske, me.ar 
verder kvrnm ze nj_et, want Gerda wees gillend op de gympjes die 
Nieske in ho.ar hemden had en riep "Niemand heett gelijk, kijk 
maar hot is or een van jou en een van mijt 11 t" 

Hot gelach wat losbarste was in Alkmaar Zuid te 
horen, iedereen hing slap tegen de kleerhaken aan. 

En zuchtend pakte ik mijn tas weer in, 

P.ARELPIT. 

1 1'RIT._li-~-A!t . .R.U1.J SL4..@ ·~ 
Zaterdag, 11 Augustus zal onze ploeg tesamen met 

die van de HoA. V. "HAARLEM11 vertrekken naar Iserlohn, waar 
's Zondagsmiddags een wedstrijd gehouden zal worden en ~i' tot 
Donè.erdagmorgen zullen blijven. Daarna vortrekken B'ij na.ar 
Aplerbeck, waar zij 's Zondagsmorgens ( 19 Aug.) zal uitkomen 
tegen S.VoAplerbeck. 

ATMODESANEN veel pleizier en succes, 
Houdt de naam van "ATMODES 11 en dus ook van Holland 

hoog. -------

Zoals verwacht konden wij niet eindigen als een der 
eerste dri.o vorer_:~gJngon! die in de eindstrijd mogen kampen 
om de ?!'i~'..:3 88 .:\i.i_ir.-:c'.r~ a!<:e!:' a : w~z. het clubkampioenschap v a.n 
Nederl 2.~1 1:1 . • 

~·.::· <'Ic ;_j".0:2:/?n on?.o prest aties op diverse nummerc 
niet c•:" .:~";l'è_ :_ z : ; ;,:, +; r;; _l :i ,~l;~ gaa ·Y'md Yv'.)rden. 
Op d G J. (.< i ~· ; ., '~;:[ ~ -, , , ); J C: c nj :;.·.T ~:~akkcn en Tonny Bouman met resr '., 
13,,l (; ~~ L.,.;,,:A} 'J,0 ·~ -~ ,.:c.; VC: ·:Jr ht";::i.de::i een tweede plaats in hun ' '. ' · 
beteJ::cor:cL . :i_ .~ : c: :.~ cc; è'.r:!.L.gon tet de demiefinale, doch werd'.)_,:1 . . 
de f :'.~.:s ;_ ,.; ;1_ ::. ~-; [ G S ·.~h : ,J:ç:(/ td. Voor Ton_11y, die voor de eerste rr: ·' 
do l UC1 J.Lj-1. 01· ·;ï ::i.rJ djo 12.9 eon keurige prestatie. Wel was J.:. 
sprc..kc -v- _t. '1. enig windvoordeel. De 200 M. bracht Paula met :.:-; .i'

in de h alve finale, waarin zij 27.7 noteerde, doch wa armed0 
zij de fina]e niet kon bereiken. Wel betekende dit e en nieuwG 
clubrecord. Goed Paul. Gerda. maakte 28.l sec. De 80 IVI.horden 
seri e s brQcht ons een overwinning voor Nieske in 12~3, terwijl 
Gonny 2o werd met 12 G2, hetgeen een nieuw clubrecord was~ De 
f inaJ E: b:;_~ fü;ht ons de groots to buit punten, want Nieske werd le 
in l2sl soc., waarmede zij het even eerder gevestigde clubre~ 
cord wE;er von Gonny afsnoepte, Gonny werd 4-e in 12.7 s ec. De 
12~1 v a:a j\Ji_ oske is de bes te ;µlj1cl "die zij dit jaar heeft gomaaltt 
en nestelde zich op de 3/5 plaats van de ranglijst der besten 
van Nederland.Gonny verbeterde haar persoonlijk record belang
rijk , Proficiat Nioske en Gon. 
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Jo Hovestad zorgde voor do punten op het hoogspringen, 
met 1,40 M. bezette zij de 4e plaats. Door een foutief wissel 
gingen op de 4 x 100 M. kostbare punten verloren. De rela~ met 
Rietje (200), Nieske (100), Tonny (80) en Gonny (60) br~cht ons 
een 5e plaQts in 59.7 sec., welke tijd tevens als clubrecord 
aangehouden ZB.l woruen. · 
Rie v.Drune~ ~~Dd met 31.74 M. 60 op het discuswerpen en vestig
de hi er1110:::;.o een :r..(r'.1 01\Y clubrecord. Gerda bereikte 29. 74 M. 
Rietje en Rin Soge~ius stootte resp. 9.37 M. en 8,05 M. 
Rietje Cohon sr_;xong 1.30 M. hoog. Nieske kvrrun met 4,80 M. 1 cm. 
tekort om in de finQle te komen op het verspringen. 
Wij eindigden op de 7de plaats mot 14~ punt. · 

80....J.[~ 1 T,Boumecn 10.5 s. t t 
3 G.Vormeoren 11.3 Il 

4 J.Kneynsborgll.5 Il 

6 A"v.d.Pol 
hoogêj_~l'-!, 

J.Kneynsberg 2 
4 A,v,d.Pol 

Y.Q.r..§j)_:t:_._ 
1 T.Bouman 
3 J.Kneynsberg 
4 D.Meyer 
5 G.VEJrmeeren 

60 M.horderi 
.,. __ 2R-~Segcrius 

3 T.Bouman 
4 x 80 M. 

11.9 tl 

1.30 M. 
1.10 Il 

4~55 Il 

4,31 Il 

4.23 tl 

4.06 11 

10.7 
11.3 

s. l t 
11 

J_s_g_g_~J_s_h 

diSc..l!.?~-

1 R.Segerius 
2 G.Vermç;;eren 
4 M.Bro.nd t 

1 R .Segerius 
4 M. Brandt 
5 T.Bouman 

l R.Segerius 
2 A.Kools 
3 D.Meyer 

9.20 M. 
9.14 Il 

6.79 Il 

22.86 11 

18.17 tr 

14.71 Il 

30.61 11 11 
18.21 11 

12.07 11 

r-ATMODîfs 1 - G.Vermeeren-J.Kneynsberg-T.Bouman-M.Wijkhuizen 41.3 
3 ATMODES 2 ... C.Leeuwe -A.Storm -A.v.d"Pol-R.Segerius 45~3 
De tijd Vrol onze eerste ploeg betekende een prachtige verbetering 
van ons clubrecord, vvelk op nnam stond van dezelfde meisjes 
met 43.6 s. Dus maar liefst eon verbetering van 2.3 s. 't Was 
ook formidnbel zoals jullie er van doorgingen. Prachtig ho,): ' · i '.' 
De speorvrorp van Ril'. Sogerius is oolc een felicitatie '\78.r.:Vd . ·. ·' 
verbeterde het op h aar oigon no..am stao.nde record rEet ::Jc84 ~i-
bleef slechts 1 cm. o:c.clP-r het clrunesrooord. Trouv'GDS h o t ho.·:-·· · 
lopen deed zij ook n5.st r;ck on v oa ti c;de een olut·r cccE'd~ 

l Juli Re.crionale vredstr. ''DE VOI,EWIJCKERS 11 Ar1s+, erda~. - ·--··----Q.:--··--·---- ·-··-·---"-- -·- --· - ···· - ·----~-------_J_; - ·- -·--·- ... --···-··--·-·· 
80 J\.~.A. 3 T?Boumon :Ll .• sec. UO N'..B. '1- W:oWif..:~n~:~ r:.. ::;:i::i. ll.+ 
d ü~_cjJ.-s ~'.'.. .) G • Boe r o oom :; o . 5 7 i\1. ~~:;:_o~gs pr ~-B-~-

2 Rcv.Dru.ne n 2<J~L~O 11 :L J"Hovec~; ,- J 1.45 
R. W2,rm0rèto.m 2 ~_,, 35 11 Ev8:n.. c_:c:. ~~c ·'3lub::--ec ord.. 
P.JRspcrs 2C. 5 0 11 

T .mw.pel 20: 16 11 

L.YEJ_i ___ J_e_~g§~ <:_ o_:r_li:_ Egll.J?._E)_TJ," _t_ e __ ~.'::'l<:'Ul_çl_ 11_111_. _ 
Bij de A-·me isjes klasseerden R.Segerius en G.V ermeeJ'.'on zich met 
Tr~de Heer uit de Beemster op de 1/3 plaats, t cr~i il A. Kool s 
6e werd. Bij de B~meis jes eindigde H. BergerinG 2.1 s -t-n .• T1; ~, Sc. 11.:ï.ppers 
A.ls 6e en M.Kools 11/120. Jr.mmer, d o.t het voroprin::se~1 t.:i. j i,.:, r,::; 

Veermo..n niet ging, daardoor moest zij ho..c.r tvrco d.o L) ·L~r.-Ls 1):".'~js·
gGven. Lidy Jmiso eindigde o..ls 6e, Loes 9e, R.Str0m~;1.:!. r:.g 16.) (; p 

J.Tekkon als 18e. 
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Ïri~k~fo_?_;_ 2/ 69~ jii.s • 1 ~ 
L~Voermon 11 9.5 " 
R.Stromming 12) 9.7 11 

J .Takken 13) 9 .7 11 

~1!9..i_~jg_s_;.. 8Q_ J~ •. 
H.Borgoring 6 11&9 11 

M,Schippors 4 llr.7 11 

M.Kools 5 11.8 " 
Ä:-1!!9..i?.l 8-~~L ~9_.]~. 
R.Sogorius 3 11~8 " 
G.Vormooron 1 lla6 11 

A.Kools 6 12.7 11 

1-l_i.;t_JJ_Jlli.k:i::.t\.$_, ___ U_tr_ o_ c,_h. j;~. 

ho 9.&1?"P.X_,_ 
3 lll25 M. 

15 1.05 11 

13 1.10 Il 

18 1.05 tl 

3 
5 6 r:. -r7 

~ .,) I 

L :.- : _. 
,- ('Ö; .i / 

Pnula VQU Ep:moLd lCYlé1J'l hi r uit 0 1J do 200 r~. 
Do tijd bovrijs-C: 1·rn1 d. o.t zij toen- ruoc~s niet 

on word 4e in 28,4 8 ~ 
in or1l.G VU".S . 

11 Juli - 25 Juli I-fr.o.rlemoe k C'1D.1;ioonschappo:n dc.J!J.83 ~ 
·----··- ····- ··- - · --- ----- ·· ·· _ __ "_ -·· ·• · ·---··· ···-··· --·-··- -··- :::.J.:'...·-- ·- ···· - ··----·-·-- -· - -·-.-·· ··-- -- ··· 
80 M.hordon. 200 M. J.ClO 'iL 
1if.vfu-1T8-ms-- 12. 8 s. ï' ·-rf;v-·~Drunon 28. 3 s ~ y--1~--~:-v-~Drunen 13. 5 s. 
2 G.Tr.klcen 13.4 11 3 G.Boorboom 2s.9 11 2 Fi.0I: wke 14. - 11 

3 R.v.Drunen 13.5 11 5 R.Oohon 30.- 11 4 T"-. .r,.w[~voronll!-"4 11 

5 R.Sogorius 15.- 11 7 P.Jci.spors 3!.t-.3 11 5 T» ? dJ:rnn 1).- 11 

g_o_<?_g§J?I'..!.. ~?_s_c:_l_s_t!_ .ê.12. e_c~i"_~- ~SJ..r.EE?A 
l J,Hovostnd 1~40 M. 2 R.v.Drunon 9.48 M. 1 R .v nrru~on 
2 R.Cohen 1. 35 11 t t 3 C .I-Ioesemans 8 .54 11 t12 J clI0Yoscri.d·; 
3 R. Ineke 1. 30 11 4 R. Inoko 8 .11 11 3 T. v "v·invo:cen 
5 T.v.Waveren 1,20 '1 5 R. Wnrmordam 7.93 11 4 R.Sogcrius 
6 R.Warmordrun 1.20 " 9 T.v. Wo.voren 6.39 11 5 R.Ineke 
.Y,.cr_S.Q.J'.')P:.e.~.n. Q_~s_g};_8-~!'L!.. 7 E .Cl e.assen 
1 N~·wullems 4.65 11 1 R.v.Drunon 30.80 11 

3 E.v.d.Goos 4.56 11 3 R.Wo.rmerdr'.m 22.95" 
4 A-.do Mooy 4.53 11 4 j R.Inoko 21.98" 

28 .29 Î\.~ ' 

28.15 
25 ~:>2 ' 
24 .5é3 
23 •1:s 
20~93 

5 R. Ineke 4. 4-6 11 :ti_x ___ l~Q.Q_ ___ }\1 ~ 

~ ~:g~a~~~~~ ::E~ :; '.~ ~ ft;~;~.;~~: .1 1- G:~;~k:~:R.v,Drunen-N,Wullems 
9 A.Schillort 4." 1 '.J n 2 1./'/::rrroDE.3 2 54-.- soc . ·· 

11 C.Hoosom1:.i.r. .s 1;. " :0 i: J. ~.:-:- ~1. (: i_(o. - · T •'. 0 1.-.a_,-::~n.~;s " G.J001'.'boow...-A . de 
12 R.Coh.bJ1 ~· ~·r, .: : ·7 n ~~ t "'\~~ .~\:~ t~.·-y; ~ :~ ?S ;:;._~} " .à. , s --~ ·~ ) 

; ,---

14 J .HovoR.i:; ~('; , "·-J'.· :r 
15 G B 1 / ;· 1 : " . ~ 1 - • OGT .::.:· C:'Ji 7 ''· I .. 
17P.Jos~;·. ,~· : c 5 , c-:; r; 1: 

j' I' ,.<.,·!·. ·" '. i " .. . ~- -- ~t" -~ ·-1.r ·: ·"' ' '"' ·~ T LIOV "'St"è - T . .-,, ,· ·' -. .. . ;, _____ - L , . .. o•-' ._·. ···· J . • , :> c *l. v <..c . ·.' 

1B T.Oh_:i:_;~ ; C~. 7~ , ~ ·-=- 11 

De ui tsll1Gon vcm do ovorigo vrol.!.c-C:rijdon l:omen in hot volge:-. . '" 
clubblad. 

"' . ,:·_-, " ' .:;·: 

En hoe vinden jullie onze athletiokclub? Dat bo 
hoof ik eigenlijk niet to vrngen, wánt als ik jullie glundoror::.de 
gezichten zie, don vroot ik al gonoog. 

Weten jullie waar je ao.n moot donken? Niet op ~o 
gympjes naa:t de training komen, manr op j o govrono SC'-lwor Gn., ~ i nr.t 
als het soms gaat regenen moet je enders mot n a i:te 7 (Kt c .:.1 :0.1 -::'. r ,T 
huis, dat is niet prettig on ook niet gezond. 

Vergoot oo~ j o washandje 1 handdoek en ze ep 111 . . jt 
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le jaargang no. 10 September 1956. 

Officieel orgaan der H.D.A.V. 11ATMODES 11 • 

Secr. : H.C.Takken, Trompstraat 49, 
Penningm. : W.H.v.Opzeeland-de Vos, 
Redactie-adres: M.A.Ineke-de Vos, 2e Theemsstraat 39, 
Clubarts : Dr.Wicherink-Wegener Sleeswijk, 
Tekeningen van: Oh. Ruseler , 

Hierbij nodigen wij leden en donateurs uit 
tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering der H.D.A.V. 
11 ATMODES 11 , te houden op Dinsdagavond, 25 September a.s. in 
gebouw CULTURA, aanvo.ng 7 .30 u. 

A _g_ .J:_Jt_P_A;_ 

1 Opening . 
2 Ingekomen stukl::en en eventuele mededelingen. 
3 Verslag secretaresse. 
4 Verslag penningmeesteresse. 
5 Verslag Kascommissie. 
6 Begroting. 
7 Verslag wedstri j dsecrete.resse. 
8 Verslagen overige coIIllllissies. 
9 Bestuursverkiezing: 

Ds volgende bestuursleden treden af, doch 
stellen zich herkiesbaar: 
M.A.Ineke-de Vos, voorzitster, 
B:.o ~T eJd\:en, secret aresse, 
17.H.v.O:pz eeland-de Vos, penningmeesteresse, 
P .H .Hagt ingius -Verkerk e, cornm.issaresse, 
terwijl het Bestuur voor de functie voor wed
strijdsecretaresse voorstelt: T .Olm.pel, die 
reeds sinds 16 Mao.rt 1956 als waarn~mend wed
strijdsecretaresse fungeerde. 

10 Vastst olli~g contributie. 
Het Bes taur st elt voor de K.N.A.U.contributie 
in de ver eni gingscontributie te calculeren. 

11 Benoea :!.ng kuscmru:nissie. 
Het B Gs~uur stelt voor: P.Jaspers - J.Hovestad
E .Cla2,ssen. 

12 Benoeming Technische Commissie. 
Het Bes tuur stelt voor: M.A.Ineke-de Vos en 
de heren Ch.Ruseler, J.J.Wullems o 

13 Benoeming b allotagecommis s ie, welke in werking 
treedt in speciale gevallen: Het Bestuur stelt vom· 
P .H .I-Iagtingius-Verkerke, N. "'îullems-de Vries en 
R.v.Drunen-de Vries. 

14 Benoeming werkcornrnissie: 
Het Bestuur stelt voor: 
G.Boerboorn, N.Wull ems-de Vries, T.Bouman en 
M.Wijkhuizen., w.v Opzeeland- de Vos. 

15 Behandeling ingekomen voorstellen 

l 
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17 
H3 

Jit~~V{._8_ ).eAe.~:

l\1I. v. Naerssen, 

Voo:c ste1 van het Bestnur inz 1:iJ:;:è Statuton 
8n :;Juishoudeli jk reglor2en t, nlsm.ede vc;rslag 
der Ro c;lemontscon.@issie. 
Rondvr e.ag. 
Slui tj_ng. 

Namens het Bestuur 
M.A.Ineke-de Vos, voorzitster. 
H.C. T ruclrnn, secretaresse. 

26 - LJ.-L~LJ- W. Manna ar d, 16-11-L{.Lj. 

.N. i_~_U..::L e __ a_9-...:?..P_ i_r_~\..~ t_()p._:_ 
I .Henning, 9 -12-4-5 lli .v.Noorden, 20- L~-LJ.5 

Nieuïcre donateurs: --- ..... . - -- . _. --.... -- --- -· ~ ____ _ .., ---- -·-... _ ·--· 
M.Laadstra, 
D. Meyor, 

J .Pou te,_ 
E.v .d.Nes, 

Alle loden en donateurs van harte welkom in de 11 ATiVIODESKRING". 

VE,iGADERlW<:;~ . ..... 
'~ . 

Zoals roeds ge :i. ez en, zal onze ledenverga ·ring 
25 September c;ehouden worden • .P.~. ).._c_cl.E:?:n. _b._q_v_op._ .9:.<?.. J,_7_j_~\.8:.:l'.'. ___ z_ijn 
verplicht deze v e rgadoring bij te wonen. Indien men verhinderd 
-~--- -,,..----- --·-·-·- ·- u , , 

is, dient mon clit tonminste twee d agen voor do vergadering 
schriftelijk tor J:rnmli s t o goven aan de secretaresse. 

Bij niot verschijnen zonder ge ldi ge redenen 
wordt men beboet met fl. 1,--

Eventuele voor:3tollen on tec;encandid2.ten voor 
diverse BestuursfunctiEJs en corc.m. issies moeten vóór 21 September 
1956 bij het Socret ari nat z ij n ingediend. 

LEDEN BEDENK, DAT LJEN REC~-IT:SN EEEFT, DOOH OOK PLICHTEN. 
EEN VAN DEZE PLICHTEN IS d~rr BIJWONEN VAN DE ALGEMENE LEDEN·
VERGADERING. 

Onze Paula ligt nog steeds in hot ziekenhuis, 
ma.ar ze gaat langzarun vooruit. Zo mag nu tenminste even op. 
Ze laat allo 11 ATl1!IOD:SSANEN" hartelijk danken voor de belang
stelling en aardie;o o.ttenties die ze mocht ontvangen en ook 
voor allemaal de hartelijke groeten. 

Onze tr c.i nor do Hoer Ruselor hoeft oök het 
ziekenhuis verl a ten, 110 hopen , dat hij binnenkort weer in ons 
midden zal zijn. Hij dankt Bes tuur en leden hartelijk voor 
de fruitmand on bloemen, we l ke hij hooft ontvangen. 

Leida August in was OlJ de onderlinge wedstrijden 
niet zo erg gelukkig. Mot hoo gspringen ging ze door haar knie, 
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waardoor ze niet alleen uitgoschakeld werd voor de rest van 
de wedstrijd, maar ook nog rust moot houden. Beterschap en 
sterkte toegewenst Leidatt __ ... __ ..,, __ 
a ../....___~ 

u~;: --~ç..;;: °:~~c~11 N_o OJ?JfilE_ET YA.Ii _n_E_ .l'À)\1JTIJ~GJ\~-~.?~1,_~JiE?.J3-];_!_ 
'b~ - :;..I. _" ;, ---- ~ 

, · '.~: ~:~ ::=::::;.~ ~ Zoo.ls jullie vreten houden we de 25ste onze j aarver-
gad8riLg. Gaarno zou ik zien, dat iedereen bij is met de contri
buti8, Halo.as door het slechte weer laten voel dames en meisjes 
verstoh: cao.n op de training, dus vanzelfsprekend ontvang ik dan 
niet voel. Hot is voor mij echter ondoenlijk om het bij ieder
een op to gaan halen. Toe _S.J2EJ·n.E.. zelf eens ot ie fiets en 
brenp; hot e-re.n, het is voor JtC'llie mo..ar een.::t f uurtje 111Terk, 
mij k ost het avonden. Bij voo~,b·2 .. o.t··. bo~~nkt hoor. ~J n 

C' __ ..,. __ · -~~-iir~ f'j' /~ ~ 
Ot <==>-~~!J ~ Wil. \ 

= -----.::_ . r 
TRAINING. ---·-----·-

Donderdagavond, 13 September zal onze laatste veld
training gehouden wordon. Daarna gaan we veertien dagen rusten 
om op Woensdag, 3 October wee:r aanwezig te zijn voor de zaal
trainint in do Flora.school, Florapark ll~(bij de Wagenweg). 
Trainingstijden zullen nog nader worden opgogeven, 

O!l~~:.._ __ ~d_êJ2_~JZ.S;.:P.tjos blijven t/m Woensdag, 26 September op het 
veld, terwijl zij 's Donderdagsavonds in de Floraschool zullen 
trainen van 5 tot 6 uur, ingaande 4 October. 

Zondagmorgen, 7 October zal onze buitentraining op 
het CIOS aanvangen. Voor hot verkleden mogen v.d. j weer gebruik 
maken van do 11 Blokhut", Duinlustvreg 6. Wij vlij zen alle leden 
er echter op zich to houden aon do aanwijzingen van het bestuur, 
inzal~o hot plaatsen von do fietson,t De f amilio Blok woont daar 
niet meer alleen, dus moet on wij 0~-ëlcening houden met de buren. 
Tevens moeten vlij er voor zorgdragen de Zondae;srust daar niet te 
verstoron. 

Zondag, 16 September zal onze meisjesploeg meedoen 
aan do wedstrijden om hot Cl::tbkampioenscho..p van Nederland. 
Wij hoJ?Cll 1 d-at er vool supporters zullen moegaen om onze 
j eugdploog e.an to moedigen. Do aanvangstijd is ons nog niet 
b9kcmd; zodat v.ri j o:p do training bekend zullen maken hoe laat 
wij zullen vertTekken. 

?_..I_u_l_i__I?_:C_$_'rJl 1-.CJ.1.SJ>A.J'JP.J_ OJJ_:]'{SQllA.E]?]:_!{ _~.9_ o_r"__:_rg_e_~_s j e~---t,_ o __ Am~t_o._r.dam, 
vooJ? de.mos ton Den Helder · 

' ------- -----· --·- . - · ---~-·····-·- · · ·-,,.. .. ,-~---· 
Tonny Bouman vrord 3e in haar serie in do goede tijd van 10.7 soc. 
doch vrord hiornede voor de finale uitgeschakeld. Jenny Kneyns
berg nerd 7do. _Met haar 4.2LJ- M.ver kvV-am Ton tekort voor de finale. 
Jenny sprong 1.25 WI.hoog. Rietje Segerius wierp do speer prima, 
zij vrnrd 6e mot 26. 08 M • . Anneke Kools deed het ook prima . en 
wiorp 25.D2 M. Tevons stootte Rietje ncig 9.77 M. met de kogel. 
Bij do dam.os in Don Rolder was het voor ons op do horden een 
fraai gezicht. Drie Atmodos-bro okon gingen als eersten over de 
finish on wel Niesko Wulloms als oorste in 12.6 sec9 Rie van 
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D::·unon als goede t wo odc in 12. 8 s e c. i t G:i.-: vri j 1 Gonny Tal.eken 
d orde vro1°d in 1) .1 s e c. Nio s~~e liep 13 ,3 soc. over do 100 M. 
Ric v e.n Drunen n j_erp 29. ?8 M. met d e discus on stoo tte 9.36 M. 
illG t do lço s ol. 
De~ rnooisto prest o.tie v an do dag 1Ias echt er do 4 x 80 M. esta·~ 
fotte v a n onze meisjes, vran t in do tijd v an L~l.8 soc. worden 
zij prima twoodo, ac~tor Sagitta , De ploog be s tond uit: 
M.-Wijkhuizcn - T,Boumon - J , Knoynsberg - G.V ornoeron. 
Bj_ j de clm11os ging do 4 x 100 M. met .pech gep a ard en daardoor 
do t wc odo plaats vorlorcnDo microfoon kon hot dorde wissel
punt niet boroikon on toen or oen ploeg uitviel stonden drie, 
vierde loopsters in v erkeerde bsmon. Onze tijd bedroog 54 soc. 
mot R. Ineke -G. T ald;:on-R •v . Drunen on N . Wullems. 

J.5_ _J}J_J:,_L __ IIJ]ï;])_}j_R_~1\N)).? P •. JQl.l{Jf:. I _O_~_I\l~.C~J.AP-~]J:I . :lQ Q_P~ PJi!. _J ;E_l!_QP._ •. 
Als enige vcrt cgonwoordi e:; s tor v an 11 A'I1I"IOD1I:S" k vram Tonny Boumnn 
uit op d o 00 M. t o He n ge lo. Zij k on z ich echter niet plaatsen 
vóor de finale mo t haar 1 0. 7 soc. 

l~ JULI DERDE JIGUGDOOKLPE 'ï:Iri:1IE TE ZlLANDAl\1. ~- ·-· ·--· . " _. .... " . --·- ·- ._.. -·-- "-- -....... _. . " -..... ·-...-.--· ---- " . ~ --. ----·--- -~ "_" .... -· .....- , .... . _._ 
Al r ogcnde hot in do morgen pijpenstelen, toch togen W1J per 
fi e ts n a ar Bovor u ijk on h o t we er viol a lles meo. Slechts 
t we e meisjes lioten zond er t cgenb0richt v,orstek gaan, h8tgeon 
nu ni c: t bo:paald oen b ovri j s van b o luofdhoid is tegonovor de 
ploogloidstor. 
Do best e prest a ties war e n 17el de 10.9 s oc. van lVI. Wijkhuizon 
en . do 11 $8C. van Ol go. Bor khoff, welke l an.tsto als nieuwe ~ 
ling wel beuo os, d a t z ij d oor oon r ege l matige tr a ining zeker 
oon eind onder de 11 s e c. kan komen. Lidy J on s o verraste ons 
mot 0 0 11 i)rachtigo sprong V a...11. 4 .44 M. en v o.s ti g de hiermede een 
nieuw clubrecord voor C-mcis j os. Keurig Lidyll Het oude record 
stond op n a am v e.n Joke T o}<.:kon mo t L~.25 r'I . 
Gedetailleerde uitslaaen: 
-~ --··- ---- - --- " - - ----·--- - - ·- " ·- ':.Q __ _ - -

60 TII .C. 
1[3- ··i; .~ifc-c rman 9.4 sec. 

y_ c~ _ _r_s~p_r, ._ç;_ ._ h_()_()_e;_s J?_X: i_l'?-E_O_!). __ _ç _ _._ 
3 L • J t::m 8 0 4'. 4LJ- M. 2 L-.• Jans 0 1 • 20 

9.6 11 

30 T1I.B • 
29 E •. Bl e.nkcrt 
32 E. Z\;rancnburc; 
33 IL 38h oordor 
34 R ,S t :t'CiilL'linc; 
36 T , ~l' d:};: on 

9.5 
9.7 
9.6 

!1 

!1 

11 

15 J. T El k~con 3. CC 11 

2 ? E .Dl nnkort 3 . 54 11 

31 H .Schrama 3.37 11 

3 2 L.T or Horst3.33 11 

33 A.Schouten 3.32 11 

3l~ R .Hooooor 3. 29 11 

35 I .Le};:orvold3 .20 11 

36 M.Hossols 3 .13 11 

~:rÏ~[. w:LlJ:.huizon lC 
8 O.Berkhoff 11 

39 W.S chr rucia 
4 0 J1I .HcsE::G lS 
L~l L.Tcr Horst 
L!-2 B . Stou to 
44 R.Hooboer 
45 A.Schouton 
46 L. Wa.rmordam 
4 8 I,LakorveJ_d 
D i_s_ c_u s_Vï_(;_X:P.2.n:. __ B_~-
1 IL Borgcring 
4 E.v.B c em 
6 TvI. Ifools 
7 B,:-Ieilig 
Ko_g_o_l,s_tq_i;_o_:i+_ A·. 
2 R.So g orius 
3 G,Vormooron 

9.6 
9.9 

10.3 
9.5 
9.8 

1 0 .2 
10.2 
9.9 

10.5 

23.40 
18.10 
16.60 
10,,47 

Il 

11 

11 

Il 

11 

Il 

11 

!I 

Il 

k o p·elstoten 0. 
____ Q " . ------ -- .. • --·-

3 L,Vo or mm1 9.36 11 

C L.Warmordam 7.13 11 

9 R.Str omminc; 6.94 11 

12 B .Stouto 5.07 11 

15 M.Schippors lJ 
20 L. wijtsma lJ 
22 M.Kools lJ 
30 K.Fonnis 
42 I, v ,Hout 
Kg_g_~J_s_t_ o_t_~_D:, _B_._ 

11 E_.v.Boem 

1:1 
l~ 

E 

B..9_?_g_ SJ?_T_~~~_Jl_ ~. 
7 H. Dorgering l , 

16 K.Fonnis 1 
Ml l Y..~_r_s_p_T_i_i:i._g_on _]3_~ 17 L. Wij tsma 1 
H lllO O.Borkl1off 4.25 M. H . 
"I 14 11 1r w · · 1 :h · 16 =-2..<2E..~.!'.1.A~lLA •. l. • fü e \ lJ .L) UlZ0Il4·. ll 3 M. 15 ].[ .Schippers 1+.ll 11 J .Kneyi.1sborg 1 

9 77 M 2~ . B .Heilig 3 .46 11 y_~.IJ3.l?FJAg_(3_n A...!.. 
• ,_ • . ._:i._s_ c_u.,_s_vr_o.!J.?_OJl. . .Ä.!. G. Vermc eren 4 • ' 

8 •. 90 11 6 A.Storm 1 6 .65 TuI . 



. -~. · .. 

§J?_G_9.X:.V~Gf-J?..8]l _.Pi._._ 
3 A.Kools 17,96 M. 

Op do 4 x 60 M. ostaf ette werd onze 
eerste ploog 5e in 37.5 sec., terwijl 
onze )o ploeg lOdo werd. Onzo twoode 
ploeg word gediskwalificeerd. 80 M.A. 

6 ·- -~r-~-fö:Ïeynsb erg 
8 A.Storm 
10 A.Kools 
doch onze tweede 
don nog voor oen 

11.6 
11.7 
11.9 

~·Jolillilor was h0t dat onze oorsto 4 x 80 M. 
11 ploeg wegens hinderen (uitlopen in een 

verkeerde baan) gediskwalificeerd werd, 
ploeg met Marjo, Magda, Henny en Liobje zorg
keurige vierde plaats in 45.9 soc. 

15 JULI REGIONALE WEDSTRIJDEN LYCURGUS WORMERVEER. 
----·- ·--- ···- -·- - ·-- · --·--· - - · - ··--·-"···--···-- - ---··· ·- - - -- -· - ·- --·- ·- _ __ :::..J...._. _ -- ----·-··---· -··-- -- ·-Deze dag waren we overal vertegenwoordigt, want Tonny v. Waveron 
en Anneke Schillert gingen in Wormerveer hun geluk beproeven 
on kwam.on met de volc;onde uitslagen uit de bus: 
A.Schiller• 5o op de 100 M.D. 14.5 s. 6e verspringen D 4.22 M. 
T.v~Waveron lLJ-.7 s. - 100 Ivf.D. - kogel D.6144 M. on lste bij hGt 
speerwerpen C mot 23.20 M. -

2 9. __ JlJ.1.I. ____ ,.~J21tRJ:ANJ2.êJG ___ B _:-_M.]1);P._ I__O.EJi$_QliA.-J~_PE_N_._ 

Door blessures on vacanties ging Rie van Drunen alleen naar 
Hilversum> waar zij weg9ns ' eon lastigo achillospoos geen demio
finalo 100 M.kon lopen. Sorietijd 13.4 s. 

5 AUGUSTUS !l'IETEOOR AJ)IJSTERDAM. 
- --· ---- ·-·-·-· ·-·-~·- - - -··- -- :..J .. " .. _ ·----- - ·· ·- · - - ·--

Mot oen kloin ploegje togen wij naar Amsterdam, wnar wij toch 
aardig uit de bus kvrn.mon" Do C-meisj os kwamen j ammergenoeg 
niet in do finale" Henny Bergoring en Olga Borkhoff plaatsten 
zich boidon mot 11.7 s. in do domiofinale B-moisjos, doch kon" 
den niet tot de finale doordringen. Via oen eerste plaats in 
haar serie werd Ria Ineke 4e in de 100 M.C in 13.6 s. 
Tonny v.Wavoren en Jonny Knoynsberg plaatsten zich beiden met 
ll~.5 soc. op do 100 M.D.in do demiofinale, waarin alleen Jonny 
zich kon handhaven. Good vechtend plaatste. zij zich als no.2 
in 14.1 sec. in do finale, dezelfde tijd als no. 1 on promoveer
do tevens naar de C-klasso. Hot vers1)ringon B leverde Rio v. 
Drunen oen 30 plaats op mot 4.78 M. Ria Ineke eiste de eorsto 
plaats voor zich op in de C- klnsso 4.65 M. on eindigde als 
t woodo bij het kogelstoten D. me t 8,02 M. 

ISERLOHN - 11ATMODES 11 14 AUGUSTUS. --- --·· - ·--·· .• - ---- ______ __,___ -·- ----- ---- - . - -·--·-
Ondanks alle tegenslag zijn wo toch. naar Duitsland gegaan on 
onze trip tez 2.men met do H.A. V .HAARLEIVI is volkomen geslaagd. 
Wat hebben we genoten on golach~en, Onze buikspieren doen or 
nog z eer VBn. De wedstrijd t ogen Isorlohn was voor ons oen 
peuleschil want h ot vrnrd voor ons eon ruime overwinning n.l. 
35 to.gen 16 punten- •.. 

100 M. 
r ·-:R-:v--:-nrun on 
2 T.Bouman 
3 R.Inoko BWI. 

r~Q.8. o):.s_ tq_t_ ~-!?--!.. 
1 R.v.Drunon 
3 E.v.d,Goes 
5 R.Inoke BM. 

13.5 s. 
13.7 tt·' --: 

13.9 Il 

9.14 M. 
· , ~ ?.0:57 !! 

7.29 Il 

g_o_ o_g_?.]?_r.J_Ilg_G11:, 
l J.Hovostad 

.' 3 R;Ineke . 
5 A.Sinnige 
6 T .:.v .• wavoren 

1.40 M. 
1.30 Il 

1.30 11 BM.als gaste 
1.25 11 BM. 

y_e_~_8-E~I!_g_()_:g_ ___ d_?.:Ple_s_._ 
1 R.Ineke 4.65 M. 
2 R.v.Drunen 4.63 11 

3 E.v,d,Goes 4.5g 11 BM. 



2 T • Bouma_11 
4- M.Wijlchuizen 

LJ-.29 M. 
3.96 u. 

De 4- x 100 M.ploog mot R.Inolrn - T.Bouman - E.v.d.Goes on 
R.v.Drunon vrnrdon ruim oor s t o in 54 s oc., t e :ç:1.7ijl onze 
t wo c dc p loog derde vrord in 53 s oc. . P ·c,>\Sl~ () 

...... v- - - ....... --

Er word t ~ef luistor~ 
- ·- · -- ··· ·-- - . - .•• -'-<· •• ·-·-- - -·--·-

fJ --~ -~ ~~ 
~ : .C-t ll i, ~ ~ 

" \ ' •,! \ ....... i\ ~ ~ 

4~., ,/ 1, , 
~1. ~ 

-((.)"" c · ' 
Dat.......... do Yrn org odon ons op 2 SO}Jtombor ze or'-gun tig 

gozind naron , h e t v.ras tonn i n ste droog!!! 

Dat •• , ••••••• Mienoke Hosscls rouz o handig i s ·mot naald 
on dr a ad ( on o ok i n hot droge s lote n rijden). 

Dat.......... Ni.osk o g o ocl c ake kan b aJ.d;:en, m2,o.r niot vorvoe "' 
r on t l t 

Dat ••••.••••• Iodoroon 25 Sop t ombor vrij houdt, 

Dat •••••••••• o.llo lodon n aar do vorga doring komen, om to 
horon hoo 11 ATn'IODES 11 roilt on z o il t. 

Dat •.•••••••• wo hot org vindon om a f s cheid t e nomen van de 
Kl,overlaan ( lees douche s). 

Da t........... do prij zon taf ol wo or fantastisch was. 

Da t ••••••.••• Jo Hovost adt z ich in Duitsland ontpopt hooft 
als oon prima t hoo z c ts t or/ schen~cs tor. 

Da t.......... Onz o wintor t rD.i nin g in October o.anv o.ngt en 
du s i od or oon wocr p r esent is . 

· Da t.......... or goon r uimte r'loor vvas voor h o t v e r s l a g van 
dq onderlinge wodo trijdon, doch d a t dit volgende 
mcial wordt opgenomen . 

Dat • •••••.••• Rio v an Dr unen op dozo we d s trij d oon ni euw 
c~ubr o co:r·d h oeft gevosti gd op het sp e eru erpen 
md t 31.05 M. en Goa h o t di s cusuerp on v erbeterde 
n o t 2Lf., 81 M. On.zo h artol i j l<:o f olici t a ties. 

Da t •••••••••• Loos V0or mon d 'r broekje hooft l a ton 
dat hot nu vrog i s. (Hooft i omand hot 

fh~---~---

liggen en 
gevonden?). 

·f:· .._·\~~ 
f./ fi T) F) t) ·~ ~i%t}-... f . ." _H_E_T ____ ____ _ 

~ , .. r-.,,....t;~A~·"t / KLAS 
4 .. :JJ'~ ~1~ ~ ~~~~ 

Orgineel ~ 

HANDSl'iEEDWERK .1L:ÜG.0. 6 :3. 
l • " • • 4 • " " " H. Burg hou 

HANDWEE]'BLOUSES en 
Le idsestraat 26 

diverse BYOUTERIEEN TELd92.Já 
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LUTVULLEND BLAD, s.-- - ·- ~ -·~- - ... · -~- - ---- ··-··......0-- - '-

Onder de mededelingen inzake de Algemene Leden
vergadGring; VGrzuimden wij Gen bestuursvoorstel naar voren 
te brengen. 

Tot op heden zijn Hij nog nj_et in hot bezit van 
Statuten en een Huishoudolijlc reglement. Asngezi.en dit in 
een vereniging noodzalrnli jk is 1 hebben wij de nc~volgcmde 
leden verzocht zitting te willen nemen in een reglements-
commissie! R,v.Drune11 - de Vries, P.Jaspors, 

N,Wullems - de Vries, T.Tal:ken, 
J,Hovestadt, E.v.d,Goes. 
A.de Mooy, 

Bovengenoemde commissie zal eon bestaand reglement 
van een bevriende dBJnesvereniging doornemen en aan onze 
vereniging aal1J/assen. 

Zij zal hierover in de Algemene Led envergadering 
een rapport uitbrengen, hetgeen naar vrij hopen de goedkeuring 
van de vergadering zal verkrijgen, zoda t wij hot niouvrn 
verenigingsjaar kunnen ingaan mot oen reglGinont • 

Mochten .er loden zijn, die met het bovenstaande 
niet accoord kunnen go.an, dan verzoeken wij U dit por omgaan-· 
de schriftoli jk aan hot secretariaat kenbc.ar to malrnn. 

D B;Tfl.5?,_§._JJ e cl s tr_i_j__g.JJ_l o ~ • 

1 R.van. Drunen-do Vries 
2 N,Wullems -do Vries 
3 R.Ineke-do Vos 
4 J,Hovcstadt 
5 G.Tólcken 
6 rr. v. \i\ïavoren 
7 R.Warmerdám 
8 A'.do J\Jiooy 
9 0 .Hoosemans 

10 G.Boorboom 
îi E.Olaasson 
12 R\ rGohen 
13 A.Schillort 
14 ijT.v.Opzeoland 
15 P .Jaspors 
16 T. 'J:1 r::1.kko11 

Dames Niemrnlingon. ---····- -·---·-----·--"···· ·-·-·-··= ---- ··· 
1 T.Jensma 
2 L.v.Opzooland 
3 L.AuguE~tin 
4 w.ton Bosch 
5 M.do Wondt 

_______ _. 

Namens het Bestuur 
M.A.Inokè-do Vos, voorz, 
H.O.Takkon, secr. 

M~ . .ts._j_f"..8-.J~o_9-.:S_~ r i_j_d,JJ]-_o_E?_E_ A • 

3348 pnt.l R.Sogorius 2532 pnt. 
2837 Il 2 G.Vormeoron 2203 tl 

2529 " 3 'J: .Bouman 2046 tl 

2L~Ql Il 4 O .Loeuvrn 1550 11 

2226 11 5 A.Kools 1206 Il 

2186 tl 

21L~8 11 D'f~~§.j ~'.?.. W_c:_c1_1?_:t_~_:i:.j_c!E__~_c;>eg_B-!. 

2091 Il 1 H.Borgoring 2126 Il 

19 1~9 Il 2 J.'11. Schippers 1856 tl 

1901 11 3 M.Kools 1616 Il 

1839 11 4 11.a. Wi jrilluizen 1516 11 

1767 11 5 0. Borl<:i11.of f 1394 11 

1485 Î1 6 L.Wijtsma 1179 11 

1254 Il 

782 tl M~_i_§jp s Ii~ Ol!Yl.9) in.fil'J_ll!_ 

568 11 1 D,Moyor 2408 11 

2 A.v.d.Pol 1716 11 

3 IVI.Brand t 1348 " 914 Il L~ T.Storn 1223 " 
704 " 5 E .Kooreman 989 11 

7L~7 Il 

580 " 332 11 
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0-me ts,j_oJ?_._ .12. Jii-.?L. ·-
pnt. ].J+ _j_a_ar._ 1 C.Klumpor 665 

1 L. Voerman 1582 pnt. 2 R.Stromrning 48L~ Il 

2 J.Takkon 1329 Il 3 I. Lal-co rvold 424 n 
..,,. 

L.Janso 1Q7LJ. Il 4 A4Schouton 375 " ::; 
4 L,,Both 993 Il 5 R.Hooboor 268 " 
5 L~v.d..Vosso 950 Il 6 I~Smit 189 Il 

6 I~Sta.thi 896 Il 7 H.Schoordor 167 " 
7 L.Tor Horst 839 11 

8 E .Blankcrt 758 11 12 jaar._ 
1) L.Wa rmordam 593 " 9 C.Kuipcr 601 Il 
2) E.ZV1anonburg 593 " 10 w.schrama LJ-2'3 tl 

3 M.Hossols 287 rr 
11 L. Wi jlchuizen 305 " 4 A , l\foll 236 Tl 

5 B.Stouto 177 Il 

6 A.Brussaard 144 Il 

7 1\1. v .Naorsson 135 " 
9 N.~E ___ TJ'l_IT_ lI!-:@ __ _P.U IT SLA@_._ 

Ja, inderdaad onze trip naar Duitsland is doorge
gaan, al liet hot zich tot Vrijdags anders aanzien. 

Maa.n.dag, 13 AU€S1J.stus ca. 8 u. startten v1ij in de 
comfortabolo bus van do Fa . Kors, mot Loo aan hot stuur. Onge
veer 5 uur vraren vrn op de plaats van bestemming, tenminste bij
na v1ant do beruchte bult moesten i;10 mot do bononvragen nomon. 
De bus Yrnrd ui tgoladon on daar gingen vro zoulond mot onzo kof
fers on plunjezakken do helling op. 

Nadat v10 vornelkomd Haren door Friodol on Tuiarga, 
togon wc naar de slaapzaal. Tjongo wat gozollig alle dames op 
eon zaal. Er werd nog oven eon veldslag geleverd om do boven on 
beneden boddon, maar weldra vrns alles in kannon en kruiken. 
Wat ha ddon v:ro oen pleizier op dio slaapzaal. Do oorsto avond 
worden vro tenminste op straat gezet, zo'n herrie schopten do 
dames. 't Was ook v10l org, Boa dio Z"v7E1:.._~ gowond aan haar vinger 
was, had eorsto hulp nodig, ik kwam mijn bod uit, vorloonde het 
slachtoff or do hulp di 0 zij nodig had on jawel hoor, in net 
stikkodonkor pft •.• , daar spoten zo hot dool nat, waar jo andors 
op ploegt to zi tton~ Wio dat oigonlijk gerroost is v:cton vro nog 
niet. (v!ol staat 0r iemand onder verdenking. Red.) Effin mon 
begrijpt vlOl, dat zoiets niet bovordo1'l::. jk is voor j o nachtrust. 

Do omgeving vras prachtig, wo hebben dan ook onder do 
prima leiding van Joop van Drunen monigo wandol tocht gomaeJ-ct • 
Do sportschool in Kaisorau vras or eon die hot beki jkon v7aard 
was. Wo.t denkt mon van een zaal zo groot als eon vootbalvold, 
mot oen uitnoembaro vloor 1 waaronder oon prachtige springbal~ 
to voorschijn komt. 

'sDondordagsavonds i;rns or oon avondvrandeling op touw 
gezet on hoov;ol onzo spieren zo stijf als oen plank waren, tip
poldon uo toch lustig moa. Hot was onvergotolijk mooi 1 on na 
oon half uur rraron vrn bij do Munstenor Brücko 1 vraar v1e eon 
pra chtig staaltje techniek inzako Bruggonbouvr konden bov10ndoren. 

Hot zou te vor voeren om hot goholo programma to 
boschri jvon, toch vril ik nog oven momororon do zalige tocht op 
do Rijn on hot fantastische uitzicht vanaf het Drachonfols. 
Mot oen afschoidsdinÓ in Don Bosch vrord onze trip Zaterdags 
besloten. Vanaf dezo plaats eon v:oord van dank aan Joop van Dru
nen, die zich niet alloon hooft ontpopt als oen goed leider, 0 och 
ook als con prima organisato1" ~" WIL. 
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t ~ " O\LE)l. !:l!.J±'ê_ .JTIN 11.02.J'l/c.'i:... · 

~ lff~JNwci(-:f.L. 1 · a een prettig en succesvol wedstrijdseizoçn, zijn 

,,. , ~/,Ijl},, . egonnen 's Woensdags- en 1 s Donderdagsavonds in de 

~ ~~\. t/ rfi · zaal en 's Zondagsmorgens in de duinen van het CIOS. 
( ~ --"" !~ Onze eerste Zondagmorgentraining was een succes. 

Een opkor,1St van 72 meisjes met vele nieuwe gezichten, 
weThe nieuwe leden re~ds me·f;een opgenomen werden in de i:ATMODE3 1i 

s:feer. 
Het is begrijpelijk, dat wij gebonden zijn aa11 de 

reglementen van het CIOS, welke onderstaand volgen en waar wij 
ons aan. moeten houden. 

1 Niemand mag zich zondor leiding op de terreinen van het CIOS 
begeven. Dus zorg, dat je or::i 9.45 u aanwezig bent, zodat we 
gezanelijk van de : BLOKHUT; ' lru:n..J.1.en vertreklrnn. 

2 Men mag geen bloemen, takken of planten van het CIOS meeneHen. 

3 Het behoeft geen betoog, dat het verkleden in de i:BLOKHUT11 

rustig moet ge schieden. Van de gastvrijheid van de familie 
Blok~ en do medewerking van de andere fanilies mogen wij geen 
misbruik maken, door de Zondagsrust te verstoren. 

4 De :fietsen mogen alleen gep ,laatst worden aan de zijk anten in 
het gras o:f aan de voorzijde van dé schuur, _çl_~];l-_J.:'_eJ.l_§Ch~-~:;'__Ejj..::. 
laten_,_ 

Als wij allen ons hier aan houden, dan zullen er 
geen klachten k omen, die kunnen wij ook niet gebruiken. 

De indeling dor ploegen is als volgt~ 

De Dame__§_..,!iVGd~t.F,J.j§pl9~traint onder leiding van de ·Hoer Co 
Wullems, de me_:u?_j_~ __ sw_?_Çl...§JE.~loe_g de Heer Wil Westphal, terwijl 
de dames-en me isjes nieuwelingen onder de hoede staan van de 
dames Wil v an Opzeeland en Nel Hagtingius~- Ria Ineke hee:ft de 
leiding bij de C-meisjes. 

Hot is vru1zelfsprekond, dat wanneer or bij de wed
strijdploegen dames of neisjes zijn, die d e tra i n ing niet vol 
kunnen houden, deze terugvallen naar de nieuwelingenploeg. Op de 
training zijn de na110n van de dar.10s en ueisjes bekend gemaal;::t, 
die in de vrndstrijdploegen zijn op genor.1en. Dit j,s echter alleen 
§-?~!1~,.§~)--?_cj;_~.c:;._._v_o o~-- _cLe ___ ~_qpdi t :Lç_~ra_in1-J.1.€i , . dus n~_g-~ __ yg_qr ___ g_~ fil? e.9::C~:'.: 
1-2-_l?_~ti ~.F,.?:lP.:.~~_g, waarvoor t.z.t. ook n ieuwelingen net aanleg in 
aaru1ierking zullen k omen. 

. Dru1. iets over _onz;.~_JcJ.~-~:!ll_€5" .!X~" ..... ?-e -~~· Het valt mij 
teDcens weer op, dat vooral bij de i ndoortraining van de danos, 
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zoveel verschillende kleding gedm.:.onstreerd vvordt. Hot is toch 
veGl aardiger on ook in dG zaal in clubcost-uun te verschijnen, 
zodat WG uniforii1 gekleed gaan. Je ziet nu witte, zwarte en rode 
broekjes, allerlGi gekleurde en geruite blouses. Is hot dan zoin 
bezwaar jo witte shirt on je groene broekje aan te doon. Dat ge
loof ik toch niet. 

Zoals reeds op de vergadering en in een nader gezon
den circulaire is bokendgeoaalct, zijn we gestart Bet een loden
werfactio, waarvan do voorlopige sluitingsdatun is gestold op 
2 Februari 1957. 

Voor degene? die de neeste loden aanbréngt hebben wij 
een PA.AR SPIKES of TRAININGSPAK t.w.v. fl.25,-

beschikbaar gestold. Ais - tv~-o-Ödc·· :p:r-6-iiiö~prifs--~s-·fi:î.at een 
ATMODESBROEKJE of SHIRT naar verkiezing, 

terwij 1 numner drie e"ë11 -§g]K~~ZZ~(J_E_ J))}~~~~~}VJA~L_:f!i:@_ii_ ontvangt. 
Wij zijn or echter nog niet9 want wie do noeste donateurs aàn
brengt ontvangt een ATMODESBROEKJE OF SHIRT naar verkiezing. 
Do donatie bedraagt nininurn. fl. 2,50 por jaar, terwijl ook dona
teurs van fl. ·o, 25 per naand van harte wolkon zijn. 

Hot is vanzelfsprekend, dat nieuwe aangebrachte leden 
ook aan deze actio nee ku.rmon doen. 

Werk dus allen riloo om deze actie tot een groot succes 
te nakon on al val je niet in de prijzen~ doe dan toch je bost on 
je vorcmigii1g groot to naken door voel niouwo leden on donateurs 
aan te brengen. 

VEEL SUOOTIB. 

Ria Ineke-do Vos. 

~~ ~~i ~\ ();;"~; HET SECRETARIAAT MELDT ; 

;,~ \ v 1 ld d . (\ · .') "/ ~ __ o_r.?_ .8:.b. ~--? ____ cmyy_r&.::..-2.F._;!-ll&~ 

1 \~~~/ /~ Onze vergadering werd gehouden op Dinsdagavond, 25 _ 
(' · _ _.,/~ Soptonber 1956 in Gebouw Oult-ura. De bolangstolling 
~ /~~~was groot, t~r~ijl ook enige donateurs aanwezig waren. 
L . ,\~ De vergadering werd 0 L1 7 .45 u. gG opond door do voor

~ -Y\ zitstor Movr.M.A. Ineke-do Vos. 
~ ;S Nadat do ingokonon st-ukkon, zijnde bcrichton van vor
hi~l. oringi werden voorge lozen, kwaL1en do diverse vorslagen ao.n 
do · orde 7 we llrn door do vergadering worden goodgoko~J.rd. 

Daar er geen togencandidaton voor do di verso bestuurs-
funtios waren gosto ld en de leden accoord gingen EJ.Ct élo in.stnllatie 
van T. Chapel als wedstrijd-socrotarosse, die sodort J_f IVIaar·I:; als 
waarnor,10nd wedstrijdsocretarosse fungoordo, bloof hot Bostuur on
gewijzigd. Do bestuursf'ornatie is d:us als volgt~ 

Voorzitster M.A.Ineke-do Vos 
Secretaresse H:C.Taklrnn 
PenningrJeostorcsse ; w;H .v.O-_pzce land-de Vos 
Wodstrij dsocrotaro sse ~ T. Cha1)01 
CoruJ.issarosso P.H.Hagtingius-Verkorke 

Met do door hot bestuur voorgostoldo contributiovor-
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hog5_ng~ zijnde do contributie dor K.N.A.-1J,, wolko v.L'oogor af
zonderlijk door do lodon word voldaan, ging do vergadering ac-
c oord. Mot ingang van 1 Octobor word do contributie dus vast
gesteld opg loden t/n 16 j~-:t.ar fl. 1,25 ~por naand 

' v/o. 17 "jaar fl. 1, 60 " : 
adspirant on t/u 11 jaar be talon fl. O, 60 por naand. 

Na do pauze word overgegaan tot hot 
sauonstollon van do diverse counissios, wolJ::o als volgt worden 
gofornoord~ 

Kasconrüssio , 
Technische Connissio 
Ballotag;o Connissio 

gP.Jaspors, J.Hovostad, E.Claasson. 
gM.A,In.oko-do Vos, Ch.Rusoler, C.Wullons. 
~P.HtHo. c.;tingius-Vorkorlrn, N.Wullons-- do 
Vrio s, 17" v. Drunen-do Vrio s. 

t~'o-:i;)r.. C.onnissio gG~Boorboor.1, N,Wullons-de Vries, T.Bouno.n» W- -~ M.Wijl:huizon, W.v.Qi~zooland-do Vos. 

l:-4._ ~ J J _ _n_g_o}.:_ o~J.0~1- .v.o_oF_s:c_o _l_1_o_n_~--
~ 'J (.r,.... a Eon. lodonworfactio to houden, wollrn voorlopig zal 

\;;) in .... ~... sluiten 2 J?cbruari 1957. 
1~ p-?.~.:::l" b Aa.nscha:f:f.ing clubinsie:;110s, weD:o por stul':: zullen 

/'f}"'~~~'g_À bodrat;on :fl. 1, 10 
t~·~9,~ ~~~v Invoering St(.'_tuton on Huishoudelijk roglonont, alsnodo rl"-" llr-"'9lf i1 verslag roglonontsconnissio. 

Do zo voorste llon worden bos1)roken on goodc;o~~ourd door do verga
dering. 

Na do rondvraag word ovorgogao.n tot do uitreiking van 
cml::olo o.ttontios. Do Hoor TaJrJ':cn1 nocht con tafelaansteker ont
vangen~ welke znl WörëîónvÖÖ-rzion van con inscriptie, voor hot 
velo werk, dat hij in hot afgelopen jactr voor 1 ATMODE3,:· hooft 
verricht. 
Gea VorLcoron ontving voor haar trouwe opkoust oen Japans 
shawltj o, torvvij 1 Rina Stronning hiorvoor oen bo.llpoint in huls 
ontving. 
Do door Wout beschikbaar gestold JAPANSE HOUSECOAT word o.an 
Niosko ui tgoroit:t, als blijk van waard.oring, daar hot bestuur 
altijd op ha.ar hulp kim rolrnrwn. Op o.lgor.10on vorzoek gaf zij 
toon con o odo§how ~og. 

On 9;30 u, word do ~orgadoring gosloton. 

I~v~Abs 
W .v.Abs 
L. Bz~o.y 
R~Biond_ina 
E ~·Boons 
M~Boons 
V.B6ons 
Ivl. v. Duf:f olon 

1- 6-45 
24- 9-41 
11-12--41 
31- l-L!-4 
18- 8-Li-l 

l-J_0-1+3 
26- 6-L~5 
'7- l-Ll-2 

GONNY TAKKE'N. 

L~v.d.Eykhoff 
~fi ~-v.d. eykhoff 
IJ:i. Hoonskork 
C.v.Honort 
G,Hurkons 
A,Juckcrs 
J .I'f1otshagon 
E. OostorbaruJ. 

1-11-'+2 
2- 3-L~3 

17- 1-45 
28- 2-45 
1-11-42 

15-10-44 
15- 6·-4LJ-
31- 3-L~3 

Eventuele bozvmron nooton binnen '? dagen bij het Best·Eur worden 
ingediend, 
Niouv110 dono..tours ~ 
Kro-vr:lfor1:J:ló:e":f·:..· Tufovr.v.Dorp - Moj .Tegel - Mov-.c.Wijtsna. 
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Wij darikon dozo donateurs ha.Ttolij~ voor do goldolijko steun. 

TRAINING~ _____ ,_ 
-~,s __ ]_ç>JJ._Q:..92'.Q..§.g_savonds van 5 - 6 u~ neisjcs geooren na 1 Jan.1944 " 
.:_ê.JV_o~<?ns§_~-~v_Q_nds . van 7 - 8 u. 11 göb.vóór -1 Jon.1944 t/n 

Vélll 8 - 9 u. daL1e s VGJ1:;.f 17 j • /16 jaar 
FLORASCHOOL, Florapo.rk 14- (bij do Wagon.weg); 

_'s -~9}-1_d_~nQ_r_gg_ns_:;_ van 9.L~5 tot 11 u. op hot CIOS voor uoisjos 
vanaf 12 jaar. Vorl~lcdon in de 11 BLOKillJ'I1 7;, Duinlustwog 6. 

Van Dr.Wichorirü: uochton wij ondorstacmd artikel 
ontvangen on bevolen dit gaarne iI1 do aandacht vaI1 iodoroon aan. 

Als je sportief bontj dan hard je jozelf, zegt :;nona." 
Mao.r wat bodoolt non dnar nu eigenlijk procios neo? In Indonosio 
zult U do L:.onson hierover zo ldon horen sprok on, in landen die 
nog Noordelijker zijn gelogen dan ons land, wordt er veol ovor 
gedacht on ge sproken. 

Dit verschil ligt hen in hot klin.o.c..t: wanneer ergens 
do tor_1poratuur golijkno.tig hoog is heeft hot lichnan woinig 
eooi te not zijn aanpassing daoi>ao.n en dus donlrnn we or dan niot 
verdor over na; als wc daarontogon loven in oen go- /"\ ~ 
natigd zoeklino.at zoals het onze, wo.o.r voel vo~htig- ~~ ·'#f 
heid is en voel wisseling V3.n tonporo.tuur, dan wor~ _;,::::... ~ "" 
do aanpassing hieraan con probloen op zichzelf._, ~~~ 

Do oorsto IJ.ogolijkheid bij con storJr,_,..-- , ,,il) o 
wisselend klino..o.t is do 1 ;kasplo.ntoplossing; ;.~ "' ~ 
dit houdt in do.t wo diroct als hot kouder wordt ons..: ~ 
zelf in go.an polckon, diroct ons huis flink vorvmrnon o 
on er bovendien bij al to slecht weer holono..o.l niot 
noor uitga.an. Dit is voor een oud nensjo vc..n 70 jo.o.r not eon chro
nische bronchitis inderdaad do enigo nogelijkhoid on to ontkonon 
aan oon longontsteking! Mo.o.r laton VJO voor onszelf oen andere go
dragslij.n volgen! 

Wij vvillon no.tuurlijk óón ding vornijdon, nl. het zo
genäondo 1'kouvatten' not o.llo narigheid vo.n vorkoudhodon on griep 
etc. Hoe kont dit kouvo.tton tot sto.nd? Op o.llG slijnvliozon vru:1 
r_:.ond, neus on kool zitten bij ieder hens con hoel leger van bac
torion on viro. to wo.chton tot zij hun ko.ns schoon zien oü in die 
slijnvliozon bin:non to dringon on die nons ziok to naken.- En die 
ko.ns krijgen zo o.o.. als ionand geleidelijk o.o.n o.:fkoelt, wo.o.rbij 
dus zijn licham:stonporo.tuur do.o.lt, wo..o.rbij neteen de woorstand 
vo.n do slijnvliozen togon do bin.nondringondo bactorion sterk o.f
noont. 

Hoc kont die geleidelijke o.fl:ooling tot stand? In de 
oorsto plo.o.ts, wo.1uLoor wo zittondg o.rboid verrichtón in oen ruin
to vvo.0-r do tonpcro.tuur bene don 62 Fo.hronhoi t ligt. Dus niet not 
eon dun blousjo no.o.r ko.ntoor in deze tijd, als je woot do.t do vor
warning nog niot aan is. 

Verdor door tocht, o.ls jo zelf zo zit, dat net oon sno.1-
le koe lo luchtstroou j o licho.o.r:1 troft. En do.n door to dunne dekens 
's nachts, o.ls jo een onvorv-,10-rndo slo.npko.nor hebt; Nu niet notoon 
eon doken erbij nonen, n o..o.r oven vorder lozen. Ik geloof, dat er 
nog veol vorkoord is in onze slao.pgowoonton. Als ik zo in nijn 
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practijk rondkijt:, gac~n do u.oeston u.ensan naar bod net boho.l ve 
oen pym.1a of nnchthond ook nog oen hondje on broekje 0ro1ider 01i 
do.n nog lio:f st hot zo lfde, do.t oolt overdo.g gedro.gon vvordt. Fout!~ l
Z o uit do warne k::u.:10r in bed, zonder wo.ssen, rno.l:t do.t uw lichaor.i 
niet do gologcmhoid krijgt oven uit to wo.senon on dnt u dö go-
z onde koupi,ikkel op uw huid nist. Deze kouprikJrnl 110.o.l:t n.l. dat 
uw bloedvo..ton oven sancntrokken on do.o.rno. weer uit te zotten do 
zgn .• huidgynnasticl::. Kloodt U zich echter holenao.l uit, wo.st U 
vlug uw bovenlijf not l;:oud of iets lauw wc.tor oi1 droogt U zich 
stevig af on do.c:.rna not o.lloon con :frisse pyono. in bod to duiken 
onder con po.o.r goede wollen dcl>;:ons, naar geen broeiende gcwo.tteor
do, cian is Uw licho.o.r_i tevreden on Uw woorsto.n.d zonder twijfel gro
ter ! 

Dit valt nog niet onder echt 1;harêlon;•, do.n noeton wc 
nog stro.ffór r:aatrogc lon nor:.on~ bv. con koude douche o.an hot eind 
vo.n ons wari·.10 bad, of gewoon een stoolpo.n koud wr.i.tor over o:;.rno 
rug no. do beurt van do weel:. 

Te dunne kleding, vooral bovonl:lcding? hooft vooral in 
de winter niets not ho.rdon to nolrnn~ want het werkt slechts do af
koo ling in de han.d. Als ik bij vorst zot n o..chttienjarigo not blote 
l)onen 110.2.r ko.ntoor zie fict·son, vrc.o.g ik LO' · c.ltijd af 9 wo..nnoor 
zo nu h.'l.m ... "' blo.o.. sont steking krijgt. 

Do c:..llorstorksto ho.rding~ dio wc lrnnllen is hot zgn . 
So.uno. bad~ oorsE oen langdurig stoor~.bad on r1:otoon dao.rna ovon bij 
zo ongeveer --10 C. in do sneeuw rollen. Do.1.1 in oen dikJ:;:e bo.d-· 
hancldook en snol woor a .:::ull;:lodon. Niet iets voor liefhebbers vo.n 
wollen borstrokj os on oen kru:;Lkjo in bod. 

Il;: houd no o.~nbovolen v oor olko op- en ao.mnrking on 
go. do volgor:.dc !:.w.rü iots vort.ollon over licho.o,u.svorz or ging voor 
sportPenson. 

Ho..rtclijl:o grooton, 

- ;n~ 
JULLIT:~ CLUB.AI1.TS. 

~ 
~ ... Gclul:kig kunnen VJG eon optiListisch geluid lo.tcm 
horon. Po.ulc~ hoo:ft eindelijk hot ziekonhuis vorlo.ton en gao.t goed 
vooruit" Nm.~ons Paula brengen wij de hc.rtolijke dank over voor 
do bonbons, die ze in hot ziekenhuis nacht ontvcmgcn on de bloo
non wo.o.r u ode zo thuis verrast vvord. 

Leida is golukki_g verlost vmi het gips. Ze hinkt 
nog wol oen beetje, no.ar dat slijt wol uit; Vnn haar ontvingen 
vrn het volgende briofj o ~; Aan alle A tuodoso.non nijn hartelijke 
do.i1.l:: voor do prachtige doos c·hocolo..de, die ik nocht ontvangen. n 

Po.ulo. en Leida, velo groet on on botorsche-p vnD. allo 
A t r:ode sanon. 

BEN JE AL rn. HET BEZIT V .AN ~ 

Groen broel:j e 
Spikes-of gynpjoszakjo 
oubleon 
clubinsigno 
lottor A voor op je trainingspak 

bostcllon bij Wil. 
6 

fl. 2,75 
t î o, 60 
.. o,s5 
,.. 1,--
(gr~tis) 



Zonfü1g;:~orgon, 4 Novonbor z c. l Dr~Wichoril!l;:: n a ox hot CIOS ko
nen on oen bo.bboltjo to no.ken n et do neisjos boven do 14 jo.nr. 
Onzo trö.ining zal do..c.rou. iets eordor wordon besloten, zodo.t we 
oL:. 11 u. in hot gebouw van hGt CIOS o..o.nwozig zijn.- Is hot v10or 
slecht, dan rok enön \Jij toch op vi1 grote o_pkonst vm1 d01_10 s en 
neisjos, zodc~t Dr~VJicherinl;: niet voor 'n -l{loil1 ploogjo stao.t to 
sprokon, 1-va:_î.t ho_o._r tijd is zoor kostbaar. 

Tove:;_is is er gclc.~gonhoio. o:J l:::offië of nclk te dri:i:ikon, vvolko 
voor on.zo loden fl . 0,10 zo.l bedragen . 

W I~J_ __ R_El'-_E;N.~~ _O):~ _ _J~~T_I:J::lE_A~J~iÇ]l _lç_ O~ei§J~!. 

E'~.N _3\A.~~}),[~Cl1T ~--DA}TK JLLL 
Nu hot zoLierseizoen ten oj_nde is ori. do wintertrc..ining 

weer een c.o..Ev 2ng l:l.ooft gonoc on. , is hot 111cmsolijk do tro.ining 
ro golï.10.tic ·(;o vol2;or:., o~.1 ons uithoudingsverLogon, zovool c ogelijk 
op to voëron cm hot volgend j o..ar weer fit aan de sto.rt to ver
schijnen . 

Is dit dc..n vo..n zo;,~eol belang, zu.llcn sm·L;_ligon zeggen, 
dan is hierop hot o.n t woord ja, vmnt eon ~::;oede ï.J intortraining 
vornt ontcgonzoggolijL ,:rn:1 r;o0do be.si s vo or h et vvedstrijds.oizoen. 

Niot ioclc.Too:;.1 is '-3ich do.2.rvru1 b.::;\n'.st f i.-iru-it bij hen gaat 
b • ' • • ' L • • L ' l" "1 • ' con 1oscoop scrD.JD.o.'.lc.r 'Toor een ·vrc.1n i nc; , wo:v 110.-c:-i1ur lJ.i.:;: nlo·c 

juist is er:. dit go:J.dc i n it bij zon dor voor de oudoron. Is ho-C· 
dan zo eJ.."g or_~ oer:. tro.inine; n i et t e volgen , óón koor n issen is 
•· "-1--d ·· 1 ~ ~ · o d nie·c zo org , r.1.0.0.r J.O.C.v eze nio11 vo gon o.oor ueercwron. ip o 

duur heeft è.i t fune ste govolgon , -,-vant oen tro.ini11gs
progrctLJD. wordt zo i:L1godoolê1, do:I::; rogolnD"tig do oe
f onstof zwo...::\I'der zal \ïvordon. 
Dus ·wi j sp rokori.. af , geon uitvluchten en een trouw 
lid voor de voroniging, d o.eer hobbon wij iets o.ru.i. 
Hot o.fgol opon 2 o.o.r is nic;t onvordiens tolijk govrnost, 
or zi.jn o:p v0rschillondG nur.-;.nors g ood.e prestaties 

,- _.,. ge:levc rd, r:c:J.c.r oot: zijn or zwo.k!.rn puntc;n no.ar voren 
.,. __ _ .,_,,. gok or.ien, hierin _':(;o.l spoodig verandering J.n worden 

gobr·ncht _. H-3-t b est·c:.Fr ~~i_ot do -t ócfuiische co;~mislfie hc;bben :plam102-i 
h i e rvoor ·c,ji;gonorktt rJo l ko t. z "t. boken d zullon wordon gono.o.~\:t.-

;\1",1 1° " 1·1,-,+: 001" '7.0 J.G ïri11•t I"l0 nt 1'11 /!.;Ç11 J. "'" 1" e;-:.1• Dloog -- . ---- . 0 v v '- .:.r ~ l - -' " --- --'- -'- '-' . - \j '-' - '--'-'-" . ~ ~ .J,; 

opl)C'U\ïJGll ,, dao.r 2;co.~t onigo tijd ovorhoc;n, no.ar vJe hobb.J11 oen j0uFd 
:ploo g , YjC.tc.::.· -c:; o op 1:-t..umon bouwen en dit is vorho11 {2;cnJ ~ ;;1~,ist i:::u. 
or in N odc"!:'lc.lnd L'.ot vo..sto ho.n d de athlotiek i n t 01'îsi..c.:f' 1_'.'0J~' C.t !i'll1·
CT'OD" l"·'- 011 " . .; ·i 11'l t 1 1t11.,..,ll. J0 l'·· 111· o-l- l'1 '1lll1Gil 0·11 ZUllüI' " CJ,-,t:e·-.·-..-; _, --i,-~.-1 ·. Ó ...:.._ G" •. 'l...l.J - ··· .V ·-· 1._.. ---L'" L-~ L..L ).. - U :i...\.... _ - · . .!. l," ;'..l..i..'..J "~ U .-.LL, /.._,,l- a 

Op hu·c ogenblik zijn •ïe weor op hot n ooic c,_;: 12_)1.ox v-:.111 

hot CIOS do Zondo.gochtend-tro.ining bog om.1en on zullen cns lI:l.or 
rus tig on g oed };:unnen voorbor oiden. 

Alvorens to besluiten nog dit, wcmnoe:r je 's Zondags
norgons gc,o.t tro..inon hot volgende g 

1 Go. nooit not oen loso naag 11.ci.or do tro.ining, oot go
ru.st iets en oon k opje thoo is heus niot no.delig, 
wo.n.t o.ls j o go.c..t lopen , wordt v an j o licha an onorgio 
go1,rrao.gd , dus .:;.rbeid on or.: dcd; to loveren is hier 
voedsel voor nodig . (Eot lo~:::kor). 

2 Kleed jo goed, overdrijf hierin niot, oon goed trcd
ningspak is voldoende. Als jo hot wo.rL: krijgt, doo 
dan niot je rits or.:.l o.o..g , wc..rdj dit is juist funo s~ en 
Lm.lvc.tton is hior hot govo . .:J.r.-
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3 D:;;; ,:;(;{l i.i7_<'G:· ~-\ '.)}:~i8B ttar:s .''liG'C L~o·c "blnt;o VO\:YGGlJ. in 
jo schoontjes" 

Voel ploizior en oen goede training too- · 
govJOnst door jullie 

tro.iners. 

WIL. 

DE VEHJ -1\AffiPOT. 
"'··- . .-... .. - .... _ -- ' ~ . -- " " . -·- ··---·-··- ~ ... 

Voor de nimFJG leden oven do uitlog, wat do vorjo.o.rs:oot 
is. Vvij hebben oen spaarpot, i,·:ac.I' door iodor lid~ do.t j c:.rig is 
gowccrnt, hot be:pcw"lclo -o.o.ntc.l j n_i-·en d.:rc zij tolt, in conton in do 
pot v10rd-C godoponoord. De opbrengst is beston d voor Eateriaa.l. 

De vo:cjao.rspot is onder u ijn 1Jo1111sting. 

NI3SKE. 

De r:oisjos 1 dio zich op do vergo.derin.g hebben opgegovon 
or:: oen do.nsj G t docla:~:o.tie of stukj os ton tono lo to brongon, vJillon 
dio z3-1~h c.ot hGt bost1_i_ur iri vc~rbindins stolloi1, zodat i;!o con ovor
z icht }::ctj gmi ei1 oon on oi-:.dcr vorder kunnon ui t werkon. 

A 92:I~-:)J}JO ! . 

In de A thlotiol':Vrnrold~ het o:fficiole orgcw..n dor Koï1. 
Nod$A-Chlotick Un.ic word bovo11gonoondo o.ctio o.o.ngokcr::_di_cd. D::;so 
houdt in, c1-o.t niot o,.bonnoes zich voor slechts fl~ l~-· -· ~::_c::i c•p 
kunnen gcvon vqor het Ol;y~:'-pischo nunuor VO.TL c;onoond bl .i•:L~ verlucht 
ri.ot velo :foto î s, o.lsnedo hot KorstrmLE10r, dllt ook oc:c1 in·e-8ht IîLt::.1-
Eor Z3.l \iJOrc1on. 

P-..co!Joor ouders, vrienden on kermissen v1a.r:c1 to r_-::_ol{_on voor 
do o.thlctio2.:s~:::iort. 01Jgnvo on.dor gelijktijdige botcüing kan. go
schioden bij hot bcstuu.r. 

VJANNEE:R MEN DIT CLUBBLAD OVERZIET, 
VERGEET DAN OOK DE ADVERTENTIES NIBT. 

YJ'JT ___ :tg;1_ JIJGD~liI§_J:pE_.Q_:g:Ip_T_JlIQA~T !.. 

9_y~o_r_z.i.cAt __ Y..~l__Q._ç: _ _j_..?_EJlçl._q.,?l::J?8~-:l~~.9-JT_o_o.r_ç1.:-JJo~-~~~çl_.::. Zu~d~. 
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Onc1crstco.r:.c1 v olgt h::dj' of'f'icicuso rosulto.:J.t der dr1e 
jougdcm:..pctitiowcdstri;jdon, '"O.'-'-rin v1ij Lot onzo jeugd (pro.ctisch 
2llar1ual niau~alingon) - in ons eerste wodstrijdsoizoen, goo~ slecht 
figuur hobbo:'.1 cosl'.lgon.- In -Cogondool. ~fot do grootste groopon_ 
1-r-ri·-·e·1 ,-·11·J· .. ,".1 1 ' c.L ·- -.--.-l- 811 1·1- r ··cf ~1•~ doel1-' oc·-1ctc""S f11 co---pli' J.~\IJ1..AL.:.- .L h \")"u.l (J_0 t.:J l.JLl.J. u . l.;. t:.1 U · ,_,:_ _r_tj · _.... 'l..-10 J... L.:. , -

L'cnt vooI· do sportiovo 1~0..nior, wo..::trop zij km_~ptcn. Ook do prino.. 
opkoest is oon vorLolding iïJO.c.Td en zelfs ondo.111~s stortbui on op 
do ~G:cd2 coupoti tiodag, wo.s prc.ctisch do g?.holo :ploeg o..anwczig 

" .. f. ... l" • on cëLlS eon L11n11.ue aan o. scJ.lrlJVin;:;en? vmurovcr 003: ao orgo.rnso-
ren clo --,;-creniging ho.a.1.: tevreJonhcdd ui tsproJc. NiEISJES GA ZO DOOR. 
Bij de A-en 0 r.:oisj or:; worden we keurig tweede, terwij 1 de B-neis 
jes de vierde plo.o.ts bezette:ci.. In toto.al werden we -t;vJeode achtor
So.gi tto.~ 

1 So.gitta, Anstordau 
2 ATJlliQDES 2 H::io.rle:: 
3 Gi to., Hao.rlen 
4 ADA, Aestordé:n1 
5 D01_1 ~ Beverwijk 
6 Zo.o.nlcmd 
7 OSV ~ Oostzo.an 
8 J4:fcurg,u.s, Worecrvcer. 
9 Holland, Ha2.rlou 
10 Suoni. Velsen 
11 An stei 
12 Vole·,·Jij ckcrs 
13 VJo.torland, Lo.ndsL1oor 
14 Estafette~ Au stordae 
15 Meteoor, Áostordao 
16 Blauw Wit~ Ae sterdt:tn 

A 
681 
578 
W73 
364 
156 
297 

22 
149 
2'76 
242 
294 

88 

243 

75 

B 
4711' 
3 c:>r:::.'.L 

U/2 

389 
3L~3 
3~-3 
283 
22~ 
391 
185 
2631' 
176 
191 

36 
33 
22 

c 
365 
~-41-1-
4!+6 
1+41 
267 , 7') ..L [_ 

400 
85 

155 

152 
236 

112 

Totanl 
151'71' 
11+05 
1308 
1148 

766 
752 
6421' 
625 
616 
L:-0·-1 / >2-
470 
431 
272 
276 
134 
75 

NEDERT_JAlJIC:B.: JEUGJJCLUBKM1PIOENSCHAT?PEN dd. 16 Sent,te Ansterclo.ne 
- -- --· - ··--· ---·- ·· " • • - - ----· - - - "·--·· · · - -- ------· - - -~---~- ·--· - - - - -- -- - · • _ __ ._ ··-· -- .i; _ _ - - -~------~----·- ---- - ·· --

Vhj ha.cldon de stm.1te schoenen aangct~':'O:~cl:c;D_ on ~l.11go2. c~I1rc·
vrjn \T(;(j r: dcz e vwclstrij d" Niet dat we illusies lco2::::to::c·dcm :>:_1 è ,:_,(L 

pJ.c.i.t~"'.:;-~:J _-1.11 de bcvonste gelederen to bo!-~Bchtigo:i~ doc.h wij ~.>or:(·j_:in·, _. , -_,~. 
den c1e,3c wodst;:i::ij d zuiver o.ls eon oefenwodr3trij d" 

Wij eindigden op de 7e J?laats net 9 p-o.ntc:n~ Riot;j C' 
Segorj:u ·3 zorgde voor 4 punten, Honri_y Bergoring ~, ." je c:s·cc.J''e; ::;-::;,__:, · 
p loog 2 ·- '11. Bouno.n 1, torwij 1 Henny voor oen :;_1-i::n'.w c:;:cl::1:c 1.:;cc·:ed 
UitsJ.«:t.g011.g - . . - - op hr~r t; J.~~-s:;:: 18-rJ1: r(()J"~G.1: _. 

80 M. A 6-T~-Bounan g.t. 60M~-B. M:-wijkhuizsn g,-:;, - --
--~·~-- J~Kncynsberg 11 -~--~ 0 :-Berkhof:i' 8:) ':;c,ë ,. -~- '. 
verspr ~ - D~-Mëy~r 4, 48 M. hoo.f:;i§e..!..D.T11e;yer 

A ~v.-d.-Pol 4, ?9 -1 . J ~Kneynsborg 
60 M.horden A .Kools g.t. discusw .- 5 H.-Borgering 
~----- --0.Löouwo 12~--s. -~---~ ----G~vorncoren 

§J22_8);J'J. 2 R.Sogorius 27 .-§7 M.kog9J.-~R:-Sogoriu~ 
C.Loouvrn 22,84 " G.Vorueoren 

4 x 80 M. 5e in L~3,7 sec: Eet J .Kneynsbërg - T.-Bouóan 
hoff' en M~WijJ_:huizen. 

J?p_g_i~o.~0_lg_ !{..()_ds:c_~i_j_Çl.0~1:..-U: .. ~l3~~J _.AI~:::?..:c2J-:92.r-l-:-_ _?;?_§_o_pj;~~ 
Y~F..êl?l:~~.~ T!Boun an l+,54 M. §9~1~.·~C'\. ;_ 5 T~-Bo"LEléln 

o.BorJü1off L~,20 ;, R~Sogorius 

C: Leeui:.:e 1+, 13 " ]-_Q_O_J!L~Q.~. R: Irï.ol:e-do Vos 
G.Vernooron ~-,09 100 M.-D$ T~'v.Waveren 

9 

10~8 
12~-2 
14~-
14.6 

SOC.· 
, , 



iij 

Riotjo Cohon kv10.n not gc~~~o.1: over do 1.40 M.hoon, pronovoordo nanr 
do B-Llo.sso. Gcfolicitoord I?.iot. Rio v ,-:i.n .Dru.nen no..oJ:to een i -·ki jk6 
scllui vor in de sintels, toon zo bij do dorde horde k war1 to vallon, 
Geli.1kkig is hct_nogo..l ne0goyo.ll~n. Jo. Rio dat kon t orvon als jo 
Frnrny bij 1:Jil houder:;.. -
§.O_JGJ.12~?-01~ 2 N!VJullens 12:·7 s.· hoog c~ 3 N.Wullcns 1~·35 M. 
sp o o:;:'w , I' ~ ~ 2 R#Bogorius 26.77 M.--· --·- · R~ I:a8l: o 1.30 i; 

-- -·"~·-~ -----·-· R~-Ineke 21.74 :: sli_ê_ÇJ:'.l. . .ê.J2:. 5 G~Voruo0ron 2L!.;94 N;~· 
A~Kools 15,47 

L.JM1SO 
T.Boun011 
6 - T.BouL.DJ.1. 
c~·Loouwo 

4.37 M. 
ló.9 soc. 
l+~5L~ M. 
L~.·13 

A.AS-E~cg:~ttn on Estm':otte no.non hot inintiof' in Octobor dozo 
·bo.anvvc d~:·tr:Ljd to orgnnisoron. Jo.rE.10r, dat; hot VJoor niet L'.ooworkte, 
on van deze v1odstJ;ijd als sluiting vm1. hot baanseizoen oen succos 
t o L'éu:on . Do wind had vrij spel o:P do ze Dooie, doch op on baeJ'.l on 
o oJ:..: do rc c;onbuien blovon niöt· uit. Behoorlijke presto.tics konden 
dan ook niet gon at.:tY.:t v10rdon. 

In verband not dozo wedstrijd wil ik nog evon op hot 
v olcondo wijzen: 

Wµn.noor je voor diverse nuün.ors inschrijft, dion je 
d0zo inschrijving ook gestand te doen.· Ook als hot weor niet bo
po.n.l~ goed is, of -..;mnneor je ploogleidstor door onstandigheden · 
no.ar huis is gegaan. Dat zijn nu eerllJ.aal do. conseguontios van 
con inschrijving. Ook hartje zoner ka.11 _hot we0r slecht zijn, dat 
hebben vrn dezo zoner wol goncrkt. Want zoals hot deze vwdstrijd 
is gogo..an, r::.ag ho·c niet Lioor voorkouen. Er was goon eonhoid. 
Iodoroon dio goo::.1 zin ho..d9 schreef u ao..r op ho.nr oigon houtjo nf' 
cm. ging naar huis op oigon go logonhoid. 

Hot gozogde ' ;SAMEN UIT ZN SiiJ\JIJJ1N THULS 1 1 noot ook bij 
ons golden; Het was·· vmt anders voor de uoisjos (hun wod.strijd 
begon . roods on 12 u. on voor de -· daî::.es on 2 u.), die on. 2 u klacu.· 
v~ai·en. Die behoovon niet tot c<:i; 4.jO- u op hot veld rond te hOJ.1t:> 
en. Maar vorder houden wij or ons ao.n. 

RIA. 

Y..l.Q.'.J:_OJ?;._+A~,-~B._01~F?:.~t ;:- J.. ~9.È_?r ~ 
Rie on Nioske naddon van Victoria eon uitnodiging ont-. 

vo.ngon Ol".1 hm1 ploeg to versterken in do duelueet togen de Belgisch'.:..' 
kaEpioensploog f.BEEPSCHOT 11 uit Antwerpen; Beiden kwanon zij uit 
op de 80 M.l1ordon en v1ordon rosp. 2 on 1 in 14.- on 13~·3 soc. 
Dozc üatigo tijO.en wm·on to wijten aan do slochto vvoörsonst o..:c1J:L:r:- · 
ho don. Do 100 M. vnn Nio ske ging or door in 13 ~-5 SOC" ZlJ VJG.L'd 

h:Lerr.J.odo 3e, zelfde tijd als no; 2. Riotjo wierp do discus 26.? ~.il~ 

A is 
B is 
c is 
D is 
E is 
F is 

do Aandacht voor do tro..ini:I.1g, dio niot Gag verslappen. 
do Bs;}êêr~--dio onze wodstrijdploeg in tcidon hooft lrum1on 
hot Clubblad door ieder gra:i.g gelezen; /snappen 
D:i.:.§.g_11s-..;:~o};îLe_g, dao.r n oot je sterk voor wezen.· 
de Esto..fotto oon pro.cht nu::.1~1or or~ to lopen 
a.o F':i:llQ.lqpJ~cdz.s, wao.r wo allon op hopen. 
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G is do Goede cli.:i_bgoost, die <.lanwozig is. 
H zi~n. oî1io-}ÎsiE.9-_9]-:ilq_oJ?J?_tor~, _ z_o .zijn lo.ng niet nis. 
I do.c is Ieder lid van do H.D.A.V. 
J is onze ~ö~~g_<.L. die sprod:t ook wn woordje noo. 
K z:l jE do ItoJ:,l}:J.oy:}}gp, die 1 s Zondags verstek laten gao.n. 
L is het Iioton voor de esto..fottobaOJ.1.. 
M zijn cr"i;c; }1~ci_t~j_c~§__in do jougdcoupotitio tv1oe, 
N is è!.o ~Tl:'..0-7->~:lp)_Q0.0, op tijd zijn vnlt niet L100. 
0 is do O•ror\7j_11:i.1ü1g 'V-m2rvoor wordt gostrcden 9 

P 2,ijn ë1°8- -s-t':L'jTó-)?j:~dj OJ?: die niet worden gonodon, · 
Q i:ó> c1G ({.10, die or stao.t or: contributie te betalen!~!! 
D i· c d'' 'îic',"oi'.:-s locl"1·' ,-c1 "1·•r J· ., }"n.l.. ·~1-"-1· J·a r 1 oot ho.1°11 ..L\. __ i -.....; ;.,:-,,; __ ::::·~":--~ __ .....:.; • • , -~c~,_"_ v . ..1..vl.J .._1,, l.J ~- ,..__ -"'-'--• 

S ? ijr:. d-.:: p~·-~2Psi~r~c_c27_ê., die ons no . .o..r do qodstrij dor1 ver go zo llcn, 
T .z i.,j::.1 do r:1rc.ii1ers, dio hebben 7eel to vertellen. 
U z~.,j1: do p-:::;·e;"J.ctI'c.z;c" Uren bij 11 A'IMODES: doorgobro..cht 9 

V .-!.s '.1cc :;~~o_;L_c;g.ll:,d_Q. li.ËCj~-dat vmi d.c Lodqn wordt vorwncht, 
W '0i.jn J"e }~[~..S.~_o_l_.?_? die ':JCrc1on verknoeid, 
X :J"s oe:;.1 lottor die dichtors vcrcooid. 
Y s ijn do Il.d.:9.)_iJ.-1...~~'!_;S~lL die 0'9 do trc,inintç go siord zijn not kro.lon. 
Z is 110·(; ~.9IlQF.S....9)-~3-Q.<2n~ ',iD.o.rin 1,70 prij zon ho.lon. 

Op Zondag, · 14 October hobbon nij hot vrnd.strijdsoizoo::.i 1956 goed 
afgesloten. Mot 1 dct:.1os- on t';jQO Loisj0sploogen vcrti"ol:kon ',~/lJ 
nao.I' do Lo id se Hout, \Jao.r do j c.c..rlijkso bosesto.fotto vord gohoudo:J.. 
Onze ·!7100 r;.cisjos ploe gen '.JCrdon rosp; L~o on 60 in tijden vo.n 
58,9 en 61 soc. De loopstérs v10.rcng · -
lo _ _J?_lo~J3 J:Y~r10ynsborg - A~v.d"Pol - O.Borkhoff - T.Bounun 

G~Vornooror1• - IVl"Wijkhuizon. -
g_q_J2.1Q.()~ L~YJijtsna - NL.Kools ..:. N1 ~Schipper - H.Borgcr~ng -

11. J cu1so - R Sq;orius ~ -
Dö ao.Iiosploog l)osto.o.rnle uit G"Tnkkon.:. A.sde l'JI.ooy .:. T.To.kkon -
E.v~·d. G-oos - T.v ~Wc1.vcron - H. Inoko- H. Wullcr.:s - R,:v .Drunen l:wru1 
not 002.~c over~,1 il1!.~~ing uit do bus en n«:::"L:. 'trim.;1)horond do . wissolbokor 
on lcn..l\JOrtii.1: ~::.co nao.r lrn.is. Zo hadden de ostnfotto gelopen in oen 
tijd vo.n l.L~6.6 on zullen volgend j .:::tc:.r hun bost doen de-wissel
beker te vcrdodigon. 

Toot. __ ,.... __ _ 
EJi Y.(O_PclJ~~ -(Qgp ___ g_g:_o_-1_ k=..3:.Ql-2-~ )?_o_o:ti2) _ _§;_RJP IS,_~EAP_u.•" 

do.t ••.•. Rietje Cohon oindolijk do spikes die Ben hc..o.r hooft be-
1.?of'~, hooft vcrclionc1. Zo is nl; o-v-or do l""!l:O ge}s:or.~011. 

dat.. • • • Rio.. lE A:.'.stordo.r. Dot· de e sto.fottO\wdstrij don 
·· - - zonder groo::.10 brool: o..o..n do stc.rt stond. · 

do..t •••• , Dori Klijn uit hetD.f_2.2f}s:rslo.c.p is on-CT:o.o..kt, 

/./ Ff Tl F I (: l.4 n l HE·r ADRES v OOR- EERSTE ~-v- ~ -1:P w \7. 11:!' 'Q ,_ ZIJLYJ'EG 50 1 
~ · "'' KLA.3 BLOEJV[----..... 

Or8;ineel (, ~ . _ WERK IS 
-I''1\r)cnrrEE.D"·E:;inr,- é ... diverse 
~-l'lf' .Jp~v1_:1.i_ '.- _vi_~':±': t-" $ BYOUTERIEEl Blocrwm.1ag. 

~ ..,.(::'.,_" --~~ - --· . ~ -· -- . 

JiP-;N.DW.~_E.;F;t3.;IpUJ3;E1?. 'b 
en 

'R rîK T ,/'i PPH:l\T ll. /JI(.. ~ 
~ i n_ ' r \· \" 11 .J .. >~J C\ 1 Q u k 



Je u:9 d Lt; t_~I c- v<fr 

H.D.fl.V RT~10DfS 

Zi0zo wi.j ZJ_Jn g2start met ons "startje", Wij zullen pro
beren r8g':;lmat1-g met jullie eigen blad uit te komen. 
Deze keer hebben wij kopy genoeg 9 omdat wij de Onderlinge Wed
strijd gehad hebbon. 
Met het weer boften wij niet 9 het bad vorRchrikkelijk geregend 9 

zodat het veld spukglad was . Het· lopen ging nog wel 9 maar het 
hoogspringr:m' '! ! ""~erst al in plaats van het touw·tje een ijzeren 
stang 9 V8rder schoten door de gladheid meerdere meisjes onder 
de lat door 9 in plaats van er over. 
Op de 60 m viel vooral Thea v Geijlswijk op 9 die zonder training 
9 9 6 sec . liep Keurig hoor Thea 9 alleen niet moer omkijken, 
De tijden van Jannie 9 9 5 sec, en Marian 9 9 6 sec .. mogen er ook zijn 
Het hoogspringen was werkelijk een prestatie 9 want verschillende 
meisjes gingen met blauwe schenen naar huis 9 toch maar doorzetten 
hoor' 
De eerste plaats was voor Jannie met een sprong van 1 m Carla 
van Hemc;:rd 9 die voor het eerst op "ATMODT:S" was 9 sprong 95 cm 
Goed zo Carla' 
Bij de tweede groep was het Marian, die met 90 cm . één werd 9 

terwijl Thea bij de derde groep één met ook een sprong van 90 cm werd 

Twee weken later werd de strijd voortgozet 9 nu echter met prachtig 
weer yaardoor was ook de belangstelling groot 

Marian v . Noorden werd óén bij het verspringen met een 
<- sprong van 3 . 41 m gevolgd door VJ'jnnifred met 3,39 m 
\: / :Bij de tweede groep was bet 'J:ruusje 9 die een sprong van 
\ j 3 m. had 9 terwijl Thea ook 3 m. boreikte bij de derde 
'· -- groep, Met kogelstq~en was het weer Marian, die met een 

stoot van 6 , 12 m onbedreigd de kop nam. De stoten van Winnifred, 
5.47 m, en Jannie 9 5.28 m mogen ook niet onvermeld blijven . 
Bij de tweede groep was het Marian met 4.02 m9 bij de derde gr9ep 
l~nneke met de keurige stoot van 4. 40 m. 
Nadat de meisjes heerlijk ~edoucht hadden, gingen wij tot de 
prijsuitreiking over. Tjonge 9 dat was wat. ~r was ean gedrang van 
jewelstc; . ";en vader van een Atmodesaantje had oen extra prijs be
schikbaar gest old voor het ~eisje 9 dat de meeste eerste plaatsen 
zou behalen , Tii t war~::m î"'Iarion Gn Thea. ~r werd besloten kaarten te 
trekken 9 en laten ze nu a ilileboi een tien trokken!!! Nog eens ge
probe r:;rd en Marion was de gelukkige . Nog een vaantje voor haar 
eerste plaats kreog ze toe . 
Bij de 10-jarigen was het Fi enake 9 die met de oor ging strijken 
en Thea was bij de 9-jarigen de gelukkige . 

- 2 -
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Vorder was er voor elk moisje een priJs 9 wat ze ook allomaal ver
diend hadden Jullie hebben reuze je best g2daan hoor! 

Aan alle dames on msisjes 9 die geholpen hebben d8Ze middagen te 
doen slagen 9 onze hartelijke dank 
Hieronder vol~_n de uitslagen~ 
1 1 jaar 60m . hoogspr. bal werpen verspr " kog~l ;::: '. 

===================================~=~~ 
L M. v , Noord3n 
2, J Zwanenburg 

1345 pnt 9 9 6sec . 95 cm . 22 10 m. 3.41m . 6 ·. 1 :'.'m . 
1279 " 9 . 5 " 100 " 20 .40 " 3 31" 5 2 (~ ll 

3, w Schippers 1190 " 9.9 " 85 Il 19 "40 " 3 39" r:; .'.\- :1 il 
./ 

4 , H . J3leij swi jk 
5' I Henning 
6 , I. Blauw 

879 " 19 . - " 3 ' 36 Il 5 ' 2 .!. il 

850 " 10.3 " 90 " 9 . 50 " 3 08 11 3 J ~· _', ' ·· 

830 " 10.2 " 85 " 9 , 90 Il 3 ' 05 11 4 . 2:; ii 
7, c. v . Hemert 807 Il 10.9 Il 95 " 11.60 " 3 . - " 3' 8 : '. l 
8 . T, v. Heemskerk 771 " 11 . 3 " 80 " 15 . 80 " 2 . 90" 4 3 (~ n 

·---
9. M. J3udding 729 " 11, 3 " 70 " 8 . - " 2 . 75" 3 7c.n " J 

10 jci,ar, 

1 ' 4' .!C. v . Geijlswijk 863 " 10 " 4 " 85 " 9 . 60 " 2.70" 4 . 02" 
2 , T. v.d . Go 2s 751 " 10 . 9 " 80 " 9 , - " 3 .- Il 3 , 61" 
3 . M Verdonk 731 " 11 "4 Il 90 " 8 . 80 Il 2 . 60" 4 , 03" 

9 j112,r . 

1 , T v . Geijlswijk 
2. '' Hoeboer 

987 
933 

" 
Il 

9 6 
10 . 2 

" 90 " 
" 80 Il 

7 . 60 " 
17 . 90 Il 

3 . - " 
2 . 70" 
2 .83" 
2"67" 
2 25" 

3 . 15" 
4 . 40" 
4 07" 
2 97" 
2 ' ,9 5" 

3 H Schouten 862 Il 10 4 " 80 Il 12 20 " 
9 . 60 " 

10 . - Il 

4 ~ 1~e rtens 753 Il 10 3 " 80 " 
5 . J Habrakon 660 Il 10 5 Il 70 " 

--------
Nr~uvr L T'D"":N 

C v Hemert 28-2-'45 T Heemskerk 17-1-'45 

TRAINING . 
De zaal training begint donderd~~2 4 oktob2r a . s in de Floraschool 
14 (bij de Wagenweg) van _5 tot b uur . Kort broekje en gympjes mee
n Gmen Deze training zal onder l oiding staan van d 2 Heer de Mooy 
Probeer elke training mee t e mak9n 9 ook a l fus het van de winter 
een be etj e koud, het is g ezond en j e zult v an de zomer zien, hoe 
goed je vooruit bont gegaan. 

Dat 

Da t 

Dat 
Dat 

Dat 

Dat 

"8R WORDT G-SFLUIST~RD . 

de meeste aspiran t j 2s, di e me egedaan hebben met hoog
springen, mot b l auwe s chenen naar huis gingen. 
Carla v . H2m~rt en Tiny Heemskerk een complimentje 
verdienen 9 omdat z :; a ls ni euwelingen meteen meededen 
aan de wedstrijd. 
Winnifred niot onder d2 douche vandaan t8 brand3n is. 
De limonade on cake h eerli j k wa r3n , maar da t er veel 
meer kinder en in de rij s tonden, dan er meegedaan heb
b '.:m. 
~ve dondi::~rdag a. s, om 4 . 45 uur vertrokk::m uit de 2o 
Thoemsstraat, en mot ons allen naar de Floraschool gaan. 
T'lsj o en Marian gotract eord hebben 9 omdat zo jarig zijn 
geweest 
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2e jiargang no~ 12 Docoübor 1956. 

Officieel orgaan der H.D.A.V. 11ATMODES 11 • 

Socreto..riaat~ H,C.Takken, Trornpstrae.t LJ-9~ _ 
Pernling,"In.eosteresseg W~H.v.Opzeolan.d~de Van, 2e Theemsstr.42, 
Redactie-adres M.J .• Ineke-dc Vos, 2e Theemsstr.39, 
Clubo..i"'ts Dr. rï ichorink-viJogoner Sleeswijk. 
Tekeningen vang Ch.Ruselor • 

~ · 1'1" :: ---~ .".~··. 
;"'; __ ;r,..,/~ \;~ . ~"-

/ ·,~/~f .o 
TERU GB I,IK. 

b.-...,_, __ -----·· ·~ . ,___ ____ ~ 

I / .. - -~ "1)\ ... ~~f(~ 
Het einde van. het ,j 3.ar is ah-voor .. / . /;---.f~U-t~~ .. -~ 

nabij en als tJO de verenigingsloopbaan r~./- f /i i~ -~"'?. 

van 11ATrnODJ1"'S ;; nu e0ns gaan uitbeelden in , '_~;-'/··./· j· .. /l(~i ~~ff{~fj, 
een ladder met een onnoomelij L: aantal -·'.-;;/ ~- .:l i~ ~~~ 
spo:cton, dan zien we do.t wij deze ladder, ·f ·. --~-.:, ~::'? \ 
dio goed stevig 2~fffundoerd in de gron d -~ -~?;. iJ. 
staat, al f'.10eizaan oen oLldj e opgG~>::Lornmen ~~--~:::....~ -- >4~~_. 
zijn.te,~JI. - -~. 

I ffOt onze l~ j~~.ar zijn we echter nog do baby vcm cfo 

~t':::·-J·'/ D:chletiel~voreiüc_j:i.~1c;en en i~ejJ_ w2et , ~en bab;y- kan nu 

Ij eornJaal niet een, 1iWe8, dl"'lG een lad(L(:;;r helemaal op
_._..., - . l' 1 f , ,. 1 ·-111r:.-1 

, /~;;_ , -'- ._L -~-..;;1 0 

i1 /, Als baby zijnd8 ~)Ghoren ':Üj toch r0oc1s tot een der 
/(.....::===/1 sroo·cste do.mes atlJ.lotiekve::co:c:icsi.n.::;en v an Hoord-Holland 

//=llJ;fb· '/ en daa r moc;eE wij trots op zijn. 
//--~ I Vorder de11lc ik aan onze club2,rts Dr. ~_ ichorirü->:: 9 in wie 
/! , /_ i~vij eon grote. s~cun hobb~n e;ovondon on c'l ie H_?t ~o.ar 
/ f ,l•· · ; d iverse c auser:i.oen en artiJrnlen --voor on s clu.l) olaCL, ons 

/ ' . l'f.., ·'"1 . 1/heel \·mt treden 0111.hoog bra cht. 
", "9 

/ L::!,.,~'7'.ll;>.! Verdor iiJGmore or ik de pas sering va:i.J. het hondortal leden. 
/jJ~,.V1/ De geslaagde grocpon-·J)l.1..ZZ le--loop, '.7ao..ro.o.n ook de ;;mindero 
/~h __ god on:; me t succes dGolnmnen. 

/r_..:':!i..__ ----/De contactavond ·voor do loden not Dr. 17ichorilik rwt ·h o.ar 
/' . /rn.edisch- en Dhr.Husele:;.: rCJ.ot zijn techn :Lsch-praat jo. 

/,.::=--==-'--- ~"' :-Eet hoogtopun. t . dor cll1~wodstrij G.on~ want hior vrnnrwn wij 
· f ;01;..ze eorsto beker, do duolr;:e ot tegen Victoria to B.ottc:cdo.m, 

j/:.-. ---=~-" wo.araa:t1 niet alleen do damoswodstrijd~loo g aan doolncunon , 
·. - -~-----1 1dC'ch ook de dames nieuwelingen on A-B-C·-racisjos. 

1' / ' ! 10nzo ovGJrY1ü 1rüng in do tric::.lmeot te c;en onze Duj_tse gasten 
., - /lu-:i..t Bo.d HersfGld on Iserlohn op 2e Pin1-:r:>tordag, . 
' ·--.z~~j / Ee, [-J~~J:'~-~ d t~gcn ho~ sterke ADA uit Ams-t?:r:' cl.m1 om do :;JJOU 

1 / bR~-~ 1-i.l<.JiLU"l •· v·nsselzuil~ van welke plooi:; vnJ eervol vcrlo-
//1 ~~o~:-·-~~~r" evonomont Ym s tevens onze oorstG gcorganisoordo 

-":d:.:>:.::=.;:; 1 t~1/'~~J_~~;sto jeugd cor.ipetitio1rved.strijd wc;rd door ons ge-
l! organiscerd. met eon massale doclna:.ï1e . 
/ Do drie eerste plao.tsen op do h orden op do Districtskam-

r pioe:aschappon van Nioske, Riotje en Gonny» betekende vvoor 
con sport. 
Dit alles bij c~kaar zijn o.l heel wo.t sporton 9 maar de 
l adder is or g lang on y10 gaa:n dus TJ,J. cx stoods door mot 
onze boklimrüng, ·net do E10dowcrking Vffil allen die bij do 

;: A'IlJIODE:=.~kring behoren. 
2 



Nc::~:.ï10ns ·het Be stuur 

RIL TITEKE - DE VOS. 

HE'l.1 SECRETARIPJ1.T MELDT~ 

Do in ons vori~o c l ubblad var~o ldo voorgo stoldo 
loden zijn al1-o:n c.ls 1::L c1 v:--._:1 ':ACCT\/lODE3 \; no_:_1go11oncn. i;!ij hopen 
dc..t ju l .. lic o on protti3c tijd bij ons zu~'-t ho bbcn. 
ïï 0 OT' 0'' • c-:- - .~ l ;i , ., l "" l'll.0 OU':I 1 J. 0 ° .Y ...__ . . -·~··.:;;,v.u. 1..1 _1... ... _, --.'-1.._~NC.~- ·-:,."J" .::~ " ..._- . • '~~ .··-: -... - " .... .... 

i1.Vè l dhccr 
G.v. Roon 
A o··.·,-; J_ ;j -~1~e:1m.p 

~lfi. ~ c;-~L ,~1 s 

2(:5~· Lf-47 
12-11-37 
12- 4- 43 
6-11-42 

J . Wic.:ycr - ·- ·-··· ·· -- -
E-i-'r,::;n cuc lo boz1:nffcn dioncm binnen 7 c1agon ·bij hvt Bestuur 
'VJ orêtr:::n i n2,o dicnè.. 

On s ads~) ir:J-ntlid Yvonne Dlau 1.v z at; knns om acht 
dorn_1tcvrs voor h o.ar 70r oni ging t o worvo1L thLl.li c vrar;ci1 jo :::u? 9 

hoc SJKClt zij do.t k laL'T. rïol h ool ccnvmHEg. Op con vorjao.r-
a " ·~· ".) .... ,.-... -1' r .J __ ( l ,-, .;J· rJroï~~ r -."" r1c'..., voor ~: ,, mv-10-JJ· 'Tj"'C· ;: n 4

,..., Y\-'""b on--~ l··on zi'J' . •.~ t,:) Ja •._"v. .,. \J..., Ll __ l. J:.J C, (';,C-- c<.-' , J.'Lll .l!JI-) '--' '-.L j/.L -l u -'- • 

ac~t n a raon noteren. Allen vo or fl; 0,25 por naand. 
Dit voorboo lc1 v-rangt on 11.o.volf;i ng. 

TRAIHING~ 
"...__.... ""-·-" . - . "'·' " __ . 

I n verband n ot hot slui ton der sch olo:tî in do 
Kcrstvr~c o.nt io z a l or op '.'1 oons da;:;- on Do:!.1d c::cdo.gavorid 26/27 Doe~-
0:1 2/3 J D.nu c.ri goo::L tr2.i :ni n5 gohoudon worclon" 

........ f\ "':\:rr ~T TT -;- - --...,. ·..-- - ~ • --· ~ -·· --



' 1 ." 

In het nieuwe jaar beginn en we weer aan onze jaarlijkse 
s:)ortkeuring . Voor alle wedstrijd do.mes on meisjes is deze keuring 
verplicht, ook o.l doe je maar aan éón wedstrijd mee. Trouwens wij 
raden iedore en aan zich to laton k euren. Het is een prettig idee 
te vwten, dat &lles ül{é is en voor de kosten behoef je het niet te 
laten, die zijn erg laag n.1:1 

t/m 16 jo.ar fl. 2,--
v/a 17 ;: 2 7 25 

Op gave onder gelijktijdige betaling kan geschieden bij 
Ria Ineko-do Vos. 

DE :PENNTI-îGMEESTERESSE Al(N riliT WOORD. 
------ ........ ,_, ,.._ _, ...... .. _..;.,.·,.,..,,....._ . ..-.--.. . ....---. .. ~ ~ .... --··- ·~-.----.... - ."·,a.<-- .• ". ". _..., .". -~1""'- ·"·~·--- .,, . 

VIij hebben verschillende L10isjos bereid gevonden mij te 
a s sistoren r,iot het 01;halen der contrïbu tic, wat mij het werken 
goHakkclijkcr ma8l\::t. De -wijken zijn als h ot -volgt ingedeeldg 

Haarlcm-N oord over de J. Gijzenbrug A ~Kools, 
id.om voor n 11 L;Au gu stin, 
H2arlem-Centrur1 H. Ineke -de Vos, 
Haarlem-Zuid/West ondergetokcmdo. 

I ndien je de eerste t wee tra iningen v an de maand je con
tributie nog niet h ebt voldaan, beloop je de kans, dat het aan huis 
wordt opgohuald. Zorg, da t zo thuis op d o hoogte zijn, zoda t do 
daElC S niet voor niets kon en , vmiit do.t gobourt n ogo.l oons. 

13.E.T~~!.~~ .E.9I~T.~1LJ?. I_J_ .~QS)I~~_Ig}]LQP _l?.~-·~li'.h;QUJIQJ:"LU_ 
Werk hier allen ao.i1. moe. 

Voor d o ':1~_ 3"'J.1;;; 0 lGden .• .......... _._.,_...,_,__ ._.. __ , ___ ...,._ ,_ ' ,. " ~ ... _ ·- ·- ·• -· -~ - .. . ... """""'· ........ 

Adsp iranten 
Junioren t/m 16 
[ enioren v/o.. 17 

AIB U DIT CLUBBLAD QVERZIBT, 
VERGR'E'T DAN OOK DE ADv'ER'l1ENTIES NJET; 

4 



t ' 
r.:::... . 
·I k- ,... • 

Il~ ' ._.$('~~-,... '/ ' 
- ~~-1~·1~ ~_.'.;.)~ ·;... ' / (;.<.:: 

•" 1 . - -~ '"il-4, ·~ 

Een Z'v-mrtc zij clen handschoen. \' ) 111\\·," -.;r-·o) 
Een cnb~,? -~~n<. , C~;rvo~1de,~'l . __ ;" .. s • ~~ __ 1.'l,d_;: ~~do.gsavonds). '· · \~ ;.. 

Vorlorcr+--.voor.'.iws:'pen-~ .... :_ '_ ": _ ·. ·· _ -- -· - - · 
-...~----· -·~ - --·- ; ·_..-_ L.~_··'~'."" ":j~::-·~t-::-·: ·,_l::~~~-' L. '-~ -:.'._ ~-~:___ -~ "_ : _ !:-. '~ :- : ~--~~ · 1 : ,-J : ! -

Een van onze rncisj es r.üste op de VJ oonsdagavondtraining 
een zo good als niomvo z·,·mr-t gJ.0-cé hand.schoon. Waarschijnlijk is 
dozo door do een of andër Doo gcsl•.::ept. Hot betreffende lid is 
hierdoor zoor godupcord. KijkCli. jullie allonaal jo spullen eens 
goed 118 .• 

IC.jlcori jullie na de training je tas goed no. of je niets 
hebt vcrgc·ton. Het Bestuur loopt no. oll<:e training scheef van do 
f:GVo:::idon voor1,1 erpo:;.1. 

"..:' t: -~ · .. ------
~- -~ ~ 

l""------··1 
1.-, . 1 
'· ! ••·1 t• - , .:ill.~ê. QY_Jgtp:g;___y]f_H_.J iV~JlPJ:..~S_.?_Q_T.!_. 

1 ,", (1(; l ..... _, . 
· "" .•. ":.---·- Zoals jullie 1,7cd:;c::n bczj_tte::.1 we oen vorj ao.rdagspot. Do be-

doeling is, dat olk lj_J, als zo jarig is geweest? het ao.11:t;al jaren 
dat zo ge~ordcn is~ in centen in de pot doet. 

J:Iu dcnl~on ju~_lio no.tuurJ. i jk F.JélO.r is dat geld dan voor. 
Yrl.j :;;L~lcn go.o..:cnc oen ofÎiciclo clubvlag. Om nu do club

kas niet extra_tc belasten, hebben wo_boslotón, deze vlag uit de 
" vorjo..o.rdagspot te kopen. Dus allen op z:I,j tijd oen kleine bijdrage 

en wo konen er; · · 
In hot afgelopen jaar zat er fl. 13,-- in on wo hopen; 

dat hot nu 1~1oer zal zijn, daar onze vereniging -moor loden tolt. 
Do.mos 011 moisj os lao.t het me niet telkens vro..gen, r.iao.r 

kom or zelf . nee. . . ·' " 
~~~\il . : \Î~fl~.c: __ ._ /.1.i~1J;.,~ ~ . . - __ ,_, .. ; _ J · N IESKE. 
/=~~.\f·L"!if·, l ; l1/lJt::.:--.-: ------ _ /.~·:·~~ 

/ ~· ..... '~ l • j;( ~}. ~/ t ~;r- /'>~ 
./ ~~ '~r. Aj '/ 1 V -:;"'" '- ) 

~ ~ ~"~Y Q;1\' _:~~ A D V E R T E N T I E. ) 
_,~~, ·~\ ·J!-?'i)( -:::,--- ---~-- --~. - -------·--· I . \-r· -\ " 
··.;.:. \ . ,,,-"r· ;;::;.;"'14;;_17+0 is or in hot bezit van een of föoordcre;:( 

"-.. -~ ')-· - ·-i lego fruitmanden? 1 
", \\/ j 1 1 1 " \' r::.» 

.(· J·f!Jt?!L~.._;\ GG.arno opgeven aan WIL. <V;~t1 ~ 111:-.-:: ' \_; -, .· ·" -' .°"'G 
' j "'·! . ·" . . " ,. ; ~ (J '!'.'. !,:'.'.. 
, ~;· ,..,'..11,;á>-·:_:;;.-.,,,,.,,.\ " -~-- '. :. ~· ' .- ~:::· . ;"~".'-::;w.:;...---~":g,, . 

("!;'//~{?!7...:.:i~k~!(,·(; .: ·•,\ ' _:: ·" ~... . .,- ~ ~ .. . -: .... --.,-~ " .. 

·-x:::._" ______ _:s~- SJ?ECIALISATIE. /~1),!'f ("\ : -<----~ -·-. \ 0 

VJij ziJn rood13 begonnen met de specio..liso.tie voor ä.c 
springsters, die vs Zondo.gsuorgens gedurende tuur o.l.v. 
rJil Westphal · có'n springtro.ining volgen. 

-~ . . . . -· .. 
. Voor de werpsters hebben wij ook o.l plo.nnen en zij die 

voor eon spocio..lisectïo -in o.o.DL10rking koraen, krijgen t.z.t. be
richt. " 

._ .Het behoeft geen betoog, dat de vvodstrijdploogon on de 
L10isjes, die voor de Sl)Ocio.lisatio in élO.nnorking k0Ii1on, do 
tro..in.iHg rcgc1no.tig dienen to . volgen, OJ.J.dors kc.n Iüen niet go
handhanfd "'blijven in de diverse wedstrijdploogcn, dit ook in 
'lr0T'h,-,nr'1 nr>f: rl0 nr>i\i CU'h0 '7-Ï -ir'1Ä 0)'\ iJç, '7."'7 .0::lT'f:O ni'.''Y" +:"Y'n;Yl.:ÎY10'_ 



~:~~~"''·· · · y s Ilî'l1 IiN PI1~T 01) KnZUEh. BIJ DE ;'ATivIOI.iEE 11 JUJT I OPJDJ."î I //_ J\, • "._,'-
(~~~~!~~' ______ ------"--.~- - ---------". ____ _l;X §Iill:T_I_O;F~L_ ___ _ ·- - ·-·-

,,....:'1 ·J,·' ,\' l {i!i 'r'' . Op VJ ocnsc~o.go.vond, 12 Docor:1bcr hing or in do gyrn.nnstiek-
l. z iial vn.n do Flor,:::.scho ol oen s:foor, die zich k onmorkt op o.llo 

'12 on 2o Woollsdago..vondon in de mo..o.n d Docombcr. Het vms n.1. 
weer 13 i n t Nicolc:.o..s:fcost bij ;;ArnH ODES 1:. 

Alle loden zaten in de g-yrJ..nastiekz o..:~ü in o..fvvachting 
van do hooggoplo.o:csto bisschop uit Spo.n..je. 

Onder het zingen v cu."'l c1ikelo St .Nicolo.o.svorsjos (bogo
loid door J ao.p Pros6o c.ls o..ccordion ist Hod.), worden Sint on 
Piot, die, Q_l? __ ':!_C?J'V_Q_ç_rsr:l_i_q_Çle l_ _ _g_o:q._ cmtoJ2_q_g _ _ b~P:.0.9~o_J}_ g;o~o~-~~LY.i:lfl::: 
y.r_c:;_g_2._ ___ cl_9_ p_op_~.=!--!.~Q_S_s]~?:..9:..1..'_s_tQ 9 ho.rtc l ijk door onz c A t modeslz.:ring vcr-
wc lkoac. Do fint en zijn knecht h :J.ddon echter o.l con lange 
ro is o.chtcr do rug, wnnt zij wo.ron c erst pij do f 2mili0 Blok op 
bezoek c;owoest. Volgens !=' int on Piot werden zij door do f ru:ülio 
Blok c.i..llorho..rto lijkst on t -v211gon. 

Mevrouw Blok z o..g ho..'.ll' vvons, con luxo b oodschQ.pponto.s, 
in v or1rulling gL'.o.n, torwij 1 rü jn.hoor Blok n ot oen doos sigo.rct
ton word vorrc..st. Do kindoron ontvingen ook ioder oon co.doa.utjc 
on o on zo.kj c snoep, wc..o.r zo erg blij n.oo wo.ron. De fc:unilio dm1k
te 8 int ho.rtolijk on zij mooston do dtmk o~J-erbrongon o..o.n D.llo 
ATMODESANEN voor dezo goslo.o.gdo vorro.ssing . 

No. oon k ort \'Joll.:omswoord beg on do Sint tot ieders groto 
vorro.ssing prosentjos uit to dc lon. Do tr~inors ontvingen oen 
chocolo.dolcttcr, tor'Nij 1 dive rse loden ook oen supris e ontvingen 
met louko toopo.s selijkc godichton. 

No. con h o.lf uur word hot tijd voor de Eint om te vortrok
lrnn en on.dor hot zingon v c..n eori_ po.o.r v1ollu.idcEdc liederen worden 
Sint on Piet uit go l cdde gc do..'.J.n_ 

GONNY. 

No.:_g_ols_9]i}S'_J?:_ wed 1?._trij db_ericht. 

JEUGDCOMPETITIE. 
----"------~----

Pns hodon ontvingen VJij op go.v c vruJ. do porsoón
l i j ko p r est o..tie s no. deze drie v1ec1strijdon . S l e cht s voo:r_ n o. 1 
r;erd oen mcdo.illc beschikb3.ar gesteld. \ \ 

Hoog~:i2ringen Moisjes A ~ 1 J ~Kneynsberg . . /\. '<v ' 1 

l d.OlJ. ~ · C ~ 2 L. J o.nsc \) X'. <., \ L >' 

Discus<aor pon B~ 1 H.Bcr goring /~\'0 ._ ,,'· ' 9<1'.~ 
\ ... ~ 17.. ''.'\.: ·~ Versp r i ngen ,, A ~ 2 G.Vor ri1oeron .:.. ~- -i;, ,.,, 

idcr;1 " c~ 3 L.-Jo.nse - . JJ :. 
Kogolstoton ,. A ~ 3 R.So gorius ~ \~ ·.· • ~ 

0 °0 3 L V /, . . . ' • o orno.n l/i ..,. 
/ /JI \\~''' On zo voron i gi ng ont v i ng ook do ~~o Vorcnig,ings-

prl J s. Allo à.oe l no onst or s hobbon noogcwork t om de z e uodo.i l l o 
to vorovoron. 

Voor Goo. ontv i nge n wij nog oon neda ill o, zijn.do do oorsto prlJ s 
voor do jougdneorlc~11pon. Er ·,w.ron drie e;ogo.di gdon voor, doch 
Geo. l ogde boslo.g o_p t wo o eor gtc p l o.c..t s on en dus ook op do modo.illo. 



do. t .- .- ... Q • 

Ctat • • " •• " • 
d[lt . ..... . 

dnt •.. ,,, ... 
. -

do.·t ~ G e e ,_ e • 

- do..t. · .. " 0." 

c1CJ... t .. -i •• lt • 

ER H O:RDT GEFHJ ICi T]ERD ~ ______ ." __ .......... ... _. ____ -·- --~·· · .. - · ~ -··-----

Gor D. ~'.n hot vorr.10..gorcn is (Wo.Ö.ron?? Reel.) 
Y.'c clubinsignos hebben 7 .::::J'.1 fl; 1,-- por stul-<:. 
Leny \:ïn.rnorc1on net trofbal, altijd · o.OJ.1 de klointjos, 
dio gocn h:1l kunnon J:rij gen, c1onl;:t. 
Onze - spikes goed gocho_o1w:;cr.~o.s.Y:__t _çrL..:,t,r~o...Y._ct opgeborgen 
zijï1. 
Hellen Scheerder druk bezig is net con ;:ATMODES 11 ABC. 
Jc.Erzy 1.'lc;yor ~rnt gevo.c.r voor h J..c..r ei gen leven, onze 
:plcAïic b.::ü hooft gere d. 
Sint Hicolo.o.s no t oon lichte hersenschudding. n a::-,_r huis 



In vérband met èen overvloed van copie, waren ~nderstsi.an.d VQrsla
gen blijven liggen. 
2 6 .Q_9j;o be.L_~.Y.9_129- e s_t_aj'_e t tew~Q_f:'J.~jj_d_e_;:i__1~- ·~§_i_e_rdaEL• .. 

Met een damesploeg en 3 meisjesploegen togen wij naar Amsterdam 
waar ·wij op de verlichte Kruislaan met diverse ploegen in de strijd kwamen. 
Onze damesploeg verbeterde het clubrecord op de relay (200-100-80-60 M.) 
en bracht het op 59.3 sec. en werden hiermede 4e. Nieske~ die voor de ge
blesseerde Rietje moest invallen~ liep een prima 200 M. 
De ploeg bestond uit ~ N.Wullems - G.Takken - A.de Mooy - R.Ineke. 
Op de 4 x 100 M. werd dezelfde ploeg ook 4e in 52,9 sec. 
Onze 4. x 80 M. ploe~en werden 4e - 6e- 7Q in resp. 42.9 sec, - 45.7 sec . en 
46. 2 sec. en bestonden uit: O.Eerkhoff - J.Kneynsb~rg - T.Bouman - M. Wijk
huizen. 2e ploeg: G.Vermeeren - M.Kools - 1'1--Schippers - A.v.d.Pol. 3if ploeg 
A.Kools - L.Vlijtsma ... J:t.Seg.erius - H.Bergering. 
Het was een sfeervolle wedstrijd en het V?rtlient zeker aanbeveling volgend 
jaar d~ze wedstrijd te herhalen. 

ONZE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN. 
-·"---..-------· ~---_,...---~-",._ 

De weergoden waren "ATMODES 11 gunstig en :zo kunnen wij kunnen. dan 
ook op een zeer geslaagde wedstrijd vol sfeer en 65 deelneemsters terugzien. 
Bij de dames wedstrijdploeg, was he~ Rie van Drunen, die vooral met haar 
krach'i op de technische nummers, wed~rom beslag legde op de wisselbeker. 
Bij de meiijea wedstrijdploeg A was het Rietje Segerius, die met de erepalm 
ging s~rijken. Henny Bergering won de pyramide bij de B-meisjea. Loea 
Veerman toonde zich bij de C-meisjes de sterkste en won overtuigend. 
Bij de 13 jarigen C'tjes -won Carla Klumper, ter.wijl bij de 12 jarigen 
Elly Zwanenburg en Leny Warmerdam elkaar niets toegaven en de lste en 2de 
plaats deelden. Bij de meisjes nieuwelingen toonde Dorot hé haar speciale 
athletiekaanleg en wist met een voorsprong van 692 punten te zegenvieren. 
De door de Heer v.d.Goes beschik.baar gestelde medailles voor de jeugd 
gingen naar C.Klumper, E.Zwanenburg en L.Warmerdam, voor hun eerste plaatsen, 
terwijl O.Berkhoff er een mocht ontvangen voor haar priraa prestatie op het 
hoogspringen en M.Schippers en L.v.d.Vosse voor het discuswerpen . 

Ik raad jullie aan dit clubblad goed te bewaren, want dan kan je 
volgend jaar vergelijkingen maken tussen je prestaties. 
MEISJES WED§JRIJDPLOEG. 
A-m~:h_sj3~ · 

1 R.Segerius 
.2 G. Vermeeren 
3 T.Bouman 
4 C.Leeuwe 
5 A.Kools 

13-meisj_~ 
1 H.Bergering 
2 M.Schippers 
3 M.Kools 
4 M.Wijkhuizén 
5 O.Berkhoff 
6 L.Yvijtsma 
7 K.Fennis 

80 M. ver, __ ~--.. ........ -' 
rr.-2-~3-,88 

hoog <ltscus ~-e.er 

11.8 
10.9 
12.8 
12.8 

12.l 
11.8 
ll.9 . 
11.9 
11.5 
i1.9 
12.;l 

3.90 
3.91 
4.19 
3.81 
3.64 
3.52 
3.39 

1.30 
1.20 
1.15 
1.10 
1.05 

1.25 
1.10 
1.05 
1.05 
1.25 
1.10 
1.15 

22.98 25.20 
24.81 19.86 
17-49-f 14.12 
17. 282- 17 .14 
17.78 15.99 

23.17 15 . 65 
18.03 16.48 
17.23 14.40 
16.61 14.80 
14.40 10.--
15. 28 11.96 
12.47 10.18 

kogel ~9t. 12nt. 
9.22 2532 
9.05 2203 
7.76-t 2046 
7.08 1550 
6.69 1206 

e.70 2126 
8.07 1856 
6.86 161, 
7.25 1516 
7.25 1394 
6.54 1179 
5.39 794 



DAi1VlES VVEDS rRIJDPLOEG. 19m1. ve :;:.~ hq2_g_ diS~E.E.§'8 r kj)~l_'tQJ..•.E:!.i!... 
_...--~-" ."--...------~ __ , __ .. _ .. " - . ------- _..,...,. _ .... _ 

1 R.v.Drunen- de Vries 13.5 4.64 1. 35 29.01 31.05 8.91 3348 
2 l'T. Wullems-· de Vries 13-3 4.77 1.35 25.90 18.65 7.95 28}7 
3 R.Inoko-do Vos 13.8 4-35 1.30 20.49 26.-·- 7 .44 2529 
4 J.Hovostadt 14.8 3.95 1.40 20-38 27.51 7.60 2401 
5 G. Tal~'-~on 14.- 4.25 1.20 23 .04 21.39 6.85 2226 
6 T.v. V"Vavoron 14.3 3.97 1.20 22.02 23.75 7.25 2186 
7 R. Warmerdam 14.2 3.83 1.30 20.-- 22 .97 7.42 2148 
8 A. de 1V1ooy 13.8 4.26 1.30 20.52 16.81 6.45 2091 
9 C.Hoesomans 14.6 4-39-7 1.20 18 .14'J- 15. 36 8.66 1949 

10 G.Boerboo;n 14.- 4.25 1.25 26.83 11.95 5. 82 190:1 
11 E.Claasse:n 15.6 4.26 1.25 17.84 21.19 7.16 1839 
12 R. Cohon·-Peu te 14.- 4.12 1.35 18.09 12.29 6.42 1767 
13 A.Schillert 14.6 4.07 1.10 19.09 16.81 6.21 1485 
14 W.v.Opzeeland- de Vos 15.- 3.70 1.20 18.78 14.-- 5.54 1265 
15 P,Jaspers 16.2 3-35 1.-- 17~8}:} 11.40 7.10 782 
16 T.Takken 15.- 3.68 1.20 13.95 9.86 4.68 568 
DAMES NIEUWELINGEN. 
---~--.... ·---·~---·----'S-'O,.~-----·-

1 T.Jansma 15.9 3.64 1.10 16.79 14.02 5.29 914 
2 L.v.Opzeeland 20.- 3.48 1.10 17.68 11.86 6.-- 784 
3 L.Augustin 14.8 1.15 12.84 13.10 747 
4 Vv.ten Bosch 16.9 3.50 1.10 16.41 11.11 5.53 590 
5 M. de Vfond t 18.- 14.43 10.65 5.27 332 
MEISJES NIEUWELINGEN. 80 hl. 
----~=~-_,,,_" ~ ...... ------~·-...... ~.--·--·-- .......,.._. - --1 D.!l'Ioycr 12.1 4.50 1.35 16.62 i9.72 9.-- 2408 
2 A.v.d.Pol 11.6 4.27 1.25 18-30 9,75 6.72 1716 
3 M.Brandt 12,4 3.47 1.20 i7.58 13.99 7.63 1348 
4 T.Stern 13.6 3.77 1.20 15.80 15.29 7.25 1233 
5 E.Kooroman 12.6 3.70 1.15 17-35 11,17 5.46 989 
MEI~]_Ej3 _ _ .Q..!.. 60 M. 

---~ 

1 L.Veerman 9.7 3.46 1.10 15.65 18.48 9.50 1582 
2 J.Takken 9.2 3.60 1,10 16.55 12.65 7.44 1329 
3 L.Janse 9.2 3.89 1.25 10.72 9.58 7.12 1103 
4 L.Both 10.- 3.45 1.05 12.13 16.14 7.57 993 
5 L.v.d.Vosse 9.4 3.58 0~95 16.05 9.34 7.23 950 
6 I.Stathi 9.3 3.29 1.05 11.88 13.94 6.45 896 
7 L.Ter Horst 10.- 3.48 0.95 13.40 15.54 6.20 839 
8 E.Blankert 9.4 3.45 0.95 12.47 12.77 5.78 735 
9 C"Klumper 9.8 3.20 0.95 12.29 12.80 6.35 665 

10 C.Kuipers 9.9 3.29 1.15 11.31 8.44 6.75 601 
ll~L.Warmerdam 10.- 2.76 0.95 10.89 12.78 6.84 593 
12 E.Zwanenburg 10.- 3-36 1.-- 12.66 13.02 5.69 593 
13 R.Stremming 10.- 3-31 1.-- 11.17 9.32 7.24 484 
14 I.Lakerveld ll.- 2,97 1.05 12.86 10.57 6.41 ",, '* , 15 W.Schrama 10.2 3.14 1.05 11.95 8.79 6.40 423 
16 .A.Schouten 10.6 3.31 1.05 11.48 9.45 6.78 375 
17 L.Wijkhuizen l0.5 2.65 0"90 11.84 8.59 6.53 305 
18 M.Hessels 10.8 2.56 12.05 8.51 6.64 287 
19 R.Hoeboer 10.6 3.11 0.90 12.71 8.20 5.92 268 
20 A.Noll l0.5 2. 83 0.90 l0.56 9.76 6.10 236 
21 I.Smi t 10.1 2.84 10.49 6.93 5.14 189 
22 B.S touten 10.3 2.86 0.90 10.64 9.16 5.45 177 
23 Il.Scheerder 10.1 3-32 1.05 10.12 9.02 4.65 167 
24 A. Brussaard 12.- 9.72 7.27 4.32 48 
25 M.v.Naerssen 11.2 2 .,1s R.QO /i. 7h ;; - Al . ;;f, 



~s i Ji~:J;l]L .;w.illJI 1114-.~.J;O_l'!, 1.!~..L-
ljf '8o-r1:1;orcLm 200 Tu~ • 

•. 4 ..... .._~._..... ..... ._ .... _.._.. _" --.·~ .• --·~- _..._........ 

1 l'l.Wullems - d e Vries 12.- s. 1 P.v.Egmond 
2 C+ o TéllckGn 

* ) J.'-.v.IlrUYll~n·-de Vries 
4 Ro s(_~g·o ri11s 

100 ."~ 0 ---- ..,..... _ --
1 W. Vhüloms-fü; V1·ies 
2 R.v.Drunen-de Vries 
3 <R. Ineke--d.e Vos 
4 JG .1akken 
5 ·:r. 3 0 U!ll'::U1 

De tijden van rL' . 3oumn.n 
(} . ï10Jç:.~~e 11 

12 .1 Il 

1 2 0 [J " 
" ,- tt J..) 0 -

1:5. 3 Il 

13 0 5 tt 

1). 6 Il 

13. 6 lt 

13. 7 Il 

12. 9 Il 

1 3 .1 tt 

2 G.B0drboon 
3 R . v. Drm10n-:le Vries 
4 :L Cohen-Pcute 
5 M.La a dstra 

l~?.~~~~J2!' __ i II.e;~o ±.'!. 
1 J. Hoves kul 
2 H . Cohen-Peute 
3)E.v . Drunen-dc°" Vries 
4)H. Vfollems-d.e Vries 
5 )li. Ineke·-d e Vos 
6) A. d e ~fooy 
7)H.Warmerdam 

v1orden i.\.- orn . stc~r}.(e r·Ll,~;'\Tir1d 

buiten bes chouwi ng gc l atan . 
_Y,.9 _::ç_s_J)..:T J:n. :z:?D. 
1 I~ . VYL:l1GhJ.S-de:: ITil:Leu 
~'. E.v.d.Goes 
3 R.v.Drunon 
!'~ R.Ine~rn"de 
i) A . de :ivboy 

_S_pc xr~-.~2.r.:p_o !.l: .• 
l h .v.Drunen 
;z T. v . Wavoren 
3 J . :':Tov::Dtad 
4 F.v.Egmond 
5 R.Ineko-de 

MEISJES. -- ------~--·"---

Vo s 

\Tos 

60 ~~II.horden A. 
---- ~·- ... - ~---y _, ___ __ _ 
1 R. Sege:L'i US 

2 T.Bouman 
3 C.Leeuwe 
4 A.Kools 

80 =,LIL - ...... "..,_. _ 

1 Nî. Wijkhuizon 
2 o.:=orl:hoff 

3 G.Yr::rr.ieoron 
4 J.Kn0ynsbcrg 
5 A.v.d.Pol 
y_e i:. s .Ef.ing_e:.Q..__C _'..,. 
1 L Janse 
2 J o i"J:ct.~ckon 
3 I .Sta thi 
1.j. :,j .:_,~_-1 1. l j::-: l-! t.3 l "' 

.I?.ts _9_1.!_s :!_e .I.'.~~~E. 
1 . 82 Ll 1 R.v.Drunen 
4 .79 ~~!1 2 G.Boerboc'm 
/~ . 78 n 3 1J . Wullems 
t'.i . 65 11 4 C.""v .}~oodt;n 
4.53 11 5 G.Ta.kken 

)s_~_e.f?J.f'!.~.S?.tt3n. 
31005 I·iI 1 It .va Dru11en_ 
213 . 99 11 ;2 C.v. Eooden 
28.15 11 3 C.Heeser:1ans 
27 . 21 11 4 R.Segerius 
2Ó o--- 11 5 F~(tv.d.Goes 

80 Iv1 . A _ ___ ." ___ _ 
10.8 ci. l T. Bouman 
11.3 tt 

1 '2. - l t 

L~ . 5 '' 

2 J . K1rny11sberg 
3 G.Vormeeren 
4 A.v . rl. Pol 
5 _A. Storm 

.f~.9.)~I .!l2i.ç_'!.. 
l) F' • v. Heus 10. 9 lt 

11 .- li 

11. 4 !t 

11.5 lt 

ll. 5 tt 

2 )0.Berkhoff 
3 L.Janse 
4 J.l'akken 
5 I.Stathi 
y~ f..ê.:?_J;'_ ip.J{_e n__ll-!... 

4.GO} M.l hl .Schippers 
4 . 50 tt 2)~!I.7lijkhuizen 
:1 . • L;9 tt 3 )H. I3ergering 
i] .31 11 1~ O.Borkhoff 
i~ . 29 11 5 ~.I.Kools 

1!:.2.<? .&2:..:.r..P.~P..c.911 -·· A_~-
4 . 45 11 l)J.Kneynsberg 
1. 24 2 )D. lieyer 
z,98 1t 3 R.Segerius 
) .-90 11 4 A. v .d.Pol 
3 . 85 11 5)G.Vermoeren 

6)M.Brandt 

10 

27~ 7 s. 
28.1 11 

28.3 11 

29.4 11 

30.6 " 

1. 45 M" 
1. 4 0 lt 

1.35 lt 

l. 35 i t 

1.30 !I 

1.30 ll 

1.30 Il 

31.74 M. 
30.70 tt 

28 . 39}11 

2 5 -z 6 l _tt • __ " _z 

23.04 Il 

10.10 M. 
9 .05 !t 

o. 66 11 

8.54 11 

8.30 tt 

l0.5 s. 
11.2 Il 

11.2 11 

11.6 tl 

11. 6 11 

8.9 tl 

8. 9 11 

9.- tl 

9. 2 Il 

9.3 tt 

4 . 45 M. 
4- . 3 7 Il 

4 .37 tl 

4 . 32 tt 

4 . 21 lt 

1. 35 Il 

1.35 Il 

1. 30 tt 

1.25 lt 

1.20 tt 

1.20 lt 



·~· 

" ' :',i\..: ·~.'1 

hco&-;J nrin.c en B" 
~11J:.i~I;~r-á;0~ :G1-g~-
2) 0. Ikr l:hoff 
3îcn ""J't,-,r--1 I .L o • .,_, l 

,.,\ - :; c~ h' ~ ),-.... c:• 
!cJ-'l• ..JCi lpf!CJ. u 

5) 't, . :,Tonnj_ s 
;'S:'.'-!.'! ~-.s ~~o_t_crn_J1__2. J;,q;_,?_ 
.., ._-;i_ •• S;:)gn1" i t1s 

1.25 H. 
1.25 Il 

1.20 Il 

1.20 Il 

L20" 

9 ° 85 Il 

9.60 Il 

l:~.'l Qt:;:i3J?.f"_h'lgG 1? •• _C •-
1 J,_ J 'J,nSO 

2 C.Kuiper 
3 J. 'l'akken 
4 L . Vo ;;rmm 

t o__c_E;J s t_gj_op __ B _.) Kg~ 
l :r. Brarger ing 
2 ïi;I . Koo ls 

--, D , ~,:ey ·2r 

4 11 o Jou_in:-·\n 
~. ' .; 5 Ï\'l o J5I'étnd t 

9o-~ 11 

• ~ 1 11 
7e7 b~~ 
f 0 63 Il 

3 E . Scllipper 
4 )n.Borkhoff 
5) '1' .St0rn 
6 );i . Ylijkhui 7.Clî 

·~: 

. :kop;f:;IstJtcn C 2 K_g. 
" . . - ...-.--.-··· ---!'- ~--rr.->'.._.._.._._..._,.-... .. --....---- ~ 

1 L 0 ·18 () i.1 ITl.éUi 

2 J :;I1D.kkc:m 
3 L. Bc th 
4 Pc.Str emminc 
5 L. v .d«.Vosso 
§.j.p,_ç _ll_~~T~~.2.~J29.P. . B ~· 
l H.Dergering 
2 M.Kools 
3 J'JI .Schippers 
4 E.\r.B:;err1 
5 I\II . ;7ij:.:huizon 

9• 77 Il 

8.61 Il 

7 ° 57 Il 

7 .2 ,_i " 
7 • 23 Il 

25. 92 1.1 

19.65 Il 

18.31 tl 

18.10 Il 

l7o57 Il 

.9- i !:3 _ç ~.'?.:'.:~~ge !1:_.A· . 
l G.V8~CI!l8\3TClî 

2 R .S0gc rius 
3 J:I. B 01.ll!1an 

4 j _. v . rl.Pol 
5 nI .'Br 2vr1d-t 
~8 _OI_'·-~U-'..E_'~_l1 __ Ê-_ ._ 
l R.Segerius 
2 A.K')o ls 
3 8.Leeuwo 
t, G. Vermeeren 
5 D. Me;;re r 

80 ~il . horden~ · jJ. Wullems 
100 1Jl. _: R.de ·vries 

12. 1 s. 
12. 7 Il 

Bever:üjk 
HaaI'lem 

200 i'l , P.'v.:i;;onond 
- "hoo~ppringeri; J .-Hove sta d 
~~;i:;J·1J'ringen : N, Viulle:ns 

' ~c~swerven • R.v.Drunen 
spe o rvler:t)Gn ~ 
kor;els toten' 
rvr1:~r s LTE s ~ 
60-·Îi!~~---

id. "' 
id. 

F.v.Eees 
O.Borkhoff 

60 M.hord;n R.Seaerius 
80 M. T. Bourn2J1 

27.7 Il ,· 

1. L~5 M. 
4 ~96 Il 

31. 7 4 i l 

3l ' 5 Il 
, :-~;,~;,il_.i~::~~~- -,-;€· __ i1:' , i~t:i; 

é3. 9 Cl 
üO 

s.9 " 
10.8 " 
10.4 tl 

hoögsprit10en1 J.:rtneynsberg 1. 35 M. 
M.1aädStI'll 
D.Mèye1~ 

R.Segerius 
verspringen 1 E.v.d.~öës 
discuswerpêh~ H.Bergé~irtg 
~pèer~et~eh i R.be~~riu~ 
kogelsto~~n .~ . id~ 

' • J ·~~· 

.4 x 100 T\1 , dames: 
; y ,, ' 

r . .(' 
're lay . • ., , ~i • · ·: 

4 x 80 M.me'isjes: 

4 x 60 I:I. " 

l.35 Il 

l.35 tl 

l.35 Il 

,f; tÖ9 Il 

25 9? •.• . 1.-. 
Il 

~ö.61 Il 

9!85 Il 

' .î • 

J3ev·er1vfi jl·!:: 
1iaa.r 18rn 

" 
Beverv:ijk 
Haarlem· 

Il 

Il 

Il 

Il 

" Il 

Amsterdé.m 
Haa1•1em 

Il 

1.30 lvl . 
1.15 tl 

1.10 Il 

1.10 tl 

9.01 11 

8.10 Il 

s.07 Il 

7.25 Il 

7. 25 Il 

7. ~2 5 Il 

211- ~ 9,1~ JJI 0 -· -· 
22.98 Il 

19.05 Il 
).. 

18.30 Il 1 

c/J 
18.17 Il \!} 

0 

30.61 il 
:r. 

~:5.03 Il 

22.84 Il 

._ 19.86 ;1 

(<'' ' ··1-9!72 Il 

In het volgend clubblad zullen de records van A-B-C meisjes gesplitst 
vorden opgenomen. -------

11 

'·, 

s" 
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F cb:.cu ci.ri 1957. 

:J.D.A.V. 11 ATJ'IODES". 
H.C.T8.l:::J.~cn, Tl'OEpstraat 1+9, 
yr . H . v "Op:;ccla::;.d.·-d_c Vos, Loidsovaart 
T:: . A ,J.:110.(:c -·do Vor> , 2 o Tr1comsstr.39, 
I)r. 7~Lct.ur::_";.h: ,VJogcnor Sloosvvi jk, 
Cll. TIUfj () lCi"'. 

. ·-·- -,----·-··· ----- ·-. · -- ··· -··-- ····-··· --·· --- - ---~-----~-----·-·-··----------- · -

~rI; fi~ï~~· "7Tl~I,JS EJ~ ~T~r·T l~IS . . -...- ••• ·- ·- - r••-•-··- -·-···- ·-•• .,---·- .,.... "~•• · ~ _. ._ 

Nu HC vijf ;~aa.udcn YTi::~tcrtrain:Lng achter do rug 
h obbc;1 }~un:11.0J1 17c niot andorD rL 1 ü -+~c-vrcdon ~j_jn. Do opkoms t Yro.s 
do af g:;l_::ipo:1 1-J.r 1_2ndon ~:>;eer goocJ.. rL~·c c;on van 7 0 - 80 dÈmos en 
n1 oisj (;~· ::;ül r.11.:;:n :Ln T\Judcrle_rid rLl r;i~ v co J. 8.antroffen. Dit is toch 
hot b c st0 bc~ijs, d n t do sfeer i u do voroniging bijzonder pre t 
ti g is en i cdorcc:c-1 z ich bij ttATl'·iTODEStt dire ct thuis voelt. 

Nu :Ls d o sf cor in d o voroniging -· hot bos tuur mo ~· 
go illij dit niet euvel duiden - voor eon groot doel afhankelijk 
van de -::ijzc, YIE'JlTOJ.) <lc t!'rün}.ng ".vordt goloül. En dat botoicont 
do.n toch · ook nol, d :i_t Go \"full cms zovrnl !'/il r:ostphal de trainingen 
op uit:=i tolcond o '.crijz o loidcn . :.~ on cm1pl i~nont, de.t n a tuurlij k mo
do e;o lrlt voor Chris husolcr cüs o:i.1zc 11 inr'l.Oé"Jl' trainortt. 

Een i-:irottj_go sf~;or i s rw.tuurlij};.: hot nllor belang
rijkste in 'n vcronigincr,. Hot is cie;cnlij ic d e basis '\72.arop alles 
steunt. l'!J<rn.:r vrij vrillon DJ.et 011E1 1'A'J:1l{[()D:B;s 11 in foi to toch ook noe; 
iet s anders boroLLrnn. Wij ·1ïillon oo~·;: prestaties lovoron en het 
lo voron v a.Il p r o st a ttcs gaat niet zomac.r. D-:,ar zal enorm veel 
voor gad e.an mo o t on ·.rorden en 1Li.sschi c n no g n1ocr vrordcn gelaten. 
Maar a ls wc z ion wat b . v . bostuurslodan als Ria I n oko on Wil v an 
Opz o oland voor c!.o v crorüging doen, dan i s dn:i:; z o ongo lofolijk 
v ool, da.t ctc;cnlijk de o.thlotcs, dj_o tc1 t do zogcnaaJ...11do rredstrj_jJ··
ploo e; bob.c-,1·0~1, 1:101 v0rplicht zijn, juist tcgonovor d.ozo bostmn':-:· 
loden or 'bij de tro.üüng Lülcs uit te halon, n a t or uit to ho.lor:. 
valt. D. "' " ~': . dus d e tre.ining zo nau 1:rgczct mo guli jk volgon on 001.c 
d e o.dvioz0n van d o tr n incro vollodi G opvolgen. 

Da t dozo tr atncrs d 0.arbij do b oschü:ktng hebben 
over do Yrnl zeer uuardcvollo adviezen van onzo elubarts Dr. 
:-1ichorink, j_s fü1.arbij Yïol uiterst b cJ.ane;r ijk to noemen. 

Hot is nu nog F obru .~tri. MLrnclüon moeten i:;ij ' n 
dooJ v on d o Fintc-r n o .n' 1CriJ.l"CD ]\fT ,1·11' tcr·l1 J· ,, '7.ult •-;-1'on 110 0· - "' - ' . - · 0 -'- LJ - • -•-~~~ C ~ - ......, ... ) '-' - J _ ; -- , 

c;auu h ot sciz,);:'".l_ voor d o deur st ·::i.at 0 In J o.~; lj_cht bezi en is ic ·lGi.'.J 
training, d~~ ;; c o;"Jb cnut l c-.. n t con vorJ.i,>:J ·:J;,rnt . Eon verli e s: d. E:d~ 

"n ij con vuü.cl :i. ;.<. ;;~et k unnen ::1.cccptorun, '.);r:i,_:c"~ ';,-:l.2 in het t-;_-.rccè . .J 

s c i 7socn VLlL'- c.:"z c vo:ro:c. i g ing roods HillL:.r.L l :~,_tcn z:Lon, dnt rro t ,..Jt 
do ~~~-cost ': o .. "! ' é-1 u1s c DD.~:J.(;_ç; déll.!lesvcron:i. c;Lc1g:::·n j u. Ncll or L.:md b o:Qoron. 
Hot ü; ur.:. r:;c..,î; ;; ;~· ;1 fc ld con ~i9J3=.i?.. v ~m üot bos t uur . Hot is d no.rom 00_;_1 
o is a m-::. de :i_od.on . 

;:'JATlJOLEIJ\T . 
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NIEWTE LEDEN: 

Do in ons vorig clubblad gepublicoordo voorgostoldo 
loci_on, ~~j_jn allen in do 11 A'I' T. IODESTCHING 11 opgcmornon. Wj_j hopen, 
d ,é,·l· ~,;_ l_ l Ll V8lc jc_\:rrn)_ tot do trotnro "ATi--~ODESAl"JEIJ 11 zullen bohoro:,1. 

\_To•_;--,_·z_, <J ;-: __ ( ,_; __ c~ üls niourro l:id: 

T1.T , At r -eth sms 
T ,_ 'T v ~'.. s _1-~ s.r 
IS "[', c.::~J ,j _ Gr 

1-I "".t~ r:. .J uk 
1~. v. d • Borg 
T1.T o F-~ (" -~ i:-~ c h 8 ton 
L 11 IT u~---J1in~~~ 
J • D nu ~-~ iL'.:ül 

N " v " c~ , H :: of t 
C .Linth_) '.,,:t 

NIEU\VE DON.ATETJRS : .------- --- ~-- · ---- --.-- ~ ~-" .•... _ --_._.....,. __ 

I1cvr. v oBoom, 

10 -·ll--L!-~1 

5- 7-·L\-O 
17-10~38 
7~11-37 

1 LJ. •• ·'.J-L!-4 
3·~ )-Lj.Lj. 

13·-10·-L!-0 
12~ '?-)C 

21~-2-LJ-) 

L\-·· 2-)7 

IIovr, T.Jordcns--v.Gog, 
Mevr. R.~.~-Bol-do Goede, 
i1:rovr. v. S t oy--non 1 

L.v.l,oon 
J:1I. v • I,o on 
IT .1'1100:\_jos 
G. 'l .Rijn 
m.stapol 
I.:I.v"d.Stok 
.A • .Stollj_ng 
A.v.d.Voort 

3- 8-47 
26- 6-1.~3 

5- 2-37 
3-10-l+2 

20- 7-Y? 
)0- 5-LJ-2 

5-10-35 
14-11-42 

M.v.d.Wat oron 28-11-37 
A.do "'.!int er "\ , 

1 
28- C-L+O 

.' ~~\\IH/df$/ 
~\~~4/Q/~-

c .IJCGU\78, :::::::::--~ '-~"\ ~ 
-:::::_:;:;\ '.j ~ 

J.". . • v " cl • c J 11::: ' --:::~), • ~ 
•• .---::P. . -~'.-."' L.Avgus-ci:n, Ai~ /,F _ ,~\~'" 

i T T)l" i-;·'1rït C ' r/ 11\ ~\'\._ ' 
-·- _,.,_ .L ... Á.' 

~-' .Voordorht:w.k. 
Wij heto:n ook de doll.ntours van harte vrclkom als 

ondorstmJ.nond lid en ;;;ij hOJJen o·ok, dat zij onze vereniging velo 
jnrcn trouw zullen blijVon. 

TRAINING: ___ ._... ___ . ....... .._.~--

Onze 

's Zondagsmorgens op h e t CIOS van 9.LJ-5 u. tot ca 11.15 u. 
's ':7oonsdagsavonds in de c~ymn <:•.st10J:Czaal ve~n do :B'loraschool 

vo.n 7 u - 8 u. moisjos t/m 16 j. 
v Dn 8 u - 9 u • tt v / a -. 1 7 j • 

's Donderdagsavonds idorn v.:_c_n 5 u - 6 u. tt van 9 t/m 

/~ I -' 
} f \ 

/ /~~ 

fl. 
11 

11 

tl 

Groen-uit brookjo 
Spil:os-z clcj o 
Ern.blcom 
CLURIN.SIGNE 
'.L8Tt_ü_1::--· E--Tv oor op trainingspa};:tt 

NIElFU AARSV:ENSEN • 
·-·- - ··~·-----"<• - ·- -··--- --- ,~·-" 

2,75 
0,60 
0,75 
1 --' gratis. 

13 j. 

u \'.:i Ven diverse loden, donc-.tours on bolangstollondcn 
mochten Dij de beste uenson voor 1957 ontvangen. 

Dr.~ichtcrink Tiist zich ucor op do haar zo orginelo 
r.'i j zo uit te dru};:kon on riol: 

HET GROTE NIETJ17S VAN 1957 •••• 
DE GROEI VAN A1I1MODE.S. 
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\~·-:;~ .~ ' .1 rJ_11 W :_- '" _,!, ~- J~x.Lu .l··:o =· c [L~') m.~\11 on 
bnj_ te1: J.D.J1d s e dcil at ;,m:r'~l" :noch Je on ·;rij o.l 
ontv~ug0n. ~ij stellen dez e u onson ten 
voor d a:..'1. ook onze ho.rtoli jko dank . 

L t-:_(LYri g d e Ss.11c~0 ~·-,s i~ c .:~_z. ) 

het c;o ods voor 11 A'I' .l'.IC·~~~ ~ n 

zeerste op pri i s,,..( ~ .. r .,;.., ' •1- ~'. cn.' - · 
7.- ... .. , t/" / 

ó'--· ·. ,~l - ·~ -/,' ,...-" ,.., l ' 
", / J k,,_,. ",, 

zo o_vond mot 

----··- t'.JB11~·vf l 
;FE_E!=i_T_4:T_~l"[JL Y-QQR DE .J ):-C_lJ_QD -~ w 

Vrij dag, 22 Mo"'.1rt z.al clo foost/ spel avond !toor on ~ o 
jeugd p lan tsvinden , u anrovor in het jeugdblad d o 
vcrdoro g ogov ens z ij n vermeld. 
Zijn or onder d o kenni s sen of familie vnn do lodn-c1 
of don o.t uurs no g E1ci 2 jos van 9 t/m 13 j Cl.ar 1 die: 
int c ro.::rne voor onz e vor c n.:Lging hobbon 1 dan ,-,iogon 
:!.jij ook voor de toog2.n c;sprijs ad. fl. 0,25 op de r• 

11 ATT·;IODES 11 koI~ cn ~cccnn i smn.Jrnn. 

cowrACTLVOND. 

In A;;rj_l zullun -,-.·ij voor onze oi g on loden ueor 
oens oen contact1:1..von d h ouden, u c_o.r d ~·i1 tovons do lod omr erf o.ctiG 
zal ~ordon af gosloton. En jullie ~aten, dnt dogcno die do mo cs to 
lede n Dan gobr o.cht hooft con tr a inj_nc;f:lpctl<:: ontv o.ngt, nu111.mor t·,700 
oen nATr.TODJ~ S i 1 brookj o of shirt n.r•.a:r:· vorkiozing, tcrwi j 1 nummer 
dri e con spikos-z ok j o en ombJ. c om •::r:i.nt ~ 

Do o dus a J_ l on ;j o be ::; t iü OUYJO l odon o.an to vrervon. 

Ook doDJ tt ourn min. fl. 2,50 p e r j_aar of fl. 0 1 25 
por mc~2.nd zijn VC.Il h rc:cto YTolJ.;:um. 

VAN DE PE~i!Nl l\IGI' TEESTERESSE: . - ....... - . -~-·----- --·-- ----· ----··--·-···-·--·----····----- - -·-·-
Voor de nieuwe ledon hot vole;ondo: 

Do c on t ributie voor 
f;. d s ·( 1 :L J. ' t..:i.rt t e11 

Ju1::~-i ~' l' cm t / D 16 j n.o.r 
Sc1::1or on v/a 17 11 

11 ATI\lODESli bodr aats t voor 
fl. 0 1 60 p r::i r me.and 

Il 1,25 Il tl 

tl 1,60 ! ! 11 

'Vlij ' ' or::.101110n, .. dat Marijke van der Stok' door 
00:!:1 oj1_~~0 :1_1.1k jo in ho. ~lr gezicht word verband. Gelukkig zijn 
d . · :!u:-: c~_r:~ : ~. ;' 2/JC~;, nn is zij inmiddels vroor uit hot 

Msrijko hot allerbeste on spoedige 
to ogowcmst. 

Leeuwe gaat ons begin Maart verlaten 0m co~ 
j o..ar in Engeland to gaan u erkon un 0Ii1 z0 --· 

doende do Engelse taal good macht i g te 
uordon. Carla vool succos en ho~an u ij no z 
oons ~at v a n je? Schrijf jo bolevonisson 
mo.ar e ens voor hot clubblad. 

4 



bekend zijn wij roods, mode door het zachte 
vroer ao.n de specialisatie begonnen. Do sprintsters, sprin,:;s 'vors 
en nerpstors krijgen iedere Zondagmorgen hun deel o.l.v. J'.',;G}J. 

onzo trainers Co nullems, ~ --il V:o styho.l en Co os Wolff ers. 

Bij de m.Gisjos is do o-r)lconst prima. Eon comp liment 
is hier vrel op zijn p l 0 .uts, doch die van do damGs laat nog vrnl 
euns wat to uonsen over. 

Ook vo.n de nieuuolingen zijn er dames en meisjes 
ovorgegEum nao.r eon z vre.ardere groep on ook van hen laat pro.ctisch 
niomo.nd verstek g o.an. 

Do Technische Comrüssie hooft voor dozo spocj.alisr:1.tj" 
do d9.mos en meisjes mot aanloG uitgezocht, dit sluit echter niet 
uit, d~t er uit de niouuolingon dio lid Tiordon, ook weer meisjes 
naar voren gehaald zullen worden. Trom:.rons o..o.n allo ledon 'Hordt 
de nodige aando..cht bostoed. In verband fiOt do o.ccommodo.tie op 
het CIOS is hot niot mogelij k , dat u ij met onze gehele ploeg 
gaan ver-of hoogspringen of Herpen. Dit komt echter op hot veld 
torocht. 

Vordor krijgen do dames on meisjes, dio voor do 
spocialisutio zijn uit g ck:oz.on heus u ol de gologonhoid om zich op 
andoro nummors te bokY1amon. Dj_ t kan och ter nll oen maar op het 
veld gos chi edon. Dit ook n c oJ'.' in vorb a...nd mot do accomnodat io. 

Do ondergrond is ochtor oen primn conditie en dezo 
verkrijgt men door oon gezond loven, d.w.z.--gÖo-ä. etei~-bijtijds 
naar bod, goede hygionischo verzorging on daarbij oen r~golma-

. tigo trc,ini~ 

RIA INEKE DE VOS. 

ADVT'.H11F.NTIE. 
r~ --- -~-----~--• ~ ·--~. -

Tor overname e.o.ngobodon eon po.o.r zo goed ulo :o.iourrn 
• , .L 3° ~ . . "'l lr-~pl5GS maa~ ~. kr1JS ~ • ?,--. ,,," 

. , .r;r-r-":':.::7·~_r . .:\~~·, 
i\.~<' 1_. /, . t .-:· ... . -. ",,,, ... 

\" 1!~?->:;~~·~i:'.;f ' '1 tlQJ~. _PIE.T PQ_'r_L._O_QD ONZE BONTE AVOND ZAG. 1-- :'.:. \/il 
h--·----~"'" "'.'/ Als j k torugzio op deze avond, lrunnon we gerust zog-

g::.:4~- ·· "'';r:. :n'ac;lrcavond 11 • 

~7nt is or ontzettend vool verzet, om dczo tot oon 
onv0r-:o;o"'.:s:1i3 re') a':ond to mal-<;:on. Allèn hebben hier aan ro.ongewerLt 
om cii. t °f' .Jcat .!cu doon slagen on niet te vergoten de 1)r:tjzPnt:i ... ' <;=_1 

welko 'loer cio k)_ en en de D.ardige verloting bos t omd YTa8, y·en t y ,;~~ c; 

gingen nwt een aardig prijsje huisHaarts. 

Nu kan ik gaan eindigen en denken, zo dat is kla.T~', 
het briefje in een envelop on doorsturen aen de redactie, tiff:.:. 
togen oen krijg je hot terug mot do Ymorden van 11 Nee, zo mooc 
hot niot, nee het moet meer van ••.••••• nu ja je rreot nol. n :CLt.3 
ga ik maar vorder. 

Allereerst natuurlijk hot openingsrroord van onzo 
voorzitster,. die ons hartolijlc welk om heette en blij 11as mot de 
volle zaal on verder liet zij oen prettig geluid horen, dat 
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11 A.TJ'10I'ES" tot cJo clrj.o gr'.:lotst'.; d1:u.10c: athleticJ-;:v or .:'.'..1Ls::::ig.;n 
v nn Ncord Eoll e.nd bohoort. Er.. do.n niet tu v·orgo\;cn :JiL'..:: ;'i.· -l::C'i.-';j·.;:. ,, 
Yrnll;:o als 2e c ü1c1igclo11 v ru.1 Noc1:::)r1anc1 op de 1.1. x 80 ~ 'I. ost '_,_·::' c ~ :tc , 
( Apple.us) • 

Hiornél ging hot bonto progrDiilll1n l:ioginnon, vr:J3_ 1 · ~.:~ ·.;cJ 

AnnckoXo ols op z :- or 21.c..rditsC ·;: ij zu he t )ro grm-:'.'Jna zagen o~K -, )_l·.: ; 

YJ' .!'.:1.Eü' ll é'_ i n oJ::is t ollinc ven On?.c JdJ:Lnsto adspirantjGfJ en ;i '\.irü cr00 
11 ATTfüDES ;1 ontro.f olcl. ·1ord n.lo .L'l1HLET IEK M:OEDER DER SPOJ:-Frfl:N, n0 c 

als besluit h e t clubli cd. Hot optreden van Annoko in "l\1or gcn bo 1.1 

il;: zovonticn 11 , r.ro. :c1 hool ,::;o ud, 
Een ~.-10.::c1•1 ccJ.;: l ood Gor d 2. ' t j o i3oerboom mot ho.2.r i otFat 

onzekere L orlinscn schuifoJ_clo v <:: r-volgons hot toneel op, na cn j_go 
oof oningsn ::;at schijnbo.ar :Lets o:Lj con van haar leerlingen niet 
goed., vr .::mt d o st oJ<:: moest er enigo ac'..lon rt<".n t e 
pas km.1on, tot c;r0to hila- rj_tei t van hot 1rnbli o:1;:: . 

Deze bi j1 :om.ondo s j_ tu e.t ic maak to hot gohcol g ood. 
Verv olgens een hnrd klo~- \ ·fa pende oloct~cion al~ 
onderb:c ':: ~;:or Vf'.n Pn• f.Jur·· \ l'r:~ g c_ns. Jrum:ner, dat dit 
nur-lillor n :L e t h:' ooc; Ytc.2~r het ~. /,,, j recht op had. 
L n.tor mot microfoon_, ="._Q_C:!.C_tl" J'---{/ \\, na do l'.lélUZO UélS Dick 
Hagtingius 1'1C t z ij n doclJ.rnc." «:.\ · tic on pr2,a tjes z cer 
goed, uc zion hom graag nog eons ~o terug. 

Do vr o l:i. jlrn noten f) ) op do accordeon door 
J a ap Pros oó -..:10rdon door do r.' "._., zaal zeer goY1D.0:rd c:: ord. 
Ook zijn ske tch " Zuss io 11 (_ /~)· had zeer z_ ckor bijVD.l, 
hop ondo, dat h o t pu r. tjo .) (t~~~i "/1 aan zijn tong '::oor is 
aru1 gogro o icl., r;ant andors ..,,_"). onze arme Gonny . 

Onze moisjGs 1'-1>'.•.r jo on î:.Io.gdo.. brachten oon door hun 
zelf ingostudoordo dans ten bes to, deze 110rd gracieus ui t c;ovoord. 
Li objo bet;oloiddo hon ncu-1 do ~9i ,~.;10. Eon gul appl D.us r;o..s hiervoor 
hun dool. 'l'cnslot t o dan onze j on2;ston Ineke en Hellen, 'Jelko 
oorsto con goed ui t covoordo Hong2J1rso dans uit ho..a r bonen d o od 
roff e len, hot uas keurig. Hollon liet ons zien hoc j e mot drie 
stoelen ook kunt pruton, het uns k ost e lijk dit moisjo b oz ig to 
zien. 

Tiny on Dick Jordons u il ik als laatsten onder do 
loupo nomen, ik schreef ro ods, 11 Ymar hot recht op ho_dn, mnar bij 
do broek uo..s do broek t e klein (of de zaal)- ook d o aankondiging 
van de ~; auzo had z:Ljn cl:Lnw.x, vooT velo meisjes, is dit misschien 
nog vrcl con c.ardig moment om aan t erug to donken. Eon bouquet 
blo omcm ',Ins voor Tiny oen 1;1olvordj_cndo beloning voor hun optro
don. 

Rost nog to vorl'lc ldon con hard spolond No..rren-orkost 
mot eon valse pi l'.JJ.o, het gehe el so..mongevat (inclusief penning·· 
moostoross c ) con gcsl .::i.agd c nvond. 

~~ Vr cw.i:;-t om vorvo~~-::: grotere zaal, 

" 
P.P. 

Vanaf rlozo p l2.ats ;,Jil il<: do leden, donateurs en. ,-;a -
vort ocrdo rs dankon voor do stroom prachtige prijzen, die 1~ c~ .J 
bezit }cïe.m . Hot y;as fnnte.stisch. Ool<: do ouders V OD onze -;c 1~ r::: t 

• - tJ . '.._, ' 

dÎo ons vorré1.Gtcn mot z0lf gomc.aJ.:te cakes, appelt aart e n on : -:.a] ~ ~-t- · 
wer ken, wil,ik niet vergaten. 

Do :;_,osul to.ton vru1 hondni jvorhcid waren verbluf fond. 
Be eldige di cnblR -~ '--dj os on. raff j_ o.r1cr1'.:, ooE uit hout gedr Ho.id 
sch ,'.:'_al tj o, mot do h and beschilderde Yva11dkleodj es, vornclo op do 
prij z ento._fols oon stijl vol gchool. Il<: donl<: zo, dat er Benig vrij 
uurt j 8 h c of t ingozo t eD .• r=ocle hierdoor ï:amnen \Ü j terugzien op oon 
ook fin Emciool gosL~-i_ ELc; do 8.Vond. 

Î'JE'.IT'.Gns de f oostcommissio 
Hil van Opzooland, 



Het SJJcoldo zich 2f op Zondagi:norgcn. Het vras f e_i1tas·
tisch ~cor, na do sneouustorm vrn1 Zetordag, zaten wo midden in 
de OJ1kla:ringcn 1 zodat do zon h"'.ar str ::i_lc;n gul :1aar beneden. zond. 
Hier en daar plekte nog uat sna ouu, je zou je ~ 
bijne. in ZY1itserle.nd »:n.non , Eon uu:c long h nd cfó~' ~ 
groep dO.ill.OS-Eicm .rolingon pitti g gotrlünd on do -~/ (~'/. 
ster.rrüing u a Ei oppe:rbost. . ~- F-v...:;::'\.r 

_ .. , . ~ ~ÓÓ~ ~701 _r~2-~.r i~ui~ gingen1 _nog oen ~- ~\ . -" 
pa rti;ii:;J'-' touutro!_"1,_cn, 11D.t1..Ldoor OOA de lach- .· ,.~ 
spieren ·"..D.11 de beurt krr2111E.m. Ha v e el vijven .. ' 
en zessen ne.s do f;roep vordocld, zodat })locg ~"-~ 
eo:c1 en. t ;.-roe ongeve er evoll sterk rrn.ron. Hot "-"'-,~. 
midden van hot touYT procioc op do stroop. . 
Op Wil d'r derde tsl zou hot spm1 gaan tr8k- · 
leen. De spa:,_1ninc; vras voolb2.ar, hot tou1:7 stond strak. Ja daar 
gingen a· ~o. E o n - t ':! e o - d r i e - KRAK - PLOF. 

'~ gillend op do grond. Wat ~as or gebeurd? 
· -~~· Versc.hrikto ui troe1'.)en 8n do gehele }Jloeg al 

·" 1-lc: ~Cl~! Acb;t ~-'r plo8g een vn-Ls oon knao.p ge.é111 staan, 
1 l .:i, dio hon ·1:01 ove n 0,oJ.1 de ovor•rinning zou hol-

/ pen. Bij drie gaf do jongeling zo'n ruk, do.t 
het tau~ hot begaf, mot het bovengcnocmda 
govolg. De oon l o.g boven op de ander. Hot ge

brul · c. r3 ~orverdovond. De nthlot on, die deze plants passeerde 
keken vo v erb a zing naar cle g i 0r ondo groep op do moddori g o grond. 
De j ongomen, go 3';.hrok k en door d o ui t rrnrking vru1 zijn ru:<: , bleek 
spcorloos en aangozien allo o.rmon en bsnon nog op de goede pl c..at s 
zeten, toog de gohole ploog nog nagonietond en in bl~rundo ucl
stc:.nd naar de Blokhut. 

PARELPIT. 

CLUBLIED • ..------·--~--

D é~t \Jout I~1oko, 011dr·111:s clc.t hij zo vor vreg is, in 
zi;in ho.rt 11 .li.T1':IOD?~S:1 trourr blijft, blijkt uel, do.t hij o.cm boord, 
tcr~ijl hij in storm on r acen op uacht stond, hot t YToede cou~let 
voor ons clublied h e eft gGlll~ .cJc t. H0 t gohole liod is nu als volgt: 

Wijze: Voor Ncerl~nd e en ljcd. 

Soopelo spieren, con heldere geost, 
Een stevi~o body, dat t e lt nog 1 t me ost, 
Wij tr 0.J.11.cn en spelen, doen at:.m ntl:lot:.i.ck, 
Dij bllj~on g ezond en wo voelen ons k Diek. 

Rofrej_ :1; 

Over do ·-eldon en boven de wind, 
Kli nJ~::t luid gejuich, vumt 11 ATTvlODES 11 gaat gezv:ind, 
De groon··•.ritto vlag, die 1;0.ppert heel fier 
En toont iodoroon: 11 Kijk,ATM:ODES 11 is h i er". 

Wij snellen vooruit, want hot startschot r,;rnerklinkt, 
De spanning is hoog als 11ATMODES 11 meedingt. 
Met discus of springen en op sintelbaan, 
Wij blijven sportief en dat brengt ons vooraan. 

Refrein: 
? 



'' ~ mT110DE1 8 11 ,\ B 0 .d=.~·1 " '- .;.~,f" 

A is "ATMODES, een club : ~otr -1'1 J~e'f e +'n, 
B is de BLOIGWT, zo is er geen een. 
0 is het OIOSTERREIN, \IE1.1::tr v:e 's winters zijn. 
D is de DISCUS, die vindon u e zo fijn. 
E zijn do E~ELS, di e ni 2 t komen op de training, 
F is het Ti'B::Ssrr, dat 22 J\laa::>'t k omt, n a ar mijn mening. 
G zijn do GYLllIPJES, dru1 ]'._rij f!, jo tenminste goen blaar, 
H zijn do HELLINGEN in è.o du !.non d aar. 
I is Mevr. I NEKE, d o tr 2.i ns ·cor van onz e groep, 
J is do JELL, onze ro op. 
K is do KOGEL vo or mij u c.t t e z vaar, 
L zijn do IEDEN, dio or l a n ger ~;ijn d an 1 n jaar. 
M zijn de r.il}i:ISJES, dio rog olmo.tig OlJ do training komo:p., m1 Jn 

complimon t, 
Nis NIESKE, mo t do vcrj o..ti.r cl.~1gnpot on ontv ::i_nc; t iod ore c ent. 
0 zij n d o OEFElJINGI~}:f i n d e F lornschoo l, oh zo fij n , 
Pis do P I NG, de.t n a tuurlij \ : v o or -;,;iil b ost omcl z e.l z ij n . 
r, is d <3 Q,UEU.S , d i e b ij d o vor springb cl;: word t op gesteld mot spo e d, 
R is mcnucr RUSEL8R" ook 'n tra iner, oh zo go od. 
S is do SI:N~L'~LBJ\.AN, vmE1.r n o :ciog stc;:ocls op hopen , 
T is c.10 '11B.L I NIJ\TG , 11aar u o z ove el lopen. 
U is d o UITRUSTING, dio n og iü c t j_ o d o1,oon h ooft, 
Vis do VHIJ::NDS OIIAP, cU e bij on3 l ooft. 
W z ij n d e "VVI::D.~?CH IJDEN , di o door on s ·:rnr don e;e-v7ormon, 
X is d o l o t t er 1 1;0..0.r i k ni ots op hob v erzonnen. 
Y is hot IJS OlJ de h ardloopb a o.n, 
Z is d e ZOMER, op do Klovcrl a an. 

HELLEN SCHEERDER. 

P is do PLUIM, o.an Hellen gericht, 

:is rlî r: . 

'\72.nt mmo d ertien jarige ho of t d oze odo 
l:ceuri g gedicht. 

VAN I-E~'J1 -;;.; ET'STRIJDSEORETJillI .A"AT . 
-~ ... - - ...... ". - · --" - --- ·- --· · ~·- ._. - ·· .............. --- -~-~.·· ----·-------- 9 - - - -

BOSJ_, OO?WJ:::;DE,T-fl. IJD. 
' -·~ .. ".-~ ·- ---... · · 1".~----·- _,.-. "_.. _ _ ... 

I~ pit F .. ~,~ 
\ës~ L: 17 

- - :J i j go ede uec:r s'J!D.sten d ighoclon zu l l en rrij op 17 
Me.ar t v-rocr /~ o' .n gcz, clL~e;c c.2·1dcrlingo boslooprrodstr i j d houden 
en d i t n i et a l l een vo or d o wo dstrijda thlo t es , d och voor al l o 
1 edo'I"' c -,-, ,...,i.- o-P rr "'Oil c1,nc1r D"t 1·"" ;u; s+- bot l ou 1r o ,-1n·1t--v- r ;..,-"rr .:=.., . ._..:.. :_~ , ..! . L 1. l.. . .1 . !..\., _L u V { __ .!. .. :_. C..L • u v ...,_ IJ - . • .ü . . , \ " L "l (.'- Cl"o 

mr•.e.r e ens 2.rm d o · :p.iot vrnds t rijd athl otes, hoo v oel plezier ze 
vorig j a~r c ohad hobbon. In h e t k ort zulle n wij uit e enzetten , 
rrat de bodo ol ing is . 

Do p loegen zullen v erdeeld r:o rdon i n O - A/ B mei s jes en d o.mes. 
Over con afs tmid v n_n. c a , 6 0 0 r.'I . uordcm ( ze l fd o parcours o..ls 
vori g j aar) dri e hindorniss on uitgozot t. H. 
J-. 1 l Rg o on l hoge horden, ".1o l k o rosp. gewaarde erd n orde n 

mo t 15 en 25 p ntn. Gooit mon ' n hordo om, dnn v or d i ond 
mon geh ee l geen ~unt on . 

2 Y.<:?F..§_l)_r ir-:.g.Q-11:.• Sp r i n g t mem 2 M, do.n krij g t mon 10 yn t . 2 , 5 1\il 
.?ll nn +:n ~ 6 n7. 



2. Kq_~<::'_~_st_S?_,t,_~?-_~ Stoot non L~ E den k rijgt :men 10 i1nt. 5 n. 20 l" J. i;;: ,, 
•, 011~~ (': 

Do p looc;cn Y:ordon zovool mor:~olijk V2ll gelijke storl\:to !!'J8Honc;o· · 
st c lcl on zul best;c'.e.:n uit 4 of 5 meisjes, 

" ' . . -; . ; i . J • i~ i 
11' ' . : ~ ' 

Aangcziori thçJt ·P.d6dz C13::o lÎjJ:: is, voor do indeling der ploegon, 
d at y;ij ·:;eten hocvcol cll.U'los on r10tsjos ac.n dczo wodstri JC1 dr:~<::l~_." 
nomon, c;o lievo je jo vóór lL+ m,,_r:i.J.."t e.o.n Toet Chapol op t e e:..crn1~, 

. ....._____ 
dl\ - -

BESrrE FRESrJ'L.TIES VAN l\TEDERLAl\TD 

c .- ' . ·-·- - ---- .... ):95"§_~- ----------·~----
~ 

o-l !Cj.:Jó) Cltl"'l\a'~ l " 

· ·~~ · In het boekj~ de 25 besta prestaties door J .H .IVIoerma:n 
kor:i:wn ooJ;: 11.oc; nA'l'I'"OD!~S.l'dEN" vour n .15: 

Onze Lt- x DO J\T. nc isjco•1locg mot Tr·r112y, Jonny, Goa en M8.rtje 
riistcm een GOl"V0lJ..o t ·.rco do ·:) 1 :1. , ~:i;s te bereiken mot 41.3 8 Ç' C. 

S2.g itt ':1 . . ,_._,crd c 011 s to i n L~l.2 sn,;,, iVIo i2;j0s, no"uens het BoE3tuur, 
tr a iners an loden onzo h~rt ol ij ke f a iicitatio mot dez o kourige 
prestrttJ.c ;: 
Nies!;:o en Go.!111"/ ·,:iston zi ch op de 80 H horden te nestelen op de 
5/6dG CD. r/ / 2 i3tC p le.2"t s . :i.n "'.'0 .. l"• l .. c:,1 en 12 .2 soc., tOJ..'Uijl. 
Nies\:u d o 5/ns·co plaats inneomt m.:;t :.1"7 soc. op d r3 lj.3st dor 
best o 0th!"otes vri.n Nodorland a llo:r t }.jdc·n. 
To1~11 ·0• Pn'"" ~" 11r omt ·-n r,·'- 10 i::: c< n c on J· ~ r.o 11 rr de ,..,]/·1°·'-o -"1""ts .J...l.-- J .:..J,_ \À,.LL~c~- ,) ,J l.• .L~' v ··- .:-; u G ... • J. 1,. _ U l. J .. 'le ; c:. - / .. ü v , ~ .- Cl.C. 

in, t or~ijl J iotjo S 0cur ius op ~o GO N.horden do 16cto pl0at s 
beze t i n 10.7 s oc. Rietje bozottc tovcns oen keurige Bs·to plaats 
op l1.ut spoGI"HGryien mc:if:i j os ~uo t 30 .61 l'ff. 
Allen Gefelicitoord met do zo goede ~laatson on nu maa r proberen 
hoger te komon, 

A:?ri 1 22. 
r,'ioi 5 

12 
26 
30 

Juni 2 
r:: 
j 

27 
)0 

Juli 7 
7 

14 
2r;/e 

l l 
.l..J.. 

18 
S ept. 1 

22 
21/2 

Oct. 6 
13 

2F..P...§.TJi_I_~fPA9.E.J~TP.A" .J.9..5-'l 
Nat. oponinc s uedr3 t rj_ j den to Utrecht. 
Nat. oponi n gs ostnfottouçdstrijdon te Don H~ag. 
( "'to orlopig) Duolm~-:-,c-c : 1 .A~I'T-'1:0DES" - VICTORIA uit R 1 dam. 

11 n ADA -~ 11 AT~:IODES 11 te L.msterdru:u . 
· v o orpsdst::..~ijcJen oIJ rlo P.J.l:\clccr to 11.mstorclam. 
I'Jf'"t. Dé .. fü1.'.iOds tri j r:l.nn t e Bovor u:L j k. 
Nat. ci"vonclrrcdstr:Ljc.~ cn t o Hoorn. 

11 ti 11 Volson. 
OJ..ympischo D ag to .\.mstcrdc::.:o. 
Ncd . J oue;clko.rur,; ·i. o :ms cfi.é'_:·7pé:ill te Rot tcI'clrun 

; i B -~:rn:1pi c cnsc:!.1é.L:Yc~·cJJ. to Don Haac:; 
IJo.t~juniorosHed.st:riJd:.n -:-;o 11 11 

" vij:f!.:mur) d o.mos, Vlissine;on 
Ncd Q kci.mp i oonscha11p on te Den HaE'cg 
Hod . Estafot tokar::tpioonsch C'..ppon te Amsterdam 
Zindstrijd P.J.Bokor, HilvcrsuB 
Junioresclubko.mpio cnschap van Nederland, Anotorclrun. 
I".: ru:np . v .Nodorlm1d vi j fkrunp d Dmcs, 11 

J 2.arli j k so Bosloopos t a f ette te Lei sen. 
No.t, Nulicrvc ldlopcn. 

Do ro c ionalo uodstrijdon zullen lat or bokond 
..-rorden c;cm.:w.kt, Houdt FJ.ot liet vaststellen v o..n je vnco.ntie evon 
rol:oning mot do bolm1c;rij ~:s t e ·\:cdstrijdon, 

9 



»~et Stdrijct 
Jeugduiigove 

~ .n.d.v» armoDeS''. 

Tloorcd l t Nu onzo avond, ja meiskes nu is jullie 
foostavond 2.0..n do beurt. Wo zullen or iots echt goz.olligs vo.n 

· moJco.n. Man.r hoc J_)rocios, d a t vorkle.:p ik nog niot, na.rit dat 
. 6Z~ blijft nog con vcrrassine;. 
· ~~ O~ 22 Maart ('s Vrijdagsavonds) komen uij bij 

~ ~.......:: . .:'! (. . olkaar in geb ... ~un. OULTURA in. do .Jansstraat,. alle-
. .;::/ me.al natuur i ;J}:\: in foosttonu en foost§l~Oïill:!llng, 

. Y · .·· Hot foost d rt tot ca. 10 uur, voor oen keer 
• · · ·1 zullen jull · ~ rrel eons laat op · mogon bli jvon. 

, \_~ Do l~ost on b drag en f 1. 0, 25 0n a llo led on mogen 
vriondinn~jo Véttl 9 t/r'l 13 ja0.r, dio ook Y/Ol oe:çrn met 11 ATMODEStt 

Hil kennismaken moonemon. JUjllio zorgen or natuurlijk ook voor, 
dat je hot clublied goed ui~ je hoofd kont. 

Zoals julli ~ gemerkt hebben laat Meneer do Mooy 
jullie in é1.e z :18.l steeds 1211,gor lopen, dit is con voorbereiding 
voor het tráinen op het vele~ v211 de zoL11or, want u illon jullie 
echte athlotos worden zoals ~.v. Fo.nny Bl0.nkers-Koon, drrn moeten 
jullie eén goed uithoudings~ormogon krijgen, on d a t krijg je woor 

.•' ·€foor geregeld te trc.inon. hI,nJar uat qok voorne.éUil. is? Bijtijds 
, n0ar bed go.an, goed etGll On Voel molk· drinken. 

Do lodonuorf actio telt ook ~oor iull~o on or ko
men rrel regelmatig nicuwp lodon bij, mq e"r YTi j zouden gaarne 9 on 
10 j arige meisjes zien, ~-rEu:1t zo o..ls beJ::encl is, g a an or verschillen
de adspirant j o s vo.n do zomer no.ar do juniores ovor on dit bcto-~ 

kent, d o.. t dez e d an v an do \'foonsda 3midda gtraining af gaan. 
Zorgen jullie er dus voor, do.t 1:;i j in Hoi met eon grote ploeg 
1 s ï:!oonsdo.c;smi ddags op do. Klovorl aan r onddo.rtolen. 

Dat •••.•• 

Dllt .. ... -• 

Da t •••••• 

Do. t • ••••• 

RIA INEKE-DE VOS • 

.9JI~~J~LE_I_~~-Jf~Jg_S_':Q.EAPJ:=-l! IS~$--~ 

~r \ :orclt gefluisterd •.....•. 

bijna alle etdspir a4tjes in hot bezit zijn V8J'1. een groen-
~ wit brookj e " 
l onc1 émks storm of rqg on, do opkomst reuze goed is. 
' Joke, Elly en Els den goed figuur sloog on bij do ope-
' ning van de feestavond. 

Yvonne nog steeds 13occlo resul to.ton heeft, met het vrervon 
Va.il donateurs. 

' 
Dat •••••• Mevr. Ri a van o e n dor tr 8.ining on oen dropfestein mn D.kte. 



YE!i_JiJlliDAGSPOT !., 

Denken 4u111e aq de :ver j t\8.î"-~g$pot? . . 
- · F3en je ·zest1gl. Danf zesttig: «lent ln.·4o 'P,ot.\- · 

. --=--- , NIESKE • .. ~~ 
WIJ_l,A~J!'N VOOI!.Jl·-'-'-'--" · b .· ;, .. L . ~~-

Redactie l.1r ----
--·~---Eon door d~ Heer v.d. Heyden getekende grafiek~ velke 
op de algemene vergm1erinc:, van dG K.N •. A.U. vrnrd getoond,,. geeft 
aan, dat Haarlem de grootste athletiekdïchtheid bezit. · 
Athlotiekrrnrold dd. 2 Februari 
·-- De Haarlëmmers zullonmet de zo grafiek bijzonder in hun 
sas zijn. Vru1 hot dozijn grote steden ontbreekt n"l. uitgorekond 
alleen in do stad met de grootste athletiek-bovolking,_ een be
hoorlijke athleti ek-o.ccomodati e, en met deze A . 17 •.. in de hand 
zullen de Hn&rlemmers ongetiïri j f eld 'iJel weer tegen de vrcrede va
deren to volde trcl<::kon, opdat de sintelbaan er kome" 

ER_JyORD':ç_ GEFLUISTERD .••• _. ~ 

Dat •••••• Er in ons clubblad 1;10er niem-rn advertentiés pri j,kefr~ 

Dat •••••• ons devies· nog steeds is, koopt bij do advortoerdofs. 

Dat •••••• Kees en Co op een zeer vlotte en correcte wijze het 

Dat •••••• 

Dat •••• • •. 

·nat •••••• 

Dat •••••• 

Dat •• ; •• ·• 

Dat •• , ••• 

Dat •••••• 

Dat ••••• • 

kienen hebben . verzorgd, 

wij hopen hot volgende jaar woer op doze 11kienmeestors 11 

te mogon rokenon. 

A..11.s Handgrao.f zulJrn enormo spierballon hooft •. 

Gerrie van Rijn do oorsto prijs heeft govmnnon mot eon 
WD!ldolpuzzlotocht. 

Rio do Gr ~af do fluistorpluisjos tot na do training 
moot bewaren, 

Er elke Zondagmorgen bij Chris Post op hot Brouwors-
kolkj o rondotafol conforontio is. 

Er nog stoods loden ~olkom zijn. 

Nel sinds hCt autor i jvorbod is opgohovon zonder adem
nood en rijkelijk op tijd op trainen is. 

Wil VTcstphal snode plonnen h ooft mot d o klotsende 
schoro. Uit ucl ingclichto bronnen vernamen i.:ri j, dat 
hij mot c on groto rol klcofploistors rondloopt. 

U KOOPT MET VEEL A 
/.·,\ füODERNE COIFFURE 

PLEZIER BI.J: /,~'t_ 
- /.t..__ 

~fYJl,o,, 

"~AR~~~~}~,~~ 
Teylorplein 45, 

HA..ARLEI\~-o tel .11229 

-~--- - ·---------- ----·-· 
Yont U onze beroemde Cold. Wave 
"BERGftRE Il àl" 

Salon DE ~oi-:1G 
Nationaal en internationaal 

bekroond. 
Jacobijnestraat 11-13 1 Tel~ 18731 
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H.D.A.V. "ATI'o'IODES". 
H.O .Ta"k:Jcen, Trornpstraat 49, 
W.H.veOpzoeland-de Vos, Loidsevaart 502, 
M • .A" Ineke-de Vos, 2e ThiélGElSS tr .:5.:)( tel. 36910 
Dr. ïTicherink-Wegener Sleeswijk , 

HUrs~-n~;mc EN 'filAil\:EN. 
~·· -·---~··-· ·--- - .... " ___ _______ ,..·~- ----- ----

Speciaal voor d.e studürende meisjes schrijf ik dit 
artikeltje, voo:;:ca.!_ n.u we vrner z ijn aangeland in de slopende tijd 
van proeven -,.._c:.: ,J''/~,·c;.:·_ng e::J. examens. 

Men hoo:ec diJcw:Ljls VfJI'Zl~cl:üen : "ik :ç:an niet tr a inen, 
want ik heb zovoel ht~:i.c»rrc1~k 11 • 'I'och bon j_k ervan overtuigd, dat 
dit ovor hot algeïJ1oun 1ve l kan , zo:c.dcr verwaarlozing van huisv-rnrk. 
Want dit l aat ste is hoel belangrijk. Sport is prachtig, doch het 
mag geen verdwazj_n g vrnrdcn1 , :,-:füJ..rvo or alles, zelfs studie opzij 
wordt gozct. 

Tecenwoordig wordt overal waar men J.rnmt, di~· 

~-:V.a.~ plc:,1-r:a 1 f'J gevraagd. De tijd, dat P1en zonder 
Î..'..)g'1;,:'f/ µ"9 / dszo ook vor kwam is voorbij. Hot is d aarom 
j:':;"·)~Ct:'..-' z c.~aJ :, dat jullie aan jo s tudie de uiterste 
•• ':r:,c;;_,_,..._JÎ\ ~C)I' C 1~es tc(=>rl · • . , 

(, )\J l \ ~ .t J 0 IJ 1.. v .1 1.. <- J .L o 

Ö·' 1f'.:-.(- -~,1 • " • .,..Maar nu .DEJ1RA-J)'g_rm. De boog kan niet altijd 
/'t),e,) ::>R.tTT1Gr.:.geo1Jo.n11e:n z ij n , duc heoft men absoluut ont-

-Vr>P,:'"r-.•'r: EN. ~panning _nod~g on d~e vindt i:ion .. . ,.,~\~1'~ 
. ~n --;,L,nu, in de b~_1t~n1uci:~~ in _ de tra1- !6!-~J-f ~}. ~ 

pas km1on als ontspnrming, je goos t noot vrij z ijn , : ~ / 
n1ng. J..,oesboo:ton moeten er in ue:ze ·ei J d rnot c.an to · 1~· ·-.~. :~i~ 
dus naar buiten. E11 il;.: ge loof tocl1. ·:ml , als je na r., .... -\Jrt 1 _~ · 

'n schooldag, cUroct thuis aan do studie gaat, z o- 111?~
5 :tJJ--,~~r-\ 

d a t j o een c:sroot gedoul to van je huisrrnrk ~;.:luar -q ..... ~.: 
hebt on jo i:i;,uwt do tijd oraf voor do training, jo . ..__:;::.. . .,, \, 11 

do.o.rna, no. 1 n hccrLLjJ: bad, vool moer onergio hebt, .,t.t.lif:.~~· . . ~1 1 
dan ·.'Jé.1.r.:.noor j c è oor rras bl:L j ven blo:<:lcon. ( !:onc~or ~?;· :"~~· _ '.::tlci9 
hot v orfr issc;üdo bad leidt h e t tot ni e ts). ~? _ ~ G2.h,,,,, 

Hob j e o~J 'n tr a iningsavond voel v akken to 
loron on zou h:Lcrdoor de training in godr':ln(S komon , vrol dan kan j o 
op 'n vrije avond vooruit l eron. 

Ik schrijf dit nu allemaal, doch hot hangt 
v an jullio zelf af. Do verantwoording hiorvoor dr nag jo zolf. 
Do ch ü;: k an or Hol op vri jzen en do.t zullen jullie ouders mot mij 
eens z ijnJ dat oen training con betere ontspanning biodt, dan 'n 
book , bioscoop, radio etc. 

Hot is ook lo gisch, dat j c voorui tgo.ng wi lt 
z i on in j e sportprestaties, doch dit is allcon mogelijk door 'n 
geregelde trRining. 

RIA INEKE - DE VOS 

ALS U DIT CLUBBLAD OVERZIET, 
VERG:SET DAr,J OOK DE ADVEHTENTIES I'ifI:óT. 

Koopt bij onzo adver t eerders. 



vH j hebben Dr. lï'T icherink weer bereid gevonden een artikel voor 
ons orgaan te schrijven. Niet a lleen voor de ouderen, doch ook 
voor de jongere meisjes is dit artikel va.n belanc; . 

ONZE VOETEN. -·- ---- ·- ... --- --·~-- --- -----

Een mens zonder voeten is nog geen half mens, een 
o.thleet zonder voeten ü; ondenl-\:b Lo.r. Er is geen onderdeel van de 
veel 0111va.ttende athletiek, vraarb ij de voeten niet een meer of minder
belo.ngrijke rol spelen. 

Welke gevaren bedreigen onze vo e ten? 
In de eerst ple.ats verkeerd schoeisel, d. w.z. schoe

nen, die te nauv7 (ijdelheid) zijn of schoeisel, dat te vreinig 
steunt of vrnarvan de hall: te hoog j_s. Te klein schoeisel knijpt on
ze tenen sruo.en met als gevolg likdoorns, eelt en teenvorl;:romrc.ingen, 
Likdoorns en eelt zijn wel weer te verwijderen, b.v. door ze te 
vervreken en ds_n voorzi clü ig bij te vijlen, pie_t met een scheernes, 
vrant dat geeft h:cms op ver"vrondingen en dan vre er op inf eet ie. Me.ar 
als wij dan weer onze zelfde moo i uitziende kleine schoenen aan
hebben, is hot na 14 do.gen vreer he tzelfde. 

En vorder dr 2c.g t iedereen flats. Ik geloof dat die 
flats een grote bron van inkomsten voor steunzoolf abrikanten zijn. 
Onze voot hooft n.l. t wee vrolvingen, 0en v an voor naar achter (A) 
on een v an lj.nlrn rn'.o.r rechts{ ovor de b2.l ven de grote toen no.ar 
de bal v an de kleine toen (BJ 
;Re_ c_r:1:. t_~:r_v q_ ~t . .Y:!-n ..2. n ~:.!'-. 

~ad ... ~) Bij de flat v o.lt de Nu raakt ook C do bo-· 
) ,... steun aan d e bin.non- dem c.an on onze soe ·· 
1f{' zijde v an d o voot vrog C pele g2.ng is zv10Ji.rd 1::c 

~ 
en d n.arom zakt gev;elf • en logger genorden, 
A op de duur, vooro.l tervij_jl vre na oen vr:..;.: 
bij vrow:ron on meisjes, deling voel gamver 

. die veel staan, in. vermoeid zijn en be ·-
Do tootafdruk, zoals onz e natte I Normnle L.voot h nlvo pijn in ( 
voet die mnc~-ct, ver ander t. do.n II Afdruk platvoet voeten ook v ctd: 
en vrij krijgen een z.g. i_) l:::-1.tvoet. kni o- en ru r~p :i ~ '.' 

hebben. 
Denk nu ni et , d n t 2,lle rug- on kniopi jn v a n platvoeten 

komt, want dat is heloillaal niet naar. Verder v al t het op, dat monsAI 
me t platvoeten veel vo.lrnr lc.s t v011 tr anspirerende voeten hebben. 
Na dit ver!1nal ga je je oigon voet eens bokijkon en ontdek, dat ook 
do jouwe 0 8~ verkoorde a fdruk geeft. ~at nu? Zeker steTinzolen? 
Nee, voorJ.0; ~g nog niet. Het f eit , dat je dit artikel leest, bewijs T 
d a t je t:i ,1 e on sportclub hoort en d c, t je vreet, vrn. t tr a inGn is. Nu 
kunnen rr :!.. J ·:ï..~io platte voet vrnl eon stounzool goven, maar dan blijft 
hij evan p ~ ~t on h oeft nlleen Gon soort corset zonder dat wo do ei
gonJ_i j ko :tc·c.r c'.cü cwn tastGn. Nu bij d e jon go monson eors t: voGtoof e
ning om do voetsp ier z o t o versterken, d a t u o d e helo platvoet kun
non l e, t on vordui jnen . Wat voor oe f eningen komen nu in o.nnmorking? 
Zondor vo l lod i g to zijn, vi l i k or 3 noemen: 
J_!.. 20 x con zakdoek me t j o t onen oprnpon. ~ 10 X do kamor rond, zo 
hoog mogoli j k op de t onen • .)_!.. 10 X d o kamer rond op de bui tonrand vr: . 
jo vo e t met je t on en k rom n aar de vo e t zoo l goricht. 
En tot slot do b o langrij ks t o r rwd : DRAAG IJ\J JE "f!ERI\: GO EDE STEVIGE 
SCHOENEN EN BEPERK FLATS, QUEENIES EN PUMPS VOOR DE TIJD, DAT JE 
EOOI WILT ZIJN OM UIT TE G.A.A.N" 

l DR. WIOHERINTC. 
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NIEUFE LEDEN: 
··~~--···- -- .". - ." ·-- ---------·-....... " 

Do in ons vorig clubblad gopubliccorde voorgostoldo 
1 oden, zijn allen in onze 11 ATMODESK.Li.TNG11 opgcnomol1. T! i j 1.f.opon, 
dat jullie vol0 jaren tot do trouvvo 11 ATLiODESANEN11 zullen ' boho-
ron. 

Voorgostold n ls nieuw lid: __ ..,. ______________ - ~ - ·- --·- --.-·-----------·----·---- ... --
D. v. Dook 23- 2-43 
St.B0oksma 12- 6-43 
M. d o Door 12- 7-45 
E.Boosch oten 9-12-44 
E ,Br c 0J~i.:ian 16-lO-Ln 
M.~ssjardin 7-11-46 
0.v. Ji'T i '.nk l f3- 6-4LJ-
R.v.d .Goo s 10- 1-44 
K.do Gro ot 20- ~-40 
A~v.Ho ordcn 25- 0-44 

5- 3-33 

T.do Jong 
H .• Kop~LJGn 
L.Plugboer 
K.Hoodonburg 
S.Schoffcr 
C~- . Sel1èlf o.u t 
J .Seri.raven.dijk 
T .r_rou;:lisson 
J.Tiu.morman 
G.Vorboon 
TI T. Vosso 

23-10-Y~ 
27- 9·-39 
23- 3-Li-3 
30 .... 9-44 
27- 2~39 
30-12-4L~ 

28- 7-1+5 
22- 1+-45 
22- 2-L~3 

21- 9-39 
30~12-·44 

r<::?J 
~t(('.0. 
~ -~ 
~flt;i . '-' 

-~~H. JE _A:b_ _IN llliJ'_J}.~]:_:l~.Y.!.Il·.·-·--· - ~·-"-- ( , . '\ 
Groen-•.7it clubbrookjo fl. 2,75/ ·· -~ 
Spil<::os --zo.lcj o ii 0, 60 1 A· 
Embleem 11 0, 85 · ' 
clubinsigne 11 1,--~ QI . 

~.;...,,,... .... _,....-.. . · .. _ _Letter A (voor op trainingspo.k gro.tis. ·· . > 
'<J -

Wij mo.kó\-r<'!allo ledon or op attent, dat ons clubcostuurn voor 
wedstrijden VERPLICHT IS. Dus groen broekje, wit shirt mot 
embloen 2.0.n do lin~~orzi j do. Zorg dus dat je kleding tijdig in 
orde is. Indian jo in hot bezit bent van 0en clubtrainingspak, 
dan dient Tno::-i. de lottor A op do rug to bevostigen. Dus niot meer 
aan do voorzijdo. Hieraan zijn onze leden op de vrndstrijdon 
voor do coacllos g om.D.JcLolijkor te herkennen, o..angezien er diverse 
voron i c;inge.n cun groc.m-rli t trainingspak als clubtrn iningspak 
hebbon. WERKT ALLEN MEE, OM: ER ZO Ul\fIFORM MOGELIJK UIT TE ZIEN. 

DUINWANDELING. ------·--·------ .... -- --- --"-"~--

Aangozien er OlJ eerste Po.asd ag geen training is, 
gaan we 2e Paasdag, door de duinen naar hot strand, wr.'.. ar ons 
e en .••••••••• te wachten staat. Om ca. 12.15 u. worden we met 
con autobus opgehaald en naar do "BLOKlfü'l111 gebracht. 
ZORG ALLEN OM 9.30 UUR BIJ DE BIJora-mT AAl\JiiiTE7.IG TE ZIJN. OP LAAT 
Km/IERS K.1-\N NIET WORm~N GEWACHT. ·---·--·--· .. 
wë--\,ië:n leTe:rï-in".frafn-rn-gsp a1~-;-a.us j acli.:s etc. kan mon in "DE BLOK·
HUT" L<1ten hDJlgen. De deelneemE::> terspri j s bedraagt f 1. 1 1 -- • 

Gevonden voorwornen. --- - --- ."_ - · ··- _____ " ______ __ __ .".!.:·---·-·- -... 

1 uitte wollen das. 
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'l1FLl.IllTI NU, 

J.We t i n gang van 2 Niei beginnen v,r ij weer aan de veld
training op een nog nader door de gerc1eente aan te vvi jzen v eld 
en we l 's Dinsdags~ en 1 s Donderdagsavonds van 7 - 9 u. 
Voor een s pecial isat:i.egroe1)j e teve~l.S 1 s Woensdagsavonds v an 
7 - 9 u. op het s portveld. aan de Klever l aan , terwi j 1 onze ad·
spirant en 1 s Woensda~smiddags zullen trainen van 2 tot 3 .30 u. 

Voor de 'Li.2,.1_ -c ~_:· ~:.,:0:.·.::-1:.i:)Ot'.; :Ciebben wij voor op het veld 
nu ook een trainer en we~ 7~tor v, Zuylekom. 

\iV,::) 1 :Fet,3r wJj l:'r':,;sn js hartelijk welkom en hopen pret
tig te zuLi_eü lüui.c.Len sc:,r::e:s.;·:01-.\:s.ï.1. 

I~ ve~ba~J met de speci~lis atie WlJzen WlJ er op, dat 
ni en:la1•L1 "L::'._ t .7.~ c-.l:~z -.<;.f onrle~ ~>>L 8ncleTe tr a:Lner mag gaan trainen. 
Men }ln-"H:'. t z.•.::}J dus n..an cl 2 coc,c-I'-, clio , op het beps.alde nummer 
vil aa:r1;,-, c r j ''°' t: c:·:1 t 1_;_ 1. t p;el;~c ~ : s:n, r~J.o or de Technische 0 ommi s si e voor 
S l) e C ~l. <-Î.~~ l B 8 ."Ü i 8 i 3 af1r:i.g8VJfj~.:--; 8 j.1 e 

. 
. 

/'". "-. --.. 
f ~ ~ ' "'\ \ - · ·-~ ...... 

I \l \. /';-~ \ ---- ~-' r ' ,--1 r' f1:' ... L \ 1. ·1.- /·' .,.__ ". \ ·- . il- -":1... -- =~~-:-; _ _..::~ .. /..'~ 

97 leden vnn onze vereniging z1Jn medisch g e 
keurd" "C; e I!..j. P,,_,: -,:o leden maken wij er op attent, 
dat men niet a a n wedstrijden mag deelnemen, zonder 
dat man. j. s gcèl,:e.:r;.~d. rrrouwens éÜ wi l je nj_ e t 2an 
wedst r ijd8n de~lncmon, dan is zo'n keuring toch 
erg bclaagrj_ ;jk en dus met klem aan te r aden. 
De kosten hiervoor bsdragen: 

moisjes t/m 16 jaa r 
d amos v/a 17 11 

fl. 2 ,·~-

11 2~25 

C>;r~'.?..78 , onder ge l i_ jkti j dj gL°") voldoening v an h et verschul
di gde bAdrng, k~n gos chio~en aru1 Ria Ineke-de Vos. 

D8 ledem;.r<::rfactie is ten einde en wij kunnen tevreden 
zijn over ~st resu l taat. 

LI!~'.j\"'.T~[CE HESSJ:LS komt door het aanbr,3ng en van zes nieuwe 
lec:en in }.:,.,,t -~:::w".'.j t vaJ1 een c.lï.:i.Lt:r é.üningspnlc of SI)j_kes naar ver-· 
kioz ir2.g. J-c l:':>ht het wel Vi?rC'..! CLlè:. hool'~ 

Î''~!fr'.IJIC 'Ç .D. EYKHO:G'F h eeft 4 nieuwe leden aangebracht 
en ontvo.:c.gt lüervoor een shir>~~.i t c:rwijl tussen Rf.E VAN DRUNEN, 
ANJO ST'.'.:L:;:, I ï\fG, IIED~N 13El'.:K , ET:::r· · -:~,GC;ES en REA STOUTE ge l oot zal 
worden om de dorde prijs, aangezion z ij al l en drie nieuue leden 
hebben aangebracht, t. w. ombleem 1 spikoszo.kje 

Eon van onze jongs te ~Lodon YVONNE BLAUW, heeft door het 
vrnrven v an. no r;sen dona.tours ( waarv8.n de donatie ook door h aar zelf 
uordt op~ehaald ) zeker hot shirt v e rdiend . Op de l aatste training 
in April zullen vij tot do uitroiking overgaan. 

---~--
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Onze contributie bedraagt: 

voor Adspiranten t/m 11 jaar 
Junioren t/m 16 jaar 
Senioren v/a 17 11 

fl. 0,60 per maand 
11 1 t 25 Il tl 

" 1,60 Il Il 

g_~Kt1.:!'lli"9~JiJ:~~-

Z 1 J n in het ziekenhuis op bezoek geweest bij 
Ria Biondina, die plotseling wegens een opstan
dige blindedarm moest worden opgenomen. Ze ziet 
er weer patent uit en is intussen weer t~1is ge
komen. Je weet wat uo afgesproken hebben Ria, 
goed rusten en tot een spoedig ziens. 

Paula van Egmond is geheel genezon bij de dokter ont
Gefelici teerd hoor Paula. Zien wij je ook vreer? 

Alles was in knnnen en kruiken en laat hot nu precies 
om half tion beginnen te regenen en niet zo'n beetje. 

Zielig zaten we in do 11 BLOIG-IUT 0 • 11 Zou hot doorga an?tt 
"Vast niet·' enz. Tot Ria en Co, die de baan uitgezet hadden, 
binnonkwamon.nwat, niet doorgaan?" "Waarom niot?:t 11 Ben jo mal, 
boven voel je niets. Aldus Hia en Colt l t ., ~.1 / "/ .; 

De hele ploeg - die was inmiddels tot/ I / " / 
60 man aangegroeid - gingen gokleed in de zon- 1 / 
derlingste combinaties, naar boven. ; 
Bij do start aangekow.on, vrnron er nog onige .1 

moeilijkheden voor de ploegen klaar waren. / 
Er hadden immers ca. 85 meisjes ingoschrovon, \/ b \.' 
zodat diverse ploegen niet voltallig waren. we t<t°'h ~et.j<l. 
Na enig gepuzzel lukte het om do diverse ploe.... '*'C::'f' ha f 
gen ongeveer evon stork te krijgen en daar 
ging dm-i de ee:rsto ploeg 0 -.meis jes. Het parcours bes tand uit ca-
750 Meet als oersto hindernis twee horden, 1 lage mot 15 pnt., 
1 ho Ge mot 25 pnt. Werd een der horden aangore.akt, don kreeg men 
helemaal geen punten. Uit angc::t namen veel meisjes do lage horde. 
Zo zae; ik Jenny met haar lango benen over do lage horde gaan. 
(Foei Jen). Hot tvveodo obstakel bestond uit verspringen. Verder 
ging het vreor. Hierna kvram het kogelstoten aan de beurt. Hoe ver·
der do stoot, hoe meer punten. Gea stoot to do kogel oen govrnldig 
oind, maar jammer genoeg ongeldig. Voortaan boter opletten Gea, 
dat kostte punten!!! 

Hot laatste stuk nog even sprinten. Opmerkelijk was, dat 
niot alleen de wedstrijdploegen fit binnen kwamee, maar ook de 
C-moisjcs on drunco/moisjos nieuwelingen. 

No. af loop zakte iedereen -rrner o..f naar do "BLOKI-IDT 11 , 

waar Wil en Nel druk bozig vraren met de limonade, hetgeen door 
de dorstonden met eon hoeraatje werd begroet. De bokors waren 
verdacht vol. Vormoodolijk wo..s er ·Frat regen ingokomon, wo.._nt het 
·1,7ator viel nog steeds mot be};:kcn uit de lucht. Do moisjes van do 
winnende ploegen mochten de keus mru~on uit oen embleem of het 
mooie "ATMODES"-spoldje. Van'.zclfsprekend viel de keus op ons 
fraaie clubinsigno. 
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Do b o sloop 1957 is ·11ccr vurlcdon tij cl. Na t n12.ar volda e.n ging 
i c d0rcon nnnr huis, -vrar'.r clu 1-:E:.rro.0 L:offio o.l wach tte, 

Een com~? liman t ao.n é.ül c doolnooEis t e rs, di o ondanks 
hot slochte ~o or toch n i e t v erstok li e ten g2an , i s ue l op zijn 
lJl n.ats. l\Iovrmrv7 Blok , die altijd a chter d o schornon blijft, maar 
op i:r i o wc nlti jd kun.non rc:J<:unon, on?.o hartelijke d ank . Ook de 
jurylcdon . -hc t viel ni e t moe horen - worden v anzolfsp rokond in 
dozo d e.nk bctro~ckon. 

lL ~_t_ s_l _ag_:_ 
Q-·.L~o-~.§j _o_s_ ". 
J oko T jr rlliJ.c rmrm 
n-:C~:l Ifc.)·o-ho~)J:'-- ··-
Elly 7w2,"·:-ionln.Irg 
Lo ïl 3' ·;1.~ t.1r:11 c :e cl cru 
5 rün . 1+5 sec. 
30() ·nu n + "''' ...i..~ _ _ VV .;... ..... 

T/Ie i 

2;1_ Ql'l_n_·z. J3_o_u_Et_é\l1::. 
~ill·y Hoow.s ~~ork 

InoJ:::o St .s.thi 
Loos Ter Hors t 
Ria Glas 
5 Elin.27 SOC • 

335 punten 

VVEDsrrR I JDPR OGRAJ1.IMA 

Y'.E I- JUNI 

PARELPIT. 

Dame s 

Qg_:q_,-r:1:_Y _5.'.SJJ:~Js.9)1 
Thoa Takken 
Ri a Socerius 
Jo Hovcst a d 
4- min. 23 soc, 
375 punten 

5 
12 

Nat. opcningsostafot touodstrijdon te Don HAag 

19 
26 
30 
Juni 

2 
2 
5 

10 
23 
27 
30 
30 

DuGlmeo t ttATT·IOI)EStt -nv IOORIA 11 uit Ro' dam voor Damos wodstr. 
ploog, Damos lJiouv1ol ingcn , A-B-0 moisj os. 
RGgiona lo ·;rndstri j don te; Amsterdam 
Duolmeet ADA - t1ATT·1IO DES1t to Aro.ster d ei."1 . 
Voor·.-rodstrijdon P.J . Bokor to Amstord2.D1. 

le Jeugdcompotitie te Kroillin8nie 
Nat. Baan1redstr ij don to Boveri. ri jk 
Na t.avondwedstrijden to Hoorn 
Re g iona le invito.tie j ougdrrndstrijden to Amsterdam 
2e Jou gdcompet i tie te ZE1.ando.r11 
l\Tat. avond\redstri j don t o Vel sen 
Olyrapischo Dag 
3e JeugdcomJ::> Oti ti e te Amstord.am. 

Voor de A-B- C moisj os :::mJ.lon boc;in Me i contactavonden nordon go
houdon, waardo or 7' ij dan een bootje vvegwijs worden gomaakt inzake 
do divor so uodstr ijden. 

PERSONALIA -- ··-·· - -· ...... ...... -···- ··---
ÜIJ 25 April zal ons lid .Ans do Rooy in h o t hmrnlijks

bootj o sta]')pon met J011 Schrickx, voorzi tto1' van A.V .HOLLANDIA 
uit Hoorn • 

.kris on Jan onzo hartolijko folicit e.tios. 
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ÜT' 7ionda,ci;, :-H r.iI.s.art tor;on E:Jcn a.r111tr:ü Atmodosenen ver
s t-;;r~:t door :1 ' 1.anhe.2:1gn n[;c8.r Scvonü jJc 0E1 do strijd :::tEHl te bind.en 
tego.ll DF.r=. ~Iot 1ras ont·- zettend ko1Uld, mnar dat deed 
"''"'l' a'r· "()"Y•(0 t 1~1·n+c '1f , •·-· ·-.,----- ·-·-- . Oï '1 1""'1.L'"' u1'r •r VC'"('~chnnon de <...'-~- " .• j ·" "., _, .Ju0 c.."".. 

1 
(··()ft~ , ".". lJ.u. v ,, ,_~" ., . 

plo ci gcn. .~ c.., ~:. e t veld go--- ~· "\ _, ·. "- 1 __ .• \ J~lood in EfrLirt on korto broek. 
B -·~ , -""I· ·- ,_ .1-. ·i,.... - :i T·:r • ~ ,, ... :" ·. ··· ··, " ... ~l 1- - ~ ·'")l ~ i· ..," d . t hot ,_,oen 

.!.T.LT c ' .• ' ' "'· " .•.' .. U U.CL. J.~u ;JO! ' ""' i1î' ·:\ . . ·-./. ' J\.On \Vl.., __ z on, a .. - (:':, ' " 

in. "[ e;:;;T)(,(; ~:... ü" ~:lnEdbétl tc.u:un !. "- ~.'::... )(,· · ~ . · ! '.iE'..S, or 1.i! Ol'd zo hard gesprint, _, ... ·. :""'---" ~· 1 
dat n cv: t -ü d e b a l v oor- ! : ~· . bij gelopen word. Geertje 
wa s oc~tar dJu Gtcrlijk en stond als oen rots in do 
brand~"r.g" Jo D11 in v·1n do tcgGJ:1partij, i:ms D.ls l:ocpster 
haast ni e t t o p assoron. Ds rust ging in me t 2 - 1 voor Dom on 
tor;;ijl d e gomocdcron ucrdon g0ka lmoord mot zouto droppen, uordon 
or no g on.i. c o 1.·" a 11YJi j z ineen :o,;ogovcn. 

D ;::.o.r hot oon vriondschej/L)clijl<:c \7cdntrJjcl nr:..s, 1ms er 
ovt:;roongeko:i.:1on, dat met d o i,...1rnt do rosorvos nochton wissolon. 
In do p l a"ats VCLn Hict ori Gonnie kHamc n Lydia cm Anneke in h e t veld. 
Do snollo Ly dia ~as ovur2l en rr ist ook menie bal to onderscheppen. 
Hot '7as j ·'-'J.: :"~101~ dat Jo m.ct een lilossuro hot voJ..d moest verlaten, 
vraarschijnlijk y·o._s do uit:Jl:"',[3: doJ1 andm·s u1 tp;cvallGn. Nu kregen 
1,70 klop mot 11" •• 2. 

Nae"r mijn mening YT.'J.E3 do schE)idsrocht c r to slnp. Dat hj_ j 
do Eipolrcgolr:3 niot zo ném·c; nDn i:=-J niot erg , LJ.r' a r door cle one koer 
vrnl te straffon en d o c.ndoro ]:-:Ger ni e t, rristcn rro op lc.atst niot 
moor 'i7 c..ar v.'o ons e"ûn te houdon h8.ddc"n. ·vv-81 n r:; rkto hi1j na do r.'Od·" 
s tri j cl op, dcd;. llJl.T:'.flODF:S n bot or i3amons ~·1c l vortoondo, r~-2...QD mir~dcr 
schotvaardig \:ns. \ 1>1t' L... fJ, 

D a·'· ·ic• no c!' ' " U"l1 t··"nost Q'.-, ·nnc '~tf;.... 1 ·,c,:w 
•cl v - u ~ t.> '~ .• ..L •• , <"Ll .• v co • 1 !~tb tJ" S \,~ 

-··--··- TTIL. l~A('I~~~~~~ 
_il_ n " Ql1P_T.. Q]WLti_:E§:D'i:m_,_ •.• _,_. _,_,_ ·-~ ~""" ~ -1A .0:( 

Dat •••••••. Goo.. cLtcht, d.é!.t :.rn er g osc1 ie:no crcl ni tz2lg, doch dat \ 
hr,ar kn ot OJJ cl 1 l" rug bc:nccldo. 

Dat •••••••• I;Jly Be uk d 1 r co:csto k ~Jjm is::ao.2öng op do 100 Nl. i:.·ol 
p j_ j nl ijk 'i'i C.S • 

Dat •••••••• Ons tr ninorscorps weer is uitgebreid. 

Dnt •••••••• ' .' ij 12 Lei niet o.llcon doclncor:.lStcrs, doch ook support
st crs vuru o..chten. 

Dat.. • • • • • • onze ~3cmdvoort-;1andcline; schono bol of t on :inhoudt. 

Dat •••••••• onzo 0 1 tjos hot moest trouw opkomen, 

Dnt •••••••• Tiïo do jeugd hooft, hGeft de to o}~cmst. 

Do..t •••••••• Hina Stremming ons oorsto Otj c is, dio in hot bezit is 
v.::c"n spikes. 

Dat •• ••.• ". Jenny alS blooL·no·1'1 ï 'J.8l' ."'.' 1,· 0 1. S ·'··""C! r'g·c···'·fOnr-<t 11'~ nr Tï'n,..,.el "'Ud - ~ • d J.J. - " - ~ " c"c.c .w . to ; c•. 0 

1 ' . 0-'1 , ooft Je- een gc:iac:\e C'n'1odQ,scici n 

1t:n br·e.- h9 ni"-~'~C 1Qd12r"'I C\Clr"\. 

8 



""'~-4~) ·. ,-~- •tD .," . -::::6 \...""--r'V 

.. -:t./1>r >f tV /~f}·;>/./(~~- '·,\ 
... // -{/ / \.~ / ., 
\ ' /'/ .r / " 

,...·"'"' ."/ 
' /'/ / ' // '"' 

'\ ~ ..... / 

Ik go loof viel to r10gorl' ·zoggon, dat onzo f oestavond 
goslaagd vro.s. Dat sj oelon, vissen, blü:worpen enz. ging met voel 
plezier. En wat een prijzen waren or, voor iedereen was er wat bij. 
Wat me achter noG het meeste opviol, uas, dat do school-
liedjes, dio r.:Iijnhoor J?rosóe uit zijn accordeon ontlokte, niot zo 
uit voll .: .. borst rrcrdon meegezongen, als de moderne songs, want 
toen YT8.S het lE.füéléÜ OOl'V·']l'clOVOncl. 

Do liBonccdo, J.rnok en andoTe versnn~9cringon gingen 
or grif j_n. Elly en J"m1ny g:i_v cn als slc.ngen;ncd. s jes nog enige 
acrobatische toer en ton bc::; to, torv.ijl Uollo:n ook YJOor: 11Vïat 
oton v10 vandaag? 11 Elct succ e s o::Jvocrdo. Hot vis wapperen rras ook 
oen attr nctie, vooral toen d e ot~dcren zich hiorc.an waagde. Om 
eet 9 .45 u. vms hot fo·ost ucor g;cdaan on gingen allon voldaan 
hui S\7D.ar t s • 

TRAINING. 
:w_q__en_s_c1_él8.Dl,i_d_d_é}.g_,_ __ 2_'±. lli~:i:-f-go~illl ·ri o rr:ot ons allen nae.r do duinon 
o..chtcr 11 iili.AA:NTJ"E LEKtt. 2.~:SO U. o.mwrnzig zijn bij 11 1'\:RAA.NTJ"E LEI(l 1 

of 2.05 u. 2c Thoc0sstr . 39. 
Mot ingo.ng van ?[q_op~s_g._~_g_,__ ___ l}1ç_t beginnen 1rij noor .'lo..n onze buiton-
trcüni ü Q; op hot sportve ld aan de Klovorl c1_0.11 's middags van 2 -
3.30 u. Dogcnon ü_j_c in do Zcoho1clcnbuurt v:onon, zorgon om 1.3' u. 
in do 2o Thcomss-Crr:.e..t to z j_jn, ;_-;cu.1.r V2.nd :'.nn wc dm1 gozamolijk vor
trol::1.-,::on. Vergoot niet J.1tu:iddook, rn::~shandjc en zoop moe to nomen, 
Gangozi en n o na do trc~ining douchen. 

9JT.~.K J~~_]]JJ'JJC_. F L~g_.s_r_~Jl.XL_Q. I .§_JJI:.§_~ 

Er uordt gefluisterd ••••••••• 

Dat •••••• Er nog stoods lodon vrmaf 9 j c.8.r vrolkom zijn. 

Dat •••••• Dozo altijd eerst con kBortje moe mogen doen, voordat 
zo zich opgeven. 

Dc..t •••••• Wo Loko van Loon do lacJ;ste tijd gemist hebben. 

Dnt •••••• V! o haar op do Klovorlc1_en zeker rrnor zullen zien. 

A> 
U Koopt met veel L.'' 

1 . . b. . A'.)'~ 
p ei'.7.ier l;J: ....-/)~~ 

9. {t. a2~'-\csnf/iii~ : 
11 DE SPAR=·~ =mnDENIER 10 u : 

Teyle::'plein 4-5, 
HAARLEM- 0 tel.11229 

Nation~al en internationaal 
bekroond. 

J"AOOBIJNESTR.11-13, tel. 18731 



rJ 0 15 c:..G Jaar gang no I' 

Officieel orgaan der 
S0crGtariao.t 
Penningme est :3r esse 
Hedac t i o-·· adres 
Club arts 

Jl ~ei 1957. 

E o D • A • V • "ATîIO DES 11 • 

II.0 .rraJ;::L:en, Tro111.pstraat L~9, 
vLE.v.Op~;oela:nd, Ijeidsevrt. 502, tel.36910 
M.A.Ineke-de Vos, 2e Theemsstraat 39 
Dr. 'Vicherink-~Vegener Sleeswijk. 

-· ~._" ... , ..... ' ' " ..... ._,_ ".~ "'""' U 9 ~," ...... - ' "' .,..., ".,. •.s•-... r,,_ • . " • - - •- _..," ,,,... ,., • >O &.,.. • .,. ""- •r •ooqO- "- - " ... " .• -..-. ......,. •· - •- ..._ _._ .._-.., ,._. -- Or'9 , _ _," _,.. • • ~ •-.o __ Il-_..--·-..,,...•~ .,._..""'" 

De maond TJej. kenm.erkt ziGh bij ons door dE-3 diverse 
club~edstrj.j 1en. Zo hebben we gehad op 12 Mei de duelmeet togen 
he·(; p,.:-,\;·:~,: ,-:-· -:·~ . J; ;J: i .c:: Vtc;toria, z o k rijgeJ.'l we 26 Mei de duolrri.eeJc te
gen /J..~J.\ '. ;"°'~ .·~ .rr"J r; o:; rdc:ün on de t1LOU BRAAICMANZUIL1' en 30 I·Ioj_ de voor
wcdutT ~ . :; c1.-::'::.. om de Pri:r..ses Julianabeker ( clubkampioensGlrn.p van 
van I•h::,l c 1·l. .rn•J ) eveneens te Amst erdariJ.. 

Onze eerste wedstrijd vrnrd een glorieuze overvd.nning 
op Victo:r·5.E:L, De:<.; e ovenrinninQ; r>tel t ons te1~0.eer tevree, daar we 
wet e n •l.c.t de: ::.:. cc; niet te ;,vi j ten vvas aan een ach ter·· 
ui tg '.:cnc; v,'JJl Victoria, doch een vooruite;E.mg van onze plooe;en. 
Vorig j a 2.r oindigden boide ploegen precies c;eli jk. l\Ju vrün.t::;J n 
wij een puntenwinst V 0.11 LJ-6 te Vorzo.mclen. ', (~""\/ //;'7~ 

/ , 
--( ' \~ · .. '· . "l~-- Y> De start van 11 A'l1TTOD:l;S 11 is dus goed 

te noemen. 
De ontmoeting ADA - "ATMODES 11 om de 

pro.chtigE; "LOU BHAAKl:IANZUIL" zal ons veel zwo..ar 
dor vallen en wj.j zijn ervan ove rtui':!;d, dat do z e 
zuil ook dit j a ar we er in JL.~stc:lrdo.m z aJ. blijven. 
Het gaat e chtcir voornarie lijk om een s p ortieve 

\/~1}"--. ( ' .,,..~,.,.. 
\ ",,1 
(~~ 

"--.( ~ 

strijJ, welke tovons een prachtige trainingswedstrijd is voor 
de vc,:;nruèL3t;1~]_jden om do P~J.Bo};:o:r, well;:e op E e1nelvaartsdo.g 
gehoude n zullen worden. 

Wij rekenen op een schare supportsters o~ onze 
ploeg cw :i.1 t o :~·1oedi gon. ATI\IODES.AJ\mN houdt dus Zondag 26 on 
Dondo~dag 3 0 Mo i vrij om je clubgenot en in deze zware wedstrij
d c ::.'l ~~- a.1 ~ t,u ra-Judi gen. Supports tors zijn bij na even belangrijk 
als dcol~eemstors. Wo hebben ze ook nodigtit 

Zorg om 11 uur aan het station te zijn, zodat we 
gez amc l:i jk no.ar AmstGrdru..i kunnen vertroklrnn. De wedstrijden 
v D.I:t.g on o.an om 1 uur. 

Voor de deelneemsters geldt natuurlijk het devies, 
bereid jo goed voor, ga bijtijds naar bed om in een zo goed 
mogelijke conditie te zijn. 

Verder allema al vool succes, 

RIA INEKE - DE VOS. 

ALS U DIT CI,UBBLAD OVERZIET, 
VEHGEET DI1.N O:OK DE ADVERTEN1rIES NIET. 



C}Ei.~J\f ;I1-7E =:J.JI~ I~:i ·~n t 
-- -- - ----- ~ ------

Door e en ÏJevri 011de r c l c:ci o 011'tv 2.n1? i k r oe;o J_r_,_iciti g h e t 
1 1 1 1 o - ·· ' R 7 -- ,, ·v- 11 · --.-.-J TT ,c,rn ;· r7 ~~ls ,, 1-- ,, ~1 ·1l•b l '1dc-1 i"' 11c t C U !] ) ___ Q CL V [Hl QO .L • ü ., .i:-:... • i t \ i .: .'-11'-l\! J..J . o '"Cc u. . _ .L c, , , .. _ L • .• · ." c. . ,.L. k' --

do one }::ce:c l o:;;~on s·vv .'11:u· d i ;o;..~ d an do r:.nde r o J:co r 1 m1.ar ov e r he t 
a l G8moon l oos i k he t t och met senoegen ~ Do ch door con artiko l i J 
h et P a 2s nrn 1J.111c r b on :Lk t och vol zoor p i j .nlj_ j }~ go t:rof:i.' cn. Tfant 
d ao.r Ln vrn r d t on~~e . v or onj. :rs i nc; , a l s 1:rc~ ho t (;o c d be s chouvrn :J_, in . 
f eite ; o·:J oon groffo Ean i or e_o.ngov a l l on, j .::1 jo zou h a2s t lamn on 
z e ze;o ~~ lJGl CJcl j_ g cJ a 

I n <l o t nTt iJcc l v"Inrclt n . b . ~:ondo i~ aecr o.an onze v or cui·
g i nc c~ o sclmlc1. gr:; govon} d at Hol l and . n i e t c;c;clur onde h e t g ehele 
z o:;_1or::; c j_ z"Jon c cbru i k mc,g r.i<J.i ::or: V .'ln ho t t e rroj_n aan d o KJ.cvorl D.an 
op Di n o d a g- a n Do~Jordagavond 1 doch s l e c h t s s edur o ndo t wco maan
den en cl nn p lé'.E~ts :cJoct r~ -'.l:i.:um voor 0112,c VG l ' On:LgL _'lg , di e d ;::u1 v e.n 
ho t t e rr ein cw.n d o v. Oo sten d e f; :;_~u-.\'nstrJ.at vor:mist, t or vrijl 
Ho ll :'Jlcl d·:-.cLJ:' cl_r,1J_ iTOOI' d o t J O O lf1n.t f: -~ o ;:raancl_on ll :} D.l' to c:J sant. 

Eon ü 1ccJ .n or l os r:iing '? Zolcor nie t. Dcu:::T b on i k '.3C lf 
h c j_l ip; V Cè~l ov c r tu i 2-~ cl en i }c heb nüjn bc z·ani~ cm , toon dit :J l cm be
k e nd vrc rd, dm1 oo >: d i Tcct 1)i j ho t lw stm:n~ j_nc;cd L md . Doch d e 
v oo: ~z Jtctcr heef t 1ü j toon_ j_ nclcr daa c1 kun:non ov ortuj.c;cn , dat er 
- ,c;;c z:Lon d ·J hn :Ld igo t c rr .::l j_n'Jrmood i n HDr:tr l om - G_'.e c n c.ndcr o op-· 
l os s ing was , ~il cle uJ_th~ns n lle H Rar l ernso athl o ti okvcr oni g i n c o n 
oni:; ~J~ :-! ix1s e; \_;lJ l"U~ i lc }~l11:. JJ. C I1 ln.à: o n V i'J..11 lie t t ·3 l'"l J"l Gil1 8.élll cl c I(lev c-:~ rl cL O..fJ. ;, 

d o.t t och nog c.l tij c1 i n n: a :xrJ. cw t ot do e nige D thl c t i cko.ccoilll11o da-
t i o gcr ol:~e:'ld k e n '.I0~0 d. c n., 

J\,faar vrat z u 1·;t h elt 11 II oll m1d 11 chJ. b~Jlad h i c::.~ov ur? Schrik t U 
ni e t. D r_t ax~ ~'.'":oFt t 1.1e t: 1iD c :J.."' '."":.!1.J o1Je1"s11c1.o l e 1:l e:; r1 -v.,. r_tr_ C~-I~L1J~ , dio do v e-i 
li ge s c h u t so v an ho t o i c;cn sp o ::i.~t:3o :::; j. :n vor l c· ·:; en h c,; l)lrnn, vinden 
h et lloc l go1rn o n oen LoGko eJ;:s c i t o dcp one r '::\n op ho t C:J::iortvc ld 
a.o.i1 do IC l e\ro1"ll o an O!l oon i" c cc~. :::J j [~1~ 0~.1 dc~ t.:~1~ ·'cr { ___ i 11~;nclo \ro 1~ e11i c; j_11 g 

( Holl r:rn.d dus) or u :Lt te wer)~ on~ 1 1 

Ki jk , hier Dor d t h~t r ocht om zelf oeh v oron i g i ng te 
s t. i1__~~.t sn 011 u"i t clo r.1.r,_1~d clo.1~ z c .. c.:_i( rnc t clcze vc 1" c.~1i ,~~ ~L11e; z o e; o e d 
Jr'.J Q,C J_ i J> athJcti e 1c t e do on - dus r.:; o 1~ Tn ik -C o nak en ve n d o Be est 
g::;!:_ c 1_-'.i.. b::t o '1-C commodat i o -· vrc l z o met d e v oeten go trcx:on, d n. t i J:.c 
sl ; et t,s k m1 a o_nnG:.:Jen , d e.t c1 c :::;o rogc~ ls v o or-Cgov l ooid z ijn uit cle 
]~ c TL -~ - ~~ ~J \_) 311 CJ i..L .:_ c:, E~ L~ J~ :~1 s \ 7' c;:e ~~J. i t ["'_ tl~. ~~()() t ,'! d_ :L G 1 ! :1_ll J~1 i j i 11IQ. ~i_ a_ del ~1 ~\~J' G l 
1.·ï· , + ~ r.< ' " " <'~ 0 ·· -1'C-" ?;1 1 '7 1··1' n ".",,, .-0 ·1• 0 cr1 •c·c-' lf' 110- - E~ 1 1· ·i 1 ~ ., -TP _ ].11 '7 _L· , ~, t Q1 "' t ,, C.1. L. •I ...... V • J .. - -t .. ~ -' J..l ,_J ._..:. __ _ _ _ 1 t .L b ../J . .._ , L .. lf W.,. .J.... ,,1... _ _t) _, _.._ u-l'!-.. ~ _.J_ _ .".-~J - V 1' l '. . 

11ij ~r .. _l (·:; ~--r.cc-::1 o 'i o l J_~o ~ .. Jcri_ foc:1t ': rc1_ s~ Zo lt] .s 11. i j o o}{ \r o l }:o ï:2cJ1 ~f ou_t \i!QS 

illz ::. ' ~ · '' '.!. Ï. J viui r:: çyt) 1 t gciJTu :i.k van c l l\: -':lar s mc. t eri nal ( 1 s Tfo ens~· 
d ,1.r,; c ;,,:;;. :) Lè '- ~:::; tr n i :non e r gcc-;n ;~ x 3 0 i s 160 Atmo d esdo.E1c s , doch 25 ) 
eü cL-:- 0 .~ ü:Lt;:7, :L :n V .' '.i1 '.<'; j_jn m'.'·cj_:.::~:::,ltjo : ;1\V ij Ho ll an d rd.' gev e_r::t:rd i c;d e n 
hob bon on:-1 ter vu:rc;.'..:.dor:L nz e_ls ho~c on e-ed:r c.gcn . 11 '7 é•.n t d e ~::;o l r. i?.ts tc 
z i n ln~.;.d t (wn vrc l :-~o b e l odj_gonde -i"i-l-s-L:11..u.1ti o inl dr,_t ik mo o j_lij k 
l:: n11 ncn r:.omcn , d n t ho t b es t uur vo.n Ho lL:u"1.d ;,: ich ind orc1 2.o.d hi e r 
c1c l1t ur· l\: .. ~J.1 s "Lo ll 811o 

En dat gsc f t cl nn ho op , dat de s e.l'1onï7e1~J:;: i ng ri:ie t do ze 
v e r eni g ing di e ge&1r end o ons b:L j na twee- j ~r i g bos t cnn o~ dj_v e r so 
punt e n c:_l tij d g o ,Jcl j_ s g or;;cs t, z ich in de t ookons t o o};: du s d o.ni g 
zal vo o~ tzo tt en . MGo.r d 2n zullon dcr go lij k o c r t i ko ltj c s toch 
v oor t ro.n acht c r-,-rc c;o irro o t on bl:L j vun, vw.nt o on t rw ede koor zou ons 
b '.Js t-uu r d it toch i i c·t ,,. ,,.,-r. k 1 1 '11'l" n t ol c'r~ ' '' CY1 l ·i J·k+ mo ," o . - ' - J _,_ J .u...:. ..- '--' . . . .... .\. .J..-- '-.J' •.. . _ .1 .J \. ... - · - - , - - • _ _ .... u L..J • 
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Do voorccs toldo lcdon gepublic eerd in ons vorigo club
blad zijn allon als lid 2angouocon. Onzo wens is, dut jullio 
vslo j c.Ton tot onzo t:r.'oU"\. O l oden zu1lon boJ.1or0n. 

Voorgr:;r::;tclcl nls rücui;.' lid: 

T .Alclorr3 7 -12-Lt-J 
10 - 7-li-l 
20 ··10-·/_~Q 
12 -lQ-Lf-1 

Y .Molchors ( e.clspirant) 3 ... 10-1:.n 
1- 2-LJ-3 

25-12-11-6 
16- 5-L~6 
26- l)-l+U 
25-10--L~LJ-

J ~ v ~ d .• (Tt~c~t 
E. do Iel crlc 
A o Ko~·}P on 
J ol\.lao.nvoogd 

t3 er g17orf 

NIEUWE DOJ\JATEUHS : 
r1GV1'1- ~~"}3·,ê-r-gu-1~-ill.éE. r-·~" 

D - 2-41 

Ji:l.Pijl 
N.Scilouton 
0 .Ui ttondc,é:Ü 

lt 

tl 

T. tl " 

Ho Schönl rn1 
Gov.Heerclen t1 ? 

H1~i_rt 0 lijl-;: "\ïcllcorn a ls ondorotounoncl J.i d in onze t1 ATMO·· 
DES~;:RING11 • 

B~~J>J :rJ~ .:~Il I~J lIET 13I~z rrr iJ.AJ\J • .....• ·-- ·-·- · ·- --". ·- - . ---· -· ..... .. . " .. - ." .. -. -· · - .. ····-- .. -· ··~ - ~·· .. . ---· - -~ ....... ... " .... 

SJ? j_Jcc s ·-"'.::; r:t.2·:j o f;i· 6;~~ ·>n ,A, Gro cn-~it clubb~ockje 

1~rr1 lJ J.. c orn 

OJ) 

11 o' e5 
tl l,·· 

trr:ünj_ngspa~<:) grc.t i s. 

op je 
) 

t" \..\(\ • 
J 

Oo\: voor dDgono, dio c EJn c.'1dor klem: tr2üünc;s~:::io.k hob·
ben i s do l ot·c c:r A cy,J C: o :;."u [;'.; ijde v nn 't <),?.k ver1Jl icht. 

'Ï. ;,."- ~:· c~·J'.· ;,::o·;,".,., i") "L' J' .L i 1. d S' i' n' 1"1 <',· -'- 1') 0 r./ i· i-"- .L ü '7 J' J. l-·1- v "'11 o· on LJ ..._., J. c:::> '-/ - J ,..,1 - !. ,_ V _._ , , _ ·-· l .. . l/ ,,_ / - .J J \.J L.J _ t l <. _ . 

t1A'l'j::IQDES 11 broo;;:jo, rrn dn. t '.-~ ::_ ~~ rü ct o =) 1t l c.o.t c:: to momont, vl r.Jl<: voor 
'n y;ndc1tri j d J.cri ~j g t te horen ik he~J gocn brook j e , w:i.nt s ls ze 
niet T11oor in voor:1:: r~_nd z.ijn, d c.n gn.r:\."i:; zo ze nj_ ct meer maken. 
De:ni.; er om, dat do GL1blecms niet gewap,sen kun11e21 worden. Do bos te 
rno.ni or :Ls cL'_o.ro:ri :L'lGt clru}ckers je embl oern. op j e shirt te bovostj_ -· 
c;c.n. 

Wie n i et in clubco s t u um op 'n wedstrijd verschijnt, 
van de(;lnru_110 11i tgc:Jloton. 

TRAII'JUJG: .. ~ ... ·-··· -· " .. ....... ... ----~ · ~-

Tot on met Juni tr .'..üncn vlij: 

's Dins d ags·- on 's Don clord.o.g sr..vonds v an 7 - 9 
v e ld acn do v.O. d e ÜI'u·yn.str 0:1.at. 

<.... ,· 
) ...._\__ 

r\~ m\ 
1~_3' 

u. op h e t sport-

' E: ' fo ons dc..gs2.vons , s~x1cüüo cs t ccfctt otI'éÜDj_ng 7 - 9 u. Kl overl 2r:m 
1-\ 1 s ''o cnsdac;sj'liddo.gs v nn 2 - 3. 30 u. Adsp ir .::;.n t en e.o.n d o Klevorl o.an 0 

)~ti}t' -------
(

1 l '(\~".;~J 

'\hi'i ~.... 1:rRAIHING NIE1FTKLINGENPI,OEG. 

)j \~ Do tro i n ~n·g· ~~-;-;~· --~_-o·-·-·jl~;·o~~~w·~-J~j-~~~g-o~~;-;o-;g rrc,s a ltijd eon 
mo·oilijk pu '·1t, v.-oJJ:eu nu cc lu\ :ki g is op s;elost, daa r rro Poter 
V E1.11 Zuy loJcorn boroid hobi:Jon c;ovondon clozo p loeg t e lossen. Hot 
g nat d nn ook Drimn on ~c tr a i u cn athousiast, ulleon, we begin
nen 's CLVondu Lot c :'-. . 2l': .J_ 2:_:; mD.n , :maé~r aan hot ej_ndo van de 
tr a ining is or zeker oen d erdo d ea l mot stille trom vertrokken . 



Dit is erg onbeteof<! tcgGnoveJ' jo tre.ine~. Heb j G vrnrkoli jk 
con rodon oitl iets oerdor vr.eg t0 gcw.n, zog dit dan even toc;en 
dogcne die da ploeg leidt. 

Ook is iedereen in deze ploeg verplicht alles meo to 
doen on niet te slnbc1Jd co11, (dit g e ldt natunrlij~c voor iedereen) 
vnmt d w1 houdt jo do tr c ... ining o:o on voor de meisjes die sorieus 
willen trainen is dit niet prettig. WIL 

\ 1 / . " \ '; I i / 
":~\ \\ l 1 1 / ~·(( BlA _EJI g_g_ __ ~_n __ , __ t_~Pl1l~_li e_, 

~' -~ -~ 1~ 28 April was ·voor 11 ATLODES 11 oen bijzondere do.c. 
--...:::S. ~ ' '!.:) , ..:::::._Ria on Co toge n naar Boveru i jk om er hun jeugd-
_:...-::>--""" · .' ~ leidorsexemon 2f tG lege;cm, vrnarvoor zij bijnG. 

;:://1'·;- . , -. · ~\~"-.... 1 n_j r1.2r elke Z2.t c rdagniddag in de weer zij1:1 gei;;oest. 
/ ////;// / t \\~ \ ~01dé:1 s~a<:sd.f:~ _ ~2~~ . glans, , uc.araan •:ïe ovorigons 

f \ \ geen Homvnt gotHlJ-C v J.d heboon. 
Ria en Co namens bestuur en ledon vr11 ho..rto cefelici teerd mot 
hot behe.alde succes en we hopen, do.t jullie nog menig jaartje 
do 11 ATMODESSOIU"RE 11 onder je hoedo wilt n0nen. 

Dat jullie mo t je vorr.rorven ken nis vele 11 ATT10DESA
NEB 1' hogor op zullen brengcm is voor ons zeker, ne wensen jullie 
dr'. a.rom met het trainen VQll onze Beis jes VeE";l succes. 

VAN Dr~ PETifNINGifäESTERESSE. ··-··-·- ------ --·---·-· - -~ --- -- ~-- .....,....,,_ .. _ ______ . ...... ~ ~ Ja hot is ~e er z o ver. Wil gAat weer mopperen. 
Heus j ong..:ms ik lcan or :;:üots o.C'..n do on, me.ar zo af en toe moet hot 
wol. Het bet a len van de con tri buti o g 0 qt te tr El f".g. 
Do meeste n eisj es moeten c3 orst genc:w.nd vrnrden en 
do.n hoor j o: 11 0h j n. volgende m.::"c.mcl dub ~rnl 11 • Dat ~ · 
gaat echt niet. Wj_j kun.non dat ook niot zeggen. -r· "tl i\HS 
Wij moeten 1:.~lle s op tijd betc.lcn, dus jullie ooic. "X.:i; ' '~'VJ 
BETAAL OP DE r.rR.LINING, IN HET B'7;GIN VAN DE r AAIID. (P v,· 
Is het vóór do achtste niet voldo.o.n, dcm wordt 
het thuis opgoho.ald, m2.ar \rerk mee on laa t de subs rnet voor 
niets komen, die meisjes hebben ook niet veel tijd~ 

Bodonl;: , do.t 11anneor j c lid bent van een vereniging, 
j o roch t e n hebt, mcté:.r ook pli chton, en do.ar is hot betn.len der 
contributie or eon van. 

Kan ik op jullie rokonon~ 

WIL. 

Mia de Wondt had to kmo.pen met een blindedarmont·
stoking, we hopon Mia dat je ondertussen weer eon bootje bont 
opgoxnapt on je zonnige gezicht vreer eens op 11 ATHODES 11 zien. 

Hannie Geerts is wel een pechvogel, 'ilas zo· juist 
vTGor op volle toeren aan hot tr a inen, nu heeft ze 28 April oen 
aét.nri j ding gehad en zit ze nog steeds met eon open vrond aan 
hanr. been. Han gauw beter Horden, vre..nt de 200 M. wacht op je. 

------
,GÁAN JULLIE 26 en 30 MEI OOK I1·IEE? 



wij mo}:on icdoroon Or O~[l attont, dat }J._:Î: __ G_I2_CcR-_9.. 0..0.U \l8d·~ 
str:i.jdon m<".g dcolJ10Hcn, :3ondcr vooral ;::i::;clisch to zijn gekeurd. 

Degene, die dus nog niet gokGurd zijn, colieve zich 
ton spcrcdigfito OJ) te govon o.an Hia Ineke-do Vos, onder c~olijk
tijdigG voldoening v an het v orsc:u1ldigdo bedrag. Dit is: 
voor 2uiajos t/m 16 jaar fl. 2,--
voor de.ro.os v / a 17 j D.oT n 2, 25 

Do Hodstrtjdon zi.jn momenteel weer ao.n do gcmg on zo"
als ieder j <:w.r doem volo v :.\11 ons HDC. 

'do kunnen vrcer prachtigo prij zon halon, club- en por
soonli jko records verbroken etc. 

Maar ••••••• o.li3 j o aan oon 1redstri j d ·;dl t moedoon moet 
je je la tc~i in.sc j:1~:ijvcn on dc.t inL'3chrijvon, dat 1:eor:3t gold .• 
( . - .. l , 1 ' ' l t ··1 du org2n1s orcnao vor cn1g1ng can ao J::os·coll VRn zo 11 1rec s -r1 J c 
niet alleen opbrengen). 

Dat gold ~ordt door Ria of door mij voorgeschoten, 
maar jullie bcgrij2:)0:.•. -;,'e l, c~c.l. t ~'.'ij dél.t grn.o.g terug 1;1j_llen hebben. 
En d c1_0..r or "-'J_ tj_jd oen helübo c l meisjes zijn, diG vorgeten hobbon 
geld neo to nc1n.cn of èl.oor z:Lckto niet op de v:e dstri j d 1mnnen ko
mon, J-;:unnon ·.-rij er o..chtcr.g_o_n lopen. 

Dit cJ.ocn uc niet F1ccr, v o..11 nu af aéln doon ;;:c hot Cl1.dor[3. 
Bij inschrijving ~ot~al jo ~ctcon of jo noomt het do eerstvolgende 
trainL:'.g 1~100 . Afgc::-1yJ:cokon? 

~-Ie t ko1f1t diki,:·j_jls voor, dc..t ionw.nd zich laat inschrijven 
en do lcJ'_tstG trnininc: D.ls 1crij de startnui1TI1o rs stc. hc~bbon, IliDt 
11a1J1r,;:d.g :Ls. Stc~odf3 hobtcn TJij do 1mr-1.r.:. o:l'.'s on toogangsbe1,7i jzen 
ach·i~ cJrn.'3. gc~t'.\~ach t. Oo}c dit l:oEJ.t iüot ncor voor, Je ~~orgt dus, 
d:_1 t ;j ·'.:! do tro.in:i.ng voor do rrndstrijd aanwezig bent. Ben jo door 
OD.îf3t ; 1.r~ c.1 ghocJ.cn verhinderd dan zorg j o dat het op die avond af go
haal" ·. ,y~·d.t, Kom. je z onder boricht VRU verhindering niot opd2.gen , 
dan Tiordt je voor eon volgende wedstrijd niet moor ingeschreven. 

/cc.:m het bovori.s t rw.ndo zal :::1 trong do ha..11.d nor den gehouden. 
Het uodr>tr:ijdc;E:;ld voor 0 en B-·moisjes is fl. 0,10 per nummor on 
voor A·-ro1cisjc~'l en dru:c1os fl. 0,25. De ostafottcs koillcn voor reke
ning v illl d::; v oreni ginc;. 

Ik wons jullie allen v e el succos in dit wedstrijdseizoen. 

,0.A-J\CQY..Q_O]l rry:u~@.E_~J;}JQ_ ·-
Jl·Io t ongeveor 50 man gingen we moodj.g op sto.p lai1gs 

Kr n"o_ntjo Lok . \To waren vol gooclo moed, maar vriston niet, dat onze 
kuiten voel to verduren zouden krijgci1. Halvor-rrnge worden wc door 
Toet OJ::i de foto gonor1on on sonmige bleven V."ln zonm1étchtighej_d 
in het pr1)':\:eldrac.d hanc;en. (Oh ja Hi a Gl:i.s? Tied.) En na oen 
snoei) j o ging on 1or;:.: \rn or op \!og . Na GGD. uur z agun TJO do oors to 
dorpshuizen a l nodorcn . '~ie ~3 t CèLon do ::-~po orb aan over en war on 
i,:,-. .Gldrn op het strand, WD.e.r \Je diroct .cu:tnviolon op oen flosj e 
pri:( en con }::ock. D :J.::tr.na trol,:kon n 1j onze tr o.iningspak1ç:on uit on 
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11olclc~.1_ r.12~0.:t.l d.c :;.;~oo, rnr1.e.rl d·-J i TL3düJ.l 

11as c;r :i..oz0lj_ g koud. 
;J G TT [Lr (.;Il. clJ'.'U]( op 

t o og en ~G hem niot 
~iordon vrn b j_ j c Per:. ar 
wedstrijden doen. 
G llcB.cLr • II; GJ:i o t z e.~.;:~:011 ---

Tio on, d~ar~c estaf ettc 
z r"10 en mot j o h nnd erin 
y;odotr ijd, nc~nt do 1ms 
a llemaal oen p l 2nts 
op HCtç ne.nr ttDE BI_,O K-· 
w o.G c nl.J. knal o cht ~":mcl go·,-rG os t. 

gau w t uru g ; - ri..n t h:;-b H1:ttcr 
Dus ~ingon TIO bnllon on 
g ang toc.;n do bnl in zoo 
D1eo11 t c J~l1gz n.e;cr1. D .::i..é1J~11.s. 
Q;ctr oi:"1:,~ol d on gine:;on vrn 
De a~b-c-mo isjcs toGen 
lopon , oa te brullen ge
en to en hardlopen naar de 
slar..u1. Dat 1ïmJ do l aatst e 
stond vo or. Wc zochten 
uit on daar ging do bus 
HUT". Jo"i:rnnor, 1.rrnJ.t h ot 

îV I J T' ~:,/\_ ~ Il? EN HIJ\ GJ_,_l\"S. 

Hi c vru1 Dru ilen, èl.iscum7orpen 
Lottio Pluboor 60 Mo 

· ·~·-·- - ." ." - _" ___ - --- " .. "." -~- · -··- ... · ·- -·-- . - ·- - ·- · -· . •· - ". - - -- . " .. . . " - - .J. -·-- .. ·-·· · ·---·---- - - . -

Onz e oorEito ;_r odutrijd iru_nr_en uj.j succesvol noo1:<.18n. 
l i..llG.C.JI'S c i :1.d :L gdcn 'Üj vori c; j enr t ogen dozo p loeg to Ro tterdam 
l.>' (·•l -1' l'k Yl" 1·orl;t»1'.l -•r"..; "'~ ·,·1 -,J·l;·(: i-G·-"li".-·i nc ·{- -rr r-.Y'I LV::; ï-î r:• t i..,,,88'='+ V(-.r~ •..:.;, · '--·-t.;·· · ' ___ \.....l ",.) V..L .. ..J_ . ~ .J_t.j l..;1,,.,.... __ ..i.. ~-. ..1.. U J .. , __ .; . . uu V l .t...:...L 1\ ••• . ~ . .,,_ \:,.. J · ·· - i...J u •" 

hGucondo is, d Qt ~ij vooral bij do jougd V8 l o lichtpunten zagen. 
Ü '.lZU 9:·P1.c::.:L.s)_9_s_ di e voric; j ... n.r rs.o t 9 pnt. do Oj_1dorspi t moos ton 
d o J..v cn , 110!.HJ..On nu nu t r3 lJ:~t . Voor a l do 60 Il . V D11 Lot tie gtng 
or y>1"ir.:.o~ cloor in r ~~ a [3 sec., \-;·c.o..rrncdc; ~~ c J.1ct o~:} F.\To1-ïcos 0.11 O.I:1er>~ .... 
hoff stcanrtc c lu~rocord ~u t 0.1 soc. v orbotcrde . Profici a t Lottio. 
Jolz:c 'l'L~~'J.c:;.'.'Et:'.n on Hin v.d. Goes 1':: 1No.r~cn n:0t ros:::i . 9 Gl1 9 .1 soc. 
ook n i et slecht V\) Or clo clo..g. Dozo tj_jd2::1 km<..n c11 d oor :ül e drie 
nor; ruim v erbe terd word cm 1 het '.7,i t e rin. Goed t r a :L nen n:10.ar. 
Joke u:J. Lottio dio voor 1 t eerst O}J ' n uchto ':.-adstr ijd ui tkWE'ILlG::'.'l 
d oden hot op vors~ringon ook niot slecht en met 4.24 M. on 4.22 M. 
h .'J.r1 ldc :üj de voll cJ z.ege binron. Ifor j_jlco Boons st :Jotto f.3 . 5LJ" m. 
on y;cr d ovonoons oorst o . Op naT.c Jo 9 ï~ . :;:r~:tr i ~j 1i::o. 

I, cdo~CJ. onzo 2.-n0J_s_j.Q.Ei. vor i g j nn.i~ oen vorlil'iEl vun 2 pnt. 
ook nu ' :: 0 J.1don :~:Lj ho t toc;on do Vj_ctoriaant j es n i_ ot bol•.7orkcn, 
l'Wnt nu JJi.c~on z ij eet 3 1mt. 1::'1..c~1tcr . Mar y v.Duff o lon wr...1.s op d o 
0 0 î1 . mot haar 11.1 s e c. d o vorraosing, hoewe l verspringen t ogen
viol. Mar jo vi e l iets t acon met haar 11.4 sec. on verspringen 
L~.2C I',I ., ll-.:'. t:ll' niet go tT curd Tiarjo, je ho.d w2_arschijnlijk je d a g 
n i ot . 1 t Zit e r ~ol in hoort Mng~a Ko ols die buiten mededinging 
;:w.:; cl.ie}? v erbeter do op cHc slcchto b aru1 h e.Hr persoonl i j1c record 
on J..i OT> 11. L:. s oc. Do..t kn:J. ook 11 soc. worden . Henny Borc;cr i ng 
s :::.ironc 1 . 25 I' _, ., t ori. ijl Lydi.'.'. Ja•we net lw.a r 1. 15 on d or hrcEU' 
ku~11cn blouf. ( zou hot nie t con buotju liegen ~an het ~o inigc 
t1,.., -['~i11cr1 Ii::d :Ln.?) 

Voric; ~j 2.0.r oi.ndigdo do ! ·-.:--:Ps:.:L_?_,iC2.ê. goli jk nu word hot 
·ucn punt onvcrschil v 2.n -lO ton onz(,:; c;unstc. Gea ~J l cof mo t h:--.aJ_' 
9 .50 Fi . slechts 0,10 en . on der ha~r µo rsoonlijk record. AJlos 
g.:-:.at nt e t j_ncons Goµ . Anneke KooJ..s , di o ter ol f d or ur e i n mo os t 
~nllan op hot discuswor] en ovor trof z ichzelf ( on ook onzo v or 
ïïro.chtj_nc;) en nord c orEd; c i:cict 23 . CJ2 M. 'I1onll'y Bouaan en Nïart 1 e 
Wi j khuizon Horden op do DO I\I .A r ~np . l on 2 i11 11. -~ en 11.2 sec. 
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Do d-~~c_s,;."·.o_S:_s_t,r_i_td_p_l_o_og_ verloor vorig j 1::.ar met 3 pnt. 
nu ;;rord hot oen ovor .:innülg mo t 10. pn t. Délt T inoko de Jong oen 
bohoorli jl-;:c versterking voor 0J.1zo d amesploeg is, kan mon begri j ·· 
<!en. Zij werd lsto op het vorsp1"'ingon mot LJ-.95 I.1., vvelJco spro:1g 
zoker 4.30 M. was gowcost n ls zij niet was toruggov a llon. Jo 
ziet TL1oko het zit or •7oor in. ·r.rrc t 4,66 I1:I . blc of Ni eske onder 
h aar ku:.1.·1on, ter;;rj_jl Anneke v.d.J?ol met L~.L~O II . h e.Rr persoonlijk 
record mot 11 cm. verbeterde . 

OJ) de 100 on 200 TJ:. ii/8.S Stien Scharleman van Victori a 
opporrcrn.chtj.c;. TineJ::e on Nïcr:.ik e wordon resp, 2 en 3 in 13.2 en 
13.3 soc. Tijden, die de b ann in ogenschouw genomen toch niot 
ongunstig zijn. Hot spoorrrer pen VEm Jo Hovestad leverde een 
eerote 9laats op 20,40 M. Keurig Jo je vcrbe~erde hiermee je 
IJorsoonlijk record met 0.25 J11 . Rietje v o11 Drunen had het speer
werpen goed te malrnn, -;Jan t mot 33 .19 M. verbeterde ze het op 
haar eigen no.am stao.nde cl1J.brecord discusvrorpen met l .Ll-5 M. 
Gofclici tooTd Rio. V2.n Gorda in tre.ining z iende ven;-achtton we 
ca. 34 M., d.io 29 M. viel dus VTDl iets tegen. Nu is het jouvï 
.b \)Ur t GG:r' cl C. • 

":':~crcri_ hot vooral de darnosroservo s die vorig j a8.r voor 
oon groot d oo l dor 1mnton zorê;'cfö:n-;- -ö-üïè--i1u-··br a chten zij h o t 
l eel:t1runa2J1dcol dor vrinst n.l. 21 :rm.t. 

Aus do î:Iooy ï!Ord lsto op de 10 0 r:I. in 13. 9 soc., tervrijl 
Eofjo v.d.Goos zichzelf met 14 s oc. overtrof on haar p ersoonlijk 
r e cord ni_ot 0 .5 sec., vorbetordo. neus Eof; e;eloof rne meer 100 n . 
lopen . Het vors:prinson van Ria I.nol~o on Ans vi o l iets t ogen , toch 
bezette zij mot 4.39 on 4.37 M. do eorsto t uee p l aatsen. 
Tonny v a!1 Y!av oro:1 loverclo con prima pres tati e door 29 .13 M. met 
do Flpccr to vwrpon on ho.2.r porsoonli jk record to verbeteren. 
Wie v~n onzo spos~worpst2rs vor~otort he t oersto het clubrecord 
v a.n ) 1.05 T'I.?? 

Du os t af'ot i; c; s vrarcn allemaal voo1° 11 A'i1MODES 11 , allo en 
onz e Otj es "dor c!.on c;udis:::-,-rn.lj_f icoerd. Alles knn je ook niot in 
i noens l eren he, j uJ.lie 
uan t n u al l agen jullie 
lI.~~J:?-~.~;.~~~n :_ 
D 9:.II\.~~s _ _y7_~q_s_·0-~Jj_dl'?_ l o_o __g_ 
100 M" 
1-rr·~-ä.8. Jong 
2 fJ. TTull ems 

tl o o _ _e;_~~I)T_• . 
1(2 J . Ho ves t ad 
3 R.Oohen 
5 A.v.d.Pol. 

}~q_g_ C'._l_~~G_C2_t~l 
2 H.v.Drunon 
4 1r. do Jong 
5 J.Eovostnd 

1 3 . 2 
13 .3 
13J1 

sec. 
Il 

Il 

1.3'.)i\1=. 
l. Yj 11 

1.1011 

9 . 69 frI . 
8.'?1-1- Il 

'l. 36 Il 

P-[-lf~·~C.F~-- .T.~"ê ... ~_l..lw\-~~:s~~!." 
loo m. 

tijd be loofd e ch t or iets voor de toekoms t; 
0.9 sec. ondor ~e t clubrecor d. 

~200 IvI . 
3 '(}.Tfo"0rbooro. 
5 A .Schi llcrt 
6 ~~ • J ansmC:1. 

29 .6 
30.8 
YL.i3 

sc::c. 
11 

discusrr. 
y·-11-~v-:-Di~-unon :53 .19 r,~ . 
3 G. Boerboom 29.005 11 

4 IJ . Wullems 25.14 11 

tl 

VorsDr. 
'f ·T- ~dë."Jong LJ-. 95 l\ 
2 N . >Nul l oms Li-. 66 
5 A ,v. d . J'o l L!-.L!-C 

.? ..J2.S3_ E3El'.~.!-
l J,Hovest a d 28.4G 
2 R.v.Drune n 21~. S" ' 
5 G • T ah~k en 19 • c~ C. 

lj- x 100 iVI . lste 53 .8 s ec . T.de Jong
G. Tak;rnn- R. v .Drunon-N. Wull ems 

4 x 100 

ver snr • 
•. . __. . ._. · - ,._i,. ·-..·~---

M. 2e pl. B.N. 58.1 sec, G.Boer
boom- A.Schillert- T .T ol.ç:ken
A. v. d .Pol. 

I -1~ ~-c'fo- Nooy l ~) & 9 
J.Lt .6 
lLJ-. -

s o c, l R.Inoke 4. 39 I I . 
p._o_QJ.S.8-12.~. •. 
1 A.de Mo oy 1.25 N 

5 T. v . FaV8J~en 
BNI. E . v . d. Goe s 
disCU f:J\lCI'POn 

2·-if ~ ·v ~-ér. ·crüo.;;; 
3 T.v. VTavcron 

Il 2 A • d 8 Î'Io 0 y LJ- • 3 7 11 

11 BJ'!J.E .Claasson 3 . 9 1 11 

:' ;:_ ?_e; __ o_l._ 8-.h. 
22 .015 l\'1. 1 R.Inoke 8.79 11 

1 ó • 6 5 5 11 3 J:G. v • d • Go os 6 • 9 5 11 

8 

2 R.Ineke 1.10 11 

BM. E.Olaassen 1.2; 
S T1E)orvr. 
y ··ÎJ.1·-:·-v-:w·averen 
2 E.Olaassen 
Br/I.R. Inek e 

29 .1· 
23.8 
24,0' 



L;. X 100 

f~l-8.ip_:L·_:~s. !-\·~ 
. c.o :G.[. .;;~o_r~s:c:.,i'l_4_ 
I T-.Boum.:m ll.~· s. 2 '11 . Dorn'.lrm 
é. ï"J: . -;-Jij J.;:huizcn 11o2 :-s r ~: o - H j kh ~ 
BN.G~Vurm:or~n 12.l 

tl 1~.~:~ools 12 Q 2 .E~J)_s_:_~.~~~ . ._~ 

4. 1~1 IT. 
3.97 11 

I\ilooy·-:E:~v.d.Goc.s . 

(~O.OJ~:f3~~'"'"~C_ "-
2 J . Lnoynsoorg .1. 25 n. 
3 ~;~ .Ji'cmü s 1c20 11 

cliDC1.~:JYT. G; 1~~ :t-Cool8 19 c52 T~ . ~~o..-c.c.1 .s_j:_e" 
'f - J.: .·:;~-,:~".::'TD 23.92 · --.3 r..r.: .-J ij}:h.16 . ;-\9 11 2 CLVorü~cortJl"l 9.50 M. 
2 G.Vorrr1corcn. 23.15 =I.f;rT .S.Schof .111 .• 29 11 3 rJ.'.Dourc.a.:r:i. e ~66 11 

L~ x ~", (î E.A l stc 44.G suc. CLVormoeron·-J . ~.Cnoy.o.sberg-T . Eoum.an-

EP.~_sj_o_ê_ P_ •. 
80 T~" 
"2- -T.'~ ~~v .Duff <) l on 11.1 s . 
1-i- J\I. ,SelJ. :i. ~~J~?cro 
DT·'l e i'I . I~o o l s 
di sc:_::.sY:. 
·2· ~I· " ):].c}:--c~:c r j_ 11c; 

L!- J . . :I1 r1~.:\.:u11 

11 _"t- 11 

11 Jt- Il 

?0 .8G T.~ . 
l/~ a 'l-1l ti 

E>LI . ~L .Kcols 
j~~r::~ . TJ . J c.11 s ;; 
}~ (2f5.~J..J.:.j;5) 1~. ~~~ 
~) L ~ V corco.1i:1 

Lj., 1 7 Il 

Li-, ... ·- !t 

E~·T.L.V,l urman 15. '~ 0 11 3 ,:_ï.Be:r&,,crü1.g [,,BQ tt 

I1ff . ' Ti . j Jdm i zon. 

p_o O_(];_Ljj!_J;_'_~-
1 {~2 II . ~J cre;r.-;r:i.nc; 1,, :::?[; 
'.) L. JD.IlS C l 0 -'-> 
BM. R.Ulas 1.18 

·Ll- x UO l' ~ • lr.:itc Lj.~ï.2 soc. ~-: . v . D-LJ_f:felor. -· J_,. -;.Jijts1ncl.'-:~ . S chj_-'?y0l' S·· 

tl 
T..I . I \_oo ls 

BTuI , L+G s oe. L. v.d. Vo.:; oc-J. '11 ~'_Ll\:cn-~H . Ijorg0r j_ng-IJ. J D.118 o 
_Q. ~~11~_j._s_j_q~~--
60 YT . v,.. c; J_,n-i JJ~ . 

·r - L-~l)--J_l~.~J")ü0J:1 2 a3 S O Ce 1- ·:.1 ~;f:i_:._._:~f=:.er121a11 L;.<2i!v r~ . 
3 R.v.cl. G:Jos 9.1 11 ~'. L. -:J:'.uc;lrnor 4.22 n 

~lQ.0_3. ~222·~~~-. 
2 J . rf1iJ·1L_GL'l8.ll 

3 :L .}0 lugboor 
1. 20 L~ . 
1. 2 0 li 

BT1·'I . (T . 11 i :.:·1r~or111 . ~; . -- !t Bl~ . 11 . 8 t1,c··~.~~1inc4 . 09 tilt BWI :1 l. :I • ... 1/ . cJ a ~~y"·~cl1 ;t1.10 11 

' lç_()_g_c;_l~ê_'t_!_ 11 j~ • V • d . :'.}O <;:i ) . 1+5 tt 

1 II .1~1oons c.5:+ II" L~ x GO Ii:!~ 3~5 .~~ s. god j. DJ.\:-,7 . ~T . 1I1 5. ElJ~1J.GrBr111 .... 

2 H.Strc2;:F:ti:n.g 7.7Lt- 11 R . v . cLGoo ,s ·-H ,Strcn•u:üng·-
Bl\1. Id . v. d " ~~·5rJ.:11. o 6 , 62 iï J~ ;) P 1 tl l_~(u o 01· 
4 x GO n~rwi: . E~Zr;c,i10nburg-S , B~cJcs~·1a-r1I.~:Joons~I.v.A'lJs 3'7 o7 sec. 

d a t ••••• llet r osult r·2_t van on~rn ::i,;o..:;c:Jc OJ 1 ~orr1st van do vrintcrtrai-· 
:i.1:t J.1@: i1,r:;_ c=t o c~ OJ~ s t u "'.\ · c cl s t J: j_ j è. e: ri rn .:-;J~~!'JJ [~ar" j_ D • 

dn.t .. ~ .. 011~,~ o ZD.LLC1\TC1 ort\ ;'.:J.J1C1cl:ï.::.1 s r) D"L 11erJ~ :; Jing \Tl~il.LLf?~t. 
à_Gt •• a .• • -\ ,,7 c.·, lJij clo ~. 10.Ï'C}~OllJOOJ~· ost:"'.:2ettc :n1• .. ; c~ 1~ IYU.bli.ok h t.1c1c1cr1. , cl0.11 

~~1e:}1J. j. [~. GL t 1.1J.. c t j_ c~ç_\70 cJc t r" ij d" 
dat . ••.• or b ij de ~cds trijd Atmodcs-Victori~ weer d ie ochto 

go~ s l li go sf e er hoors to . 
d n_t ••• · •• clo Atrn.odcs[~noll, d:Lo i n ' T:lov crvii j~:: o.ls loerlin.G;;Jn f upgcrn:··· 

clo 1:01 \) C !.l ~odel J :lo.s lo:;:on . 
cl a t.,, •••• o.nz.o donat1·icG A . v- . cLCoJJ:.: ~);:: ï.Ic i i n h o t huvrelij }~sbootj o 

dr1t•:.l••• 
d f1."G .••••• 

otc.p t n1ot PGtor-i T1cyc;r . 
do~c ooJedcling vor gcz 0ld Ga at vrn1 onzo 
clc n8gon cl c·.ï•1c s d i e l1C\.e.:c .lü.m1tcrdc..m togo11 
(" , ; c -- .-~ q f'"1.L et }r ' , ... ,...., , 1 ··,·l ( • ~' c1 1 !":) r"':l~-1 ·p· 1 r)T (~ ' _l'L".ü\i ~ "---- li'" _,_OUc.u. C . l . UJ.C,, u.gvL vO .... gv_l_ü 

is r~i. v,/ ·- ·1 'v'n li 
c -·-, 
c ...... ~ en L l~ ~n 

beste 1.ron~:;on . 
not zovon prijz r '., ~ 

clubblad). 

prj_vó r~dros : · ·• 
Duvonvoordcstr a at 30 

r: 1~:.:c1s:tdo.gcn: 11·fo.o.ndag Gcd,Ouclo Grach c 
DoLderdag Florosstraat 
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Zntordo.g Di ezostr ant 



2c jaarganc no. 16 Juni 1957. 

O;fficioel orgaan der II.D.A. V. '11.'I'J'/IODES;;. 
Sccre tnriant H.C. Taklrnn, Tro1apstrr.w,t 49, 
1'onningmccst0rosso W.H.v.Opzcoland, Lclidsovrt~ 502, tol. 36910 

\ Rvclac tio-adrL.S ~ H •. A.Inoko-do Vos, 2o T~1oomsstraat 39 9 

Clubarts : Dr5Wichorink-Wogcnor Sleeswijk. 

~L~----------·- -- -·--·--·-·-------- ---···- -__ ". - -·---·~-----· 
'" '/ (:::--< /"/ 

,~ (' "< 
- --·\ C'--. ":\ i____ y~~"~'l'IE!lL~ 

,/ \ <:_~)(,, 
. / '/ ..=;: \. ~ Do vac:-rnti c ti jd is weer o.angobrok::;n. Voor do stud.crondo jeugd 

s~hcidGn zich nog enkele VlGk:(m vau do grote vn.cantio. 
/ 1. \ Kaarten uit binnen- on bui tcnland worclcn bij ons sccrote.riaat 

ontvangen. 1l.1J.on ecnictcm van 00:1 v1olv,;rdiE::ndo rust 9 na. uon jaar ho.rd 
werken, studorcn 9 proi~'v'-n, examens oto. Nu j'l, 9 rust. 

Do traininc gaat ocht::ir govmon d.oor. H:'. tuuriijk is or oon da
ling tu constatcrcm in de: opkomst / d.och w·i j v,;:r·trouwcn •;rop 9 dat nioman~ 
zal slabakken 9 wa;1t clu wodstr ijd.on g".an gGwoon door. ;;, 

~- /-,, <,,,/ Ik h ;Jb hiLTbi j vooral hot oog OIJ de 0fcit.:tfc tt";lc1.;n:9ioon-· \\ ;.' • .·\ P 
1 18 ~ . D . .'.\ ,,. ~ •• "L sc:i11ppun op .ü.lt'"W3tus" O"lr is tr a1.11inc; voor nodig. 1\ o • 

\~· J'" /. -...... ~ ...... Er zijn divurcu nic1J.wclii1gcnwcdstrijèlcm 9 voor do ' 0'·" -- 1 
?- ', [ (;.." ,,·11) ' 

z,g.n. D-lclasr.wr::>c Ik zou tlivcr:::tv ni'J~1V.\tl.;t11:;'-n1 w:ï:lon r '-; • 
opvvc 1<:kon, do0 ocno mee. Van wcdst:c i jdcn loer je hot \..._~ / ~Ç 

t l) , · t ·1 1 d' t f , t · t ·::r t · · "·-·., ,,,..-·-. ·ryr:""' //"' ,,,,----moes 0. "on,;: nJ.o - l i: .can l" o G.él nio ~ ho ziJ··n '-.: '- ,,. ..... 
allolilaal nieuwelingen, wao,rmodo je; in do strijd komt. ,'. .-<::~_,"--.. :_,,...--::::::_/, -·--..~ 

ScbTOOLJ clufJ niet Gn :probeer het ;Jens a 

Ik bcsJui t r.~ot dog,;no dio gusL1.2.gci. zijn voor hë).ar examen~ van 
hart e te folicitoron, dio nog op ooetcn storkto on succos toe te wonsen 
ou allom0.::ü vurdcr 0011 plcizicrigc v~,c ~ ntio. 

J) :.:izo l rn:.i.tu t c wens is nc1tuurJ.ijk: ook bostornd voor J)r.rfichud.nk: 
on onso trainers. 

RIA INEl]~ ·- DFj VOS. 

!~~rr.T~J~.'.1-~+-~ .. _1 -~- ~ A 
111.Gt i ng.J.ng v a n J)insd.ag 2 Jul i wordt onze training yu~plaa tst 

naar do Klowrlaa:.L:~S_:~:d:2~~:;~ V::;,,l::.socrotarioat. / l (~f\) - ~~-~· 
J 1 \··\-\ 

!.'--=-~) \ \\ ... -.............1 ' 1 • 

Tot onze s1;ijt gaat Wi], ons vorln,tcm 9 d.aar hij 7 Aug1).S'~u~ •. ~ : i"· 
in di enst moet. Jarr.i:KT Wil 9 wij hebben je onthomüamno al ti.j<t~c c1r/G~~~ \ < ' 

wt.10.rfü,crcl on je. hebt jo stocmtj o bij~c:drage? om unzc: vorcnigLi:;/ ( . Xf· ... 
op oen hogcr peil to brengen. Hartoli Jk clan.K voor do good0 l._

1 
/ . __ 

sccmenworking. \ \ · "' 
Wij zien j o toch zo af en to e nog wol eens. ·-D· 

J1~aastricht if3 vvc l ver 9 mo.D.r imst:,;rd.';1,m ni e t on dat ÜJ . ('-..... . 

tocl1 je trekrlloü~t --r . Wil lic:t :::~-~~~-goed. · . . ~ '- . .. . . 

~ -~ KClOP'I' :BIJ ONZE .ADV::.iRTJ:;;J.BRDJBI?S ~ 
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]e in on~; vo:rig cluYolad 
in "DE ATT~ODEJYRING 11 opg,,nc;1~on. 

Voorgost e ld 3ls niouwo lidg 

A.Alcle:n's 
G" d.e J,o,at 
R. v.d. Linc'lon 

8- 3-43 
ll~-10-?;-5 

20-10-44 

NIEUWJD DOJ>JL'l1EîmS g 

No~T-:-l:îovns t'~-lrfën c. Ort. 

I!: ~ v.d. Pl 'èB 

li.o WnrucrJ_0,m 
J. Zonnov(;ld 

19- 11-44 
23-- 9-41 
7- 8-46 adr:::.J:i. 

Wij hotcm beide n hartelijk wolkom els ondorstuunond lid en wij hopen 
Ellen, dat jij volt=r.cnd ja;J,r onze 3·olodc:ron komt v crstcrkon. 

'I1R:~nJDJG; 

Wj_ j ma,k'.J:i.1 alle l oeien er op a ttont , de,t onze training met 
ingang van Dincd.ag 2 Juli worri t v .. I'J)1':10-tst n ':oar de Klc:ivorlaan. 

Dnc onze tr e.ining:.:10,vo:r1clon zi jng 
1 c Dinsfü•gs- on t c DonëLordc,gs9-vomlB van 7 - 9 u. op h(:Jt sportveld aan do 
ICl c~vur l nG.ï1.. 
1 ~i VIo c ncdac;sa\iror1d s:peci a.licatictrair1ing voor clo d ;J.e.rvoor aa.ngovvozcr1 l odor1~ 

's '\'\lo,;ncdagmnicld o.gT A.dspir z.nt ontraining aan do Klcv.::;rlann van 2 u. - 3~30 ''. 

Na het uikomcn van ons vorig clubblad kr~eon we b ericht, 
dat ons lid JoD MortGns rc'.od:::; twee n:aa1.1clc n in r_:cn zicknnhnis was opgo
nomon. Jos hot is wol l e.at, je bc1t inmirlclcls <.ü thui::3 gci;:;);rn:m, Jn'<,ar 
nogma9.ls nmncns alle 10clcn h o t o. ll crbcstc en oen ~llgchccl herstel too
g0wonot. 

Olga 3ork:hoff ha.cl hot ongc1uk om in J.mstcrclam mot het ver
springen mot h<:!.2,r :Jpi:cos in h ::tar ving'"r te springon, hetgeen con nogal 
ernstige: vingorviorn::. t c.ngovolg-.; had. 9 nnt do nodige pi jno Van?; :'1 fr:prckcnc.'l 
rnooct or oen dokt:Jr en kr ::i,wr,:on aan to pas komon. J'11oiskc, je hcu," ;jo kra
nig gehouden hoor, nu ;~1aar c;auw b e t er worrlun , 1mnt ;je wc,:d; wo kunnen je 
niot rninsu110 

'ronn;y J anDma 
manr innid.dcls alv-:ncr (lO n 

Zo ;üot nog wol vmt rüps 7 

woor bij. Wc zien je weer 

SpiJ::usz~1k:jo 

lihlblco:m 
clubinsit;nG 

is in h aar nous geholpen, 
heel oincl opgokilck ~)rd. 

maar clat komt ook wol 
gau-iv hó Ton. 

fl. 2975 
Il 0,60 
il 0985 
n 1,--

Á voor op je; tr ".inin::;rê:p'D,k gratis o 
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WEDSTRIJDKfü'UlBELS. 
-~ ... L----~ ..... L - oM"• ' -·-..... - -...-.'-'"'--'----·"" · -

Onnodig is t o v Jr Lloldon9 dnt een on ander goon good doet aan 
d o ploeg. Bov"rclinn 110.rcn or nu vior numr.:crs onbozot. Rcsorvos konden 
ni ot E1cor "boTcikt word.on. Stc; l U gerust? op gcon cmkol nun:rner h oeft 
"-A1r li.LOm,;s il on tbrokon. 

Iloch na clit g ebeurde zou ik de Tc)Chnischo Cor.1r.:.issie willen 
vro.g (.m "Is or v oor dm.1es 9 die van zo -.voinig cJ.ublic fdo blijk govon 
nog wol plaats op de extra tr :üning is Woonsdn.gs:i,vonds? 

l!ïi jn inziens zijn or onder d o niou11uling0n r,1cordero mois j e s 
mot aanleg on onthousj_a sm0 9 die met wat extra <.l.é:\nde.cht 2.an do voor hon 
g eschikte mu1u,1crs? in d o t o,)k ,)nst con go oclc vor~1t orking van onze wod
strijdploog kunnen bctckcnon. 

Voor bovongonoomdo wodstri j clon t o Rottordar.1 op 14 Juli raochton 
wij voor Niosko on Gonny c on invit :i.tio ontvangen voor de 80 rn.horden . 
En nK1ar t rrünon! ! ! 

RL~.QJ1.~}_8.~) .25 L_ 
Op clo 10 b os t on r e.nglijs t v o.n 1957, wolko in do athlotiok·

wor old word. go:puhlicoord konen do volgende l:.TllODES-dar11os voorg 

7 Juli 
13 il 

14 ;1 

14 Il 

Vries 12.0 s. 
12d tl 

2C10 ]\([ , -r---- ----
9111 Toclo Jong 

\·) i' r,_,, 

26.2 s. 

,/ fl l .r . 1,
'f ,, ''j ·' 

Nationa l .:j :~B-ko.npiocnscho.p:pon 9 Ilon Haag 
JeugdvF,c~stri j Jcn 1 Lc j_cl on 
Ni ouwc1inccnw,::;dr::tri jdon 9 Za2,ndar,1 
Invi t r~ t i ov-rcüs t 1'i jdon 9 Ro ttcrclo.n. 
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-~!l~~Mimri~ AJ?::'L:-_'~_ATr~c::::i~;si ~ --9!~ m~_'._'._LOU __ B~?.AAIG'f.ANZlJIL1_' • _ _?6-.5..:-.57 0 

Vi j;f ni euwe cll1-bre cords v 2.nz Nieske Wullems - Gerda :Soerboom-

_r!'._~~1-~J~'.3...Ji.~.3:.?J.lg ( t',:~-~ ) --=---4-~_l_C'.:_9 n. 

Op do~e wedstrijd zijn diverse clubro cords weer eens scherper ge
st olcl 9 do ch niettemin nogma a ls v oor v e r o et ering vatbaar. ( We mogen wel 

· prober e ~1 repe n voor i:nko c1!spri js zien t e krijg en, W'1nt we gaan h2ast fail-
li e t!) rJ1i neke n am ni e t mi11dor dan t v:ee r e coj;rls voor h aar r ekening en 
wol de 200 M. die me t 27. 7 s oc _a op P2,uJ a van Egmo nd c:li r n a a m stond en ver
b e terde dit record mot 1 , 5 s c c1. en br acht het clus in vliegonc1e vaart op 
2Gc2 s e c. tervdjl dit ook een proEto tie n a.ar d e .A - k l a sse bet ekende ~ Het 
v er s princon, ~at o p Ni e s~o s tond me t 4, 96 M. s t elde zij ook v ee l scherper 
on bracht dit op 5~34 M. Do 5c50 Mu zi t or ook veer i n Tin~ko . 

Ni osko 9 ~ie dacht , dat l aa t i k niet op me z i tt en en v erbeterde het 
op haar oigen naam staande clubr o corc:. 80 r:<hor d c: n mo t Ocl sec. on br a cht 
hot op 12 s oc. Wocr op naar d o 11 . 7 GGC . Ni oskc , Gerda Boertoom d a cht on 
nu zal ik h e t dis cu mY'cr pon v oor EÜ jn r ckcni:1g n 0mon un j a he t Juk to ( Corda 
ma ak je a l tijcl kwaad) want zij v ·)rbo t cr d c h c:t O IJ Ri o v an Dr <rnon ntaando 
r o cord discuswer pen r..•.s t 6 cmo en br :.tch t h e t Oil 33 . 25 M. De 4 x 100 M-·p1oec; 
b osta a nd o uit Tinek e - Go nny - Jüosl :o - T•)nny bracht en h e t r c coi-d v a n 52 s ec , 
op 51.6 so c. Al lcm~nl nogma a ls onz e ha~ t olijke fo l i ci t3t ios. 
J o Hov cs t a d vorbot er do haar per s oon l i j k rooa~d s p0er\:orpon on bracht dit op 
28 . 85 l,i . on wc,r d hi cr rnGJ.o t· . .v"L:ccl e o Pr i ma Jo. Ann d -::o S·;)hil l c;rt promovr:c1".:o 
op d o 200 M" naar do C.-·kl ass n . J3ui t :;n moc1.odingi.nc worcl ur 80 llilo mcis jes g .:
lopon9 di e d oor IJ.[2::r ;y van Du ffc lon vv,.;r d gewo nnen i n do L:curigo tijd van 10 " 7 s, 
lVIo.gda KooJ.s c1io u c,rdt steeds f oll cr on wor d dor de in 11 s e c" Jo zi e t wat 
tr a ining v or ma g ÏJT<..:.gd J,. Ei nds t and A.DL 59 - Ar:::'N!ODES 43 punt ono 
Ui tslagom 
Rt .. , , A 
~!.__:__~~-~ -----· ~ 
3 '11 o Bouman 
4 Ivi _. 1.Vi jJ.~ln1iz cn 

100 :;:,r., rü:i.r,1;; s 
------~--~· ·- - .... " ...... _ 
3 T. "Boumau 
4 G, 'l1é:.l'.:k:cm 
2CO M .• è.aL11·; s 

llol 

T~0:-cro-sö;;g 2 6. 2 
4 A. Schillort 29.8 
80 Mamo i ~j os BaM. 
2 ·ru . v:D~1fYc 1 e 11-~-10. 7 
3 M. Koo l s 11. -
4 11i , Schippero 
5 J.Kn oynsberg 

11. 2 
ll. 7 

so c. 
Il 

I l 

i l 

Il 

Il 

!I 

3 R, C:c•h c n 
,YOTS 1:- J'~LL~_f?n 
2 11.do J ong 
4 N, Wu l l cms 

L35 11 

d a m,,s 
5d ~ l l 

4. 56 il 

4 x 100 Mo 51 ~ 6 so c. 

di s cusvrorpc n dames 
2 ä:-B~°7)r."b:)-O!iî --·· 33. 25 M. 
j Il " \t "TI'!:'·:1:ri.cn 3:l o 4ó îî 

80 M.h~ rden da~es 

4 x 80 M. bui ton rr udcdinging· rn'! t 
J.Kney nsborg - M,Kool s 

I,I. --v"D:lf fe2.·:-;:, ·
~Vl " . iH:i. jl::b.tli ?'. -J~ l 

4- j c 3 so1_:, 

V'1:-- / JJ vo 111i;"if!:'\Dsmn ,. D"'=--~~:v ·· · 17 -,;, r-,, ~ , .,, 'n.,, ,- ,, " ,., .~ _r:: ... 
r_" ' · -•. }?-/.; ~v~~,. L Iu )r.;~ .J -.~~ . i;":._!..?.!...!.!l_:d~.::;R ..:.t.::~3~1::.''..:~::::~ -~.~ '._·±;-:;:'.:.:r_ . .J ' )- ,;::) 7, 
' r -j!(.-!'. ~..:. · . / l? :1. · Door z ioktu v an NiosI.~e. een b:L j n a zekcr o :;; :i. aa:bs in do 

. ~:1'~. - -- \ 1 _fi~~!~-o~~"j;_ cl~2(-am:p2-_(_).~ ah~:L_~kokc::_11~·--------·-
/ ..... l \ J ar:ir11or 9 da t Ni osko v or s tok moe st la t on gaa n (zelf kon ze 

· or om li~. o. en d o g ,:holo dag v-rar cn haar ged a chte n bij d0 ploeg)? want oen 
bijna z ok or o ov0r vvinni ng op èlc hord on on a l reke ne n we ma ar 1 punt je me er 
voor d e 4 x l~O Ii. h ad ons n aGr do dor J o pl a ats gebra ch t. Helaas hot hooft 
ni o t z o mog,~m zijn . In do hë:'.l 70.n ho t s t c,t ion wor d gofluistord 9 zonder Nies 
kunnen vvo Viül t .orEgI: ::,r cn . lkJn j e~ r.r.ü 9 wo zot t e n door e n ma ar goed ook 9 want 
kond on wo v or i g j ctar sl ocl:. ts to t do 7 /8 ytl a.a ts komen, nu b e zet ton wij de 50 
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plaet-Cs mot 14 punton 9 waarvai1 Tineke de Jong mot haar derde plaatsen 
do 200 M. on verspringen hot leeuwenaandeel lovcrdo. Zeer moedig was 
invallen van Tonny van Wavoron on Ria Ineke op resp. do 200 M. en 80 
horden, nummers waarop nimmer v:ord gotraind. 
Ui !_slagc:~ 
200 ]\;1,, 
3 'L,d3° Jong 

T.v.Wavoron 
100 M. 

26.4 s. 
30.9 11 

4 imt. 
d~scus:y~~ 
8 G.Boorboom 

10 R.v.Druncm 
spoorworl?OJl 

op 
hot 
M. 

T.Bouman 
G.Boorboom 

80 Mo h01:den 
4 G.Ta~à:ên 

9 J.Hovostad 
13 R~v.Drunon 
~ogolsto~e~. 

20 T.v.Wavoron 
21 R~Inoko 
:yorpsr.2.~.!'1: 

28.97 11 nieuw porscrce.:>:·' -
25.55 Il 

R~Inoko 

poogspringo~ 
6 J.Hovostad 
21 RoCohen 
4 x 100 i:. 

12.9 Il 

15.- Il 

3 " 

ls40 ll/Io 1 Il 

1.25 il 

5o in 52.3 soc. 2 

3 T.do Jong 
15 T.Bournan 

pnt. T.do Jong -

5 ... 23 11 

4.64 li 

G.Takken - G.Boerboom 
r.r. Bouman. 

F.iINDSTANDg lill.A 54 pnt. - OLY:MPIA t 48 46! pnt. - l\lJEJ<JUVmN 1% pnt. -
CELEBES 15 pnt. - ATMODES 14 pnt. 

Mot Gen klein gezellig ploogjo van acht namen wij aan deze 
wods tri jd deel en 1iviston bos lag t o loggen op 2 uors t en 9 5 tweeden en 1 
dordo plaats. Mo t oon gering vorcchil word 1Iary v.Duffolen tweodo op do 
80 M.B. ach.tor do snelle: Tamcrus van Zan.nland in do prima tijd van 10.7 s. 
Bij l!Iary zal vooral do otart en finish d.o nodige aandacht moeten heb bon. 
Tonny Bouman wora. 2o bij do !>.-muisjes i n eveneens 10. 7 s. Martjo Wijkhuizon 
3e in 10.8 s . Jonny Kneynsbcn:·g on AoKools worden r or:;p. 5 on 6 in 11.2 s. 
on 11.8 s. Henny Borgoring stootte do kogel 9.62 Mo ewwcrd twe0do. Op naar 
do 10 M. Henny. Tineke do Jong word lsto op do 100 MoBo in 12"8 sec. 
Jammer, dat Rietje van Drunen door eon onwillige spier in de finale moest 
opgeven. Zo lag juist zo goed , serietijd 13.2 soc" 1.l1inekc de Jong werd met 
8.75 Ms 2e op hot kogelstot2n D9 terwijl Ria Ineke 5e werd mot 8.35 M. 
d.e 4 x 80 M" was voor ons in 43.2 s. mot Mary - Jenny - Tonny - Mart je 9 

torwi;jl do 4 x 100 ivl. ons con twoedo plaats opleverde in 53.2 s. met 
Ria - Jonny - Tineke on 'i1onn;JT. 

Onze Pinkstortrip t ezamen met de H.A"v. nHAARLEM" is weer eon 
succes gowoostQ Do stemming was opperbest~ Ook do inkwartiering was over 
het algemeen goed. Eon klein donderwolkje was wel hot feit, élat enige 
meisjes zelfs voor zo'n buitenlandse trip hun kleding niet helemaal ver
zorgd haddono Weken vantovoron weet jo dat je meegaat. Zorg dan toch in 
hot i;o :z.;1"t t e zijn van 1 n embleem on dat je oen A op je pak hobt 
of da.t dozo op j o rugzijde zit. Desalnie ttemin maakte wij toch eon zoor 
verzorgde indruk , hotgecn ik van de thuisclub niot kan zeggon" Hot woor 
liet ons ovor hot algomoon niet in do s·tcok on vooral tweede Pinksterdag 
op onze tocht door hot prachtigo Sau erland schoon de zon stralend. 

Ook de v:ricmdschapsavond tezamen mot do Finse gas t en was erg 
gezellig on ik geloof wol t -J k.-unnen zeggen, dat niemand spijt hoeft gehad 
mot clczo trip t o zijn moogcga.a.n. 

Do woclstri jcl was weinig nf,)orvol en men kon duidelijk morkon9 

clat do horcnathlotiok daar voel moor tcldo, dan do damosathlotiek. 
6 



L~..:\.~c~s .~:.:~E.S:}l;_ 
100 ~il. 
·~=-T - -- ·--~ ---~ il 

2 I?.~v".JJrt111c11 
3 I~c I~1.o]!.=0 

4 J1L,~~OJ1S 

.~~f:3.'.9..::.f' :1~ '?.1'.-:.!1. 

1 4 " s. 
1 4. 2 ;; 
l .·;. 5 li 

È-.''.~:e.8 ::;Jr12!..E2.~).P 
2 .J ., Hovcs t ~.cl 

3 R.InokG 
L 45 MQ 
L 4.0 il ! 1 ! NP R 
1.30 il 

lc.30 11 ! 
{~ R ,, ·r _ JJ:;_~uncn l ~ 

.1. l O 

7 C~I-Icc s cman::-J 
8 II,BcrgVi.'Ü1g 
9 n .v.lJr uncn L25 '' (Malle 

l .~ 25 n lcourig 
1., 20 Il 

.. , \ 
illOJJ, ; 

3 G. V·::uno0rcn 
5 IL luako 

8.56 il 

8 .06 Il 

7.86 il 

10 n. Hovc::;tul 
11 H.WéJ.rm0rdam 

RL1a, 

6 f{ ." tj L~-\;·cs ·t é:d 
8 f)(; ,J1:-1;;1c·.:- C18:<J ... .._-" _____ . " ..... ... " -.';_,.,, , , ... _ .. , 

2 ~1- "Ii 1_:·\7 =:.-- :~ t.e,cl 29 9 63 n Nl'R . 
27 o lÜ Il 

21,34;; 

4 x 100 M. 55~5 scco met Ria - Henny -
J\l2{7clé1 on Rio" 

3 :S..v.Iruncn 
4 H.l: Juko 
5 lt~E~ools 20 .19 ;; 

I-L.EG~QN'ilT.Jii_ YJE:I)S ·?J_i.I ~TD 1I1E JII.LVi~;P.SUJ1 T 1.5 tTïJDi ,, 

J :~ nï··y, 'l'on"t~t~y---oÎ~-j,jf j:t3·é:- 'tr-oi:: J.s: .. )n~ö·:P -~-lá'.Ïx·-'Ti :::-EQ;s-S.'I'~;-;ao.r zij de 
u;/r:O.!lCDE~~i i l: ~1_ c;L: · ·~· (. 1J. ~~ o,1Ll.011 vc1· cl :";c}i~sc 11 " l.I?.~etjc 111ocst vv- o.3'u ~:iS t~i/()0 -vei, 2.f.~0 DtP..I·tc. 
o p de l,:;,· J :'' ,. · .. ·:,_• i..::,;jc ::; J.\ h n t V·.Jld rv..:i.m:.:: 11. 'l'on:'ly we:rd 2c ln 13 ;c;oc. 9 Jo:;-iny 
4-o ~l.n l l >. 2 J uc. Op he t vcrf5Iil'ini; C;n lJ:r ::i. cLt c n 'I'onuy 9 Mart;j o en Jcmny hot 
l' C:"-'P~ ·::(~t ê.u .)0 9 {Ï.O on 7 o p l ·:w.üJ n•ot !J"54 N:" 9 4,5:;_ M. 0:1 f:,J_) M. Niartjo 
v·,·: r·b~tC:Td c hC:-< tJ:.' 1X'l'Doonlijk record me t 12 cm. G<'..'v zo cloor ].~a::.:•1;e 

NilfüWI:'~ CLUJ3H'._<;, :orrns VAN rv.t:1.P PIJL - LO'I'TH~ rLUGBOEH - liYI;Iil. 

------- _J.:~:~~S}1i_ l;:N __ :DE . 4 x _§_O_J,i~ "_:P.f:QJB_Q_~-- .. -~·-"- -·--~--

Twee van d ,; dri e ;j'-ue;doo;ff9c ti ticwc<lstrijlcn zijn r c:Jds ver~ 
wcrkt ; tcrwijl 30 Jtini do la~tst u plnats vindt op hot torrruin v an d o 
Vol 'Jwi ;jcJ:oru t :: Lrnsti:rdamo Onz~, V·-r cni[;i ng J:wa;n rn :Yt v crr:C'VO (S do groot
ste }llo ug~cn nan de [Jte-1 ... t ort ik: c~-~-~ J.oof v\r(:; l tz.; 1:;:11 ~- r.10 ?1 z o g·c~, ; r1~ d.3,-t Ji~i..llio 
all.omral mo t groo t p lci zicr \voor VGlc de 0orst :: v-v :~· ó_r:' -~I"ijcL:::r.) hieraan 
hebben mocgodaan. 

Jo.rnm0rgG~1oog· mocht e n wij do ui tsl11goi1 nog niet ontvo.ngc)n 9 

zod. ~.t t do gcdota.ilJc.: 01'd:_; p:ru::_;t e, t:i_ ,::;:J nog nie t oy.Y,::;cnomc n l'.'.:um~cm worc1.on" 
In h e t volg·,;nd :J cJu·;~,b l ::i.d zu :_Icn èLan allo _pr ... st:vticr.:i ~~~--~- /[)· u 
v a n de dr i e w'--'dr-:-cri jdcn \rord c. n opg nomen. ~ '----: • '}' · 

,,,.. ' ,...,..,_ , . '~ - ~,,,. ~· 
In de o orstu wcds t ri jd VCI'l)Gt crclo ~ 1Inr on Lottio -',::...\. ~\ h _ 
he t op ~ot-'.";iu cl' r n ''tc~m s t c.anck clubru.~ord vs.n 8 .3 s o ~ : --~·! :_ .. ;L_/" 
on br a c h t <;l'l h e t OI) rc:T_''• s.3 s. en 8_,6 s. îjiri,p ik -, \ _i rf \. "' "· , . .::-· .";" . ·' 

~ '' -~._\., ge loof, ciat be t er ;1o g we l , :ons c:-'.lnc;a.a t 9 denk je. f ·~·,\ 
z e lf ni t? Onzo LÎ. x 60 J':T. ·_p_ loc60' mo t I"'ap - Joko ~c:,_mmcr- _" ,/ _/ / if '•• )" ~ 

I I "~,. ,{ ' ; _1/;i ;~ . 
man - Rirn:c ~:'.tr cn.miing cm Lottio vcroct or do het 01J 36.- ~- "' i ' r . .,1 

:::;tcL111d.c clubrecord met rnaar li e fst 3,1 s. on br ~;,Gl~1;un ·-:é/ ~~· 't., 
lèot o;;i 33 s .. c. Cp b0ido woch3tTijdon toonclcn zij z~:c':t 

oof. -,_: ~.J".:"lcv~rcg cl(; c.~ t c rl~~st c.; 11 9 \Vr1 11t r.ru tnL11.·<r°I t v-vC)C i::_ ,~t 3·5" '/' ~~'.J 

11'' '~. !,_ j' •. : n. Ly·d i a J· 2nso 9 diode ocrstu ,-,.,_Jc:_:::i!;_d.Jd.•.m niet c;p 

ei t', JU :1_ K(.\n korKm 9 li·~ t in Z2r.nd ai;1 zicn 9 c~a:t z:i j h e t ho:::;g-~· 

~.:: >i:-ü ;.g · .. n nog nic.:t i s v ::::rL, tJrcl cm sprory; 1~36~ Me hetgeen 
ook ,_, (m n i cuv; clubr ,J cord b c tcks ndu. ProficH·,t muisj es . 
lüjn ;.tmodcu-h:1rt :-:;'ing we l O};lOll J toen ik in Z·3.:tnd·'11TI in 
d e f i n "J.lu 60 I:i. C 4 ~d;uod.csmuüi j () s 9 lc t uo l do ge hole cs t a f ott oplo og 9 

z : -~g u clü tt ,;r,:n . 1.;(EJp 1.ercl d:iar Ol.rsto on Lottio dordoo Ook Llar y v.Duffolon 
br·é1c~1t i1 c t bij clc B-mo i cj c. ~1 tot ;.:en t wo udc i!lan.ts i n 10. 7 s oc. Kourig Ma:c7. 
Onze r:1.ar ii.-·rncisj..;~:; d ie v:ij hc;Jl:.K:n 1·,car:Jn niet zo e r g op dro<';f. Komt ook 

7 



wel i.-roor, !t G<vtt ni e t o.ltijd zo a.l ::i jo wq., ;rqr+11y 1 Martjo on Jonny jullie 
traiuon hard, mijn complimont d ::i.e.rvoor 9 dus het zàl er h ous wol we or uit
komon • ..:"nnol;:o Köols br9,cht h ot op s1'loor- on discumvnrpon ook tot de final es. 

Onz o :B-mC;is jos 9 waarondor ook v ou1 nicuvw1ingc:::n wis t on · 
ook. ovoro.l door iw dringen tot de finales. Ronny Borgcring werd oorsto 
op het discumv0rpcn, in vrclko fina le; ook 4 l~tmodesmois j __, s meededen. 
Magd.é1 Koo1s ga;at ook prima voonü t op do 80 M. on ook op hot v orspringon 
voc:;.' h :J.:1r d o fi nn.los , Hoogs:pringon is bij ons ochtor hot stie:fk:ind. Er 
zi Jll gunoog mC; is jes mot aanlog voor dit nunm1or 9 dus dac.r moeten wij eons 
extra zorg aan b cs t odon . 

Vco l v o.n onze C'tjes dio vorig j aar boven de 10 sec. liepen, 
kwo.m<.;n nu onder d o 10 s 0c. Maar zo ontbrok0n dan ook haast op geen enko1o 
trai1üng" Dn.n kom je abBoluu t tot r C' sul t E'.at 7 do eon ov e n oord or d'ln d e n.n
dcr 9 rn :1ar j o komt or. Hot bestaat niet, d'.lt jo a llemaal 8.3 s. kan lopon, 
of 4.50 j\;: . kD.n s pri11gcn 9 me.ar h o t g aat or 8.lloon mll.ar om! train jo mot 
pl oi z i or en ga jo ze lf vooruit. Da:i.rom doet hot mij ook zo'n gono ogon 9 dat 
ik mC;isjos m~t voel minder ~anl ug zio vecht en ow O.l soc. en contimotcrs. 
Jonguns ga zo door 9 dat is wer kul ijk sport. / { ..-Î -, 

RI~ ~ · ~ \ l i 
! \ "- < <- \·. 
'"''--' / 1 ! . . · 'r /1 " '" ·. 

)U) , \{ , ) \ 
(.1 \~ ' ......... t 

I .'l . \ EB. WOHIYl1 G:cJi'LUISTERil •• o o ••••• r 'è;S, i j ) 1. 
\. "., 

dat ••• o ••• Do "LOU I3RAAKJVC\.NZUIJJ 11 tot onzo spijt woor in A~1St crd-~m\gcbi;,"von is. 

dat ••••••• Wij van 11 VICTOS.I~l." uit Rotterda::1 op onzo duolmo c t oon prachtigo 
zuil mocht c:m. ontvo.n g'-'n • 

dat ••••••• Hios on Co ( nooi z aam ) a:on 1 t b orge n boklinunen warcn 9 Ton v. Wavorc:1 
do v crj aardagsk2art e n verzorgden. 

dat • •.• ,, •• 'l1onn;;,- on I..=artj o een nhn1wo 1-i.'l1MODES-modo golanccord h ebben n.l. 
t!On \ ri tt o ·.)n con gro'-mG sok. 

dat ••••••• Ri'.:1 op de voorwcd.strijd :m P.J. horden h ooft gohuppold. 

d a t •••• , •• Elly :Beek on Corry Linhou t spijt hobbcm niGt oord.or op 11 ATJ',TODESii 
t o zijn gogarm . 

dat ••••••• lli o de Gro..af st ~Jods door afwozi :=:"noid schi tturt. 

d él. t ••••••• jo aan do proBtA.ties V3.ll Rina Stromming we l kan zion, dat zo 
gEon training ovorsln.a t. 

dat ••• o ••• do org2.niserendo voronigingon van d o j cmgdcompe ti tio schrikken 
als d 0 inschri jving van 11.i\.THOD:8S" in do bus valt. 

dat ••••••• \VO op dez e wods trijdcm me t oon ploeg van 44 ui tkvramen. 

dat ••••••• Wout Ineko 9 goheol onvorv.'achts or:str o o~rn 4 Juli hoopt thuis to 
zijn. 

dat ••..••• Wil Wostphnl 7 Augustus konings waponrok zal gann dre.gon. 

-·-···~-·--· -- " ~-- ·- ·-· ·--·· - -·-·---- -·---·-·-------~~- · ·------··---·-·---'' . . . 

is 

uw Amms VOOR ALLE SOORT}~N DAbES- EN HERENS(I'OF'FEN 

\,..c1 . "vJ. ·1. \/qn t .. -~ C?h Zoon. 
! ' 

privóadros~ 
Duvonvoorclostraat 38 

marktdagon: Maandag God.Oude Gracht 
Donderdag Floresstraat 
Zatordag Iliezestraat. 





' ' 

2o jaarg,;,ng no. 17 

Officiool orgaan clor H.D.L oV. n.àrl1l~OJYSS 11 • 
Socrotariaat G.Taklzon 9 h·or,i11straat 49 9 

Ponningm:;osturosr.rni Vl.H"v"O:;:izoolnnd·-dc Vos, I,ciclrrnvrt. 500 tel. 36910 
Rodactio-adrus H.A.Inc~rn-clc Vos 9 2o 'l'luomsstr.39, 
Clubarts Di·. 1Vichcrirl1;:•Wcgc,nor SLics>vi jku 

ONZF.D Ol'IT:JEELH~GC W:GDS'I'RIJDE:'J. 

Op Zondag J. ScJJt omber zullen uij allenaal onzo krachten weer 
oons bep:roov,-m in onzo onderling,; z0skam1J. Ik woot zckor to kunnon zoggc:m 9 

do gezelligste v,rcdst:cijd van 't joar 9 want do n~n,veuzo spEmning<:'m 9 clio je 
op andoro wedstrijden plagon, zijn hier grotsnd8els vordwGDen, waardoor 
mèn ook dikwijls tot botere pre sta ties ~rn.n komen. \Y =----
aon strijdt ü 1rn0rs gezellig ondei· elke.ar op ecm /::"'/ (J) ~-
sportievo manier. . c ·· t- ) 

Dit iB geen vvodstrijd voor slochto ~;;:r:Y"-) 
dames en moifJjcs van do wcd.strijdplooglm. Noon f:J )...,__.(c!'-...\ ~---
voor nllo led on! ,- \ ·r ---
:De oud wodstrijdo,thletes, de damos-·:m meisjes- <~[\\\ 
n:i.omlTelingcn liopon wij allemaal op 't v..;ld to Jj n 
zien lopci1 9 wor1)on on springen. ~ ~.\' \ · 

1' .• ',r;-,_\ .. Er zijn damer3 on e1oisjos 1 dio pas enkelo v:ekon ~ ~~/\~ 
lid zijri. Dat rnaakt niets uit. Zorg de rostoren-
do wokon geregeld op do training to zijn, waar da damos on huron tr~in2rs 
( stcrs) allo ond.Jrdolon nog r;ons door zullen not1Km. 

Dor.ik niot 9 dat do wodstri jda thloto::i allo nu1rmors behourson. 
Bij lange na niot. J~i· zijn bij do loopstsrs b.v. b'cnoog 9 die oon f.:pocr, 

·discus of kogel good :kunnen worpon of stoten. 
:Dit schrijf ik om do niouwolingcn orvo..n to overtuigen, dat z0 

rustig moe kunnen doon. 
D ') zoskamp bostRat uit do volg. ., ndo numo,:;rsg lopon, VGr- hoog·

springcn9 discus- spoorwerpon on kogolototon. 
Op dozc weclstri jd komt ook dikvü jls vorbor·gcn aanlog tot uit b.c 

En wat is er n.ardigor om to wcton wat prcci8s jo prr;statios <Jijn • .Anëi.('r~in 
kunnon zic;n of zo vooruit g"J gc"an zijn. 

Wij rukcncn op 'n rnassalo doolnamo 9 7,i j dio do Lta tsto tijd en~ 

niot zo trou'J komon 9 wok ik op toch vooral niet verstok to 12.ton gaan, 
ZOHG9 l!ArI' J}J TIJDIG IN m:~T ffBZIT ~mrnT VAN JE Cl,UJ3KIE:DDJG u..w.z.

:3'1'0Gll brookjo on l:mbloem, want dat wo al10maal uniform gddo0d zijn 9 

sprookt vanzolf. 
PHIJZEN 

Voor d.o di vc,rso ploogon zijn wissol bok0r::i bos chikl:i1.1ar. Wij re·
kono~ och tor ook vroor op do nodowurking vc:m onze ledon~ door Gen prijs j3 

moo to nornon. zodat allo d<:Joln0cmstors 1 of jo nu 80:.C' '" 

of laatsto l)ont 9 mot c3n prijs naar huis ga::i,t. 
Lo tafel moot vroor 11 afgcladon" zijn. 
Opgavo voor doelna:no en af_<;ifto van prijzen kunnen 
bij hot bestuur göschieclon. 

Allonaal h8ul voul succos on oon plezierige dag. 

RIA INCKT~ - :DE VOS • 
2 



Wij hebben Dr. V:icherink vroer boreid gevonden eon artikeltje 
voor ons cluh~Jlad to sci1ri ;jvGn 9 wo:J·: artïJ.··.·1!. ju::.o",: -voor dezr;; na11rn:e·1 :z,ee1~ 

actueel is nn oov0lon dit cnze lez0rs bijzonder aan. 

BESTE ATTfl:OD:I::JS.hl'f'~N 9 

Al is al een deel van de zomer achter de rug, toch is er 
nog een onderwerp 9 waarover!'.' ik vo,~r juJ.lie een klein pTaa t je wil houden 9 

omdat jullie er al1omaaJ. m8o to m:::..kon heboen. 
Wio van onR gaat. in de ~m.cantie niot eens een koert je zonnen of 

gaat er zijn vr::i..je Zondog naar het stra~nd en komt dan min of meer ver-
brand terug? "'-~( 

Nuq die zonnebrand · / is het:1 waarover 
ik iets wil vÈ:1'."i,ell8n. --~~ ~ 

Ifo-t: zon~:i.cht bevat (-4.c~.:(\~ drie soorten stralen: 
warmte stralP.n9 :::_:i_::;:itstraJ.en / / ~~~~ en onzichtbare ultra-
violette stro.:i on .. 1>:.;3t) uJ~:ra- ( )!J \ h') j} . violette stralen 
hebben oen pc:t,o. .: v~•,c:11·io o:i.eon- \_ '))) schappen: ze gaan 
niot door vons!~u:c .:;:t.o s ( jammer ~. ' .. __...) J genoeg) en ze kun-
non9 als zo om.o }~-:.::_id bes'.)hij- //' ,-/ · nen een daar al tijd 
aanwezig;, stof o•n•z;rd:tcn in vi·- __ ,,.,..,.-~ / tamine D. Deze vi-
tamine hebben v,":i j v c,;.ral in onze groeiperiode zeer nodig, want zonder vit. 
D kan c;oon ka:;_kLi. l'1~r:· +, i;i:og in onze boondoren plaats vinden. Zeg nu niet di
ro ct 9 dat jij '3,::i. 0VC':'.' cl:i.o loof"ci jcl. hoen bont, want onze groei gaat door 
tot ons 25s-::e J'.1"3.!', D~.~ iel d:·J~~ eon gunstige werking van die zgn. ultra.violet
te straJ.en9 rn2_a-r Jü0r.i.ri sr::,1xi·t ,,or: 0 ° 11 gevaar. Als wij ons n.l. to lang aan 
deze strg,le~è b] O 'Yt~;T,pJ.~.en. g 8.è.i'l zn 0 0 :1. cl1m:1ischo verbranding van do huid 
veroorzaken~ eb o zoo::; o::i::::~>'t.; c; h :.n wo:·~d..cn~ Het gevaar ervan is dat we hot 
pas te J.aHt m01·k0:1~ omä.a·:; a cy; 0 0bc·in:i.sol1e vorbranding langzamer optreedt de.n 
oen gewone VG:'-LlJ'.''.:!üè.~.ng,, Y>::-~ c., ~, <: 'NC !~ •) t eon.me.al gaan voelen is het onherroepe
lijk to léia"è., :uc: hL~. -i'i wo:~o_-'.; r ooc-;. (<rl p:'.:jr..li. jk on er kunnen ook vele grote:::-o 
of kloü1o:r-c li :~ PTon O;:'-!::" o,J ,"n. ,;· r, "onn~; :~e d 0c.l. b:C"c1imvo:-d0n dan lelijk vool'-· 
bi jgcstr0n::::'è; w.::. ~1 ~: è; l·:c i · i t:·l.~\ ~: j""'-:..t:f:: •• ei on da"'..nKL iri g:coto lappon vervG11o ' ·-· 

·vv-i ·:; 0".0 11'" W8 "''J. tc ·i; l: '::s:;c ~n i c: zomor? In ri o eersto plaats~ 
vooral i'!'.l rw:; -~ : ces.ei" .r;,..\ct ·;,c. l ' '-1:;:; J 'l.".10 11 on in d.e t\<T<JG(~G ;iJaats on dit gG,_(._ ·:: 

in hot l:;. i:-::':>~:/.c.r v cor l·h~~ü·:0, 1: ;<,-,:,_r] ; ::-'n :::-oodharige ;nn~E: cn 7 onze hi .. d. ·1 be
scher:nor. :.ü2·r:.L_ -:. ·~ ro~ Chkr: s·:,.c: . .:.:i .. ~1g " Ge.. nu 1~iet r;1etocm e:. c::1 :e~:.e~: JO z,0r1n'lDr<i.11r ·-
olie kc:j:; ,:_:: :.1 • . ,,,,·.t C.c.E\ .. ' k:Yn J':' vr~"J,C ''. C;hi<jrüijk niet moe u.5 t, Crp 88'1 \1 ::- c~;'ti g1 ) 

hu1• d ( -r - . ' . ·' -' ·• , \ r" . ;. .. _ _,, l ' • ; ·• "'' " \ - r t d 1 • , ,. ', -; " " ' b , 1 i-J -; ", , . v v . . 1.:.1~ :-S 1. · " T t · " 1.')t):r J . .._ - - ~. ! -, :L . .i.. b ..... \,:.:n / vor.11 e 0 1G ei._ . .i.. l ~~ :r.c a 1_ .8'~ ··-· J',,_ . ·v .• '.Y.1:_. 

druppcJ.tj·Jf' · ;_ ,·• ·:; é. 1.J 1:3 -i; v·) ~ c;i :z J:J.illon - en al dozc d :'-'-' l~T.J8 1.·t j "' ::J w\n~<. 011 

als klei::1u b .::JnJg 1<:'.2,s jc,s 9 è..io juLst de inwerking van c~'J ;:nn ku1m c: n ··rrn s t ·~~~· 

ken. 
Het cni go go0do m.iddol om zonnebrand to voorkomcm is h e:: t c;e

bruiken van t: •-'n~ ·~ ;~ .r: "; planton-aftreksels? die de huid nwt a ls !l.1..: i·11rl )'1:::-stof 
(pigment) bcschc::.·:ne;n togen t o stGrke ver1lranding. Is on1~.ai:..~: s JC ·vc: .)l'/~ :J.r ('.'0:.1 
je huid tool: \rc.:r'bra.nd, behandel hem dan mot een levor-t::-ac~.nt:\'é~ -ts0nr:lr) ï: :J.L~ o 

Tforgcm ga ik zolf naar ItalHi mot een fles Ts cl-i.<i.:n' ' s 1!'.i.i in ïn~ . jr 
koffor en ik hoop dat ik bruin zonder vollen torugkom. Tot ziens in Sep-
tcmbor. 

Hartelijke groeten, 
jullie clubarts 

N.A,O.Wichorink. 

HEB JE JE AL OPG:CGE~N VOOR DE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN? 
3. . 
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HET SECHBT/1.ItIAàT ïiG:jL]Tg ----...-.....·-.-----.-..-· ______ " _ _,,,..__ --·--
NTEUWE IJEDJJN g ----·-----..-""'-

:Oo in ons vorig clubbl:1d gcpublicoorde nio.l.WO loden zijn aller:~ 
in HJ;,Tr·mDT~S 11 opgenon:on. Wij ho::_:ion clat jullie vole j<J.::en trcuwo 11A.T][ODl~S.AlïJ: :J-;r'· 
zullen zijn. 

Voorg0stold als niouw 1idg 

A. Tira::ücsma 
A. éLo Bruin 
N, v, cl.Burg 
I!:,v.,d.Jijl 
J. C:roos 
Ko0roos 
I .I:olmo.n 
C.G:lobols 
A. J. <::.nscn 

adsp. 
Il 

Il 

9- 3-41 
7- 2-47 

12- 8-45 
24-12·-37 
29-· 9-42 
19- 3- ,n 
11- 3-ll2 
19- 7-47 
15- 9-46 

D.v.d.Kwast 
C,cle La nge 
1;1. v. ?ooteren 
:8.Hos:i..cs 
E o S l)}1j ppor 
';J 0 W.Jül dGD'btirt; 

l'!J.Zuurcndonk 
G,.voStro.tun 

adsp. 

Il 

25-12-46 
14- 7-41 
22- 9-43 
25- 9-43 

4- 2".43 
6- 1-47 
6- 1-43 
4- 4-41 

Voor de niouwo lorJ,,m volgt hior nog oven èl.o finanoi~le verplich
tingen vorbondon 2.an hot lidnac:.tschapg 
Insc:îrijfgold t/m 16 jaar fl. l:> 50 

v/o, 17 11 11 2, 50 
Contributie tvteo nmanden por voo:cuitoctaling t/m 16 jaar fl. 1,~5 p~i:mdo 

v/o, 17 " " '-toO ~~ 

OPT11~jIDlJ:TG .J~1lTC~J)T i~;T DS 'lr;~R n 
"__," ..... ,_, .. _..__" .. -., _." ............... ._ ___ ... ' ·-_ " .. " . ----·--- __ " ........ _ ... ...... 

}~c:m ·70.r:: 1 ~:1 ; c -, ca ::m wor.s t <YC; -t,c g\;.'l.n voor h0t jeugc-J JidersdipJr)n:'-L 
z:;,jn er or,a-,". :.rJ< .-;_,;(:.::;yi E1j3~:ichiun. n·~g 111cc·rdcre meisjes boven c"..e 18 jaa:r: o 
rJ..:i.<:: f1j 8!:"'70·:1_,~ ~.l :- ··: 1 • _·-"~".;;_-..~ , ::.0 .bl;G~·-1? 

.r1J"l'~~\ 1:rT1;~ BLirnm~w:rns 'E:~:m:.~ · r. i::: r~ 
"··• •~ ... ~ "' · - - --' •· ~ .uj. · ~- ..._ ,,,._ ,._._ •·•..., r~'"'•'~~ ....__,..., ....__-_ ,,.".,.-:..~· ._-!~ '; . .!:... 

In yc _1" !).:ti:.1.ó m:_: t onzo ornlor ~- i n;·;0 vrcd.s tri jden op 
7C'rz.ock~:n VVJ.;; i:i.·) ;;,c iJ, ;T';::> di0 vo.eig :jaar do W~LSS1JJpri jzen 
èLcze ;:;o s1;00c: 'Lg PG2:,'ClJ. j};: bij he t Bestuur in t 'J loveren. 
Dtt zijn~ R.v_Drunon~èe Vries? LÇVoerman, 

IL Scger·i.us Î D. I-Ioyer , 
H.B0rguring, T.JansDa. 

G:WONDl~N VOORWirn.PEN g 

1 badhanddoek 7 l sportbrookje? 1 p~nr 

4 



PEHSON A.LI.A o 

Uit hot romani;isch'.:: '/en iï :"c.'; ontvingen wij het v:;rlov~.ngsbericht 

hartelijke 
:F\::.'i.: .;:. ;-:t1 ;.!.1 ~11 orJ ·vé1.i1c.11:· tl G:.:j 0 })J.aats 
g1"0] u~c··~·70 tlf~ .3r-1. n1c-t de zG · c t a ~Q o 

'.'lnH t : :~:r:J3 ke dankt h i 8:r bij degenen 
hebben gostunrrl l)~_;j 2,ijn thuisko ri:st. 

Groen~·wi t clubbro,;kjo 
s r1::.kd s zci,k j0 
En1l1;_ocn1 

J ;EISJE~S 
il 

fl. 

Il 

A//-B -T - l' 1, J OUWG ingen 
C 2.4 jo.,rigen 
c 11/13 il 

2~ 75 (adsp. fl. 2 1--) 

0960 
0985 

ch:'oinsigne 
A-'vuor achtor op je trniningspak 

il l 9-·~ 
gratis 

•.J ' 

TRAINil\fQg 
Dond:;rdagsavonds van 7 - 8.30 u. sportveld 

Bea St~uto missen we ook al rn poosje) maar voor do verandorin~ 
is niet zj_ ~ ,1 !Tk'.::\:- LJ .. "r b:roort jo zi c:k on aè1115ozicn hot i"J O :~ · r: " n}: ;_s ~ mo.,g 
:BoCl nir't ru,a.:c t1·2ci.1!.en. Pech voo1' jo moi::::ki:; 9 macU.' do laEgs·~u tijd zit or opo 
Tot zious hoor. 

Tja, nog crï,r~,n dan hcb-b:m we v;rc;;::cr do jaarvGrgadoring, Wat gaat 
'n jaar toch vlug voorbij. 

Ju llio ·!Jcgr~~ j;}c11. zokG:::' cJ ~ waar ik naar t2c V\·: ·L o P:--ocies 1 

nog ovcn do meisjes 7 C.i. 1.~ Et:'h '.; <'<1' :::··è<::t:1à ho'c1bcn (bot zijn lT gcl'~x:cig maar 
en~<:elr. 11) oppo::-ron om h1,u1 ~c;,,r ... ~L;.:,:+,.i.0s0~1'..l:::..d voor 
eind AuGus-c'~s -te voldoen, _Dj t \' \1c rLomt veel cx
trancrk on leur.mm do boeken volledig in orde af-
gcsloton worden o 

WIL 



§._Sep_t..:::~1:5'.! . ...E..e.f..~"on~_lo vredst_!'i jA_!..o~ Amst8rèa~ 

Dozo vvodstrijd gooft oon aardig :progrc~mrna on oen pracht gelogon
heid voor onzo nieuwolincon om ook eens evan eon officiöle wodstri jd dool 
te noiiît:m. Proboor hot aons ! Voor de Dawos botolrnnt D-KI.Jl.SS1~ beginnelingon. 

DENK 

60 r=. c 
vors:prc B 
100 ]f.A 
4 x 80 M9 A/B 

])amos 200 M. B-C-D 
hoog B-C 
VGTS].)r • C-D 
discus B-C 
kogel J) 

4 x 100 T.:. 
Opgavo vóór 23 Ausu.stus bij '11 • Chapol. 

ER AAN JE 
GllOE:NE BHOEKJE 

BIJTIJDS TE 
BîDST.L:JLLEN BIJ WIL. 

JEUGDCOIIT'ETITIEWEDS':'RIJlJEN& 
-··~_,..-~ " . .....,.,.. ·- - --- --· ----

VOVNIJCKERS 30 JUNI NIIfüW CLUi3R'~:C:OhD LOT'I1IE PLUGl OER VERSPRINCY,N, . ---·-·----- _ _,......_ __ .•. --·~--~ --·--·--.... -."-- .-..·-·--· -~-"·~---- -----·------------- ----------... --~' --- _,..,." 

In ons vorig clubblad hebben wij al 1 t con on and.or goc0..:10:.:) ·>:·· c';_ 
over de oorsto twe e jcugdcompotitiowodstrijdon. De dorde word goorg~~i
s oerd d.oor d 1_; Voluwijck'Jrs t o .Amstordam 9 <.:ndor z0or war:no wenrsomstand:.:..g-
huclGn. J!.1oéto dclc 1· d'.J iiarmtu 9 modo wae:i:-sc:1ijnlijk door de Olympisoho J)o,gq 
was hot ju:,· y no·.:::)3 o-rg dun, Door bovongonoomdo oorzaken word door do D. '11 • C. 
bosl'.:lton~ ')) ·h jcl. to lat ~m lopen~ zodat dus alle declnoeri1stors 86nmaal 
liepen i<],"l .7 ,;,<:1clJ ~-: 2.r.1C1ers drie r,iaal. 

:t:~ : ·l ·: 60 rr ,c" bo'.3otto Nïap on Lottie do twee oorsto plaatsen 
met rospo e .·~ •::r G" (j s •:<l., 5 turwi jl Lottio met oon keuri[;'O sprong van 4. 50 rn, 
het oi-:i ;, "J é,,.:,'Y' :·1" -t; LL., Ll-4 :m. staande C-· clubrocord verbeterde. 1 t Kan or m::it 
clo onG.c ,~J:~ , ,_ ~jr; '•t ;éJ.~i' 1:·~;.. ;:jc1 we or e.an hoor! 

fü .:: ll.i~ fü) Il, B waron hot tTary voDuffolen on Uagda Kools 9 dir~ 
voor elf) 2o c,;-, ~.G :;;i;,__,,a ts zorgclon in resp. 11~3 en lle6 sec~ Hot vorsprin'!,'Cn 
van T(:tE'.l J .s,1sra ~,;1 J'fagda viel wol wat t:Jgon. Wanneer Loos v.d.Bykhoff g'>· 
r cgu J.(i. z t~J. ku:x:n: -~rainen 9 zal zij zo or zeker hoger komen Ja;:i de 1" 20 LL W8. c•,r

moc1o Z~L j 40 'ilo::·cl. Ifonny Borg;:;ring logde beslag op de lo plaats bij het 
cliscrn:.;wo:;_·:pon 1.µo t 24.37 r:i on word 3o met ë'r.e kogel 8.96 1L :Oe 21 lil, Vl1:!'.1 :Loe:<:~ 
Vc0rman bogint er ook 'n bootje op to lijken. Voor jou zit or ook zoko:r 
25 Mo in. Hot springon van Jonny is ook erg wissel val lig, want 1.10 E. 
is toch niets voor jou Jon. Annoke Kools was do enigste deelneemstc;r OJ! 
het discusvmrpon À 011 bro.cht het tot 16.99 H. V'larr.,r is jo 24 Bo goblovon 
Annoko? Op do dorde; 4 x 60 ilI . C :ploeg na, waren alle estafott0 series voor 
ons. Do A-meisjos mooston hun eo:r.;ste plaats clolun met A.D.A., doch clo 
B-0n C-moisjos bez0tto do oèrsto plaats. 
Godot~illcordo uitslagen; 
6<f 11:~cr:·----~-------~-- --:D~-:No. 16 Juni No.23 Juni No. 
Ji/l~ Fi 3ï- ï -----e;:-s·-fJ-ö-c.-----2 -"1f:3--; o ü-.--1 
L.Plngboor 3 8.5 il 4 8.6 " 2 
J. Ti1mncrman 5 8. 4 " 14 9. 2 " 6 
R,Strurnming 6 8.7 " 13 9.1 11 11/14 

6 

30 Jun:i. 
8.3 SOC-~· 
8.6 Il 

8 o9 Il 

9.2 " 



60 r.r. c. 
-~·-·--8.Bocksrna 
E o Zvff, :c1enburg 
Jo Z•cvë.. n·.;n"tlurg 

H. Bl cyr;.wj jk 
Cc Vo Fiorn:;.i."'t 
r.;;. V, Ï\.oo~~dGn 

Ji" ~ ~Vi J Lil~FL:np 
A.S uh:Ji.::. tcn 
lil_. clo I\o.)r 
M.Booschot;n 
V.Vocns 
1. Vfo.rm ;)rd::i,m 

E. Stoute 
I.Smi t 
T. Hoc11skerl;:: 
Y.Blauw 
E.v.d.Berg 
vor::;pringon Co 
J. rr1i"rr1normä~1·--
M. Pijl 
M.v,Noorden 
H. Bleyswijk 
M.Hcssols 
J.Zwanonburg 
Y.BlétUW 
E. Zwanenburg 
E.Bc·uschotun 
V.Doons 
Nlcde Boer 
C. v, H< :mo1'.'t 
S o 13 ,~0J /~sn1a 

I. ~:r.":. t 
L ~ ~r J:L· :~: ;:;0 er 
À a S ::. b. (-'~.:·C 2n 

ho c~.~~:~.i·I~ ~~~ -~~D~~~E.:: ___ Ç.!.. 
Le Pl·lJ_i5-~()(? ~r." 

~L v. d., I~:ykhoff 

Y < ::nauvr 
k ~{.<?]..:.? -~-<?..~ () r.i ~-
R~ i::: tr 0 ii1li1l ng 
11. B :) OYlf.l 

A.Schouten 
M.Hesscls 
L~ Wai·meTdo..m 
A,.Wi. jt1'~~1mp 
M. v~ èl .,E;ylchcff 
A" J\loll 
N"v.cl.Hooft 

J'Jo. 16 Juni No. 23 Juni .EE00 Juni 
l '( ·-·-"·---9-9~~-:s-. ---2 6 ·-9-;2 s .·~--
22 9 j 2 " 62 9. 7 il 

2 3 9 • 2 d 40 9 • 8 il 

26 9c3 il 36 906 il 

28 9.5 Il 55 9.9 Il 

3 0 9 ·' 5 Il 4 9 9 • 8 il 

31 9 o2 i ! 33 906 H 

35 :i.o.- " 
47 ~.9 Il 

52 10.2 il 

57 l0 ,,5 Il 

61 10,.1 il 

65 10.5 il 

3 
4 

19 
22 
28 
32 
35 
37 
39 
42 
46 
45 

5 
6 

5 
. 6 
ll 
16 
17 
19 

4. 38 m. 
4.28 il 

3,.49 Il 

3o 35 il 

3~28 Il 

3b16 il 

3~lO t1 

3,03 Il 

2. 91 Il 

2.84 Il 

2 ., 53 :i 

7 

2. 45 " 

8.90 Il 

8 p 62 il 

7.70 Il 

7 -- Il " 6.99 Il 

60 52 il 

58 
64 
21 

l0.5 Il 

10.8 Il 

9. 2 Il 

37 9~6 Il 

53 10.3 Il 

54 1006 Il 

7 
3 

21 
38 
26 
42 

18 

40 
~-3 
11 
29 
33 
34 

7 
13 

5 
9 

15 
14 

18 
19 
22 

4" 20 M. 
4.40 Il 

3.60 Il 

3.07 Il 

3.53 " 
2.76 Il 

3. 63 i l 

2.98 Il 

2 . 48 :r 

3.96 !i 

3. ~-1 " 
3.33 il 

3. ::.9 il 

1.15 il 

1.05 il 

9,08 il! 

8.32 Il 

7. 23 il 

7. 42 Il ! 

60 72 il 

6u98 il 

5.98 Il 

36/8 10.- s 0 

19/20 9.6 il 

"') /rH- 9 3 ;i 
C.:J/ '-J " 
30/3 2 9.9 Il 

26 9.8 n 

27 128 9.9 il 

42/43 10.1 il 

42/43 10.1 Il 

58 10.8 ii 

33/35 10.- ll 

48/49 10.4 Il 

41 10.1 Il 

6 
5 

21 
31 

19 

17 

37 

34 
8 

4 
26 
33 

8 
10 

6 
15 
10 

16 

4. 25 M. 
4.28 Il 

3.40 Il 

3 .07 il 

3.47 Il 

3. 47 Il 

2o75 11 

4.50 "CR. 
3.30 il 

3.00 11 

1.10 Il 

1.00 tl 

7.90 lf 

6.87 il 

7 ~45 il 

6. 68 tl 



Y.':!!_\T_? 1 g k 0.&'.~1st0 ~ _!?. _ _Q, 
R.Hocboor 
E.v.d~Berg 

'I',Huomskurk 
80 M.B. 
---~-· ___ .._ ...... ·"-

M. v .I1:,1ffolen 
l~.Kools 

J .Takbm 
I. S·céè thi 
N. S chi p:ier 
R.Glc.,s 
I,.v.c1.1~ykhoff 

L.Wïjtsma 
D.Boons 
Ij. Wi jklmizen 
W.Hecmskurk 
W"v.Abs 
0. B,.)rkhoff 
L"v.d. Vol'.\se 
vers .. Ii_Eing0n B 
M,Kools 
M. Schipper 
R. Glas 
Lcv.cl.Vosse 
W.HoomskGrk 
L.VVijkhuizon 
1,. Janse 
O.Borkhoff 
J.Takkon 
L. Wi jts1:m 
I ~ :3ta.thi 
GoVoHijn 
ho0:J~~~.E'.'.:; .~KC?.~1:_. _B_._ 
L.JécL 82 

IG ~ Boo ~H·1 
L' v •, 1\ ~ "'~;,r»,:b ·Yff 
I o S tf-~ tJ-~: .. 

R. G1E'. (~ 

Ivio v o Th1f':2' 0 l on 
G.Hnrkcns 
~-=h ~ .~~--~J.~·.T5).:'.::J.?.O n _l?_ 
H. Bur g,;r ing 
L. Vu crrn::i,n 
L,v.d.Vosso 
E.Broekuan 
J $ rrc.kkon 
k 0 P.:()1_0_C?_!.()E-..Jh. 
E.Erookflan 
L. Vccrrr.rm 
H. I3crgering 
L. Vifijkhuizen 
E.J3oons 
L. v. cl .E;)'khoff 

No. 16 Juni No. 23 Juni No. 30 Juni_ 
~-- -- ··-·-- ·-· - ---~-·-~ ------------- -·-·- ·-:3-·7.~6CYf:-

210.7s,! 
8 11.1 ll 

16 11.9 il 

18 12.- 11 

21 11,5 Il 

22 12~~· Il 

24 12.1 Il 

27 11.8 Il 

28 12.3 11 

30 13~- Il 

32 130- Il 

6 ~ 225 "" ' ·r • l •ile 

8 l~.14 
13 3o85 
18 3,66 
20 3"22 
21 J.;12 

5 . 2 1.36..: 
10 1.11~ 
11 1.115 
12 1.11 

Il 

il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

tl 

1 23.29 Il 

~ 3 20. 38 Il 

4 20"13 11 ! 
6 17~26 Il 

8 15.98 Il 

5 8.84 Il 

6 8.G9 11 

7 8.65 Il 

8 

NCR. ! 

7 1L2 s. 
17 12.- 11 

20 12.2 :i 

23 12.8 Il 

25 11.6 "! 

22 12.6 Il 

11.3 11 ! 

9 4oll Il 

22 3.23 11 

10 4.09 Il 

16 3.93 il 

17 3.85 Il 

19 3.69 11 . -· 
21 3.36 Il 

5/6 1.20" 
13 1.1011 

5/6 1.2011 

14 1.05 11 

15 i.0511 

23 Juni was or 
goen àiscuswor1)cn 
voor J3.rneisjos 

6 8.99 M.! 
3 9.15 il 

13 6.32 Il 

14 6.23 Il 

15 6.12 Il 

9 7. 51i i ' 

18 5o19 Il 

2 1L3 "', 
3 1L6 i1 

16 12.4 Il 

20 13 .)4 il 

21 13.5 Il 

11 12~1 Il 

12 12.2 ll 

7 3.95 rn:-

15 
13 

6 

3 .o~. 11 

3. 42 lf 

3.96 Il 

12 3~45 Il 

9 L05 TL 

5 1 .i. ;) i? 

!:- _L 0 ) ; ·1 

l é> L~ '" ~·.·n 
") r " ' 1 _; c ..!. ~ ... . 

4 8. J.8ii 
3 8.s;r:" 



80 Jl,A. 
Fo wf3k:huizen 
T.Bour;1an 
J.Kncynsberg 
K.F; G1111 i_;.i 

No. 16 Juni No. 23 Juni No.30 Juni 
_7_ l_O-~ 9-s-:ï---i9:U :Ï- --;;·-------io-:11. 4 s. 

8 10 v5 " ! 8 lLJ. 11 6/7 1L2 11 

13 lL 6 11 16 lL 7 Il J.3 ll. 7 il 

22 12.- 11 15 12o3 11 

E. Koc·rone,n 
S c, 81:1~.of-.._--.:Jl" 

v~~::.::~.l~Lcl(:_? ll A. 
r11 , J1oi_1_;·,k,-.-, 

Mo \'h J ';[; ~-. ~ ?.OYl 

hoor;s:p:i:':i.w'.·2 n A. 
---· .",_ "• . "" J; "~.·--~ 
J oKriuy::.:::be;:cg 
K.li\;;1r._ j ,H 

~~ .0.~)--~,:~~~~~~ F..?.E..A!.. 
E, ?~00:~1 " Li2"n 

P ... ~ l(nnJ.a 

S" ~~ c;{1·,:~· :fic·;.r 

k tJr~c.;-t:Jtc.-G 0n A.e 
-· __ ...... _". ,~~-•J-« "' -"~~ --.- .... ~-

7 4o32 I1ïL,1 

9 4, ?.l Il 

6 L27 tI. 

9 16.73" 
10 15. 4411 

5 19. 7 411 

8 9e51" 

23 12.1 " 
18 13.- Il 

7 4d6 l'"ta 10 3.80 M. 
10 4.29 Il 8 4.18 il 

5 1.30 Il 7 1.10 Il 

13 1.10 Il 9 1.10 Il 

5 19.32 li 1 16.99 tl 

5 20.28 " 5 18.62 il 

6 15.36 il 

r. f"l 1 .;; 'l .n.J.L1.,__ .·. J. 33 o 4 s. N.Pi jl-J"" Ti.r1mo::r.'man~L. Plugboer-R"Strernraing 
3 7 .8 " S. Books~,m"1:~. Z1,q2,n;-".:.1:i•J.rg-A ~ Schou t or;.- rn. Bo ons 

16 Juni 
li 2 - 4 
Il 3 - 9 40 .- " Ho Bleysw·i ~;,:."y, ~i.i .. J:·J vv. :l 't, v ,.lfoorclon-J. Zwan.:.mburg 
" 4 -·10 44" 9 " 11.Hossols"c o ·v ,,:Icr;;vd-·IE,clo Boer-A. Wi jtlrnnp 
" 1 1 33 .- " NCR ril.Pij} .. J . 1I1:": :n;,; ·,-:;.r,;1:::,n~ L< Plugboor-R, Strer:1Illing 
" 2 8 3 6 e 7 " I. v .A bs·- "B. S ~811. t0" ·8, Booksr;i.a-:r.. Zwanenburg 
11 3 9 3 7 o 4 " I:. B:Jons-II. Bl c y:-1·s, )c-.· llo v" lfoordon-Y" Blauw 
11 1 1 34Q- 11 EoPijl-J "'I'i;a'. ·i". Y':1é.'.Yc···LoPlugboor-R.Stre:mrdng 
" 2 3 -- 36.5 " S.Buoksna-.I;v .,J. :m·· ~·: ,Boons-E.Zwanonburg 
11 3 6 - 37Q4" Y.Blauw--H.Blc~rswijk--I:~v.Noordon-·JoZvmnoburg 
11 4 ·-7/8- 38.- " .i.Wijtkanp-·A ,.Schou ton·-E.v.d.J3org-C.v.Hor;10rt 

4 x __ ~Q.JLB, 
.Pl.Tj:fl.\ 1 4 ..... 

Il 

Il 

Il l 
Il 2 ~ 5 -· 

t.4. 9 " 
4 (, '9 " 
<5,- " 
:'iS o9 " 

H.B8rgoring-L< 1.Vi jtsraa-Hc Schippor--J o Taklrnn 
I. Stc.thi~RJ G:i 8.S··L , Voorman-L. Jarnrn 
L. Wi jts;,m--IL Bcrl:;;oring-J. 'fäldccn-I" Janso 
R. Glas-Le V1;orman~·I.~ Sta thi-L. v.d. Vosso 
11.Kools-L. J a nso-H. B·.)rgoring-L. VGormnn 
L.v. d. Vosso-G"Hurkens-I .Stathi-JJ. Vli jkhuizen 

Il 

Il 

" 
23 il 

" 
il 

30 " 
tl 

Il 

" 
16 Il 

Il 

23 tl 

tl 

30 tl 

Il 

N.Kools-J .Kncynsborg-T.Bouman-Mc Wi jkhuizGn 16 Juni 
il 2 
Il 1 
Il 2 
Il 1 
Il 2 

,1 -.-
Li - !~3~- tl 

8 !,7?9 Il 

l/2·-43 .5 il 

4 48.4 Il 

A9Kools-l':t>:Joo:ns -E 9 Kooror.mn-L~v.cL.'Jos so 11 

IIo v. Duffolen-E.Kools-T. Bouman-Nl. Wi jkhuirwn 23 " 
A ,Kools-K. F onnis-:2 ,Kocr0man-:0. :Bo ons " 
J .Knoynsborg-11. v "Duffolcm-T.:Bouoan-I!L Wi jkhuizen30 11 

K.Fonnis-A"Kools-S .Schoff0r-W.v r.Abs. " 

]_l~l~ .. _'..'._TD~'~Q_'.'-fä~.-~~()D• 
Als unig Atri1odosaan trok Jo Hov0stacl naar Bu8son 9 wanr zij do tvreode :prijs 
in wacht sloopte op het hoogspringen B mot 1.42 M. 

NIEUV\ITII,IlWDN SCHROOM NIT;}T 9 LAAT JE OOK INSCHRIJVEN VOOR DE OND:3RLINGE 

9 
WBDS'rRIJDEN" 



l:1.~E.l_i __ _:ElGg2:_?.~::tl.2.__vy_od.~~rjj__~ ..-!'..~~~~nEl'.:1.F~!. 
NI::c;(JW CLUBRCCOJ:l.] HOOG~3I'RING~;N JO IIOVBSrl'AD. _ ..... ----··...-..-·--· ___ " ___________ __,,, __ .._ _______ ___ ,,._,_ ____ _,~ ... -·-.-.-· -
,!1._?_o,g_ B._ 100 H.C. 
1 J .Hovcsto.d l~ 483 Nl. ---·;r;:Ki18yncborg 14. 2 s. 
4 H.Cohon 1.30 11 100 Lo]• 
ho?g Jl.J:\.!_ 2 -L::V:~:-:-rol 
2 J.Knoynsb. 1.20 " 5 R.Cohon 

6 T.Jnnsuo, 

L~.- " 
lf~. 6 ij 

15ol Il 

cliscusw. --...·--·-----
R. v. Drunen BM. 29 .12 LL 
T.Jansr.ia 15.26 ·' 
80 LA. 
4 '11 • :Jounan 10. 7 s. 
5 l\'.'. . Vi jkhuizonll.- " 

.?_4..JE}.i ... A thl e ti olmvor.i.cl S t i ~l1-.~~.1l(L_I:J:o.JJ.r 1 on-N <?._O_rd ~-
80 Y~ B. 80 r11. hord on 
2~ii~ifêû1s • 10"9 s. ! ïN":-:vvuiY:3i~1s 12.9 s. 
3 E~v.:Ouffolon lL- ,, 3 G.Takkon 13,6 11 

100 ]1'." Jf•h 4 :is __ J_O_Q_J.1.d_(12<:!E.. lo in 
2 111, Boul'..lan 

ho~-~.llY J....:11..e.!JE. 
4 J .Hovostr,d 1. 45 rJ::. 

4 .L~]:t~ tl}.~ ]~~c_~J5..ar:~-~--12- Ans_!_;~]'.'d~!:_ 
80 Lhorfl.:m 2 G~Takkon 12.8 100 M. N.vVullcms 13,3 s" G,T1:Jkkon 13,4 s. 
R:v-~Drl"1~1cn -100 H. · 13.4 s.-discüS 8ste 25.41 - spoorvr. {G 26.58 M •. 

]}1 t, ••••• wc op do avondwcdstri jd van 24 Juli op hot Haarlemtorrein flink 
wat prijzen hebbon gowonnon. 

]at ••• o o" Do supporstors oncler leiding van Q_;:rnDA? zich prina hobbcm govnc~',L 
Dat •• , o •• Ap Btrnck voor hot yollon betaald wil worden. (:8on prof-yollo_c '.î::::-: . i 
]o.. t. , , , , • aJ lcn lodon 9 die niet r,1ot vacantio zijn natuurlijk 1;1eodoon aa:n 

de onàorlingo wodstrijclon. 
]at, o,, , , :i..()êl.c .. ~'oon die me0c1oot 9 in clubcostuu11 aan do start client to v0r

sc;bi. jnor10 
Dat •• ,. , , Tc·r. v, WavorGn in hot ziekenhuis door clo specialist nATHLETICJ\1 1 

gc:noond word. 
Dat •• , o o. clc ncuwolingongroop daE1es e0n aantEü trouwe ; 1A 1r:w::n~SANE~J 11 tolt. 
]at,,. • • • Inoko Sta thi goed kan hoogspringen 9 vooral r·.ii:;go.l:'.. '1gr . o J.cJ(''Y' ( c, 

lat cloor. 
]at •••••• or 3.an Wout oen trainor verloren is gegaan. 
Dat •• " ••• ,-m voor do onderlinge wedstri jdon woor con zoo va"1. ~er-: j•.o,c r -.-cT

•vachten? not als vorige jaren. 
Dat •••••• Lydia Janso op haar tellen moot passon 9 want dat Olga ;j 1.Y-r.· .:;_:: 

snode plannen hooft 1:10-c noogspringrocord rnoi.s jos. 
Dat, •• o •• vvij hopon9 dat or op d.G ondorlingo wodstrijdon voel cJ~1-u:-c,y;:._é'.; 

zul1Gn snouvclon. 
Dat •••••• Niesko op do invi tatiowoclstrijd.on to Rottordc..m? woguns 7:\viJ.<::~::·~: <;~_; 

do hordon word ui tgoschakeld on Gonnie 50 wGrd in 12" 6 f~oc. 
Dat •••••• Jo Hovostad oon niouw clubrocord vostigde op hot hoogsp1jné.s"" Yl n~,-:, 

1. 483 op 14 Juli to Ze..n.nda1:1 on tevens proL1ovoordo naar clo A"k_1_ ,1,~.;..:;--.. 

Dato•o••• clo uitslagen van do B-kanp.nog niot in ons bozit zijn. 
]at •••••• wij bij gebrek aan plaatsruimte alloen maar de ui tslagon c~1 no<; 

naar godooltolijk kunnen publiceren. 
--ïö--



HET SECR"8TARJ'.AAT L!l~LDTg 

Zoals dG mGosto van jullie wel weten 9 is hot vorig jaar de 
zaaltraining 1 s Donderdags van 5 - 6 u. in dG Floràschool gehouden. Wij 
hebben nu. de kous tussen 's Woensdagsavonds van 6 - 7 u 9 hetgeen dus in 
aansluiting is met de training van de ouderen en voor ons dus ook prettiger 
is 9 of 's Donderdagsavonds van 5 - 6 u. VRAAG AAN JULLIE OUDERS~ welke tijd 
zij hot meest geschikt achton en bericht mij dit dan zo spoedig mogoliJK . 
Ook ben ik telefonisch te bereiken onder nu@ner 36910. 

Voor welke dag de meeste animo is~ daarop valt de keus • 
. VERGEJ~T :m;T VOORAL NDJT2 ER IS HAAST' :BIJ DE .AANYRAGE._ 

Aangezien or zoveel ~oisjes m0t vacantie waren en zijn, is de 
training in Augustus stopgezet. Voor jullie is er echter goen vacantie in 
Septombor, want wc gaan do gehele raaand bui ten door, te beginnen 4 Soptem
bor. Op deze datum zal er filOt jullie onderlinge wedstrijden worden begonnen. 

Do eerste middag, dus 4 Sept. wordt hot hoogspringen on kogel
, stoten vorworkt 9 terwijl 11 Septomber de 60 M.hardlopen en verspringen aan 

do bourt zijn, Tevons vindt dan de prijsuitreiking plaats. - /'IJ · -
Vanzelfsprekend zij~ jullie ouders ook van harte w1116~~ 
Zou hot oen middag slecht weer zijn, dan schuiverywe het\pro-

gramma oen week op. ~I · 
Vorgoet ~iot je handdoek onz. mee te nemen, I 

nog st0ods zijn er ·me is jes dio niet douchen. Ze zijn I . • . \ 
denkelijk oen heotje bang v00~ water . 11 

Kom jongens 9 d i_ t is oen ond(~rdoel van de training, /.', ~ ." .. ·. ·0.~ 

all~,1:1a~1 ~e:~~rn:::- fris. on fit i:anr huis . Trouwens z . ~t~.1,/, :: :. :;• J' 
Dr"Vncnm1n.:<: hoof-t dit vor::;ilJcht gestold. \ ·:.',,, . . ' \\ ~ 
Dus ueir:Lo" fot 4 Soptombo::r:-, Zor g allen, \ ~ ·, · 1 : • -, 
dat je l~i tg. or-J.s~ aan de start verschijnt. ~/ !1 •1 ·~ 
o:regcJ.ci. bi ~tijds naar bed, zal je pro sta- ~ 't<:4 
tl.es ton go0de komen. \ ~- -'/t 
CLUBCOSTFO•'k_ 1 L-._t) 

Zorg allen in het bezit to ZlJn van een groen-wit clubbroekje. 
Ze zijn weer voorradig on kosten fl. 2,--. Ik zal 4 Sept. de broekjes mee
nemen, zodat zij diG .. or nog goen i heeft, zich er een aan kan schaffen. 

KLEINE FLUISTERPLUISJES . MEVR. WIL. 

Er wordt gefluisterd ••••••• 
Dat., •••• we natuurlijk allen meedoen aan de onderlinge wedstrijden. 
Dat •••••• iedoroon in aanmerking komt voor een prijs. 
Dat •••• ". we Irraa Henning al een tijdje missen. 
Dat •••••• er ondanks de vacantie toch nog nieuwe leden te melden zijn. 
Dat •••••• or nog steeds neisjes als lid welkom zijn. 
Dat •••••• we de volgende koer weer vorder gaan. 

ll 
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-·--._.-·- ·- -----·- - --:- ·-····- ·-- --·-·-------------

VAN D~ voonzITST~R~ 

Als dit clubblad uit:comt, is ook de laatste wedstrijd van 't 
seizoen 9 n.l. a.e bosloop·"rntafette te Leiden, waar onze dames de wissel
bok8·c- l'!.:~onen to vordodig<.m, (mot succes?) achter de rug en hobben we reeds 
.eon inaand hot C,I.0.3. weer als trainingsoord. 

Ons tweede W";dstd.Jdseizocm mogen wij niet onbevredigend noemen, 
p:rac;tisch alla clutrecords van d:J damoe on mcis jes gingen er aan. Dit is 
tod1 GOn token, dat hot pre sta tiopeil, mot het groeien en ouder worden van 
onzo vereniging, moe orrlloog eaat. . 

Onzo jeugdploeg is groot, traint mot ethousiasme en dat is 
juist hetgeen wat wij nüdig hc0bbon, want zij dienen binnen 
otlkolo jaren do plaatsen van onze damoswodstrijdploeg 
in to nomen. 

Ondanks allo drul<:ko bezigheden als huisvrouw, 
moeder on arts is Dr.Wichorink vol goostdrift voor onze 
vereniging en zal zij olke 3e Woensdagavond van do maand 9 

tijdons de zaal training van 8 µ• tot 8015 u. eon praatje 
komen houden. Tevens zal zij gedurende drie Zondagochtenden 
woor oon insparmingskouring op hot c.r.o.s. houden voor 
onze dames- on mois j oswo<istri jdploegon. ])::;, t wij Dr, Wicherink zeer erlrnnto~ 
L.Jl<: zijn voor haar modische steun behoeft goon bet·:iog. Hot gooft ons oen 
g •'Jc . Ltc1J~ g:rro0l to weten~ dat voor do meisjes, die aan onze zorg worden toe
vu: i :·.:.1 •V· 1 - oo>- do J j r::hamol :_ ~ko inspanning van de wodstri jd training vor
ar·_-è 'N'~v:r1i :i_;,,, (.\,~K. do iI1;c1' T)ocy-crn, dir:Jctour v3.n het C.I.O.So zijn wij zoor 
e:··k:cn1;r;l.~ )< ,'ü'. lI' ::-.. 1 j11 rnedowo:cking door ons hot gebruik van da dokterskamer 
t oo to s-i;aan o 

:Go g·;,)to cpk·):nst van de niet specifieke wods-~,rijdathlotos stemt 
ook tot onze g_;:-c.tr; tov:r·oèonhoid, 

O:r1;-'8 voronigi.ng is niet alleen gebaseerd op het brengen van 
wodstrijdathlctos 9 d'.)oh icdorocn !IlOet zich bij ons thuisvoelen, dat is ons 
streven. Daarnm wordt ook aan hen onze volle aandacht bostoed. 

Ik wek 5.J.l(; loden opy train trouw en met heel voel pleizior. 

RIA IWBKE- DE VOS. 

HET SECRETARIAAT 

NIEUWE LEDEN g 

Do in ons vorig clubblad gepubliceerde nieuwe ledon siJn allen 
in onze yereniging opgencmeno Wij h-0:pen~ dat jullie vole ja.ren trouwe 
"Ji..TMODESAW_,_;iN" zullen zijn. 
Voorgesteld als nieuw lidg 
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I " .~) ~-; ~:\.:~.:1it:· } o ~~ 
J ~ - ~" .... .IJu.!'f• r~' l r;n 

15-11-45 
21--3-38 
0-11-42. 
3- 2-45 

. . 1 
· c~Geervlict 

Y.Hamerling 
J.Oostenrijk 
M.iVIöring 

19- 7-37 
3·· 12-~44 

25- 3-44 
5- 2-39 

liJ:i.euwc è 0na-:-.rt cw:. G, Hurkens _ en Hevr. Wi jkhuizen9 beid<:n hartelijk dank voor de 
----- geldelijke steun. 

A'I'Tfii:NTT8 ! ! ! ! ! 

Zoals men 6p de eerste blaèzijde reeds heeft ktinnen lezen, heeft 
I>r.\Vicherü1J<: het plan opgevat iedere 3e 1!Voensclag'.'l.vond va11 cle- maand van 
8 u. - 8~15 u. oen pr-Lrn-tje te komen houden. Ook voor VJ:"n-gon houdt zij zich 
aanbevolen. Aangezien zij het een en andor zeGr popula:'l'.' on ce0stig kan ver
tell8n ·rol.rnncn wij o:p ce:o grote opkomst om d-:.:;ze leerzame on interessante 
kwartiertjes bij to wonen. · 

INSP A.l'JNI~GSK-.füRDJG. 

Zondagmorgen, 27 Octob0r begint I>r.Wicherink aan haar eerste 
keuring op 1 t C.I.O.S. 9 en w::l voor do (j.ames wedstrijdploog. Voor de meis
jes vindt deze pl'.lats op 10 on 17 November. Zij die hiervoor in aanmerking 
komen ontvangen con oproep. Dnt men voor deze keuring verplicht is te komen 
behoeft goon betoog. Ook rekenen wij or o:p 9 dat rnon op tijd aanwezig is 
n.l. 9.10 u, bij "I>E BROUWERSKOLK 11 , 

Tot onze spijt konden ·wij door omstandigheden niet meer bij de 
familie Blok terrecht om OLS te verkleden voor de Zondagmorgontraining. 
Ch::-is Post 9 oigenaa:r- v:;,:n -'i;he Gschonkori j i'ff81r BROUV.1BRSKOI.JCJE 11 bood ons spon
taë:n aa:i.1 cnzo bi vak 1:JJ.. ~; hom op te slaan~ hetgeen in dankbaarheid word ge--
acae~teord. · · 

])è famPio Blok zeggen wij hartelijk dank voor de verleende hulp 
van do laatste ja~cn. 

Wj j mG.LC' ll do leden er op attent, dat bij "I>E BROTJ\IVERSKOLK'' bui ten 
koffio en limonacJ.c ook cl:i.verso versnaper·ingen, zoals drop, chocolade, spek
jes etc. verkrije~aar ~ljn. 

PERSONALIA • . 
st., n'1at ve.(Öer verle\\en i hoor. 

Anneke Schillert heeft zich in stilte verloofd met Karel????? 
Anneke en: Karel vanaf deze plaats nog onze hartelijke gelukvvensen. 

Gerdy Hurkons is mot haar familie naar Australi~ geemigreerd. 
Gerdy wij wensen jou en je ganse familie heol veel succes toe in jullie 
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nieuwe vaderland. Jo bont donatrice geworden en wij hopen9 dat je af en 
toe eens iets van je laat horen. 

r.·v~ Bij de familie Blok (va n 11 J)E BLOKITIJT") werd een nieuwe spruit 

ii/1'7 geboron, wo0r 1 n rncisje 9 die z:i.J Wilma noomdon. <11 ---~_:__ 
1 1'\\ Mi J:~heor en Mevrouw Blok namon~ .allo l eden van / \ .·~> 
1 "A1l111;iOD:C:S" nogmaals onze hartol1 JkG golubv,msen. 1 f,·: ·l > } l /lf(\;:-
l , . ~ ~;\~\ ----- ·-1,.,1.::/ '.(., ~\~ · / l1 -.\ -~ ZIEKENI-10,'JKJE • , \\ 

f,'f !;2.~:::_'.::::::~/. E · --·---· --- t 1 . 'k . h·. . t~\ \ 
1 \ i , r ziJn zoveel z:i Gkon~ dat ho ons onmoge lJ is ze ier -. ~ \ 
/' · L ." y~rmeldon. Wij zouden w22,r"!on:~jnlijk menigeen vergeten. Vanaf deze -
· · · \1 .?-·11 \\ pJ a2. es á.G.ï. l alle zieken on horstollenden volledig 

~~_j\.;JJ-

ber 1957 in 

aanwezig. 

be: h::i ' s chP:.iJ toogowons t • 
.All()o:r: lV[uj:g.1'.'oo t Booschotcn deed het niet met de 
A-g c::\. c; iJ, Zij moest oen onwillige blindedarm er uit 
l a.ten :1alon. Inmidd0ls ili zo w0er opgekikkerd en nu 
me,ar woor eon tromve 11 ATIIJl0])2'JSAAN11 worden. Margreet. 

Lotti0 Plugboer had m8 t een waterknie tG kampen en 
moest daarom o8n tijdje rust houden. Wat eGn poch 
ho Lottie9 jo la::i.tste sprong op de laatste training 
met zulke nare gevolgen. Gelukkig mag ze nu weer 
trainon? maar doe maar voorzichtig aan hoor. 

]it jaar word. onze vergadering gehouden op Donderdag, 26 Soptem
Hotol "DE Li!::BUW.GRIK", 
Er waren 28 lec10n? 2 donatours(rices) en C.Ruseler als trainer 

:0-'.'.l v orgadoring werd om 7 o 45 u. welkom geheten door de voor
zitster, Movr. M. A.Ineko-d,:J Vos. Zij sprû: hierbij cle wens uit 9 dat :rATMO
DES11 vorder zal gaan op de ingeslagen weg 9 hetgeen wil zeggen een steeds 
groeioncle voroniging9 dit ook in hot belang van de Neclerlanè.so athle tiek. 
]_ft.KC::~g_'.:?,~~-.:?.~~~1;~.)rn ~.!.. Van een twintigtal ledon was er bericht van verhindering 
bi11110:1gokomon om de v.Jrgaclering bij te wonen. 
Nadat divorso verslagen waren voorgelezen on door allo aanwezigen accoord 
worden bevonc1'on9 word overgegaan tot de bestuursverkiezing. 
Movr. W.H.v.Opzooland on Moj.T.Chapol waren dit jaar do twoo aftredende 
Bostuurslpd.en. 1·iovr. v.Opz0eland stelde zich horki0sbaar. Mej.Chapel moest 
wegens drukJ:co vrerkzaamhcdon voor haar bestuursfunctie bedanken. 
Hot Bestuur stoldo Moj.T.Jansma voor als wodstrijdsocrotarosso. 

Daar er goon tcgoncanclida.ton waren gcrnteld voor de bestuurs·
functies werd het Bestuur als volgt samengostoldg 
Voorzitstorg M.A,Inoko-do Vos 9 
Socrotaresseg H.C,Takkon, 
Ponningm~ ~ W.H.v. Opzoeland-do Vos, 
Wods trijdsocr,g T,Jansma, 
Corr.missarosse: P.C~Hagringius-VorkGrke. 

Na do zo installatie "vord door on~o trainer do Hoer Rusolor 
het woord gevraagd. MGt clit woord bleek hij +,o..,eue voor een verrassing te 
zorgGn~ n.l. h e t beschikbaar stellen van oen mooie wisselbeker voor hot 
meest actieve lid van het jaar. 
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De diverse commissies werden als vol gt samengesteld: 
Kascommissie: E.Claaesen, N.Wullems en T.Chapel 
Tech;:i~comrnissie: R.Ineke, C,Ru s e ler en C.Wulloms 
BalLnmr.m::.ssie N.Hag tingius, R.v.Drunen, N.Wullems 
Werkcommüisie G.B)orbocm, lLWu.ll ems, T.Bournan, M. Wi jkhuizon, A.Kools, 

R.v.L:r.uDon en 2 oHov ostad. 
De vergadering kan zi.ch mot ~le s ame ns t e lling van deze commissies v erenigen. 
Bij de v;:i,::-toL1_ing do1· con tri bu tie 9 wer d door het Bestuur voorgeste ld de 
contr:i bü t;j_e to v:::rhogon, wegens tl e steeds stijgende kosten. De v ergadering 
ging hiei•mcr]e &.c •;ncrd. Do contributie bedraagt dus por 1 Oot.: 

.Ad·.~ r- ii:· 3.r:ten van 9 t/m 11 j. fl. 0 9 60 per maand 
ju.r-.i C".' en van 12 t/m 16 j. " 1, 40 " " 
s e :,iio-::-en van af 17 jaar " 1, 75 " " 

Om tot een neg naLïwer contaët te komen met de jeugd heeft het Bestuur ge
meend eon jç_rc:.gr,o<)rnrnissie voor to stollen, welke af en toe bij elkaar komt 
met uo: ::. · <'~ ;::: ·" 1 '."L:TsliJ. ç1m eventuele probloempjos te besproken. 
Deze jeugdc0mmis :~ ::.e zal besta an uit e e n C-B-A-moisje en wel resp. M.Hessels-
1.v.d. Vosse en Ni. Wi jY.huizon. Ool: dit voorstel werd goedgekeurd. 

Vorde~ wDrden de l üden v erzoch t ook e uns een bijdrage te leveren 
voor 1 t clubblad. 

De fe estavond werd vas t geste ld op 1 Februari 1958 en zal op de 
zelfde wijze gGhoudon worden als dit jaar n.l. cabaret 9 kienen en dansen. 

Hiermi, wa s er voor e nke le l edon nog eon verrassing. J"ida van der 
Vos se, Henny BeJ·gering on Lies jo Wi jkhuizen werden alledrie bedacht met 

· 8en bui t enlanrlso hoofddoek (door Wout Ineke beschikbaar geste l cl) voor hun 
trouw tra,ining s1Jozook 7 t erwijl onze pe nningmees t er e sse haar subs Mart je 
Wi jl:huizen, AnnGke Kools 9 Rina Hove sta d e n '11hea Takke n leuke prijs j e s 
schonk. 

Na de ro"ldvraag, waar door Doortje Klijn werd gevraagd of wij nog 
iets hadden vornomon omtrent de j eugdleiderscursus en waarop wij geen be
vestigend antwoord k_onden gov e n (tot op heden nog .niets vernomen) werd 
de vergadering om plm. 9 u. ge sloten. H.C.Takk.en, secr. 

VAN DE PENNINGMEESTERESSE. 

CONTRIBUTIE: 

Ja lui 7 de klap is gevallen. D~ contributie is verhoogd. Ingaande 
1 October 1;ed:raagt de ze zoa ls l:iovonaa:tj. in het verslag van de v ergadering 
staat aan~ag8v n~. 

J:-f ,,-, ·:. ' r-:..,,_, :)1°' ri tfge Jd voor n j ou we leden t/m i6 jaar bedraagt fl. 1, 50 9 

voor fl.o.:n8c -,, , : :•::-:, ~ -~ ·: ;y0 .":-:e ::'. l. ~~50. Te v oldoen na inschrijving. 
Vor 3u0]).. <1 C.( ·; ::1, :::::'_,_-,,..._<.:."J ; in het 1.Jcgi ;1 van de maand, op de training t e voldoen. 
Bij V C• GI "1 (;;,F,, 1; f'. ;,: ~: 1.:.; 

Wil. 

VERANTWOORDING J E1:}GDPONT'S. 

Wege ns pla atsgebrek k onde n de eiften niet eerder worden opgenomen. 

C.Rusolor fl~ 3,-- .Movr.Wijkhuizan fl • 1, 15 Mewr. Bouman fl. 2,50 
C.Wullems Il 6,-- Il Il Il 1,-- Il Schouten Il 2 ~ 50 
W,v.Opzzoland Il 2,50 Il Ber khoff Il 1,35 Il Hessels Il 1,--
Mcvr: BoEJksma Il 0,35 Il v. Drune n Il l,Bo Il Terhorst Il 1,--
Movr.Timmorman Il 0,75 Il v.Noorde n " 1,-- Il Takken Il 1,--
Mevr. Boons · " 1,-- Il Blauw " i,-
Elly Boek Il 1,-- Il Kneynsberg Il 2,50 
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Onz0 b :1.rt0li jJ::o :'lar.tl''. il •)O:r' dn zo gs,,ro~·~. I-!et vormcle oen welkome 

aanv? voor onze zo go:R::;~~:p~:~ódfonèsbd, 

~-{~:/ . ... ~ Elke training word.t or tcrducht met de pot gerammeld en geroepen 
- '~-- ,~~ wie is er jarig gewoost? Ju1lie weton het ho, 1 t is bij 
~~-;.-;;:;;" \ ons do gewoon to als j e jc:.rig bont gowç:rnst, hot aantal 

\ 
1 jaren dat me n t 3lt, in conton in de pot to deponeren. 

Wie??!'.'?? VJio?'i'??'?? Wio?????? 
\ y \...,, A G 1 De opbrengst is voor oon nieuwe vläg. 

\ \ 
REliACTIONEIB CIUBGEDACHTEN, ~Het lang vorboido vvedstri ödsoizoen is achter de rug en . we zitten 

plotuoling middon in d o herfst, Terwijl ik dit schrijf hebben we reeds 
twee buitentrainingen achtur d o rug op het onvolprezen CIOS-terrein. 
Nu het kon niot beter. )Jo z e n dio hold.or schoon toverde 
ontelbare kleuren op d o bladcran van de bomon, dio bij 
het minste zucht je wind., n rJo r rlwe,rroldop en eon hoorli jk 
zachte temperatuur. Wat wil jo nog moor? 

Hot was dan ook vorruklrnlijk on ik begrijp niet, dat we nog 
menig b okencl gozicht op d.e training missen. Waar zitten die dames en 
me i sjes toch? Ik kari me niet voorstellen, dat jullie al die weken ziek 
zijn. Toa, woeE flink, kom je bod uit on geniet van de schitterende natuur 

en wat het voornaamste is, clo prima training. Deze is 
om ca. 11 u. afgelopen, dus kan je al om half tvlaalf 
thuis zijn. (als jo tenminste niet blijft plakken bij 
Chris Post voor con Èax~ie leut, want dan wordt het 
wol ha.lf oen). . 
Van de zomer hadden we niet zo'n geluk met het weor, we 
kr :;g ·:m 'f0lis1-raar in Juli eon hittegolf jo 9 het was zo 
vmrm 1 dat clo athlotos lusteloos hun rondjes draaiden 
on c;co n fut op konden brengen om flink hard te trainen 
';10011 vi 0 1 op de heets to Zondag een jeugd.competi tie-vred
str:.i_ ;j(J. :'."~n jo kàn het geloven of niet, "ATMODES" kwam 

met 38 r;iei:::;ko::; ::iaE ~~n u"~?"·r·i;, Do o::ganisatoren wreven zich de ogen uit. 
Er 10·:.2 c.;c;~, :n]_;" ' i<.' •11 aan afs:;1';.::: i jvi:'lgon, hoowol het toch uitgesproken 
st-: -''1t~·v: c ~: ,-.~.,-, ··: ! 1 '' ! ! Zo z~ en vm alweor 9 clat onze jeugdploeg enthousiast 
en ·e, :- ·, .:· '..: ~:v J!:l wi l :.k cse:cügkomcn op deze jeugdeompeti tiewedstri jd.. 
V\''7'- v:-:: :',, ·1", -~ ":~ ~ c- ·r;•;rcl hier ni e t drie rr,aal, doch é~runaal gelopen op tijd. 
En J T~_, crr.~r••• :•.:i::::s -~ u D. T~ C.leclon het loo:pged.eelte van deze wedstrijd on
geJcL .~ g "c,'-' :~-~ç.r.:; ,_l. Dit lijk~ me toch wel een beetje vreemd, terneer daar 
dus c:;_é. n::;.e-i; (1 ~·3·-;komon '.lcelncem:Jtors in de kaart worden gospceld en zij dio 
clus lmn im"ciJT.i_ .~v5 ~îg g ·:J stanc:',_ duden 9 hierdoor godu:poord zijn. Is dit ook 
pi11t. ec::n: .. ~)(~u~i~l9.J?.firT~ES.L.Y.9.:)r clo je~igo ~thlectjes? 

Ik kom nu 11ecr terug op de training, waarop de vacantie zijn 
stempel clruk+, :; on claarna krGgen we de natto moesson. Menige training ging 
in rogen ton onder en als het dan oen koertje droog was, was het meestal 
zo bowolkt 9 dat .we na con half uurtje alweer de kleedkamers op konden 
zoel:en. Waarmee ik maar zeggon wil, dat J~ op die manier het contact met 
elkaar gauw kunt verliezen. ;;!ff.) 

Effin, we hoopten o:p~lo w· tertraining en ziedaar de A-griep 
deDd zij intredc 9 wat alweer aan do opkomst te merken was. 
Gelukkig gaan wu do goede kant op j.l. Zondag waren we weer 59 
dames on me is jes 9 terwijl er ca. 20 naar Lo iel en vvarèn voor de 
bosloopestafette. Rost mij 1.' nog cle aandacht te vestigen op de 
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lJ c' ICL~:13~rj.,·jl:iJ_()j_èL v·a y)_ dr·; tI1 ain:;.~t1gc: n \ 'rOOl-. cl ~?. v rcêL[; "'L::.-'J . LiàplC"Gg~r:;:n l.~~r,.F1, d(; f::GU!'~~-, ll:S' l' D 

v~\n Jr. '1'!l uh c Ti11:c. 1.'lij v_;rv 1clltcn <:.us allo lo t en Véèll C.o ·:rocbtriYp1oecon o:p 
olko traL.cillg. 

I'ARET.PIT. 

janlffiGl, V\i0,8 b.nt 9 1~r1~ t Y. ~ct.rt j e; ")Yl '~Po11 ni...:1t v-ice,rrtic \Vr.1ro11 9 rloul1 onze i~csorvas 
weerden zich gesel. DJ 10 x 100 Mo ging erdoor j_n 2 min.14.6 qoc, on hierop 
wcrcLm wo 60 met Llc;0bt:1 O.l s e c. op Olym}!ia t 43 na ucn felle' strijd tussen 
Niosko 0':1 Puc:l: BT<i'."l'.'i'Cl'. I'Jiesko Z'cg nic=:ts mcr_;r? zo h<rnft zo covochtcm. 
Dczo tij<.~ h1nnen wij c,ls clubrecord aanhoudun 9 CJ.<'.J-ng;:;zicm wij èszo affJtanc1. 

niet ccr11cir hobb~r e;c::..c:i)(m. J)o ploeg bostoncJ. uitz J:Lin-~)ko-A.clo Mooy-A.v.ë... 
Pol-r:::'. T'lkLon-J'. :In'--;'/Yli~·bcrg-G. 23o c rbr;orn-'L' ~du J' o~-i0:-G. TaicLcn·-il. v. I>runor::-W. Wullcms 
Met d.o 4 x lJO J',H. in c.i.c be:kc ;1c"c opcit ,: llinc 'l'irK::rn-Gcnmio-rtio en Nioskf; 
l:::on'LCè1 wij clc fina.l:::e niet 'bcn· oikrm, niettc1~:in iG d.G tijcl 52.3 ~'l'.)C. [;OGcl te 
noemen. Onze ~oi;;josn~oec br~nht het ook ni8t tot clG fin~lo, doch d.o 44 cec. 
van J\!Io.r joloi:c1,-M;:;,gc1-~·--J ·:ary en U:l.ga b c t (:l:unc.:c touh 'iiGl oen niouvr clubrocorcl 
voor clc J3-rnois jo3 o 

Op c' . .J bij~11.uLn :· ;r·s ,1_o c~.,;n onze ;,11:isj:;s hot ook prima. Nb.ry vrurcl 
1sto op c::; [\() h . '3. i~1 clc; prit.Jr:. tijd ven lC.7 soc. 9 t0rwijl Olc:a 11"2! s. 
Ifarjo::.0L1 11.C. c . C i"J. Eun:1y 1L4 u. !(F.P. E.) r:.ual::ten. 

LottL) br.··i,cht het C;p c~ c 60 k . C op clo 3o Illc,;_1 tu in (Lo l::curigc: 
tijC. Vë.n fo4 c c c. J'o~::c 'l'ir:rnc:..'wnn r ·er.1. 6<J in <J.7 éj. H.Str0;r.'mL1g 8.3 s. 
Jenny Ci1 b.muk0 f[J[;,éJ,k·b:; n r c. sp. 11.4 G l l 12 C·.J C. bij do eo H.A. 

W1--t rJ.o w,;:!.,>irijd b e treft ln:arncn or :prir1a ~'r cr: tc, tié)S uit Llo 'buu. 
JaLL1cr Wi:,rc:. :1ct 9 é'..at fü_:::tjo :;n Nicslc; bij cl<.;; cJ.e.:nofJv1u ,'.rYtrijdpJ.oog v --:; r:itck 

moest e n lat c11 :;;a'1n 9 ,:p ,nt uu kon Tin1) ~.;:c zond,:n· stri jcl de bck1:n· in 1czi t 11C-" LCJ n. 
:Bij cL) A-11ci ~:ij c s -,,e.s h c;t Gc3-- 9 di :; 11.ot ruir.10 vc1or:1J)ronc do eerste pl'1ats be-· 
zot to 9 t:;rv.i j::. L :::nny 1Ji j clo B-·me ir3 jcrJ r;:_ot bijna 300 pntn. vcrcchil zct;cviór·~~ 

clo. Du pric1a rÜfJOUJ'NOI'J=' V:..\ 11 Locs n.l. 25 Il. is ooJ-:: zokor con vcrwolc.ling 
VVéiC:~i-·cl. 

l'hJ.' i.' ijl 1;nr~!_ c crcit'.3 1üj cl.o l~-j·1rigo C-m.cisjes met Lottio als goede tweoclo. 
llij clo 13 jJ,ric;o C~·n.,if::.j ,;s 1~é.1rl h '::: t J'ilarijl;:c_, die nn, 1 n cpannonclo strijd mot 
=::ny uct cJ.c orcpaJL sçing R,tri jkon. Do 12 jariGc C-mois j 1Jc "trcclcn ook met 
v c:;cl clan on InuJ.:c \iOrcl hier c orct:.; 9 i;:c t Lia:..0 ion op haar hiolon. 
'T- t .-,· ," ,,, --, c• ' -· J_rl -· .. b·' • rl -. ·- • ~ -~ • c• - • - "", l' 1 ···• ; - ~;-, -, " <"• -, T l"--o r• 0''" t ·· -, "; J"'l -~ J.. •.._; vvl ...... 1")G..L~:>OJ.lJ" u"J \ .; . lJ .__ U rl.Ul,"-;,Jl-o Dl \_JU\ , 1..; l ... 10 1- .... 11 .ti. _i...J \'v::l."-.i VOc 1r uü\"v 1.)r \"u 9 t...:r ov ,.;.., "·. 

I'1lü,r,~;r o1;t bij C.o damocnim..rwelirie;,, n h e t tekort j n moer naar huis nam~ 
Het r.:i:pc ci .~üo :pTostath~bokcrt je: cl oor Chris Husol 'Jr bc::-;chikbaar 

g uutclcl :;ing nc-:.ar Lotti.:;; voor he,ar nooio vcrtcr1prong, torwi jl I--Io~iny 9 LoG:J 
en I"~.!.p 001': iocle:r cun leuk J.îrijcjc in ontv::->,ngst ooehJa::iu nonon ~voor hun dis
CUflJ;ircr.~ tatic•:.>. 'rrouv,c011s nicn~'._111cl ginc zender :;:rijs naar huis, we,nt er wa'3 
oen nollat nan prijzen. Zulf::o r.lo l=--atct c n Londc-)n nog ruim kouo makc:m .• 

7 



, 1~ 

J)n :rronta.tios :djn ui t.:{:.p..~L"ud aan c1J lnnt V::"!.n c~o J!'rcms.J yuntentelling, 
eGht ::;r me-~ oon kloin~.aflr:i.jki:ng vo(,r :~iscu.G on sp0or. Uit onderst2,ancle 
punten kan je zien, dat îifap Pi j l ( a ls C-!'.leis j o) cle moosto punten wist te 
vorovoron, met H'.'mny Dercorinc alR twooclo, Tineke clo Jong als clerdo en 
Lottio Plugboor (C-moisjo) viorda . Hot ~ooft tovons aan, dat de dames 
wcclstrijLlJ:Jloeg toch wo1 zvrak is? tor\!ijl v-vij de toekoms t aang2.'.1nde onze 
jeugd rustig t egouoot brnnon zion. Yii j he-bben ook het puntenaantal van 
vorig ja~r aangegovon on nu blijl::t toch vrol- heol sterk, clat de meisjes 
clio over hot algcmoon heel tr0uw op rl0 t1'e,ining zijn? ook hut moosto voor
uit zijn gegaan zoalo Honny 7 3 5 :cmt. - E. Zna:nen~)urg 658 pnt. - Thea Takken 
615 pnt. - lkrt je 'Ni jkhuizon 533 pnt. e n I,ies je Wi jkhuizen 519 pnt. 
p-i tsla,gom. 
])amor.> wocLs trijclploeg.hoog vo.E.___Q.isçi~~peE)_r_~k~o-g_"e_l ___ t_o_t~.p~n_t_ •. 
T.clo Jong 13.6 1.2) 5.09 "20.79 16. 69 8.17 - 254b 
G.TaJrJzpn 13.7 1.10 4.28 .23.38 21.93 6.85 2226 
Roino~o 14.6 1.25 4.09 20.eo 22.95 7.87 2179 
T,voWavoron 14.7 1.10 3.98 17.91 2G.79 7.67 2049 
A.v. ~.Pul 14.2 1.20 4.44 16.12 20.75 6.96 1981 
R.Cohon 14.4 l.~o 3.97 ~8.25 12.86 7.22 1672 
H.Warrner<lam 14.5 3.83 23.35 8.21 1369 
J.Bunck 14.7 1.10 3.96 14.40 13.54 6.41 1174 
A.Schillert 15.- 1.10 4.11 15.92 ~.95 6.88 1061 
])amos Niouyr0lingcE!_ 
M.lVIooyos lL] .• 8 
T. TclJrJç::m 14.8 
'11• Jansma 15 .8 
D.Klijn 17.1 
L.v .• Cpzool. 
M.Bo onz 
M. cl.o Wondt 
M~is .iC:_é2.__ ~y_si_0._s tr ~ 
G.Vur~0sron 12.
M. Wi :;tctui?;cm 11. 4 
T.Dci..;:.mrm 11.2 
J.K~cynsborc 11.3 
A.Koolu 12.4 
K.J11cn:t1is J 2 "· 2 

~~~~~}~;~ :/;-:~·1 ~·;~~C~J2 . ~~~- ~ ·!) 

M.V" I.n~t ff? lc11 

L" ·v. _;_ ~ ·~v :)fJ 0 G 

J. 'l\1~;:k c,n 
I.Stathi 

- 1 .~ . , 

~ ~ .) J. 
ï 1 ~
_. _ _, ' • .1 

.l ~~ '-' ~: 
:.~ J 5 
1:;_.2 
1 2 . --
12.2 
12.4 

L. Vfi j·csn:.:i, 12. 2 
MC'.}_s j c_EJJ.I3 ]:îicuv~ 
J.Crnas 12.u 
W.v~Abs 13.1 
H.v.d.Voort 12.3 
R.Glas 12.6 
E.~ooroman 12v4 
A. Warmcrdam 12.8 
L. Wi jkhuizcm 12 .D 
I.Eelman 12.7 
L,Terhor8t 12.9 
T.dó Lange 13.6 

1.05 3.95 
1.05 4.18 
1.05 3.63 

90 3.50 
1.00 3,55 
1.05 3.64 

2.70 

L30 4. 27 
1.10 4 . 45 
L 25 4,,44 
L 25 4,33 
1. lO 3. 59 
1.15 3 c 60 

L 25 il<64 
J_.; Cj r.~~ ~~[3 

l --· ~ ') !1. l) 2 2 
L~ C! (o30 
L J O 4, _38 
L30 4.37 
1. 00 4. 35 
1.05 3. 95 
1.05 4.10 
1.10 3.83 

1. 30 3.90 
1.25 3.85 
1.05 ~.15 
1.05 4.15 
1.10 3.70 
1.00 3 ··--
1.05 3.70 
1.15 3.60 

95 3.80 
1.05 3. 50 

17.80 
15.89 
19.20 
lG.46 
20.06 
15.13 
15.88 

26.80 
15.60 
16.20 
17.98 
17.40 
ll. 76 

27"12 
25 .---
12 0 70 
:i,7.63 
16.45 
16.71 
18.28 
16.65 
14. 48 
13.28 

12.97 
11.16 
11.40 
12.67 
16.99 
16.60 
13.71 
10.33 
14.08 
14.85 

17.02 
13.51 
13.03 
14.83 
lU.81 
ll. 74 
. 9. 67 

14.85 
l/". 78 
12.08 
11.70 
12-.14 
14.09 

20.80 
15.77 
13.20 
23.56 
7.81 

ll. 71 
14.22 
11.05 

9.79 

15.37 
25.69 
13.83 
12.67 
10.07 
12.89 
12.01 
8.46 

12 .17 

6.C2 
5.69 
5.92 
7 .13 
6.38 
5.49 
5.52 

9.40 
7 .87 
8.27 
7.55 
5.98 
5.39 

9.04 
8.45 
6.79 
7.10 
7.63 
6.49 
5. 97 
6.59 
6.03 
6.72 

6.47 
6.97 
5.48 
5.95 
5.65 
6.49 
5.69 
6. 9( 
6.36 
5. 25 

1405 
ll83 
984 
882 
780 
777 
380 

2479 
204} 
2040 
1878 
1420 
1004 

2861 
2067 
1814 
1800 
17'.)4 
1759 
1423 
1398 
1081 
1029 

1353 
1190 
1051 
1035 
1030 
917 
824 
719 
710 
589 

1956 

2226 
2529 
2186 
1716 
1767 
2148 

· 1485 

568 
914 

784 

332 

2263 
1516 
2046 

1206 
794 

2126 
1582 
1856 
1616 
1394 

950 
1329 
896 

1179 

989 

30~ 

839 



V<·rv VB ' fieuv 'JO•'~ v u · 1 i ' " " ' ,, · .. · · l t t · ~-
_ --.., _ _ tl,.:; ~-11.J __ ~ .... ~--· _,_J .. :....,,_,':'.:J:i..~- . -~-I--- -.. ~ ~.::":·-~~~~k--~~-~r .~<=..C?t:. ·!..,..~---· _..:.::' ____ o_Pl1 v. 
G.v.S ·~ratnn 13.l 1.20 1 1.45 7.83 4,84 574 

1956 

~3. S cl1uffc:;r 12.9 0.95 11.97 g :..:bl. e ';bl. 309 
Me isjes C.14 j. 
·i~. r ·i ji-· -----8. 5 1.20 4.55 24.90 22. 98 9~83 2904 kogel N.C.R,Cmcisj. 
L.P1uc;boor 8.4 1.05 5.16 19.72 18.96 9.31 2639 
M. ZuuronJ onk 9.- 1~20 4.45 13.57 8.79 1580 
S,Bo ukcma 9.3 1.20 3.95 14.70 9.02 7,30 1238 
R.Strouming 9 •;i . '- r~oo 4.15 13.30 8. 8 0 1212 484 l ! ! l 
Iiois_;t::E_9_.13 .i~. 
l.~e·DoonB 0 1-

_,.) 1.10 3,71 18.38 10.30 7.67 1283 
E. Z-vvancn'onrg 9. /~ 1.10 J.66 14.62 15 ~ -- 6.74 1251 593 
L. Warmr.<rchè1i1 10.2 l.CO 2o 48 1 4 . C.!7 .- 16.02 6.88 878 593 
R.v.U..Gooc 9o 4 0. 2 0 12018 ) 13. 28 6.80 836h 
H.Dc 8k 10. 4 o.s5 16.15 13.21 7.09 817) 
A.Schouton l.OC 3. 46 13.65 L J. . 40 7 . 41 7 44 375 
M.Ecsc nls 10.1 O.é.~O 3.60 12.~4 10. --- 7,37 68lr 287 
E.v.c1.Il0r::; 10.~ 0.?5 3.30 1 4 ,50 l0.79 6. 47 646) 
B,Stöutc 10 .-- 0.90 3.32 13.10 11. 40 6.48 607 177 
C. v "Fra nk 11. 6 2.97 12.29 7.25 5.20 152 
A.v. HJur d o:1 10.1 123 
1'J1c is_jos_Q. __ 12_j.!.. 
I.v.Abs 9.5 1.-- · 3.7 4 15. 42 9.70 6.99 954 
W.v.No orcle n 9.4 1. - -- 3. 7'.J 15.31 7 n:--· 1~15 931 
H. Tf)-oyswi jk 10." 4 1.05 3. 68 1 5 .60 .11.-- 6el6 754 
J .v.DuffGlen 9.3 0.95 3.70 11.31 10.99 4. 36 641 
J.Zwanocburg 9.8 1. - - 3.23 11.19 8. 98 5.46 341 
Y. Ble:rw lC.- 0.90 3.61 10.8 4 7.27 5.07 317 
C.Ris;pma ll. 2 0.90 2 .94 ll. 26 7.21 5. 2 _~i 103 
E. Boe schoten ll. 7 O.GO 2.93 lC~. L i 7.35 5.52 91 

-----
§_ _ SepJ cmbcr_~~..G...!_\/l/o d_strj.__j d.c n"..1.(3.....!:~I11stol'~l~ 

Onder z ~::er sle cht e w,Jerso1'1St2.ndif5heclo n wercl cloze wedstri jcl ge
organiseerd on vooral do vor s :princ;aanlocJp hac1.. hiorvan gnducht te lijcleni 
c.lus ock de prosté~ti ·.! s. En clan t o bocl0 n..l.c on 9 clat het in Haarlem dG g ·ihcle 
mi fülag droog was. / / 1 / / 1 / 

11 .A'INO:UFS " was goocl v crt ogornvo ord.igd, \'fant · ~-- / / 

v~n Lle " l'~ --m~ ~ l ~. ?;: ;, ~:-i c:i ~or~pr~~ n~ ·::' ~ .~varon er 1~0A~rno~~ ~ 9,- ; / .1J~1;~ I / / 
n i.:;; n 9 tvr l.L,1 -- , ,,i.. v"'n c..o l ti. C mc i."JGS 6 Atr::od .~ "' aantJGo / I / 
cle c lna E•:C- 11. r;11 c:' :i '; 'J.),={ \ .'8 1 in .i~nst • :Tclam . 11 ~ 

~· ' .1 "' ·,_':; ·tJ v ::;,n onz 0 c~arn s g ii1ge n het eens / I / / , 
op d.J 20·J J';1 ~ r:· , .. tc~· "' n e n kvva~Kn he~~ niot g ok 1:1~ t clo / / ) / . ' 
bus 9 • wan :, _v "·': c::. ren kV>'3.m? n in d e f inal o 9 torwiJl -•·7<:-r)/1 ~::~-
.Arffc:c;:n v, ,, . .:_c _L on il. n G d8 Liooy n'J.a r cL o C-kla sse promove e rcl e n..-:- <'Y~ Z'x~ 

2 ,;.; _, .:.c ·: l'°1C· O;'{ 

3 L , v ,. c.'_ , ? ' ) 1 
5 T.v.- ,(Çhl TOn 

6 tl~ IE '"J C ~T(.J S 
'11 • J <:t n s;na 

60 I:'. • . ; • - ------ ··--
1 MoPijl 
3 J o ~ri ::iriornan 

n. Strc mming 

H.Bloyswijk 
Y.Bl '.1UW 

' 28. 8 s. 
29 .8 " 
3 0 .3 Il 

30.9 Il 

31.8 Il 

8" 5 " 
8.8 Il 

8.9 " 
_· . 2 " 
9 .8 Il 

10~2 " 

y_9_r~J2-~~..!.. 
6 i.~---~ 1Hj_ Ji::J.1ui~o11 

10 )J . ~(nc :ynsberg 
11) l\T" :Jluc"T,/CO 
1 4 L .i:;chi llort 
1 7 ':!' < J ~i l1!3":1a 
1 0 () ln" >ï :.1~ ~ 
-·-6 f~i ·~ -Ê ,M;·~ l;:;_-Yl 

lV[, '.,'Ji jkh'..Ü z 8 n 
J . Kn ,:yn ;Jbcrg 

yr:;; r :i pr , l; o 
- '~--.... ~· ·-

7 T. Bou nan 
8 A.v. c'.. .Pol 

3 

4 .24 
3,89 
3o89 
3.76 
3.55 

13.7 
13.7 
1 4 .6 

VG:i::_~.I'..~~ M. B. 
M. 3 M. Pijl 4_.32 M. 
" 4 0. Bcrkl10ff 4.14 Il 

" 5 J. Timmerrr1ai1 4.14 Il 

Il 6 Ni . }(ools 4.12 Il 

" 8 J •• -v. d. . Vosso 4.07 Il 

10 lI.Schippors 4.-- " 
C' 11 H.Str cmming 3~86 Il •0. 

" 12 II. Bor gorins- 3 .86 Il 

Il 13 M, v. Duffolon) .81 il 

14 J,Takken 3· 73 " 



4 T.cr.vr .1vcrG11 7.~5 ~J . ,1.i;:..;u:.;w.-3. G.lloe:..'bc :nn 3::..22 ~'.. 
!]. A'J\i[Ol.J.i!;~) I rnet T.Bm1nau-=·-wi.Wijkhuizen - A.<.,c 1ilc1oy -· G.Roorboo1;1 

in 53.8 ~;cc. 

iéLcn " II " ~-4,- " M. Schi:i,lperD-H. llcrgoring-1. v.d. Vosso-
0" Der}:hoff 

H1:c; l [:(0zc; J.1ig in C.c ous tnzG.mcn r:1ut óe H.A.V. 11 HAJ,.RIBM11 togen wij 
naar do RGfü,:!c,Ti;~c; ,_; ~acl . Viel haclrlc n wij wcge11s clo griep eon VGG1.' moeten 1atrc:m, 
vmnt ;iu.i:Jt cr~·-:2 ;,~.:i ;,:..: heob0rs vi1:ü un uit. We lle.dc~nn maar liefst 10 ziokon en 
met c:.0 :.Ü C<.-g va::.-: IJ.'.L!~ I.]1.t'~B 1HaS het al 0Vül1ZO. 

~U-..1_; ::_·,.::/;. ;}lL 
80 :\? , _ .... " .. - ·- ~ 

0 9 I?.- ·::: " !.~- ~ ~uf f 
lVl~ f: (:> <. :_t~!\.1.rD 

II" ·cJc..c r; ·~ :· ing 
I.1 ~ ~". ( " ';,;-, ):::_{ [J 0 

. : . ·_i: t. ~:-ir: 1.:r1an 

\tO'., ~ , ; ·L· , _~![:. 1\ o 

l~- ~ 3 11 

l~. 4 Il 

12.1 Il 

10.8 Tl 

vorP ~,:._" . 1~3 
--6· ·-;·:··.,_;-::-:.1.-'ioff /1 25 " 

• , ~· ..l...• ·.l. - .L- "r • 

8 L ::~ , :egoring•t.13 " 
10 I, , 'Jc-.;rm11n 4.15 " 
12: , .~,:' . . ~;:·:;_)DJ'.' 4"09 ;i 

13 J.,. '-'. (~. Vosse4.-- " 
spcc:crv .IVI.A. 
A ~k~~-c·1·;-··---- 19 • 12 11 

S.Sct.effur 16,12 " 

50 NI.C. 
J. '.Pimmcrriian 9 .-·

,+ R. Str Jrnning 9 ó 2 
M.7.Noordon 9.6 
H. ·ncyswi jkJ.0.1 

5 M. ~:ons 10.2 

cJ.is cus l'vi. B. 
-·~· --·-·-·"--s. 4 L.Vo0rman 22.55 M. 

" 8 H. Jlai~gering 18. 95 " 
" 9 :;.J3erl:hoff Hi.85 11 

11 10 M.Schirvors 15.33 " 
"11L.v.cl.Vosce15.15 " 

200 MoD. hoo~ C • 
l T.-;.wävcron 30.9 " 578~f:-T'immerma.n 1.20 " 
3 'J.i. J ansrno, 
!;. M. i,iooyes 
ku_ge ls _!. Ti1 • ...9.!_ 

32.- " 10 n..stre;mning 1.05 " 
32.,4. " 11) liI.Boono 1 0 00 11 

4 R.Str:.:mm:ing 
9 J. '11imL1erman 

11 M.Boons 
12 l'v1.v.Noorc.lon 
17 H. Bl eysvli jk 
18 v,Boons 
19 Y.Blnuw 

12) JJ. v. Noord.en 1. 00 " 
8 • 71 M.13 )H. IUeysvii jk O. 90 " 
8.15 " 14)V.Boons 0.90 " 
7.68 " 15)Y.m.auw 0.90 " 
7 .54 Il!! 80 l'v1.h2!'...d0J'.l. D!_ 
6.42 " 1 'ï'.v.Wavoron 15.2 s. 
6.04 " 
4.98 Il 

Voor het eerst werd de 4 x 200 M. i'.Selopen cloor onze ploeg en zodoende kunnen 
wij cle gemaakte tijd a ls c1ubrocorcl aanhouclen. JamrnEJr 9 clat we alleen over de 
baan gingen, toch mr~akten wij oon c;oeclo inclruk. 
4 x 200 Iv1. 1 M.Moeyos-J .Kneynsoerg-T.v. Waveren-A.v.cl.Pol 
4x 6-0 J.~. M,:Boons-M.v.Noordun-J •'I1immerman-R.~;.tromrning 
A_x 80 H~ .! 1 T. I3ouman-H. Bergering-M. Schippors-0.Berkhoff 

II 5 L.v.d.Voss0-L.V8errnan-A.Kools-S.Scheffer 

-----
ER WORDT GFFLUISTE_Bl2... •••••••• 

2.m. 
36.9 
44.9 
48.2 

3.8 s. 
sec. 

" 
" 

Dat •••••• Onze damesploec woer clo bosloopestafotte in Loidon heeft gewonnen. 

Dat •••••• Onze moisjosploag goede clordo werd. 

Dat •••••• Ria op do jaarvergadering het jaar heoft afgok1ovon. 

Dat •••••• er op do jnarvorg aél.ering eon war o prijzonzc:ge was. 

Dat •••••• Leny v.Opz 0eland op do o.w. eon oorsto plaats op het cliscusworpon 
bemach tigcle. 

Dat •••••• Gor do Laat goed is in 1 t eoal t j ·0 s makcm? vooral als cle keepster 

Dat •••••• Niosko mot eon blauw oog naar huis ging. 
van huppel is. 

Dat •••••• vvo bij cle zàaltraining oen kneusjesbankjo h cbbon. 

Dat •••••• het zo fijn is, CIOk op do reserves to kunnen r'~kenon zoals b.v. 
D 1 b 8 , lOb t Zondaa- Tonnie on Loes. 
at~ ••••• L.P ug oer ste staat op ao os enliJs~ 

lü"' 
meisjes mot 5.16 M. 



c \ . 
\, __ ~lc1rt. 

Clr- . JP~ 
. 1 n i , Cl ,,.\ I 1 /_.- é' '-· J '<'.. _, :i C./ ,_ ·--'Je' ve 

H . LÎ. /-\, \/, ., rrr rn o D 2 S .. 

Eir:cJ ctl i j~.: c:.an na t rrCCi iel al·· ui t 0·c·üt c l d t e zi j11 7 ~;:l8(5C 11;J de r e:~g· ·"; n? 

u.:i. s het c~an zov')C: c .J">:l. al \J'.1.3 l'lu t; c::.~J.J'')Cn kc1J_·l 9 t ')eb vrnr J er c~rwr ci.o l fJ 
lclcinc 11 .b.r~.1l;i)~)~i;s ... ·l ... ltl~·11·J:·,:.si 1 lru!":: f~;:. :.~~-t. J::"· :>.1.1.:11 in :l(.; Uivurso g r ·Jcrc;no 

Bij ,_lü j CiL[(;J t <~ . TnGi ;~ ~! ·.~::j kr c c:g l~l s j (: rE~"r t ;:; 11s d·-J ;~~ors t 13 r)ri jr:: 9 
t cr:=.21 iüj ;::.c: 10 j D"ri,~_,n km 1-~ . ; <~c :uruin h ·Jt v~u;.ntjo a l f' ocrstc :Drijs 
no::ü-:; ontvancr.:n~ t :., r vii jl 1l'li.O;_, ·~ r, G o~rl s-.á jk op 1lo t vr:_;cdc' pl a2.ts be slag 

Irr.w. IIomüng 
on kruo3 tov0ns hot Ccor 
p c,s t' .. :_;.d::: b~·;J:: : _,rt.j r: 9 ·\roor 
S1)c ,·;~:_ z~JJ. l-; v·,:r~·~1ol (:~inG· v t·"r
Irm~ on TI0li n.l. 1.20 u. 
3.50 ~. v0~ van ~he~ v-

werd oarcto bij Qo 11/12 jarigen 
de RJcr v.Go~rls·,'fijk b cs chikb1.:.ar 
cJ.c rrwcs t ("3 n:-,;i•;J tu pln.a tson . 
( i ent h ut taocspringon van 
on do 7e3 a. up do 40 M. en 
GoylGwijk. Ook do 1.10 M. ho0g 

OY!. 5"23 J.'.°.v. Annelrn r:.c fü·uin zijn .F'in:a . 
' t ~iL..u !r1·.echto 1oukc ;ni(J.i:.~ag 7 a:i.l cnn.e.l r:J.G t cJc;n prij8 n"l.ar h11is 9 na oorst 
neg t ._ iF;boon g,:,~1ot •m van limcm8.,lo on koek. Ik zou ho.ast clu 'f . 4 v •:;r,::;-c t cm 
pl· -+ .-, ' '' -.- , 0 • V "' n VPI'l, 11Za f'ru-- n c< ·11- r"U rl' ".,.? ? 
~" ,;'~· :.!-<::-~·;\,::.:.i..:." . (,/, - ............ , ·- J ...... o. ,\..-.J - ,_-_! •• 

~ ~+.;?: _ _,j :~' i p P_. --~~'.-~!~-·------~~~:P:~11f.-~-------225S:-~_s~;r • -{~!:'.4,i~~\s -~ ·-·-}-C?~.!J?-1:0~ 
j_ • .Li 0 : ~Yl::. ~1{:!,' J. Ü , - L • j • 0 '.) ,. - • l o 2 .J 1' . • J o ) 0 .L .co 212· 
N • v. :::Jur 3' " l C • 3 11 3 •. 5 ._). n · 1. 2 O 11 6 • 3 4 ;.:r. 2 û 
W.Schippcrs 10 .3 n 3"56 11 l.lû " 6 . 4': 11 ! ! 18~ 
F.vcGcyl:::n'fijk lL2 11 ~~.98 11 0. 95 11 >', . 56 11 10 
l .Iob\.l'.-1.cli!1{;· llt;·'·i 11 2;)3(' 11 CJ .85 " ~).20 , n 8 
D~ Bar;1lr:.Tr:- r: 11.~i 11 ?.57 11 l.CÎ0 11 3 .78 11 6 
1C Jc~:r·:., .",·~ ~L "~.C j.'lo 
]i ~ ·.~ ~)-ï:~Î;.: _I ~~~-~~---~-.--"" ·-b-~ ·1-·~,, 

1.r o G~;~rsl·\'l~ ~}_\: 

Il " Sc}} c11 tcj:J 

llo J)o:ï.~l;l]tJD, 
L1_" Vr:::C.l1,J c;r 

J. H'.t'br .:Lcn 
C" G=l:r:,1>.; l~J 

:!...:.. ".J.'-'.}-~ i.3 ·~ n..:. 
Ji; v :n.: _.::"·J: :-'~1::_~ 

Y ,_ T:1 .~lc:b.-.;T'U 

7 ' 3 11 

fi. '1 Il 
\,j l) r:. 

7. ~- Il 

() el Il 

8/f Il 

7. 7 il 1 ! J 

8 ~ it 

3 ~ CJ2 Il 

3 > 50 ' Il 
" ) }(j 
C-:. UU 

I l 

2 o9) Il 

(.., n ""l 
<.:: o CJ .) 

Il 

3o0L'). Il 

2 ~ 5 7 Il 

:2 . 92 Il 
.. 

" '} o.n 
' · 0 ./ u 

Il 

2 ~ :] .. -~ Il __ .... ____ 

l.l \) Il 5.23 Il 271;-
l. ('5 Il 3 . 92 il 26 
1.05 Il ·~ ~ 55 Il 18-;1.;-
n. 95 Il L1 .• 88 Il r 1813 
C'. 95 11 "~ . 9 5 Il 17i 
0.90 Il 3.52 11 · 17 
o. 9u Il 3.97 Il 10 
0 . 90 Il 3 . !~O Il · 9 

1.05 Il 1~:- 0 08 Il 8 
c1• 75 ;1 ') ')~( Il l L. c L • 1 i" 

R~1:;.~~JJ;J ...... ;·1I-t~IS~L1 '.JF?.l1J ,UJS~~:~~-~ 
B~ w0r~t cofluistcr d ••••••. 

Dat , • •• ••• lLn 9 j nricc JU joe i~·Jrtcn:J zieh Z<J kouri <~ ccmccntrccrèl_G · 01) clo 
o~dorlinco wo~s trij~ , 

])at• o e o o o o l;lC 11.i_CU C:ll l~'3r OUlUI~on 9 cl.aar 8C l1 VClCr bóo l i..l ;J,él.D kon Yl:Jr10n . 

Dato o o o o • o lie t ~o pluizi c.:ric aanèLC(:?cl 9 

a~nl:luoc.ic;cn . 

11 

ju~lio~ zo sp0rtiuf oika3r te horen 
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Officieel orgaan der H.D.A.V."ATMODES", 
Secretariaat : H.C.Takken 9 Tro~pRtraat 49 9 

Penningmeesteresseg ~_.~H.v.Opzebl,::int.-G.o v.)s, Leidsevaart 502, tel.36910, 
Redacite - ad.res : Jlil"-A.InekeorC~(.. i':::2, ?e n,eemsstraat 39, 
Clubar-t.s /~ : Dr'o Wicher:i.rJl.ç_-\'f00 ~'." "!°'31'.' ~)} eeswi jk. 

~ 

~/'"'~ ~AABS'.l",MM:[l'Çc.c 
~-~1-01/ ·---
;:;-~~/-~/;/ 1 Q i (;~~ Terw~_ jJ ilr. d:i_t tik 9 zitten we in de donkere 
//~;-jl/rl ~~~1 , , •• ~ do.gc:î \-oo!' K8r:::;tmis met kou, natte sneeuw enz. 
/////.?1 . . J } -- r)}~~"~ .· Nog o.rJ<::iL:' wd:eD en ~957. ?~hoort tot het verleden. 

· $;.~ \~ ·-~,".:~· ' lJ.iaé.cC' ~,rc_,o~~ ~:wc :<;Over is, KiJken we.eerst nog ever 
. _ .:~-l)I \ ~"·,, . ter~1c; 9 ?Oa_,_s meestal de gewoonte is, voor we een 

' "-...::::\.._t.~"' ' . - . D f h b-. >.' ~J . _, n1eu1v ;iaéi:r ingaan. an gaan we ons a vragen, e 
~ _ · . ~~ · ·. 10 ~ben we in dj-rerse zaken juist gehandeld. Hadden 

, ,~Vj;-' -~ . ) ..?'. we di-r, niot zus en dat niet zo moeten doen en 
• ·:1 .~~.:~.-~~.~/r'riif/;f~. --~ '> ~ ~ ~an ~1e. e:n je je voor, 1 t komende jaar je ui ter
~~~~~""~il!~: f~~~ 1 , -"'te bost te doen. 
·':J . 1ri ~~~)li :/, ~ .. i/1_ ~· . \~ -. ''zo ook met "ATM?D~S". De l.eden. ~ie n~et zo 

/ ; . 1 JJJi -;~1v1 _ ~ • .1 ~- trouw op de training geweest ziJn 9 die hebben 
l; 1~f~iij{~~~. · "~ :j ~. natuurlijk: nu het voornemen 9 voortà.an regelmatig 
~~/~~'Wlf!(I!' 1/tt ' "~ .. ~o komen. Ook het Bestuur nam zich voor sommige 
zaken 9 die niet z verliepen, het !comende jaar anders aan te pakken. 
Als wij 1 n blik terug slaan op de ac-+;iyitoiten in onze verenlging 9 dan kome:n 
wij op 'n gunstig resul'taat. Het lodr0:1BaYJ.~al incl. onze 
adspiranten steeg tot 150 9 zodat do nieuwjaarswens van Dr.Wicherink voor 
1957 inderdaad is vervuld 9 want dit b-c:d:ekont oen stijging van 50 leden. 

De wintertraining word door gemiddeld 80 á 90 \ \ 
meisjes bezoc~t~ terwijl ook op hot vold ca. 65 loden · __ 
·steeds aanwe·zig waren. 

Onze bonte avond werd ook 'n pracht succes, 
evenals onze ploegenbosloop, die ondar..ks de regen 
toch niet in 't water viel. Onze eerste wedstrijd 
word een. glorieuze overwinning op VIG'J·ORI.\ u:. t 
Rotterdam, ta:rwi jl do wedst~i jd togen AiJA. o:n de 
"LOU 3Ri::'l.1:MAN7DPJ" ook d i_ t jac.r ;weer doo:;_~ ons werd 
"vorlo:;_ o.n~ éc oc~' wj j str.lle.n '.111.S o~ 1 t sta:riè-i;.~û.ntg "Men kan beter oervol· vor-
1~ ezP]1 Vä.~l e ::m :.-::-~ ~ Ti:"c: -i:cjgenstanr'ie:v- 9 clan O-;=' j r) gemak winnen van een zwakke 
pJuoc. · 

D(s ?:~:-:l~ str:n~+,:;:-:;_~) tcÈ;amnn met de ILA, V. 11 HA.À.RIEM", naar Duitsland en 
onze 011c:-v-v.i 11;::_; :" -7 •> u :: ::;c ~,:-.!.0}1;: :: s ook wel 17e:irt-rJ nog even gememoreerd te ~Narden. 

Cn : i. : "~J_;c; ') 8~: {'.'()navco, nao -p::Loeg wlc+.cn '\vc op de _ voorwedstrijden ··cm de 
P .,J, :;39}:cr cl •ê; '.) _; 11 '. J,a-~R to b::.::-rc~ke11. 9 tEn-vvi ~l wij vorig. jaar de 7 /8 bez0tt0n. 
Voc_, r ct o 4C•)Pri•}:._:n";-;c:, ~i t~i.ovv ed.st::-" -'.de::î h3-dd on v:i j Gon re oord aantal ins chri jvi ngen, 
wmJ.t :'.Ylc) -'l. c co~ g0mi.c~cLelde van 4l ~ rrieis jes :togcr, vrij naar dezè wedr;itri jden. 
De r·og:lonaJo wedst:.cijd, die wij in samenvvorking mét de H.A.V. 11 HAARLEM11 orga·
niseordo werd ook t n succes door het grote aantal deelnemers( sters) •. Op onze 
onderlinge wodstri jden werd fel gestreden door 67 d_f'mes en meisjes. 
- Dr.Wicherink kunnen wij ook niet dankbaar genoeg· zijn voor het·-
geen zij. voor onze vereniging doet. Ik denk hierbij aan d~ populaire praA;~
jes, die zij vo~ onze loden houdt. Haar artikelen in ons clubblad en \ruo-:-1:11 
ook de inspanningskeuring voor onze ·weastrijdploegen. die ook dit jaar we er 
op het CIOS hebben plaatseovonden. 

2 



0· ,: 011z r; ~: -r_?~' : ic- .:; 1criJlo11 W'.J •Jens in hot zonnotjo zetten? want zij 
zijn nint z0ma~r botaal~o trainers. Noo, zij zijn veel meer. 1 t Zijn mensen 
mot lief18 on onth0usiacmA voor onze vereniging. 't Gaat hen niet alleen oc 
do traid ng7 doch zo levo~ t;E-h·)ol moe mot het \vol en wee van "ATMODES" en 
steunon daarmoe hot Best~~r op oen reusachtige wijze. 

:0,1,n de financiële kE.nt. Onze trots een nieuwe "OLIVETTI" schrijf ... 
machine, r0d~t wi j voor 't typen van de stancils voor ons clubblad etc. 
geen "LGENTJE BUUR" moer bohoov~n te spelen. Dan onzo nie~wo materialonkist, 
waarin wij é.Üles kunnen opbor gr:;n 9 al .onze hordon 9 startb],olrJrnn enz. 

Dit alles zijn r0sulaten en cijfers, waarop we gerust oen beetje 
trots mogen zijn en mot do medewerking van onze leden gaan wo steeds door 
onze voren-i.gi~g eroter on krachtiger te maken on ook vooral to zorgen voor 
stooèls nio'.lWC a 1~ti-.,ri toi ten \~ \\\lw6,/ en zodoende do sleur, die 
zo"eel ve1'.'o:Üt5.:.ngon k;erunerkt ~~'/\ ~~ - en daardoor de sfeer en 
groei be l e.rcc .ct~ te ontwi jken. ;:;;:::~ifiZ ~ 

YDn: ~l;;: eindig wil ik -J;?, ~~':J·' ~ onze leden, :br. Wicherink, 
trainere? flc,c:i;i;curs 9 adverteer- q//i,1 1111/\\\~ dGrs en andere belangstellen-
den pret'.: Lt;~· t'Gost dagen toe- \\ wensen en voeg daarbij de 
allerbos ·i ·; W<?'.lAen voor hot nieuwe jaar. 

_,,/ /t-~-~ / ~ .,_ -· ')/'" -J' 
~ ) {;' ,::·1 .r 

) ~ ~ e~/~;~-~ ~:(t:r 
Namens het Bestuur 

.;;?" ".~, _ , , i' 

l "" , '"·, 
M.A.Ineke-de Vos • 

~~il )- -'< .. .--.. ' ;\ ~ ) ·" ./ . 'w '-- ::::"~.-::~~~ 

J~:~?il 
NIEUWE ).EDENg 

HET SECRETARIAAT MELDT: 

De in ons vorig clubblad gepubliceerde nieuwe leden z1Jn allen in 
onze vereniging opgc;nomên en wij hopen, dat zij vele jaren trouwe 11ATMODES.A.NEN 11 

zullen blijven. 

Voorgest_eld_als nieuw lidg 

J,Coesol 
C.Eerhart 
E.E.v.Galen 
E.C.W.Hcnneman 
Co Hommers 

TRAININGg 

10-6-46 
. 27-1-48 
19-10-34 
30-3-41 

4-2-44 

adsp • 
tl 

P.Janssen 
J.H.M.Scheerder 
E.G. M.Slichting 
M.C.Tesselaar 
M.Wijtsma 

25- 1-36 
13- 9-41 
1- 5-47 adsp. 
6- 9-43 

25- 5-45 

Za~_ftraining Floraschool, Florapark (bij de Wagemveg). 
1 s V!ocmsdagsavonds van 6 - 7 u. meisjes t/m 12 jaar 

7 - 8 u. " B/C v/a 13 jaar .· 
8 - 9 u. " A on dames. 

Attentie. In vcrhi.ud met de grote opkomst in de zaal van 7 - 8 u. hebben WlJ 

besloton alle A-meisjes naar de damestraining over t e hevelen. Mochten or 
nu Gnkclonbe zwo..ar hebben, daar hun vriendinnetje of 3usje een uur eer der 
traint , dan kan dit we l worden opg0lost. 

' s _Zonda~morgons op he t CIOS voor dames on meisjes v/a 12 jaar. 
VerklGclen thoeschonkerij "DE BB.Off.;ERSKOLK 11 • 9 .45 u. aanw0zi g zi jn. 

In verband mGt de foestdacen zal de zaaltraining op 25 De c. 
doorgang vinden. 

PERSONALIA. 

Van officieuze zijde vernamen wij~ dat Tonny 
eerste KerstdaG gaat verloven met Siegfried Blauw," die 
onbekr:mde is. '11on en Sieg wij wensen julli~ veel geluk 
natuurlijk een plezierige dag. 
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v. Waveren !Ü ch op -
voor ons ook geen 
me t deze stap en ook 



ter 
~ 

hot W~G ~~~ J~acht BU00 G3. 

? ::. :: Kci;nun r:1o t con c;olwol nieuw progrG.rnma en voor::i,l voor de mois
j6s 5 J~e c~G wcdstrijd8n villen deelnemen is or veel to leren op oen zeer 
po:pL ~~1 . :: :cc -,,"·j_ jzc, waaraan c~n vroli jko 
De2:c; :::.·<;·nncl is niet toocanl:oli jk voor 
do horen. 

NIEUWS VAN D.i] F1~~~STAVOND. 

Op z ·1tord2.gavond, 1 F cbru2.ri houc:tcn we 
:fnc,Dt ,1vond in cl o c;rot 1 J zarü vrJ,n "CUL'rURA 1' ~ He t 
bcloo:i:'t c;,l;:; v a n oucls <:! on c;oGdu avond to worclen~ 
C.'l]lf:!f1'.!_2-~L_.:?;\fT:;·· E.};11__ ~GEl~_N •. J '.1, dat 
guo,t hub orn. Hut voriG j~Lr hebben 
roep OJl ju ! li' g:c d e:.an voor pri jz ·:m 
tac, t .ras 01, CI".:uldiccmd ! l ! 

go noem-

Onze loJnn, oudors van loden on voor 
k our Vë:',n pri jzcn 7 handv.·erl:on er;. ook 

Ook ( it j~ar hopen wij 
rcoultaat te bereiken. 

Als \IC é1llen onze:: schouders or onder zetten lukt hot vast. 

Namens de feoGtcon missie 

Wil van Opzoeland. 

VAN m; PEI'JNINGME~STERESSE • 

Nog ovon on vro bc::cinnen woer aan het nieuvre jaar. En jullie vreet 9 

wc maken r:,ltijcl Goede voornomens op 1 Januari. Laat nu eon vC1.n die voor
nemens zijn: 

HBT BF:'J.1.AIEN VAN DE CONTRIBUTIE OP DE TRAINING, AAN HET BEGIN 
V Al~ DE IV.ffi.À~T]) • . - ·-
.Afgcspro:;:en? 

m;u JE AL IN HET BEZIT VAN: 

Groen-wit clubbrockje 
Spikeszakjo 
Embloom 
Clubinoigno 
A voor op je trainingspak 

fl~ 
Il 

Il 

Il 

2,75 
0,60 
0,85 
1,--

Gratis 

1Jl.TIL. 

(adr;p. fl. 2,--) 





en Piet vuoro:p on zo kv:.·ru:i or ja,1mc:r[_~<:JnOd13' poh: aan d.G!ZO loul<:e t?':dr1int;savonJ. 
oen eind! Topt v0Jg1.:md. j:-~ar lwpC;l1 wn 9 Sint. on Piet. 

JDN en TON. 

1,1.;t dit v .; r~:l::>,e:; Jh)bb0n wij ontdekt, ;lat \3r bij Jenny en '.fonny 
schr~jvcrsc:1:picitoit ,m schuilen, zodat ·vü j aanfü)n0n, dat zij tot~ vaste 
i• r;portr;t ..;rc v0or "LE S 1rt~l1 1I111 zull en .zaan behoren. · /-· ""-

HOUD'I: 1 ~JRUAHI VHJJ • 

ONZE JJi;uoD EN JEUG])CO]JVLISS J:E:. 

Rodari~o~;'. ) 

'. •. tl/~, 
~.·~~ 
j r~.~·-" 
<0~~ · 

Zor1.ls op do vergadi:n·inL; b c;slotc n wurcl' cv,)rc~c;nc:m tolt 1 het in het 
loven l'Oepcn van C>en. jour;J.co;;:u:üssie 9 viél.".Lfin zit tinc hooft 6811 lid van hot 
Dectuur -:m eo n A- J:}.-or1 C :~Hüsjc r ~;s p. t~w. g ~i!artj~J Wijkhuizun. Lida v.cl.Vos-
so on J{ionL:ko Hosscls. 

]) J zc j ous~lcc;m.üssie heeft i:;con sp0cir:üe bn,an 9 clcch n10;Jt aJs con
tactpunt norJcn c;o zien tu;.::sen c:c jou::;-d en hot I\ostuur. Onn :i3')Stuur hoeft 
voel contn,ct net clc jougd 9 doch or zijn ook wol ocns proïJloenp jJB 9 die 
liever v~rtold worden aan l8oftijdconootj0s. Of nr zijn b.v. hoisjes dio 
oon good idoo of V(;Orutol hobben 9 r;.cm du:cft or bij hut J3:m tuur niot zo gond 
moo voor clo clac t o koi.icn. Bosyrook dit d11n mri.ar ornlo:rling mot J..'f::l.rt jo 9 Lida 
of ~.::ionuk J on uen en ander worc:'.t C:!.an vcr<lor ondor ch; loupo gunomon. 

RIA INEKE-])E VOS. 

prtemnnnaie. 

Het duurt wel l·'.:mg 7 c1.::it jullio boricht VJ.n miJ krijgen. Wij zijn 
op h e t oc;t.~nblik voor cln kuct vi'Ln li'rom-:mtl\~· Wc h ·3bbon in h ut begin tot 
Portugcü land '.}3zion. Vi!e L~in,3«.m heol dicht lqncs d"" rota van Gibr'1l t'lr. Jo 
kon do ::tuto's ,;ion rijC_<m. Ik had o:ohoord op school9 dat T é!.pon op 
z.i jn9 r;v:i,ar ik heb zo niet r:czicn. Vlij hc~boen ouk I:le.l to. gezi.· 011 7 /~~ 
ik vond hot n::-i,r:~ wat gruot. Hot eerst zijn wc in Port Said aan- î;!.~~f, 
gc3r.an. '11ocn we d::w.r aankvmmen wac het schem'.;ri3. Om half ç'.ie' L..J. 

tien ziJ·n we an.n wal 1:uPa':1n. De buitenstad was mooi. El'1,0JÎ' Î:. _ __.,. .· .. 
'-" ~.J • ,/ . . 1 , \ ~ . 

clo binnon:Jtad. was arm on snwric. We konden r:~zd; cle bcot ni·Jt : ~; 
holem'1al aan do wal kor,1on 9 wnnt er was cson ka<'Le? er was -~ / 
een clri jvonde brU[!, neorc0lce;cl on ovorql lacon er roei- i / 

bout jos n10 t zvre,rt o ua~1ncn~ clio koopwar:i,r aan boelen. Zo ri epen de holG 
"kijk011 kost niots"-"Kost o.llos niGts" in e;cbrokon Hollands. Er waren ook 
kooplui aan boorcl. 1 s Jli.c1clac;s cin3on wo w0or woc door hc:Jt Suesknn:J.oJ_ • Ondor
W8C zac jo v oDl zantl vo.n cl() wocsti j:oen eet hier en daar oon bobou·:rd lnnd on 
een hutje oro:p. Hot Suoskanaal is 160 Kn.lanc-, 100 111.breed en 12 M.cli0p. 
In clo Rode ZGe \ms hot snikh0ot. In Ade n wnar 'NO toen aankwamen was het 
nog arr-1or 9 rno,3,r de strn.t e n waren schonor clan in Port Sr,id. In een straat 
za[:;Cn vm oon croot c;ebuuvl' 7 w::i.t dcr1keJJ jullio 9 dat het was? Eon "Gekkenhuis". 
En da".ronder v-ms oon winkol. ]) 0 kincl0r0n liepen op bloto voeton en hot look 
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wol of z G avondjurk0n çv',nh'i.Clc<'n 7 zo ln:q,); wa:r cm 2',G? I n 11,; t oeg in he'b ik 
elk.::. Lorc;cn [:;8 zwumrn0n on 01311 p:v"r keer r;cs p15rt. Ik 0c:m <'ck z cezi(,k c;o, 
1v'~' ,.! Sto Ik bon 1 Hov,;cbcr j:i,rie; 9 maétr ik heb al vast \ê:•J n caclum c;ehi1d 9 

een fotot o:;stol. Do hs,rt e lijko ._;ro e ten van 

]''.och t e n er nois j e s zi jn 7 dio Gorclie willen 
schrijva n 9 dBn v u J.c t hier hot adres~ 

l:iss G :e r e' ie Hurkr:ms 9 

J.110 0 1< 14 
13L N J7:GPJIJ>. 
Aus t::.: a lH5 (Vict oria). 

· HOERAII î ! ~ l Vo ;:;r clG , t~vr;e9-o mJ,a l h ·;bbun onze claLos clE' wissol
bokor [;OWonno n in do Loidso Ikut . Not_; e cm1; "JÜ r;n deze ic vor,r 0oocl in one 
bezit. Voorg,l Ell0n d obut oci rèlo prir..1a 9 wm:l.t ::;ij wist op de 0crsto 100 1,r,:. 
1:1ot Ge n vocrspro11c vr:m 6 I1:;oter het cs t :;,fc tt ._,houtjo aan Gcmn;)7 ov-or to ccvc:m. 
Onza uois jospJ.ocu; \Lied h0t ook kcuric-; 9 vvant zij werd clcrclc 1.m vorov1.,rdo 
hior~~do ook 1 n raodaill c . Da Le i dse Hout estafette is altijd zo'n GO zcJ.lig 
uitj e en voorRl als nen clan uet prijzen naar huis ï~oLt. 

De plos;c;;m bestonden resp. uit g RllGJn-Gor~ny-Gord.e,-Annolrn-Ans-lli:wt jo-Tonny 
on lJicskc ( da1~;cs) 'rijd: 1 min. 47 . 2 sec. 
Me is jes g rn:ap-r,;nry-Liepj ;:;-J okc-2~acch on Olc a o Ti jdg 61. 9 sec. 

SPORTiillUHING. 

Begin Februari b eginwn1 vvo wc; c;r aan onze jci.arli jlrn c aportkouring . 
Voorc,l voor c:e nicuwulinccn n i 2z0h vrij, op hot crotc; bGl'.ènG hiorvqn. Wat is 
pr0 t·ci E:;,?! r te we t on? da t onzo t och noi;c:ü zwg,rc sport 1 ni "; t n,n,ci.olic voor jo 
is. Vcor c.i.e kost 1m b t)hoef t ne n hot nict t o la ten 9 wrmt c:c koot 'm zijn zoor 
l ::tatS • 

Voor do dane s on raoisjos, di e aan weds trij~en will on ncodoc n is 
deze keurin,;; VEJ.PLil;I='l'. 
De; kGst.JJ:'l voor Lk. k ourL1c brxi.ro,go n voor mois jes t/1~ 15 j , fl. 2~ --

voor r"8,nu s v/a l 7 .J, '1 2 Y 25. 

Opgavo omi.1Jr ijktijclicc v c ldooning Vi1n het vurschl:ld ~L Cd:J, ècrl:i.' Pg krrn 
eeschiolcm 'Wn Ria InokLHlG Vos. Wacht niet tot hot ht·'.1LSt.\:; ni)i:)s:i:-:~,10 9 want 
clan moot LiCn v.:; u J_ 1 :1ni:;;-::;r wacl:: t .m voor J:1Cm clu oprc.:;p on-svCLnr;-t on c'.L~'Ji jls 
caan hi rlr door 1Y)l2.nt;ri jku W0(: s t:ri jdon "f0ür je V'!rl •')rcn. Yv-a.nt nicm,cl.è1ll méic 
aan ook nc;.ar 6én v;:;cü:; tr·i jcl clcol:18LlG n 9 zonclor tG zijn G8kourd. 

DAJ,C8S. 
----·~-·--·-

100 L. 
T. du J onc 
N. Wullons 
R.v.Drunen 
G.Takken 

12 • 9 ( wind 12 • 6 ) 
lJe- ( 11 12.7,) 
13.2 
13.4 

T .• Jow~inn 
A~CLr ilooy 
E.v,d.Gocs 
G. Iloorbooi:1 
.t 

13o4 
13.9 
1 4 .~ 
14.1 

J.Kneynsbürg 
R.Inoko-de Vos 
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2e jaargang no, 20 

Officieel orgaan der H~D,A.V"".A.TMODES", 
Secyeta.:daat H,C .• TaY-J<:en, Trompstraat 49 9 

Pennir.6meesteressa W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leideevaar~ ~021 ttl.)6910 
Re1actie-adres g M,A.Ineke-de Vos, 2e Theemsstr.39, 
Clubarts 3 Dr.Wicheri,nk-Weegener Sleeswijk. 

VAN DE VOORZITSTER. 

Met een vergenoegd gezicht zie ik 's Zondagsmorgen• de prach
tige opkomst op de training, want 70 á 80 dames en meisjee zijn geen uit
zondering. Allen trainen ze met bijzonder veel plezier en genieten van de 

prachtige omgeving van het trainingsoord c.r.o.s. 
Ook de zaaltrainirig gaat weer de goede kant op en 
wij komen daarbij op •n zelfde aantal. 

Als je de zon voelt, da.n denk je, ja. we gaqn weer 
naar het voorjaar toe en rneteen denk ja daarbij ook 
weGr aan dG voorbereidingen voor 't wedstrijdsai
zoGn7 wat oh zo gauw voor je neus staat en waal;' 
naar door onze athletes niet minder wordt verlangd. 

Wel drie-kwart van onze leden zullen hun krachten 
meten met ander€ dames en me.isjes. Dit bei tekent 
echter ook 1 dat zij zich hierop diënen"voor te beJ;>ej,
den. 

Ten eerste de S P 0 R T K E U R I N o, ~at is de 
eerste vereiste 7'""""Wäntbën je niet gekeurd, . dan kan 
je voor geen enkele wedstrijd worden ingeschreven. 

Dan 'n tweede hèel oelangrijk punt T RA I N I N G. Zonder of met 1n on-. 
regelmatige training bereik je niets. Juist de- regelmaat ·doet het hem. 
Wees geen mooi weer ~tblete, want dan moet je hie~ in Holland je training 
teveel onderbroken. Over de opkomst van de meisjes wedstrijdploeg ben ik 
meer dan tevreden. Die van de dames laat nog wel eens te wensen over, 
Uitzonderingen natuurlijk daargelaten. 

Er sch1ülen onder onze dames en rneis jes dive.rse kraohten, die 
een rol kunnen gaa~ spalen in de Nederlandse athletie~, mits ze e~ oo~ ~eel 
voor ov0r hebbe;1. HeJaas ontbreekt in Haarlem 'n bel:J.oorlijke äooommodatie, 
zodat wij eigenlijk altijd achter staan bij andere ~teden. De twee avonden, 
die wij van ~e zomer over 't veld kunnen beschikken, ~i~n te ~in~~\ · 

Doch waar 'n wil is, is •n weg, Ik donk b·~· aan de meisjes in 
Noord. Ga met elkaar in de week nog •p keertje extra t~ainen b,v, op de 
speelweide 9 al, is 1 t maar 'n half uur ~ d;rie kwartier (huiswerk niet ver

·waarlozen). zo ' zal or in Oost ook wel wat te vinden zijn~ · terwijl Zuid en 
West naar de Brouwerskolk kunnen trekken. 

Wij kunnen geen prestaties voor j~llie ma.ken, dat moeten julli€ 
zelf doen, maar daar is doorzettingsvermogen voor nodig. •t Gaat om je con-
di tie of je nu werpster, springster of stootster b~t,lopen 1~ ~aa:rvoor de 
belangrijkste training. · 

Nu zijn er ook meisjes, die zeggang"Ja., maal' ik beft helemaal 
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re.ken vnn do bal. Dat dit nogal ..::ens tot kwctcurcil loidt blijkt alleen al 
uit hot feit, dat oen bopa3-ld.o knioafwi~king? kortweg 11 voethalkrio 11 wordt 
gonoorrdo 'Iwoodo rnog•jlijkhcid bij vo1-::tbtü is h0t 11koj)pen", WD,éUbij de b o.. l 
rr.ot hot voorhoofd wordt weggedrukt. DL1 t cg,_,ndruk moet g0lovnrd ~vordcm 
door do r10ks:pior0n, die dus st0rk 011twikL0ld moet ;m zijn of worden. Vo~·dei.' 

zijn dooi· de aard van hot spel botsing-.m onvcrrni jdeli jk 9 diu ook vaak tot 
ernstig() kneuzingen l oidon. 

Als dan de man al makkelijk oen kniotj;1 krijgt 9 hoe moot hot de.n 
de vrouw vorgnan? H:::,ar onkel on kniogew1'icht zijn voorzien van veel minde:r 
stoi·ko bnndun" zoda t h0t ook n :1 oefening vee l kwetsbaarder blijft, dan clat 
van dG man, Voor 0 1.::m zekore siorlijkheid van beweging is natuurlijk bij 
voetbal holomaal go0n plaats. 

Zie hot vromror,,0lftal na oen zware w0d.stri jdg ~'(t" 

on oen m.et got0ld ::i.antal blauwe plokken met nog eon ~) , . . , i.~ 
minstens. drie VGrstuikt0 on).:ols 9 twno pijnlijko kni08n? ('\1\ ~--~ . ') 

f~inko s~ijvo nok. 3uppoi'torsg ~mt 0~~0schoton jcugcl 9 ·-" ~:~ ,,,-.._. , t>-l~ 
die or zich moo vorrnc,kon 11 dat ,d,i.c.-J~iQen zo gek ~oen11 • tztl!R$-:d4.f® .. , 7 ··~ ... ') 
Voetballende vrouwcno houdt ormoo? Opa kom t orug in oen ·, ; · ·-· >-1 

~ ~ ; '" ) \." , 
van de v e lo sporten" dio wol voor U goschikt zijn9 en 1"._.~ bl 
maak Uzelf rm do sport niet langer b1dacholi jk. Want '3_t 
daarmee bewijst U zichzelf on de sport in hot algemeen ~"t• 
eon zeer slecht3 dionst! l ! ! i 1 

(Enkele geg.-_wons zi Jn ontl0end aan het boek 
11 Sportgonoeakundo 11 .) 

CLU13ARTS 

De door ])r.Wichcrink voor onzo 10d.cn gehouden causerie op hot 
Cios op 9 Fol)rU'1I'i vond weer een gretig gehoor. lvion kon oen speld horon 

. valLm Jn oo:,:: onze jongs to. C1 t jes gcmotlm zichb~.ar van do vlot to v ertol
trant va~ onze cluba~ts over het ontst~an dor athlotiek9 de athlotiak in 
haar 1:.u:LC_j_g::; '.~orm 9 :duding 2tc. otc. 

1Nïj kunnen ons gelukkig prijzen mot Dr~Wicherink als clubarts, 
die buit3n do strikt modische zijde 9 rouzo enthousiast is voor onze sport 
en v :::rcniging~ 

H8'1' 

NIBUWE LEDEN: 

Do iYi ons vorigG clubblad gepubli.c8..i3r,de nieuwe leden zijn allen in onzo 
"ATMOJJi:;SKRING" opgenomen. • 

V09rg?pt. ~~-~euw lid: 

R.v.d,Aar 
H.v.d,Dorg adsp. 
Y.v.d.Borg 
L.Buckcr 
H.Buis 
J.Doi:Jbolaar 
J.Jansson 
M.Oeldrich 

6- 4-46 
21- 1-48 
19- 2-46 
23- 6-'44 
1- 7-43 

31- 3-45 
29- 2-44 

J.v.Potogem 
E.v.Toylingen adsp. 
F. 'l1hi jssen 
C.Willomso 
L. Y!illemso 
J.Vos 
T.v .• d. Werf 

,.,..,,..._. __ _ 
4 

14-12- 38 
26- 2- ~.8 
30- 7-· ~() 
29 .. s .. r 

1·- 4_. ~'., 
28- 2- 1~'.,; 
27-12-41 

., 
.·! 



TRAININGg 
zfil,,~,jntEE Floraschool 9 Florapark (bij do Wagonwog). 
1 s Woonsd.agsavonds van 6 - 7 u. meisjes t/m 12 jaar 

- ------ 7 - 8 u. J3/C meisjes v/a 13 jaar. 
8 - 9 u. Moisjos A en de,mes. 

_'._s..2:.C?Eda.s.s.!:9..1.:.G . .?.E.~ op het CIOS voor dames on rneis jes v/a 12 jaar. 
Verkleden the0schonkeri j "Df: BROUrJ:::::RSKOLK'1 • 9. 45 u. a2.mvozig zijn. 

f:~ Il,\.._.,'-" --~ 
I / _, r-- lf' ( 
,- r~ .\ 
I~ .., 

·' '/_;f0/"J 
--g- / \lfl Vrijdag9 7 Ma~rt znl onze trainer Wil Westphal 

__, T ,\ l " J 
met ons lid 

1nern de ong in de huwelijksboot stappen. Dat 
de boot niot 2.lleen figuurlijk is doch ook letter
lijk9 blijkt wol uit het feit, dat zij op crginele 
wijze "ten stadhuize 11 gaan n•l. por rondvan,rtboot. 
Tineke en Wil wij wonson jullie heel voel geluk mot 
dezo -stap en ook 1 n h~cü ploizierigo. dag. 

,,.....~----

Uit Hoelsem ontvingen wij de tweede huwelijksa ondiging n,l. 
van onze donatrice (ex.lid) Corry van Rooden met de àud H,A.V.er Jaap 
Vonendaal. Corry on Jaap ontvang ook jullie do hartelijke gelukwensen van 
do gehele "ATMODESSCHARE0 • 

Do technische ft],ma.vond, waarvoor wij te samen met de H.A. V. 
"HAARLEM" hot duo rI'~.ssot on de Huyter hadden uitgenodigd bleek wel in de 
beJ angstel!.:i.ng ~r8.n onzo leden te staan. Zoals verwacht wist Frits de 
Ruyter 1::i. ~-(. "c1.t <--" c'·;, Jo :-:- ~' '-'en gezellige mani or te; brengen en zette de lach
sp1.c;:·o:! -.:c~. -:.:::i wc. ;:-1 :: ::.'1 ,s:;~ Ook van de ringfils kon men nog wat leren. Het was 
eon gec.cJ;..:1.e 0 C:::J. loo:rri jko avond. _ 

VAN DE PENNINGMEEST:8RESSE 

. Voor we het v1eton zitten we in de drukte van het wed.st:i;-i jdsei
zoon en jullie weten, op wodstrijdon is het verplicht uit te ko'men in 
clubcostuum d.w.z. groen-wit broekje, wit shirt mot embleem aan de linker
zijde9 witte gympjes. 

Do groen-witte broekjes en embleem~ zijn weor voorradig. Wacht 
met hot bostollen van de broekjes niEit tot vlak voor clG wedstrijden, want 
zijn ze uitverkocht, dan_ kan ik wel eens gden tijd hebben om ze te maken. 
De broekjes zijn verkrijgbaar op de Woensdagavondtraining 9 of bij mij 
thuis Leidsovaart 502. ~o kosten zijn: 

Groen-wit olubbroekje 
Spikes zakje 
Embleem 
Clubinsigne 
A voor op je trainingspak 

fl. 2,75 
" 0,60 
Il 0 85 . 

. ' 
Il i;--
gra tis •. 

.. " 

B:CTAAL .TE CONTIUBUTIE IN HET BEGIN VAN DE MAAND OP DE TRAINING. 
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ADVERT.CNTD~. 

Welko mcd s jeP boven do 16 jaar willen mij helpen 
mot 1'.et -:nncn dor contributie in de Amstordamscho 
Duu:.:t ( t-: jdolj jk) en Centrum? 

Lanrnolê!.on b"'"i. j WILo 

ZIEKENHOEKJE. 

Mia de Wendt zit in de lappenmand. Het slechte weer van de 
laatste tijd zal or ook we~. invloed op he.bben? want ]fj_a houdt van de zomer 
is 't niet? Voor jcru de bes~e wonsen en spoedige beterschap. 

Gorfü" :Boe:r·bcom kwam vier weken goledon tijdens ~~ 
een sneeuwballeng0vec:!:1·i:; in onv0hte aanraking mot Wil Wostphal.~ (0.-
Zo kwam lachondo lij ~a oen knock out met oen formidabele _ \.=::: ),\ 
bult, dio steeds gro-Ce::.- werd. ])e lachende toet van Gerda · ~ ' U'-..) 1 
probeerde do pijn, die zij orvan had, to verbergen. Ruim lv i.~) 
Gen week hooft ze met eon blauwe bril op bed gelegen ~'~ 
(blauwe ogen)? maar nu bijna weer geheel hersteld. 

Hilde Bleyswijk was zo dom om mot haar 
hiel tussen do s:r:1ken te gnan zitten? hetgeen haar een lelijk beschadigde 
hiel opleverde. Zij moot nu mot dat lelijke beentje rusten. Meislçe het 
allerbeste en we hopen tot spoedig ziens. 

Er zijn wol heel wat zieken. Ook Rina Warmerdam. Zij moest in 
het ziekenhuis worden opt;enomen wegons oen operatie, Gelukkig is alles 
oké en zal zij woer spoedig thuis komen. 

Allemaal de harteli jl<.e groeten van allo "ATMODESANEN". 

KLEDING BUITENTRAINING. 

Steeds valt hot ons weer op1 dat onze raadgevingen inzake de 
kleding, tijdens de buitentraining niet worden opgevolgd. Op gympjes, in 
truien waarin wordt getraind komt mon naar de training en in dezelfde 
kleding gaat men weer naar huis. 

Hot gevolg is, dat je, zoals b.v. lJ.. Zondag, na de training 
koud en doornat naar huis moot. Dit is goed om eon ziekte op je hals te 
halen, terwijl ook do training geen onkel nut hoeft gehad, al heb je nog 
zo jo bost godaan. 

Hot is toch oen kleine moeite om op je schoenen to komen en 
deze op do "BROUWERSKOLK" te verwisselen voor je gympjes. Neem ook droge 
sokken en 1n rosorv0 trui moe, zodat je dozen ook kau omwiasola~. - ; 

KLEEDT JE WARM. 

Dun kleden om je te harden (terwijl je staat te rillen) is uit 
de boze. 1 t Is niet kinderachtig om onder jo trainingspak een extra trui 
aan te trekken of een pyamabroek als je het koud hebt. Alleen maar ver
standig en jo hobt moer profijt van je training. 

DENK OM .JE SPORTKEUIUNG. 
6 -





\ 

En we moostcn haar or dan ook gewoon onder door 
slouron. maar oincluli jk s tonden we dan toch ook voor 
dÓ~houvol. Sn nu maJ.r kl imm•m wio hot eerste bovon 

was. A~Ls je boven bcmt is h ot aJtijd hot leukste 
om clan woor ncmr bonoc~en to :!'.'Cnn·:::n. I\/Iao.r Ria 
vdst nob' iots louk;)rs . VJe g~Lngen van de heuvel

top afs:pringon. Sommigon de,ch ton 9 dat ze zou
d0n ülijvon zwovon 9 maar dat viel 100% mee. 

Toen we allemaal &6n koor gesprongen hadden 
(hot was eon wodstrijcl) zei Riag "Oh 

joromin66 hot is al tien ovor elf. En \~ 
nu huppelden wc als e:Jn stol ui tgela

ton voulens nnar beneden. Zo was d~ 
training van die Zondag omgevlogun. En we gingcm opg-.:•ruirncl huiswaarts. 

Dames 

80 M.horden 
100 M. 
200 111. 
hoogspringen 
v orspringon 
discuswerpen 
spoorwcrpon 
kogelstoten 

4 x 100 iVI 0 

4 x 200 w. 

1-elay 

1i_ois j_os 

60 M. 
80 :r11. 
verspringen 
hoogspringen 
discuswerpen 
spoorv,orpon 
kogolstot on 
id om 
60 M. hord.on 
~' x 80 M. 

4 x 60 M. 

100 M. 

3 
2 

srrmNJ ~Iill I:N MARIJKE. 

VAN RBT WEDS'l1RIJDFRO:NT. 
~·------ " .... - ·-"·--" ---- ... ~.---"-· 

N. Viulloms 
R.clo Vrios 
T.èl.e Jon{; 
J.Hovcstnd 
T.do Jong 
GoBo.Jrboom 

CI,UBRJ.i:COHDS. 

A1 dam 
H1 1Jm 
A1 dam 
Zc'..and.am 
A'clam 

R.v.Drunen-clo Vries II'lom 
idem 

26- 5-57 
11- 9-55 
25- 5-57 
17- 7-57 
26- 5-57 
26- 5-57 
2- 9-56 
3- 6--56 

T.de Jong - G.Taklrnn - N.Wullems - T.Bouman 

12 soc. 
12.7 Il 

26"'2 Il 

1. 48 M. 
5o34 11 

33.25 il 

31.05 " 
10.10 Il 

A 1 dam 26- 5~57 51.6 soc. 
M.Mooyos - J,Knoynsborg - T.v.Waveron - A.v.d.Pol 

Den He,8.g 29- 9-57 2 min. 3 .8 il ' 

N.Wullems - G.Takbm - A.cle tiooy - R.Inolrn 
A1 dam 26 -9~56 59.3 il 

M~Pijl A 1 dam 16- 6-57 8.3 Il 

T.Bouman II 1 lom 11- 9-55 10.4 Il 

L.Plugboer il 1- 9-57 5.16 M. 
L.J11nso Zaanclam 23- 6-57 1 36-1. i( 

• 2 
IL B ~:Tgoring H 1 leiil 1-9- 57 27.12 lI. 
n.s ogi._,rius Il 4- 7-56 30.61 Il 

kg. id.om " 10- 6-56 9.85 Il 

kg. M.Pijl il 1- 9-57 9.83 il 

R.Sogorius il 4- 7-56 10.7 s. 
J.Knoynsberg - G.Vormooron - T.Bouman - 1:1. Wi jkhuizoh 

H 1 lom 27- 6-56 
N.Pijl - J.Timmorman - L. Plugboor - R.Stramming 

A 1 dam 16- 6-57 
T.Bouman H1 sum 15- 6-57 

41.3 s. 

33.- S o 

13.- s. 

Op do volgende bladzijclo vindt men de cll;.1 rocorcls rnoisjes 9 ondorvordoold in 
A-B-C mois jos. 
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OTiJZE F?iI~STAVOND. 

Onze jaarlijkse feestavond, die weei als v~nouds met cabaret, 
kienen en bal werd gcviord 9 behoort weer tot het verleden. 

1 t Cabaret werd weer bijna gehsel door eigen leden verzorgd en 
al haperde er hier en daar wel eens wat e.an doo~·~d,,t door z:!0k~e m:n~mers 
uitvielen, toch kan men terug·zien op 1 n geslag,gde en .sfeervolle avcmd.. ]flede 
door de medev.·erking van de leden 9 die een sch9.t van prijzen bij ell~aar heb
ben gebracht voor het kienen en de verloting. 

De opening -ran de "Atmodesanen11 met Anneke Koels was eT'g leuk en 
ook vooral ,;Het snoertje bloedrode kralen" gezongen door onze jong::;te deel
neemsters Yvonne Blauw en Marien v. Noorden met git~arbegeleiding van :Cef 
en 11.'on v. Wave ren boekte veel succes. · 

1 n Hoogtepunt WG.S wel de zang door ieter M:eyer met Jaap Prosée 
aan de piano. Wat 'n pracht stem. Je.mmer dat de acöustiek in deze zaal niet 
t•oed is. 

Komisch was Jaap Prosée als profGssor en ook het stukje "De man
nen hebben •• ,,. " dóor een groep "A tmodes<l.nen" gaf veel hilariteit. 

Badman 9 l1Jon ik al bruin? werd door Marjolein Schippers zeer 
charmant gebracht c~n vond ik wel e0n der boste nummers. Het gei.1.oel werd 
à.oor Di0k H'.lgti nej.us aan elkaar gelijmd en hij zorgde ervoor 9 dat er geen 
openingen on ts tnuJ Gil. 

Voor ee~ grote verrassing zorgde onze adverteerder de Fa, Broersen 
uit de Ano?~ngi door a ls troostprijs voor de laatste kionronde een prachtig 
30-dolie; glass 1:è:;:·v:! 2·:, 'b aG chikbaél.r ta stellen9 welke Mevr. Koels uit handen 
van de Hee r :Srn ·::-;1·s1::.D ;:nc.cht ontvangen. I.p.v. nu het laa tste kleine prijsje 9 
kwam zij in het t c~:'Jc van deze bijzonder mooie suprise. 

lfr. h 03t ku:n:rn werd er to 2 uur nog gezellig gedrrnst op muziek 
VD.n de ;'BALLEOOM AWJ.1IS •rsi 1 o.l.v. Harry Moors 9 die oen prim:l balleiding gaf. 

Een toeschouwster. 

:SR WORDT G!':l 'LUIST:SRD --- _ _ " _ _ - •. _" ___ ,'.J.. 

Dat •••••• Helga Buis wel 'n com1iliment vordiend voor haar trouwe opkomst 
en dat nog wel op de fiets uit' H3.lfweg. 

Dat •••••• ffJM 9 on<ianks sneeu:w en spiegelgladde wegen toch nog met 17 dames 
en me:i.s,jes bij ons te gast was. 

Dat •••••• wij J6 I,Iaart DEI,I eon tegenbezoek zullen gaan brengen in Beverwijk 
en dan weor voor 'T eerst een sintellaan onder onze voeten zullen 
vo cle:î. 

Dl'l.t •••••• Groetje Verboon op do feestavond eon pracht nummertje swing,wog
gaf en men aan haar uithoudingsvermogen wel kon merken? dat zij 
regelmatig traint. 

Dnt •••••• Jenny Kneynsberg de spirometer op de sportkeuring liet oplopen 
tot 4800~ terwijl Mary v. Duffelen- en Lottie Plugboer het resp. 
brachten tot 4300 en 4100. 

Dat •••••• Ingrid Dankmeye.r d'r enkel gelukkig weer over is 9 zodat wij haar 
weer trouw zullen zien. 

Dat •••••• niet alloon Gerda mot 'n blauw oog heeft gclopen 9 doch dat ook 
I1:arijko v.d.Eykhoff ons zeer donker hooft aangezien. 

-1ö--
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Jullio lGzon stoods rne,ar in 1 t clubiJ].ad ovor 'n o1ie1Jo1lon
film-feestavond en dat allemaal voor d.0 grot on. Ivt1ar heus jul 1 ic 1,'·:;rg ; ~ten 

wij ook niot. 
Volgende maand gao.n wij ook mot e1ka'.'1.Y gezellig fces-::viE';ron. 

WannGer hot proci8s is en waar dat horen jullie nog en wat wo ca.o," cl::ien 9 

dat vo·rkla:ppen we ook nog niot. 

WG rekenen ook woer op Marion en Yvonne en mi.sschien zijn 
onder fullio ook nog kleino 11 artisten 11 cliG iets kl,_rn1on voo:ro i."·\S''':'l, Als 
je iets louks kout~ dan vertel je dit maar aan mij of Mevr. W'l on dan 
kunnen wij zien of hot geschikt is voor jullio avond. Afgospro1ccn? 

Wat komen jullie altijd trouw o:p clo trai:üng 9 w0:rkoli jk ik 
geloof 9 dat er goen eon is dio tweo koer aohtor elkaar wegblijft. Ga zo 
door mGiskes, dan zullen jullie zion ho.:;vo0l profijt jG détarvan hGbt als 
je aan wedstrijden too bont. 

Ook jullio kunnen voor dG sportk;.mring op. Als jo ouders 
graag willen 9 c.~a t je ook gokaurc1 wordt 9 dan kan jo dit aan mij opgeven 
onder gelijktijdig ~ betaling van fl. 2,--. 

VJ-Le; wi.n jullie kan oons 
voor het volg~ndo clu~~laJ? 

'n v.Jrh!laltjo schrijvon over 11 ATMCDES 11 

Tfoiskcs tot do volg0ndo keer. <~ Çi'-..,, \ 
( \ ......... ,1 

Mevrouw RI1}, ~ ~ 'I 

) C© "'--\~\ f 
r~ - \ \ 1 

l _/ ),f 
{.\ __ _../" A-

\ I vp I , 

D:S KL:GINE F.LUIS'l1 ;RPLUISJES. 
_,.... __ --.-. .. "-----·- ·-·--·---

Er wordt gefluisterd •• , •. ,," , 

Dat tt • C> o o o o o o o o er reeds divurse ads:pirantjos gekeurd zijn. 

Dat ••••••••••• Lieneke Willemse en Ria v.d. Aar wel de kleinste C1 tjes 
zijn. 

Dat ••••••••••. hot kogelstoten (met tennisballen) in de zaal een nieuw 
oxp;:iriment was. 

Dat~·········· or formidabele afstanden gestoten werden. 

Dat ••••••••••• men op jullie feestavond een vriendinnetje mee oag nemen. 

Dat ••••••••••• we geen kleine fluist~rpluisjes moer hebben. 



2e jaargang no. 21 April 1958. 

Officieel orgaan der H. D.A. V. "ATMODES", 
Secretariaat H.C.Takken, Trompstr.49, 
Penningmeesteresse : W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502, tel. 36910 
Redactie-adres M. A.Ineke-de Vos, 2e Theemsstraat 39, 
Clubarts t Dr.N.A.C.Wicherink-Weegener Sleeswijk. 

ONTWAAKT UIT ONZE WINTERSLAAP. 

Onzê winterslaap (hu ja) is weer voorbij en a.s. Zondag start3n 
wij weer een nieuw seizoen in en wel met een wedstrijd te Rotterdam. 9 '"la2.r
aan door een twintigtal van onze leden zal worden deelgeno~eno 

, Wij hopen natuurlijk, dat dit seizoen én voor onze vereriig::i ng 
én voor onze leden een succesvol seizoen zal worden. Een klej n vooè'pr00f ~ia 
hebben we reeds gehad met de trainingswedstrijd tegen DlJM en m8·c de G.tJe~:int; 

van het sportcomplex Noord-Akendam* Onze eerste indruk was niet slecht. 

Zoals bekend gaat er altijd in trainer of bestuurslid als 
ploegleider(ster) mee na.ar de wedstrijden. Maar aangezien wij soms met 
zulke enorme ploegen uitkomen is het voor éón persoon onmogelijk overal 
te zijn, dit in orde te ~aken, dat in orde maken, loten voor de estafettaa~ 
zorgen, dat de meisjes voor hun estafetteploegen aanwezig zijn etc. etc. 

Wij stellen daarom voor, de meisjes van de jeugdcommissie als 
assistent-ploegleidster aan te stellen. Dit zijn voor de C-meisjes Mieneke 
Hessels, voor de B'tjes Lida v.d. Vosse, terwijl Martje Wijkhuizen voor 
de A-meisjes naar voren treedt. Deso msisjea zijn ook bijna altijd op de 
wedstrijden aanwezig. Als reservè zou ik resp. willen aanwijzen Hilde 
Bleyswijk - Loes Veerman - Olga Berkhoff. Deze treden dan bij afwezigheid 
van een der bovengenoemde in hun plaats. Bij de dames zou ik Tonny Bouman 
wj_llen aanwijzGn. H;;i; ligt in de bedoeling, dat deze meisjes b.v. het in-

' lopen voor h1.:n r0kening nemen van hun resp. ploegen. Men kan nooit allen 
tegelijk :i nlcpen, wet.~lt soms zit er tussen de A - c· wel 3 kwartier verschil. 
Verder conc~n~ tr :;ren zij zich natuurlijk volkomen op hun eigen nummer. 
De estafett0~lo0~en worden voor de wedstrijd door de algehele ploegleider 
( stor) S;°'JlieYJgesteld en voor de afzonderlijke groepen dus A - B - C- senioren 
op papior g::J7ct 9 met een streep onder de naam van de aanvoerster. Elke aan
vo'dr8 ter 7,0:.cg t ervoor, dat de me is jes van haar ploeg tijdig v66r de aan
vang der estafettes aanwezig zijn. De baanloting geschiedt door de algeheel 
ploegleider(ster). We maken jullie en dit geldt vooral voor de nieuwelingen, 
er op attent, dat lopen altijd v66r gaat. Ben je dus .b.v. aan het springen 
en moet je serie of finale lopen, dan moet je het springen onderbreken. 

Werken wa allen mee en zorgen we, dat we op tijd bij onze num
mers zijn (luister vooral goed als er iets wordt omgeroepen), dan moet 
alles op rolletjes lopen en is 1 t zenuwachtig gezoek dan naar die ,en dan 
naar die, van de baan. 

Allemaal veel succes. 

RIA INEKE-DE VOS, 
voorzitster. 

OP WEDSTRIJDEN IS CLU:SCO.STUUM 'VERPLICHT. 

"·' .. • 





VAN D:8 PENNINGMC.r'iSTBRESSE. 

Zoals jullie weten is clubcostuum verplicht op wGdstrijden. 
Zorg, dat je dus tijdig in he t bezit bent van het groene 
broekje, Op het ogénbÏik zijri er weer diverse maton voorradig. 
Als je er op hut laatste nippertje om komt en je maat is er 
niet, dan bestaat er grote kans, dat ik geen tijd heb om er 
gauw oen. to maken. ZORG DUS ER VROEG BIJ TE ZIJN, ,/, 

De kosten .zijnz 

Brookje 
spikes- gympjesz'c1kje 

. " embleems 
clulJinsigne 

fl. 2, 75 
Il 0,60 
11 o,85 

A~\\ 
0 \ 0 1\1\ f\\~~--

1 \t'' 'v' 
' / 1'..t} 

A voor op je trainingspak 
Il 1,-
gratiso 

BI~T.AAL JE CONTRIBUTIE IN HET BEGIN VAN DJ!J MAAND OP DE TRAINING. 

LENEN LENEN L'ENCN. 

\ :..;< / 
__,· 

f-1~ 

Het komt meer dan eens voor, dat er voor club- of andere belang
rijke wedstrijden 9 het eon en ander 9 zoals trainingspak of (.Pikes geleend 
worden. Dit is op zichzelf helemaal niet erg 7 maar hot .( ' 1 /) 
is vorig j aar voorgekomen, dat ik m±jn spikes pas na 1 / 
14 dagen, vol met gras en kluiten modder 9 t erugkreeg l _, 

Kijk, dat is werkelijk stijlloos. Ten eerste , · ~'A 
kan degene van wie je hebt goleend er zelf' verlegen om ·. ~Yf 
zitten en ten twe ede is het toch wel de eerste vereiste, ,·-': . ~ '!,'. 
dat je alles E,_<?hoon teruggeeft, ~~~l/lk 

- ··" 
Heb j e wat geleend, zorg dan dat je op de eerste training na 

de bowustc wed stri~-:3 0 de gcl.JE::t1èG- . "~:•:.:J. f.D"\ "Yi'il'l.'\'.[Sgeefto Ben j e verhinderd 
op de 1.r8.ir.ing t) k.-:lrn•-:in. zOl'g' dan dat à.eze via eon andere weg op de 
train~ng :-;~ j ·", 

\VIL. 

O:r:i een van onze Woensàagavond trainingen viel Suze Scheffer 
met haar hoofd zu h3.rd op de gro;,1d 7 dat ze er ' een flink gat van overhield. 

v r i endeli jk "Tot 
training. 

Wc tot ,on go zwirid. naar he t Diaconessehuis waar een 
?02.!_?-.QTd}-=.ff~ dokter do wond met drie krammen ne t jes 
dich-i:;wor 1<:t0 c Na oon weokjo rust was ze gelukkig weer 
0pgeknapt on neomt alwoor aan de training deel. 

Hilde de Graaf wilde ook wel oens kennis maken mot die 
dokter en spooldo het klaar om een week later tegen hot 
wandr0k t o botsen. Gevolgg een snee onder h ae..r wonkbravw. 
Wij weer naar he t ziekenhuis, waar dezelfde dokter ook 
haar wond kramde. Bij het afscheid riep hij ons eon 

ziens 11 toe! ! l ! Hilde hot a llerbèste en tot . ziens op de 
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Mot hot oog op hGt komondo vvodstri jdsoizoen, waaraan na tuur
lijk, bui ton do geroutinoordo wc;d str:i. jd:ploeg 9 ook junioren on damosniomvo,· 
lingon voor hot eerst aan wedstrijden zJ.llon doelnomon, zal jullie 11 niouw
bakkon" wodstrijdsocrotaresso jullie onigo bolangrijko wenken goven. 

Ten oersto ~ Ovorwo 1Jg good voor jo inschrijft voor een wedstrijd 
of j:.; do consoq_mmti0s hiervan kan as,nvaardon. Je bent vorplicht op te 
komon, blijf je wog zondor oen goldigo rodon, dan wordt er door de Kon. 
Nêd.1~thlc3tiok Unio fl. 1,-- booto opgologd, die wij op de persoon in kwostio 
vorhalcm. T12vons wordt jo door mij voor 00n volgende wodstrijd niet ingo
schrevcn. 

Voor wedstrijden mot vrijo inschrijving moet je inschrijfgeld 
bota~ono Dit ga::i,t por nummer on wordt do or de organiserende vereniging 
vastgesteld. Heb jo jo opgogovon? dan bon je verplicht dit geld to voldoen. 
Clubwedstrijden en estafettes zijn voor rekening van do v0roniging. 

Bon je door ziokto verhinderd deel to nomen 9 laat dit mij dan 
tijdig wet en, daar voorkom je eon h0leboel naro gevolgen mee• 

En dan do kleding9 zoals velen wol weten behoor je oen A op 
do rug van jo trainingsolouso to hoh'::l0 n. Clubbrookjo, wit shirt mot om
bleom op do linkerzijde. Is jo kleding niet in ordo 9 dan kan je voor de 
wodstri jd ui tgosloton worden. Kijk voor je ·nin hui.s gaat alles goed na 9 

zodat je op wodstrijdon alles in orde hebt. Nu zou ik nog iets 1Jelangrijks 
bijna vorgetom "ZORG STC;~DS, DAT J:C 1::;zN PA;1R VEILIGHEIDSSPr:LllEN BIJ JE 
HEBT 11 b.v. aan de binnenkant van j e trainingsbroek. Ili t is nu hous niet 
diroct voor bandonpoch bedoelt, maar voor hot bevestigen van je rugnummer. 
Lot or voorts op 9 dat jo tijdig bij do door jou af te w0rkon nummers aan
wezig bent. 

Ilan nog con kleine uitoonzotting inzako do klasseindoling. 
Juniores zijn verdeeld ingA-moisjos 1940 - 1941 

B- il J 942 - 1943 
C- 11 1944· •·· ~ '.>45 en diroct na 1 t beroikon 
van do 12 jarige leeftijd (1946). 

Bij ~o sp~j0-n~ J~gt hot niet in do leeftijd, doch in do prestaties. Als 
nicuweli~~ ~Jei~t mo~ in do D-klasso on gelden de volgende normcnz 

A-B E-C C-D 
100 M. 12.7 13.3 14.-
200 M. 26~6 28.- 30.-
800 m. 2 m.30 2.40 
80 Mohorden 1206 13. 4 14. 2 
hoogs1n:ingon 1.47 1.40 1.30 
v0rspringon 5.20 4.80 4~50 
discuswerpen 35.- 31.- 27.-
specrworpon 34. - 30.- 26.-
kogels to ton ll.- 10.- 9.-

En nu maar zoveel mogelijk aan wodstrijden dcelnemen,(want dan 
doo jo routine op) waarmoo ik jullie van do zomor veol succes toewens. 

TONNY JANS MA. 

BOV'~NSTAANilE IS Z , m BELANGRIJK~ VOORAL VOOR NIEUVVELINGEN. 
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In hot boekje "DE BEST;TI NEDERLANDSE ATHLETIEK-PREST.ATIES IN 1957" 
komen de volgondo lodon voon 

200 M. 16-20 Tine ao Jong . 26. 2 sec. 
80 M.hordon 4- 6 Niosko Wulloms - do Vries 12,- " 

8-12 Gonnie Takken 12 .3 " 
idom boste 
tijden 

verspringen 
idem beste 
tijden 

hoogspringen 
MEISJES: -- 80 M. 

verspringen 
Ned. record 

discusworpen 
4 x 100 M. 
4 x Bo M. 

allor · 
· 7.i..10 Niosko do Vries 
21-23 Gonnie Takken 

13 Tine de Jong 
aller 

11 Tine de Jong 
15-18 Jo Hovostad 

20-27 Tonny Bouman 

Tine de Jong 
9-11 Lottie Plugboer 

24 Henny Borgering 
9 A'l1MODES 

8-12 ATMODES 

11.7 " 
12.2 Il 

5.34 M. 

5. 64~" 
1,48 Il 

" 
5. 64-~11 

5.16 " 
27.12 M. 
51.6 sec. 
42~2 " 

Wij hopen, dat wij volg0nd jaar een hole pagina nodig hebben voor deze 
lijst, want e~ schuilen onder onze meisjes diverse talentvolle athleetjes 1 

die wanneer zij geregeld trainen, zeker tot de 25 bosto van Nedorland 
kunnen gaan behoren. 

TRAININGSWEDSTRIJD TEGEN DEM2 BEv=;RWIJK...!. 

Daar ging op Zondagmorgen, 13 April een grote 11ATMODES 11 ploeg 
naar Bevorwijk om op hut prachtige domein van DEM eon trainingswedstrijd 
tegen gonoemdo voreniging aan to gaan. Aangezien dit geen officiele wed
strijd was 2 kunnen wij1 Rezo wedstrijd gemaakte prestaties niet als club
rocords Ja t on g0Jdon. 
Uitslagcrz 
80 M"_.!_;._o_ 5 

Li 
6 

~,1, Koo "'. s 

0 . "Sc:ïl<..h off 
M. Vv.~ :!K.bui:;"en 

2 JJ , ::':i · ~glJC e :::' 

5 ]!J'Jo :" ~s 

DAMESg 

6 ~~' .. Bo1,i.:1nn 
8 
9 

i;l. Vil jknui zen 
M. Schippers 

11,3 
1L4 
11.5 
4.7 4 
4.49 
4.42 
4,31 
4.10 

hoogspr. 1 E.Ort 1.50 
5 0,Vermeeren 1.35 
6 J.Kneyhsborg 1.25 

ko_gelst. 5 G.Vermoe1~en 7.07 
6 T.v.1Naveron 6.42 

4 x 100 M.meisjos_ 2 ATMODES 55,4 

§O_J[~~ l L. Plugboer 
2 M,v.Duffelen 
~· QQQOUOOO 

ko~~lsto~.~E. 
4. Lo Voorman 
5 H . 130:.: g0Ting 

discusw.2 L.Vcerman 
~---3 H 1 Berg(;ring 

5 L~v.d,Vosse 
100 M. 2 E.Qrt 

4 T.Bouman 
6 G.Tàkken 

s. Dames 2 ATMODES 54.3 sec. 

9.21 
9.02 

25.69 
24811 
19.59 
13.2 
13.7 
14i-

f}'CL~ 
_J () ' OPENING VAN IIBT A.v.d.AART SPORTPARK te NOORD AKENDAM. ---·--·----- ·-
\'( ( )\. 

~ö!Y'ó \") ',.,· J }J::) Ja 9 Olga was mot haar 1,47 M. de verrassing van de middag o 
Een nog scherper record zat or in9 doch wegons tijdgobrek 9 mocht zij niet 
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Hieronder een verslag van het huwelijk van Wil en Tineke door 
Liesje Wijkhuizen. 

Zo stonden we dus op 7 Maart in onze trainings
pakken bij de bus, om Tineke en Wil bij hun huwelijk een 
sportievH "AI'MODES 11-groet toe te juichen. Toen Willemien 
bij de 0ushsJ. te kwam 9 bleek 9 dat ze het cadeau vergeten 
had. Gc,J•lkldz vrg,s Kees er nog 9 die nam Wil weer achter 
op "DE :P!D:5'1' en tufte naar huis. Gelukkig waren ze gauw weer terug en haddan 
we geen c~~nthoud. Vlak voor de deur van Tineke d'r huis stapte wij uit 
en werden onze jassen en schoenen door Ria naar boven gebracht en wij vorm
de netjes een erehaag. Na de familie kwam het bruidspaar de deur uit. Zij 
wisten geen van beiden af van onze komst• Maar dat zij het erg leuk vonden9 

hoorde je aan de ui troepen vam 11 0h wat leuk, "ATMODES" staat er" en "Gut 
meisjes, wat leuk". Zij zagen er snoezig uit. (Wil ook, Lies? Red,) Ik zal 
het proberen te vortellon. Tineke droeg een gebloemde goudkleurige jurk9 met 
een brede ceintuur van dezelfde stof 9 die met een zilveren gesp van achtercm 
sloot. Een grote lichtbeige hoed ( die door sommige baldadige jongens met 
"pannekoek" we:rd betiteld). Schoenen, lange hanc!.schoenen en tas,alles in 
dezelfde kleur. ~on bontmantel hing losjes om haar sciouders. Ze had een 
prachtig bruidbouquet van orchideën. Per boot gingen wij allen naar het 
stadhuis. Steeds vormden wij weer oen erehaag. In de trouwzaal gingen -wij 
natuurlijk achteraan staan. Maar er werd gezegd; "Kinderen naar voren" en 
zo stonden we dus lekker vooraan. Na het huwelijk werd het bruidspaar door 
iedereen gefeliciteerd. Wij gingen gauw naar buiten om de vlag uit te rollen. 
Toen het bruidspaar onder onze vlag doorging schalde onze yell over de gracht. 

Terug in de boot werd er veel gelachen en gezongen. 
In do Jan v.Galenstraat aangekomen dronken we thee met 
gebak en Ria overhandigde het cadeau~ "een linnen reis
koffer11. Daarna gingen we met de bus naar huis. En al 
klinkt het raar 9 (wat ons betreft 9 mogen ze het best 
nog eens overdoen) Wij zijn dan weer van de partij. 
Reken maar hoor! 

LTBS. 

Toen op 2e Paasdag mijn wekker afliep9 sprong ik vlug 
uit miJn bed en keek naar buiten. Gelukkig het was droog en de zon scheen 
ook al. Onderweg naar het "BROUWERSKOLKJE 11 kwam ik Willemien tegen9 pakte 
haar bij de schouders en liet mij hGerlijk trekken. (goed 9 dat er geen agent 
in de buurt was 7 Ton). Op drie meisjes na 9 was alles opgekomen en zo be
gonnen wij met 50 meisjes onze wandeling door de duinen naar Zandvoort. We 
renden de duinen op (kniehoffcnd) en met lange pas er weer af. H1~erlijk 
ging het. Bij de spoorbomen in Zandvoort hielden we even stil. Daarna gingen 
~Q naar het stran~. Bij de boulevard gekomen wachtten we voor naderende 
~Ht9rê• tl.,~~~ tot onze e~oto vorQ~~ing, etoptc de voorste auto, het portier 
ging open on óon hëor !:ei; "ATVldDES ·gaat altijd voor!". Het waren mevrouw 
en mijnheer Scheerder. Zo konden we dus mooi oversteken en togen naar pavil
joen 24. Daar stond onze fotograaf (Siegfried Blauw) al, Eerst gingen we iets 
gebruiken, onderwijl gingen Mart en ik met spritsen rond, wat best smaakte. 
Op het strand, waar een behoorlijke wind stond, begonnen wij aan allerlei 
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wedstrijden, zaklopen, zee-estafette enz. Alle ploegen C-B-en dames wonnerJ 
een wedstrijd. De prijswinnaars k:regen een grote prijs (snoepje). 

We deden nog veel meer l euke spelletjes, teveel om op te noemen, 
We hadden reuzeveel plezier en Sieg maar foto's ma.ken. Om half een werden 
we door do bus van Kors gohaald. He er li jk ging het o/:' ntlc::u !::x:wt"o.-.~ 
terug. We hebben van alles gezongen o.a. "DE MANNEN 12Lt 
HEBBEN???" van onze feestavond. We hadden geen stem 'et: __ 
meer over toen we weor op het 11 BROU1Jf_::RsKOLKJE 11 aan- ~ "'1 <: 
kwamen, De chauffeu~ vond ons een lollige troep. V'l' \~ 
Zo kwam er janunergenoeg weer een eind aan onze ge- ~/ .. 
zollige wandel to.èht, maar volgend jaar gaan we beslist ~ ~ 
weer, maar dan allemaal mee. 

TONNY 130UMAN. --
ER WORDT G:SFLUISTLRD •• " •••• 

Dat.,ooo• Lies Wijkhuizen zich, met haar maat 42? in een broekje maat 38 
wurmde en dat heel ATMODES er aan te pas moest komen om haar er 
zonder "kleerscheuren" weer uit te krijgen. 

Dat.oooo• do wedstrijdploegen weer al lo zeilen bij moeten zetten, zodat we 
weer geregeld met goede resul taten in het nieuws komen. 

Dat •••••• Ria Hoeboer en Anke Schouten goed zijn in het schoo:runaken van 
do serre van Chris Post. 

Dat •••••• daarmee weer bewezen is, dat ATMODES een dames vereniging is. 

Dat •••••• Jenny de ba.lQ.kniet zag en dat ze een lelijke smak maakte, maar 
dat ze gelukkig we er verder kon trainen. (We zagen alweer 
visioenen van die aardige dokter in het Diaconessehuis.) 

Dat •••••• Op Vrijdag 25 April onze ads piranten gaan feestvieren in 
"CULTURAi' . 

Dat ••••••. Wout Imike, weer voor andorhalf jaar volle zee gekozen heeft. 

De:-\u,..•• Wij hea feliciteren me t hot bèha.len van zijn earste rang en 
hem goede reis en behouden vaart toewensen. 

4 Mei 
11 Il 

18 " 

26 " 

1 Juni 

15 " 
15 Il 

18 Il 

29 Il 

VJEDSTRIJDPROGRAMMA. 

Regionale wedstrijd te Rott erdam. Vertrektijd. is nog niet bekend. 
idem Amst erdam, Afd. Ams.terdam. 
Duelmeet VICTORIA - ATMODES te Rotterdam. Deeineemsters worden 
door de Technische Conuniss i e aangewezen! Twae meisjes per nummer. 
Duelmeet ATMODES -ADA om de Lou 13raakmanzuil op het sportveld 
aan de Kleverlaan. Alle Atmodesanen zijn dan natuurlijk aanwe
zig om hun ploeg aan te mo edigen, 
Regionale wedstrijden ATMODESjHAARLEM o:p het sportveld aan de 
Klever laan. 
Jeugdcompetitiewedstrijd te Beverwijk, DEM. 
Regionale wedstrijd Amsterdam, Afd. Amsterdam. 

11 estafettewedstrijden " 
Afd.kampioenschappen senioren Kennemerland. 
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Je jaargang no • .22. Juni 1958. 

" OfficioGl orgaan der 
Secretariaat : 

H.D.A. v. "ATrmm~s ii ' 
H.C.Tak.kon 9 Trompstraat 49 9 

W.H.v.Opzoeland-do Vos, Loidsovaart 
M.A.Inoko-do Vos, 2o Thoomsstr. 39? 
Dr. Wichorink-Woogonor Sle3sv1ijk. 

502, tol. 36910 PonningmGostorosso 
RGdactiG-adros 
Clubarts 

----------~·---·--·-·· -·---·--·----·-··--------·--- ··---

ONS DRIEJARIG B-·:QSTAAN. 

Drio jaar zijn alwaar vorlopon7 sinds wij mot 33 dames on 
meisjes op 17 Juni 1955 bcsloton oon niouwo voroniging op to richten. 
Dozo drie jaar zijh niet vruchteloos gowoost 9 want ón hot Bestuur én do 
loden hebben niet stil gezeten om onzo v ereniging to mak.cm wat zij nu is? 
n.l" do grootst :.:i spocif.ieko damosvoroniging van Nodorland. 

Van dG korn 7 dio 11ATîfIO])ES" heeft opgoricht zijn or niet voel meor 
ovor 9 die do workolijko wedstrijdsport nog actief booofonon. Eon nieuwe 
karn hooft zich ochtor inmiddols gevormd on komt r oods mot bGhoorlijko 
rosultaton uit do bus, hotgoon modo to danken is aan do sportieve team
geest dio aanwezig is. 

Onderstaand gov :::m wij middels oon grafiek weer? hoo do groei 
was in onze V8roniging in do afgelopen drio jaar on do oorsto plaatson9 

dio onzo dames on mois jos wist on t o. bozotton. Hierin zijn niot bogropon 
do eorsto plaatsen bohaald in duolmoutings Dozo brachton ons winst, 
n.le 5 gowonnon t ogon 3 vorloron wodstrijdon on 1 mot golijko uitslag. 

, -~~~!-~-5-~~-1 . _ _i · ï!J6--1 ____ [=_:1_.9_5_1_·--_-_·-_r ___ __._1-_-i_9 5_8_-~1 
17 Juni ij 1 Jano 17 Juni ! 1 Jan. 1 17 Juni ii 1 Jan. ~ 7 Ju~iT; 
.". ______ ·-"" ...... - 1 ----4!1 _____ -+-------

! q 
'--· 1 ' . ·11 

160-+-----it------if--- --~----... -. --... -... ---->------~ 
1 '50 -....-----·- t--·- ----"i---- - - - l---'--·-+----,...,.---::l.1---::::::::::....:::.:::.:;~--...-·-·-

11 ......-·(...-- _.,, ___ _ 
l '40 ----·-- -· ._ 

1 !>0-+----~11-- "· --·-----

So ·- ,... ... "." --- - 7 
41Q : -r--7·----------'----- ·- -. _ "---+------'lol- ·-..,.----i-.-.,---__.,,~-11 





Groningen. Van harto ~ofolicitoord. Wo wonson jo oon prottigo. vorlovingetij<l. 
too. 

Zondag, 21 Moi verloofde Doortjo Klijn zich mot Gerard Schoono 
Ook voor Doortjo onze hartolijkO gclukw'3nson. 

GETROUWD. 

15 Juni zijn Gerda Doorboom on Jan Roels in do echt verbonden. 
Vanzolfsprokond Wë.S do belangstelling vooral van Atmodos-zijdc enorm~ Toon 
hot echtpaar naar bui ton schrocd 1 stonden op do trappcm van ~ t stadh1lJ.s 

· onzo moisjos in groon-witto pakken on onder oen ~ropoor~ 
van sporen? daalde hot bruidspaar do trappen af. En natuur-

. lijk schalde onze yell over do Grote Mai'kt. Uit naam van 
Gerda en Jan allo meisjes vast bodanktc- Ze vonden hot enig. 

Puck Jaspors on Theo do Prijkor stapte 22 Juni in •t huwelijks
bootje. Ook voor Puck hadden diverse moisjos vrij gokrogon 

· \ om hot Bruidspaar op hun manier to folicitcron, zodat er woor 
? b\~ con flinke Atmodos-scharc aanwezig was~ om onze yell over do 

/ / \ Grote Markt uit to storten. Ook Puck on Thoo hobbon dit zoor 
op prijs gestold. 

Aan boido bruidsparen onze wolgomoende felicitaties. We wensen 
jullie eon lang on gelukkig huwolijkslovon toe. 

9 Juli a.s. gaan Mia do Wondt on Jan Pouto do grote stap wagon. 
Mia on Jan vast onze hartolijko golukwonson. 

Hanny Goorts vol"'V~.crf hot diploma 
als ondorwi jzoros. H.a::1 ook jij van 
harte gofol:ici tc<)::::'d onno •••• zien 
wc jo nu ocl<: ';,-e en~ op c::.o training? 

Ook Locs Voerman kunnen wc folici
toron mot hot l::i:-,::;.,:,:.o:n van haar 
ULO-diploma. Zo is -i~ocu:iinsto op 
haar niouwo fiots gosj.c~alee:rd en 
dat zegt alles. · 

Vordor allo meisje~ die nog 
oind- of ovorgangoxamon moeten 4oon 
succes on sterkte toegewenst. -

ZIEKENHOEKJE, 

(OMM ISSI E 

Marian dè Boor missen we al con tijdje op de training. Na informatie blook 
ons 7 dat zo al eon poosjo in do lappenmand was. Marian snel helemaal beter 
worden on wo hopen tot spoedig zions op do training. 

Onze wodstrijdsecrotaresse Tonny Jansma is aan haar koel geholpono 
Wc hobbon haar al weer op do training gozion, maar zo ziet nog wel wat witjas. 
Gelukkig dat jo or woor bont Ton, Wé\.nt je woot, wc kunnen jo niet missen. 

IEDEREEN HEEFTJSWÄZE GEDACHTEN, 
WIE WIJS IS VERZWIJGT ZE. (Margriet) 
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Ons adspirantjo Annoko do Bruin hobbon wo ook ocm maand gemist 
on nu' bl,ook ons, dat zo in hot ziokonhufs heoft gologon, waar zij aan haar 
knie is gooporoord. Als wij gewaarschuwd waron Annoko, hadden wij je vast op
gezocht. Inmidd,ols is zo woor opgeknapt on hooft zo zich woor op do training 
laton zion. 

z.o 
) 

~~ 
SVi~CI.AL !~ EST.AF:STTETHAINING. 
~-~· ~_......--,_~-----------~-

Zoals jullio woton, is do Woonsdagavondtraining speciaal voor do 
ostafottos vrij gohoudon. 
Als wo ochtor do twoo maanden wolko achter ons liggen gaan 
bekijken, dan blijkt 9 dat volo athlotos hot niot zo nauw 
nomen mot do verplichting, wolko zij t.o.v. hun plooggonoton 
hobbon. 

Hot is n.l. oon zeldzaamheid als oen ploeg volledig is, 8n dit 
is voor con goodo samenwerking toch hous wol noodzakelijk. 

Willon wij goodo ostafottoploogon hebben, dan kan dit alloon 
maar liloroikt worden door hiervoor vool to trainen, want voor hot grootste dool 
is hot succes van con ostafottoovorwinning to danken aan goodo vvissols. 

Nu mooton jullie niet donk"..G:n, dat ik do noodl:lolc aan hot luiden 
ben, ik woet, dat do opkomst op do trainingsavonden vrij goed to noemen is, on 
dat volo a thlotos voor de ov or gangs- of oindexamons zi tton. Yt'lC\CI 1- z. O 
Ishot niet mogoJ.ij1c9 dat hot ploogvorband bij do athlotos O O x ~ 
zolf do v.:;rplichtin~ oplegt, om op do trainingsavond mot ,.i~~ ~'\. 
do gcholo ploog sá.mrnzig to zijn. Á \ '-

Do training zolf bohooft niot la11g,3r to /\, 
dur ·:m dan plm. 1~- uur (van huis tot huis) voor dio / 
athlotos wolko thuis hun huiswerk wach·b, dus niot to 
lang in do klood.kamor of onder clo douche blijven, maar op tijd 9 dus 7 uur 
aanwozig zijn. 

Ik geloofs dat als or oen werkelijke wil is om to trainen9 ·hot 
huiswerk hior niot ondor hoeft to lijden. 

Kom laton wo hot ocms oon maand proboron era do uitslag9 nu dio 
horen jullio in hot volgondo clubblad. 

La.et hot oori suocoovollo uitslag zijn9 (niouwo clubrecords? Rod.) 
maar ja dat ligt dan aan jullie. 

KO. 

VAN DE pj<JNNINGMEESTBRESSE. 

N.N. fl. 1,50 J.J.Wulloms 
W.v.Opzoeland Il 5,-.,.. W.Ineko 
N.N~ Il 2,58 J.J.Wulloms 
R.Inoko Il 4,-- id. 
C,N.v.Opzooland Il 2,50 

Mag ik ons jougdfonds ocms bij jullie ouders aanbevelen? Elko 
gift, hoe kloin ook is welkom.· Zoals bokond wordt hot gold gebruikt om onze 
studoropdo jougd onigo togomootkoming t o goven in roiskoston. 

WIL, 

WIL JE GRAAG PRETTIG MET Im~R~~EN OMGAAN? 
ZEG DAN IETS AARDIGS T:SGÊN IEMAND, ZODRA JE MERKT DAT JE 
EEN HEKEL .AAN HAAR GAAT KRIJGEN. (Margriet) 
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VAli.J_~E~ WB~-~-~IJDF:~WNT. 

EV :::;NAilING CLUBRECORDS OP ~_!.}00 __ M. EN 80 M. DOOR ELLEN ORT EN MAP PIJL. 

Op dozo door do R.1\. •. C. Rotto~dam op 4 Moi zoor slocht goorganisoor
do wodstrijden9 kwamen onzo · moisjee good voor do dag. Ellen wist op do 100 M. 
hot op Rio v. Drunen mot 12.7 s. staande record to ovonaron9 terwijl Map dit 
dood op hot Tonny Bouman d'r naam staando rocord 80 M. l0.4 s. Ellon promo
voordo op do 100 M. van do D naar dö A-klv.sso, terwijl ze mot oon sprong van 
5.05 M. vor in do B-klasso bolanddo, zo ook op hot hoogs:pringon D9 want mot 
1.46-à- M. hoog kwam zot cm. tekort (gelukkig maar) voor do A-klasso. Ellon 
on Map onzo folici taties. Ronny l3org,:iring was or mot discusworpon woor in, ' 
want do 26.31 M. mag or zijn. Olga ;Borkhoff die voor 1 t oorst de 100 M. liop 
dood hot prima. Jammer dat zo in zo'n sterke sorio zat, want met haar 13.3 s. 
1-2 zalfde tijd) word zo voor do demi -finale uitgeschakeld. 
UITSLAGillJg 
SO~B-=---
3-L.Plugboor 
4 M.Pi jl 

10.7 s. 
10. 4 11 

20.9 11 ! 
11.8 Il 

5 Ii'.v.IhJes 
R.Strotnming 

%/ogs:pr.M.A. 
o. Éorkb.-ó.ff i. 28 M. 

9 M.v.Duffolon 1.23 
vors:fr. !_f. 
5 N"Wijkhuizon 4.32 M. 
vor_pJ2r~AII 
3 L.Plugboor 4. 71 M, 
5 H.Borgoring 4,40 " 
6 M.Kools 4. 26 " 
4 x 100 M. M.A!.. 
2 ATMODES in 55. 5 s. 

4 x 100 M. Son. 

l()Q_}~~~.._ lOO_J~.D. 200 M. 0 
O,Borkhoff 13.3 s. 2 E,Ort 12.7 s.A.v.d.Pol 30.5 
M.Kool~ 14.- " J .Knoynsborgl4~- 11 A.Schillort3L4 
M.Wijkhuizen 14.1 11 M.Mooyes 14.1 " kogel D. 
H.Borgoring 14.2 s. A.Kools 15.4 11 7 G.Vorm.8.50 
kOE§ll n I h~.OJr.~. 1 T.Bouman 7. 24 
8 M. Pijl ."'8 .·- 1 E. Ort 1. 4~ T.v. Wavor7 .06 
ko_gel .LII 4)T.Bouman 1"16-à- E.v.Boom 6.21 
7 R. Stremming 7 .38 6)J .Kneynsb. 11 Discus D I 
Discus B. 8 G. Vormooron 11 A.Kools 15·. 78 
n~.Pijl 21.29 9 .A..SchillortlO~~- M.Mooyos 14.42 
Discus D II Vorspr.D. 
3°H:Borgoring26,31 1 . E:ort"" 

G.Vormooronl8.26 9 A.v.d.Pol 
E.v.J3eoin · 16. 77 10 M"Mooycs 

5.05 M • .A..Schill,3.83 
4.22 11 J.Kneynsb~c78 
4.12 Il 

wolko tijd als clubrecord zal worden aangehouden. 
H.Borgoring-: O.Borkhoff - M.Kools - M.Wijkhuizon 

7 ATMODÊS . I -54,5 · 11 T.Bouman - A.v.d.Pol - T.v.Wavoron - E.Ort 
10 " II -58.3 11 A.Scl::iillort - J.Knoynsborg - G.Vormoeron - .A.,Kools 

11 MEI REG. W~STRIJDEN TE Aifil?T.:!IBDAM. 
80 M.B. 100 M.A. 
L~Plugboer ll.- 4 O.Berkhoff 14.1 
F.v.Hoos 11.1 M.Kools 13.7 
J.Dobbolaar ll. 2 M. Wijkn. 14, 2 
J.Croos 12.4 100 M,C, 
I,Dankmoyor 12.4 1 TeBouman 
S.Eooksma 12.5 Vorspr.C, 
H. Buis 12. 6 2 T. Boü"ihîn 4.48 
~!..R.!. Discus M. B. 
4 MtKools 4• 22 2 L~ Voormàn 21.85 
6 Nl.Wijkh. 4•07 5 M,Boons 17,44 

M.Mooyos 4.02 R.Hooboor 16.05 
H.v.Potigom3~46 E.Zwanenb.15.42 

4 x 80 M. 7 .A.TMODES II 47•7 s. 

.Y.ors;e•:.·M.B. 
3 L.Plugboor 

I.Dankmeyor 
J.Dobbolaar 
F.v.Hoos 
L.Voerman 
S,Booksma 
R.Str.orruning 

4,61 J,Croes 3.44 
3,94 A.Schouton 3.40 
3.93 M.Tossolaar3.26 
3,91 R.Hoobo~r 3.25 
3.77 A,Douma 3.23 
3.74 spoorw.c. 
3.71 3 T,v.Wavoron 23,81 

kqgol D. 
L.Wijkhuizon 14.82 2 E.v.Boom 6.40 
A.Schouton 13.$1 4 A.de Winter 6.15 
hoo1L.1J • .A.. T,Jqnsma 5.39 
5 O.Barkhoff 1.32 spoor D. 
6 M.v.Duffolonl.271A.Kools 17.88 

--· ---· 8 Il III 49 ,._ Il 

3 11 I 43 .2 11 

E.v.Boom 11.76 
M.v.Duffolon - L.Plugboor - F.v~Hoos - J.Dobbo-

laar, 
4 x 100 M. Sen. 

2 ATMODES 54.5 s. T,Bouman..;. O~Borkhoff -M.Kools - M.Wijkhuizon. 

6 ' . 



9vER\~INNING OP 11 VIeTORIA 11 2 VOORAL, DANKZIJ DE C-MEISJEê_. 

Op 18 ~IIGi ·ging oon 11ATrJ.rODES 11 ploog; vorstorkt door eon aantal SUI>

:portors( stors) 9 por bus naar Rottordàm om do strijd aan to.binden mot "VIC
TOR2:.A11 voo:r· do ja::..rl:!. jkso duolmoot. Do noonrois verliep zoor rustig, dit als 
concontratio voor è.c vvodstrijd. Zo nu on dan maakte onze chauffeur o~s OP:.:... 
morkzaam op hot ingowikkoldo niouwo vvogonnot. . . --~-;·7: '\ 

('.~ ... ..--'-_.- h~b'> ·, .. :n1r: , 
. Op do 60 M~C. worden al motoon de eerste punten fut". \'t'q

1 
,ef ~-,~~~'.~·· ....- ·., 

in do wacht gesloopt door o~a, Jos v~ Duf:!:clon 9 die con \ h J i:'. v.,... ... •· ; ,y':'"': i 
word in 887 s~ Keurig Jos~ je ziet h1)i; gaat s+.ecds boter. \ .~·-""'.r;, 1 .éf il · -~ 
Maar do C1 tjos dachten, h:ior laton wr: ho .-: n.;.'.YG b.:;.j! Zo 1 i/-"rl,, ~--··--
haalden zo bij hot vorspring on cm kogoJ ,3toto~ oo.i!: do vollr.i ~·-· 

buit binnen on mot hot hoogspringen boha~ldcn zo do oorsto \__.r 
twee plaatsen. Tot slot warden zij mot de ostafotto ook 
óón, hotgoon oon totaal wir..;;t van ?9 :i,mtn,, C'·;»J ovm~do~ 

Bij do B-·mois ~on logden all ,:;on :LJott"!..c Plug boor mot vorspri..ngcn on 
Mary v.Duffolon met hooes:p:Lingon bosJ.c-,,g 'JP oo:::-st.J plaa tson 9 doch do an~lo-:--u:r. 

zorgden voor goodo 2de~ j~.c o~L 4do p'.i. ,1.e.t:Jon. Do ost.::i.fottc vrnrd e.'enoons c;:;o
wonnon, zodat zij nog 12 vdnstp1nten wiscon to behalon •. 

. Ook do A-mois jr.is wisten hot to t oen overwinning to brengen, w;:i,nrv:m 
Ronny J3orgoring m.2t hl)og;:;pringon on ·(~1:c' ' 'JUS\\Ct'pGn hot leouwonaandool lovor·è o 
Map zorgde voor oen prima ovJrwinning op ho+, spoorwerpon. Do 4 x 100 M. word 
woor, dankzij oGn fc:l'i.o strijcl, voora} door Henny die finishte, oen "ATMO])ES 11 -

ovorwinning! ! Do stand word hier Atmoclos 71 - Victoria 64 pntn. 

Do damosploog moest, zoals word vGrwacht, hot onderspit dolven. 
Toch was hot eon noderlaag van slechts 7 pntn. :~llon Ort sloopte drie eerste 
plaatsen in do wacht bij do 100 M. (voor s.Scharlcman) bij ver- on hoog
springen; bovendien werd Jo Hovostad één mot spoorwerpen mot 31.35 M. waar
modo zij hot club~ocord, welke op naam stonq van Rio v. Drunen mot 31.18 M., 
verbotordo on t evens naar do B-klasso promovoordo, hetgeen con felicitatie 
waard is, Gonnie Takken zat hot niet erg moe 9 daar zij bij hot discuswerpen 
haar onkol vorzwikto cm dus voor do ostafotto ui tgoschakold was. Mar·~olein 
liop, hoewel zij natuurlijk do routine van Gonnie mist, toch con keurige 
100 M. W·, ::to:l'.'ia WGn dan o,ok dozo OLtafottc. 

Do oi'Ddstand word zodoend e ATrrionrs 259 - VICTORIA 218 pntn. Dit 
was bui ton vorw:=1.0LiJing, daar vorige ' jar::m d.o ü2mos B-ploeg voor hot grootste 
aantal punten zort;;dc., doch nu niet i~1 hot v:;~~è'. bvam. 

Na a.-r;i.00p word ons door VICTORV. con :pr2.ch'tigo bekor aangeboden, 
torwi jl w:t.1 VIC'lO:S.lA als herinnering 0.2/1. 2.0z0 :::..e.1~'-.e wodstri jd oon wandschildjo 
aanboden'. Hot aEG'd.ig van dezo wodstri~d i~~ Je.t bijna de gehele voron..1.ging 
in geweer koin~c 9 wa~,-:; of hot nu oen C 1 t jo is o~ dG bos to van do damoswodstri jd
plocg9 iodoroon tolt moo voor hot volle ~and. Tovons komen or op elk nummer 
in elko groep 3 doolnoemstors por vorGniging uit. Dit maakt juist zo'n wed
strijd aantrokkolijk. 

Mot do overwinning in onz e zak gingen wij dus welgemoed naar huis. 
Als tra.ctat:lo kregen wij con "groto dro:p"f dit was wol 

nodig, want wc hebben onze kolen onderweg geducht gebruikt. (Alloon stol ik 
voor1 dat oen andor voortaan do droppen inslaat, want Willomion kan or niot 
afblijven on do voor mij gorcsorvoordo drop is dan ook in haar maag vordwo
non. Ria Red,) J3ovondion waren or nog onigo moedige Atmodosanon om eon "duet" 
of "solo" wog to geven, waar o.a. Magda mot Marjolein on Yvonne. mot :Marian 
voor zorgden, on dan niet to vergoten Toot on Willerràen. Do bustocht was 
eon louk besluit van oen ploziorige sportdag. 

TONNY JANSMA. 
7 
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Godotailloordo uitsla_g:2_n: 
C-mois jes: __ 
60 M. hoogs pr. vors pr.!. 
1 J.v.Duffolon 
2 I.v.Abs 

8.7 1 M.v.Noordon 3.97 
8.9 2 I.v.Abs 3.77 

3 J.Zwanonburg 9.7 3 J.v.Duffolon 3.75 
BM.M.v.Noordon 9.2 BM.J.Zwanonb. 3.59 

1 I.v.Abs 
2 J.Bulten 

kog~ls"h_ 
1.15 1 J.Bulten 9o06! 
1.05 2 M.Hossols 8.65! 

4 H.Bleyswijk 1.-- 3 rn.v.Noordon8:.C5 
BM.13.Stouto 7 11 

" H.Bloyswijk 3.64 
4 x 60 M. 1 ATMODBS I J .Zwanonburg-M.v.Noordon-J .v.Duffolen-I.v.Abs 

B-moisjes& 
80 M. 

2 11 II B.Stouto-M.Hossols-H.Bloyswijk-J .Bul tem 

~~.· hoogs pr. ko~olst. 

2 ]~.Pijl 
3 L.P1ugboer 
4 F.v.Hoos 

ll.- l L.Plugboor 4.70 
11- 2 M.Pijl 4.52 
11.4 5 M.v.Duffolon 3.84 

BM.L.v.d.Vosse 4.02 

1 M.v.Duffolonl.30 2 li.V.:.icrman 
3 L.Plugboor 1.25 4 ril.Pijl 
5 J.Croos 1.20 6 R.Sti·omm,, 

BM.L.Phi.gbo 

9.;4 
8 .~7 
7 0 <-23 
8 ··-·-

discusw. 4 x 80 M. 1 A'l'MODES I 43.2 H.Boons 6. 59 
2 L.Voorrnan 24o9# M~v.DtlffÓlon-L.Plugboor-F.v.Hoos-r;I.Pijl 
3 L.v.d.Vosso 20.06!4 x 80 M. 3 ATMODES II 46.9 
5 J.'fä.kkon 17.03 J.CröZS-L.VGerman-L.v.d.Vosso-J.Takkon 
A-moisj~ 
100 M. 
3 M.KÖols 13.6! 

yor~l:'..!.. 
2 M.Kools 

4 O.Borkhoff 13.7 
5 M.Wijkhuizonl3~9 

3 M.Wi jkhuizon 
5 ],~.Schippers 

discusvv. 
1 H.Borg0ring 
4 M.Schippors 

spoo~ 

26.89 W.Boans? 26.53 
19.13 3 M.Wijkhuizonl8.22 
18.96 6 E.v.Boom 11.97 

h<?..2.&.~..!. 
1 rr.rergsringl.30 
2 O.Borkhoff 1.30 
4 M.Schipporsl.25 

Jcog_~?_lS t • 
2 H.Borgcring 
4 O.Borkhoff 
6 M.Kools 
BM. H.Wijkh. 

ID.v.:Boom 

5 E.v.Boom 
.L_x 100 M~- 1 
Damos: 

ATMODES 55.6 M.Wijkhuizon-M.Kools-O.Berkhoff-H.Berg0ring 

löö"M:----- h~ogspr. kogolst. 

8.92 
8. ~: 
6094 
'{ ~ ;?l 
7.06 

1 Ji:.Ort 13.-
13.4 
14.-

~~~ 
1 E.Ort 1 E.Ort 1.40 4 G.Vermoeren7e71 

3 T.Bouman 
. 5 G •. Takkon 
discusw. 
3 G.Tnkken 
4 o.vormooron 
6 T.v.Wavoron 

5 T.Bouman 
6 A.v.d.Pol 
spoo~ 

21.71 1 J.Ëovostad 31.35! 
21.65 4 G.Takkon 22.28 
19.62 5 T.v.Wavoron 20.03 

2 J.Hovostad 1.35 5 J.Hovostad 7.39 
5 A.v.d.Pol 1.25 6 T.Bouman 7.13 
4 x 100 M. 2 ATMODES 54.8 s. 
M.Schippors-A.v.d.Pol-T.Bouman-

E.Ort. 

DU.lil1J~ET 1'ATMODES 11-ADA. ---· "LOU BR.AAKN.IANZUIL" voor ADA. 
Op 2do Pinstordag was ADA weer bij ons to cast voor do strijd 

om de 11 LOU BR.i\.J\Kll."UL'llJZUIV', welke nu voor do dordo achtoroonvolgondo maal 
door ADA word gowonnon on zij dozo dus voorgoed moo mochten nomen. 
Do 100 M. was voor Ellon9 dio Rionai Schuurman wist to kloppen. Op do 200 M. 
maakto Jenny dio dozo afstand voor hot eerst liep con goede sloni"" 
indruk9 (oon vechtjas is zo nu oonmaal niot) zo liop constant ' 
on maakte oon tijd van 30 s. on promovoordo naar do C-kl. re~elî, 
Ellen word met oen kourigo sprong van 5.22 lsto op hot vor- ~ d 
epringon on promovc:JOrdo naar do A-klasso• Tonny v. Wavoron "1-1 ' · 
kwam or mot spJo:l:'worpon woor 'n bootje in7 want mot 29.23 M. 
word zo 2do. Op het nummor kogolstoton B B.M. maak:to Loos 
Voorman oon nieuw clubrecord door do kogel 9.90 M.to stoten on vo etordo hot 
op Rio Sogorius d 1 r naam staando rocord mot 7 cm. Janny Bulten bloof slechts 
3 cm. ondor hot record van Map Pijl bij de C-rncisjos. Dus van jou zion wo 
binnenkort ook oon rocordvorbotoring ho Janny? · 
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4 x 100 M. 3 ATMODES 56.6 M.Wijkhui~on - M.Mooyes - T.v.Wavoron - T.Bouman --
SPORTWEEK RA.ARLE:M - NAT.AVOND WEDSTRIJD.EN 11 Juni. 

Als cadeau voor ons driejarig bostaan9 hebben onzo mois jes 1P.t'3'1 
zien aan hot Haarlemse publiek wat "ATMODES" is. Alle drio do sori.oH 80 i\"..,i<' 
wordon door onzo meisj0s gewonnen on zodoende vior Atmodosano:n ~r J.:; fi:ualu 
van zos en bij do A-moisjea ook tvrno, waari·.:i Olga Borkhoff oc:~1 n,'y; ·~ . <:: ti~:i ··0,n 
13.3 s. maakte. Ton Bouman won do 100 M.c. in prima stijl 0~1 t ·ic. t.:, ..4 s" 
VOOR EEN NIEUW CLUJ3RECORD ZORGDE ELLEN ORT OP DE 100 M. wan c ::. -,+. do ti. ,jrl. v-::-"~:. 
12 •. 4 s. vorbotorde zo hot op Rio da Vries en haar eigen na11m s-tétar:"lo reocrcl. 
met 0.3 s. Gofelicitoord Ellen! 
80 M.B. 100 M.A. 100 M.C. 100 :M~B c 
1 M.Pijl 10.6 2 O.Borkhoff 13.3 1 T.Bouman 13.4 5 T.Wostphal 
3 L.Plugboer 10.8 3 M.Kools 13. 7 4 J .Kneynsbergl4.- BMitE.Ort 
4 M.v.Duffolonll.-H"J3orgoring 14.l 5 A.v.d.Pol 14.3 hoog_spr.A.M. 

13.( 
12~4 

B J.Dobbolaarll.l M.Schippors 14.2 6 A.Schillortl4.9 3 o.Borkhoff 1.3~ 
F.v.Hoos 11.2 Hoogs_pr.!!_ Hoogspr.B. 6 M.v.Duffol. 1.33 

7 J.Hovestad 1.38 l E.Ort 1.48 9 H.Bergoring 1.28 
Do 1.48 van Ellen was eveneens oen evenaring van het M.Schippors 1.23 
clubrecord , wolk op naam staat van J.Hovostad. L.Plugboer 1.23 
4 x 100 M,Damos 3 ATMODES 53 sec. hetgeen de snelste tijd is van dit seizoen 

M.Wijkhuizon-T.Wostphal-T.Bouman-E,Ort 
4 x 100 M.M.A. onze ploeg gediskw. wegens to laat wisselen. (WOENSDAGAVONDTR.) 
4 x 80 M.B. l ATM'ODES 42.9 s. ovcnoons do snelste tijd van hot seizoen. Keurig 

meisjes. F.v.Hoes- 11.v.Duffolcm-L.Plugboor-]l!yPijl. 

ER WORDT GEFLUISTIIBD •••••• g••• 

Dat ••••• de uitslagen van volgende wodstrijdon niet moor opgenomen konden 
worden, doch in no. 23 geplaatst zullen worden. 

Dat ••••• hot clubblad door ziekte oen bootje laat is uitgekomen. 

Dat ••••• El.;lon Ort, Nederland in do B-ploeg te Brussel mocht vortogonwoordigon 
en do 100 zowel do 200 M. voor haar rekening hooft genomen, terwijl 
zij ook 'n aandeel had in do estafette-overwinning van Nederland. 

Dat ••••• zij oneo eerste intorland-vorto9onwoordigstor is on dat wc hopen, 
dat or nog voel zullen volgen. ~Niesko was togen Frankrijk KNAU-lid), 

Dat ••••• hot Bestuur ovorwoogt con vorlovings-en trouwverbod in to stollen, 
aangezien als hot zo doorgaat onzo voroniging failliet gaat. 

Dat ••••• wij volon van do damosniouwolingon op de zomertraining missen. 

Dat ••••• wij op do wedstrijddag togen Yictoria menig complimentje mochten 
ontvangen, wegens onze verzorgde kleding. 

Dat •• " •• Ellen on Martjo, toon zo verm,oeid op oen stoel afvlogen om hun spikes 
aan to trekken or mot z•n tweeën doorzakten. 

Dat ••••• het wedstrijdprogramma luidt: 19-20 Juli Distr.kamp. Jun.Beverwijk 
Son.Amsterdam 

27 11 Rogew0dstr. Zaandam 
3 Aug. Kamp.Konnomorland D & M. 

Dat ••••• De Haarlemmermeer in onzo vereniging goed vertegenwoordigt is, 

Dat ••••• Bruine benen meestal geen snelle benen zijn. 

Dat, •••• Wij onzo nieuwe trainer (al 1n maand) Honk Rouvors hartelijk welkom 
haten in onzo vereniging. 
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Officieel orgaan dor 
Socrotariaat 

H.D,1~. V, 11A'rMODES 11 , 

H.C,'I'akkcn, Trompstraat 49, 
Penningm.:iosteresse 
Il0d.a 0·:;:)_0-adroo 
Clurr,rts 

; W.H.v.Opzeoland-do Vos, Loidsevaart 502, tol. 36910, 
: M.A,Inokc..-do Vos, 2o Thoomsstr. 39, 
g Dr.Wichorink-Woogen-::r Slooswijk. 

- ·---- .. ~-----·----· 

't Is woor zover. Op Zondag 7 Soptomber zullen 
scha9pon verwerkt wordon in eon zeskamp en wij rekenen 
or op, dat do doolnamo ovorwoldigond zal zijn. Het zou 
one,,r:n zijn, als wij allo Atmodosanon 9 wodstrijdathlotes, 
nic,u•vo1ingon oud on jong mochten zien kampen in de di-

onze obbkam·0ioon, / , ~':!;~// 
y/ il' // 

, r;;f..~-" ,~! ' 7,G ____ l..jl ,>' 

/~-.:~!l ~Y ~f 
. 'f.I & .//" vorso ploegen. /'f ;:'l' ~" 

Do zeskamp zal bestaan uitg 60 M.., of 80 M. · ",.-. ~//// 
of 100 M. - hoog- on vors:pringon - discus- on spoorworpen- /' " *',f/ J;' 
kogelstoten. ~ "'-, _, 

Hot aardige is, dat do uitgesproken sprint
sters nu ook oons in vwrp-- on stootring komen (ook op de trafrdng zio ik ze 
hierin al actief bozig), ter'.vijl wij do werpsters in do startblokken zien 
zitten on ook hun krachten zullGn zien boproovon op do $pringnummors. 

Trouwens voor do niet wodstrijdathletos on niouwolini:;on is hot 
ook wol oons aantrekkelijk f')m to vrnton, vrat nu oigonlijk hun prestaties zijn on 
hot zou niot do eerste koor zijn, dat verborgen talenten aan hot licht komen. 

Buiten dit allos 9 is hot doolnomon aan dozo clubdag iodor jaar 
woor eon foest 9 ook uit sportief oogpunt gozion. 't Is haast 9 kunnen wij wol 
zoggen,do ploziorigsto wedstrijddag van. hot jaar. In allo groepen wordt fol, 
maar toch sportief gostrodon om do divorso bekers on om do prijzen, die door 
do loden zelf bij elkaar wordon gobracht 9 zodat iodoroon mot 'n prijs naar 
huis gaat. 

ë'kta. r"I Ei~ 
7 Sart. C?ncl. \.Jed";)t(. 

.. OTlîlO Df.S .. 
Oei~w'e z.;5 z.~n <J~Oo.J 

V\ Le vQr \e1can. 

Do ploegen z1Jn als volgt ingodoelds 
Meisjes C 

Il c 
" c 
Il 

" 
" 

A/B 
A 
B 

12 jaar 
13 " 
14 " 
Niouwolingon 
Wodstrydploog 

Il 

Dames Niouwolingon 
" Wedst~ydploog 

:Buiten de decln~mo van al onze laden, rekenen wij ook op do be
langstelling, van oud0rs, vricmçlon en kennissen, voor wie dit oen prachtige 
gologcmhoid is een:;> nader mot onzo voroniging ko:nn;i.s to makop, 

Vooral voor onze nieuwolingçm wi~s ilç or :qQg oven Ç)p, dat clu~ 
kleding yoJ;~l.iob;_i ;\.s, d,w.z. Atmodesorook.je, wit.shirt mot ombloom op de 1:1-nker
zijdo~ .Dogcno~ diE;: o~n clubtrainingspr,k çlragen mot wit J?E:Yolb~~ ~argon tovops,, 
dat do A 11.ierori nL;t ontbrookt. Deze is gratis to vork:rijgon. · · · 

Vor\io;r wçns ik jullie çi.llon eçm pleziorigo wodstri jd on voel: i,iiucoas 
• 1 • • • 

too. 
RIA IN::J<:Z ~ DE VOS. -. 

GROTE SCfIAEE SVPPttR'l'iq'fER~ OEVRAA<:rP VQOR DE NE:PERLANDSE ?,ST.AFTi~'J:'TEKAMP<îOEN"".' 

~QHAPPw:f O~ )l AUGUSTUS i'B AMSTEROli.i4~ , ' -2 





;f•H 1~~, ~ltn"iJ. !f! ,., J,~1 1 1\f•Ï>'~' ~Çt!;j fJl;t\~ ~ifJ.t!i ttr ~1f'\~~--. rfl1! ' n "1, ~ l\ll'!i!f#li\ !\it~n ih ~·:n;rj.:.:Oi.~ 
toren haar biv1k op to slaan. . 

Gorda wij zu1lon jo vrolijke l a oh, spontaniteit en sportivitGit 
misson 9 doch wij rokonon or op, dat wanneer j G in Haarlom bont 9 je "ATMODj];S" 
niot zult vorgoton. Jo vrnot 9 jo bm1t altijd welkom. 

L.l. Vrijdag was zij op do training om afschoid to nomen, doch 
diverse sportvriendinnen waren niot aanvmzig. Langs dozo wog groet zij allen 
on wenst zo v erdor v oel succes. ,,. -

Paula v.Egmond on Co Lagondijk v erloofden zich op 12 Juli. 
Paula on Co onze hartolijke felicitaties en wc wonson jullio con prettige 
verlovingstijd toe. 

Atmodosbrookjo 
Embleem 
Spikes zakje 

- ---

A voor op do rug trainingspak 
Clubinsigne 

fl. 2915 
" o,85 
" 0,60 
~,.§_~_:!-___ ~ 
fl. 1,-

PRIJZENSLAG ~---------PRIJZ.~SLAG-------~------PRIJZENSLAG 

======================~=========~==~=========== 

Op 7 September worden onze onderlinge wedstri jden gehouden en 
zoals de meesten van jullie wel weten, ' iedereen gaat met een prijs naar huis 
en daarover wil ik het nu hebben. 

Door het bestuur worden diverse prijzen, zoals 
bekers, medailles, taarten etc. aangekocht. Doch het is on
mogelijk om voor ongeveer 70 presentjes te zorgen. Dat is 
jullie werk. Wij rekenen erop, dat iedereen een cadeautje 
meebrengt. Vooral handwerken van pitri0t en touw zijn zeer 
populair. \Nol zou het prettig zi.jn? wanneer jullie het mee naar de training 
namen of hi j een der bestuursleden thui s konden afgev0n, zodat ·wij weten 
waa :- wij aan toe zijn. · 

Laat ons niet in ~e steek en . zo~g, gat V{ij met een prachtige 
prijzentafel voor de dag kunnen ~omen: ·' · .:-:' .· • " 





~~~S:~~ ':_.~:~~-~t .'?..:~~~-
r Jvi, w~" j~d1._;;_::.z0n 

o J,v"Boom 
Rc8t:rommi.ng 
M.B')üUS 

8"37 
s.07 
7"44 
7.33 

Ve~sJ_J'r"A. 
9 ":M::Têoo fa 4 .3 '? 
13 N.W:i.;:_;khu.izcm4"18 
Hoogs_p;_~,A. 

7 M.Kools 1.17 

r 

J. 0(.~ ]f.L" ."::..,, •) 
Ï-Ö.Bo-rkhof:f' 12"8 
3 M.Wijkhuizen 13"2 

M.Kools 13.] 
; 

~s;:rw"D~C" 
1 T.v~Wo.voron 28"79 
lOC l'vLC" 
ï T:'iY01ü"La,n 13.-

A.v.d"Pol 140-
J ... ~{noynsb. 14.3 
A.Schillert 14.2 

--

} JJ(l ü~ ..• !.' ... --· -"_ •. ......_ "", ... --....__. 

1 lvi9Mooyos 14"-
Tov.Wavcron 14.3 

Discusw"D.J). 
8E:V~Beom 16"06 
Vor~=-::~ c.~. 
2 A.v"d.Pol 4.48 
3 '11" Bouman 4&41 
Vorspr"D. 
3 A.Schillort 4"14 
4 J.Knoynsb. 4.02 
5 M.Mooyos 4.00 

LET OP!!! 

10% Korting op al je clubkloding 

SPORTMAGAZIJN GRETHA DE BRUYN 
Twijndorslaan 7~ Haarlom. 

§__i!UL_!_ REG~_9NALI<i v:E'..illSTRIJ'.D, AMSTZRDAM • 

. Nieuw clubrecord L0:8S V::DJ?RTulAN kogolstotcm meis j_os A. 

Mot drie stoton boven hot clubrecord boweos Loos wol~ dat zij do 
goodo kant op gaat. Zij verbotordo hot op haar eigon naam st&ando record 
mot liefst 0.70 M. on bracht het op 10.60 M. Keurig moisko~ Nu 0p naar de 
11 M. Loes. Do 8.6 s. van Inoke v.Abs op de 60 M"C. ~ alsmede do Ll7i van 
haar op hot hoogspringen zijn 'n vermelding waard. 

100 M.A. 
M. WiJkhuizon 
80~ 

60 M&C• Kogelst.A. 
13.8 '3""Y~voDuffelen 8.3 8 L.Veerman 

!i.?.<?i3'E.12:::'~!. 
10. 60 2 ivl, 1_,·, Duffel en 

2 M.Pijl 
4 M.v.Duffolcm 
5 L.Plugboor 

J.Dobbolaar 
C.Zeldors 
A.Douma 
M.Boons 
E.Boutore 

4 x 60 C~ 

l0.5 
10.8 
10.7 
l0.9 
ll"4 
12.3 
12~3 
12o4 

I.voAbs 8.6 18 E.v.Boom 
M"v.Noordon 8.9!! M.Wijkhuizen 

8.61 C.Zoldors 
8.21 J"Croos 

BwStoute 9.4 Verspr.A. 
Y.B1auw 9.5" 4 L.Plugboer 4.63 

E,Bouterse 
A.Hartman 

H.BlGyswijk 9.6 13 M.Wijkhuizon 3.95 :h "StTomming 
- .-" .................... _. __ N.Schönlau 10.- ~eorwQA. 

F.v.GijlswijklQ4 13 Eev.Beom 18~37 ii- :--~~1"'lij 1. 
Kogolst.C~ HoogsproC. ~; .~_,,'.-oorman 

6 J .Bul tçin 9 .17 13 r. v .Abs L 17~ .-:. ~jl ~C.J:US 
M.v.Noorden7 .50 ;N".Schönlp.1,.]. LU7 .IJ' R_,:aoob0er 
J .Oostenr. 7 .29 J .v.Duffl~ O.'.-y i· 
V.Boo~s 7,17 H.Bleyswijk 0.87 
B.Stoute 6i.58 Verspr.p_._ 
L.Bucker 5.88 7 F.v.Gijlswijk 3.31 

L.Wi jKhuiz. 
.LSGhouton 
1ii "v. Dongon 
M.Tossolaar 
A.,Douma 

A'l1M::i. ~2'.Ïo 35.3 s. 
" II 5d8 3 7, 5 11 

B.Stouto - M.v.Noordon - J.v.Duffolen ~ Lv • .Abs 

4 x 80 B. 
ATM:lTs to 

" 2 5de 
11 3 7do 
" 4 8sto 

4.3 .,...!' 
45, ... " 
4$.6" 
50.711 
' !. ' 

J.Bulten - Y.Blauw - N.Sc~ön1au H. Blo;yswi j,k 

J .J)obbelaar-M.v.:w:ffelon-L.Plugboor- McPi~l 

M0 Noons -L.Ve çDman -J.Croes - R.Stroniming 
H.Buis -C•Zeldors -E.Boutorso- A.Douma 
~.i;ressolaar-A~Ha:rtman -H.v.Dongen- L.Wijl-chuizen ....,._..._ 

'. 

1.30 
1. 20 
1.10 
1.05 
1.00 
LOO 

2L91 
21.8i~ 

19.-·! 1 
16.67 
15.51 
14.0l 
23.98 
12c53 
12.38 



t~~1~~f" ~ '3 ~ 4.. Il' 
il III 7 0 3 7. 9 11 1 
11 II 8 o ~ 7 • ~ " f 
' 1 IV llo 45.8 ir 

4 x 80 M.B. 
A ~1\në.nss --f 1 o 43. 8 11 

" II 3o 47~9 it 

11 IIJ: 4o 48. 4 11 

4 x __ ~_(?g_ M.Ao_. 
ATJ:"cm::s I 2o 55o2 il 

:t?.J:,A'b~ " H,v,Nooivd.e~ ... t!~wanon°bureJ" ~·v,3't.11flc1en 
J •. 0\Ü ton'!Ó'V"B::i~ns 1 . .- H,.µook . ,. · "'!' ]i"•Hossols 
B~Si;out~R.Bloyswj.jk : ... N~Schönlau '" Y~B1auw 
F.v.Goylswijk-Y.Harnorling-Y. v._d,Bor~ L. V!illGmso 

J .D.obbolaar. - H.St:i;-emming - L.-Plug:Joor 
s.Boo~sma ." J .Takken E.,zwancmb. 
M. Da],nian A. Douma E. 13ou torso 

IVI.Wijkhuizen-M.Schip:pors J'II.Kools 

l'fi.Pi jl 
J.Croos 
N.v.Dongon 

O.B.3rkhoff 

15 JUNI 1BG. W ~~STRIJD l!ltJ .A!'ISTIBDAM. 
~-~-~---' ~ ................ ~ . -~ --· --- -- -~~- -~~-- .... - ~- -· -

~; i ;LI, -~ OHT VY~STIGT NIEUW CLUBREC9J..:.:Q.. 2oo __ }~J~J __ 26 } . "~~

r,11on maakte oon prima élobuut op do 200 M. on wist hot or· ;:L.3.:'1 

van Tinolrn do Jong sto.andG clubrocord mot O. l s. to vurbotoron. :.:'ro:'.:'ida·~ 
Ell on. 
100 J'l. c. 
2 ·-~-~~3()urncm 
200 i'il. c. 
4T;·~:rëhillcrt 

13 .5 

30.6 

200 M.D. 
Ï ~.'Or_t_ 26.1 

111 .v.Wavoron 30.8 
M.Mooyos 31.-

kogol~.h~ 
3 E. Ort 8. 71 

11 T.v.Wavoren 7.46 
12 H.do Graaf 7.39 
18 A.Schillort 6.02 
21 T.Tal:kon 5.~ 

Z~;?J"..':~0.JY~ PU..A T~ EN L_WA.ARONJ)~J2.RI"8 CL.YIJR]C9l':_P~ 
Jos v.Duff . .::10:::1 dood hot prima o:p do 60 M.C en vor°b;)t,Jrdo hot op 

M.Pijl staando rGcord r.10-t 0.1 s. '.m _bracht h .;t op 8.2 s. Mary wildo niJt 
bij haar zusje achtcrblijvon on.bracht lwt hoogspringen mcisjos_J3 met 1.44 M. 
op haar naam. Hot oud.o rocord. stond op naam van L.Janso. -~~·~J" 
Olga Borkhoff lic;t 12.8 s. voor zich afdrukken op dCJ Cv·'.-:._·: _) u11eR. I"'- H 

. J) I ' ,..-11 ' k ~ 100 M.A 9 w~rd hi .:;rrnodc oorsto on bracht hot clubl.'ocord. ( J 1 1 ~\, -i. s..:.·-f ' 
van Tonny .tlouman om zuop net o. 2 s. Tonny promovoerélç ~\ '---/~-/ 7 __ _..,I 

van do C naar do· B-klasso op do 100 I l . on sLlopto m.:i·t l ' 
13.- s. do ovorwinninc in wacht. li:Iartjo vostigdo mot ('t~dV/);Al-::\ 
13.2 Go eon nieuw p:;rr .• r JCOrd. Mc..rgroot T'looyos wo·rd mot . ~fiff;_.~-4'.:.,~<$) J 
14.- lsto op do 100 N.D. 9 t,:rvtijl Tonny v.Wavoron do -JA:~"~>;~;· · 
onrsto plaats voor zich or)oif::to or h .:t spuorworpon C mot 28. 7'9'rn. D'o' osta-· 
fott'Js 4 x 80 en 4 x 100 E. ·.mr cm ook voor ons 9 torwi jl do 4 x 60 M. con 
twc0do plaats oplov n'cloo 11ot viGrt2.l I.1ap-Lottio-Mary on Joko prostoron hot 
haast ioduro wodstrijd 9 zo ook nu tot do finale 80 ;·,1. door to dringon. 
Typorcmd is 9 éia t cloz c1 mois jos E10t incl.ividuoGl ti jdon ondor do 11 s. hot iil2car 

niot tot oen nieuw club:rucord op do 4 x 80 M. kunnen brongon. H,Jt ligt in 
jullio vermogen moisjos. 

:0~..Tul.~C..!. k OB ol 8 t .!.. ç_ 
1 J~v.Duffolon 8~2 I 4 J.-Dulton 9.24 
4 I.v.Aba B.2 ~ S M.Hossols 8,74 

k.Hossuls 9 1 11! II 3 l.v.Abs 8.59!! 
J.:Sulton 9e4! l 9 J.veDuff,5.90 

80 r:.:l?.!. Discv.sw.D. 
3 r'..Pijl 10.5 7 · rn:rTJr'"~ 
4 L.Plugboor J,0.8 10 J.Dobbolaar 
5 M"v.Duffolcm 10.5! !lif.PR12 M.Doons 
6 J .Dobbelaar 10.8 ! ! NPR., 

I.Ilankmoyor J.1.41! 
R. Strrn~miµg 12 ..... 

29.1n 
17 .21 
16.28 

4 x __ 60 M. 2o 34.3 s. snolsto 
tijd van het soizoon. 

M.Hossols-J.Bulton-J,v.Duffclon 
I.v.Abs. 
4 x 80 M. lo 43.2 J,:Qobbolnar 
M. v. Th.ÎÏ~-fö'1 :m-1,. Fluc bo :;r-M. Pijl 
!,';l'E~__I:r: 2.2. 47 .-2 R.Strommine
M.Boous-I. DcmknoyJr-J. Croos. 
A._x_];_O.Q_ M._l)~r~os •. lo 53, 4 ! 
M•Wijkhuizon-M.Koolp-O~Borkhoff 
T.Bouman, 
AT~f!_n: 60 56. 5 



20 JUL! J' ::±:UGDKA:MJ?IO.'i!N'SOHAPî'Til'N VAN NOOR:D HOLLAND. 
~ "."_. ·----r-·---·.,. ___ " ____ .,_,_.·~·--"··--· --·--·-- ·----

Hot was nu ni8t bopaald oen zonnigo dag, maar onda:nks dat had oon 
~ntnousiast ploogjo toch do stouto nchoonon aangotrokkGn om op do fiets naar 
Bovorwijk to gaan, waar zij zo ongovoor als 11vorzopon katjes" aankwamen. 

Op do 100 M~ wist Olga tot do finale door to dringen on word 3do 
in ü.l s. Ook )~ottio roddo hot op hot nippnrtjo om in do finale vorspringon 
to } '~·xnG/t on word mot 4. 71 M. zesde. Olga kroog hot zowaar voor olkaar nog ~ón 
koor hut orGschavotjo to boklimmon on wol voor haar twoodo l)laats op hot 
hoogspringen L43i· Onzo ostafottoploog 4 x 100 M. vverd in 55.4 s. 4de mot 
M.Wijkhuizon - H.Bergoring - ]i1.Kools on O.Borkhoff. 
Uitslagong 100 M,A. ~SJ?r.A. Hoogspr.A. 
3 O.Borkhoff 13.1 6 LoPlugboor 4"71 M. 2 O.Borkhoff 1.43i 

M. Wi jkhuiz. 13. 7 7 M. Pijl · '4. 58 11 7 M. Vo Duffol on 1. 33-f;-
M.Kools 14.- 12 M.Wïjkhuizon 4.22 " Discusw.A. 

Kogolst.A. 13 M.Kools 4.02 11 Ö·H.Borgoring 23.01 
10 H.Borgoring 8-. 68 

20 JULI DIS'l'RICTSKA1V1P. S:8NIOREN. 

Terwijl onzo jougd in Bovorwijk hun krachton boproofdon 7 strodon 
do damos in Amstordam~ waar Ellen Ort ·OP do 100 M. HET CliUBR:'::;coR:~ EIT::INAARDE 
on na eon folie strijd mot Dioky v. ])ijk van Sagi tta, oorst o wor<lu '111noko 
wist zich ook in do finalo to lopon on w0rd mot 13.2 s. 4do" 'J\ ,î3ou.rr,"1:'1 maakt G 
13. 7 s • Eli:N NIEU1.1\T CLUBRECORD word ook door BLLSN ORT golopon o:p d o ~00 M. 
in 25.8 s. ovoneons na oon gevocht met D.v.Dijk. Zij vorbotordc Lot op haar 
oigon naam staande record mot 0.2 s. on word ook oorsto. Jonny Knoynsborg 
bracht hot tot 30.2 s. Op hot vorspringon bnroikto Ellen mot 5.25 M. do 3do 
on Tineke Westphal, dio or good in was mot 5.23 M. de 5do plaatsu Wegens oon 
blessure van Tonny Bouman moest do 4 x 100 M" vorvallon. 

VAN DE PE:NI:UNGJIJDJ:~STERESSE. 

In vorband mot hot afsluiten dor bookon voor do algomone _jaarverga
dering vorzook ik do loden orvoor zorg to dragon? dat dK vorschuldigde con-

1 \ ER WORDT GEFLUISTERD._~ ••••• .': :· \ ·) Jf" ~ ( 
\; ~.·;.") \ ~'\{1).:1 

Jl'P .... " "°'er 'n wit shirt on goruito blouse gov~~f1\éjn,i Jy+J""' 
'-'lnctl,/ . . . . onze C-mois jes blijkbaar aan hun wintor'aaa p ~zi' (z:;,J'.'.· ~~ 

Dat •••••••.•• we in grote getale naar do jaarvergadering komen.1!~~~ "\1\ 
Dat ••••• ,•o•• we hierdoor op do hoogte blijven van hot wol on woo vai'l onzo 

voroniging. 

Dat ••••••.••• als je op do ondorlingo wedstrijd jo vorloof'do kwijt wilt, wij 
wol 1 n 9aantje voor hom hobbon. 

Dat~········· Ans do Wintor- Greotjç Vorboon- Thea v.d.Aar on Ellon ~alder 
m8~ good govolg hun oxamon hobbon afgolegd. Proficia'I; él.ames. 

Dat •••••••••• ~o nio~ moot vergoten, jozolf op to goven voor do ondo+lingo 
wocls.tri jdon~ 

Dat •••••••••• jo toch ~e prijs voor do ondorlingo wodstrijd niot vorgoet. 

e 
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Offici '.3 81 orgao,n der HoDoA . V.,;AT~LUJfJ ' ', 

Secratariaa t 1LC.'J.'akkGn 7 Tronrpstr ~=w.t 49, 
P enningnL~as t 3T 13SS :J 

R3da.cti ,:i- adr :;s 
Clubarts 

1r. H. vo Cpz J 3land-dJ Vos, L0idsevaa rt 502! telo . 36910 7 

J colLinelc 3-d '3 Vos) 2 a ~'h :;01 1 ,sstro 39 7 

Dr. VJich 18rink- Wee::; en 3I' Sle uswi jko 

-----·-----· -·------ --·- ------- - ---

Het w::;dstrijà.s :lizo en is w 3 ·_;r .·.è ühtar cL.i rug :m wij kunnrm hiGrop 
t evrecLm t '.JTUG'Zi ;;n. Cp oi jna 3lk:.:i \1'! 3Cl8 ·cri jd. Wè>,S li A tmod es" j n c;ro t é) g Jtal 3 pr3-
s ent 0n do r e sultat en van onz0 d 0 Mos an rnoisjJs gaa n ov ~r het geheel stad i g 
omhoog o T3nn1inste Vél.n cl eg :m ;m dL) s 3rL:ms tra in3no Uit onz 3 g :.l ,és DV":ms oli jkt 9 

d .?.. t zij die onreg0;l fllat ig Gat r a.ind h ·:c b ;) :m 7 ook op i:red wcr ijcLrn oncl 1ar hun p ·~r

soonlijka prestati s s blevJn o Daa ruit b lijkt alw:i ~r, d a t a3n r agelmatigs trai
ning nocdza,k ;lijk is. Onz3 wint é~rtraining? die d3z8 ma and vV :3 or is b3gonn,:m 9 

is de voor~ Jr;iding voor hJt volg~nd e w3dstrijds~izo2no Wij V3rond~rstoll en 9 
dat wij ovor de opkomst 'szondagsrnorg ons ook d:Jze winter niet tu klagen zullen 
h ·:ibb en 7 kaa r é5n ma2 l p ·2r we 12lc tr 'lirnm i s voor e :m w2ds tri;:jdathlete t3 w.:ünig 
en de rn ·2::; rJt en v e.n h en ci .:; nk.:m d:i z · altre.ining nL3t nodig t ,~ h ebl:i )n . Dit is oen 
geheel fouti ev 13 opva tting o De zaal tra.inin~,; waar op verc.ntwoorclG wi jz 3 all 3 

spier,m een extr3. b :.mrt krijg ,.m, vva ar op springkra cht vmrdt g.:itJ>Ünd. etco i kan 
en mag je ni ,2t mifrnano Dit is o::n onc! . . 3rde ': l v a n h3t werk '.;n aan e . .:in goede con
di ti e o JammergGnoJg ontbr·nkt h e t om: in Hae,rl 8m nog steecls a iln e 'm behoorlij
ke a th1etL3k accornod e.ti .3 1 wa;:i,r wij 1 s wint c:rs do or kunn .3 n ga.o.n~ maa r daarom 
is het noodza.Jc'.'!lijk elk :; tra.inin:;cc812g::mhüd dL~ j co krijg t? tG 'o ~rnutt,m. Dit 
brengt j::i str:?,kb als d:; wad::itrijdon w.Jor lJ ,ginnen voorcle 2L 

HIA IN X ~ -- D ~ V08 o 

Beste Atmodesanen 7 

Met veel i nt eresse volg ik jullie prGsta tias, zowel uit de krant als uit het 
clubblado I k wil jullie graag nog v erder ziGn koman, tot k srapioan bvo Dat kan 
icEmnd ni a t zo macU ' (al is Fanny in zeer k ort ;) tijéi. "groot' 1 2,"Tf'OrclGn) l Jae,r om 
ver te kom3n zijn verschill dnd o fa ctor ~n nodig . Als ik er 6§n v orge et of iets 
zeg w::ar j e 't pi ot m3e e2ns kunt zijn, schrijf 't me d. a n g ~n'w::: t. I k houd va~ 
go <Jd o t eg0m;:pr e.ako 

Volg:ms mij zijn Gr vi ar voorwaarcl c.:in voor 9 m enkeli ng o f voor 
e ~n ~ro cD om t o t topnr es t a ti cs t 8 komen~ 





··-·'"'· ____ ,_, __ ... - --." ... ~ ·--- --- ·=--·-- -~-- - -· ·.....,.. 

i-·· -~:; ,}~~-~~~f JS f 

Dn· in ons vorigo clubi)laë: g ~1Jublic <:.;3rc:e ':tüeu1N2 leclei1 zijn in onze 
vereniging DD~anomen. 

Voorgcstd~~,ls" ni":~2:~YLl~clg 

I.dJ Bruin 
( ' 
0o Goud!Jr;rg 
J. H00msk9rl<: (adcpir;:i,nt) 
L. Jordans 
A. Juckars 
L. Koning 
.T 0 î1lUlde:r 
~~! 0 Muld -3r 

1'J -·--·----·--
:è;~avrouw Crt 
J'fovrouw Hess '.:ÜS 

Jil.3 juffrouw fi0ring 
G • v. d • Ilo::.:: ch 

THAINING& 

26-1 ·1~46 J. J'.J i <Jman 
18· -· 4--42 J\. Peff.mrts 

4·- 7-·49 J.;-.'. o Pi srllag::;,:1 
27- 9--34 N. s~:in :)n 

28- 8--44 71 Jrni t .,. 
7--'11-40 L r~rni t 

12·- 9-44- rq ,:it8rn 
"' 0 

23- 5-3D 

'a Woansdagsavonds 6-7 acls:piranton -t/m 12 
t/m 7--8 r:nei Dj es 1 6 

8-·9 rneL> jes vanaf 17 

NI -::uw -~ TRAIN ]-(.S g 

10-- 7""."40 
28·- 8-44 
21- 8--42 
12-11-,42 

1·-10--39 
27-- 1-43 

5-- Î ·-40 

jc:i,e.r· 
ja.ar 
jaar 

Op onze zond~gmorgentraining zull0n wij de bsschikking hebb0n over 
viar CIOS'erG die onze ploogen zull3n train3n, t.w. 

Hans Wer.:itGJnlcarn:p 9 die de A wGfü:>trijdploec h::it nodige tT .qcht bij te !Jr cmg'.m 9 

Paul Leeflang 9 disi de B w:;d::.;tri:jd.plo2g ond31· zijn ho3d) Yl3"lillt, t)rwijl Henl<::: 
Heuvers do grootst·öi, nL c18 picmwclin32njÜ:) ,)g traint. J:(ob Zijderveld ontfJrrnt 
zich over de C-rneiojos. 

:Paul en Rob zijn pas 5 okt ober voor 't e :0rst aan hu::1 ta~üc b21gonnsn. 
Wij hopen? dat vvi j pr 2t tig ,:;ullen s ,:1m._:mw2rk:)n :m julli J .J -3n succ0svoll 2 training 
zullen h0bb]n mst j a div~rso ploegan. 

CAUS ::;rn ~ mi., WICH ;:8INK ~ 

Ha d::: zoncl.8.gmorg·Jntrainin€; ·11 .15 u. o:p 26 oktob '.:ir, ,,-.. ~ l dr. V,ïchorinlc 
op hot Cll"~:; '.~ cm b ; rtr:: luzing h cud ::m over h·3t onclorwerp : ',iAAHC:. 8Pt'iI-t'J':" 

Do vl.ott3 ;3n oncJ_ ,~rhoucl0néL ,3 ma.ni.Jr van sprek:m van onz :; cluh;,,rtr.:i ken-· 
noncle 9 v 8rtr·c"wwm wij el' 01,, da·c zij e0n gr:;ti .:; g ·.:!hoor zal vind.:m (toegank0lijl: 
voor allo leden). 

Houd0n jullia er dus reksning mee, dat het op 26 oktober iet8 later 
wordt. 



G ~'VOND ::J1J VOCRW iRP :iN" g 

Eooinson sandalen mot sokken (adspirant:::;n woensdagmidda.gt:raining) 
C8intuur - hoófddoJkon - plastic regencape ( ondarlings we~Gtrijden ) 
G::irui te blow:·~ ," ( ti·aining), -=-1 ~ , ~, 

V :iftl JR ::::N VOCR;i T{p 1N ; [:i1 (...J~~~Kt,_5 \ 
·:-''"~ --1-r- ~ ·P /• 1 

Wi J he?Jit na afloo11 van d8 Ond"."rlj_nr,e · 'edstri je; en 
hJt brookje van 1,lfirgreot I.ioey ·,)s J~1 1 t f:'hi::·tj,; Eî3t arr;')le.:;rn 
van Hilda da Graaf mJeganumen? 

Getrouwd é 

·~ /,',• _':il __ __,_~ "'-'2 
,--- ·~' ," h . 'j r;Jl \.J~\/OlîC .:;, q 

G' ~" ~ 1 ~ . .,::. Va orv.1~r r<211 '· l 
\_:J --·~·;//, 
1·:1 ~ // 
(.] / 

C·p J.ü1sdaG 23 ssptoiil;)er hob'Jon Ans éLe ïllocy ·:m 
r'rac;J·.~ :t3rocrcjss 6"e grot0; stap g·Jwaagd en varen 
nu i n h·0t huv-:Glijks;)OOtja, 
~c.n Ll9in 2 c1.-..:;1)utatie i1A ·:~mccl3san "m" Z(Jrgde op het 

star1livis voor d0 sporti <,;ve umlij~:ting, 
Ans an F~aa~ wij we~san jullie namens d,; gehele 
.,,,;,r.:migil1g· ·;rel3 t.,'3lukkige huw2li.Jksja.ran tOJo 

Verlocfd : 
Op zondag 19 oktober gaat Tcet Chap2l zich ver-
lovan m3·c Jan van Berge~, 
Luitj c)f3 wij w9n,Jm1 jullio een plezierigo 
'n protsige V]rlovingstijd tve, 

d3.g en 

On38 v0rgaderine W3rd dit jaar gshoud~n op vrijd~g 26 soptembJr 1958 
in hotel ;il.ion 1 1 :~r ", 

Om 8 uur word do vorgacL;rint:; vnlkom gehot :m do or cl3 voorzitster 9 

mGvrouvv E ,A , InGb~- d,:; Vos 9 W~"-arbij ~;ij d3 wens uitfJpr;:i.Jc d o. t uok cb"t ja2,r voort-· 
gegaan mag word.cm 0p de ingr;::;slag :m woc;o 

Na voorlezing van c:to div-orsu verslagcn 7 w"üke door allG aanwoziglm 
akkoord w:.;rd<3n b~nronden 9 W<J rd ov ;rgog'aan t c.t c~c b .::istuursv·;rk:i2zinc,, 
J1L:;vrouw l '' oA, Inok-; 2n mcvromv r, C, Hagtingius war:)n cli t jaar d.c; twGG aftr ~;d·ond ,; 

bestuursL~dc.m, De::.'"} damos stelc5-9n zich beid. ,.:;n llGrki::::o·baar, 
Hot bostuur stelde voor do dames ï. Bouman 

b z;; stuur 011 te n::.::rn ·::m? waarw3d:.; d::: v ·.?rgc:1.d2ring zich kon 
Daar 9r eaon togoncandi~atJn warJn gestald 

functi .3s 7 w:~~rd h;.;t D o:::; tuur als volg·t se.rnc;nges tc;ld ; 

on :1., 0 Wi jkhuiz,:m in h:.;t 
v . .:;r :;r1ig· 0n o 

vo or do div Jrs ::> b'J~Jtuurs-· 

\Too:r·21i ·est Jr 
Soc11 c tarGssc 
FanningoeeGtarosse 
WodstrijdsJcrotaressa 
Co111111i s r3ar 'JC. c:-:.; 

L, A, In .::?k ·:;- d.) Vos 
H, C, 'i'al<:k,.m 
W,H,v,Gpzaeland-de Vos 
•j:. Jar.;:;ma 
P.G, Eagtingius-Vorkerk0 
111 () Boun1an 
~: ;·, Wijkhuizen. 

Door du ha3r HusGlor werd hc;t woord gavraat;d en daze r ·:ükto met e'on 
toJpassolijk spa ·Johj0 de Ari'LC'D i:S3 :~c :11 uit a2.n Liov:c·ouw i;:; , van Opz90land en ken
m~:rkt a haar als hot rnGas t ~~_:ti o_y) lid van h ot ja::n'" 

DG vocrzitstar r0ikte d o A~îCD ~ZUIL uit 7 baschikbaar 5estJld door 
do hoer Gaylswijk als zgn. practatiJ prijs voor dat lid, dat d oor werkelijk 
gc.rogGld::: ·i;rail-u.ng tot b2ter) pror3tatic~t> komt. 



Dat dit go:m topathlGte beho,3ft te ZJ.Jn bleGk uit het feit? dat riiargreet Moeyes 
deze dit jaar in ontvangs"t mocht nemono 

Hiorna was er voor en_k3le 1edcm nog een verrassing " 1ronny Bouman ont
ving een prachtig Japans schaal tj ·3 voor haar activiteiten en stmm aan h 'Jt be~ 
stuur 7 terwijl Mo Wi jkhuizcm en P ovan Egmond Gen a ardig;3 prastatiep:d js in ont
vangst mochten n emeno 

Onza penningmeesteresse vergat haar subs dit jaar 
ook niet en bedacht Ao Kools en So Scheffer mGt een lGuk pre
sentjoo 

De feestavond werd vastgesteld op 7 februari 1959 
en zal op dezelfde wijze gehouden worden als dit jaar 7 n.L 
cabaret 7 kienen 7 danseno 

/;·,-l!: 
I 1 , 
(./ . 

- 71/\\Z 
\ 

'-. I 

1 1 . ' ~-~' 

Mevrouw Ort liet zich ook noteren voor d3 rondvraag 
en hicüd een hartverw2,rmende to .3spraak 9 complimonte·Jrde ons 
over de goede geest Gn sportiviteit die in onze vereniging 
heers t en gaf zich daarom gelijktijdig op als donatriceo Hier
na werd de v ergadering om ongev eer 9o15 Uo gGsloteno 

~ 1 ~~ 

}/ 11ul !\11\ \\ ~~--
, -·"I i1 \1 '"'" 

'·- \ ' 
H.C. Takken 7 

secr. 

VAN DE PENNilJGNCiBST"SHESSE. 

WilLm jullie zo goed zijn d (1 contributie op de training te betalen!!! 

Voor de Nieuw~}-ir~g 
du contributie bedraagt g 
adspiranten v/a 9 t/rn 12 ja.ar 
junior-3n v/a 12 t/m 16 jaar 
soniorcm v/a 17 jaar 

Bon je al in het bezit van g 

f 0 9 70 
f 1940 
f 1975 

clubbroekje 9 f 2 9 75 adspirant en f 2,-
embl eem7 f 0 985 
clubinsigne 9 f 1 9-

~\ \J~~7- -j~-:ainingapllic, gratis 
\~~ep ~ra~tje __ ~v,~Ç__,di t en dat en van alles wato 
\\\ ........... -- •h / .\--··:.( '~ _,-~ } ~- - ~-~:.:-:--·De onderlinge wedstrijd is al wo ,3r eon poosje acht er de 

·' \\ -~--- 1 \ • ·"':;.··· , rug 9 maar - en dat 1 igt ons nog vers in ' t g0hcmgcm -
~ · ~.-.-;~,t~ ___ ·:·,_\ ._:___ '-.....___ wat een pracht dag!! Zonneschijn 9 gezell i ge sfe or en een 

C::---\' - ' " '~ ., ' ~ -.... ,_,, ,;,__'· \ ~ - ---- prijzentafG1 9 gew3ldig. H0t is al tijd hetz ~üfde 9 dag en-
~<~~,·-;;~~"·~-,,_ \.;_ l~~g loop ik me t d e ;i zenu~en" dat er gee 1:1 prijz en gcm~eg 

'-......._,_ 1 ", -,, ZJ.Jn 9 maar als h ot zover is stromen z e b:i.nn3n. R::dank·c 
t \~ ·/ ) ';'' lui 9 voor jDillie medGvrnrkingo 

\ \ 1 ( I .\ ~foda-~ er oen foto van ~e de3lneemsters was ge1:1~akt - hij 
\\ l _ tf 1

·-' is ui tst ,~lrnnd g olukt 7 JG kunt hem best8llen biJ Tonny 
\~\ ,< ··,~ Bouman - nam0n d ei loopnummer s een aanvang. Bij do laatste 

\:_~ .3\<(: ~ sorie 60 m~ mois' j es C moos t de kleine mollige Lily tegen 
d o slanko~ange r;~arian 9 't Was natuurlijk g ,:;on s tri jd 9 maar h et was grappig om 
te zi(m hoe Lily probeerde in 't ki .:3lzog van Marian te blijven. Goed g:wochten 
Lilyl De 80 meter van d e Jury (op hun sokkon) ging vra, t sneller 9 zo snel 9 dat één 
der heren zijn benen ni ·::it bij kon houden 9 zodat hij tot groot v ormaak der omstan
ders 9 een prachtige salto mortalo maaktoo Het was zo'n fantas tisch gezicht 9 dat 
de Jury vorgat do chronometers in t o druY-~en en de fotograaf te laat afdrukte. 



Bij hot di.scu.swarpon zag ik Tinoko aan haa.r "groto rival0il 
leggen, ondor6troapt door gobaron, hoo ze hot boste de discus wog kon 
terwijl h .?t r;10m ,mt dat de dri0 J:::ind orwagons onder do vlag g 3park0Jrd 
worden hartvorwarm"md was 9 aango~'.Lm er cli:c oct 8on horc12 att..l e t en op 
afstoof onder hot slakon van v orrukto kr a t on. Ilet kumertj0 van Arie 
word die dac g2bruikt voor h8t v 0rwissol on v an lui ors) in do élo-c:.ch ,.;
col krogon do baby's hun dinor . 

Onze Paula was ook woer van da 1Jartij 9 natuurlijk in de 
wedstrijdploog. Ze veroverde do Se pla~ts. Daar kun jo tavrodon m3e 
zijn Paul ! 

-SllGn uit
worp":m, 

Als or eon prijs beschikbaar was g .Jst ·Jld voor do groots to pechvog .a1 9 

dan was die ongotwijfold bij Ingrid tsroch t gJkomen. DriJ ong Jldigo spocr worpon 
was haar d~,Jl, t er vájJ. z3 juiot op dat nurnüïer puntun kon hal :Jn . JarnmJr Ingrid, 
maar volgend jaar botJr. 

St:Jken \JG :nog :3cm pluim op de hoc"d van Nol Gn Kees voor d0 voortr~1f
feli jke wijz ,:; wa,ai~op zu do goh:.;lo dag hobben gocijf:::rd en ds ond:Jrlingo wodstrijd 
is woor vorl0d ~n tijd. 

r.i'woo w.;k cm lat:;r voncl '.m wo eH:aar torug in 't knuss2 zaal tj-0 van Lion 
D' or voor onz.3 jg,arv.Jrgadoring . Nu dat V8r gad ar:;n gaat ons vl o t af 9 ()ffi kwart o~2'r 

nogon was h e t afg,:;l op ":m .:m tog .:m vrn na a r h et r";s té<.urant orn o."m ''bakkie ,f{ 
te do::m". rfargro:Jt troonde9 met de A t mod 3szuil O~:J haar schoot, trots in ./..! ,; 
hot middan. Tja on als d:J vorgadoring g Jh oudon is, dan, het velt niot Z_ / 
t:J ontl c p Jn, gaan we zo zootj .::)S aan naar do wint ,;r toe. i \j1 

In onzG kast on hangon 9 in p1a2.ts van onz J luchtig o zomor jurkjos, weer ( ,h~ 
do dogeli .ilco. ~l<~ ,~=rc· )':kon -" on :,n- do 'ti ~d~ch~ift cm le:Js je w:Jor van dio -~~~--;~f !/' 
vorwarr cmd 3 aI til"1Jl "" ' ovvr d '-' komend ..; rnod ,;. 1\1, "·, , 

Op zo 1 n h.:.:wr li ?ko na jar.r~middag, . hot. zal enige wok en zi jhJ r 
golodon, werd ik pl0ts .üing opg0schrikt door eon da- ·~.~ 
il18SSt,;n1 uit clo radio 9 d.iG me tO.JjUbold,3g wen l1U dames 
do gohGirnhouding is opgGh oven". Ik V'.3 ·::;rd2 ovoroind 9 dacht L~ts 
to hor;:;n ov :Jr-a toom splitsing of zo i .";ts , maa:c do stGÜ1 v0rvolg~ 
do: "Huldcm WJ ons vorig j a a r in oon nz,ak 11 9 dozo wint:Jr dragGn 
we do ~pire lijn, h ot goon b~tokent 9 da t hat acc ent g e l egd 
wordt vlak ond2r d o bust G? dus c on zoor hogG t e.i1le! " Ik hoorcl o 
nog i2ts ovor eon torsolotjo on do trapezium lijn en net toen 
ik dat vrouwrrwns h ot zwijgen wilde opleggen z .::;i zog "ook aan de 
spcrtiov3 vrouwGn is g odacht 9 de lang0 brook ·:m zijn van ruigo 
stof 9 zoor strak, iots b ov on d:: Gnkol 9 tGrwijl cl.G pantalon hoog 
bovon de natuurlijke knoop d er taillo sluit. Voor onz a j ougdig2 
on z:;or slan.lze figuur tj 0s een cha rma nt e modo, Pang !mct 00n 
wo es t .:; klap sl0og ik de radio uit, want aang:::zi on ik ni 3t tot 
do jougdigonon Z:Jkor niot tot d3 zocff slankonbohoor 9 staat hJt 
mG ni :Jt. 
Iiaar - ,::m dit moet mo van 1 t hart - op hot CIOS staat het oo~ 
ni :;t ! ! 1 Strakke bro okon 9 j e k a n ,)r arnp8r in lqxm, laat staan 
bukk .:m on mooi e trui en en v es t on. 
Ik h0b rno la t 2n vert oll on da t h ot gokraa,k dat je bij d0 vrlJO 
oefeningen hoort ni ot afkomt van do damosni2l1.v,rclingcm1 doch van 
do nad. ·on dor pantalons. 
Wij h ob1J :"m in i :.:idcr g ,;val b osloton om do mocl.0 van 1 t vorig jaar 
aan t o houd3n 7 cl. w. z " so cp:üo groene training S]12.kk".m mot wit 
bov3nstuk , do bl cu sas 1 0kk 3r l a ng , liefst mo t wo llon boord, di e 
j o ze fijn hoog kunt slu it ,::m als d e wind zijn ijzig liadj::; 
zingt. 
Als jo zo gokl0od d o wintortraining volgt, heus clan h0'o jo or 

hot m0ost 0 profijt van . 
Wil. 
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VAN H -:'L1 W~:US'J'lUJ"DFiWNT" 
-~·-·---.....~----~..- . _...._.._ __ _ 

Op d.0z3 w0dstrijd boroikt::nLottie on 1fap hun b est e) proctatios van h-:Jt s0izo0n op 
hot v0rspring.:m? voor Lap zelfs ·>..m ni Juw pm·soonli~!c r :)ccrd? roe p. 4.82 -· 4. 75? 
t .;rv1ijl Olga bij cle C-damos m . .:;-t; •.>en sprong vq,n 1. 42· naar d:: Il k l asse promo\roor·· 
do. 

---··-·-80 M.i·;.B. 
---~"-~.--
3 L.Plugüocr 
4 Lic Pijl 

I. Dankmoy~;r 
C. Zdd::irs 
IL Buis 

Y-..3.!:' s pr • :toi ,?_ 4.._• _ 
3 L.PluglJ(jOI' 
4 11i . Pijl 
10 L.v.d. Voss.) 

100 l'~ • .i'lt.A. -·---..--···-·--"·--') 0. 7 4 :'i[. Vfi ,jL::hui zen 
10.6 O.Borkhoff 
11"1 ! l 100 l:l.D.D . 
1 -i. 3 1 1 -1 i:LQ'äï;-si2;a 
1 2? 5 1 OC2.._l~~~1>-·S .. ~ 

4.82 
4° 75 
4.07 

4 AoVo CLol'Ol 
100 l' i .D.B . 
î10:1~-ii"i11än 

I, ~·r OP 1 ! l 

!~oog r~ P.~:.'.~. , :S ::.. 
1 .) "IJ;Jrkhoff 

KC?JE_~s t_. J?"~P..::.. 
5 '.c~ o J a~1sn~a 

V ~"..!:~r J?_:_Q~-
2 '., • Bouman 
Y,cr~:pr.~"... 
1 A.v.CT..Pol 

( prcr.1. CkJ.asso) 

10fó Korting op al jo clu"okl8ding 

SPOR'r l'.:!AGAZIJN GR :..'.i'HA D ~ EHUYN 
Twi jnd .:irslao,n 7? Ha arL)m, 

1 

. --··- ... "- -. --".- --···--·-·•->·•-"·- ·--- ---··-- -··--·····------· ..... ;"..,_. .. _.,, ··- ·--·--•.- -- ---~- ·------·· · -·-··~ --·---""' 

SP:Rr:wrmn JKM;P OP 3 AlJGU0'J1lIS 'l' i; AJ'JS'I' 'TI:1DA1L .... _ .·· ·~- ._.~"-,----··~-

·"'T .,"r"r CT ·rJ'"'D "GORD o B ",nrn :ro1"F 60 ;i ·· r··iJ 8 1"' · ~;.iu ·. ~ ;.LJ ... ,.'.i.fl.; . J: o . :JJ\.\..~_9 ___ l_' l ·--~~~v 

4°73 

4. 751 l 

Bon aard.igo wedstrijd was doze sprintdriokamp 9 waar onzo dames on moisj ;)S prima 
uit do hus kwc;,;~1or1. Olg a w2rcl 4/5 bij do A"·moisjds :.m v,;rb Ycordo hot clu'urecord 
60 L1 van J . var" DuffuJ ,_:m, ~JJllon tw-:wdo on '11ind;: o viJrd:; bij de A--d 3-mos 7 t ~:rwijl 
T. Bouma.n d ::;rdo H·;Jrd. bij do dax110s :8 9 zij li0p G·Jn voortroff0li jk::: 200 m. 
Jonny logde) l)ij clG C-·daLi:::1s boslag op d ~) vio1·d.o plaats. 
UIT~31AG :TI'J 3 
---------,~·- .",_. 

}J;.9i o ;i_ 9..!_~:~A o 

47 i.- (' --, -- , h .C'" I ) -' • .o ,; r .i:<: . . 0 .L I 

·1 0 tf . Wi ;jkhui z .:;n 
13 /14 L F\ mni s 
Damc:is-"A" --· - ·-- '---2 J. Ort 

60 L o ............ - ,.... ......... 

8. 1 
. 8. 5 

9 . -· 

4 T.W8stpha l 13 . 3 
J)amos·- B, 
-3-'îf:~ifoumc:,n 1 3 • 1 
Damos-C , -----4 J aKrn;;yn s b .-,rg 

5 
6 

l~ , :ï r.Lo . .:w :Js 
A., [)chill ort 

80 lVL ---- -·---
10,6 13. 2 
11. 2 13 .8 
11 0 7 14. 6 

11)0 }'10 200 F o -:ur:-sï 2c:::--
20 .1 27 0 1 

20 0- 27 o7 

21.5 30 •. . 
2î.8 30. 4 
22.3 31.3 

'rotaa.l" - ·---
3"109 
33,5 
35°3 

57°5 
60.5 

60.8 

G5,7 
66 . 2 
68 0 5 





mot Tinoko - J:mr.y - Tonny on ·:::11on bor;lag zowL::m L:gg:m op do dordo plaats, 
haddon wij niot gedroomd! Do v::ürnntiu zat :alcm nog in de: ·bonJn9 w21.nt andors 
was dit o cm hvood0 plaat:::: gowcnsto iTia.nt hot "g.Nocht;i tuss;-m ·~alsn on Dicky 
van Dijk word in hot voordool van Sagitta bosli s t, torwijl Tilon al div ors0 
mal cm g~;toond hooft Dicky ·cc lo111rnm h..:bbon. îL-ot do tijcl van 1 .i:)C .2 v cffb 0t or-
don wij hot clu1Jr '.3 c ord mot i::1a3T liofr;t 9.1 coc. 3tocds valt h •3t mG c:p, dat Tindce 
de 200 1.1 indiv:Lduo.ol Jil nu ook: in cL) 0,-_;-t;afct tu vo,:;1 st ~;rL'r loopt dan do 100 IJI . 
J ::mny bracht ons in vs::i_·baz,ing cl oor h :::d; ;rknokknn•r wa·t z ~; cl.2 :x1 Gn zij vvas haar 
:plaatG in dozo rloog wo.ard. 

Al mot al staan wc op d e boston-ranglijst van Noderland op do vi j f do 
plaats. 

NLmw c1ubr0cord '.è. 8chiT:1pJrs 60 l<c . hord. cm -1G.6. 
. ----· -~-·-- ,-------------··--

Op djza wodatrijd wjrd ook 
voor rnoisjoc: v ~)rw ;;rkt? Varjolijn ,3n 
J'fogda zcuJ.<:)n hi ;n·ori hun k1°achton b ,J..:. 
prcov;n. Ihrjolijn v."..;rd in pr:l.r;v1 
stijl twood e in 10.6 on vJrbot~rdo 

110:t ü_üJ-Cricts-kaE11)ioonschc:1.p 60 F. horcLm 

---.. .-. .......... -. ..... 
60 Ï ~. o J'L[u Co 
6 L • v. Duff ;;l ::=m 

J • BD.l ton 
60 IJ. hord.on 
2 11. Schi:i;;rurs 
v 0:i;:-2 p_1:_,jl 0 c 0 

2 'J1 • Il01..rnmn 

100 :1-1 . J:.: . :3 0 

2 ·S:-;:-:Rn1li1an 
80 L L .B . --- ·---... ..... -
3 ,L DoiJ.:Jolaar 
6 !' .v .. Duffol~~n 
:',~ .Pijl 

L.I'lugboor 
S o _l:)ook:Lff1a 
100 L .D.:D . 
3 Ii""."d3 Graaf 
4 ~;1 o1vr o \;iav 3ron 
5 ;-~-:oJansrna 

10-"-8 
Î 0 0 9 
1 () 0 6 
10.9 
1L6 

14. 3 
14. 3 
'14. 5 

2 C.33I'khoff 
3 !· , Wi jk~rni z on 

II~ogs1Jr ?..3J! o J~.o 
C. Zsld;:n's 
!.) • lfo =:Jkmna 
4 X 80 JJTo Ao 2/3 
:C•art j ,; -- Har joli jn 
l'fagda - 01(:,a. 
4 x 80 F . 2J. 2/3 
J c;k2 - T:~ary - Lo t ty 
4 :x: 3 0 J'fI.A.B. 8 
CarlLm ·- 2tion:Jk2 
I ngr id. on Jos. 

5 1027 5 
1.22 
43 0 2 

43 0 2 
-· 1:-c.:. p. 
46 . 6 
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r,fot succes namen wij voor de oersto maal doc31 aan dGzo ostafette 9 

waarvoor oon t otaal afstand van 78 0 H golopon rr.ooo t worden n.l. 150 - 100 - 80 
, 1~ \ 60 - 60 - so - lOO - 150 m. 
'\,_,'.,<?;,;, Snou voor ::!JSTA:B'Err'i'E uit Arüs t erdam 9 dio do z,uil d0zo 

" ' '' maal nog moest vvinnon om hom êLofini tiof in handen tG 
(\\ krijgon9 maar wij sno0pton h8m met z3ker 'n 40 M. 

r' . , / voorsprong af. PROFICIJl.1r rnois jes! Oi11 moer bokondhoid 
11•) 8·:t ij \ . _/(..\,::-'-, aan deze 0stafotto to govon mochten alle moisjos van 

f · ; ··;. -:,! \._-.t!.1..;: . --" ~onzo ploeg GGn medaille in ontvangst nemon. 
\ ~- _ .· · hi(J~lCl<·).,",h , /)Na 1 n lokkor drankje i.1ot kook 9 vanwogo do ovorwinning9 "' ) I _::, \ \ )'-_,~!..- genoten to hobben9 tro:kken wij in prima stemming 
/( \ 1), u ·~·· ,\ huiswaarts~ 

/ ·\, / " 1 i o j' >-
/·; "----v ~7:1 tl l~"I . ' ,,,.. ',,, -----

'\ :~., ./ 
1 • ' t F · • - \ ·• ~' . \ 
I Il / · " ._.:. t. " 1 " H ''""'-'1" r' rAG-,.rTO'fI"'1'J P"'RSO'TAI IA 1 \ 1; .,-1.. --~ j .:!.i.t.\. 11i~J. '!; J 1~ J 0 
~ f';<::::::.:=-~--~y/ ;\_\ _________ _ 

· -",-fü2.~_1,:iij zog :i.k: ju~lio hart cüijk dank vcor do frui tmand 9 die ik mocht 
ontvangonbij mijn godwongon rustporiodoe 

WIL 

Clubgonoten9 

Vanuit ons flatje danken ~~j jullie hartelijk voor hot 
loulrn cadeau on hot mooie bloomGtukjo 9 dat vvi j bij ons huvrnlijk hebbon ontva:r.gon . 

Hot siert op v erschillende plaatsen do kamore. 
Nogmaals hart elijk dank on v ele sportgrooten, 

ANS :8N FR:!::EK . 

DE MOPPERHOEK~ 

De uitdrukking "ovor het paard getild11 wordt in de Nederlandse 
Sportwereld veelvuldig en dikwijls ton rocht o g obruikt. 

Dat publiek 9 organisa toron on clubloiders daar mee~),?1,ryolf de 
oorzaak van zijn9 komt niet bij hon op, ,K!( \ )' 

'n Klein voorbooldg 1 ' ' J r· 

Ti jdons do WOUT-SR GROBNEST'DYN Bokorwods tri jd (') ~ ;..(j~ J ? 
werd als bi jnummor ook do 100 M. da n os A verwerkt 9 waar- "'1 · ~ 
voor drie dames haddon ingoschrovoh. Do organisatoren ( / \~~f\~ . ; ' 
boslisto 9 dat do darnos in do serios B zouden mool opon 9 ....,j ! (,/--); 

11

,{ ".:~.-·' 
doch Loes Krundor van Sagi tta was or nog niot 9 aangozion ~ \i f, 1} ~ 
hot chronologisch overzicht v oor de 100 rn~A. eon latoro ~- · t; · 
tijd aangaf9 dan do 100 ~.B. Loos 9 dio protostaordo toon ten r ochtci on daarom 
word aan J oke Bijlovold on E1lon Ort gevraagd of zi j ovor vd. l don lopen. Men 
toond o zich van do sportiefste zijde on ging hior modo accoord. Nu vraag ik mij 
af 9 waarom do microfonist nu mo r:; t aanl-condigon 9 datg 11 Joko Bijlovold or in toe
stemde om ovor t o lopen". Zij l oopt toch ni ot all ,Jen. Voor Joko rnaaktohet niets 
uit 9 want zij bezit wel zoveel klasse 9 dat zij toch weer zeker kon zijn van haar 
eerste plaats 9 maar voor no. 2 9 in dit geval Ellen, zou do uitslag wel eens an
ders kunnen word.en" Daarbij kor;1on wij lat or in do "ATHL ~rrn:rcvrrmELD" do ui tslagon 
t egen 9 waarin voor Joke do besto ( sorio)tijd van 12 sec. ( finale 12.4) en voor 
Ellen de slochtste (finale)tjjd 12~9 ~e~. (so~ie 1?.5) is 0~gen0mon. 



Wij vragen ons af 9 waarvoor dit nodig is. 

TELI,E1J IN DE NEDERLANDSE A'.l.1HL:D.:TIEK ALLEEN DE UITBJ.JINKERS HEE? 

Dat. o o o o o o 

Dat ••••••• 

Dat •••••.• 

Dat• •••••• 

Dat ••••••• 

Dat ••••••• 

Dat• •••••• 

Dat ••• • ••• 

Dat ••••• •, 

Dat ••••••• 

Dat ••• , , • • 

Dat •• , •• •, 

Dat ••• , ••• 

Dat ••••• • ·· 

MOPPERAAR. 

ER WOB.DT GDFLUISTERD •••••••••••••••••• 

we onze spikes goed schoongemaakt en ingevet moeten opbergen. 

op do onderlinge wedstrijd doelneomstors on jury vorrast\IVE'.t'ien met 
mot een "ijs je" 8 

Ria zich op de jaarvorgadoring knots hard op haar vinger sloeg9 

tijdons het hanteren van do voorzitstershamor. 

Nies en Co kruis of nunt gegooid hebben 9 wie er naar do vergadering 
mocht. 

or op diezelfde vergadering do dames nieuwelingen goed vertégen
woordigd vmron. 

Meneer Rusolor do vacantio benut heeft~ om "gekke" balspelletjes 
uit te denken. 

de niemvoling Lizzy Jordans op do eerste training zo haar best 
dood~ dat ze van achter on finaal uit haar broek knapte. ,/J,-;;;..., 
Mart je de laatste veld training een bloemen- - f ;~~ 
hulde van Hans in ontvangst mocht nemen 9 van- ( 1'~~ \•l if ) Ó '? 
woge het geregelde sta tionsri t je. ~' \.~31 ,11 r~ '-,,, ...),f 
Hilde do Graaf haar reputatie als "rustige" A~~'0\,_\)" ~~.-.. )ti-~t7\Ï ;,/~1-
athlote aan 't verliezen is. 1~.1$1 1r \'t._~/f(, ,. 

do ui t~q.age~ van de onçlorl~nge wedstrijqen 'R\.~ ~·~\ c~ . 
volgonqo koor wqrden opgG11omon~ want da~ ~e f"/I . ~''i~) ·'f 
er nu heus n:l.et LJeer in kond,Gn~ r - / j 

\ ""'' t wo 1 n nieuwe staf van medewp~korstors hebben voor 't clubblad, 
' • · . 1/ 1 ' 

H~lde do Graaf net :l.ngan~ v~n ~iy btad hot tikwerk en Els Eoons 
de iio~en:\.ngen voo+:- hun ritl~qn~ i::t8' l:lEiqben genomen. 

1 1 1 , ' 

q:'on11Y Bo'4-!1lq.n op ~~p.+t je Wi jkhµiz<;:ni+ het in elkaar zullen maken en 
yoor dçi ri~st:r~h\.-\~i~ en y~rzen.d~n~ zullen zorgen. 

Cl.it lp 4ci~ v.or+~chting bet~k~nt voor Wil en Ria 9 die het steeds 
ho9P9n ver~p~g~. 

tre~~~r voor de bos
de 9e~er voorgoed in 





4e j3.argang noo 25 

Officieel orgaan der 
S<Jcratariaat 
P :mningm0.;;s t ar os s o 
Red acti 8-ad.res 
Clubarts 
T . .;;:L: ,:mi ng :.m 

lLDoAo V" ;'At1nodos 11 9 

HoCoTalè>::'3n 9 Trompstra,at 49 9 

WoILV.ÜJ?zceJand· ·do Vos 9 J,eidsevaart 502 9 t:lL 36910 9 

l'. ·, oAolnok;;-d ,; Vos 7 2 ,) Th3°:rn1sstraat 39 9 

Dro WiclBrink-WG ~!genor Sle0swijk, 
'ils Boonso ·-------·------.... -. ___ . 





Wij hebben onzo tr3.incrc; hiGrvan schriftelijk op do hoogto gesteld on 
vortrouwon or op d::tt juLi.i:3 do in2tructi os Vè-::.n cl0 Lüding strikt op zullen vol
gon9 zodat d ,) training zo orclûi jk mog c.li j~c zal V·Jrlcpcno 

WiL 

OLI -~BOLL '::N AVCND ! ! ! ! ! 

Op zondag 28 docomb Gr "mllm1 wij 9 in samGnworking mot do ILA0Vo 11Haarlom" 9 
j,n gobouw Cultura 9 aanvang half 2.cht 9 oon olioiJollonavonct govon. 

'~r wordt OOYl louk:,; Sl!3 0lfilrn VGrtO OYlCL OYl W ~) d a nson tot 12 UUro 
Dozo avonden munton albjd uit door g Jzc;llighcüL 

DUS EOUD'ï' D ~z ~ AVCTD VHIJ 

( .LO ,-:r cingc•·,-·1·i· J,"' f' 'I. -) 
\J ..... b ' ' 0 1J . :>,..) ~ 

~on r ood wit gostroopt vost (onderlinge wodstrijdon) 9 oon paar schapo
i:vollon sckk:m on oon raar rod_:: glacj hanclscllconcn. 

V ~JRLOR":J'J VOOHV.' :;I{P 1\T g 

Nog st Jods mist T·/iargr ·oot Hoo;yos haar brookjo on Hildo do G:raaf haar 
shirt j :J met omblGom, Kijk j o kast nu O'ms na of jG tj'80l1 V·8rkoordo srmllon h c:;bt 
maogonomcn. Vord0r mist Vil twJo shawltjoso 

1/1Tl. ' ' "'l. '" O ml','"'> l 1 l 1 l 
)\- . v ) VV ~ 9 YV " • • • • • 

)\~" 
P -~RGONAL°I4 ~~ ~-.!:-~~~~-~ 
( ,,.. '•1 1\ \\E\ti:: 4 
, ._ · "1 • - Ik kan wo0r hoog d e> lof van d 'a thL,ti ::;k zingGn 9 
' ""~ \' 1 "' \)~\ '!Î'• 3 \ 1 I-' /1 t 
( / _-" )'1 Ï,_ 1 ' /(J Ik 
1 ," ,\ ,;::::_/ '1 / / ~ 1 -'\ 1 'X": ".11' ' . )' / () \ ·1 _ _,. 1 ,~L,", lK 

_. In """'", t 
1; ) ~, .ëL:-:-:::::_ >ik 

' 1 1 on dit éÜLJs dan.1<: ~rni li1AHJOL ~IN o 

kan WO ·Jr juiohon langs do witto 1ijn9 

kan VVC8T' naar du prijs der oro dingon 9 

kq.,n VVOOl ... blij ·3n gcostdrj_ftig zijn 9 

(- .?·---\ ; 
---\1 ·-· 1 · •Jlf{-'\ Dozo d.ichtroguls schot :m mij in g0dachtGn 9 toe do houg2li jk0 

,..,_ ., 1 ) ' ' ' '~ ,;d / :9J;~t; ti jcling van d.o gG,boort0 van Ear jol :ün doorkwam, 
· 1-z.\-.f;1'. ,( .f'ti:_~)/ IEog-'.; Earjoloin Inoko ·- oon bootje-èinzo Llarjoloin mag ik 

__ ·--~ ~- -\: / / toch wol zoggon ~- tot vr cugdG van haar qudors opgrocionî 
-· ~\ · :Dat ü ; de ha,rt :rvv:ms di8 1Nij 9 vanaf cXozo plaats 9 aan Ria on 

1\, .·/' ,' r ,), ! • "' -" Wout wil1 '°m ·ovorbrongono Golukwonson ongotwijfold m0d.o na-\ ,, ..._ ___ , (.,,_.~ ."/ ! . . . 
---------- - -- 1 mens d ;; g ch,)lo Atmocl:::<s-familio, 
Gotr ouwc1 ~ --
Onz -.::; s0cro"G8T::Jsso GonniG Takkon gaat d::; erotu stap i.vagon on troedt op 22 docomber 
in hot huwGli jk oGt Jao,p Pro s c_ Go 

Gon on Jaa1J alvast onzo hartelijk•) golükvvGnsori. Wo wonson julliG oon 
prachtige dag to::;, 

Vorloofdg 

Na hot tor porso gaan van ons vorit; clul)blad 9 bcroikt3 ons het boricht 9 

dat Gorda do Laat zich in allo stilte verloofd had mot Aaldort Schipper. 
Lui tjos wo zijn wol laat 9 doch ·van harto gofolici to•Jrd DF)t dGzo stap. 

Wo wonson jullio oon prottigo verlovingstijd toa. 





Fris en fleurig zag m8n een grot8 schare Atmocles-athleten, keurig 
in c1ubcostuum9 vol e1àn strij~en in de div8rse ploegen. De we3rgoden waren ons 
goed gezind, al was het dan niet 1.'bloedheet"" 

Bij onze jongste eitjes was het Diana VodoKwast die zag, kwam en 
overwon 9 terwijl bij de 13-jarige c-"·meisjes In8ke van Abs de beker van Marijke 
Boons overnam, na 9 net als vorig jaàr, èen spannende strijd met Marion van Noo:c-
den. Ons C'tje die bij de 14-:jarigen met de erepalm ging strijken was het ni euwe-
lingetje Ansjo Pennaerts, haar aanleg voor athleti3k kwc.m onmiskenlJaar naar vore:n. 

Bij de A~B nisuwelingen was het l1farian Dalman G.ie het wisselschil
tje mee naar huis namo Ook bij haar ontbr221':t het athletiek-talent niet. 

Voor dit jaar ging .de beker van de meisjes B-•:edstrijd.ploeg naar 
Map Pijl 9 die met haar 31 9 26 m. sp·eer voor een nieuw clubrecord zorgde. Voor een 
eerste jaars B-meisje wel 'n bijzonder goede prestatie. 

Henny Bergering die de beker bij de B-meisjes achterliet 9 l egde 
voor dit jaar beslag op de trophee van de A-m3isjes 1 terwijl bij de dames nieuvm
lingen de ereprlJS naar Hanny van Pet~gem ging" 

Ellen Ort werd eerste bij de dames-wedstrijdploeg 9 maar zal volgend 
jaar meer strijd hebben als Rietje en Nieske weer mee doen. Op het hoogspringen 
verbet3rde zij het op haar en Jo Hovestads' naam s t aande clubrecord n10t 2 cm. en 
bracht het op 1.50 m. 

Over het geheel genomen zijn de prestaties 
met sprongen vooruit gegaan. Vooral bij de nieuwelingen 
liggen <3-eze hogcr dan andere jaren9 hetgeen een verheu
gend verschijnsel is. 

UitsJ. ageng 
Dames VV:QQ.S trijdpJO..'.:!P ._ ;'.l~5e-·· 5~f 2--~+:~~-s-----TB~8~ kogel 
'~"Ort 120 9 8017 
'.!'. Westphal 13.5 1.38 4.99 22.- 20.92 8.39 
T.v~Waver3n 14. 2 1. 23 4.- 19.~ç 28.62 7 .57 
T. Bo.ums.n 13.- 1.23 4.69 15 .55 17 .81 6.65 
P . v.8gmond 14. 3 1.18 3.9~ 2ö.16 21. 0 66 7 .08 
H.de Graaf 14. 6 1.18 4.30 19~.38 (8.52 7 0 48 
G.Vermeeren 15.2 1.08 3.83 22.78 16. 68 8.58 
rii . ho~yes 14.- 1.08 4°15 16 0 16 19.46 6.54 
J .Kneynsborg 14.1 1.18 4. 10 18 0 48 13.60 6°55 
A.Scl;üllert 14.8 1.08 4.23 19.30 12.97 6.06 
A.Koo1s 150 1 3 .82 16 . 68 19.55 5.64 
T.Jqnsrna 15 ··- 1.18 3.75 17 0 '11 13.40 5.69 
'r ., Takken 15.2 3.95 14v 53 11 0 30 5.67 
Dames Niet~w :.:üir:gen. 
H • v. P et eg cJm 15.5 1.13 4 0 -- 19.85 24.25 7.59 
W. ten Bosch 15.3 1.08 3 0 68 21 .06 14. 45 6.01 
~. Ko9r ema.n 15.3 1.08 3°75 15 0 42 12 0 70 5.09 

S.Scheffcff 14.8 0.98 3°35 15010 1 4.- 5.69 
G.de Laat 15 .- 1.03 3.68 12 0 77 13 0 18 5. 77 
W. Tilulder 16. 6 1.03 3 0 28 14. 25 6 0 19 
J.Nieman 160 3 0.93 3°59 12.90 8v23 5.06 
T.v.d. Werf 17 0 7 0.98 3.23 14. 53 5 0 19 
H. 1,',öring 16.8 0.98 3.36 11 0 26 6.90 4.67 
1,(eis jes A._ _ _J!ecls tr~_jj pl 02_G_. 
H.Bar gering 14.3 1.28 4.58 24.57 23 0 69 9.25 
O.Berkhoff 13.4 1.38 4.55 18.56 16055 8001 
M. Wijkhuy7. en 1 ) 0 5 L18 4, 7·1 1A n0') 18 .· 30 8 080 

tot.pnt . 
3172 
2876 
2338 
2181 
1967 
1950 
1932 
1716 
1636 
1389 
1235 
1 ·177 
881 

1858 
1234 
891 
814 
783 
382 
277 
246 

68 

2730 
2470 
239<1 

1957 

2546 
2049 
2040 

2479 
1405 
1878 
1061 
1428 
984 

1183 

1030 
309 

2861 
-1 794 
2049 





1 ÜÜ j\'1 0 

-CT:rt 
T.l3ouman 
~,, W:::strJhal 
J olC11Gy11slJ,Jrg 
~h o h~ot;y~3S 

G, 'l'akk m 

12,4 i'iloC,IL 
·12 0 9 
î3 ,2 
1 4. ··-
1 ~ .• ~ 
·1 tl 0 ·-

1.P o V1/c:Jtpl'-1al 
I•."::_Q Nio J~rc;s 
J .Kn3;ym.:o r.;rg 

27 0 1 
29 0 11. 

?9.8 

_;:_;:_rg J/C ::. n.8.211 
~; \/ \. j_~ t 
'L 'r·:;:s t:iLa l 
AaV oClofo l 
1r o 3ourn"1.n 
I!î,Kooü. 

5.25 
5.23 
4.75 
4.73 
4.71 

L50 
L39 
L39 

disnuswerpJn sp~~rw3rpGn 
Ga v":"JrÏiÏÜ::;r ;11-·2 2 , 7 8 .. J: H~)-v·J"~Ït o:é.· .. 3 ·1 • 3 5 

kog:;lstoten 4 KRo 
-To ·ur t-·- ---·- 8 /f 1 

0 o 3:=!Tkhoff 
J , Hov:;stacl 
T,Wost:;;iha l 
c 0 v c)ril!d cJI' ::m 

1 "n ojO 

L28 

CL'J.'aJ;:k .. rn 22.75 S'.v,V\fav::;ron 29.23 
rJ~1 o T0st1Jl1al 
Bo ~c~i~t:s· . .-Jr ing 

<~.Ort 

22 0 •• 

2·1 0 76 
21067 

II ov o P atigo~·!1 

G, 'Cakk'.JJ.1 
24.25 
22,25 

G,Vorm80ren 8,58 
T,W2stphal 8,39 
H,d~ Graaf 7.97 
HoBJrgaring 7084 

4 x 100 l'.o T,W ::is tpl:vü ." Go 'i'c.klcm -· '1·,Bournan -· j,Crt 5106 ~oCoRo 
1 • 50 o 2 N, C, R o 4 x 200 t i . 'P,W.:;st:phal ." J, ]{11:;~:/ïlf:ib :ffg -~ ~1 ,Jouman - ~,Ort 

Vl ~ISJ ~S o 

60 ]' 0 80 .,_ 

100 ;.'Ï 
:.1; c .L.i. o .... .__....-~--

Ö. D~)rkho ff 1~· o Co It o L.Pij l B 10.4 'i.C.R, O,Bcrkhoff A 1? .8 
J.v,Durf ; len C 8.2 
1:., Wi jkhv.yz ::in A 8. 5 
I,v.Abs C 8,6 
M.v.Noord3n C 8,9 
J.Zwanonbu~g C 8,9 

I:~r o Co R o T;, . v. Duffc~J. e:m B 1()0 5 L. Wi jkhu;yzcn A 13 0 2 
C. B·."rkho:ff A 10,6 LoKools A 13,2 
L,Plngr.)o..;r B 10,7 .,,·- C'! 1 • 

; .l. 0CD.lp:p2rs A 13,9 
j-. Dobb2laar B î0,8 Ho Ba1·gcring A 1 4o 1 
Ii' o VoÏl fa-88 B ÎÜo9 

60 J!1, horéLm 
IT, Schippers~ 10.6 NoCoRo 

v 31:._s pi::_i:.E_lg :E. 
L.Plugbo or 
J, .• Pijl 

B 4.82 
B 4. 75 

4.'7'1 
4.58 
4.58 

r.T, Wi jkhuyz on A 
l\iloKooJ.s A 
H.B0rg8ring A 

!E.. Tl o :;.r•;co r :p_:::_r:_ 

}10c;i.0-:_rin11'_0n 
O,Berkhoff A 1,47 N.C.R. 
M.v,~uffslon B 1.44 
H.BJrgoring A 1o36 
W.v.Abs A 1.33 
C.Za~ders B 1o33 

-~ j_ s. cu ~ !..'i.1! p 8.12-. 
H.Bargering A 26.31 
+,.Voorman 
l!l. Fi jl 
LaPlugboer 
filo Boons 

)3 26,~~2 

B 22.39 
J3 20086 

);coPi"~.1....~.9.~.:3!.':; _ _3 __ ~.e.. o kogol s tot Jn 3 Kg. 
M.Pi jl B 31.26 NoC.R. J . J~ul ten C 9o82 1:V8-;rrili1:U---- ·B~T0,60 
H.DLrgcring A 23.69 
L.Vo2rman B 22,58 
M,v.Th1ffolon B 19081 
M.v. Noordon C 19,47 

4 x 60 Î/l o ]\.':. oI-lGS ~3 -JlS -· 

~oVoNoordan C 9, 68 H.B argcring A 9.25 
Gol·Jo3nd;rcl.os C 9,47 T: . Wijkhuyz an A 8,1:30 
l>i oHo::rncls C 9oL\.2 ~,v.R3cm A 8.61 
AoF:mnarts C 9,37 l'loKools A 8.41 

J o:Du1t0n - J ,v.:Duff2Lm. - I.v.Abs 34.3 

N,C,R. 

4 ][ no 
4 x 1 00 

.J_/i_ o f,I 0 1.'fi j:dm;yz ;;n 
-,., 
J.•! 0 Ji/i , Wi jkhuyz~m 

F o Volle,~s 

~:·_1:0T:o o1 s 
C, B .:irkhoff 
Co :B01°khoff 

JoDobbolaar 42.4 
l.lo2chipp ..lrS 540·- NoCoRo 

Co YD(~i. f1j08 
6ö-:Ti-:-- -- . 
J :··.y-:·Duff,3J cm 8, 2 
I o van .i.\ ~Ju 8 o 6 
J. ZitnJ.n ,;nburg 8. 9 
J'.i ~ -:r , ï~! '.'j t:, ::d_ ._; (1 G _ r; 

~s P.1.'2:!1§2.12 
A, P ~m.narts 
Lve.n Abs 
J., v. Duffsl 2n 

~;.,~ }Jri,.~-~l]; 
l ,van Al)s 
A.P cmnarts 
1'l. v. :uoorCL ::<n 

1. 23 
1a 23 
î.13 

, .. r~ 

1 ~ 1 ._, 

!cog G~.? _!;_o_ t op_~EB:. 
J. Bult ::m 9 o 62 
M.vo Noorden 9.68 
G.Hoondordos 9.47 



J3 c n-; rJi ~3 j GS 
Gc, ----
L:oFljl 
I::: ç iJ", ~J:J.ff ,3 ]_ en 
J. o J? J.1"L7bo ·J I' 

,T, De uè üaar 

A. ,nui s jas 
1 oc-F;-·- -
c, 3~rkhoff 
l i.:_ o 1Ni ~k:llU~/Z<rn 

1.:'." o ~(oo ls 

~: · Cl ~3 chi pp2rs 

fi , ;3c:;rg·Jr ing 

10,4 
'I 0, 5 
10,7 
10 ,8 

1 2,8 
13, 2 
13,2 
1 3,9 
1 t't 0 1 

V ''Jl'S ]:Cingcm 
1 :~r1uÏ;sb0 ;;· . 
J'~ , Pi j1 
;",,·.o Dalr:1an 
J 0 ro i) 'J ;'l .J,a r 

i·:. o ÎNi jî-;::h11:r z :;11 
H , ::J31·gcr j_ng 
T": ,Kool o 
C,Barkhoff 
L~ o S cb.tp~)Gr3 

. -~2-~ 8T_Y~:.2E 12.~~. 

. ·,f t: ~1~:~~i f~~i~:~- 2j,6f) 
l9o22 
1[:,37 
17 0 55 
16, 90 

~ o -van :GoJm 
~" Door1s 
L~ o KooJs 

L)_ 0 8 2 

f: 0 7 5 
·~ 0 3'.) 
4, 30 
1+, 2D 

4,71 
4, ~)f;, 
4,58 
4°55 
4,29 

È;2._0§SS l?.~'_i :0_is '~2,?; 
11 ·~ o \To ~DllJ.~ f ~:;J. C\11 

Co Zc:.Lri~ ",r:J 
1-:' , Dalnr:i,n 
I o J)a. :il\~r:1e;y _;r 

1 o l'l<.1 g:~ o8I' 

0 Q J3 31-.1~ ~ho ff 
I-I o ~B 3:r ~ 3ri ï1g 
r" ,van .Abs 
IEo S c}1ip1) ars 
;: .; , Wi jkhuyz 211 

1044 
L33 
L 23 
L28 
Îo 27 

ko~0ls to t2n 3 Kg, 
ï:~:v8·;;;11ä~ ~-~ 16;60 
~.Pijl 8.34 
l ,, }'1ug1Jo8r 8 , --
k ,Dslmun 7,70 
R, i:> "'er .. :miroi ng 7, 60 

1 0 47 
1 ,3 6 
1 0 33 
1 ,28 
1 0 18 

2:-_is 2~.~Y.SE..P...:2~~ 
}L J3ergoring 
. ~ o V"" o ~;j 3 .:3 iTI 
". r·- ,• " .J 
i., o v.i i J cr:rna 
l;: , sc:üppers 
ILKools 

26031 
î9,97 
î9o80 
Î 9 0 1 3 
18056 

~C i~,;l_.~.:t_o_t_ ~l1_ 3 JC_è:o . 
Il.Jergorin'g 9o25 
l:·, 'i{i jkLuy:.o ;m 13 oo O 
-~ oV[~n =30 (.=; 1n 8061 
L T= ools 
ü , }-J3r ~cho fi' 

8' 41 
8 001 

, " ~ 

19 soptomborg IlG Loidso Bosloop0staf2tt (3o ------·----· -------·------.-----~-

Op d e ze d a g toge n oen dam8s- an m2isjosplo 3g wolgomo od naar Loidon om 
ann d o bosloop doJl to nJm8n o 

Tot onz o grot J verrassing ol eok onz . .:) mois j:;;splo og c\.e srn:;lstc; van de 9 
ploogo~diJ aan ds st~rt vorsch2non? t e zijn. Zij logden do 440 ~~ . in 61 sec. af, 
torwijl :Oe üe2uvnn, :Uo a:Ls tvrn8do ov")r do oindstT "J8}=' ging2ni ur 1 ,3 soc, langer 
ovor d od::m, Als wirrnonda p1o;g krog:;n zij d. J 1viss.übdcor cm c::m horinnoringsprijs 9 

bovondiJn ontving alko d0Gln8 0mstor van doz 3 ploog eon vaantje tor oro van do 
tionc.lo bosloop, 

Voor d ·~c d.anL:;s1J1o ~:ig vms h .;t helornaal .:; ;;n b~;la,ngrijlLè dag 9 vrant indi3n 
zij d:::z o w::;c3_stri~jd zouden winnon? zoud :.m zij do vüssolbd-ccir , welko zij reods 2 
jaar achteToon vorovord hadd011 9 dofinitiof in hun bozit krijg on, 

"J·.T ' + -,· · . • :i •r•·-'~ r,r, t'·, lo 0 ·'-,, o i- d ·' 2 -:. ·l ,-,.'-s c' ·-, bocht 10]0
• 0.1 ' gro+, Vl.i" ·'r za .< étü.3,u 1J1, _lJ _,_a.0 U°:'' d:.0 ," . Opo G<"I ~J - " 1" iJ [:\, co,~ . L·.;, '• .. J ~ - ul3 rf" • -

g":;n omkomcm 9 vvistcm rron 8n ~lLm in o:m macl'1tig.:; raco d::; plo ,; g naèèr do pv::;rwin~ 

ning t:; h ·:;lpon j_n 0.; n tijd v 2.n 1. 4<:}.5 s 0 09? zodat dJ Vr8ugd.2~;i;oot was~\~. :boch op 
da t mom:mt wi:::.~t on wij ni ::; t w2.t ::üch in }/.:::t b<Jgin van ~~~~·, / ·i ~·~ r 
r1 ·1 raC " h a c' -,"' r,--o.0 Yl ' 'n ld 'l'o ~n 01,-,.::i '"'l'""' 2 ·1 lOO]JSt "" r ~-.....;_, ~ '~ , -... !..v -~· , L ( . ~ 1. 0 ,_, 1 _•.i..-'-" '-'-- o ... ~ ... -:.~) 1_, cl, u .,_, . . ' ,,,, ? ._:·0, , ~ . ·';~ 

mJt GOD voorspronó' van ong Yv8 •.)r 5 rn o t :;r h ·2t 2:; wis s.31- .,\ '~ ~-"';"""~·. • 1 . 
rmnt nacLffclo" bL:uf cl:; l oops t or van C )12!J ur3 zodanig in ~·"' ~- t 1 1· -~ I ; • • " • •• • .... ".__ . . · Jl..'-, ,../,1 i\ 1'7 I . 
~"8 ~ng1, c _ loho~b21,a.n 1sta,0?. :1 9 de.-c z itJ_ ~e :v~~s?l van ~lg~ton ~ -·'-..... f )Îi \ ~)A\K" / · 
t 'ar JO 0111 .. inc \}re a, lga moos J:u ar 01 J in eon oc11 om .--., i · ti \ - w J • /', . · .• · 

do d oolnocmst .:ir van C:.üobos ho.:m 9 wc.i, a rdoor z:i..j buit on V l ;i\ \~/ \ \\--:::.=::..:_.._. 
hot pad Taakto ·Jn hi :or i n d .. ; modd :;l' Lwa,m t; ·1.'é1:Ll:in, (!.,.. \ · i _,_; · ·-.11 '·~ .. '--~ ~' 

l tr '- p,. :./. '."--, ' · Haar eorstc reacti e vvas: eon noocJ.krJot nac.:.r Jie.,rjoLün 9 1 A/ ,".~.;;.r ~, · 
; • • l < i · "l t • 'd ' t t n tt 1, + • f .,·!~•:•.) · .. . -.:~ .. ·~}··! ___ :_,_:~ waar DlJ zo 1aar ~JgJ lJL or lJ n o os·a1 ~- ~DoU ~J o ~· ,~ _ ~ 

toewi erp: D2zo ving hot mcostor:Lijk op Dn liop vordor, , ~· 



D:::i 20 Lo·-e;rons werd Gcht3r nLit ovGrschrrJdon, Door dit oponthoud waron wij onzo 
voorJ•:irong niot a1J.02n kvvijt 9 doc:1 z:;J_fs ac11·c :r d0 ploc;g van Cr31obos g ·Graakt. 
Ne.e:i.' e.anLüding van d .; door ons l)og:i.no ov:lrtr 0d.ing ( hJt niet afgovon van hot 
_:;c-;t::1,:_f\Jtt :Jhou tjcl) werd_ do Atinodosp1oeg g;;ct.isl:wE.üific0.:::rd 9 hst13 rJon natuurlijk oen 

-[:; ç;:;_.:;u1·st.üling oncl_ :;r et. •.) :plo;:ie; tc.wr Jeg br2clrt 9 doch d -Jze word nog grot~::r toc;n zij 
hoor10n dat dG uit;;ind 2l i~ko boslissing was 7 dab w~l de Colobssploog dis in 
·j 051,1 soc.!! 2 ·:; vV:lS g;,\vord :m 9 d -; 1:; r;rijs word to:;~~ek :::;.1cL 

Wes h~Jt ~lllOrtic;f gozj_on 9 ni.:.it m'.'..~,r op zijn :r;:ilaal;s gow3.:;ot 9 dcd; ook 
CGlobos 9 vv8e; c.;l'.1S 11in(l\:)r t~n 9 god .. is1c~NE·, lific Jord bad rüo ·3t c)r1 vrordJ11? 

G.:Jluktig brak na ö_2zo domp or clc') r:on woor d.oor on ging"Jn wij getroost 
door do overwinning van d~ mcisj0s 9 ~oor h3t fJi t dat volgJns jaar dczo wissol
b0ko:r ons oigrmdom wordt? in op1):.)rb3sto stc:nmning naar huj_s. 

})o 1J=1_ o.~!I?~.·1?~~)- ·E.::.~ï?-d '~.1:._t:t.i ~.~ 

ILV!ijkhu;•rzun -· OoBarkhoff -· ~/oSchip:-::;iors - .J,KnJynsborg - T!.1.v.Duffolon -
~·ol(ools -· 1l1 0Boum,-m - :: .ürt cm r~8._.).r.:'.;'".(). ~'L ,I'i;jL 

_!Ilais;i.::s2 LDa:1lzm .J~r::;r -- J.Dobbolaar - Pov.Eoos - L.Plugboor - Jov0Duffol0n -
L'.Pij1 on r • ::s_::.:~-~:.vo Co:;~ollL)rS .,;n I.va:1 Abs. 

-: · ... 
IF~'l' ADR ~ VOOR -s ms 1I' 'j KLAS J3LO inl.1W :'2K 

BLO "ïJJ1LSL.IBKUJITST GRTL'V ~" 

P.i.jlsJ.aan 27 9 Haarlem 

D'J: ATrOD~S BOSLOOP~ 

In januari zc:ü woor on vvcd_:ir dicmm1d u 9 do Atmodos bosloop gohoudon wor
clcm. In t ogons t3lJinc; mot do voorafg<'1"1Dd (, ja.ron9 worclt hot nu eon porsoonlijk 
numm.::ro Do a:~st::mè. ·Jn zijn voer do divor:Jo ploogon vorschillond 9 zodat iodoroon 
moo kan doon. 

Do lengte van h ot parcours zal zijn als volgt: 

C-t j·:JS 

A-B wodstrijc1ploog 
Da.mos wodstrijd~loog 
A-B moisj<.::s niouvrnlingon 
Dam8s ni-.::uwoling;)n 

200 Uo 
400 h~o 

600 1'Ji 0 

300 11'7 

ll.1 0 

400 ~' 
.1 .'.'.l () 

Dr zal in do vrnlrnn clio ons nog roston speciaal hic~rop getraind wordon 9 

dus sla go0n truininc ovor. 
Eet i~ }E. j <J oigon boLmr:; 1 

Br liggon plannon om do~~o zomJr GGn 10-daae;s togon'oczoek to brcmgon aan 
do Zwoodso ploog. 

I>o datum is nog onbekond 9 do.ar wij pas tot ui tworking kunn;m ov.Jrgae.n 
zodar wij woton of do d:;0lnamo groot gono og is. 

Do r.Jiskoston wordon goraamd op f 150 9-. 

Gastvrijheid zullen wij gonioton bij particulioro~. 
Opgave, ,~0or d oc-1namo .rr..oo-'.; gos chi .;d :m v661- 30 jan1:ta"-':;. "'-) f:L, 





" 

groJpjG on jo hobt 8·3n dt:worond goh3ol. :Sn aangozian we om half tw':ialf roJds wil
lon gnan d3.nson 9 ko,n:m do dans li:1.stig ·m 0ok ac.n hun trok. 

\:'/Jl zal or ._wn b ,,ro JP o:i;:i ju11L: gJdc.an wcrcl,;n voer prijz ·;;n 9 

ma.ar tcig,;n die tijd w·ae,.i'l:.>C-i'l.U\f Le no:-s wel üV-Jll. 

Zi ')/.;c d"'.lllJ'J 9 W·J zo·ctcm vroor ocm punt ::i.chtor ons 
babboltj:J. 'l'ot h-Jt volg,:md cluhblad. 

Dat o o o o o o o o o o 

JJci t o o o o o o o o o o 

Dct to o o o u o o o o () 

Dato " o o o o o o o o 

Dat o o o o o o o o o o 

Dat o o o o o o o o o o 

Dato o o o " o o o o o 

Gord~ da 1aat goed kan spoochon. \, ' 

! 
'"'4 Willie Lulll.:c;r fungo<~rd () als particuli;:;r chauf1 öus o van Zwarto Pi3t. 

, .'' 
' J 

Zw?.rto PL)t h:::d v :;rbo:Lg·Jn uitri opg 11 ik krijg d.ic ;'rot m·Jid" ni:::t 
t o Ilal::kcm 11 (was Nius:cc). : l 
F'i mskc; Gi jlswi jk oen p2.ar l ov-.m~igroto spikos va'n/ f}int Nicola0.s 
ho ,;ft g ,;l.cr0gcrn. '() _ 

do lm.w .)lijkfivoltr ~;kkin[',' tuss)n Gonni8 Te.kkon on J·a.a;p Prosoo op 
ma:~nd':"g 2~~ c'Loc::::n1b\31" OJtl half olf ton stadhuizG zal p~ao,ts vincLm". 

"l ' 

J :;f:I[ VRI ;ND J1IJK WOUED r~m~'l' NI }]\) 

i ''f/' -,-.,., 
' . 

:·:;N IS H ::;'11 l·i.iOCIS1I1 :; VAN AI,L ~ G ~SCH i:NK !:rT. '· '- ) 





Vlij heten jullie van ha.rto wnlkom in onze vareniging en hopen, 
dat jullie trouwe AtoodJsanen zullen worden. 

'rii.AT;\ING g 

Do zaa.ltraining wordt gehouden 's woensdagsavonds 
van 6-7 a é:spirantdn t/rn 12 jaar? 

7-8 illdi s jes t/m 16 jaa r, 
8-9 ue i sjos vanaf 17 jaar 9 

in de :F'loraschool aan d ;:;i Wagomvog. 

BUIT ~NTRAINilJG CIClS g 

Zond:?.gmorgans 9. 45 aanw.;;zig zijn il Theesche nkerij Brouw3rskolk", 
vertrek .2.:.22. 

PI'.RSONALIA : 

Ve rloofd : 
Pas nu bereikte ons hGt bericht, dat Ri o r;~öring zich iW:it Cor 

Groenland he Jft v :: rlc·ofû. 
Rie on Cor wij wensen jullia oen plezierige verlovingstijd toe. 

Gotrouwdg 
Van Gonnie en Jaap ontvingen WlJ do volgend e brief: 

"HiDrrn-3de will'Jn wi;j U allen nogn;aals ha.rtr~lijk dankz 3ggcm voor de prachtige 
caclea·ax en bel angs ·celling lJi j orn-3 hmvd.i jl;: b :3toond. 

11.I3t vrLmcL:J.i jko SJ;iortgro-;:;tcm. 11 

Op 17 maart gaat Toet Chapol met Han van Bergen do stap wagen. 
Toet en Han wij wensen jullie heel ve e l gJluk toe. 

~-
G c b or 2 rn " ~~ ~ 
-- V::rnui t Rcmkun kregen wij be richt van de (~ ; . ·, ~ <à'~- _ 
geboc:.:t0 vr:tn ~rnst 9 zoon van Corri0 e-r1 Jaap VeAnen- ''°' , :W ·. 'Ji / 
daa l. Corrin en Jaap hierbij onze ha riïoli jke foli- j,J'tii~ 1/._Ji1 
ei ta ti c s cm wij hopon 9 dat jullie zoon voorspoedig ~ ...,, ~ 
mag opgroaion. , ~· -----+ -~"). 7 · 

VERLOREN VOORJ\IERPSN: WL~~ 
Op cio foestavond is Magda R;ools haar licht blauw0 vest kwi jtge

raakt - 1',"i o b1'.' ::r.gt lH3t t e rug? 

LET OP!!! 1 

10% Kort~ng op al je clubkloding 
! 
1 

SPOH'r NJAGAZIJN GR:JTIIA D ~ BRUYN 1-

'l'wi jnd..:,rslaan 7 9 Haa.rlom. r 
--·~"----

-3-. 



SPCRTK?ln:l.I:NG: 

1 t Is woor d <.; hoogs to tijd om aan do sportk .~111Tingcn to boginnono 
Voor do mois;j::.s dio aan wodstrijû.on d.e~'llrh1mJn is di_i!_ ,Y._~;rp_li_cJ1 t_9 doch ik 
raad i edoro2n a3-n zich hi(~raan t) orn1 :-ir1v·2rpono / J ./ , 
(v/a 17 
jo body 

Imm ::..cs voor hot lutt<Ü•J b;dr .. tg v~m f 2? ·- ( t/in 16 ja:ir). off 2 92) 1 

jaar) bon jG er zokor van 9 dd. t cl:; training gc0n nad.J.1-ige invloed op j 
hocfto bi· 0_ /' ·· '/V// / 

Spcodigo opgave ondor galijktijdiee betaling ~ 
. /.~ .... "~~ 

Ria Inoko-d0 Vos o c~·· -.. ~ 
\ l 

---· ~ . 
. ·--~~ ~~~· 
.=.;~~:-~-.:;-· 

•,:;':~L, 

Evenals vorig janr zullon w0 22 Paasdag 
tradi tionool gJword :m 9 2andvoort-wana ol ing ma.k.:mo 

onz2 9 zo l angzamer4and 

Dn lat ~1 op: wa start0n uitnrlijk tien voor tion van d o 
Brouworskolïc on gaan da:::i. 1 3.ncs "' t l(r ':1<~.ntjo L'JÏ0·~-ovcr -hÖ.tVissursj_;ad na.ar 
Zand.voo1·to Alcla :::,r '"-aLgokom-Jn 9 ongeveer 11 uur 9 zull ::m Wl) onz e ·bon ::m kunnen 
strekkon onder ILJt gc.mot v :1n koffie 9 limonade of melk ( d.i t voor dG s::;ricmso 

Als -vvo Oi1s op hot strand. lokk:or rno:o gmn1,akt h0·01:ien en d ::mk::m 
hoo konnn w,J ti:mis 9 vrol dan staat daar cle bus vc,n Eors klao.r om ons vlug 
na~1.r on::.: kL;odhuis te br·:rng·:m (aankoms t ! 12 o 45 um') Wol iets la tJr aüi a.o 
gewon0 training duso 

Iod )roon dio 01) h~3t Cios traint mag rnoo ? mits zij g oed. kan wa,n
d elon9 want je begrijpt w,;l ui tval1ors kunnen wc rn~ .. ddrn in do duinen niet 
hobbGno 

De kosten voor doz8 
Opgevcm voor 22 maart bij WiL 

kostelijke trip bedrage n slechts f 1 9-. 

Zaal 110.7 stond op h e t bor~ b e neden aangcgev e n 9 do trap op en na 
onze jassen to hebbcm afgegeven (not:\ jEh ze l f opgohangon) 9 kwaff,en wo do zaal 
binnono 

D;:;zo was 's midd'lgs in oen fot:stjas g :::stokon 9 visnetton9 tekonin
gon en b J,lJonnen cm wat or al ni ·J t aan to pas kwam, hot goho3l op initiatief 
van Olga :Gc:rk:wfi on Mo.ry v an DuffGleyt 9 hot gohool was good V'Jrzorgdo 

On~o voor~itst or opende d1 ' avond 9 ze h6otto ons hart 3lijk welkom, 
was blij me t q_(; goed t~';vuld:; zaal 7 !11·.:/f(!Orocrdo nog evon 9 dat het met Atmodes 
nog sto0ds crósan~o\_ging an dat Bllqn 4ad do0lg0nomJn mot d a Nod o B ploogo 
Zij wr;nsto of'{~"' aJn pr~;ttig -_; avond toG 9 wn.arna h 3 -~ programma kon starten door 
do 11 A tmoéi<JL9-D·"m'1 • 

V<n·volgon s Annek:o Kools? dio eon valse~ start maakte 7 maar deze 
goed me.akte ffi(J t haar, tv;o odo optroclen 9 do d.0cl2,ma:bio :ion nu de na tuur in". 
Hot was uitstakondo 

-4-



De b9.lletgroGp Ho Zo Wo ·bracht OES oGn wals van Chopin 9 ondanks dG 
- f ' C·, h2rnHcap van eon t3 khlin ton2 01 9 dansten 

,- \ d ~-'.''.I ~l '.1 • • • 

\~ .,"."' ') QG~~G mcis J JS 8 (al1 rr.lOOlO (_~ O . n8 0 

{ ~) ~ ·, F.cm com:i.)1irwmt is lli e:r zckor op zijn plaats 9 

~ -= ' ook voor Chris Post • 
.,.,<,'/ )'-, ~;;-·---- · ". Vc,rd::i1' w,;rkt .rn moG aan het pro-

. "J.~-:::·t. j#il'J- 1~--.. \).~\--...~ gT'1iDDa 7 Nar jolein on Ja::-, po Dcz ,3 twcJG bezitten 
/j}./ \ ~. - ·-·-.-1:: r-· de gc:,v ,2 om do ki jk:Jrs kost3Ji jk te vormakcn1 9 / ~7 . ,4 #.iJ' ·"t- JO• voorc.,} ''Het prg,,;nat,-..i,12 11 sloog ino 

!~/ A' .· 1 fo) 
1 :( /' . . -~ (\"•' Door de gGzust2rfl :~of on Tonn;sr vcm 
\'ê: r '\ ;,\ ~i\ ~ Vlavcretl,. rn•2t verstGrlö.ng van Yvonne un lviarion9, 
\S•\\_ \ )~ <-~~~ 1 \ word.2n v:G op popul'lira liadjes ontha:üdo 
~' \ \'-'''~-';r , .• '"'\ I · No.tuurlijk hacldJn d8 Cios~rncmsen 
'\::,: \~.~. \· .. ·::~"1~'\" ~· eon ze or groo t acind ·: ).:31 in h::::;t slc::..gen van dez,e 
~ J-.,.,".'-...;t", avond 9 zij hadd.01-: V'::rs ~ !:,r:cing v r1n IVïs,gda als 
v~· .. ~ ·--:\· . 1 ~ zan0~erJBo Hopelijk zieTI wij jullie h o t vo -

. \.~-d_ ' . . , , . 
gond Jaar weor 9 het wes iti 00n woord prachtigo 

D0 mofürnhovr9 gcprm::·. entGGrd door :ncvrouw Wil viel in goede aarde 1 

zovnl bij d e; dam,:;s als bij do he1'en ( jaml!1or dat cHe vent in dat nachthemd 9 

rnet aanvorwe.nt:::: l',rtik.::;l ,Jn 9 zich in ds z1,al v ·:; rgist31 ! ! ! ) 
Het kion:m wa.s we e r een succ ·.J s 9 r.-.et als v : .nouds oGn good gövuldo 

tafel en op do acht21'grond onze niam10 A~'~1lJJ}:i;S-vJ 2cg o 
Zo kvmmon vrJ de.n a2,n hot bal 9 vva.J.r NO onze voet on listen Z\rvovon 

ond ::::; r dG kl ank:::m vai1 cl::; liBallroorn Artists 11 om do zaal doodmoe 9 rnaar voldaa_n 7 

te verlaten en daarmee wc.s de zoor g~; l:Ü <.',e,gd,3 f ·JJ Stavond wo·:)r tot hot verlodeno 
Ik b cslui t mot oen zucht "h,3t was me 't avond.je wol" u 

DE OPMSRK.JR. 

Nu lui, WG kunnen woer rustig ademhalen, de feoste.vond is voorbij! 
Maar e0n terugblik moeten jullic:i mo toch gunn.Jn. 

Op do eerste plaats 9 de pri jzentafGl 9 die ·was gewoon 07orladen9 
zovGel lag or opo Er kwam geon eind aan do prijzonstroomo Allo loden 9 advor~ 
te .2rders en vooral oudGrs 9 hGel 9 hGel veel danko 

Dan onze leden die aan dQ o~ening en f~nal9 hobbon moogcwerkt. 
Het was fijn jongons. Ik weGt het 9 ju;Llio kri jgGn ~fl) /";;·, ht'~~;r, 
ge:m bloomen of zoiots 9 maar - on ik h.aal hier do J~~ ~-./} .· ~ ... ~~i··/•d 
woorden aan Van GGD modawerkster - dat doe je toch .J '""°" ~ h"'--, X·i 
zo maar 9 vanzelf 9 het is toch jo eigen veroniging 9 -\.:~ V / '''// · 

dan woot je, zo is hat goed. Die feestav ond is or ~ ~ r--
niet voor ons plezier 9 al ho.bben we prottigo avon- j 
cl on gchad mot rcpotoron 9 1m,ar voor \ ;A trnodos 11 9 dus . · ~J 
moetGn wo pro boren hot zo goed mogoli jk to doeno / }....-\ \ 
Want vergis je niot 9 al doe jo allo on moG aan do / 
opening en finalo 9 jG was ,YGIJ=lli~h~ all3 rGpGti- J \ l 
ties bij tG wonon 9 ongcv,;or 1-~ maand l ang o ~n oer- ' \ \ 
lijk gezogd! j~ kon zien ~at or bete~ ge!e~? tcord ~\ 
was d an vorig Jaaro Dus Tinoko 9 Jannic 9 ~llic 9 \ 
Stionoke9 Jennio9 Suz.;39 Olga9 Wil? map? Lottio, ' NA l f::.\. 
Loos 9 I,ida 9 Ton 9 Magda 9 Mar joloin9 Yvonno 9 Tv'iarion · · · ' 
en Anneke onz e hartelijkG dank 9 ik hoop volgend jaar weer op jullie to mogen 
rokGneno -5-







100 M. 
200 1fj. 

12.4 
25.8 

80 ]/!.horden 

11-14 
6 
3-11 

22-·24 
16--17 
1 9···21 

:8.0rt 
E.Ort 
bo:JtG aller tijden N.de Vries 11.7 \ . 

;1 
Il ;; G.'ï'tvkk3n 12. 2 

verspringen 

M<?_~l?._s ~-g 

80 M. 

M"e~s ji;is }~.i 

100 M. 6-12 

~.Ort 

T. Wes tphal 

M.l'ijl 

O.:Borkhoff 
60 M.hord0n 23- 24 M. S chi IJ pers 

~;; .van Duffolen 
O.l3orkhoff 

hoogspring::;n 

spoer-werpe~1 

4 x 100 M. 

VolgGns ono 

hoogs:pringon 

14-·1 5 
16-18 
23 

6 
]3J o Boot1r; 

ontbreken hi3rean: 

9-10 O.:Serkhoff 

20- ·21 '8::. Ort 

5.25 
5 0 23 .., "'' J~-r~ .... .---. _ . .--:;,. .. ~ · \ 

~-~r·;--á 
~~:~ -~tf~-,...-~f 

1 0 4 <) - ~ - ': ,,) / ..._._.__ ____ ,, \ 

26 0 ~;, ' ' • 

__, .J r ' • 
54° -· l -· 

\ . : 

1 .47 (Eaarlon'i ' 19/4 1 58 7 'b:pr:ming v.d.Aart 
Sportp.) 

1.48 (H8.a:rlem 11/6 1 58? Nationale avond-" 
wedstrijden) 

ONZE BOSLOOP VAN 8 föbruari ~ 

Hoewel nog wat slaperig en mo e: van het f'oostvioren waren we dia zondag-· 
morgen toch nog in groten getale aangetreden voor onzo bosloop? die dit jaar 9 

in tegonstolling tot de andere~ eon individueel trekje had. 
Omdat do ruimte boperkt is? kunncm w 1J geen uitvoerig verslag hier-· 

van opnemon? daarom met0crn maar do ui tslagem 

1. N.Dalman 
2 o JJJ.o Bo ons 
3 o lI o Buic 
4. IoHavcrman 
5 o H. Bo.::;k 
60 11.Hooboor 
7. A.Schoutcm 
8. Nl. den Oud en 
9. JoBulten 

100 M.Nooko 
11 o }"Jl oHoss ols 
120 L.Buck.:Jr 

1.33 
103308 

400 I!i . Dam.os Niouwoling~Y1:g 

1. T.v.~.Aar 1.31.6 
2. K.Fonnis 1.34.1 
3. J:Lv.PotG~'jom 

'1. L. PlugbO C:l r 
2. J11. Piorhagon 
3. J .Dob!Jelaa,r 
4. A.Ponnarts 
5. L. Vcwrman 
6. B.Vissor 
7. I. Dank:meyer 
8, G.Hoond.:;:rdos 
9. L.v.d.Vosse 

10. W.Hoobe 

ISOO E. D~mos Wor~stri_jdp~~K~ 
1 o Til o Ort 
2. P.v.Egmond 
3. T.v. Wav c3ren 

1.49 
1.50 
1. 51 



VGrvolg _ uj:-~21-:~_B'OJl_Bo~loo.12. ' 

4Q.Q_ n o_._S..§.:~:?_S _ _;i ~: u_v~:.:; ~· i 12[.' G 11 z 

4o Ko I ,T s on(á jk 
5o S o ~~Cf.1. (~ffor 

60 Go Vcr b uC' :1. 
7 c VV ov o 0 .·jz c: ·:J l ::,n.d 
8 o 'JVo t .:m llcs ch 
9 0 w 0 l'fI1.1 l LL ", l' 

.6 qg_ J';.: '.'.....!~:~o E __ yz~.f'!..:~ tEU dJ21.')_c;_g_ 3 

4o AoS c:i:i. J.l..:;:r t 
5 0 ~ilo I 'lG .)~ï 0 3 

6 0 _•Lirool s 
'7 0 G oV3r L1C2T' On 

--·---·-··--·--------· 

is g BLCI~CJ I ERKUN S T GB-~ ·:::v--:; , 

Pijl s l aan 27, Ha~rl ~m 

:sR WORD'J:' GJ:Jï'LlTIG'I'fiJitno o o, ", " , o" . ", o o 

Dato o"" "" Ria in ho t d onlrnr word e:ozot bij h ·.; ·:; opcrn.rn v l.n do f oos-'cav ond , 
z od a t zo al t u:rond0 op de toksb t o ch ni e t s kon z i en" 

Datoo•ooo Da woens~agavondtraining voor do dames concurr~nti ~ krijgt van 
de t o l evisL,; " 

Datooo•oo Ri o van Drunen alle At~odas -·clubbladen heeft l a t en i nbinden. 

Dato• • O•• we allemaa l op 2 o Pa a sdag moe naar Zantvoort g a ano 

Dato • • • o " d0 wedu;tl'~. ~dpl oog 22. l :Iao..rt omll t:rra ini.ng_sweds t:!fi id hoeft bij D:EM. 

Dat.o.oo• Lie s an Helga wo l oe n c ompl i m3nt v erdienen voor he t k ourigo 
op:cuim.:;n v ::m onz; e i 1kl eclö.kamor " o 

Dato o , , , o Willc,mi on nu al wo ur pi jn i n haar r)uik h o ~ft v oor clG fe .:;s tavond 
v a n h 3 t v o.l gondc j a ar o 

Dr. t, o o o. o eon 11 v rooillde h0e r 11 ha.ar heoft opgobold e n c on c omplimont ma.akte 
ov.)r d G g o 0d e av ond. 

Dat. o o o o o do huwolijks vol trekking tu13 s en Toot Cl1apol en Ha n v a n Bergen op 
d i ns d3g 17 ma a rt om h a l f twa a lf t on s tad~1i ze zal plaats vindano 

Da to , , o o o A'l'J' IOF~S bij d J vij f groots t e v arcmj_g ingcn v a n Noor d- Holl il.nd h oor t . 



Voor do ninuwolingom 

de contributie b0draagt: 
ad.spiJ:·anton v/a 9 t/rn 12 
juniorc:m. v/a 12 t/rn 16 

jé.1[\r 
jac,r 

s oni ,Jron v/ a 1 7 jaar· 

BoJ:Lj_e al_]:E_hsit bc_czi t_'C~= 

clubbrookjo 9 

ombloom 9 

cJ.u.birisigno 9 

A voor j,; trainingspak 9 

f 2975 
f 0 9 B5 
.f l 9·· 

gr2 b.s 

f 09 70 
f 1 9 f:.O 
f ·1975 

~;.-" 
, ·-.y,.'-,, "' 

, ,;f "•· 1;N t\ 
;.._-. "'I' '11,ll 

' .- /, ··~ .·-·· . ,, /). 
. " k / • ..... .. .'""~·w ~ -~-,---·-c'.·:t· 

' . ·- + ...... . ... ;\ •• \ . i '..,,-~/ ,_ ... :-:-., 
!.: j .,/ . 

ij l I 1; I 
/~ f' :p,f ) l~i~~~'. 
;" .:- ~ .~... ".--~ 
1 • '\;_-::·· ·._ ··~-- ·..-;;:-_\ 
t, 1 \. .·, -~····----:.':!.:..- .• "_ ... ' "-

' . . ,1 ...,. \. ___ ::.._ --'"-~~.~ ·-'··· , _ I '\! \ ·:. '' . ·- ._...,.. __ ___________ : •· 

. \ . .''.~ . 

Hier zi Jn wo dan woor mot ons nsto,rt j e 11 on i:.: bo;<~in cleze k oor mot 
iots minder pre ttigs. Zoals jnllio wo1licht gomGrkt llcbiJ:m 9 zijn or ••• 5 •. , 
adspire,nton van ;1Atmodos" g::;stuu:;:d. 

H.Jt is jammor 9 do,t dit moCJts voorkomcm 9 maD,r a2.ngozi '.rn d.o dosbe
troffondo meisjos er oon gcwoonto van maakten cm vol~cms o.fs :praak do tra ining 
in do war te sturcn 9 konden wij in h :)t belang van 11Atrnccles :i niet and0rs han
del on. 

La:::. t cli t voor jullie con vm,arschuwing zijn. NLl. tuurlijk kom je op 
do VGroniging ook vooi' jo plozior 9 maar do ho0fdzaak is traimrn 9 trainen! 1 ! 

JulliÖ h eblxm natuurlijk in h ot c1ub1:ilad ccl:Jzcn ovor do feestavond 
on goda cht 9 dat viert maar fuost, maar wij staan er naast . Mis poos •••• 
Voor jullL) komt or con n.part avondje . Do juioto de,tum is nog niet bokcmd, 
d o ch hot wcrdt nc-t Fasen. Wo g,:;,an ki0non on ••.•• nu ik v ,)rtol niuts moor 9 

julli0 zult wd-i,icn. 
D'J toocangsrrijs bodrac,gt 6:fm kwartje. 

J\; mag vriondinn .; tj::;:..i 9 die intorcssG vcor Atr;10dos hobbon 9 m0obrongon. 
Als or m;:üE:jos zijn die i ots 11:.r·er3t :::ron o :::i hot golJiod van muziok 9 

zin~on 9 onz. ;;v:Jn cpg:;v ,:m bij mi j 9 ·misschien kunnen wo er i o ts 1 cuks van maken! 
Intuss\;n hcbb·:.m wo woor onigo niouwo. ad.spirant jou kunnen 1Jogroetc.m 9 

mf\.ar jullie w0ot 9 or kunnen or nog s tQoc1s bij? vocra.l vo.n .z. on .l_ÇJ_ j ao.r. 
Doo j o bost v oe r j o club on breng ze e on koortjo moa . 

Uoi s j os t ot do voleondo koor. 

Mevrouw Wil . 
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SPOTIT ALS OHTSPAl:NING. 
--~- ....-.,.,,.., ..... _-- ... --.&·- .--.---

Na een hele week m1Jn hoofd en hersens te hebben ingespannen 
èn op een bank of stoel to hebben gezeten, ga ik 's Zondagsmorgens mijn 
body wat trainen. 

In hot duinterrein van CIOS is 0 ~7.,, 
daar een prachtige gelegenheid voor. Onder . ~::ç~~ , ,_ 
leiding van een trainer gaan we ons hGle- )Jt_1--t :. \1;1 :;~' A , 1 ~-~J.1-,-1J:,, 
maal ontspannen en lopen we.t we kunnen, tt· , /: . -:"" ,--(4'...._ p,_ "'~-{, 
duin op,/ duin af 9 zod:i t je sorüs in konijnen- 1, ; ;,'. ~ "\. . . , ~--- Ji <:ç:; 
afval trapt en als je vrat te vJ.ug viilt zijn f_i/ ~\ï·;~_Wl/0 "'"..•· -- · 
erin valt, maar daar is do was goed voor. -

Als we lekker los gehold zijn, gaan v1e o..ndere oefeningen doen, 
b.v. speerworpon met een stalen-of bamboos:poGro 

Ik donk dan, dat ik do godin van do j::i,cht "DIANA" ben en worp 
hem zo ver als ik raaar kan 9 maar dat is jammergenoog niet zo ver. 

Wo doen ook aan discuswerpon, kogelstoten en bnlspolen of 
gewoon grondoefeningen, do.t is elke week wat anders. Als ik dan om 12 uur 
thuiskom, on na lekker gedoucht to hebben, aan een kopje koffie zit, voel 
ik me hoorlijk opgeruimd on fris, on kan ik weer eon hel3 week, mot frisse 
moed alles in mijn hoofd stampen. 

EEN C-L'!EISJE. 

Keurig Fieneke! 

Wie waagt zich or de volgende koer aan? 

Op veler verzoek volgt hier hot op0ningslied van de feestavond. 
Wijzeg Hot ding Tokstg W.v.Opzeeland 

Goedenavond gasten allemaal 9 Wo wonen in een sportstad lui 9 

U ziet ons hior weer staan. Al zie je dat ni e t zo. 
We zotten eGn good feest op t ouw9 Want we tr::ünon op 1 n koeienvJld, 
daar kunt U van op aan. 1 n sintelbaan, 't gaat slow. 
Go schoolde krachten zijn we ni e t, ~JL.;i,ar misschien, dat er over twintig 
Doch we hebben hard geworkt. Aangelegd wordt, con alras (jaar 
We brengen U een avond van plezier,) Tot zolang knoei en we maar door) 2 
Die do Atmodes-band weer sterkt.) 2 x En lopen op 't gras! ! ! ) x 

Het l open zit ons in 't bloed 9 

We zijn bekend op de sintelbaan. 
En gaat ' t soms eens minder goed 9 

komaan, dan heus geen traan. 
Wiaar alléz, do sport nu over boord 
We starten me t voel geluid, 
En is de zaa l ons s oms t e klein9 

Dan brekon we hem uit!!! ! 
11 
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Els Boom;. 

" DE ViJOHZITST!iR AAN 't v'!OURD. 

All o voorbersidingon voor hot wodstrijdscizoen ZlJn wcor begonnen 
or1 "'G popelen om o.1zo spikss aa,n to tr0kk.:m om onze krach-èr.> n te gaa.n boproe
\·· ·:; ·:~ :.;T) d.3 di VGI'SO :TL1 mmors 0 

De moisjns dio al eerder a~n wed.strijden hcbbJn me egedaan, zien 
vi ~:i r:ern:m van ni8uwc rocorcls cm v:.;rbeto;ring van eig.an prostati cs, terwijl de 
,r.-;. J'~ ' ;GlingGn VOl spa.nning na'1r hun 80l~St8 wedstrijd Ui tzi on. 

Wij als b s stuursl Jd,m ond argáan di o spanning ook en hoiion, dat hot 
a.s. wodstrijdaeizo0n ook voor Atmodos zoor succJsvol zal zijn. 

Mot eb ov0rwinning in do bos cstafotte te Rijswijk zetten wij het 
so~z~on al good in on de tolovisi3 zorcda voor eon prachtigo propaganda voor 
cnzó vereniging door flits~n van doza wedstrijd to govon. 

Onze w3df.::trijdsucrotarc ss.:i wij:::it ,üclorél in 't blad op d0 vorplich
ti~gon dio men op zich noJmt als ma n a a n wodstrijd 2n wil d o olncmJn. 
E ·,1·: d .".a rva n ia d 8 klcJdir;g . Ook daar vvorcH we0r str::;ng op golot. Als ik zo onzo 
p.Locg op o Jn wedstrijd zi a lopen, da n zwolt m'n hart van trots, zo keurig on 
un~f~rm zien onzo meisjes or uit on dat will~n wij zo houdan. Kijk dus al je 
s:p~ül..m good nr:. on laa t h)t er niot op a a nkomen, dat jG b.v. vlak voor een 
w,Jdstri jd 6011 A mot v oilir,h0idsspe ld0ll:f op jo pak moet beve stigen. 

Zorg dat j "; lichaamli jk en m::::nta:=ü kl -:vu b ont voor d0 start. Dit 
bo:".'eik j3 door oen gerGg Jld0 11.rnfwi jzc on vooral om voor clJ wods cri jddag bij
ti Jd8 naa r bod te gaan en ja gocd to concontroran. Sla geon training ovor, 
w:1 ~~+; wil je wa t ·b·.; r oikc n 9 d.2,n is tr3.inon 9 train3n het devie s. 

Verdor wil ik het nog OY.Jn lL:Jl)bm ov .. ;r hot mat;riaal van ons on 
da-t wij van d'J g";m·Jcnto in brnikLlcn l;:tobbon. 
'!:•:"' ·wi ;ils wordt c.r v0ol t ·1 nonchal;::i.nt rnoo omgosprongon . J\lbn g obruikt soms eon 
~~~ c~ nls pol s 1ok an mo n staat or nie t bij stil da t dit v ool gold kost. Voor 
o .;;; s:po8r b a t a1on wc,J f 42 9-. Ook zijn er m;;isj os bij, diu op hun oig:::m s:pullon 
u.'-'t c.Ts t zuinig z ':. jn ~ doch mot di e; van o .:in andorclèáil:,:oh 'i is t o ch niet van, mij. 
J 1.::.ist d 2,n mo.:d~ rn :; r: cl;; ui t ,;r~tG voorz:'Lchtigh.aid 0n zuinighuid be trachten. Ge
truiktu Sti1rtblo~c'\<:on 9 hord.:m, etcv WOrd on dikwijls aohoWo in do kist 11 g,:isrnoten 11 

L:-v.ttst nog rauktJ or aan kogol w::ig in h :! t z.and. lVfon roldG z3 d o 11J3linkort 11 af. 
Op doz c In'l,ni ·::> r ;kan h ::i t nLJt and:.:rs of h a t matoriao.l raakt weg. Probeor in hot 
v Jrvol5· t :-; d .J ru~cm bij wat j o doo-:;, H Jlp olk':l,~~r Gr man,r cFtn h orinnoron. Want 
raakt or d oor s lordigheid of onvoorzichtigh ;Jid L lts stuk of in hot ongor od o 9 

da n z :ü dit d oor do b )trokk0n pe r s oon v 0rgo2d moo t 3n word0n. 
/ --·- ----· ........ ··---7 · 11 ~ 

, // \ , . . 1 r'' .., . 
.f-~~--,--==----- " .~( fi : I.: J .. 
1 ! IÁO' hf;. , tl• 
i ·-------.. l "I' I ~ r111 v 1 1 ( '.->,·'· (.O .)\ \ ; / N \• . i" ,jt) 
r <r. · '- '( C1 . 0 1 " ' 1~1 · " 
i '(/,(;-..,; i ( ·.i 1'1 l / cv 
t ~.i'")· ···· J.~~~_,.. . r \ '·· .. " .. ________ ...,.. l 
;------· ---~.._.. .... :. 

Voorzitster 9 

Ria Ilif.810]-])3 VOS. 
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HET SF.CR~TARIAAT :MBLDT: 

Tonny Bourna n e n Fartj o Wijkhuiz on h ebbon d o wons to kennen gegoven 
ë, ;1 t 7,ij zic~1 voorlopig uit h 3t bes tuur will en t erug tr okk ::n? W3g::ms drukke 
v1•c::-1c~3 aamh .:;d ono Mart zal o ch tor \7e l v oor ho t ma t .:;rüi,al bli jv.:m zorgdr:tgon? tor
w j jl Ton do varz ondi~g van h ~ t clubbla d vo or haar r ek ening blij f t nemen. 

Ton on l~Iart wij da nken jull io voor do workzaamhocl on als bestuurslid 
verricht on het is prJtbg to wo t :m, da, t wo altijd op jullio mCJ d oworking kun
non rok ,Jnon. 

Namon:; hot Bestuur 
dor H.D.A.V. "ATi\~OD ~S " 

];l. A. InokG - d o Vo s . 

Do in ons vorig 3 clubbla d gopublice ordo leden zijn in onzo voroni
g2.ng opgcnomon. 

y_? or r;este ld 2.ls ni::mw lid: 

l\:l o BO G S 

:S . Cl:.ms 
H. v. cl . Mr"ne.kk2r 
I~ . Jl,.f.idd. _mdorp 
Fo Moorb::;.::;k 
L .v.Hh::;on :::; n 

E , Hoa tmer lientjox 
L ~'.0 ring. 

30-12- 46 
(ad2p) 22- 6-49 

1- 8- 44 
( adsp) 25- 9- 50 

7- 4- 45 
27- 2- 45 

E. Smit-v.Potigom 
L Stathi 
H. Stonis 
J. TirlllHGrma n 
M. Willomse 

13-8-37 
31-1-49 

1-6-42 
22-2- 43 

( adsp) 2- 11 - 48 

Wij zogg·:.m U b;:iidon hart oli jk d~nk voor Uw financi .::; l o st0un. 

'J't- ;~ "T:NTf\J G: 

Me t ing~ng v a n 1 mei a.s. begint do zomertraining . 
Da zaaltraining o n d e tra ining op h e t CIOS komon dus t o V3rvall en. 

Do tr1iningsa vond on zijn: 

's Dinsdagsavonds 
1 s Wooncda gsmidclqgs 
's Woensdag savonds 
's Vrijdègsavo~ds 

7-9 u. allo l od on v. a . 12 ja~r 
2- 3.30 u. ads pira nt0n 
7-9 u. spe cial 0 weds trijdploe g 
7-9 u. all o l od en v. a . 12 jaa r 

Sportvold KLEVERLAAN. 
id om 
id om 

Van OOST ~N Do BRUYNSrl'RAAT. 

DINSDAGAVOND ..2..J~2:.o i is or wagons h o t l:i ·w r i j d.ine s foest ,g_ocn tra ine n. 

'SLAGZIN VAN ])3 MAAND! 

- 3-
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clü ob::•_·ook jo? 
om ·:1.L ,, ·:.m9 

c1 '_1 ~ünsi gföJ 9 

jaa r 
j aa:r 

f 0,70 
f 1940 
f 1? 75 

A v oor jo trainingspak, 

f 2, 75 
f 0985 
f 1 , 
gr2, tis 

D'.3 v ol g0nrl-.; l ·,;don h s bb cm hun guld•:;n van d o Z:i.,ndvo ortwn ndoling 
in hJt j sugdfo nds g~G t ort : 

r:: c IJs c;ncl i j lc 
Wovan Aof; 
Go li o:;,·!::i oon 
ToVo cl oAar 
IL v o Wi j:k:: J.rni z ::;n 

Lo Vo Wi ~ik~mi z.m 

'l'o Bouman 
r~1 "o Vo V.Tav·,JI )Cn 
J o v. c: o Lé'èan 
l!J o i;I_o Gij (3S 

HoA:runds 
Eod J Graa f 

13. v oSJotcm 
N . Jfa.g tir1gius 
ToJ s nsua 

volgondo 
f 1 9 ·-

gift on waren ro..;ds binnongGkomon~ 

T. Vo WO.V (ff (m 

K. Vo Opz ooürnd f 5? -
Na mGns onz s EART~~~LIJK DANK o 

VAN HsT 1iT};D::lTRUDFHONTo --------
Ja, h ot is dQn oindolijk wo or zo var dat voor ons h o t wcdstrijdsoi

zo on 8.anï'l::-cc1'.': t on dJ1t b otob31lt 9 déd d ogonon clie de z o zomer o.an wodstri jd;Jn 
c cc;J zu1 >.,n ~~, ,;1ncrn IJ;l.n dit stukj o ho.Jl goe de nota di ofü3n t o n om:;n o 
::=iit gc 1rLt ;:-~ ét. · 0.-• :p"i;c] _ j ;jk voora l voor d ·J ni :m wolingcm 9 maP..r ook vo or d o g oroutinoor-
d s w--:rJ s tTi ~c\. é;, ~b L,1~ :J ;3 ~an hot no g wol oo ns nuttig zijn om a a n h o t oon on and or 
11 c~r· ~-~nn0r c~ t _;: ~ .J· '; ~d0 11." 

1 . Wo~~ J or j 0 a~n oon wodstrijd ~ot vriJc inschrijving d oo l wilt nomon 
(ch t. ü i g?:~'.:!. Ycr ;. lj_ch t) la'1 t j o je bij mi j hi ervoor ins chrijve n. 
Heb ~ o ;U -~ :J ·?cL ·1.11 9 dan b :Jn j o V'?}'lJlicl1t op t e konn n 9 wa nt blijf j o zond e r gol
cli g:J r :Jfüm v.'U-l, , 1~ c»~l l .:;gt d -::: K. 1L L o Uo ons oen b oc to van f 19- op 9 dio wij OlJ do 
por s oon in l::-''JS ~. ::;, ~) v orha l c no 

Diè~" lS :::n~ no g h ; t i nschri jfg ::; ld 9 dit g a , .t p or nummer on wordt door 
do orga ni s;;r c:t:•'- _; 'ïOr oniging vastg:rn t c ld o H0t inschri jfc;o1d v a n d o d oor jouw 
ingo s chravQn mu02sr a b on j o in i cd or g ov Bl v or plich t to v ol doen. 
t :oclrt ;j :: ; : :;: 1 ~c:".' c~o or ziekt :; v crhindord zi jn 9 laé'. t dit mij clan tijdig wutono 
Vlo lamn~,r.·_ ':'c J ~' ~ c~o.or uo n hol ·Jbo ol na :;,·ighoid voorK:omon. 
Uit bcvJ~~~ ~rniJ bl ijkt dus 9 dat j o wo l go od mo u t ov or wog on v66r j u inschri j ft 
of j e d .::; c •.' r1s )Cj_Uc n ti . .J s kunt ae:i.nva1,::cêl c no 
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V:anncor jo dus bcrnt ingos chrov .m voor oon bo:pao,ldo w8dstri jd, dan 
ka:1 j.; op do l~r. tsto ~in:Î:_E.fl voor d.:;z,, wJd.stri jd bij mij je do :;lnomJrsboYrijs 
afliEüon. ]i t l1ob j .:; nodig, daar hi .;r 1.ll.:; cog,;vons (o.a. d o numm.::;rs wn.arD..an 
j1 d.:;olneomt, vertrektijd, onz.) opsta~n. Biorvoor di on jo z olf zorg to dragen, 
Vi3.nt Wij or :mg:::n j_; ddZG kr;.art ni Jt achtorne .• 
Bij wog'blij··.;-on zull e n wij h8t oxcuns va.n ilik wis t van ni ots;' niGt kunne n aan
va1rdon en volgt do bo 8 t o van f 1, - . 

2. Dan st3ppon wo nog ovon ovor n~ar d u kl oding. 
Om to b ogi nn::m hoort :;r· oon A op do rug vin jo tro.iningsblouso on v orvolgons 
verschi j n jo dan i n o::m clubbro e:kj.J o;ri vdt shirt, rnCJ t omblo :;n1 op de link .Jrzijd·? , 
aan do start. ( Clubbro okj G, ombloorn en A zijn bij \7illomi 'm s te:ods vorkri jt;bac::..r) 

Ja on nu d cmk j o d .J. t j e or bont, ma2,r no,; hoor! Want zolfs yoilig
hcidsspoldon b ohor c n nog tot j o wedstrijduitrusting. ]azo zijn or n.l. voor om 
je rugnunun Jr t o b :rv-ostig.:m on tronwom; zo kunnen ov ongoo1l wol 013ns handig 
zijn. Om deze dinge n vooral ni e t t J vorgctc n (do orvaring is , d~t zo nog wol 
oons ontbrobm) g .ê.E.?l t ~2. §~ do binnJn.Y.: :mt v ::rn j_o_ tr .·';}ni.r:C~P~ck . 

. ~ Tot slot wil ik or nog Qvcn op wijzon, dat jo 
"t;=:s-____......, _,,,..'\'/~ \ s toocls tijdig bij do do :)r. jouvv af t ,2 workon nurn-

CJ -:r:::/ "" xi~V\\ mJrs [1,anw...; zi g mo:;t zijn. Komt hJt zo ui t9 dat je 

~ \;-1\.\.~ t wo:J nummors (b.v . v.3r - on hoogs:rringon) t Jgolijk 
"'\ 0 ~fP't!L moot v;::,rworl;::Du. 9 stel chn h ot jur~rlicl van ver-. dl .,,.---~. "< springe n or op tijd vi'.1n in k ::mnil; d ::d j\) op dat 

~ ~ ~ mcmcnt mot hoogaprin30n bozig bont. 
: ..,....;'.'(~, Als j:) lli t na.JE'. .::. t kan m.m ook hiCJrvoor oon bootc~ 

•• • 
1
qJ'lfi'i1\1 • U... o , ] 1 o m· ~ ' ' lo ht r al·t1' J'd f( i'l P.L Jgi;; m . o ... o pnu, ,n;_:ro n o o on u c .J 

~~ ~ t ~ 1 vocrT 2.ng bc..von de r,nclor2 nurmn,::.rs . 
1 ,_=..)__ ~. " ,.J A \. " - ~ HJt i~~ vvT.._;l oon r,; 'Jlcs van waarschu;~in-' \'\\15~"~~:~~::.; g:.:m .Jn a c;,nwi jzin,-s : n g0worcLm, ma, ;},r d ;gcn on dio 

~' l't y ,i;_ • ./ , / ,,..,.- \. <'' '{ . 
~,~,....·"/ï-1~/"<_d,~' ,..,./. · or al IHenig,; vr~clst rijd. O}) h0blY.;n zi tton woton 9 

• \j".-:. /J " .._, ..,,. • ' 1 •· 'L·~I' '~ dr:è t h :; t m;-;t o .rn l)c :~,t j:::; opl ott ondh.J ic1 h eus wo 
L moovalt om ni~t s met do schr ikaanjagonda bootcs 

t ::: mak ~m to h .:) b b 311. 

Hioronder volgt nog oon klaino uitoonzotting bctroffo nd J de klass o-
ind cJ.inge 
Je juniores zijn vordoold . " . . 

1D~ R.-IP.GlG JOS 

B-moisje:s 
C-I-mc;is · •. :::s 
C-I}-rnois Jos 

1 sJpt ombor 12 jaa r wordon. 

1941-1942 
1943·-1944 
1945-1946 
die in 1947 in d J pori odo 1 mei 

Bij d~: seniore s gae,t mon niet van d e lco f tijcl 9 dr::ch van do prosta
tios uit. Alr. nL:"uw0ling bogin j o a I tijd in d o D~kl c:,s s J en voorts g.Jld t hot 
volg _mdc~ J3 A C B D C 

100 ]'~ 

200 M 
800 II 

IJO L1 ho1..:cl ;:m 

1.2. 7 ~ 13. 3 
26,6 27.6 

2.30.0 2. 40 .0 

14. 0 
30.0 

1 2 0 6 1 3. 4 ·~ 1 4 0 2 
vers pringen 5.20 4.90 4.50 
hoogspringen 1.47 1. 40 1.30 
spoorworpe n 34.0 30.0 26.0 
discusworpon 35.0 31.0 27.0 
kogolstot on 11.0 10.0 9.0 

Zo on nu mao.r zo v co l mo:-soli jk a2',n woè,s tri jd~:n d ::; olnomen, want daar 
doo ja d0 moosto r cut ino op . 

IJ;;: b :m ho ·Jl optirnis tis ch voor clo~~o .z;omcr 9 hob n. 1. r .; cordformuli0ron 
aangovraacd. 

Voor wi e zal do oorsto gebruikt wordon? 
Dus allemaa l 9 VE";l, SUCC;ï;S. Tonny Jansma. 
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Zondas 12 a pril is b ,r;list oon d;i,tum dio niot vlug v orgoton Z2.l 
wordon. Hot •Nes c J n moostorlijk1:J dz~g 9 st:c·aLmcl w.y3r on volop <'Wn. 
Mo t onze "AtrnccL;s v-vag,m;1 v ortrokkon wo 1 s morgcn1s om oon uur of olf. 
Hot mag g•JZC;~~cl , cLè t one au. t o::1oubila i r o:mvouc:'_ i g àf wn,s 9 wo hndd.:m h 2 t niot 
boto :;,~ k 1_mnc;n tx·offo n. 3 r war .:m ho;:,;rli j ko bc1 nkjos 9 on km:;s oriB f abri c znrdcm wo 
zelf vmL 

D o h o0n1,;·;cg vorli .Jp h o·J l rus tig 9 h o t wri,, s ;:;cm en al c onc dntra ti :i v oor 
d o b3l"'.ngrijk0 bosloop. Om tw;:,2,l f uur zoucLn vrJ 01i h:;t l 'nidgnod 'l1on Worvo bo
ginnon mJ t do wods tri jd . Hot i s t o bJgrijpon, d~t wo nogal i n d 0 r~ts z~ton 
t oon wo om h~lf tw~Rlf n og ergens in DarrH~~g r Jdon. Er z a t niets ande r s op 
dtm on zc:; bus als kl Jodk ar,10r tD g::,c:m g c:brPik Jn . HJt WGr cl oon gcst0mrn1; l 9 niet 
mo o i rno:;r en onze i;ng;-'n stoof v n.n clc e ne 11J>1.r d ,;; e,m:or .J kr:,nt v 'ln d.o wcg 9 

lichtelijk ov0rdrovcn n~tuurlijk, Onza v sBr d i go chauff~1r, do hoer Toou wcn, 
rc.C:.d ~; on:J r:::;t,. cc! s 1üt cio ha,cholijk2t 3 siti,,wti :Js. 
Wol intoJ· ~s~an~ misschi en is Gv cn op t o mcrk~n, d a t onze auto acht r amen bezat, 
vie r aan cl~0 k~nt, zcdat d J Hagnna~rs v~n een boei ond schm1wspol k nnd J n genie
t en on h 'J t g . .) Li, al~lc~or n:ct ond0r ju1·k on r.i0t V'1n d G lucht wo.s . Een nog::ü j onge 
Hagena'1r 9 di.:; p al' 011e0luk onz e richting uitkock 9 werd 1Nn,t wit j,,;s om d o n ous on 
dra"lid·J uo t ()On i~uk :;;;i: jn höofd do a ncl_orc. kant op. Zo zijn d ·J Hag::maars ! 

Eonm~~l a~ngJkomon op hot doel van 
bestemming stortt ;m _wi j ons uit do wag,:;n " on 
gingen z o snol w0 korni ;rn h o t parcours v0rk0~1- . 

.,.__..~_.,_.~ ........ -----------~ 
V?.n c~o st<:.rt e,f t o t cl o 1 o wissol vns hot oon -~'\ 
bcga=~.nb:t1n stuk gr oncl. U.:::t rmd li q;> verder ~ ~ ) 

, , , 1 k , b , , 1"f4, .,,.,~ } tuss .:m ora n,J . .:;wimp0 s, .:normc :n r: n on ur aJOS . , l '{ 
door cv0r :Jon vo~ tb'Ü v ol cljo . Dan 8 Chtor kwam ';/)\~;;:.. 
or con stuk: g r cts 9 w t<'tr s ·coods o;m asfo.l tpa~,cljo~:.1 j~'-:_ ·(J. 
dwn,rs doorhocm 1icp. Hot is voor t ;; stollcm? 1,. "' , 

d a t di t ovon oen goh cbbol is gowecs t. 
Onzo p l oeg kw2dn uit in clo 2 e s ori o tog,-m 
11 Siomo " uit Don Haag . Ifo t is misDchi on 
wol ovon l ouk t o schrijvon hoc h o t ~ij d9 
wissels tcoging. 
Een h oor , ~at p a t 1 VfO Gg aan 56n van onzo 
l copstGr s :1v2"n wa:J.,k;"~ v or ")niging bont U?" 
Vol trots w.:;rd or v or t oldg 11Atmoclo s " uit 

d o h our, 

'•. 

word or goantwoorclg ;'Uw algemon·J ontvrikkoling 

di tnméè l zonclör pot 9 dio nogal dom opm0r kto g 11 0 ja 9 

A trnodos 9 d a t is d t.. t mannot j o van do maan~' Raro monson 
op d,:;zo worold ~ 
Om all o bij zo11cl0rhcdon nu maar v erdor a chtorwogo to 
l a t ,m, wo kwamen clus uit in cl <) 2o s oric. 
Na a fl oop stonden w0 bij olkaa r on h oordon 9 dat wc 
do snolsto tijd golopon hadden. Wo stondon t o juichen 
on t o springon 9 da t d e cro cusson uit ho t g r as vloge n. 
Eon ma n c or mot filmtoostol vroeg of wij soms gewonnen 
h acldon 7 moet j o m,;om'll~cn'! Doz,o man watJ v an d ~; to l cvi-
s i o on zo kwame n wc duo '::i avonds op cl ·J film voor d o 
t olovisio . 
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])ri,arno, wordon wo bostor1ücl door krantonmons c3n di.J groepsfoto's wildcm 
hohbon 9 namon n o to JrC: on 9 a ctLJ fo t c 1 s 11':U~1cm 9 onz. Hot was ovorwoldigond. 
Do :pri j uni troilcing uas ncg::tl rusti g 9 wij warc.,n namoli jk clo onigo holo ploog 
dio onzo bot :c: r r<:czau'":nli .-:~c kvi8-1W haJ. on . ...... -

_, - .~· . . -~~" . 
Do tijd tlio v cor onG viaS afgoclruk tg mi n . 44.8 §:.-'~-.--( wa.s niot al-

10 ,Jn do bost e: pr ostatio v an cl i .J miè.do.g 9 ma'1.r t .:;go li jk: do sn:üs t o tijd die ooit 
bij d.3ZJ bo ~·3lOO:fKlSt8.fJtto gc; 1~ot0crcl i s . 11 Victc :cta 11 on L.D.A. kwnmon op de 2o on 
3o plaats me t ros pJ cti8vcli jk 1. 47.2 on 1.47.7. 
Tri oc t vo or dozo pl oogJn ia to wc t on 9 dat zij do vorige dag als favorieten go
no o;nd wordm·1 L1 con Haags d c gbl o,d . 

Op u :) t JTugvvcg w;::~r :m vvG v a nz olfr;pr.Jkcml 
door h o t doll ·J h o,-;n on monigoon zal god.e"cht h 0bbon 
d e. t or con f-1tol wildo dior ,.:m l osg:Jbrok0n was , Naar 
laat ZJ r ustig d.:; nkcn 9 want nL;t zij 9 i::1eoar wij hacl
d·-J n di o bos1 or; 1)GS tafot t e-; g l ansri j:C gGiNOnr1Gna 

On.-;; o pl c.cg ll ost rcando uit 'I'on Bomrn.n 9 ]'fiagda Kools 9 

l'hary wm Duff2L:n 9 Iviart Vi!i jkhuüion9 Ell011 Ort 9 

Olga B0rkhLff 9 Lotti Plugboar on J oko Dobba1Rar 9 

zal deze buj_t ::::ngowon :J oponing van ons '.7odcJtrijcl
soizoon niet vlug v or gatan . 

'I' I p 

e, o (';.> L o op 

~1L~J,,L ~~1 
Olga. U & r..$ l. /-\C~ 

Houdt oon speciaal shirt v oor wedstrijd.en. Do boste manier 
om d~~r h~t omblad~ -Op t o bavostigin i s g 
halv,; drukkers op h ,Jt shirt 9 d o and.orG halve dolen aan jo 

.('1';..-...,~--· :~-- -· ··---1-
,"" 

Zonclag 10 moi komt hot Hcttordamso "Victori a 11 bij ons op b c,zook 
on Yiü:r:'d t 01~ wo .:;r oen duolmoot gehoud :m OJ? hot sportvo1d aan do Klover laan, 
Aan,..rar16 · 1 ~ i.1-:.r" 

In 1957 ·3:i.ndigdon wij gdijk 9 hot y.o+ig jaa r 'bracht ons cl ,3 ovor
winnj_nc on wi .:' b1:r;h;p pçi. tuurli jk 9 clc. t wij: ook dj_ t jaa.r vmcn~ mJt de or;)po.lm 
zullon ga:u'1 ';; s1:"L jl~çin. 

:r:ot prcjgramraa .is als volgt sam~ngoE1 t olclz 

mo_~b1_,Qg 
60 M. ~ v or - on hoogspringen kogol 4 x 60 m. 
m.Ji~ ]g 

80lv1 • .::-Vor- Jn hoogsp:r:ingon k ogo l - discus worpo n - 4 x 80 M. 

moj_s j o s A: 
100 M.- vo+- on hoogsp+ingo n - koge l - discusvvorpon- sp.Jorwo;rpcm -~ 4 x 100 M. 

darne s g 

100 îiJ. . - 200 11 . - vor- on h oogspringon 9 kogo l - dj_scus- 0n spoorworpon 
4 x 100 11[ . 

Op olk nummer komon drie dcolnoomctors per voroniging uit. 
Sr zullon nog onkolo s olGctJ.owcclstri jéL.:;n f,\Jhoudon worc3.o n 9 wn.nt wij moeten na
tuurlijk mot oen zo stork mogelijke ploog ui t komen. 

Houdt alLm 10 m::;i vrij 9 vmnt zit j .J n i ot in clo pl00g 9 dan hobbon 
wc jo toch nodig als supportst or. 
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FRRSOWALIAg -·------
G:TBOR°SNg 

Uit Amst0r<1am krogon w~j bericht van de goboorto vn.n. George Hondrik9 
zoon van d2 !'Lo,~,.illn Cohcn. 

Ri 1:;;t JO cm :Don onze )1art,3li jke 
gelukwensen namens de goh0le Atmodosscharo. 

Van t=a.ch t;_;ld Bartstra-Hoogcween 
ontvingen wij de r.ö'J[;rJ::_:;_ jko tijding van do 
geboorto van ecm t.wc.: ,_ ·lL1g 9 Nol en Jan Stcffon. 

IJauL~·Jlci. v; .c.:r jou en ·je r,m.n do har
telijke folicitatio~ en wo hopon 9 dat jullio 
spruiten in gezondheid zullon opgroeien. 

Dinsdag 21 april is onze donhtrico 
on oud lid Hannic Mmit ( '~~ in hot huwelijks-

··' 
bootje gestapt mot Jac Hoetmor. 

lian~ie o~ Jac ontvang van bestuur 
(en bekende leden) do boste wensen. 

CLlIBBHOEKJ~S i 

Op hot brookenatolier is ond~r hoogspanning goworkt 9 zodat alle 
maten weer voorradig zijn. Zorg bijtijds in hot bozit to zijn van eon c1ub
broekje. Prijs f 2 9 75, 

Jullie '"''"tem het 9 op do wedstrijden ~RPLICHT. 
Spihrn zakj3 f 0 9 60~ c:nbloem f 0 985 9 insigne f ·r;:~J;. gra.tis. 

LE es vcr.kri jgbaar bij Wil. 

FH WO:RD'l1 Q:<jFLUIST'BHD •••••• " •••••• 

D.<:L •••••• ~frrk 9 or;rJ"è11ks zijn vorstuikt.) cnkol 9 zijn ploeg niet in de steek 
li ,3t 9 iiQ.:l.T c~;:;. t vw nog ta:cd.cr moes ton "workon 11 d~m andcrr:i. 

Dat ••••.•.• spijkorbrookon niot geschikt zijn om te trainen , 
ju knapt er onherroepelijk uit!!! 

Dat ..•.••.. do A op do rugzijde van j~ trainingsblouse v0rplicht is. 

1 
. ··-------------- ---· _ ._" .... 



C · 
./] ~-

·-7/ 
. ' / ' .,.., 

' ! j--
: I ·--........ , .-•. 
1 ,/ -~ ; ! 

' \ ! ·, ! ,' · • ' / 

',:: ,.;\ /~/ 

"Stil" 

;/ 
/;' 

; 

Do avond o,,;c·on r:1ct oon harclo gongslag. 
ri8p Ri a , ·•.:::.J avo;1d Ddgint. Oh noo ga."!.11 

julli.3 noc; Jin .. "tr ·0v.;n t we,; 1rlinut3n klotson" " 
In dio tW•X3 minv.t::n w;H'd..:m Gr door Nol no c m .' tcH' 

' / ) ,. / 

prijzon noorgnlogd, zodat de tafel ha~st doorzakte van al do dingen dio or op 
stond·)n, 

No. vijf minutm ging 0r oon t woode gongslag 
Ri:i. stond. intuDson druk t ;: schrijvon op oen schooloorcl 
moost komen. Do.t lukt<~ ni:Jt erg, want wij mo.:J st:Jn ha,:i,r 
niet moor zo gcJd wi3t. 

an nu bogon hot echt. 
waar het clublied op 
h olpon 9 omdat ze hot 

Toon wo hot gezonge n haddon, droog Inoke van Aos oon gedicht voor 
van do riclc1 er van Vog0lenzang, dio zo bang in h ·2t donker wos. 
Daarna h2bl;-::m oon paar m )is jGs g ozongon. Wo h,;b"bon ook nog h orsongymnastiek 
godan.n, cln. t was org louk. To,Jn da t. afgolopcm was 9 gingon do winnac:rs van do 
ono ploog trots mut con mooi gl~s nan.r hun plaats, t orwijl d o v~rliozers ean 
bootje tolourge;stold op oun toffoo kauwden. 
Nu kwam hot lang v orwCt.chto d<Jcü van do avond. 
Dat was het kionon. 
Na vool uitlog snapto iodoroon hoo zo hot doon 
mooston. Er wq~d voul guroopon dat Wil c oost 
hussolon. 
Do oarstu prijs was voor Koosjo van Opzool a nd, 
dio tevrodon wet oon wooia bn.l aan ons tafoltjo 
kwam zitton. 

1 1 

- ~ · -,·~~--~~ :. ":_~:-·-~:<_(':::~ ·· ~. '. <f:f ·. ~, . . l . ...1 '. 
"'·< .: ~.i._~~-'.;·;: ,'>~:]L ->· 

Voor do rost waq hot qop ~ovliog na r;i, r du ririjzentafel. Toen o.llo nummers af
gcroopor wa;r yn, l:H)..Cl Ü·c1 0+ 9~)l'). c.; on l ou i{o pri j EJ , 
Do hobb(~\'l ook nqg l~rprmaclo on kouk gehad wat e r g :).GkkGr was 0 

Verdor 4obbon W'" nog lcrnk·:.; spcllotjoB goda.:111 on toen het tijcl was om naar huis 
to gaap, was ' i ;) cl ,;r0011 c::r vn.n ov:irtuigd, clat hot oen lcmka avond gowoost was. 

WDHfR'<JD SCHIPP:3RS. 

Zi 0 zo m~ i~kos 9 d u wintortraining zit or wee r op 9 we gaan weor vol 
goodo rno":cl na <·~ x· ci.(j I(J.,'TV ·-m1A:"N . 

Jullie wo ~ (1n hot 9 , twoo uur aanwozig zijn? want wo h8bben onz() tijd 
hard nodig. D6 c~ronome tors gaan moa, zod~t wo oans op tijd kunnon lopon. 
Do ti jdon db jullü: mak:in za:L i J: not ;r em? zod.a t WJ op h :: t Gind van clo zomer, 
met cl è oncL.:rling:; woel::; tri jd"C)n 9 kunn:m zicm of julli:.; vordoringon llGobe.n gemaakt. 

Vorgoot niet handdoek, zo ori onz. moo to nem0n 9 wan t na aflo~p gaan 
w::;; _ê:llomaal h.')0rlijk ondn· clJ d ouch·_)!!! Pas den hob jo profijt v a n ja training. 
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... 

20 Dei '11FIA 11\/!E~'r 

Vo,n 0 2,gi tta cint 'ving':m wij o Jn ui tnodigin.c om d ·::;cl t e n 3mon ols 
Cl.0rclo t <Jeonu-i;arnls t or a ·:m C\.(;zc trüüraoot? vvolkG 1Ni j natuurlijk mGt plozior 

Het progrP.GllW', luie~ t r.üs v olgt g 

_iJ c.,.1no~ .: 
~f-".".'--)-Î::Î 

! ....... J. ;' 

2('1) 1'1! , 

8.0 Tv.•. hcrcl :::n 
hó o~;'i::; pr:_na:(~ n 
l/ ~; rs:~çn:" ·: :1~~~--lJ. 

S Il ..;;C~L ·uv;:; JÜl1. 

cl=i. :=; ~~.1.:2\\T\'~~ 1:>;;n 

lTI.oj.s ~jos g 
60-lliî-o ~- -
80 ]Ji .., 

vorspringon 
hoc,gc~princon 

clj_ S C1iSVi:JT1)·311 

4 -'•- 80 riio -of 
4 x 100 Ii . 

2 cl0olnü u1n_stc rs per :ri.umr~1cr o 

1ake _';JOUV 

tree~ d \.\ .. 
~ 

1 • 

Aan d::J h 0;J,•_Y1 v a.n dG ui tslaG·::m van 3 0n 10 moi zullon de ploogcn worden samon
gosto:d. Train? dat do ctukkGn e r v~n af vliegen on vorov0r oen plaats in 
ónzo pluog v oor daze w2dstrijJo 

- 3 
10 
20 
24 

31 m:;i 

10 ju pi 
18 juni 
21 juni 
28 juni 

i---------- T I ~ 

1
- Trok d 0 spoor altijd voc,rzicbtig uit d o grond in da 

1 richting zcals hij geprikt tJ0ft on trBp da3rna hot 
1 gac, tjo à.icht. Dit is ho t lxhoucl v an clo s:p0er on van 
! ëL J grasmat . 1 

1 '---------· ------···="'.__.i 

Vcls r:m? 
Hnq,::ç l om ? 

Loid,m 9 

Volson? 
Zaandc.m 7 

Amstorcl'Lm, 

NationalJ 
1 

Avondw.Jdstri jdon 
id om 
rogionalo wocls tri jdcn 
i d om 

1
--------------- AllVJJRT~Wl1I~ 

Monson moot oon fijne smaak, -oton vis uit dezo zaak ! 
N.KLOK & Zn. i Oranjobooms traat 38 9 Haar lom. 

'~~~~~~----~----~----~--~--~~--------------~--~--8-



Pas oon gocd2 ma3.nd golccLn ic ons v orig clubblad ui t gok ornon on hot 
is mal 9 t o ch is or altijd wol iots om ov~r t0 schrijven . 

Allor0 or st onzo Zanclvocrtw~ nrl .oli11e 9 dio is l ot t orli jk on figuurlijk 
in h et watcr govallen 9 do r og on vioi rn::.:t bg,k.ken uit d(:; lucht 9 en d2 t oLJfoon 
mafl,r ra t •a l e nJ ! 
Als ik d::: hoorn opn3.m ging hot ongov~or zog '1Gg,s. t h3t nog cloor? ;' Nu bon ik 
g0cn '1Do Bilt" ik koek dus 0ons naar ü_,; luch t '3n rLJp n<w,r ·binnen ' 'Koo s wa t 
<lonk jo or van? ;r ''Blijft h ozon" 9 klonk hot deskundig. ''Nu jo h()ort h ·ot 9 als 
hot half ti(3n d.roog is kom j,:-; m::lar ", Ho ~)rn op d;:; haA.k. Rrrrrrt 9 t e lofoon. 
"Jij bent ook altijd in r;ospr ck 9 ga.•l.t h -J t nog door'' onz. Binnon hot h al f uur 9 

t wintig koor . Ik stond v o11 .JLL i g cp i nstur t cm, 
lJiz,a:r z o:1d~r 1;okhci cl 7 hot v,-2,s jammer van allo v corb.:;r cüdingan en 

wo zull on n;'.lar he:pon ~ dat h0t volg·:mè. j".é'- r uoo r ge luk h e bben . 
:Son bofj iJ was h ·:;t 9 d <>.t vvo Vri~\clr,gs dr-'.Et r c p mot do j ::::u gd. 5·ing-Jn kicrn:m 9 zodat do 
paas e i tjos 9 kook on \7-9.t di .::is m:; _; r zij 9 uen gcodo b . .::s t::;mrrling v ond.on. 

Intuss0n hooft hot voor ja2r zijn /.,..--- -
introdo god 1,:.:,n 9 cl;; huisvr ouwe n zijn allon 9 '·:._,. -z ;:.. H [) \tCO ~~:J-
zond,Jr ui tzondoring, door do schconnae.kbacil ( 
aangostokono z .::i misl12,ndolon mot wazig0 blik- · 1-1 1 \ , 

, \·-.+ . i(·~ - -t' \._ k ::: n hun matrc..ss ·Jn on lo:p <J r s on hun hclo wo z on \ - 1_ _____ ·\- --
drukt i jvor on vc lha17d.ing ui t, \ \ ' 

Ook in onzo voroniging i s i 0 ts · \ \ 
strijdvRqr digs gekomen , of liovor g~zogd 9 onzo 

;~:.2!~0 )i ~n~~:~~k:i~~c'~~~a~~;g~t~~~d~~c;Z~!:~:a t \ \ \ \ \ 
werkt op v ollG t001·cm. Ho t is con drukte vo.n \ .· \ 

~~;~~~ J~~ ~~~:~~~8~~1 \~~, to or canisor:m vncl- ---\·q ·--t-'·" \ \. ,····-, 
Ov.:; r wodstrijd .:m g,;sprok0n 9 h ob j o ing0scllr..;v.:m 1~ ~'\...-·;· •. , / __ :~- _.:..__ 

on kan jo workolijk ni0t m.:Jo 9 in h 0molsnaam 9 ,. \/').-;-,~-<> J,;_;'. ,\' ;"·.~ 1·" : '.) l ~\ 
mold j o n io-C op h,ot laatsto nipportj o bij mij ·\....: /À'\ t. p il J ·r.:;..:,~\.' }. 
af, Ik b0n .clr:.n verplicht om Za t .Jrdacs2vc.nclG rf -·· ':· ·\. //~' -.....:---:..: i ___ ". 

Zonclagnmcr gons naar R;La of '11on t o r ennen .:;n °''* t '~ ,_ -«~ -:: _ , "-

is natuurlijk geen sti jl. Latep wo efsprakon 9 bcrichton ovor wodstrijdon naar 
di ogon c dio or do l e iding ~an ho:;ft. 

On~ ma,-torio.a+ ;i,s woo r ui t ,?;obr4d on v1ol mot mactr liefst drio chro
nomotors, 2 start~l~~~7 n en oen mo~tlint, ~on w~r~ aderlating voor da kas, 
maar mço~i·t o n, vf<'.; ;in ho~ vorlod,_m, b i j h,Jt organis o:r"m v::-,n con w0dstrijd, con 
bor cop op do "H 1 A~ V. Ha1:trl orn 11 clcon - wo zijn zo nog stcods clankb3.ar v oe r dia 
hulp - nu kunn..;n vvc ons Z·J lf r ocldon on d::.:.r1r mc;o t hot na::ir t o a! 

Stug yo lhoqdon, dan kom0n wo or wol . 
Zie z o iui 9 ~o ~ij t cocastano ruimto hob ik ruimschoots opgosoupoord, ~us rost 
me ni ets .anders dan ju+lto ~op to r GJpon: 

Train ploz~çrig on voel succos op do komando wodstrijdon!!!! 

Wil. 

DENK EI"tmi( l ! 1 ! 

-9-
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Penningmeesteresse: W. II ,v.ODzeeland-de Vos, Leidsevaart 502, tol. 36910 
Redactio-adres : MoA.Ineke-de Vos, 2e Theemsstrélat 39 
Clubarts : N ~.A.. c. l.llJicherirJ.lc-VIJGef;enGr Sleemvi jk 
Tekeningen W.Boons 

TOT OP DE BARRICADE! 

Voor d:e nieuwelingen een vreemd gezegde, do0h èle ·)1 l'.l3:".'on klinkt 
dit vertrouwd in de oren. rlcmt toen wij vier jaar gele i , .- ff,' ~ ;; A. '"îi1C"0~S 11 

startten en VGle kanten tegenwèrking en moeilijkheden ond.;, :vc ·1r.s n •· wij hebben 
deze maand ons vierjarig bestaan achter de rug- was het 
Chris Rui:ielor, die ons steeds met deze zinsn~do het rnenta:~e 
:schouderkloyje gaf, hetwelk wij toen zo hard nodig hadden. 
Dat wil niet zecgen, dat wij, nu wij de };arrioade halvor-~ 
wege genomen hebben, het zonder deze mentale hint lc'U.nnen 
stelle'l'l . Dnmers onze ver~ntvJOorcli~g is zoveel G'.1'.'0te:r geworden 
met het stijgende aant~l leden en do vele talenten die hier-
onder schuilen. Gelukkig irupneh wij bogen o:p eon viertal 
enthousiaste trainers, die ons met raad en ~aad terzijde 
str1an. :Bovendien hobben wij daarachter een aantal oudere 
leden, die bij eventuele af'vlrezigheid van de tráiners 
ervoor zorgen, dat de train:ing op vlotte vvijze ve:rloo;Pt• 

Inmiddel!:i hebben wij in Ellen ~mze eerste vertegenwoordigster 
1n de Ne~erlandse pl-oeg. Hot behoeft geen betoog, dat wij hier uitermate 
trots op zijn en we zullen alles in het werk stellen om haar _en_ ook vanzelf
sp~ekend de gehele wedstrijd~loeg, door een verantwoQrde training op een 
hoger niveau te brengen~ 

Wij weten niet of het clubbl ad v66~ de voor Ellen onget~~jfeld 
zware wedstr:i.jd is verschenen, doch wij en met .ons alle loden wensen deze 
sympathieke clubgenote een zodanig resultaat, dl:ti: ~i niet bij deze ene ver
kiezing zal blijven. 

lîamens hoi; Bestuur 

RIA I NE?:E " DE VOS. 

:BEPEPK HT~'r AAN HUIS OPHALEN, 
D00R JE CONTRIBUTIE OP DE TRAINING TE ~37TA::.iEN. 

\ ."" __ ___ 
HET SECHETARIAAT' 1.8LLT: 

NIEUWE LEDEN: 

De mcis jes van wie de namen in ons vorig clubblaè. w:'. ~~o 0n g l3~ubliceerd, 

zijn in onze verenmging opgenomen. Wij lleton jullie allen har-J0: ·~ 1~· - N'Jlkom. 

VooFgesteld als nieuw li~t 
H.Broek-fleyor 21- 3-47 
t,Winter-Gieske 19- 9-36 
M.Uartstra 4- 5-39 
N.Hartstra 29- 5-42 
D.Hulshof welp ? 
R,Indon 11- 2-44 

2 

W.Namon 
,J. de Hui ter 
G.Sohui'tenvoorder 

. L. Vormeulon 
,H.Vooges 
:1,v,d.Werke 

28-· 5·-38 
29- 1··39 
22- 7-36 
20- 4-40 
22- 2-44 
13-10-44 

• 

• 



Niouwe donateur~ 

~ s ~ ) 1. 1.1 ~ ~~ a.e-8avcnds 7 - 9 u. alle leden v.a. 12 j'.l.ar sportveld KLEV8Ri.AAN 
1 8 Wo o :r.'.'. (. ~·.z::i , ~ vcüds 

f S "\T1:l jL~.G f!i1'3 ;,.,ïr_J~ .1:iS 

id. geselccteerd0"',ploeg idelll 
id. alle ledcm v.a. 12 jae.r sportveld . v·~~S 1~1'~ :IJ 

131-: UYl~ S fJ:TiJ . ..J1 'l1 • 
1 s Wo on'Jd.a.gsmiddags 2 - 3 .30 u. ads:piranten sportveld KLE\rER.::J~AN. 

PERSONA L:ï.A. 

GETROUW::)~ 

Woensdag, 27 Mei heeft Margreet Moeyes de grote stap gewaagd met 
Gerrit v.d. i.los ch. 'l \i.J' 

Ma~7gc.::iet en Gorri t onze beste wensen t:'\ ~.r· 1
' ", · t(<': 

varen mee in jullie huwelijksbootje. .) . ,/··Ji:~~\ <) 

VERLOOFD• Op 31 Mei v•rloofde Emmy van Deern zich -· ~"'~;;:-~ ~- 'y<(, 
mot Koes Swart. Ook vo~r ~ullie do ?os te. ·. -~ \~""~.:~·{\~~:=::?l- ·. Y-t I 
wonson en 1 n heel plezierige v er l ov::i.ngsti Jd. ~~:;~.:.1ll __,.- · /; 

GESLAAGD: ·P""' 
De examenkoorts stijgt met de dag. Doze spanningen ZJ..Jn ook 
bij "ATMO])ES" duidl'.3li jl;c voel baar .• ]e eerste geslaagde van onze 
sportvriendinnen kunnen vm eoh ter al melden n.l.. :Marijke Hart
stra die slaagde als onderwijzeres. 
Marijke onze ha+toU jke felici t a:ties • 

.,._____ ~· \ • ~ 
' · . ::::~.::-......,_ .. 

VAN DE PENNINGMSES~TIE-~~..!... .::..'::\-;_:· r -~ 
Y.2._or de niowel_~e..~ 'V · ·....:::..; 

do cont:i;ibutie bedr:3.agt: 
adspiranten van 9 - 11 jaa1' 
jun:;. oron van 12- 16 11 

senioren van ::tf 17 Il 

ch~blJrookjc 

. "n.1bl oem 
\l~l\ \" . !f1~1 t: l u 1.ünsiene 
-~~-·-/. voor op je trainingspalç 

fJ_ . Q,70 
Il 1 , 40 ,, 1,75 

fl. 2.75 
" 0.85 
Il l.~

gr~ t:i, S~ 

inschrijfgeld fl !. 1,50 
. tl jl 2.50 

adspirant(ln fl. 2.--

(

- -;:-; E ·ri.c-;:;;:-Ó~ 'i 
_ ", · ZIEKENHOEKJE. 

. \\ \~,~~· .. . Nadat Ne~~.-~;t~·n;ius ca .• twe~ m9-anden heeft geschi ttcrd \\&.' ·-, door afw'9~igheid, wegen~ een beenontsteking, gaat hot 
r, -~ , .nu gcdukkig weer. d? goed,e )<ant o:p en hebben wij haar 

,!_~ •.alweer op de trairu.ng kunnen begroetGn. 
~~ ·~( ~~;';\. ()~ · ·Marian Boes kwam t ijdens 'n hoogs:pringtraining ongeluk-

kig op haar po~s terecht, welke, na diverse foto's te zijn genomen, gebroken 
bleek te ZJ..Jn. Marian hield zich kranig en wij maken haar ons compliment. 
Gelukkig is deze snel genezen en zij ook weer op de training gesignaleerd. 

HET SUCCES DAN'..CT MEN AAN HET FEIT, 
DAT MEN :mEN KEER MEER OPSTAAT DAN MEN VALT. ,· 

3 



DOUCHEPROBLEEM. 

Zoals jullie wete!-1 bestaat er gelegenheid om na d'e trainint<s 
te douchen, waar clan ook druk gebruik van wordt gemaakt. 

tr & Nu zijn er mois jes, die eerder met do training stoppen om 
lekker lang t~ douchen. Jammergerioeg kun dat niet, want hc')laas zi tton er 

f) /)' IJ I maar oen bopaald aantal liters warrr: water in c1-e boiler. 
~l\ !) 0 1-1 r- Het gevolg is, dat de meisjes die het langst on meestal 

·· 6 Ü { "'"~1~ 11 serieus trainen aan het kortste eind trekken en mot oen 
i · ~ j ~Il koud stortbad genoegen moeten nemen. 
IJ \ Û •.!Zet dus op het laatst<? nippertje de kraan open en douche 

n lil Î zo kort mogeli jkJ zodat iedereen deze badgelegenheid . d kan benutten. OOK HIERIN SPORTIEF ZIJlî D.hivJES! !! 
1, Van de gemeente hebben wij d.e instructie gekregen, dat 

r wij speciaal moeten toezien, dat or goon haren worden 
gewassen, dit met het oog op het versto:p:pen der afvoer. 

Namens het Bestuur 

WIL 

r~:==-·~=-:-_---~-·-·-
!.Y§TORISCH ---·--------- ---, 

1 ······-. __ " -···· ·-· 
1 

IA Ti j'.lons de wedstrijd Sagi tta - Mi tcham - A tmodes 
op 20 ME11. l, l. hadden onzn supportsters afgesproken 
V<?or olY: cowonnon nummer to gaan yellen. Aangezien H \ 1 

0 
~ ,., 
( 
L 
/\ .. " 

pro. c ~:Lsch alle loo:pnummers voor onze meisjes waren, 
schal~o keer op kcGr onze yell o~or de nog stille baan. 

Op • n g0goven moment --rroog eon der juryleden -
we stona.en stoeds met onze neuzen o:p cle finishlijn -
"Zeg wat betekent AKKJLA?" Evon was tt stil~ Toen 
klonlc het ''ntcts, maar 't lO?IDt ·zo ~okkor" (taalkundig) 
V8rl.JaP..sd trok do goede man zijn wqnkbrauwen op on 
barstte toen uit~ "Nou, 'N€V\.:J:'Oft1 ~9P.reeuwen jullie dat 
bij het eind, dat moeten jullie gaan 4oen als ze gaan 

1 ' starten! ! ! 11 
-·,-~,.--·· , . ..._ \ 

·-~--~·r·~···~".;. ,-.-:..1.. ....... ~\ 

VAN HET WEDST~~§DFRONT. 
Wedstrijdago~da~ 

21 Juni 
28 Il 

5 Juli 
12 Il 

12 Il 

19 Il 

26 " 
2 Aug. 

k"ndenwedstrijd Neder+qnd - lte.lië, Maastricht. 
Kampioenschappen afd. Kennemerland, Alkmaar 
Regionale wedstrijden Lycurgus, Krommenie 
Jougdwedstrijdon Afd" Amsterdam (sprint twee-en driekamp) 
Ned. A-kampioenschappon, Rotterdam 
Ned~ jeugdkampioen~chappen, Ein~hoven. 
Noq.. B-karnpioenschappen, Leiden 
Sprintà.riokamp senioren Afd. Amsterdam 

800 M.PRO~FLOOP. 

~// 

Drié van onze dames b.ä"°ddendö"eüwle moed om te gaan t .rainen op 
de 800 M. t.w. fi.iargreet Mooyes - Anneke Schillert en Thea v.d. Aar. 
Hoewel zij werkelijk deze training serieus hebben opgevat, was de voor
bereiding to kort on hebben 2· ij g0en van ::tllen de 0is van 2 min. 40 sec" 
gehaald. names ik ben blij to horen dat jullie hot plan hebben om door te 
gaD.n~ Mis2cliien) 0.n.-t jullie dit jaa:.e nog 3ou;.1 Gon kans krijgcm om aan 'n 
proefloop mee te doon en anders koï:1eD j-.~ ~::iu --.•0lgcnd ja.ar go13d yoo:rbereid 
en getraind aan do start. Heel voel 8Ucces. 



26 Äpril VICTORIA-ESTA~TTE TE ROTTERDAM. 

Twee weken na onze grandiose overwinning in Den Haag met de 
bosestafette die georganiseerd werd op het landgoed "TE WEFVD" 7 z::. ~·1 vre 
ons geluk gaan beproeven op de 10 x 100 M. estafette op clt-i N·;ryt1•1Jt-.::·.n :l.n 
Rotterdam. Dit keer hebben we moeten vechten om de over:J.cr: i:,_~ "v:.i t ,:;te!:-'1:::ide 
derde plaats in wacht te s],epen. We kwamen achter de :riluc ,s·e::i. VJ.i:l Ho:_lc;,n
dia en Celebes binnen met een tijd van 2 min. 14.7 s. De Do ! s J. en 2 
kvramen resp. met de tijden 2 m.14.3 s. en 2 m.14.6 s. ,over de eindstreep. 
In de serie kwamen wij tot e.:;in tijd van 2 m.13.4 s. 

Het weer was middelmatig, allesbehalve zonnig, veel regen
buien en als schrale troost af en toe eon schuchter zonne"' je. / ]I' / / 

. Tegen de ;iezige motregen h~d~en we on~ ,9-i t Jrn'er ,ge- / 
wapend met een p i e p k 1 e i n zwart paraplui tJe. Met -( 1/'"'. j )'. ··> · 
ons tienen hiel don we net Mn :pijp van ons trainingspak / .'~~--~/ 
droog. Inmiddels is de zvrarte parapluie, door een hele-/ - n ~-,. / 
boel A tmodesanen, al tot algemeen strijdmiddel gebombar-1 Ç:1 f:ix:9J N .·;~'..'I ' / 
deerd! Ze variëren ;an 1 M. en 25 ci:i~ middellen?'te. ( i ir~<~}'..;.~~·~~V.;~'. 

Even iets over onze wissels, ze gingen~~/ / ~( .~ 't:·'\ 
uitstekend. Na het vierde wissel was het wel even ---.._. ,-fit\._i+:j\·tt):._/ 
moeilijk, want de vijfde loopster mocht dan namelijk '/ 1 J t:d:. ~ ~~,:.> !.......__ 
naar de binnenbaan gaan, maar - de laatste loopsters kwamen er zonder kfe1~r
scheuren af. 

Met een voldaan gevoel en luid getoeter verlieten we met ons 
groepje de Nonytosintelbaan en we stapten zo onze estafottewagen in 9 die 
ons ook deze keer veilig door alle Keukenhofvaarders heenbracht. 

OLGA 
De samenstelling van de ploeg was als volgt~ 
Tonny-Fie t je-Jenny-Mart je-Marjolein-Ingrid-Mary-Magda-Olga-Ellen. 

3 :MEI REGIONALE WEDSTRIJD IN ROTTERDAM. 

Tegen kwart voor negen vertrokken wij met een bus van het 
Kennemerplein.Trouw terzijde gestaan door twoe t+ainers en vijf ~~arte 
parapluies. Achter in de bus was het een geg:i,.:i, om Henk, waar 4i~ moest 
zitten. 

De stemmL1g in de bus was vrat nE)rveus, want vele yan ons 
moesten voor het ee:rs·i; de 100 M. lopen of op een ander nummer uitkomen. 
Om half elf kwa :11en W8 b.;. j het veld a q,n, waar het al vol was van de deel ... 
nemers. Gauw gi neen we ons verklel..on en vast in1open. 't Was nogal koud 
en iedereen hai h • .3t v::i,r.. cnwi1lige spieren, maar na dat M3.rt je door Dorus 
gemasseerd was - waar bi .i ze nogal pijnlijke gezichtcm trok - had niemand 
meer last van spierpijn. Op èle loopnurmners kwamen wij goed voor de dag on 
"il'ersoheidene dames en meisjes van ons e:i..ngen dan ook ne,ar de halve finales. 
Helaas ging het op de technische nummers n;iet zo goed, toch wisten Ja!}ny en 

/(\\ 
Greet je bij het kogels toten :B-·meis jes de tweede en 

f · derde plaats te bezetten. Jos wist bij de C-meisjes 

{1~~ de lste plaats te bereiken op het vorA9ringen met 

I~ r , · 'n ji:rach tige sprong van 4. 61 M. , terw:i. jl zij ook 
__ fll"'' \ \ ~- :ç·Cop del)60 M. eerste werd ya,n de 44 d0eJ.neemstnrs. 
:..::...-: -~ \.\ 1 ~,..!7 Ton ~ezette op de 200 M. een goede dor d e pl3.a ts, 

~ fl '//. , ~ tervii ;)1 Olga en Ellen o:p het verspri.nge n ook in de 
, . \\ \\r2~:prijzen violen. Map werd , tweed.e op de 60 Nl.13 met 

, { \\ .--~~Joke en Lot tie ros po als derde en vijfde. Dus drie 
·- ~~. - A tmodesrnois jes van de zes finalistsn. 
De 60 M.hord'n werd door iedereen met angst, en zenuwen tc; ,ç_ç3mootgezien. 
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Ma"lr Marjolein, Fietje en Lottie brachten het er goed af. (De 10 sec. 
van Barjolein zitten er zonder. wind ook in. Hed~ 

Tegen halî zos stapten we weer in de bus en de terugtocht was 
heel wat rumoericcr dan do heenreiso Vooral achter in do "kinde::d-:::i.mer" 
werd or veel go z01-2·c:m (nu ja, zingen?) E-:on ovor zovonon kn':: mc n we bij 
het Kennomerpl e::.:::-. 3-an, waarna wo .allen moe, hongerig ;n: ,è,:'.' v:) ~Jlc.an naar 
huis gingen. W.SGnr1s wnrnvoonmli~L WORD~N DE r;['IJDEN NIE·r B.!.tKIJ.ND. 

Gedetailleerde ui t~ lagen: 
60 M.C. . 
ï""Y:"'v.Du.ffelén 7~9 NPR 

I.v.Abs 8.8 
80 M.E 
2 M.Pijl 
3 J.Dobbolaar 
5 L.Plugboer 

s.J3eeksma 
H.Buis 
A.rennarts 

100 · M.A . 
3 M.v.Duffelen 

:.O.Berkhoff 
M.Kools 
I.Dankmoyer 
B,Vissor 
C.Zeldors. 
F . v.Hees 
I.Stathi 
W.v.Abs 

100 M. A. - -- -

7.7 NPR 
7. 7 NPH 
8 . 1 NPH 
8 ~ 8 NPR 
9.3 
8.6 NPR 

12 .8 :N"PR 
12 -. j 
13.3 
1395 
13.5 
13.6 
13.7 
14•4 
14.7 

2 E ,Ort 11.9 
100 M~D 

M. V!i jkhuürnn 
T.v.d.Aar 
H.de Graaf 
T.Jansma 
K. n :oondi jk 
A.-Ko0ls 
H.Aronds 

verspr.A 
2E.Ort 
BM. 11. Kool s 

13.9 
14.4 
24.6 
14. 7 
l tr • 7 
14.9 NPR 
16.8 

5.40 NCR 
4.55 

vcrs:pr.c 
1i:-V: I.Jüffelon 

60 W,H::i~i:-d.B. - ·-----·"-4 L.Plu g::ioer 

3°M. ri°Îjl 
4 .A. Ponnarts ! ! 
5 M. don Ot..den! ! 
G S,Boeksma 
9 J.Bu.lton 

12 :M.13oons 
13 JoDobbelaar 
17 G,Hoenderclos 

60 m .. hordenA. 
· 576l~~schippers 
10/11 F'.v.Hees 
~~~~-! . 
7 L. Vo"orman 
9 I. DankrneyGr 
200.~ 
3 T.Ilouman 
200 rn,c 
51f~yos 

J.Kneynsborg 
ver D 
4 Ö. J3orkhoff 
6 M. 11Ioeyes 
7 .t\.Schillert 

10 J.Kneynsberg 
11 L.v.d.Vosso 

LIES. 

4.65 NPR 

11,6 

24.29 
~3.53 NPR 
21.i6 NPR 
20.72 NPil 
19.83 NPR 
29.25 
19.?--4 
17.43 NPR 

10.- NPR 
11.6 

22.33 
17.27 

29.5 
29.3 NPR 

4.39 
4.23 NPll 
3.95 
3.80 
3.71 

10 MEI NATIONALE WEDSTRIJDEN B:SVORWIJK . 
-----~-- ...__, ____ __._.... 

., . 

È:<?2.g_Q. . 
3 I. v .Lbs 1.15 

Kog0l B • 
• "_. "_ ,.;.. u , • .._,,.,_.. ._ 

2 J . B~:ton 8,98 
3 G.II0e:iclerdos8. c;t 
4 J.Dobbelaar 8.2l~?r 
7 M.Boons 7,4i::':, _. t. 
8 M~ den Ouden 7. 2· 
9 H ~ Buis 1. IC.' .-~'i. 

·5· "L:vGë·.riiian 25. 5LJ_ 
9 L.v.d.Vosse20.13 

10 L. Wi jkhuiz . 17.98}1n-·! 
ko~J_! 
5 L. Veorman 
9 M.Kools 

12 r,. nijkhuiz. 
hoog D 

3 l(T. J3ouman . 

9.83 
8. 6S::':I::='F 
6.26 

M" v. Duff. 1. 20 
M. Schippers 

9 B.Vissor 1.20 
10 C.Zolders 1.20 

discus :D 
4 Go Ver)llooron 
8 A~Sohillert 
9 A.Kools 

10 T,Jansma 
12 T.v.d.Aar 
kog·cl D 
-6ä. Vermoeren 

8 H,do Graaf 
9 H,Arends 

24.69 
19.10 
18. 62 
17 .24 
11.33 

7 .84 
7.70 
7 .17 

13 T.Jansma 5.96 
NPR. 

Ondanks de storm togen op do loopmu:::linc2s, die dus de ti jdcm 
nadelig beinvloedde, gingon we toch tevreden naar huis·, want Ellen had hot 
op haar eigen naam staande clubrecord vorspringon met 8 cm.verbeterd, terwijl 
onze A-mcisjos hot er goed afbrachton op de 4 x 100 1~. en van het clubrecord 
0.8 soc. aflrnabbelden. Wiaar hot kan nog stukken snollo-r meis jGs. 

Magda gaat rne't hot verspringen en lopen steeds beter, ter
wijl ook M.Boons met verspringen de vier meter ho oft gepasseerd. Ga zo door 



kogel __ :M.A •. hoo_B:!?pr .J1~A. 100 M.U.A. 
11 J.Bulten 7.80 3 OeBerkhoff 1.33 1 o.:Berkhoff 13.6 
12 l<lo den Ouden 7.55 NPR 4 M.v.Duff. 1.33 3 MoKools 13.7 
13 MoHossels 7 .43 5 M.Schippersl.28 5 11:. v. Duffolen 13.9 
14 l.1.Boons 7.16 8 C.Zolders 1.23 :M.Schippors 14.6 
15 H.Beek 6.51 9 W.Hoobon 1.18 I.Ilankmeyor 14. 7 
Vers pr_? J11.A. C.Zelders 14.9 
2 l:1oKoo1s 4.75 NPR L.v.d.Vosse 15.4 
6 .A.Pennarts 4.28 W.Hoeben 16.-
8 M. Bo ons 4.05 NPR De 4 x 100 met Ingrid - E.ary - Magda en Olga 
10 L,v.d.Vosse 3 .86 ging er door met 53.2 s. lste 
11 M.Hossels 3.47 IJe dame::iplooc die bui ton modedinging meeliep 
en was samengesteld uitz Mart je - Harjolein - Ton en Ellen maakte 52.9 s. 

20 MEI TRIALI~ET SAGITTA ,... MITCEJJil: - ATMODES. _ ... ___ "_ ---- --"·--------· -

Gohool tegen ioders verwachting in zijn wij in deze 
trailmoot met de ovorwi:rming gaan stri jk en. Toon wij op het Hoüi;plein 
stonden en hoorden, dat Rietje en Nieske ni ot meegingen, zakte de moed ons 
in de schoenen, maar de invaller hebben hot 8~erkelijk prima afgebracht. 
Ellen sprong oven in haast 5.56 M. en a t ulde hoJXli' :r·ec Jrd weer 8 cm. 
schorper, terwijl zij ook haar 200 M. met lio:fst Oe7 s. om zeep bracht. 
Vol bewondoring stonden wij voor de re eds 39 jar i ge E.Tyler, oud wereld
recordhoudster ho ogspringen? die de jongere athletes een lesje gaf en 
aamtoonde 1 clat wanneer je in training blijft jo noc een tijd behoorlijk 
meekan. Zij won het hoogspringen met 1053~, do 80 lI.horden in 13.2 s. 
en werd twoede op het verspringen met 5.)7 M. 

Onze Marjolein die voor het oerst de 80 M.horden liep, 
maakte een prima indruk door tweede ta worden in 23.4 ~., terwijl invalster 
Tonny prima debuteerde met 13. 9. Ze liep ook 'n prima 200 1,1, in 26. 9 

Paula die bij het discuswerpon inviel verraste ons en ook 
zichzelf door 23. 7 4 M. te werpe:r1. Een keurige 10. 6 van ons " terriert je" 
Joke Dobbelaar bracht haar de overwi nning. Mary haalde de volle buit aan 
punten binnen door 1.40 M. to S}lringen, zij is over de inzinking van vorig 
jaar heen on gaat steeds beter. Lottie en Loes kunnen dit seizoen hun draai 
nog niet vinden. Illoiskos niet zo somber, heus 1 t zit or in en komt het er 
dit seizoen niet uit, dan wel het volgende. Niet bij de pakken neer gaan 
zitten hoor. Onze C'tjas die buiten de trialmoot om de 60 M.liepen brachten 
ons in Jos, Marian en Ineke een driedubbeJ.e ovorwinning. 

Rest me nog oen complimont to goven aan de supportstors 
en supporter 
hadden, door 
Ui tslagorn 
60 M~C 

Co Lagendijk, die ook tn belangrijk aandeel in deze overwinning 
onze meisjes onthousiast aan te moedigen. 

1 Jov.])uffolen 
2 111. v. Rheonon 
3 I.v.Abs 
100 M.D 
5 o.B0rkhoff 
6 M.Kools 
Hoog D. 
2 E~Ort , 

3 J.Hovestad 
Disc. Il 

8.3 
8. 5 ! ! 
8.6 EPR 

gt 
Il 

1.48+ 
l.38i 

5 P.v.Egmond 
6 L.Voerman 

23.74 min 
22.87 

80 M. 11.B ----1 J.Ilobbelan,r 
3 M,Pijl 

200 If[ . Il -----
1 E"ürt 
3 T.Bouman 
vers pr.!-!.:... 
l E.Ort 
4 M.Kools 
kogel Il 
5 J,Hovestad 
6 P.v.Egmond 

7 

80 M,M.A 
10.6 NPR 3 M.v.Duffolen 10.7 
10.7 5 L.Plugboer 10.9 

80 T!1.horden 
25.1 NCR 2 M.Schippers 13.4 
26.9 NPR 4 T.Bouman 13.9 

spe or D. 
5.56 NCR 4 1r.v. Waveren 28.56 
4.72 5 JoHovostad 26.69 

yerspr.M 
7 .48 3 :M• Pi jl 4.47 
7.28 4 L,Plugboer 4.45 



"· 

Hoog M. 
ï1"f."V:fuff'elen 1. 40 
2/3 O.Berkhoff 1.35 
1 x 100 M.D. 1 ATI'ITODES 52.1 
4 x 80 1/L M. 2 " 41. 9 

~scus M. 
2 L.Voorman 21.24 
3 M.Pijl 20,83 

Olga - Magda - Ton!ll" -
Joke- Mary -Lottie -

kogolsi'._.M. 
L.Veerman 
J.:Bulten 
Ellen 
Ma:p 

24 n!EI R.i~GIONALE JEUGDVVZDSTJÜJDEN T8 AMSTSimAM. -··----------__.i......,, ' -·---~---

? 
? 

Jos v. Duffelen evenaarde op deze wedstrijd het clubrecord 
60 NL. met 8. 2s. on m0t eon prachtige _sprong van 4.85 M. plaatste zij zich 
als tweede op hot nummer verspringen. Neem do lessen van je trainer goed 
te harte Jos en jn zit over de 5 M. 

Do wind i:ry,eolde ons weer :parten en zodoende kunnen wij de 
tijd. v -:m 10.3 s. van Joke Dobbelaar niet als clubrecord erkennen, doch 
als dn voortekenen ons niot bedriegen, zit het er toch wel in Joke. 

Tot onze spijt gGven de uitslagen slechts do eorste drie aan en 
zijn do prostatios van éte ovGrige .li.tmodesanen ons hiet bekend. 
60 M. C. ?__ü_M. M. J3 .-~:.::._r~:i;. lJ~!_f_. 
ïJ:·v.Duffelen 8.2 10.R 3 J .Dobbelaar 10.3 N?R! ! 2 J .v.Iiuffelen 4.85 

I.v.Abs 8.7 A.Pennarts 11.- Nl'R! ! NPR 
lQQ_W.liI.l\ S.Beoksma 11.2 NPR I.v.Abs 4.3[\ 

E.Vissor 13.5 'EPR M.Eoons 11.5 NPR NPR 
discus J3. G.IIoendordos 12.3 verS'dr.IJi.13 
--rI.Borms 16.49 J'-:Dotbelaar 4.69 

G.HoGndGrdos 15.10 NPR 
4 .A.Penne.rts 24"01 Keurig Ansje 9 1 t gaat st.;;ieds b~ter. Op naar de 30 M, l ! 
4 x 8ó u.B 2de 42.6 s. Joke-Stienoke-Ansje -Josje 

De uitsla.gen van do wedstrijd to Velsen 24 Mei mochten wj,j 
nog hiet ontvan3on. 

---i----
31 MEI le JEUGDOOMPETITJ::;:;J .AFD.K'.ElîNEMERLAND, 
___ g_o_c_r~isoerd d_?~~~\iOJ?_l.~~LEV-JRL:..A.!!_ 

Ondanks het g:r,ote aantal inscl~!'i jvingcm van jongons en mois jes 
liep deze wedst::.~i jd organisatorisch ze or good • .f\.lla. n'Cliiltl!:irs werden op tijd 
afgewerkt en onze leden zorgqQndoor verzorgde kleding en prima prestaties 
voor eon goede propaganda. 

Op do 60 M,~orgde Jos v.Duffelen voor een nieuw clubrecord 
door 8.1 voor zich af te l~:~en di:·ukken, teruijl hot niouwelingatje met 
aanleg Marian v oHheenen het clubrecord "Van 8.2 ev~naarde. Magda zorgde voor 
een nie:iw A-record mot do vor.tesprong van 4.91 M. het oude stond op naam van 
E,v.d.Goos m0t 4,89 l't;;. Marien v.Noorden die een tijd op non-actief geweest is 
liet zicm dat ze er weer yvas, want met een keurige stoot van lOo 52 M. verbeter" 
de ze het op Tu1ap Pijl ' staande rucord met lief~t 69 cm. Daar zit muziek in, 
maar trouw komen Marian, 

V66r we overgaan tot het publiceren van de uitslagen, zulle~ wij eerst het 
reglement ui tlèggen. Dit is 1 n com:poti tic va.n drie \1edstri jdon. :De best 
geplaatsten op ieder nummer na drie wedstrijc1i:,m ontvangnn eon :prij~. No. 1 
krijgt 12 pnt. no. 2 - 11 pnt. etc. Dus men kan als men drie ma::.l b.v. no. 1 
is totaal 36 :pnt.vorgaren. Hot is dus onvorstançl;ig ~.ls men op do eerste wedoi!o! 
strijd op 'n bepaald nummer punten heeft bel1aalà.~ op dG 2de wedstri jcl t n an
der nummer t o gaan doen. Voor de vereniging tellen do twee bost geplaatsten. 
60 M~C_I~ pGrs. ver. ~~r~_!'~I pors. vor. 
1 A.do Bruin 8.6 12 12 l T.Gijlswijk 3.72 12 12 
2 T.Gijlswijk 8.8 11 11 6 J.Habraken 3.20 7 8 
10 T.v.d.Klinkenb.10.3 3 9 T.Gicbols 2.93 4 

T.Giebols 10.4 huo_g_s..,n?:~!.C II 
1 l. .de :Bruin 1.10 

8 "lr::. rn _u_r'l _'Kli·nk.Q.qQ 
12 

9 
12 

9 



60 M~Q.d 
1 J.v.Duffelen 
2 M.v.Rhoenen 
3 I.v.Abs 
6 J.Zwanenburg 

14 l,I.v.Noorden 
A.Hooboor 
Y.Blauw 
H,Bloyswijk 

Hoogspr.C.I 
SI.v.Abs-
11 Y.Blauw 
12 H. Bloys'.vi jk 
80 111.B 

1 M.Pijl 
2 J.Dobbelaar 
6 1'1.Buons 
7 L.Plugboer 

15 E.Zwanenbu:rg 
17 I.Havorman 

S.Boeksma 
M.Hessols 
B.Stoute 
R"Stremming 
M.Tessolaar 
111.Dalman 

Hoogspr.B 

8.1 NCR 
8.2 ECR 
8.6 EPR 
8.9 NPR 
8.9 NPR 
9.3 
9.6 
9.4 NPR 

1.25 NPR 
1.10 NPR 
1.05 EPR 

io.5 
10.6 EPR 
llo5 EJ?R 
11.-
11.5 NPR 
22.7 
11.5 
12.-
12.2 
gt 
gt 
gt 

5/6 A"Ponnarts 1.23! 
7/9 S .Boeksma 1.13-! 

G.Hoendordosl.l}-! 
11 I.Raverman 1. 03-! 
100 M.A 
-i-M. v. Duffel en 

2 M.Kools 
4 B.Visser 
5 F.v.Hoes 
7 I.Dankmeyer 
8 C.Zeldors 

11 M.Piorhagen 
O.Berkhoff 
S.Goudberg 
W.Hoeben 

spo·3rw,A 

13 .1 NPR 
13 .2 EPR 
13.7 
13.8 
13.6 
13.7 
14.3 
13.7 
gt 

15.8 NPR 

1 W.v~Abs 21.12 NPR 
discusw.A 
6L.v:d":-vosse 20.05 
11 L. Wi jkhuizcml4. 98 

9 A.Hartman 16.85 
7 L.Voorman 18.27 

_!cogelst.B 
3 G.Höenderdos 8.95 NPR 
5 J.Bulten 8.69 
7 M.den Ouden 8.54 NPR 

10 R.Stremming 7.39 
12 H, v .d.1fanakk. 7 .33 
4 x 60 C II ·l ATMODES 
4 x 60 C I l " I 

4/5 " II 
8 " III 

pers. 
12 
11 
10 

7 

8 
2 
1 

12 
11 

7 
6 

7 
5 
5 
2 

12 
11 

9 
8 
6 
5 
2 

12 

7 
2 
4 
6 \ 

10 
8 
6 
3 

VC3ro 

12 
11 

8 
3 

12 
11 

7 
5 

12 
11 

12 

7 

6 

10 
8 

yorspr. C. I_ 
1 J.v.Duffelon 
6 M.v.Rhoonen 

10 J.Zwanenburg 
11 D.v.d.Kwast 
12 A.Hoeboer 
17 D.I3arnhorn 
19 F'. Gi jlswi jk 
20 H.Schouten 
23 M. V.:;rstra ten 
kof;elstoton C.I 
11.ir. v .Noordon-
8 W.Schippors 

11 V.Boons 
discusworpon B 
3.CF'ëiüiärts 
5 M,Boons 
6 E.Zwanenburg 
8 TIL den Ouden . 
9 J.:Bulten 

10 l!I.clcm Boor 
11 R.Hooboor 
12 r..1.Hessols 
16 IL v. d, Ivianaldrnr 
19 L.Bucker 
20 R.Beok 
vorspringon B 
4 L.Plugboor 
6 M.Pijl 
8 J.Dobbelaar 

11 M.Dalman 
19 D. Mulder · 
23 BaStoute 
vorspr. A 

pers. 
4.65 12 
4.03 7 
3.69 NPR 3 
3.67 NPR 2 
3.60 1 
3.48 
3.42 NPR 
3.41 
3.11 

10>52 NCR 12 
8.31 5 
8.10 NPR 2 

23.30 10 
20.76 8 
20~29 HPR 7 
19,10 5 
18 .90 4 
18.89 NPR 3 
18.82 N?R 2 
17.30 NPR 1 
15~97 
14.01 
13.99 

4.59 
4"45 
4,36 
4.08 
3.39 
3.--

9 
7 
5 
2 

1 M.Kools 4. 91 NPR l2 
10 

8 
4 

3 M.Pierhagen Kourig!4.51 !! 
5 F.veH<}()S 4.34 
9 L.v.d.Vosse 4.09 
hüü.f;S;e!.A• 
~O ~Berkhoff 
4 M.v.Duffolon 
5 C.Zelders 
8 B.Vissor 
9 W.v.Abs 

l.38Î 
1.382 
l.33t 
1.2st 
l.2st 
1.23-! 

loii-
9 
8 
5 
4 
2 11 A.Hartman 

kogolst.A..!.. 
4 L.Voorman 9.24 9 
9 I,. Wi jkht.iizon 

verv.kogol J3 
16 in:'. den Beer 
17 R.Hoebcer 
18 M. Tesselaar 
20 L.:Bucker 
21 H.Beök 

5.93 4 

6.68 
6.59 N:PR 
·6.28 
5.88 
5.77 1 

36.9 
33.1 
36.1 
38.9 

Elsje - Toosjo-Tinoke - Thea 
Janny-Inoko-Marian-Jos 
Marion-Yvonne-Hildo-Winnifred 
Fienoko~Diana-1\.nnoke-Hotty 

12 pnt. 
12 " 

9 

VGr. 

12 
7 

12 
5 

10 
8 

9 
. 7 

12 
10 

10! 
9 

9 
6 



1 ATJ'.::ODES 
Il 

Il 

Il 

I 
II 

I 
II 

42.- EBR. 
46.7 
54.4 
56"5 

Joke - Ansje - Lot\;ie - Map 
Marian-Bea-lfari jko-Stieneke 
Ingrid-T!Jagda-.11bry-Olga 

Do uitslaecn van do ovo~:ï.go 
Fio.J.; jo-Carlien-Lida-Bo-tty 

wodsti·i jèi:on komon in hot volt;-:md 

NI"MODES A-B·-C 

A is "ATlfiO:'.):EiS", de na.am dio ons bi"1dt? 

12 pnt. 

12 tl 

clubblad. 

l3 is d0 ":Brouworskolk"? waar mem ons iedere Zondagmorgen (is wint0rs) vindt. 
G is lv:it Olubblad 7 door ieder graag golez.:m? 
IJ is d::i ::Discus? een worp wm 30 M. wordt geprezen. 
E is Estafotte, waar hó61 wat in zit, 
F zijn de Fanatiokon~ do meisjes mot pit. 
G ü1 het gier0n wat wo soms doon 
H is elkaar Helpen? naar oer on fatsoen. 
I is do Indoortraining, goed voor jo 'lijn, 
J is do Jeugd, waar we trots op zijn. 
K is .. je Korpus, door train on gestaald 
1 is het Lopen, elke fout wordt er uit t;ohaald. 
M zijn de Mooiwoer nthl0tos, die maar af 0n too komen, 
N zijn de Nieuwol.incen~ die van records brGk<m dromen. 
0 is hot Ontdekknn van ni0uwe athleten, 
P is de Pr.opaganda, altijd nuttig moet je weten. 
Q is het Qwebbelen, een beetje deftig goschr0ven, 
R zijn do Rondjos, we zijn blij als we ze ovorleven. 
S is hot Starten, de.t het moeilijk is zal je merken 9 

T zijn do Trainers, dio ons hard laten werken. 
U zijn de Uron, bij "A'NfüDES" goed bestoedt, 
V is de Vlag, wo zijn or tro~s op, zo je weet. 
W is de Wintertraining, op he.t CIOS heel fijn, 
X is 'n letter waar dichters bang.voor zijn. 
Y is de Yver, die altijd wordt beloond, / 
Z ia de Zomor, die de winter onttltloont. 

ER WORDT GEFLUISTERn ••••• 

\-;._/il 
< -· - ·-·- - /. Dat ••••• lfu.rian v.Rh0onen op de wodstrijdon te Leiden een postduif heeft los-

Dat ••••• ze vuortaan 1 n briefje mot prestaties aan zijn pootje (gelaten. 
moot binden, daar hij eerder thuis is dan wij. 

Dat ••••• Ria en Ton voor schut hebben goroden met lQ sprinlatten, waaraan 'n 
(rode zakdoek g~) t ondnn was. 

Dat ••••• de deelneemsters aan de trailmoet van 20 Juni alloma2l oen v~antje 
heb bon gekregen, Wil ook als zijnde de boste a.anvoerstor der support-

Dat ••••• Ifuvr~Dobbelaar door do Entho~siaste schare van de ene (stors. 
· finisch naar de andere gosloopt werd. 

Dat ••••• we in Leiden met 14 prijzen naar huis gingen. 
Dat ••••• op dÓ jeugdcompotitio natuurlijk veel juryleden verstek lieten gaan, 

doch dat er Atmoè_osanon klaar stonden om de opengevallen plaatsen 
Dat ••••• we allen typsterr3, jury:lcden on sjouwsters harte- (in te nomen. 

· lijk dankzeggen om de door hun y ,jreniging goorganisoer.l c wedstrijd 
to doen sls.gcm. 

Dat ••••• ATMO:DBS in do persoon van Ellen in do belangstelling stond van 
- radio on televisie. 

Dat ••••• wij vorondorstollen, dat heel ATUODES 11 Zondagavond aan dö radio 
z~.t~ om to vernemen hoe zij · in do landenwedstrijd Nederland-

Italiö het er hooft afgebracht. 
Dat ••••• er 'n aantal show-athlotos, altijd blote benen parade houden tijdens 

de training, al is hot nog zo koud. 
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We zitten al haast in ,J-qlit e~_'g.JLY~~~~.9:?:S!?:Î.~.d.ä{}-
training is alweer twee maanden aan de gang. · \.. ~- · t 

Helaas, hot moet me van het nart, de opkomst is 
bedroevond. We hebben nu eon vast jeugdleidst0rscorps, maar waar zi tton t 
jullie???? Niet op de Klevorlaan. Er zijn meisjes, die nog helemaal niet 
geweest zijn en and.eren die onregelmatig komen~ ~ T R..A l f\lf!N//_:J. 

En dan te bedanken, dat .i C '·h ~ ~ ~· \ 
or in Juli voor jullie de onderlinge vredstri jde. n J.: ._ .. <;\ . 1 

z:LJn, het ge on wil ·zeggen, dat we 40 Meter moeten : .-· l "~!.\," . , \ · , 
hardlopen, hoog- en verspringen en kogelstoten, \- 1 ·~-~'._;;r.~;-~ .- ~ -~ 
dit to verdèlen over t-t.[oe middagen. Hoe wil je nu '1 l .. f {( 'f \~.'. \ '''J' 
me edoe::i ~n . vooruit gaan, als je nooit komt trainen. r \l ( ~. ~ \', (, }}. ·. ". ft..'. 
Kom meis JOS zet nu oven door en sla voortaan geen r . \ ~"<~'.~ :'-""/ F ./ ~~ 
training meer ovor. Voor de meisjes C II is er \ \ ·"'-"ii::c·· ~· ...... .,Y 
t s Woensdagsmiddags ook gelegenheid om vertro_uwd ', · ~ - /4 ·- "°1' ' · 

te raken met de startblokken, daar ~r op de avondtraining door de drukke 
bezetting goen gelegen_hoid voor is. En op echte wedstrijden moet · je ze ook 
kunnen gebruiken. 

Labn we-afspreken 9dat ik op de eerstvolgende 
training alle bekende gezichten weer zie. 

l1~VR. WIL 

KLEINE FLUISTERPLUISJES 
Er wordt gefluisterd ••••• -:-:-:-. 

Dat ••••••.••• er veel te weinig gebruik wordt gemaakt van de douchegelegen
heid. 

Dat. • . . • • • • . • drouc.hon ·Gen onderdeel van à_e training is. 

Dat ••••.••••• onze estafetteploeg bestaande uit Elsje Mertens - Toosje 
Giebels - Tineke v.d.Klinkenberg en Thoa Gijlswijk op haar 
eerste wedstrijd op d.e ee:rnte :piaats b~slag legde. 

Dat •.••• o•••• de eerste Plaatsen op de 60 M., hoog- en verspringen voor 
onze "ATMODES.AANTJES" waren. 

]atoo"••···· de uitslagen vàn deze wedstrijd (Jeugdcompetitie Kennemerland) 
elders in dit blad vermeld staan. 

Dat ••.•.•.••• do t~ee volgende jeugdcompetities waarschijnlijk in Zaandam 
en Alkmaar gehouden zullen worden. 

Dat •..•.••••• we nog geen C II kogelstootstor hebben. 

Dat •..•..•••. je alleen aan wedstrijden mag deelnamen, als je medisch bent 
gekeurd. 

11 
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Officieel orgaan der H.J).A. V. "ATMOJ)ES". 
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Clubarts nr. Wicherink-Weegener Sleeswijk 9 

Tekeningen E~ B96nR. 
-----------· -... ---·-·--.,.-----.--.:,.,,...,.._., _____ ," _______ ~-._. .. " ________________________ .._. 

NEJ). JEUGJ)CLUBKA.IvIPIOENSCHAPPEN TE BEVERWIJK. 

Op 6 september a.s. zaJ. onze vereniging aan bovenge
noemde wedstrijden deelnemen. Totaal zijn er 6 verenigingen, die 
om de hoogste eer mogen strijden. Wij hebben een aardige ploeg 9 

alleen de technische nummers 9 vooral kogel en discus 9 zijn onz e ; 
zwakke plekken. Toch kur:nen de me is jes 9 d~e op deze ~4· 
nu.111Illers worden opgeste~d n og v~or. v~rrass int?en zorgen. ......-~%~ ./ 
Ik verwacht toch wel 9 aat onze m~lSJeS aardig wat · = /~ /; 
puntjes zullen birinenhalen en zeker "nîet op de laatste - x\ /1:..y 
plaats zullen eindigen. Meisjes aan jullie de taak om _·'-·~,VX.·/ 
door ~~n grote homogeniteit en spor-~~viteit 'té ~~nen 9 ç:.~_() '>~::;<; 0 
dat WlJ meetellen. Voor deze vreds trlJ d vragen WlJ .. ~J ··~ ·C r'V ~ ~-
jullie je uiters te concentratie. Dat wil zeggen 9 dat / \"' /..! A/} 
je je volkomen op deze wedstrijd insteit ~n voorbereid,' 0 

geen traini~~savond oversl~~t. Met el~~aw ~peten w~~ dan zeke~ tot 
een behoorliJk resultaat kunnen komen.. 

Verder reken ik natuurlijk ~9~ ow ae sqp~9rtster• p~~ 
jullie stem kµrJ.J;f.E(P w;i.j niet missen. ~ noop, dat ~ein ç;rote sc~1a1r e, 
waarcmder 09t1:l ')f!fill~ 0\lderen met de p J,0~~ JUE!~ zal, gac;:m Gm hen, docr 
hun enth01f$~~$+ïie \e>'\l grotere, presta,t;;\.\3~ ~S,J 1,1i~~:ri g(Jln~ 

1 i \ . Nlamen~ ~'le t Bestu,y.;r r-'114- p·· z q. t 1: . . ·'ri · t 1 / B îA 1N"EKE - DE VOS • 

,JL~c~~~f . ·.· i;r O~~Et~I~~E O~~~~m'.b~~~ 
· :: 1 ··=·'-""'.~·~.- ~.-,1}~'.' \;1 -\ ~ · ,.,1.,..,,. ,.. . 

..• • • _ .... ,,i 

HET . SECRETARIAAT MELDT: 
---+,-..... --.----·---""-··---·----

NIEUWE LEDEN ~ ____ _. _____ ..., ____ '""'!"f 

De mei,s j?s vç;i,n vhe de namen tn 
den gepubliceerd, 0i jn in onze vereniging 
jullie allen hartelijk welkom. 

ons vorig qJ_ubblad wer
opgencme::J. . Vv'i.j he..~çen' 

Y22rge~1~1Q_~1~_gi~~~-1i~· 
M. Joustra 13-3-46 
T. Hettelingh 24-5-3.8 
F. vQ Haren 3-4-44 
J. Huigen 16~8-47 
Y. Jolink 2-12-46 

2 

H. v. Kan 
L. l'vioeijes 
B . v. Po len 
c. Wesseling 
R. Metz 

asp, 
12 ... 7 ... 42 
5-7-50 
6-7-39 

18···3 --44 
15-1-44 



1:B~.±N I!IQ: 
Met ingang van 2 september komt de woensdagavondtraining 

voor de speciale wedstrijdgroep te vervallen. 
Tot en met 15 september vinden de trainingen op 
het sn0rtveld aan de Kleverlaan en v. Oosten de Bruyn
straai normaal doorgang. 

!1E~f.B1:B6llîiliQ: 
Zondag 1 4 oktober starten we weer met onze wintertraining 

op het c. LO. s .. We verkleden ons bij theeschenkerij "Het Rrou
werskolkje" en dienen daar om 9.45 u. aanwezig te zijn. We ~r
trekken daar vandaan gezamenlijk naar het C.I.O.S. Op laatk;omers 
kan r~iet worden gev1acht en· aangezien niemand zonder geleide op 
het te:r-~c"ein van het c. I.O. s. mag vertoeven, moet je ervoor zorg
dracen] tijdig aanwezig te zijn. 
ZAAI /:,_ BA TNING 1 S WOENSDAGSAVONDS. - ....... ", ,_. ·---.-:.. -~ -" ... _,_ ... " " _______________ _ 

7 oktober a.s. begint onze zaaltraining weer en wel onder 
leiding van Harry Joacim. De training wordt, evenals voor
gaande jaren gehouden in de g>.Jmnastiekzaal van de FLORA
SCHOOL. 
~~~gQ~J:1g~ is_al~Y21gt: 
Meisjes t/m 12 jaar 6 

Junio~Dn 13 t/m 16 jaar 7 
Ser.ioren v.a. 17 jaar 8 

- 7 
8 
9 

Fl.ûl"l1• 

'Y.~.\~---~:- ~ iM)" ~ · u • ·-..,;;__ :i t' 1 • ~ ' · 
u • 1 'C. Q "" -.:._ ' /;:_ ~ s ,,,,,,.. 
~. rr /'\t..r...t1 rt 'c 1 

· - -__ ::. ' ' li Lf'.:: .,,,.. . 

f~ - · 

P~mu: ~ ~ 
GESLAAG:D: _,.... .......-~_,. -· c 1 ', ~ • ..• _--. •• , _ ._ 
--· - ----·- / L '. \.., "'>-. :. 

Na ge M\IJP-axamens zagen w~ d,iv$r~~ pl~jde ~ezichten, waar
van s:pa;nn)Lµg g~ w6,Jl'\:en was en wel va,n; J:iptt~<;i l?;l.Urg1Joer 1 

Suzanne Gqµ.Çib~ J;~ g, Betty Visser 1 :E;J.l,Y i:?w f;ln~r+ p4r lt ~n · 
Marian J)p,,:++nan. .· · . 

Meisj es allemaal onze harteiij~e felicitaties 
met dit ~ehaalde succes. 

01 
t11/ ALGEMENE JAARLIJKSE LEDENVERGADERING: 

____ ;/~}/Op d inf3 qag;;~~ä~-15-~~~t~~b~;~;;:;~t-~~;;-AÎ;~~ene Le 9 ~!1 ~ 
.~ ~ ver~ade:r:i,.ng plaats. Convocatie met de t;lgep\il.a en finaµo;i,.eel ( 5--.\ overziolrt worden toegezonden. ' . 
\...-~ _.-~ ji' \ Stemg~~eçntig~en leden (di~ .zijn me~sjes, _die de 17 jc:i-rige 

,\ · ·::_;.-. , ~leeftiJd be-r.eikt hebben) ~~.J.!2: Y~E13:~ d=ef'.j~ vergadering 
/~~~~./bij te wppep., Jongere leden en donateurs zijn euJ1ter ook 
1' ___,).;;:;;!' van harte welkom. · 
Wij vertrouwen dan ook 1 dat de belangstelling voor •t wel en wee 
van onze vereniging groot zal zijn. 

- 1~e~rt;n-13r vnn de ·nmc0t~-i;d~, .-~i;=;;~ï;-~;-;;.-~,". ~· 
vacantie augustus en van verscheidene leden juli nog 1 
openstaat, zou ik jfrllie willen verzoeken 9 in verband 
met het afsluiten dér boeken, je achterstallige contri
butie vóór het eindè dezer maand . te willen voldoen. 
Bij voörbäa t mi.jn dank. , . W.v. Opzeeland, , 
--------------~------J-----------~ggin~e2~~~~~~~~j 

" 



VAN TIE P:SNNINGMEESTERESSE: 

Y22!:_3~-g~§:~~§.1!!! g~g ~ 
de contributie bedraagt: 
aspiranten van 9 - 11 jaar 
junioren van 1 2 16 " 
senioren vanaf 17 " 

BEN JE AL IN HET BEZIT VAN: 
clubbroekje 
embleem 

· clubj_nsie.:ne 
A voor op je trainingspak 

fl. o. 70 
" 1 9 40 inschrijf geld fl.1. 50 
Il 1175 Il Il 2.50 

fl. 2 9 75 aspiranten fl.2 9 -

11 Ü9 85 
Il 1 9 -

gratis. 

ONDERLINGE ZESKAMP~ 

Op zondag, 13 september zal op het sportveld aan de 
Kleverlaan onze Onderlinge Vfodstrijd gehouden worden. 
Vorig jaar hadden wij een deelname van ca. 70 meisjes 9 

welk aanta l dit jaar natuurlijk overtroffen wordt. 
Ik verwacht 9 dat alle leden 9 nieuvve ling of ge trainde 9 

mne.doen. Deze wedstrijd is voor iedereen. Het moet 
weer een s portief clubfeest worden in çt lJ, E;i opzichten. 
Vooral voor de nieuwelingen dit: sch~9~~ n~ $ t je op te geven, W~nt 
je zult het gehele jaar me t plezier o~ ~~~~ weds tri jd terugz ~~n en 
wie weet 9 schuilen er ongekende krq,çht~:çi. in je 9 çi ie · je nog mei~i, 
plezier op een 1;)1;ri;iap, ld nummer geven , ·· · 

'm~ ~'l~;r~ ;Ln 't blad vi:qçi j e, ~1e teçh.qio en~ detai;l. ei pver 
deze zes~.EµP.~. ' 

.. l'.l~ vrnn fl jullie allen ~~l'l 1;~9owtie'i:r~ fi fl succesvoll? 
wedstr:l, qq i/0$; 

~ JA IN~~~ - VOORZ. 

·-~rr·,,..~'!"r-~-'!""'-•-- ... ----,...-~.,.-"---.... --~m"f'~~""1'1"T""""'l''j,l'":"l""'Tl·~...,'f.,,.'"'i--.,. r.--------"'M'~~ 

! Op d ~ Qnç+o ;r;J,J ntpe Wedstrij Ä~n b ~n j fï' v 1;3;i;1Jr l:icht ~n 1
1
1 

j clv.bo on.;;tuwn UJ,O- t te komen ~ . . . . 

~~~~~~~s~=~~=-·~~!~~~~=:~-~=~-~-~.:~"-~==-~~~~~~!r{:~::~.:~~~J 
If Q~Qt11!4~B.~1.<ll2 ~ 

Nmg 13-µ aat aJ_J,i;;is buiten in volle blqe;,:i., doç4 een 
goed op:tne~1ker zi~ y n~ t? de zomer verkee; ~· t ree~s in e~n V: (!!)rgevor ... 
derd sta tJ.uin • . T:J,"Pl:\.WfilPS P.e kranten E?U t~ ~ dschrJ.ften liegen er ook 
ni c:t om. Je lees\; weer van die {1.e~rJ_ijlc opwindende artikelen 
zoa ls : de komende wiritermode is a a,n d e openbaa rheid prijsgegeven!!, 
d·e doorbra ak der langere rok is v~:\.lii3d~ g l l 1 roklengte vçp:i. vor~n 
kor-ser als van achteren! ! en meeT; van d:i,~ onzin, , 

Weest gerust dame's ~ wat de mode bet~1~f t . JJ ~ k;QW,.!PrJ.\1~ 
winter kan alles op zijn plaats .blijven, als U weet~·wq,t ik be
doel!! We hoeven dus niet v por gek te lopen. 

Op "Atmo q0s 11 lope)'.l we ook nog~ al is het op het ogen.._ 
blik tamenlijk sfeerlc')Os. Hoe kan 't ook anders. 

4 



De trainers en zeker de helft der leden ZlJn met vacantie en wie 
terug is 9 leeft nog in de vacantie-roes en doet dus ook niet al 
te veel. 

De vele kaarten 9did'weontvangen vergoeden echter een 
heleboel 9 ·want al zit je nu in IJtriuiden nf Zweden 9 een groet aan 
de thuisblijvers wordt altijd op prijs eesteld. 

Tech zou ik jullie willen Apwokken 9 train de laatste 
maànd extre, goed in verband met d~ onderlinge wedstrijd. "'\/J1'i 
Wie weet wat voor goede prestaties er nog uit de bus Ä li ~ 
komen. f\ 'ji ~ 

Tja 9 en dan 15 september onze jaa rvergadering . f\ ilµ., 
Deze wordt gehouden in het gezellige za.:ütje v an de l 'I l? 
"Zij lhoeve" en het hoeft geen betor:·g 9 dat we jullie ~ ~~ 
allemaa l, maar dan ook allemaa l verwachten. En zeg 'J f'/ 
nu niet~ "bah, vergadering 9 zo saai 11 • Cnze vergadering • . ~~ ," 
is niet saai. --·~-- ,;Z.;.JLHOfVE 

· De verslagen worden zo kort en duidelijk moge- · 
lijk gehouden 9 er worden enige prj~jzen en/of bekers 
uitgereikt, terwijl we na afloop een "bakkie doen". 
Het geheel neemt + 2 uur in beslag. Trouwens door op de vergade
ring te verschijnen laat je blijken 9 dat je belangstelling hebt 
voor het we l en wee van je vereniging. Dus luitjes tot de 15e 
september • 

. ~-· . ~·;;,, " ~-·· 

~~~-, 
LEï~~---:"' 

MOZT JE VOOR DE ONDEEJ;iINGE WED,STR+:JIJ 
NOG EEN PHIJSJE KO:PEN-? . 
VERGEET HET NIET ... EERS'.J; NAAR ONZE 
A]V~RTE3RDERS GELOPEN. 

VAN HET WEJJ80:R,;IJDFB,0Nl' ~ 
...-"-.......... "....,. __ _..r .--",.,,,.4..,7 _ _..,_"_'"".'i'''f'"!""""rf'"'Tfl.,._ '"".""~ 'i' "''"-"f''"'""""!~ 

g±~M~I-=_El?Q.~Q~!l.J!;g;_~~~§P.~J.'.ll2"J!:~J§.~~ · 
100 M D. dame .s. 100 IDJ3.dames. 200 M.D. damE;Js. 
2-ïVr:--WI}kliüi z en 13 , 9 3- T:-'Böürfiän""' 1. 3 • 2 '.P:· ~v:-~·-Ëgmond'.-~ 29 , q 
5 T.v. rfaveren. 14. 5 200 l\~ C d T. v. d . Aar 31 • -, 

H. de Graaf 14.4 ~-~----.2..!..,_.~~:...?.:~.§.~· H. Arends 34~2 
A. K~ols g.t. 5 M. Mo eijes 29.7 

§J2.§..§.I __ Q~.-.2:ê::s;~~. Discus ]) • dames. _ ...,....._,_..,..._ .., __ ~"----...----".J'..,..". " __ 

1 T.v. Waveren 
2 P. v. E5mond 

§12.ê..§.f._P.~-Q~!Il:e s • 
8 J.io Kools 
9 M. lfoeije s 

10 H. Arends 

Èl.Q.Q.e.;_J.2.!._Q§~3l.8 . .ê. • 
7 ·r . J3ouman 

3/4 M. Wijkhuizen 
6 T. v.d. Aar 

28.-
23. 73 

19.55 
19 . 01 
18.4-7 

î. 25 
1. 20 
1"10 

7 H. de Graaf 
10 A. Kools 
15 A Schillert .n. .• 

Î 6. fT1 Jansma ..... 
~2.~Q];._;Q_!.,_.~§;~.§.§. • 

2 ,.J 
lL o de Graaf 

8 1I. Arends 

21 0 67 
19.35 
15.80 
15.30 

8.66 
7. 1 5 

NPR 

HPR 



10 Jtmr - NATIONALE AVO:NTIWEDS'.l'RIJD LEIDEN": 

100 1VI dames B. - 3 T. Tiournan 

100 1VI dames A. - 1 E. Ort 
.1 

-..,-

13. 1 ! ! 

12,3 

1L ;TUIT 1_ = _!1~Q1.Q~T AJ:f; __ ::Y~P s 1EI.fQ __ }!~J~~i . 
Nieuwe clubrecords 60 M. horden M. Schippers 10 .-

60 M. C. J ~ v~ Duffelen en M,v , Illieenen 8.-
Evenaring clubrecord 80 M. B. J ; Dobbelaar en M. Pijl 10.4 
----~--··"-------·-·--"·---------",_..,_ __ " _______________ ..._ ___ "" _ _ ___ """·*_,...,,,_ ............ " ___ .... " ..,..." •. • "...- ........ --·----"--"-~-"----

Onze meisjes deden het weer best. Proficiat nieuwe clubre
cordhoud:Jters ! 

De we els tri j den te Leiden, georganiseerd door "Sportief"., 
dragen steeds 'n eigen karakter. Tie prima organisatiey de gezellige 
en ook goede baan 9 brengen iedere keer weer 111 sfeer, die op vele 
wedstrijden ver te zoeken is. Deze sfeer slaat ook terug op onze 
meisje s , want we komen daar.iedere keer weer met 'n "vracht" prij
zen 'vandäan. 

Een prima prestatie leverde Marian v. Rheenen door 4.89 M 
ver te springen bij de C. meisjes en hiermede zegevierde. 
g. Tiobbe~iaar werd mederecordhoudster op de 80 M in een keurige 10.4, 
terwij l Map het evenaarde. 

Ma ry v. ])uffelen liep een ster~e 100 M en werd 1e in 13.-sec, 
terwij 1 zus Jos en Marian resp. 1 en, 2 we:i;ç_,en op Q.e 60 M in bov~n
genoemde nieuwe recordtijd. 

Ook Marjolein verscherpte het np }f.Çj,l!q.·· naam staBnde clubre
cord 60 M. horden m~t maar liefst 0,6 aeo. Ze wa~ er zelf verbaasd 
van. Je kent je e:i,gon krachten niet Iviar jolein. Ve i:;:~ sprinten en er 
gaat nog m9o:r af. 

Uitslagen • -....- .... ~----.-..-r~,,...~ q 

Mej$ies C. 60 M. 
_ .... _-.-"t ... ~ ;""""~l'l't'"....--:·· . ..," ...... "~...-. 

1 J. v e Dt1f';fe len 
2 lVI v. Rhe enen 
6 I. v ~ Ats 

vV. Schippers 
H. B~ ey[3Wijk 
D. \r o d IJ l{rin:1a t 
H. Sch01ri:;en 
D. Ba r::1.hçrrn 

Meisj es B. 
rc.:. -~·:r: ·--·----
4·-'J,, · Dobbelaar 

lVI. P2 j 1 
M" Hesselo 

])is cus ivernen. ---___ , -· . ... ".. -~--
3 TVi ' 1_-l:Lj l 

11 Mo den Ouden 
12 L. J3ucker 

8.- NCR 
8 ,..., NCH ·~ 

8"4 NPR 
8.9 
9:4 E~P.R 
9.7 NPR 

1 0. 1 
10~1 

10.4 ECR 
10.4 ECR 
11 • 6 NJ>R ! ! 

23. 89 
18. 3 2 
14.30 N?R 

6 

Y~.!:i~~~P;~*f2;§.~1,J;1~l~_..i§ ?._,9 , 
1 Mv. Rheenen 4.89 NPR 
6 J~ v. ])uffclen 4,09 
9 H. Bleyswijk ~ ~90 NPE 

23 w. Gohj.ppers 3 . 53 
27 D • J3a:i;nhorn · 3. 3 7 

D. v • c1. 1~wao t ) . 3 6 
H~ Schouten 3.25 

!!2.9 .. g§.J2.E3E'.~~13: • 
6 1" v ~ Ab s . 1. 27 NPR 

~~~;;l,E.p~f~~~.Q. 
0 l\h - J ..L 

9 J. ])obbelaar 
14 G. Hoenderdos 

E2gi;§.J:§.:'tS?.!~n. • 
2 J._ Bulten 
5 G. Hoenderdos 
6 M. den Ouden 

12 L. Bucker 

4.33 
4.23 . 
3.78 NPR 

9r.57 NJ7R 
80 47 
8. 09 
6.09 NPR 

-vervolg-

" .. ~. 



~§.EY9.1.8-... ~3:.!ê.1§_g.§.g_9:.!..3..!._]J:_.1~! · 
M§.!~.i§..~-~ • 
100 l\L 
r:-M:: v. Duffe le:h_' 
3 0. Berkhci'f · 

M. Kools 
W. Hoeben 
I. Stathi 

Disèuswerpen. 
TB-~:-WI}khuyzen 

Kogelstoten. 
T9-L7 Wi}khuyzen 
Dames. 
100-Mo D. 
M::-w131aîuyzen 
M. Hart s tra 
H. Arends 

14.-
15.3 
16.-

752.~~EEJ:E!~§'..g · 5 13.- 4 M. v. Duffelen 1" 3,65 
13. 1 o. Berkhoff l "365 
13.2 EPR 6 M. Schippers 1.36 
14.6 NPR 60 M. Horden. 15.- --1 M::-sëliippers 10.- NOR 

16. 89 
Y~Eê.J2r1:g.e§.!l· 

5 M" Kools 4.53 
12 w. Hoe ben 3.95 

5.80 

Kogel D. 
T2-ïr. Arends 7. 1 o 

200 :M. B. 
5·-'T·:-- J30Üman 2 7 • 5 

Y§.Eê.J2Eig_g~g_;!2. 
7 M. Wijkhuyzen 4.22 

12 M. Hartstra 3,73 
:L~_§.Q_~.• __ _Q. - 1 e 33. 2 - W. Schippers- I. v. Abs-M. v .Rheenen-J. v .Duffelen. 

±~_§Q"}1;..~.P. ··- 1e 42.2 - J.v.Duffelen-M~Boon$-M.Pijl-J.Dobbelaar. 

±__~_1QQ __ ~L.2:ê:~~ê. - 1e 53 .4 - T.Bouman-M.Kools-M.v.D,uffelen-0.Be:r;~-
. · hoff. 

Onze Ellen, die haar debuut maakte in de Nederland
se ploeg? deed h e t pr i ma . Zij maakte hap,r sn e l s te tijd op de 200 M 
24.9 en werd do6r de jury als 4e geklassificeerd. 

Volgens het radio-ooggetuige verslag en ook diverse 
deelneemsters plaatste zij zich echter duidelijk als dnrde achter 
de twee Italiaanse meisjes en vóór Hannie Bloemhof. · 

In de estafette kon zij het niet houde·n tegen het 
snelle futaliaan1;3e meisje R.Tu:rtoni en daar kwam ook duidelijk naar 
voren, da t het bochtlopen voor mensen met l an ge benen een s peciale 
training vereist. 

7 



'~, ··--/," '\\ r r1 , 
"' \: l 1 

28 JUNI - KENNEMER KAJ\'IP. TE ALKMAAR. 
----..,,._-~.,_-"._·--·"..-.""_ ...... __ ""_" _______ ...._ __ " _____ . ___ """~ ..... "- ........ -
Nieuw clubrecord dar:i.es en meisjes 5 
§12.§.~J'.~~E:~.~-g-· ·~-~E.i.Q __ ;Q§Q!E~9.Y~I---~-_?._._~~1- · ."_,\;"'· /ijl 1

1
. _ ..... '\. \ 

\:~ ~-' · Met boven gonoemde prestatie nestelde Ingrid zich 
op de vj_erd r~ pläci ts van Neder land, keurig! Einde lijk komt het 

er -c;:; t ho 0 \~\ De tij den op de loopnummers waren niet best 9 doch 
d:r_t v1as ook d_Ei grasmat niét en dElarin schuilde dan ook de oorzaak. 
Do ·,-,·edstrijd 'z'elf was geen propaganda voor c1e athletiek 9 1 t was 
'n sfeerlons en·,ngezellig gehee:· ~ ~ 

1Q9._.~~ -'~-~." A • .s:E~~f.~~~P.~~-J![~~~ • 
1 .M., 'l , ~")i;;.ff el en 13 "2 1 L Dankmeyer 
3 l':I. v;('.~):~s 13.6 4 S. Goudberg 

I.~.:.:,,1::\.:::eyor 1,3.9 5 L. Veerman 
M. Schip~ers 14.-

· Y2.!'.~PE~~.§~g __ M.!.~ • 
-4 M. Schippers C. Vnd, Ree 14.6 

He, o g~'q.Yr":i.~~ (''.r:::n M" A. 
4··ë··.:·- ·;z~]_ ~· :::_~3··--····-~ 

6 M. v . ~l~:elen 
8 C~ v -.C.. Ree 
9 C • Y/e s s e 1 in g 

r.; • 5. M. Kools 
1.40~NPR!6 C. Zelders 
1 • 3 5 ::> 9 I. Dankmeyer 
1 • 3 0 1 0 C • v • d • Ree 
î, . 30 

5 32.43; 
20.71 
19.40 

4. 72NPR! ! 
4.64 
4.41 NPR 
4. 19 
4. 10 

9.51 ;I2~.~-~~~§'.~§.EJ2~g_M..-_~ • 
5 1. Veerman 
9 M. Pijl 

24.78 
18.55 4 x 100 M,meisjes 1e - 54.3, 

' I.1J.g;~1;L~ r:r qo+a-Ca:r ;J,i~n-Map. 
100 M. dames. Veri.:n:n1in_gen dam~$. 
1-'.r:--~Tiöümäii." · 1 3 • 2 b'-Tl';1"~orrn+an,.,. .... --..,.,",, · 4 • 0 ~ 
200 n a 8 Ar ~9~~lle;Lnt j ' 4 ~ 1 o 
-----~!..m,.,.~mg~ ! 2 8 5 · 1 o M. v , çi , f3. !.&' p p h 3 9 6 2 T. Bqwnan • .... ~~ • 2 

A. Sçih. ;Li;i. §Pi!.. 29. 8 EPR 11 ·~-~ v dl f ' A: :r.\. / .--- 3 '~ 

~: ~ ·,.· ·~., : ~.~. ! ... '. qh 33 ~ • 9- -"~:" ~;[,;~' . --~==----- -
' ./'\-~-1- • . . . - /'?'<" ?· ~- ! \ 

±.-~ _lQ.Q.J~-~--;1,ê:g;~§. 3 e - 54 • 4 -~:.:~ Q. j}/~1~~,\ ----.. .._ 
I~8 r •\ r ~r., -- -· o i ·e oïn· Ton Mag·,·da _,. \. · ?' Y · ·,_ --...... "' ··-

\ ... . ... _,v ·· i.~_<. v !. . t.I . ,' ~ - . .-1v+ · • . , ~- · '~;.!._--- ' J 1' "...,..._ " . --- . . " I _ .,.,,,. '·" '--.... _ . 
1~-~f:I_=-Ii;§P.~IIk6.-1'D.2.e!.L:~t:Mil .. ~""'~~#_,~.~~~EP-&M ~ 
l!!~}!~ __ _ç_J:~È.E.~.~9..~~g_J~L.-QE! __ j_QQ_!'1.:..~.~,...1gr-§.§l_Q • 
Op deze wedstrijd voor ~racks was pet alleen 

Ellen, die de " .A.-~modes" kle uren hoog mocht houden, 
De s e rie 100 M g ing er prima door 9 ze werd 2e 

in 12 sec. a chter Joke Bijleveld in 11~9. 
In de finale viel ze terug en werd 4e in 12.2. 

Een li2hte blessure in d'r voet was hiervan de oorzaak en liet 
ook z :i_j :J. invloed gelden op de 200 M, waarin ze qok. 4e werd ~.p. 
25.2 sec. 

PRIJZEN OND~LINGE WEDSTRIJD~ 
~._.,,_-i r·"'"'.,,_...,_,,__,,...~r-""'_fl'""""""-"-""._"....,..~__...,__...., .,._ .... ..,, . .. ~ .-.-..o-"".--n"~-..-

Voor de nieuwelingen even dit. Het is de gewoonte 9 

dat aJle deelneemsters een prijs·je meenemen. Alles is welkom, 
handwerk 9 pitrietwerk etc. 

Dames en meisjes zorgen jullie voor een tafel 9 die 
bezwijkt onder de prijzen!!! 8 



--, 

12 JULI - REGINALE J3UGDWEfö3'.11RIJTIEN 

----------1~-~IJ2~~B~AM · ------·--·----
Zondag 9 12 juli trok een betrekkelijk klein 
ploegje naar Amsterdam. Maar var!. deze ploeg 
waren het slechts 4 meisj~s 9 die 7 medailles 
in de wacht sleepten. 
Thea v. Gij lsrvijk werd 2e in haar serie bij 
de 60 Min 9.4 9 doch in de finale bereikte zij 

m::;t een tijd van 9 sec. de 1e plaats. Ook het verspringen nam zij 
bij de D. rn.eisjes voor haar rekening met een sprong van 3.91 M. 

Jos v. Duffelen werd áén op de 60 M in 8.2 sec? 
en haar rivale Marian v. Rheenen twee in 8.5 sec. Ineke v. Abs 
wer~ clcrde in 8.8 sec. 

. . J3ij het nummer verspringen werd het weer een 
strijd. · tussen Jos en Marian . Doch nu kwam Marian als nummer.één 
uit ea bus met een sprong van 4.70 M1 ierwijl Jos tweede werd 
met 4"43 M. Zo en nu gaan we ook ecms even naar de anderen 
kijkqn. ~8j_j het kogelstoten meisjes C. zat het dit kee1· Marj_on 
niet zo erg mee. Ineke van Abs werd nl. 4 met een stoot van 9 .46 M 
en Harion kwam op de 5e Illaa ts met 9 .35 M. 

J3ij de sprint 2-kamp behaalde Joke Dobbelaar de 
7e plaats in een totaal tijd van 19.3 sec.( dat die eindstreep van 
de 80 M zo ver kan zijn hó) , 
Hieronder volgen de rest van de uitslagen~ 

Series 60 :M. 
Îe--:r--wr:-v:·:-·-Rh een en 
4e 1 I v. Abp 
5e 1 J. v, D~ffelen 
6e 2 F. v, G~ji~w~jk 
7e 3 M. v. Noo~dQn · 

1/2 finale 6C M, 
Të--·-r-1c·-:;;7"·nfi~en en 
2e 1 I. v. Abs 
3e 1 J. v. D'..i.ffelen 
v ' . . c - e~.s.Pr~-~~ :S:_q ~_-"1'.9.~2..J.9.§.. -- • 
1 lvl • v , T:! ·! <.:' t::: n '-' ~1 . 

2 J~ ~ - Duffelen 
20 H. Schouten · 
21 F. v. Gijlswijk 
27 D. "J3arnhorn 

Ko gQ~:~.~9.~§.~. ~@~!§.J~~-.Q. 
4 =:~ c V"'", .At::s 
5 M. v. Noorden 

13 D. J3arnhorn 

8.8 
8.8 
8.5 

10.2 
9.8 

8.5 
8,6 
8.6 

4.70 
4.43 
3o36 
3. 29 
2.77 

9.46 
9-35 
7 0 12 

Sprint ·2~kamp meisjes J3. . . _______ ...,._.,.."_," _____ ---.~-.-··-·-'boM. 80N.\t Toto 

7 /8 J, 'no b be laar 8. 2 11 ~ 1 19 • 3 
11 ~~ ~oons 8.7 11.6 20.3 
14 $, ~eeksma 8.8 11.7 20.5 
23 R, JPP,en 1 o. 1 13 , 5 23 • 6 

Kogelstoten m~ipjes J3. 
------F"""'--""""'--~------.,,-~----4 IvI , den Ouden 

5 J~ Bulten 
1 0 li~ Bu,cker 

J;2?.:~2.~~~~~D2~~ • 
10 Jo Bulten 
11 M. den Ouden 

8,81 
8.72 
5 .9 5 

18.81 
17~56 

§EE~~~-~-2=~~~12-~~~~l~ ~--b:~-~------·-
. 60M öOI'T 1 OOM Tot. 

8 M.v. Duffelen 8.3 11.-13.6 32ê9 
11/12 Ivl.Kools 8.4 11.-13.9 33.3 

19 _JJIJ:.~--=--g~·-.{~g;Q.QOMJ:~l111:1E 1L11!:gJ::§M • 
Nieuw clubrecord I. Dankmeyer speer-
~~E:2~~-JJ .. ~ . .l.2._M.:.. ________________________ _ 

VOOR IEDERESN EEN PRIJS OP 
DE OND3l\.LINGE WEDST'RIJTI. 

9 

-vervolg-



~~E:Y:21E-~1:~~19:E~!_!_,9.!.,9.!._ 1.~_;i~1.:!: · 
Meisjes C. 
ë:rr-b'o"7'M. 
2- '.r-.-···v-:-ël:L j ls wijk 
3 A. ·· è. e J3rL::.:Ln 
9 E o S'J.i .. c }.:. T; ing 

1 0 J ,· Ha:i_ gen 
T . G::..e:Jels 

Y~É.§.E~~~~.§~n_Q.!._11 • 
2 T. y. Gij lmyijk 
8 T. Giebels 

Verspringen c. I. T-J:-v:-nuT?eïëD 
2 M. v. Rheenen 

11 J. Zwanenburg 
14 F. v. Gijlswijk 

~§.J:.§__j_~~~ • 
oO M .• 
-r-r~- Plugboer 
2 F. v. Haren 
3 S. Beeksma 
5 M. J3oons 
6 E. Zwanenburg 

R. Inden 

~~ê.9.~~~~EP.§.Q• 
2 A. Penn9.rt$ 
5 M. BOOIH3 

6 E. ZwE;tn~riou:rg 
9 M. Tess. e ~aar ' 

1. o H" S0hm;::t,::;n 
12 M. êJ. ,:;;·; Öuden 
13 Ii ? I3ückor 

M§J;~j-~-.~---6~ 
100 !':1"} 
·~r rvc;;:- ~·:-iuff e len 
2 M.Koo.ls 
4 0 o:BG~'khoff 
5 Bo-Visser 
6 I "Dankmeyer 
Koge.Jst . ~ten • 
T-1~:"'0''8.ëi~nllin-

3 W,"Hoc:;ben 
4 S" Goud.berg 
5 L.Wijkhuyzen 

.ê:2~~Y:'.~}~8_P-.!_ 
1 I.Dankmeyer 
4 s. Goudberg 
5 W"v,Aba 

9.2 
·9. 3 
10.-
10 .9 
11. 5 

3.82 NPR 
2.75 

4.45 
4.34 
3.72 NPR 
3.45 NPR 

11 • 5 
1 1. 6 
11. 8 
12. 1 
12.1 
13.6 

C. I 60 M. . 
r-:r:-·-:;;:-ISuf f e 1 en 
2 M. v. Rheenen 
3 I. v. Abs 

F. v. Gij lswijk 
Y Jolink 

li22§~EE~~§~~-Q.!._ll· 
3 A. de Bruin 

5/6 J. Huigen 
E. Slichting 

Kogelstoten C. I. 
4~ii:-voöges ____ _ 
!f ~9.~.ê.:P.El!2 ~~g __ Q.!..f • 
1, I. v. Abs 

12 Y Jolink 

Verspringen. 
2-r;:·--J.Sïüg'Go er 
3 F. v. Haren 
'Y M. Dalman 

10 A. Schouten 

Kogelstoten B. 
3-M.""ëïëüoüä:en 
5 G. Boenderdos 

25.24 
22 .14 

NPR! !8 Mt Tesselaar 
NPR 13 R, Indeµ 

19 .40 
18.13 NPR 
17.35 NPR 
15086 
14.77 NPR 

13.7 
13 "9 
14•-~ 
14. 1 
14 .;} 

5 9 oe82 
8.17 
7 .83 
6.56 

33.15 
20.66 
20.43 

10 

14 J;, J3t+oke:ri 

HQ 0 i:f~P12~·Di..eiSP • 
51--:':.tt.· Penhar'f'~ 
6 S,Be~ksma 
Vers1Jr~ngen. 
T'-M~ I<~ö'ö18,-

' 3 L~v.d.Voss~ 
Hoogspringen. 
2··-o:Bë rliEü:f':f!" 
4 Mnv~Duffelen 
5 J3.Visser 

~.~êE~f'!:'~EQ~ 
3 L .~ ·V"o erman , 
4 W~Hoeben 
5 L.v.d.Vosse 
7 L. Wijkhuyzen 

8.4 
8.5 
8.9 

10.2 EPR 
10.2 

L04 
o.89 
o. 89 

8 ... 33 

1. 29 NPR! ! 
0.79 

4,77 
4.34 
3.99 
3.57 

8.91 NPR' 
'8.60 
8.- NPR 
6.50 
5.87 

1,19 
1.19 

4.84 
4.10 

1: .39 
1.24 
1.24 

20"55 
19 .35 
19. 21 
14.88 

-vervolg-



Y§.!:Y.2.1,e_~i~~1.ê:§.~g __ Q.~ .. ~.!.-1.~-·j·~1.:h · 
4 x 60 M.C. II 2e - 38.2 -- E. :1ertens-T.Giebels-A.de Bruin-T.v.Gijls

wijk . 
4 x 60 M. C. I 1 e - 33. 2 - J. Zwanenburg-I. v. Abs-M. v. Rheenen-J. v. 

Duffelen. 
4 x 80 M.B. 1e pl. 1e 43.9- S. Beeksma - A. Penna rts-L.PlugboerTF.v. 

Haren, 
2e pl. 3e 4 7. 2-M.Dalnan- G. Ho enderdors-E. Zvvanenburg-M. 

Eoons. 
4 x 100 M. 1e 54" 5-I.D3nkmeyer-M. v'.Duffelen-M.Kóols-0. 

Berkhoff. 

Uitslagen van de 3e je,ugdco:wpetitie te Alkmaar 
~~- zijn no g niet in ons_~::it. 

·--:--:-> :)~'g_~:l.Q:l.§~1!.ê_::_.êI:B1II.~12~1~~~~!:._~Mg;.§ __ .~~~-~1_§~12BP-~M· 
i\ ~~~; Op deze gezellige wedstr ijd wist Martje Wijkhuyzen 
r-Jt ,:,_ - ,:._ : b es l a g te leggen op de 1 s t e p laats • 
. ~ 'fj>:~ . ~- ~\9p de lOÖ M. pr6movee:;_~de zij n a ar de U.klasse. 

<:~~~ .... ---Ook op de 200 M. ma akte zij C.tijd~ do ch deze werd 
__;:...- 'Negens de windsterk te nie t erk end. 

Nu op n aar de B.kla s s e Mart. Ton Botunai1 werd bij de B.klassers 3e. 
Uitslagen" 1UO M. 150M. 200M. TG> taa l 
RïëLSs'ë--
B. 3 T. Bouman 
G 9 M.v.d.Boseh 
" 10 A" Schillert 
D 1 M . Wijkµ~yz en 

'i 3 . 4 
14 .3 
14.3 
13.9 

23 Au g . 

30 Aug . 
,-
IJ Sept . 
9 Se p t. 

13 Sept. 
20 Sept. 

--------...,...,..~-

WEDSTRIJD:..;AGENDA . 
-------------..-.."~~ 

D~$tr,Kamp Jeucd~ Hoorn. 
'' , " Senioren Ains terdam ' . ' . . . . 

Regiona le weds t r ijden 9 Le ;Ldcin, 
Nederl ands che J e u gdclub Kampioens chappeno 
Es t afe tte a vond, Ams t e r dam. 
OND:SRLHTG3 WEDSTRIJDEN. 
Reg;Lonale wedstrijden 9 Amsterdam. 

--------------
Q~±2~~I:1!iQ~.-~Y?.P.§.~B1.~P-J __ l2_~~~~~r@~~ . 

60, 4 
65.2 
65,8 
64 .5 

Na t uu.tli jk doe t i eder e en a c:.n deze weds trij d me e , 
Oök reken en we op de nieuwe lingen. 

Het programma 
lopen 
verspring en 
hoogspringen 

voor alle ploe g en luidt a lsvolg t : 
60-80-100 M dis cuswe r pen 

speer werpen 
k oge l stoten 2-3-4 kg . 

Opga ve a an Tonny J an s ma . 
~J"Q __ ~. a anwe z i g z ijn op het sportve ld aan de KL~Y~BJ::A~ , 

T. JANSM.A ." Wedstrijd-

1. 1 s ecr. 



4o J~arcanc no. JO. oktobor 1959. 

Offici.Jol orcaan dor H.D.A. V. "N.r::ODjS''. 

Socrct ::n·j_aa t 
PonninGnocstoroooog 
Rcctacti ·;-adros 
Clubo.rto 
Tc~~G11i l1(~0n 

G, Schui tonvoord.cr 9 :Srodorodolaan 8, Hcor:mtcdo, 
'.: .:I.v. Opz:;oJ.ci,nc.:-d.:; Vos 9 licidr>ova:irt 50:2 9 Tol.]6910 7 

!,A" InJl~c-dc Vos, Ii:l: • • :r. Gorritszlac.n 15 I, 
Dr.'.ïchorinl::-'iheccnor Slc ·:x:mijk, Tol.6076î 7 

E. :Soons. 

-'--·-------~·---~-· 

.. " ... -1:"1>P..N ;,·. 
r"'v-.:;:n · · -·v .'.'· 

VOOR:.'OOTID; - .... 
\J \ .",\\: -

,:- •c''f Alles caR-t door, zo ook do vorsc.ii jninc; van 't nicm1~' club-
~\ f ,,.. ..-~· bl2.d. r111 zo zit ik dan in ocm ho tol :Ln Flcns'bour,r.; aan rd jn 

'·-- "-r / ··Q~~;.voornoorcl to cchrijvcm en to trachten Eiijn gcélachton allc0n 
-- ,- .~"- \ op 111. r·1J- -Ü·jj·,- ,"·" -~·o '0"')81 'Il 

. " 'J .,, ... ~IJ , , • :i._.L, • t-... l,/ '~l;..._."..a... ,.., 0 ---. '•' ,/ 
\\ :~ Do nintortrainin,3' is incJgean on ilc v0r\1.1.cht 9 vooral nu hot 
·lf?i \ ~1m0r zo prachtiG' ic 9 clat d.c opko:.1::>t r:;m1c:J.ciig zal zijn. 1Jio 

:~ 11tl :oot zulk L1ooi 1/cor 's zonclas::i in boel bli jvcm licvm? 
Proboor echter niet allJon 11 nooi -r.r0er athletc 11 to zijn. Voor d;:i 11od-
3tri jët..,.a thlotos c;Gld. t slechte óón d.evioo. 11 JJ::con0 js condi tic op peil 
voor het volc;cndn soir.oon11 on dit b'Jt:::kont dam "benut elke traininr;c
goleconh0id, die ~ic [\'>Jboclen ucrdt t •:m volle". Aln ilc d.G individuele 
prestaties naga, dio in hot afgelopen seizoen vooral door onz e junioren 
zijn verricht, dan zie ik ha~st ovoral stijeingon, voor~l van h~n, die 
do trc.ininc rog3lLie,tic; bozocllten. Pro boor oo::::: tijd t0 vinden voor do 
zaal training, uant die is ook zo o,·:Jlane,ri jk, al uunen vele mcis j JS van 
niet. De zaal- on do zondagraorgontraininc zijn op elkaar ingoat~ld, die 
ho:tcn bij ellmar on door dL: boid ~·m to h .:; zookon kri je jo het juioto 
trainil;::;sproc;ranna" voc.r zover hot hier in Hn,~~rlor.1 i.v.u. cio trainincn-

V -'rd.er v.ril j.f~ nae even wi jzon op de condi tics, 1marop ni j 
kLJcdccl3eonhoid op 11 ck BromrGrskolk" ::::n 'craininsscc::legonh::lid op het 
c.r.o.~J o vcrk:co[;,·::m hobbcm. 

De Haar Font hoeft ons belanc oloos zijn veranda afsostaan oa 
onn t.:; vorklod::m, claaron rnooton vrij toJ:Jc3r zor[;en, dat 11i j hon goon ovor
l2st a~mdoon. :F'ietsen allonaal aan één kG.nt, dus niet verspreid tocen 
diverse; bonen. Qe,:;n hoon on \'/O'.)I' soloop on gospool Oï.~ hot hui~J on voor 
't r·ootaure.nt \)11 clan vooral voorzichtic zi,jn r;1ot do t.::.fs ls" Dozo mogen 
gohool niet gebruikt uordon om klodins op to loggen 0.f CJL1 op to gll..an 
zitten. ])i t r.1at criaal breekt af en schade di:mt dun door onz::; voroniL;in0 
VJrgood te uorà.on. 

_!os~~ gaan Hij vanaf "de I3rouYTorskolk" naar 't c.r.o.s. Op 
laatkom::rs uordt niet Q'C:rmcht. Zorg7 ö.us uitox-lijk 9.45 Uo aam:ozic; to 
zijno 

lTim.m.rflmac zich zonder loidine op 't CoI.O.fi. boGo-ven of 
e.chtcrblijvcn. Blcccen, takks n of 1:>lanten van 't C..,I.,OoS• noonoDon is 
ook ton strengste verboden. Lois joe hou j ·.J aa,n 't bovonstaando 'On maak 
het clo l e idins nie~ moeilijk on jo zult zien, dat alles in prottico 
en afeorvolle harmonie verloopt. 

Train QGt plozior~ dat is do 0orsto vereiste. 

2 
UIA Il::JIG - DB VOS, Voorz. 



NI'.:U' ,j L~lf:;lh _ ... " ______ ,.. ____ ....... _ 
Do meisjes ven uie do n~men in ons vorig clubbl~d ~orden gc

public .):Jrd. 9 zijn in onze ve1·oni5inc; op_;ononon on Ylo ho·con jullie vanaf deze 
pla~ts van ~arto uelkoLl . 

f~. Drcycr 
I. Scb ::-oot 
i ' • ï:oounos 
Ra Vod~ Del-do Goede 

Ni:mi-1e do na tri co 1 s. 
-------~--·-· 

No i.7ull :;ms-de Vries 
H. Vo DrunanudG Vrios 
T. v.d. J0rcG11-·Chapol 
J. cle :::luster 

.T~!-i.DJIEG: 

28-3-4"1 
26-8-43 
28-10·-40 

H. 11 r . . , e, .Ll.ng'.l.. 

A. v.d. \Jolf 
G. Tiartnan 

:;:;" 1.iissor 
~,evr. 3chui tcmvoorcler 
S$ Goudbor.; 
J. Tiunck-v. D0llo 

25-5-46 
19-5-49 

Ile zaal traininc rrorclt cchouclcn in do Flor'.l.school 9 '.hc;onnog. 
:De indolin,r; is ~~s.'.:9J.r;t; 

ZONDAG:i @~~G-~l:TTJtA~.UI_lTG g 

raoisjos t/m 12 jaar 
j':.mio:cen 13 t/m -1 6 jaa.r 
ci;;nioron vanaf -17 11 

rn.15 
19.15 
20.15 

·19.15 u. 
20 .15 u. 
21-v·'l 5 Uo 

Vcrklodon bij clo theeschonkcri j"clo Dr01.merskolk". G~~mli jlS 
vertrek ora 9c50 u$ naar bet c~r~o~s. 

ZiiICNil:O--~KJL g 
---~ 

") ~"\ Op óén van cl_o laatsto vro(1strijclcm9 on precies te zijn9 30 
\ . u.u.::;ustus to Lc ià. -:;n nkn .:.;uodo" Olc;a mot ho ogsprinc;on con spier 
\~-" -. ~\ en \ïaS Petoen . voor .ho t v erdore seizoen ui t r·o scha.kcld. 
'~y , G·-)lk1,,..·r,.. ·r_1 -:"1,.....,, .. -, ~ ...... f CIOS ,--. ·- ._-i.;r "~1 ·l'• ,., ".(")h _ _,.,., "' u ,_.1:;_, 10 z ~ '-"· ·L "._. "- op t • " ~, o G ·-· " ... LJla. ~.,crd 0n ,,,, open 9 

~-..:.>·---··: dat ze van do~o b1 GF\ SUro vorder [s'Gen last r.1eor zal hol:> bon. 
l.----,j 

.Anneke Schi1lort is al oon poo:::i jo in clo l::::.ppcr.12.nd \7cc;ons · con vcrvolcndo 
pijn in haar zij. Zo is er aan GOholpon en ook haar zullen ~G eerdaags 
~eer op de training zien. Voor jullie b~idang KBlLl aan? dan breekt hot 
lijntje niet ! ! !! 

P""JRS ON ~"i,I A ~ ---·---
Dotty Visset hoeft onze caloderon verlaten om op c.r~o.s. II to 

Arnhor:! kennis inzako do sport op to doen. V~)Ol succes 9 on als je ::ion \'!OOkonèL 
thuis bcmt 9 ben jc nolkorn. 

~ _ : ~lT I G !'!OOIT T~~ OUD Qj _ 

r~TS AP 111 ·; L c~fCN. 

3 
Jean do I3oisson. 



~-~~- ----
'-, ~~"~i(''~<l'·\ 

.......... ~ ~~,~· ......... ,.. 

,/·--.._·~-. ~~3LAG ~LGlii! J;;];.L1 ·. Jl"icTIVERGA:U8RINQ: 

V--:;:~:":. . Dit ja.e,r word onzo vorsadoring gchouclcn op din'.Jclat;, 
\ ..,. _.,... ~f.J/ 15 Goptcmbor 1959 in Hotel Host. "Do Zi jlhoovo 11 " 

) · / · Er uaron 43 stor:1L;c:;r.:Jchtied.o 1odcn, 9 ni:;t oto;nc;orochtig-
( __ // do lod8n~ 6 donQteurc(rican)cn 2 trainors. 

Do vorGadoring i::ord Oiîl 8 u. -r:olkor.l cohoton door do voorzi tstor, liovr. i ·.A. 
In0ko-do Vos. Zij :.:iprak do wens uit, d2.t "AT~Off~S ' ' vorci.or zal ::;aan op tlG 
inc0slr,gon neg" Zij v0ati3do do an.n0..'.lch t op do door hot J30stunr voort;ost ~:ü
clo aamrx·aL;o voor cio Koninl:li jko gocü.icJurinc voor onze voronigi.ng. 
Int;c;lrnuon_ S tukl~cn~ 

Van oon viertal loden un.s or borich t van VJ:chindorinc 
binnonc-okornm OD de VGI'[;adorinr.; bij tJ nonen. 
Na(;.at divc;rs3 vor:::ilé\r;on "iJaron voor5clozcm on door alle aan..-mzicon accoord 
nordon 1)ovondon, uo:rd ovorc;ecaan tot do bostuursvorkiczing. 
i~vr. Inokc nru 1afschoid van Uojo T. Jansua ala vJdstrijdsocrotarosso on 
bedankte h2,ar voor do vol0 v1crkzaanh0do11, vorrj_cht in hot bolan0 van onze 
voronic:;ing. lk~mons hot Dostuur ovorlnndi.:;do ~ij ~,:, j. Jansua oon bouquet 
ro!ë;en. 
lfat Bestuur stolcb i oj. G. Schui tonvoGrdor en Iioj" H. de Graaf voor resp. 
als soc:r.~«tarosf.lo on rn;dstI·ijdsecretarosso. Dae,r or c;oon togoncanclidaton 
waren Gos·cold voor dJ bostuurzfuncties word hot :;).:)stuur alsvolgt snx1cngo-
st :,ld z - ,. '".:i 1\ 

Voorzitster ;I .• A. Inoke-c.lc Vos? '<~!:~~-E':- fl.•·-p .. ·Ï~ J\ . 
Secr~te.rosso g G. Schui tom; oordor~ _,c."' ~~ ''1 r 
Ponnin.ctaoostcirnsso ~Yi.H. v. ÜIJZ·"Oland-do Vose ..... _______ " ' :~ b't~ i 11 ·~ 1 

0 - ~ , • / . '!'!tf" . . ~...,' ........ ~,, . 

\'Jodstrijclsocrotarosso:H" de Graaf? -------- "'-...'ifv :~~-- _ 
Cornrnissa1-osse :P.C. Il;?,c;tinc;ius-Vcrkerko 9 _. " · \1 ... -

H.C. Pros6c-'I'aldrnn 9 / )l \.\.\ ~\ 
H. IIoobcn. "' : l ''\ 

Na dGzo installatie uordon dG piourn;; bcstuursloclon cloor do overige b e stuurs-
leden van harte uelko8 Bohcten. 
Ook dit jaar blsof do contr~ ~ut:Lo oneoni jz.igd. 
:Do divors ê: cor:a:1issi0s uc)rd ')n alsvolgt so,ucme:;cst:::ld~ 

Kascornmisr;;iç G. do 13.at~ To Jr>,nsua on i. v. ~cmond 1 
Tochn.cor.ir.lissio :: .• A. Ino:.co-do Vos, T. Janm~1a en II. do Gro.a:f1 
!lall.comr:iissio P. Ha:::;·tin1;ius-Ve::ck :1·ko, G. d ::; Laat on P. v'> ':i:f}iiOnd 1 

'.ior~~conuissio : .·.'.v. Opz c:; lanà.-do Voc~ A. Kools, L. He s ~Jols, L. '.!ijkhuy-
zan on s. Scheffer. 

Do v::;rgC1.dcrinc l::on zich mot üo sa,1~:onntcllin& van dozo cowmiosi .;s verenigen. 
Hi:::r;.1a. i.:-1ord ovoreoGao.n tot fi.,>~ door lv:it :Jes tuur voorc;ostcldo boclui t tot 
aanvra:;inc; v11n do Xoninkli jke c;o.c:dic ~~-qring voor onze veronicing. 
Nadc. t ïiovr. In3kc dit voors tol nade+• tocgel:j.cht had, eins do vergadorinG 
met dit besluit accoord. 
Vorvolcons uord ovor(}3g-::i.an tot do ui tro5.king van do "NPLOD:JSD ~ICJR" on do 
"ATi c:~n ;~zUIV', ucll;:o dit jaar 1:.'crd ui tçorcikt n.an rosp, ï !J ~~ 111' \li jkhuyzcn 
en Io v~ Abs, tort1ijl or ook onico ,roctaticprtjsjos warde~ uitcqreikt aan 
l~ Doons on A. Pcnnarts 
Do IIoron ~1twe1Jr on '. ruller,1s rmrd ~,n naar voren [;Groepen. 
Lovr. In;::k..:: sprc.k haar r:aar c!.:::rin,s- uit voor do v : . .J'.l,o workzaanh3don, éli; do zo 
Hor:m in h (;t b .:: l a nc van 011so vcronic;ins gccle,an hobbon cm 1)oqd lni!l n o,uons de 
veronic;inc .~on fraai 3 :.; schonk ar,n. 
De foestavond nerd vastGoctold op 27 fobru0.ri 1960. 
Na cl3 rondvraac; v-1ord de vorc.;o.dorin.:_~ CD plü1. 9 uur ccsloten. 

H.c. I'ros6e-Tald;:on. 



·Jan.i'.!.ocr in do a thlctiok ov8r trn.:i.~inc no1·d.t c;os11rokon? 
dan d-:crik c:1 :\·:'..:;_;ic, C::-!;hl;.;ti ckr.ündJd als j:.ülio zijn? onriirldcllijk aan 
een 11 -::·:. ~1. ~, >:· i·'.~-· \l~.i ·1,0 van O G fonen~ di..; v~;rc,Tot:inc van llet pr-rntatiev'.Jrmo-
gr;f',; , -- "'":\· -: ·("~ \ . : ·j .. c r;:1 v crk·t c ring van bcpa:üdc r.am:ozie;o w :arc.Uc)rndon boooct. 
Sl2 •!L-:; .. ~ c·.c~ : · ;;_,._.L sy::;t;; 1;1c:.. tischo oc:foninc v a;1 hot r.1011solijk orco,nimnc het hoocs t 
n:}:~. · : .5_{-:· c~"'/,;. :,.· : ~ fJ , J:' ·;~c~ :t."~n. 9 i11dicn zij z0nr do ~ lbcYJust en ui tcr rJatG intcnoiof 
Zé::.: . .~;:_}\~ GLl 0 JO~ 1;10.x:Luo.l 8 l'oc;::;lm'.:l <-1 t vc.m traininc::iti j d.o n r,1ac..r ni ot oons to 
s~91~01~c !~.d 

Do athlGticktrainin'.j van clc HocL;rlanclse a.thlcto is volkoDcn {3·cba
scord op onR kliraa~t en o~z c lcvensorast~ndichedon on het is spa cic:..~l de 
Har:t:i:lcuso é':'~.r.\~t otc:s à.ic hot sl:<..d1-Soffo1, is van dozG "van 1)ijzondoI' r.'oinig 
\·w-: or"Dch'.2.~"pcli jk inz:LcLt [;c.: tuigoncL: 11 onstandichcrlon. :Daaron '.ïil ik n::::t kloo 
\IÏ ;i:_;;u:.. O~) ~10t u:i. tGrs ~ cro to b_;la:.1c van olfoct~.cvo bonutting van do yroinico 
do~~ onze vroad0 vader2n cobodcn trainincskanson. De C.I.o.s.-accoraodatie 
hoboon n or oaa:i: do.t :i.s lanc niot c;or..occ;. :Con t\ïccdo uoc,olijkhcid ic cl.o zaal
trc:..ining : t0ta~l achter noc v a ol te \loininG, naar dat bahoort niet tot ons 
cl10":Ji t0ro 

In do konondc i:1ao.ndon zal de zaal traininc; a a nvankali jk oen rustig 
k:l.raktGr dJ'.' <c.c;::n1, lat .Jr ·1·1ann0::ir juJ_lio rroor do b ohoofto krijct "oons lokker 
door to do-:.n-ïon' 1 ori clozc co0ctcl:'.. jJ:c factor ic onon~b:.; orli jk, zullen no ae.n 
de vocrbo:'0::.cl cmdo pox·~_odc b oc;in;:,cn. Van dczc 11 :pJanning" Zéll ccht::;:c niets 
torccl".t k'.)IJC.i:l o.f bct-2r cozo:::d 9 h:; t zou zor:.do ?ijn van jullie vorborcon 
krr,cl:-i-co :r~ è":Ï..S or t o \!é)inir; b .:;lan.::;-:-3to :t. linc blijkt to zijn9 aancozion die on
c :;kcl-.clc k:rachtcn v:::rl r.:ron zullen C:é...Cn VO ~)r do Foüc;rln.ndso athlcti ck vannoce 
c;o-01,.:;k aan r~. j~:i:Lncs-· on or·t1):t.c:c1::: i ~:.c ::::nccol:i. jkhoirl. Do ncosto n:!.otkoE1crs voo
rcr:. -,-0,0,~~ G.dt"li Û.a t Z G r.;:.:a~G 8 ÇG:4't dOGYJ. 9 D<l,aI' do.n in do friss e bui tcmlucht, -
hoo:'!i :jl.<:: -r~_' i.j :;_::". do or:c.; t:ropi: o ndt:.;.e<·~·~ voi, v:·og van dio vior benam..-o ndc L.1Uren 
i.7eJL. 2·""f;1;;.~~ser: za dé...~·oliJL:s vo:i.""'b~ijv· ·J :: L- Zo v cr cct0n ccl1tor, dn.t 7J 0 9 11annc 0r ze 
v0J_ uvcT~~~~~ro rD.ccc1.vc :n :1.n U.io ~·{~~ 11 rjuf~c z1-.rcGtzaa1u in d_o 8crstc plaats Ga11rr 
Z'lJ. J.l cYJ. wm-:nen on in lmn onto osiasr:ie no g ploz:LDr zullon hebben ook, in do 
bodompt e li_;_cht on .!.:..~~.?..?.l~ vi e r Dur . .m on in do t wos d.e plaats t s zomers; zowel 
tijdens d o wocls tri jden als tijdens do trainingen, veel moer schik zullen 
hebben; omrJ.a ~ ze 11 ~OV<.)el-bctere-1)resta ti os-lovor0n11 of 11 do hele-avond-zo
goed_-·kun~10n~· ~j_ jbli jvon11 • 

Buscf goed, dat iedor mens gericht is op prestaties!! Gä~t het dan 
een keer goed , dan stijgt er 1 n hoerlijk gevcol van triomf in je binnenste 
op en d.at j_s ')en onvergoteli jkc~ guwaarwording. Je wi.l t direct rneor, je doet 
extra je best 9 de res1.lltaten blijven niet uitj opni2uv; b e leef je dat 
gevoel •••.• o ••• enfin7 het wordt oen snoeu wbal, di e al grooiend onstuitoaar 
van de helling rolt. Noem gerust maar aan, dat alles zo zal gaang waar het 
gezonde eorzucht betreft is praktisch e lk mens dezelfde en dit sneemv-bal ver
hae.l ken ik bovendien uit e igen ervaring. 

Jullie persoonlijke belangen mogen echter niet alleen op do voor-
grond staa n, Naast ju1 lio staat jullie club m.n. de bcstuursloden 9 /, 

die jul l i e in do gelegenheid stollen je to onttrokke n aan do d::i.ge- A,f 
li jksc sl•mr va.n l e ren en werk ene Eaar daarvoor vrag<:m ze iets ;,/;"'-")' 

./://'/ ' t:;rug en dat ;1i o ts ;' is e chte clublic:;fde ! ! Kl ots niet. zullen ..,.. ~;~.-.,.~.1 
, "" .r / ' / 

jull:..e zof;ge r1~ fü1t h obben wo al! liakl;:o lijk gozegd 1 maar toon dat,__,/' j' 
d 1 + ' t . t ' l . l B I ' " ' "-/.. an eens; aa, l1 '.3 _ nie op een Gn.Ke .• ing ao.:ir.:or:ien. reng nu oGns ·> 1 / 6:1 
oen b eker bov. P<.J ~--b eker en het lémfü::karnrnoonschap mee naar ~~.,...,..."" h 
huis.- Dat zou toch mi ü t 3rs zijn! _,.?::vorvolg-

.,./ 5 



Zot er alJ. 0m·J.al je schoudors e ons onder en bouw eon meis josploeg op, clan 
vormt zich dar:i,rui t na e ni g '" ti j d Vé' nz c lf oen stcrl:e on ho r.:ogc)no dame sploego 
Da ar moe t e n jullie e c::1 t e r ~ mGe b egi nnen, ma t eriaal is Gr gono0go Smeedt 
h e t i jzer nu h o t h o e t is! ! toon j e ambitie en j e doorz ot t ings ve r mogcm. Waar 
oon wi l i s , is ee n vrng ! ! Laat z i 2n wa t j o waard bEm t a ls 0:p ortmoisje (-vrouw) 9 

v,_;; rl i:~li t cl e t ac,k van h o t bostuur~ Het onigo 'Nat j e e r v ooT h o e f t t e do e n 
is tr ,; ·J.v,- i nd c r o t n üning t :3 vo lgen. 1ri jdnood? Jfo nson :.-3 ! Een goe de v e rdoling 
v a r clo 1~2E1chikbar o tijd laat GO :r..o ec t rainingsr:1og3li jkhednn opnn . Als 11 ploog" 
h ot b e n ju1lü ) v.·a t in j e mars 9 dat b lijkt lLe l e e nvoudi g uit he t feit 9 da t 
~i : 1 ~ 0 a l bijna v ijf j a a r be staa n. En hoo! Tenslott e i s de start bijzonder 
mon j ·lijk gov,r.; : ls t ~ 1J'ic lm19 z o ook· n::i,ar de v ol go ncl e mi j lpoale h n, t clnbkaL1pi··
oonsch::q l -v-a n WocL'n'1aa1 voor mcüs j c"s of da1.1es . Doe j e b cs tuurclc:d e n c-:m pl o
zL::r 7 él~;_ e lw bb <m ock op-v-,-81d::cm do pr ikk::)ls nodi t3 om door t G kunnen g8an met 
hun b ~) l~u1g .:; l oos w.::::eko Gu loof me lui, jullio plo e g b i ed t porspcrnti ovo nS h o t 
zal a l le en r .r)g ov:m dure n voorda t all oo or u i t ko;nt~ e or s t conéli ti e , s pe cia
listen cm 11:;1ix1cl ·3r J b'Od.on 11 on homogoni t oi t kv.-~fr;: c, n ! ! 

Condi t i o gar ::. nd·:o 0rt k rach t ,m d ·JZO gqm ard ac::,n c oop oJ.heid in de 
rnoos t offa cti ev c v nr hou dinc , v urz okert s uu co s v oor d a voll e h onderd pro
c ent! ! Kno op dit nog llVCn g ood in jullie or e n. Ik h oud ont zette nd v oo l van 
athlot i ok on z a l daarom i e d ero training mijn uitor s t e bost do e n julli e wat 
goocl.s t o l or a n, maR,r daarom ei B i !c van di 0gone n, di e v a. n d 8 winte r van plan 
zij n r oc;o l ma ti g te k onhm 9 n.bsoluto geh oorzaamhcdd cm v oll :J d i go to ovvi jd.ing, 
I cd:r·o 01xlr ::i,ch t, al lijkt Z ' ' nog zo zinloos~ zal zo e;oGd. mogoli jk on zonder 
ge trolrn c l ui t g :;-voe rd mo ut e n worcl.e n 9 voor rustperiode n zcrg ik vrn l o Wee st 
["Gri mn , do o j r; ui t orst e b N :t on j o h Gbt ni e tB te 1.rr czen; tegon luiaards 
h o·b ik zco r s p 0cia l o wape ns. H ·.~ t klinkt alloma2"l nogal s trong 9 maar l a at 
j e ni e t aft'h.~hriklrn n~ pret heb j e altijd wol. St e r k t e ! 1 
N.B. Julli2 lij f spreuk v oor de zn wint8r wordt: 

"La at à.i e '11 0 V. ma :J.r waaion" ! ---- .- .... . .._ ... ··--- ··- -- · - -~ 
Harry. 

-- _.,-<""."'.\ 
VAN J)E PEl~JING11C:-BST:F~RSSSE: ~ ~~- /(;'\_ 
-------~·----··----· ~\\~'<. ::, .::Y. ·~~_y·) 

yoor .-9:.~ie~~ling~~: _, .\~ 'l 
d C contributie b0draagt: , ~:;.-~ • "> 

a s pi r ant on v a n 9 11 jaar fl. 0 9 70 
j:rnior on van 12 16 11 11 1, 40 inschri jfgold fl.1, 50 
sonioron vanaf 17 " 11 1,75 11 11 2 9 50 

BEN JE AL IN HET BEZIT VAN~ 

flo 2, 75 aspiranten fl.2,-
Il 0,85 
i l 1 ,-

· .. ~Q. 
t~i~~t'!-l-·-·::C~· -----------·---·---------------------1 .· 1 : 

c l ubbrook j o 
omblo om 
clubinsigne 
A voor op je trainingspak gratis. 

. .- ~·f:cr· - - FEESTAVONfü 
· .::.;.~ izo:· langzamorhand beginnen we we er aan de feestavond to denken. Er 
~ ~ zijn natuurlijk al enige plannen, doch mocht on er ondor jullie 

;, meisjes zijn, die iots presteren op hot gebied van: dans-voordracht
muziek enz., stel je dan ovon met mij in verbinding, misschien kun-
nen we er iets leuks van maken. Wil. 
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ONDERLINGE V~D2'11RIJD - VEI?.GADBRING - COCA COLA-AVON:D. 

;f1v.~· ,, : f( . ~·)'~Wat_ :-on de.g,. dio ond )rlinco nodstri ju. Stra~~ndo zonnens~hi jn, 
.l:'~i· -·7( ~ ~· vroliJk8 gezichton, groto opl~omst en oon prlJZ ·:mtafol, die 
~\t: 'P' 2 j /t..'1,; _,.-.,/ n.Jle vo:r:wachtingon ovnrtrof o 1~ ·3t was. ean 0::1t An~OD:3S-·foe~t, 
· .•• ._\""/~~\ L.'.: ... ' / r. .. ~1.Jf/ _"1 ...... 1.110011 J8.Lllil8r, d:::.t or zo"veel aa1n-.Js-n1euwol1ncen verstek liet on 

'~ r11 !'e.', { ( ,J ·t gaane Het vo1gend jaar al\1GL1Bal aantreden da1;1es ! ! 
• t }. ,./ 

,\ ~ •,_f.:.._,; /' '!:' Wat de prij zon beotr ~Jft, z~- \:orden steeds mooier~ zelfs de 
" "" n .( neisjcs, di: 1 t la.a·cnt Yva ::m, 110.ddon no5· eon ruime keus. Voor 

jullie;:: fijno niorlov:orkinc ·3dankt lui. De.> grote opkonst op do 
jaarvergedering - waar v1c. wel op gd,oopt, doch nio~ op g~:r:~kend h~O.don - vor
oorzaakto 0cm Gtoolon to lcort. · Goon noo als poos Jes vliJden do ;:jüngeclamos 
zich op ;t zachtü ta1'ijt n ::;ur. Voorvmar. ~') 1'3i1 clw.r;nant d.ocor!! Do vcrg:i.,i.~ring 
zGlf vorlilp vlot 3ll r ustig, er waren ge~n vracan of wensen. Of missohien 
to::ih wol, nae:1r clurvr:m jullio niet? J)at z u jamuor zijn, want juist d,> ja'1r
vorgaJ.;rinJ iG oen rrL1a gol3g,mh -:;itl ou doi.~on enz. t o spuion. Jullie woton 
h~t, wo h3bbon er altijd bolangstc1ling ~oor. 

])e vcrg:.i.d •3ring besloot he t zomcrsoizor:m en pas op de Coca Col'.1-
avond hadden we we ·:;r -::mig contac t 0 r 

D0zo avond Has allnrgenoefolijkst. Na eon pron~ga:'ld.apraatje 
en film ovor do goschioclenis van dozo in .:; rnationci.al bc:k ,Jndo drank volgd0 
een q_uiz ovGr hot voorafgci.ando. Hoewel T n en füart zich ged.uch t 'Noorclcn 9 

moostdn zij in dG tv,c;r..l "Harrlom" junioro1~ hun m0Grd3rheid erkonnon. Toch 
loc-de het hun go ·Jn vvindeionm, want z,3 g~ né)·en mot - als ik hr.;;t goed hob -
9 flGoscn Cola naar huis. 

Het ovorige publiel:, dors~ig goworclen van het rcanr:ioedigon, 
word golaafd mot ~c:tzolfd ,; vocht, v;at na~uurlijk tt:~n zG,,rst::; gevva.ardc-i crd werd. 
]) .:; hoofilschotJl word govorud door een rradhtigo klourenfilm v .'.'..n do Ol;ympischo 
Spolon 1956 te M:; l 1:.ourno. Eat was ti jna d11011aal a tiüotiok wo.. t we to zion 
kre gen en daar war e n zo bij ons mee aan ~Gt goede adres. Een filD over hot 
natuu1Tes0rvaa t Paul Krugcr in z. Afrika ~vas h •2t slot van eon bi jzondor ge
slaagde avond. 

Intussen zijq wp vol goede moed gestart mot de wintortraining 
en onze nieuwe trainers, Ra.rr;y- Joacim voor dCl indoor on Albcfft Gabriel voor 
de daGes- en E1eisjes~nicmwelingGn hobben hun vuurproef goed doo1·ste,él.n on met 
Paul voor do wodstrijd:ploog en Rob voor de c.tjus is volgens hot B,;stuur al
les aanwezig om d.i t v:intorseizo,;n te doon slagen. Zorgen jullie vcbr een 
goed ,3 opkomst, dat wu ool: r·:;sul to.ton zien. !,Ia.g ik tot slot or nog<' evcm op 
wijzon, dat hot nu oen good:; tijd is om nieuwe lodon meo to brengen. Vooral 
C-t jos ':m aspiranten zijn wolk on! ! 

Wil. 

Z1'.II:JD':BN; ------
Het ia al weor een tijdje golodon 9 dat 22 AtmodosanGn en 10 

H.A. V.' ors ondor loicling van I-fonk Houv8r8 011 Hans J3us8 voor 10 dagon naar 
het Skand.in~cvisch SchL)rcilc:.nd trokken om daar oen tegenbezoek te ·brengen aan 
onzo Z1:rnodsD sportv1·ienden. Het vertrek was geplam1ed op 6 uur t s 1~1orgens. 
Ondn.nks hot vroogo uur v:aron er vool ouders en r.10elevoncle clubgenoten, die 
ons kwamon ui twui v:m. 'roen do bus Gtartte glommen er 32 vrolijke, helmaaal 
go on slé:<porigo G'ezich ton voor de busrui t j 8s. Eonmrral op wog nes teldep we ons 
in do toon nog gemakkelijk zi ttcn1d.o bw~ stoelen, mae.r di0 ons na eon halve 
dag ri jdc,n bbb 1 s besorgdGn (Uitlog aflrnrting; 3oursc billetjes). Jle koffie 
kresen we ergens in oen caf6 aangebodon. · 

7 -vervolg--



Bij de grens van Duitsland was het ge smeek om stempels zo org, dat 
do toch stoor ui tzionde mar•3Chaussoe het er heel even benauwd van kreeg. 
Do Dui tso douano kwam binnen met een groet. Gutcmtag mompelcle hij geloof ik 9 

in iedGr geval was het mügo antvroord "Ach Bi tto haben Sie oin Stornpelchen". 
Nadat we allemaal een rote deutsche Stempel gekregen hadden reden we verder. 
Ergens midden in het Duitse platteland kregen wo de eorsto lekke band. 
Stomtoevallig waren we net in do buurt van een klein kroegje, waar we ons 
brood opaten. Vanzelfsprekend mit Apfelsaft. Verder ging de reis over auto
banen en nadat wo eon haast onbGgaanbare weg afgc;r.eden waren, arriveerden we 
t8gon etenstijd in het Na turfr·:mndenhaus in Masch8nb Hot huis had een prach
tig uitzicht over bossen. Vv'Grkeli jk een prachtige omgeving. Met rammelende 
magen en hongerige blikken stapten we met ons bord en bostok de eetzaal bin
nen. Van hot bestek was, zoals later bleek, alleen de lepal nodig. Een enorme 
pan werd er neergezet en ieder moest zijn bord bijhouden om er een flinke 
lopol met onbeschrijfelijke inhoud op neer te laten dalen. Velen van ons aten 
het niet op met de gedachte, dat de aardappels wel zo zouden komen. Maar al 
wat er kwam~ geen Hollandse piepers. Degenen~ die vreselijke hongen hadden, 
hebben zich door de toma tenbri j hecmgeworsteld 9 de rest is met lege magen 
naar bed gegaan. De volgende Na turfreunde~ hebben va~3t een extra lepel gehad 
van onze TomatenGuppe, 

Hot was geen wonder, dat de volgende dag in Hamburg hele koffers 
wordon gevuld mot blikken ananas en broodjes. De nqchten waren zo, dat we 
alleen klachten over het lawaai kregen van verder aanwezige Naturfreunde on 
de beloerd.ers van het huis en erLl<:ele zeer verrnj)oid.e athleten, moer echt niet!! 

De reis ging verder door heuvelachtig D<'memarlrnn naar Kopenha.gcm, 
dat we not binnenreden, toon de tvv2ede lekJr-.o banct z,ich aanmeldde door oen 
ondra::i.gJ_i jke rubbers tank te versproiden, wat oen oponthoud van een paar uur 
voor ons hotokende en een vergeofs wachten van de Zweedse sportvrienden in 
11almö. IVc roden na do nodige reparaties d.oor eon mooi verlicht Kopenhagen 
naar do ha-.r:m. Daar aangekomen misten vw de laatste vrachtboot, die ons met 
bus en al over zou varen. Er z~t niets anders op dan do bus achter te laten 
en o:p de laatste passagiersb90-ç te stappen" Om half twee midden in de nacht 
stonden we bepakt en bezakt :ï-n Malmö. Hot ontvangstcomité was inmiddels ver
dwenen. Na overal geinformoerd on vorscheidene mcmson opgebeld te hebbl3n 
werc'cen wo ip taxi? s naar het clubhuis van de athlotiokvereniging Helonoholms 
gebracht3 Daar aangekomen hebben wo de rost van de nacht doorgebracht op 
stoelen en in elkaar geflanste bedjes. Een kleine beschrijving van het club
huis is wel de aooite waard. Het was oen gezellig ingerichte kolder onder oen 
groot flatgebouw, compleet ~et ~ouken, barj televisie, radio on picku:pkast. 
In óón woord fantastisch!! Het clubhuis van JoK. Finish, waar de meisjes 
introkk.::m was iets mindor luxuous, maar or was ook een radio en pickup aan
wezig. De twee slaapzaaltjos waren voorzien yan luchtbedden en slaapzakken 
en oen onorme badkamer begronsdo él,e za.;i,ltjos. 

Tijdens ons verblijf in Malrnö pobben we verschillende 
ui tstapjos gemaakt en er zijn twoo feei::;t jos voor om1 georganiseerd• 
E6n ervan werd in hot clubhuis van Helonoholms gegovon 9 do andor
re in Vellingo, oen dorpje, dat even buitcm MalP,lQ lag. Ti1r zouden 
twee wodstri jdcn gohoudcm worden~ waarvan or 8én niE-Jt doorging 9 

aangezien con flinke pLms'oui dit belette. De 1;1.nclE?+'o wodstri jd 9 

waar wo veel van haddon verwacht, vvas saai. Er wa,ren vier 
Zweedse meisjes, dio moo zoudon doen. Zo probeerden zovoel 
mo.CJ'oliJ'k aan alle nuDme:rs mee te doen, maar leuk was hot niot. 

0 • 

Bij do Horen vras hot beter, or was voel moer spanning, 
8 

-vervolg-



Er werdon nog wel prostatios gelevord 9 die onder dit verslagjo ver~eld 
1Norden. 

Op do terugreis hebben we weer overnacht in Maschen. 
Do volgende morgen zijn vve vroeg aan do terugwc;g begonnen. De rois ging 

enorm snol, vool te snol eigenlijk. Voordat wo het wisten zaten we weor in 
Haarlem, waar wo achter hot station een hc;lo groep ouders en clubgenoten ons 
stonden op te wachten. Het was ~:on stormachtig ontvang:::;t en een meesterlijk 
boslui t van onzo r8is naar Zvtodcn. 

Olga. 

Vanaf do ze plaats een woord van dark aan do l .:üders ( lotterli jk on figuurlijk) 
van de trip, Hans Busé on Honk 11.ouvors, diD onvormooid gezwoegd hebben om 
de tocht te doen slagen. 
Ook Ellen eon pluim op haar hoed voor do prettige wijzo, waarop zij de 
ueisjos terzijde hooft gestaan. 

Ui ts]-agc:_~~ 

80 M. 
1. M. Pijl, Atrnodos 
2. B.Lindstodt 9 Finish 
3. F. v. Hoos 9 Atrnodes 
4. I.Dankmoyor, " 
5. M.Boons " 

200 M. 
1 • fu-:-ort, Atmodes 
2. M. Kools 9 

Il 

3. L. Veerman, Il 

4. T.v.d. Aar, Il 

II o s.i_S pri ng<:E_. 
1. Ll. I1'rcdlund, Finish 
2. O~ Borkhoff, Atmodos 
3. M~ Boons, " 
4. W. v. A-bs , " 
5. Ke lia.rtonsson, Finish 
60 B~ Vissor, Atnodos 

SP_~E~PE:'..l:l• 
1. I. Dankmoyor 9 Atr:iodos 
2. G. Hc.kansson, 
3. Ho AronJ.s, · 
4. A. Kools, 
5. Y!. v" A bG' 
6. 111. Frodlund, 

FiniDh 
Atmodos 

Il 

Il 

Finish 

10.8 
11o0 
11 • 3 
11.3 
11. 6 

26.2 
29.4 
31,4 
31 ,8 

1'45 
1'40 
1'25 
1'20 
1'20 
1'20 

30,40 
27,20 
23' 42 
22,24 
18 ,53 
16, 35 

100 M. 
sec.1. E. Ort, 

t1 2. K" Niartonsson, 
" 3. ril. Kools 9 

" !r. 0. B0rkhoff 9 
Il 

Vor~ril'~o~, 
soc.1 o 3. Ort, 

Il 

Il 

Il 

2. G. Huitema, 
3. K. Märtonsson, 
4. F.v. Hoos, 
5. M. Kuols, 
6. K. Báath, 
7. B. Lindstodt, 
8. IvI. Piorhagen9 

9 . J. v. cl. La~n , 
10~ L. v.d. Vosso, 
11 • T. v. d. Aar , 
12. D. Mulder, 
1 3. m. l!Ioc,kc 9 

~~~<:'] ~-?.!_?_i~!! 0 

1. G. Hui t ;.:;m0, 9 

2. G. Hakansoon, 
3. K. Mart1Jnsson, 
4. u. Frodlund, 
5. 1~ Voerman, 
6. M, Piorhac;Gn, 
7. H. Arenè.s, 
8. VT . Hocbon, 
9. K. Ysondijk, 

Atmodes 
Finish 
Atnod,3s 

Il 

Il 

red. 

Atmodos 
Zaanl::i,nd 
Finish 
AtmodDs 

tl 

Finish 
Il 

A tr:iod::is 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Zaanland 
Finish 

Il 

tl 

/;.tmodos 
Il 

tl 

Il 

" 
VAN HE'l' WEDSTRIJDI~RONT: ·----------

60 M C. II. 
1. T.v. Gijlswijk 9,1 9 2. 
8. T. v.d. Klinkonberg 9 10.5, 

9 

9, 1 , 5. E. Mertens, 9, 8 9 

13.0 
13,4 
13 ,5 
13,7 
14,2 

5, 58 
5,07 
5,03 
4,49 
4,43 
4,25 
4,25 
4, 24 
4,03 
3 ,82 
3,66 
3,28 
3,16 

11 '66 
9,07 
8,35 
8' 21 
7,76 
7,52 
7' 1 6 
6,95 
6, 13 

sec. 
Il 

tl 

Il 

Il 



Verspringen Co II. 
2. T. Ve .Gijlswijk, 
6. E, Nlortens, 

60 M C. I. 
1. Jo v. Duf fclen, 
2. M. v. Rheoncn, 
6. I " v" Abs, 

F.v. Gi j lswijk, 

Kogolstoten __ ~. 
4, M. v. Noorden 

80 M. B. 
3. M" Boons, 
4~ F. v. Haren, 
9. R. Inden, 

Di~~werp_c.:._n._~. 
4. I.1, Boons, 
5, I.1, den Ouden, 
8. L. Bucker, 

100 M. A. 
1. I;I, v. Duffelen, 
3. M. Kools, 
4. I. Danknoycr, 
8. E. Piorhagen, 

F. v. He\1s, 

Verspringon _A. 
2. T.Io Kools, 
4. lll. PiGrhagen, 
5. F. v. Hees, 

Kogelstoten A. 
4. L, VcerDan, 
5, w. Hoobon, 
6. L. Wijlchuy13on, 

s,2 
f:, ,3 
8,6 
9,8 NPR 

1o,28 

11,5 
11, 7 
13,2 NPR . 

24, 45! NPR. 
18,20 
15,84 

13, 2 
13,8 
13,8 
14, 5 
14, 2 

Kogelstoten c. II. 
T~rr. v.a. Klinkenborg 

Hoogspringon,_9. II. 
3, A. de Bruin 

Versprin_gen C • . 1.• 
1 a I:l. v. Rheenon 
4, J. v. Duffel ,:m, 

12. M. v. Noordon, 
13. F. v. Gijlswijk, 

Hoo~springon c. I. 
2. I. v" Abs, 

VGrspringoll...E.• 
2. 1'1 • v. Haren 

Ho?gspriEB:~n B. 
7. Go liocnderdos 

KogGls t<?ton B. 
4. M" don Oudon, 
7, G. Hoenderdos, 
8. Ro Inden, 
9. L. J3uckor, 

Hoogspringen A. 
6. 0, J3erkhoff 9 

7. 11, v. Duffel en, 
8, W. v. Abs, 

Discusvy~rpen .fl:.• 
4. L. Voer r;1an, 
6, W, Hoobcm, 
8. l,, Wi jkhuyzon, 

Spoorworpen A. 
r:-I.nanknëyor, 
3. V! . v. A be, 

1'.TPR 

NPR 

6, 41 

1'10 

4,08 
3,94 
3, 43 
3,28 

1,30 

4,50 

1'15 

8,81 
7 ,,64 
6, 42 
5,92 

22, 18 
19,50 
15,80 

30,09 
14, 54 

4 x 60 M C.II. T.v. Gi jlswi jk, T.v. d. Klinkonberg, E. rfortens, A. de Bruin, 
1e. - 39,8. 

4 x 60 M C. I. - I. V• Abs, M, v~ Noorden, M. v. Rheenon, J.v. Duffolon, 

4 x 80 M.B. 
10. - 33,3. 
F. v. Haron1 G~ Hqend~rdos, M. Boons, J. v;, Duffolen, 
3e. - 47 , 8 , 

4 x 100 rJI. I. - I. Dankmoyer, M, y~ ~/1Jffolen, M. K;ools, O. Borkhoff, 
1e. - 53,6. ' 

Il II. L. Veerman, w. v. Ab~, F. v . Hees, M, Pierhagen, 
3c. - 56, 4, 

·-.....-
DISTRICTSKAMP. JUNIOREN TE HOOEN - 23 AUGUSTUS 1959· 

' • . . . .... -r-i"f~"·- . 1 

Vacantietijd, hoge reiskosten, dit was wel q~ :peçlon, dait; q.e ç:>J?~oms"t; 

op deze wedstrijden bedroevend slecht was, ook van o~ze ziJ~Q . DP. ~ y onderbe~ 
zetting drukte ook z'n sfoor op do weds trijd. Het v?~d~ent ~eker aanbeveling 
zulke bGl angrijke wedstrijden niot meer in zo 1 n uithoek t o ho~den. Aileon met 
Magda en r!Iar joli jn togen we noordwaarts on zovyel op d~ 100-vor on "h Óog konden 10 . . t~ ' 



z~~ h ot ni Qt. tot d e finale . brongop. I\fot 13 ~ 7, werd ~·!îacda <;t1s 4e uitgos chakold 9 
t '-'1~\llilJl ZlJ net mot verspringen m" ot verclor 1rnn brcnc:cn o"an ,~". 45 1 hutgGon 
l?. On 60 plaa ts botekondo o J'/iar joli jn k wam niot hoger dan 1 e 25 N0 

30 AUGUSTUS 
TZ VGDEN. 

REGIONAI,E W:SDSTRIJDEN 

Op d o ze wodstri jd was 1 t v ooro,l onzo niouwcling l3e:tt;)r v,,. Pol cm 9 die op
viel. Eon k:uri.gu 13 98 on 4y62 vor i s nio t slcwht voer een niou weling , 
r:~ari;'.ke Boom:: g~iat het s t oods b:;tor deen, want de 25195 N d i scu s ic \Voor oon 
vo oru:i.. t gan g . Do trouvm CJn ceriouzG traj_ning uit zich in rosul t a ten. Haar 
bas to prestatie van vorig jaar was 20.70 n, 
Joke Do.bbelnar handhaaft zich goed in l t s:prints tersmil ieu 9 die kleine 
"vechtjaB'' bracht hot tet d e 3 o plae,ts in 10.9 achtc"r do vornaarde "Cruiming" 
van V!ik -10 . 4 on Dut~ Holland.i a 10.So Jos on L~.o,ric.n kunnon cle s n c; lle P::tuw 
van Sportie f nog niet h obbon, naar misschion v nlgnnd j o,ar na oen ged egen 
wintortraining. ï t Springt f i jn daar in Lüc~en? want lihry en Olg11 k waD1Jn 
weer eons t ot do 1. 110 T.'[9 t o::.'wijl ook Marjolijn d. 1 r 4.66 JE prima is" Ludy 
Inde n mac.ü;:to mot ha.'1.r 11 a5 geen s lecht è..obuut ~ Goed trainen Lud;y, dan kom 
je zokor aan do 11~- · 

60 M~ C., 
2o J~ Vo Duffelen9 

3g u~ v" RhcPnon, 
W o Schippers 9 

T, v. d .Klinkonberg9 

80 IJ. B~ 
3;:-,f;-J50 bbolaar, 

L, Inden 9 

L"Plugboor, 
A. Ponna:::'ts , 
Sit Bc;Gksma. , 
Fov" Ha ren, 
M" Boons~ 

100 M.~~-~-}~j.S,~.} · 
2" ]fw "\' o ])uffülen9 

4" 11~. Koolf1 , 

1 00 N" dt~.;~:o s D. - ·- ···-----
1 ... ~L Wi jkhu.;yzen 9 

5 " Bo Vo Pelen, 
H ~ dD Gra:-tf 9 

T" J a ncDa 9 

:Dis92:rn.Y:'e~1~n d§}_'.10 ~~· 
7. H" de G:::aaf9 

1 60 Le; 1;1.'i jkhuyzon 9 

17. T. J ansma 9 

yer~p~_inge~-~-8:_'.IlOS C. 
1 • T" Bouman, 
2" Mo Kools~ 

8' 1 
8,3 
9d 

10 9-·NPH 

1o~9 ! 
11 ? 5 ! 
11 ~ 6 
11 91 
1 1~9 
1? J"" 
g.i. 

1 ' t1-0 
1' 40 

13,7 
13 ,8 
1 4 ,4 
g.tc 

22,5 4 NPR 
17 ~ 45 
15,70 

Vor:::rpri~~~-Q..· 
4c Ll~ v . Rheonen 9 

5. J. v. :Duffe1Jn 9 

1 4 0 W. Schippers, 
2 4 c T.v. d c Klinlrnnbe1·g9 

Y_E'. r s pr i l1J:e.1!.J?". 
10 ~ L" Plu g bo e::l' 9 

1 4~ So 3ooksrneJ 7 
15" J ~ J)~)bb,üaar, 

1 6~ :B'.i Vo Har en, 
24" L" Inden, 

1 
1 

]_liscus:~.~'J2_~'1. B. 
3" ~.1_, 3 0 C' YlS 9 
i::: · 
./ o. 

1 Cl 

2" 

} .. 
T 
u" 

E" 

Ponnarts 9 

Bult :.m , 
dc.:n OucLm, 

Ko,e:ol_~.t.~-~-Q]:!_}'T" A.• 
1 2,, J" Bul ten] 
139 Ll, don Ouden, 
15" L~ Wijkhuyzon, 

11 

Verspringon daBos D. 
T:I·I:-·sëh':Ci)i;~Grr:ç-__,_ 

2. :)3 . v, Po l on 9 

6~ u~ Vqd ~ Dosch , 
7 g A" Sch~llort, 

1 00 1/I" da,.rao t3 B. o 

37· 11:-Bouü;n-;""'· 
1 00 rnQ dawrn r, • 
··-r;·v:-"};;[(,11or~çi , 

1 

4,43 
4,33 
3 , 95 
3,29 

4 ,50 
4918 
4, 18 
4 917 
3,80 

25~ 95NPR 
239 95 
17 ~99 

17' 73 

4 , 66 
4 , 62 
4,24 
4~21 

13,8 



r~ogolstoton Do 
~·-6~;r~.~:-~"01~t ~-•"· ~• 

7 o n~ do Gro,af, 
8. I:I. Wijkhuyzen, 

4 x 100 M maisjes A. 

4 x 80 M meisjos B. 
I 

Il II 

4 x 60 11. c. 

_goo }1<' _ _i§,mos._Q_. 
M" v(ld" Bosch, 
A" Schillert, 

M.Schippors, rir. Kools, B.Visser, M" v. Duffelenr 
1e - 54,9 
J. Dobbelaar, Lo Plugboer, F. Vc Haren, A. fennarts, 
2e - 44~8 

L"Inden, M" den Ouden, M" Boons, S" Bec;ksma 9 

5e - 46, 7 

J .v~ Duffelcm, :M.v. Rhee.non, Vl. Schippors, T.v.d.Klinkon-
1 e 35~7 borg 

4 x 200 M danes E. Ort, To Bouman, P.v" Egmond, M. Moeyes, 
1 e - 1 • 52 ~ 1 

Nr~Il. JJ:D_!-:'..Q.P_9LU~~-"-B'})~~RVVIJ~ -:-i. .. SEPTEI/IBER, 

N i ,Juvv c 1 u ~.!S'...9_<?.E.~.J~~J:l ~. 200 M .. :: .... ~A , 8 ~3.5?.2.. o 

Wat hadden vyi j deze dag 1 n poch" Di jna all t3 Llois jes bleven onder hun kunnen" 
In hot begin li R ~ hot zich good aanzieno 1 n Enthousiaste supportersschar~, uit
gerust oot vlag cm toot:Jr z.:; tt.J ons allor::aal in ·vuur en vlar.;" Torwi jl het 
pro uta ticpeil zakte~ blovon zij onvornooid aanL1oodigon en toeteren. Een zonde 
plaa ts voor "A tnod. '.)S ". V!e haddon toch wcll 1 n bo ot jo op de niddenmoot gerekend. 
Marjolijn on 1/lary zorgd,~ n op hot oursto nunmer ~ 60 M horden, vo or 8 :rmnten 
door 2 on 4 to wordon:i Ook bij d e 60 M. B. twoo en 80 M. óón ;in do finale. Ifaar 
toan ging h ot bergafwaar ts~ Sto eds ninder finalisten. Op doz0 VJeds trijd k\vam 
't ge brok aan routino naar voren~ maar we li(Jih1P ons niut ontG\OOdigon. Do raois
jes d ode n hun bost en h obbon vo c) ~ gç;Joerd ! 
Ui tslagom 
60ifc-1~rden. 
2o M~ SchippeI'S~ 

4o m. v, :p~ ;[;ff)l;l,8 l'h 

80 Mo A. 
60 I:I~ v~ Duff:e1Pri1 

11li Rqpls & 
1 ' 

Ho~p;r;>~g_ll ,,h-.lf.l., 
7" C. Zolders 1 · 

8 o Mo Schippèrs; 

Di~~vorp~']. A/R_. 
7. A", Ponnarts 9 

9 • I!I" Bo ons, 

11 '2 
11 '3 

60 M11 B. 
"':"",....-."""':"""-~ 

4o ,J.., Dobbelaar, 
5~ Jl" Pijl; 

Spe ç>rw:;rpen A, 
~-·--·--".-• ..-----.i~ 

3'o L, Darlkr:1·Jyer, 
7" L~ \Toornan, 

VeEs:rring_~~~LB~ 
80 L" Plug'ûoor, · 

11 11 Mi> Kools, · 

I\l:ll,~\:;l1~.'\Jpten jjJ."J?, 
97~ ~· ;f11lt0n, -"Il 

19~ h Vet0rnfP,n~ 

~ x "§0 l'i 60-42"4 - Io:Pani<nH~Y~t ~ M~ Îf ~11t '.f"1 ], Gfü 1'4,~ tçoo~Rf 

'l\:1t~iatM~; i;8'.Lii1<t-.H pm/+~ 4& ~1~ffP ~H 
fjyr;i~r e;~; p ~? " · 

.(\,:PA ~ 1 '1 
tiolÀE1·n~'ii~/8~fS;i tt '1 ~7 " 

./~ tmodes 1 9 l' ~ 

W\11 Pi jl. 
~ IJ ' 1 \ , ' 

31,42 
21'16 

4,57 
4,32 

Bui ten do zo wcdstri jd had Ellen Ort een ir+y~ ~~ti q y9if1jt' 
tweede pla~ts on in resp. 12.6 en 24"8 w~~~P ~~'P ~i~l, 

1? ' 

P.li? 100 t;>l'l ~QQ {1• Twoe 
1~r~1~ ~l . d q 24~8 · i;ovons 



o~n niouw clubrocord bote~onde. Proficiat·Ellon~ 
Tum1;y lloumau ... l:top do sprinttw.~ok::i,up B" klass0 on word prima dcrdo n:ot rosp 
13 9 5 en 27 9 1 sec. 

\ 

LANI'~1ff.!8Dr)'l'f'.IJD DUI'11'.3UND-NEDERLAXD, 

§;.~5~~ :..-~J-~~~È~~~,~~~~~R :::~. G ·1::;?1. 11l1~l~3~A.'~' -· -
Op d'czo lanclonw·.: d::.~ i;L,.; ;iel. vvollu in Akon v.;crd. é, )h.cud :m 9 was Ell on opgostold 
om c-nzo ne.;t:l.cna}"('. d.L~~)1::::J.ou:r: te verC:i.e;J ~gen op UG nu;JnGrS 200 M "on ostafotto. 
Eet volgond.o ontloon,èL"n wij uit 11 D8 L tl:ilotiul:worold ;r d. èLe 1 0 oktobç>r 19 59. 

200 Nn Dravo ElJ.on Ort. -....-._._. .. , ____ ----..---~---"-··· ·--·~.-- ··-

Op do 200 r,1 zag0n wij e 0n van do moost t Gl <'vor..clo Duitse athlotes 9 Jutta HoinP, 
eon p::'e.Gh-~:i.go ov0rwi1:;iüng hal:m in ::'.:4d , Vvo!'f;Toffolijk doed het hior ook 

\ Elle~ J~ -~f ~10 2o werd ~n ha~r pe rsoonlijk beste tijd van 24o7• 
Îr,. Ji,;."t;~~ '.:l. FlV1:..'iO CD) 24 ~13 • 2" Elfon o::-t 2 1-1- ;·Îï 3" ]{Jariano Nicdorq_uell (D) 24,99 
4~ Nannio H~aso 25(1. 
Ell on gofolic::'.. t oerd mG t je nLmvYo clubrccord 9 op ne,ar de 24, 3 ! ! ! 

Op 12 sopteubor werd in Dorti::und 0 0 11 inte rnati onal o athlotiokwedstrijd go
houdon on onza Ell ~n liep daar op uitno~iging van do K.N.A,U ~ de 100 en 
200 ~1Ï-;, 

Do 200 meter word Gon overwinning v c or haar in. do prachtige tijd van 24,8 
voor Niodor(1uoll - 2 on Ina tor La;.k-·Spoyk -: 3. Op de ·100 ne ten· not oGrdo zij 
oen tijd van 12D6• 

In ver.band r:rie t oen overvloncl aan copiJ~ zullen divorso uitslEl-gon -van wod
stri jdon~ o . a" do Ond0rlint;o Vloà.stri jdcn in h ut volgend clubbir..td opgonomen 
word.on ~ 

Dat •••••• 
Til"\!) t''Ol)Dm (";1"fî'.T UIS'm1l' J"'D• 
~~"Jt ~~\.~-1".t~-==-~ ~-- ;,." . .j~~"- ::_ 0 

'11on Ja,nsma, op .\VO f, ff~<;<.:C .13oVi..;l' i··-:: JK,, no t eon snoekduik door do bus 
vloog <"! ])o s chuldig,;-; wa s oon ' 1 i:n:~ r1pcrlJol n . 

Dat., •••• '.EFJ.,;Ly 2init douln2-m ae,n do 011d~Wod"st:cijden en dat 11 Pa" met do baby 
; ' 

pp 't v0ld kwa,m om "füa" '.l.an tu · mocciigono 

Dat, •• ~ •• J!lr np,tuurlijk vrnor ijsjos ui t godecld worden. 

Dat,~o••• Ellen op de jaaryq~g~doping haar ~aas lap had rneogonomen. 

Dat...... To ot~ Puck e:q. ]c/~''f~q PJ? dQ v or gadoring aanvmzig war on. 

Dat,~••" e Hot jo goed doet die .,... P\lde gotro~i,yJn - \iCOr eons to zien. 

Dato ••••• Ha,r::y nil'lt yonr . c;+i,ris oqdordoot in ~ ~ 1:)odon}::on van "gokke'' osta
fot l;os. 

Dato •••• ~ Eon athl oto van do dq.mo sw>.!qDtr;Ljdp+,oçig or op q i;:\l cmt g\)maD.kt moos t 
~orden . dat hot ceon g3wopnto is 9~ ~o t do açhto~kant vaq do ~poor 
t o vvorpen. 

NA OEl:PN>rqJ ARB~IJ) IS 
HET GCED RUSrL'EN . 



4e jaargang: np.; 31 • december 1959. 

Officieel orgaan der H.D.A.V . "ATMODES". 

'. 
Secretariaat · ' G. Schilitenvoerder, Brederodelaan 8, Heemstede, 

W.H.v. Opzeeland-de Vos, Leidsovaart 502, Tel ~ 36910, 
t.n.vo Penningm.esse v. Atmodes, No. 207689, 

Penningme e sterBsse: 
Postgiro-rekening 
·Redactie-adres · 
Clubarts 
TekeningeJJ. 

WL.A. Ineke- de Vos, Nft'. J. Gerri tszlaan 15 I, ' 
Dr. vVicherink-Weegener Sleeswijk, Tel.60761, 
E. Boons. 

ROND DE JAARWISSELING. 

Al wekenlang is de oude Hansestad, waarin ik op het ogen
blik verblijf 9 bezig zich feeste.li jk op te maken voor het 
"groszo Weihnachtsfest". 

. 
De straten en pleinen zijn versierd met kerstbomen en den-

netakken, 's avonds verlicht door flonkerende lampjes . 

__ Half November, terwijl bij ons in Holland velen in touw 
waren voor Sint Nicolaas, zag ik hier reeds mensen loDen met 

~erstkransen, waarop vier kaars.en. Bij de een wat mooier dan 
··· bij de ander, maar de meesten hebben thuis zo'n kran$. Elke ad
~nt zondag worat t3én kaarsje aangestoken en met kerstmis bran-

\ 
den ze dan alle· vier. · 

.h , . "~ , ~Als ik zo die v·erlichting, de aantrekkelijke etalages. bekijk en 
lf/ } ~~.;.y;.ei::i"~_sm met feestelijk verpakte de.zen zie lopen dan raak ik 
/i 1 \ -~~ ~~if ook reeds in een kers tstemming. Weer een jaar voorbij, 

, " :. 1 
/ : .,,,_ : denk ik en overpeins dan a lle gebeurtenissen van de afgelopen 

\ / '\!::...~- twaalf maanden. Veel was goed, andere dingen minder en voor me-
' ;" 1 , >, : ~-::..~:'è."~.~}f neem _ ik dap. het voornemen dat ~at dit jaar niet zo best is 
/ i \ \· . '1 · g~~e.e~_t, ·in 1960 peter te doeh. Zo :i.s het ook met "ATMODES". 

J· -' u ~- . bli'k ·, \' Het bestuur slaat een terug op het verenigingsjaar en ! d vraagt zich af of er reden to.t tevredenheid bestaat. Ja, en 
.... \ il j soms ook weer neen. 

! '~ ~ l. ·11· , .;;p:~~~:;f:.~-: 
lil ,;/il-::''~:. · .:::....:.:" :·:.--~---,.,.;:_·-.$a, omdat "ATMODES" ook het afgelopen jaar met grote en-\t;· . 
lÏ /;,;>~--~=~-1:-· thousiaste ploegen aan. wedstrijden heeft deelgenomen. 

,/; Ja. omdat een van de hoogtepunten in 1959 de verkiezing van 

(~\i ;! ~j \ ~!~~~d~~e d~nN~~·~~~~~~;i~~o;~o!; ;~~;e~: ~~Y~~~~o~~n:;!~n ·~: 
.<---~ 1 \ \ . ·· Rome. 
. \ , \ Neen, omda1Y. vele plannen niet verwezmi jkt konden worden. 

ft\, ' \ ! ' } . ".$..? 
_,,-,··i , .. , .. v1 / \ .· ,:/~- Onze ~e~en ~poor ik aan o~k eens het 
:c~rj, ii J';.~ ",... \ j . , " .. 1 .•. 1~ . . rf::: _.. veren1g1ngs Jaar te overpein~en en goe-

~::> '·;1 1 11 /· / / ~;~. . ", ·p; 1/Jl0-.ç--__ ··--- de vo~rnemens ~e maken voor. d~ toe-
·_ -_~' '~" / yf//l1"Jif!3::~:. · <,~·~~ komst, v~~ral inza~e ~e ~rai:iing. zodat 

· ~ --·-··.:-.::>:/ . ~..,,.../.)!::~-~ \:."-''\< '~ .-:::: de mo?e~i Jkheden die in JUllie zitten 
-~\--''; >} "" ~<\\\,\ tot uiting kunnen worden gebracht. 

~<_,., .. "~ 2 
~."--..,~· 



Ik wil al degenen, die in het afgc~lopen jaar hun medewerking en hun be
langstolling aan onze veroniging hebben gegeven, hiervoor hartt'lli jk dank 
zeggen. 1 

'rot besluit wens ik alle l oden, donateurs, Dr.· Wichrirink, trainers, 
advertoerdors en belangstellenden pre ttige fe estdagen en een gelukkig 
1960 toe. 

Flen:sburg} Docembor 1959. Namens het 0ostuur, 
M.Af Ineke-de Vos, 
Voorzi tt r.; r. 

HET SECRETARIAAT MELDT: · · . _, __ _ 
NIEtJWE LEDEN': 

De meisjos die in het vorig clubblad ZJ.Jn gepubliceerd, ZJ.Jn 
in de vereniging opgenom2n en we hopen dat jullie lange tijd lid van 
"ATMODES" zullen blijven. 

Voorgesteld als .nieuw lid~ 

.A. de Wolf 
A. Jonker 
A. Arnken. 
E.v.d~ Outenaá.r 
A5v.d. Èem 
G" Pebesma 
J" Ro.Ódbol 

TRAINING: 

19-5-49 
29-7-41 

10-12-39 
3-12-35 
1-11-51 
26-4-40 
11-8-43 

J. Perukel 
M.v" Luyk 
P.v.d. Voort 
M. Bruin 
E. Pommerel 
J. Benningen 
J'. La court 

16-3-43 
12-3-43 

21-12-46 
14-5-38 
31-8-38 
22-5-33 

11-12-46 

De zaaltraining wordt gehouden in de Floraschool, Wagenweg. 
De indeling is als vo~gtt 

OPGELET ! ! ! ! 

meisjes t/m 12 jáar 
junioren 13 t/m 16 jaar 
~enioren vanaf 17 jaar 

18.15 19.15 u. 
19.15 - 20.15 u. 
20.15 21.15 u. 

In verband met de Kerstvacantie der scholen vervallen de woens
dagavond-trainingen van 30 Dec. en 6 Jan. 

ZONDAGMORGENTRAINING: 

Verkleden bi.j de theeschenkerij "de Brouwerskolk". Gezamenlijk 
vertrek om 9.50 u. naar het c.r.o.s. 
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S'l11~.A~ JE SPIKES IN ~ VET ???· 

1 

1 

1 

1 

!_.' •. 



FEHSONAL!A: 

Op 21 Novombor is or woJr oons oon "A'FMOD'.ijS -
HAARLE.M11 huwoli jk g ·;sl o.t;m. J enny Knoynsb•Jrg on Arn1and 
Sni jd•..:; rs gavon olk aru ho t ja-woord ~ J cnny on Arrna nd on:zo 
ha rt c li jko golukwonson me t doz:.; stap 9 'NO wons0n j"ullio 
nog g:rn 1; llig0 wit to broodswokcm too ~ 

GEBOHEN: 

1 . 

~" I · , 
•• 1 

'"\ 

Ro:_;lof Matthijs zoon van d :) IlG •Jr on TulGvr. Prosoo- /' ,.-. _;"; 
Takkon. Gon on J aap proficia t mot d3 g:;boorto van Rolfjo . / r-\ r •.. - ~ 

'.·- ··" . . ,,,_ / 1 ." " \ 
nam~ms d é) h '.Jl'J ATMO])J!::S scha r e. Wij hadclon na tuurlijk op > , , l/ · ' ;..,_ 
oon A tmodosaa nt j () gorobn1d, maar h::;t is zo '·n lief k:orol- .(;:~~.:.:~;....:z.~:;:.;;..·('Sf<,. 

tjo dat wo ::o D::::::~t::l:::,::0:o::, ::.:v::r z::n:ot 6~;:~t~3~ 
Stadhuis to haarlom, zull:m Gorda d e: Laat on Aald.Grt 
Schipp,; r olka.ar OÇ!Uwig trouw b J lovono Luit jos :vas t van ons all on gofoli-
ci tc, •Jrd 1_; n wc; wonson jullio eon fijno dag too ~ Voor ons is or wo l oon scha
duwzijdo o.an, wa nt Gor '.m Aaldert gac.n zich in Hilvorsum v ostigon 9 in c on 
gloc;dni (m wo flat, ( ge luksvogels) on dat botokont dat Gerda ons gaa.t ve:rla
tcm . Go::- narnons h o t bostnur nog vool dank voor do stoun 9 dio jo al tijd voor 
ons b ·:;nt gcwoost. Wo zullen jo echt rn±.ss c n! 

Wo zijn or nog ni o t 9 want or is nog oon bruid in do v or oniging. 
Onze secrotarosso Gorrio Schui t ·.mvoordor trc'Jod op •• Januari in 't huwoli jk. 
met Robo~t Ort~ ~elaas w0to~ z e nog.riiot pro cios do datum omdat het nog 
niet zeker is wrumeGr Robe rt rm; t zijn schip binnonkomt .. In ioder g eval na
mons h o t bestuur on a llo Atmodosanon vast onze hart olijko golukwonson 9 enne 
hoTon wo do datum nog? ? 

Ifot hiorondor vo lgo ndo stukjo ontleGndon wo uit do Athle tiokwo
rold van 5 Docombor 1959 on ik geloof ni0t dat daar nog iets aan too to voe
g on is ~ 

OP UW PLAATSEN •••••••• JEUGDRU13RI!ï}K . 

Bij do moosto clubs is rnon juist. b c;gonne n of staat me n op hot punt e en 
b ogin t <J mnkrm mo t do wint ortrainingo Daarin zullen we dan woor de grond
sl~g loggen voor do prestaties in hot v ol gondo soizoon op do baan. Juist van 
de;~ ,_, cr.::d.ning in d0 d.:ü1i.on 9 in hot bos, op hot v e ld of (desnoods) op de baan 
hü.J',{;-'~ ~-wt a f of on hoov.:J ::l' wo vooruit zullon gaan~ Ho laa s zien we maar al te 
vea~, d~t or joneons of meisjes na oon good s ei zoen 1 s wi nters weinig of 
nooit op d o training kom0n 9 daarna in 1 t volge nde s oizoon hun prostati os 
züm t oruglopon on d~n do atletiek vaarwe l z'.oggon, meost:il ond.o r h e t mom van 
11WG hobbon h .; t zo druk" ." Natuurli jk is do studi:; belang:r:i jkor dan d e a tl.e
tiok , maar we weigaron toch to golov0n, dat or jongens en m~isjos zijn, die 
ZOV':,~r:; l On ZO hard mooten studeren, dat ZO nimmer tijd voor à.o sportbooefo
n:~ :'l,Z over houden. Ook de g r oo tste 11 blókkors 11 mo·a ton - laton wo z r)ggo n t wo o
m:.t:" ! , in olk geval toch minstons eenmaal, por weok kunne n komen tra ine n. 
S+; ~ .. ::i 0r d.us niot mee, ga cloor. Train t weemaal por week, maar ••• ,houdt ho t 
d r.n ook vol ! Blijf niot thuis als h o t minder g oed of koud woor is, sla ook 
in de fo os tmaand Doc<:;mber ni e t over en ga in do v acantios wat v aker . Je zult 
or VDI'St :ild van staan, w::i. t j e ook mot tweemaal trainen nog kunt beroikon. 
Geen winterslaa p dus~ want d a tijd dio je daarmee laat schie ten haal je niet 
gemak.ka li jk me e r in. 4 



SPOR'FK'i;URING: 

Met het niouwo jaar, de ni ouwo verplichtingen o.a. de jaar
lijkse sportkeuring. 

Iodor~en dio aan wedstrijden wanst dool to nomen is verplicht 
zich te lat0n k euren. Donk nu ni e t, ik do e toch niet moe, want als het zo
ver is, wil ook de nieuweling hot toch wel eens proborcm. Trouwens ik raad 
het iedereen aan, wodstrijdathloto of niot. 
Het is prettig te weten, dat do training ni e t nadelig voor je is. Voor de 
kosten bcho of je het niet to laton, want die zijn zoer laag n.l. 

t/m 16 jaar f 2.00 
v/a .17 jaar f 2.25 

Geef je zo spoedig mogelijk, onder gelijktijdige betaling op aan Ria Ineke. 
Wacht niet tot op 1 t laatst'o nippertje, want dan dunrt 't soms wokon voor 
je aan do beurt komt en gaan e~ aantrekkelijke wodstrijdon aan je voorbij • 

VAN DE PElINHTG11DiJï;STERESSE: 

de contributie bedraagt: 
aspiranton van 9 11 jaar 
junioren van 12 16 jaar 
sonioron vanaf 17 jaar 

fl. 
fle 
fl. 

O.e 70 
1.40 
1. 75 

. - 1-·~. <·". . .. 
RIA . ·· .. Y < \ 

"~o .": 'i,~ ( ·\ ~ 

v~·\' ·5;·.:;·- " ... . 
. ,/ 1\(( 1'1\j).:: ;"" 

/ \-. . t:z.::~j ·. 

/ 1 t~ .:;;\~ r, \~ 
,. ·' )\ \·;.>.~i j ,_ !\\ 
--- \.1, \ }·. y ·"j ~ 

' !'lf ~-~ c(/' ~ 
inschrijfgeld 1fi.1.50 
inschrijfgeld fl.2.50 

\/ l/ 
Er zi Jn nog v eel leden die ach ter zijn met de contributie. Ik weet. IJ;J.Gt, de-
ze maanden zijn extra duur, maar dat goldt ook voor "ATMODES". - \~ 
Maakt voor hot nieuwe jaar eon goed voornemeng De contributie betalen op de 
training, in 1 t bogin van de maand. En voert dat voornernon dan ook uit!!! 

BEN JE AL IN H~T BEZIT VAN: 

clubbroekje 
ombleem 
clubinsignc 
A voor op jo trainingspak 

]E BILT IYIEL])T: 

WIL. 

fl. 2.75 aspiranten fl. 2.00 
flo Ofl85 
fl. 1. 00 
gratis. 

Hot is op het ogenblik, dat ik dit schrijf gemeen koud en wio 
weot, oer hot clubblad bij jullie in de bus valt, ligt er misschien wel eon 
flink pak sneeuw. Maar let op. De tre,ining ~aat door• Het moet wel erg zijn, 
willen we stoppon. Ja, ik weet uit ondervinding, dat het niet moevalt om 
Zondagsrnorgcms vro eg op te staan on in do vinnige kou naar 't "CIOS" te 
fietsen, maar als jo er ook eenmaal bont, dan is het zalig, je voelt goon 
koude of wind, jo zuigt je longen vol frisse lucht on al je spieron komen 
weer eons los.:;_i;n wo ot je dat je dan woor vo ol beter kunt werken? 
Het lijkt wol of allo rnuizonisson van proefwerke n en zo van je afvallon. 
En kan je echt niet t ogen de kou? Wel moiske, zot dan oen lokker wol petje 



op jo bollotjo, ondor jo trainingspak eon maillot on eon extra warme trui 
on hous na een half uurt ja ''stik" jo van do warmto" ~ 
Zorgen jullie or wol voor, dat je vooral als or sneeuw ligt, droge kleren, 
sokken en schoenen l)J. j jo hobt" 
Dus ni e t in jo :p:1k op de fiots, trainen, ·on zo weer naar huis. 
Dan loop jo boslist eon "koutje 11 op an dat is ni e t do bedoeling" 
Ovoi· trainc; n gesproken~ eon com:plirnent aan de "1riel.1wG\.1 van de niouw81'ingon
ploeg~ Jullie ga~n fantastisch lui! Goan uitvallers, terwijl we or toch 
pittig ovc:rhoe.n gaan. Zo volhouden dames. In Januari gaat or nog oen 
schepje boyon op!!! 
Do olie bollcmavond gaat ook dit jàar -door on enige gegevens hierover kan 
je vinden op de l aa tsto bladzijde,. 
En hoo vindon jull:i'.e die tekening? Is nu eens niet van Els, maar van mijn
heer Boonso Als dochtorliof in tijdnood komt 9 assisteert "Pa 11 wo l even" 
Nu wetcm 'NO meteen Y::m wie Els dio artistieke nsigingen hoeft!! 
Tot slot, benut do vacantiotijd om eens extra te trainen, heus je hebt er 
baa t bij~ 

WIL. 

__ _.-.,.....-......,_ 

Vfl.N HET 1J\~DSTHIJDFRONr11 : 

Uits1agon jeugdcompetitie afd. Kennemerland. 

3 we d:Jtrijden gehouden op 31 mei, 19 juni on 26 juli 1959. 

To_!_aa~_van d~~~_l_ wedstrj_ jd_o~ 

Meisjes Co II 
60 Nl_. Tov"Gijlswijk Atmodos 

vorspr~ T.v.Gijlswijk " 
hoogspro :S.v.d.Be:r:g Olympus 

kogel. W. Brouwer Holland. 

4 x 60 Tu~o A t!Ilodes 

Co I 
60 M. J .v.Duffelen Atmodes 

.: v orspr. J .v.Duffelon Il 

hoogspr. J.Brasser Dovos 

kogelo 

4 x 60 M. Atmodos 

B. 80 M. s. de Jong Gita_ A. 100 11. M.v. Iluffolen Atmodes 

verspr. R.o Bruijns H~M 

hoogs pr~ I. Gial Lycurgus 

kogel. I.Gaal Lycur~1s 

discus. J. Ri t eco DEM 

4 x 80 M. Atmodes 

Tota~l voroniging~uitslag 

1 • A tmod~;s 1076.1/2 
2. DElVI 527 
3.- Lycurgus 474.1 /2 
4. Holland 470 

pt. 
Il 

" 
Il 

6 

verip~. M.Kools Atmodes 

hoogspr. C. Fictoor Gita 

kogel. L. Veerman Atmodes 

discus. A. Wobben Lycurgus 

spoerw. M.v.Abs Atmodes 

4 x 100 M. Atmodes 

5. DOTIS 399 
6. Olympus 326 
7. GI'rA 225.1/2 
8. sumn 215.1/2 
9" Zaanland 57 

pt. ,, 
Il 

Il 

Il 



Avondestafettewedstrijden te Amsterdame 

Na de ietwat teleurstellende Zondag waren het toch weer 4 ploegen, die 
strijd gingcm leveren cp deze ov erigens 11 oergezellige 11 estafettewed
strijden, welke gehouden werden op de fantastisch verlichte baan aan de 
Kruislaan. 
Onze ploeg op de 4 x 80 m, bestaand e uit Fietje, Lottyi Map en Jos, zorg
de voor een goed.begin door één te worden en toonde hiermee a a n dat het 
heus wèl gaat, ftiet ·wa~r Map l 
De kleine Jos ~printte er in deze strijd weer lustig op los. HUn tijd was 
tenslotte 43. à sec. gëvolgd door Lycur gus in L'l,3, 9 sec.:. 
De 2de . Atmodes~loeg die·~tartte was die van de A-meisjes • . Ingrid, Magda, 
Mary en 1'1arjolein wa:ren qeslist van plan om ook voor een Atmodesoverwin
ni~g te zorgen en ze deden het, · ••••••• maar helaas in plaat s dat we de 
uitslag hoorden, zei de omroeper dat de ploegen over moeiten lopen, daar 
de baanindeling bij de wisselpunten fouti ef was gewees t. 
Dat was een domper op de vreugde, want we wisten, dat het bijna niet moge
lijk zou zijn deze eerste plaats v66r het sterke Lycurgus te handhaven. 
Het bl eek ook inderda2d zo te zijn, onze meisjes kwamen als 2de door de 
finisl1 in een tijd van 54 sec., terwijl voord~ eerste race een tijd van 
53.5 sec. 0as afgedrukt. 
Ook onder de ploegen van de senioren werd fel gestreden. De damesploegen 
op de 4 x 100 m. en 4 ·x ·200 m. b2haal\]en beide een 3de plaats. 
De 4 x 100 m. ploeg bestond uit Mart , Carlien, Ton en Ellen, terwijl de 
4 x ~00 m. door Margreet, Paula, Ton en Ellen werd gelopen in 1.51.3 sec. 
hetgGE:: n o. 1 se c. verschil b_etekende met de ploeg van A.D. A., die de 2de 
plaats bezette. 
Niet allee~de Atmodesanen o~ de baan deden deze avond hun uiterste best, 
doch " Atmodes op de tribune 11 he ef t zi.ch tijdens deze wedstrijden ook van 
zich laten 11 hol:'en ", hetgeen weldra in een algemeen supporterskoor ont
aardde en waardoor tenslotte ied er een spontaan met ied ereen meebrul~e. 

Uitsl~ge_Q.: 

_L::s_ _ _f1.Q_~eisks B, 4 x 100 m. Dames .• 

1 • Atmodes 42.8 1 • Blauw - Wit 51. 2 (distr. k.) 
2. LyC'urgus 42.9 2. A.D.A. I 51. 4 
3. F·it 43.- 3. Atmodes 5 2, 4 

4 x 200 m. Dame s. 

1. J,y curgus 53.B (distr.kamp.) 1 • Blauw - Wit 1.50.- (distr. k.) 
2. Atm0de.s 5 ~-. - 2. A.D.A. I 1 • 5 1 •. 2 
3. Sagitta 54,7 3. Atmodes 1,51.3 

T. Jansma. 

Onderlinge~wedstrijd 13 september aan de Kleverlaan. 

Ook dit jaar was er wee r een grote telangstelling, ook van niet-wedstrijd
athletes, voor onze tr ad itione le clubdag. Niet minde r dan 70 dames en meis
jes wierpen zich vol elan in de strijd om de diverse wisselbekers. 
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Zoals te verwachten was het Marian van Rheenen die bij de oudste C-meis-
j es de wisselbeker in de wacht sleepte, hoewel de tegenstand van Ineke van 
Abs veel groter was . dan wij hadden verwacht) want het puntenverschil was 
maar heel klein n.l. 9 1~ 

Bij de 13 jarige Ctjes was de strijd maar kl ein was doordat er slechts 
3 deelneemsters waren, was het Dia na v.d. Kwast die dé eerste plaats op
eiste, terwijl Anneke de Bruin.dit de ed met een grote voorsprong bii de 
12 jarigen. - ~ 

Bij de nieuwe l ingen dec;d Cara Wesscling het me;~ allemi;J.al eerste pla8tsen 
prima, hoewel Franhy van liaren goed partij gaf. kon iij tege n dit geweld 
niet op. 
Na een spannende strijd wist Ansje Pennaarts bij de wedstrijdploeg B-meis
jes met 3 punten v·oorspro·ng op i'{ap Pijl_ op de eerste plaats te eindigen. 
Dit he eft zij vooral t e.danken aan huar serieuze training. 
Bij de A-wedstrijdme isjes was het Ingrid Dankmayer die me t de erepalm 
ging strijken. 
Betty van Polen l Ggdo beslag op.het schild bij de damesnieuwelingen, ter
wijl Tonny van Waveren bij de damaswedst rijdploeg het trophee wist te be-
machtigen. · 
Specia le vermel dingen dienen de prestaties op. het speerwerpen van Marian, 
die als "C'tje 11 'maar even 30.-26 m. wj_erp en. het clubrecord kogelstot en 
2 kg. op 10.8a m. bracht. Ineke van Abs sprong 1.36 m. hoog en verbeterde 
het C - record van Lydia Janse met 6 cm. 
De slecht e baan en de hind erli jke wind waren zeer nadelig voor ~e looppre-
stat ies, want met 13.8 sec. was Magda de snelste op de 100 m. 
Over het springen bij de meisj6s kunn~n we over hot algemeen wel tevreden 
zijn, maar de prstaties op het discuswerpen en kogelstoten zijn meer d~n 
bedroevend. 23.18 m. en 8.26 m. bij de dames.en 22.68 m. en 9.46 m. bi j de 
meisjes zetten deze nu~mers wel in o~n he e l slecht licht. 
Wij zullen trachten daat in verbetering te brengen, want me isjes met aanleg 
en plezi.er in deze nummers zijn er w'ei. 

Uitsla~en: 
tot 1 59 

x) 
100 M·. hoog ver d is.c. speer kogel B.P.P. 

Dames~wedstrijd~loeg. 

T.v. Waver en 15 ..... 1. 20 3. 99 19.78 30-. 50 8.05 (3016 3078 
P.v. Egmond 14. 6 1. 20 3.92 19. 39 26. 60 7.58 2926 3317 
T. Bouman 14.- 1. 35 4,59 14. 72 13.13 7.16 2897 . 3519 
R. Warmerdam 14.6 1. ·20 4.20 23.07 14.80 8" 26 2879 3175 
M. Wijkhuizcn 14.4 1. 10 4.-30 21.90 18.67 7.65 2807 3161 
A. Schiller t H.4 1"·20 4.26 20.78 14.07 6.30 2676 2521 
H. de Graaf .15. 6 1," 10 4.15 23. '18 16. 97 8', 25 ~637 281 2 
G. v1. d, Bosch ·-: '··. 14.8 1 .~ 10 4.43 16 .• 97 21.45 6.53 2611 2557 
J. Kneynsborg 15.:.. 1. 20 4.23 16.59 1 :i. 95 6.62 2426 3142 
A. Koels 15.4 1. 10 3.73 20.28 19.29 5.66 2295 2652 
T. Jansrna 15.6 1. 20 3.77 19.77 13. 40 5.79 2274 1963 
T.v.d. Aar 15. 1 1 ·• 10 4.03 18."55 1 L42 6. 15 2207 

Dame s ·- · - Nieuwe·lingen • 

B.v. Polen 14.7 .1. 30 4.49 19~ 67 13. 49 6.09 2760 
G. Schuitenvo erd er 15. 1 ,î. 25 4. 14 15 .• 55 15.86 5.95 2475 
H.v. Petegem 1 6~ 5 1. 10 3·. 52 19-. 51 20.02 7.60 2271 2643 
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Dam.~.::_Nie~~· ( vervolg.) · 

100 M. hoog ver 

E. Smit- v.PGtegem 
G. de Laat 
J. v. d. Iüan 

16.8 
15.8 
16.4 

1. 25 
1. 10 
1. 20 

Meis.-j os A. we dstrijdpJoeg. 

I. Dankmnyor 
M. v. Duf:fel0n 
C. Zeldors 
M. Schïppers 
M. Kools -
L. Veerman 
w. Hoeben 
F.v. Hees 
L.v.d. Vosse 

14. 2 
14. -
14. 8 
14.7 
13.8 
15.--
15.5 
14. 2 
15.6 

1,35 
1. 30 
1. 35 
1. 35 
1. 20 
1. 07 
1. 25 
1. 07 
0.97 

Meisjes B. wed.strijiJ2.:loeg. 

80 M • . 

A. Pennarts 
Mi Pijl · 
L. Plugboer 
J. Dobbelaar 
S. Beeksma 
M. Boons 
M. Dalman 
G. Hocndordos 
J. Bulten 
E. Zwanenburg 
M. den Ouden 

11. 7 
11 • 2 
11.5 
11. 2 
12.-
12. -· 
12.7 
12.8 
12.3 
12. 4 
13. 3 

1. 35 
1. 25 
1. 25 
1. 20 
1. 35 
1. 25 
1. 30 
1. 1 2 
1. 07 
1. 1 2 
1. 07 

Meisjes - Nïeuwelingen, A/B. 

C. Wesseling 
F.v. füuen 
R. Metz 
L. Inden 
M. Hessels 
M. Tesselaar 
L, Ter Horst 
L. Wijkhuizen 
H. Buis 
M. den Iloer 
L.v.d. ·Werke 
B. Stoute 
R. Inden 
L. Bucker 

11. 4 . 
11.5 
13.-
11. 8 
12.4 
13. 6 
12.5 
13. 3 
13. 3 
14.-
13. 7 
12. 8 
13. 6 
14.8 

1. 25 
1. 15 
1. 20 

' 1. 10 
. 1.--
. 1. 15 
·0.90 
· 1. 10 
·O. 90 
-1.--

·1. --
0. 90 
0.90 
0.80 

x) ]este fersoonlj_jke frestatie. 

3.80 
3.40 
3.61 

4.35 
4.16 
4.36 
4.58 
4.61 
3.86 
4.01 
4.40 
4.10 

4.62 
4.66 
4.58 
4.30 
4.47 
3. 96 
4.24 
3.58 
3,40 
3.72 
3.58 

4.32 
4.01 
3.74 

. 3, 70 
3.83 

-3.45 
·3.34 
·3.56 
3.60 
-.--
·3. 34 
·3. 25 
-.--
2,86 

9 

disc. 

15.69 
14.67 
14.78 

17.57 
19.72 
17.84 
19.35 
15.39 
22.42 
21. 84 
15.45 
19.50 

22,50 
20.55 
22.10 
22.68 
17. 77 
22.14 
18.10 
18~36 
20.20 
15.35 
16.80 

·21. 80 
20.39 
·13. 30 
17. 74 
16.74 
16.43 
17. 73 
1' 6. 28 
1· 9. 61 
17...-88 
fa. 80 
12. 55 
16. 10 
13. 86 

speer 

13. 39 
14.75 
9. 6_7. 

31.90 
19.74 
20.--
15. 62 
18.61 
22.81 
16.--
12. 67 
10.99 

21.82 
27. 69 
18"50 
21.88 
16.98 
14. 96 
14.93 
23. 13 
13. 75 
18.55 
11. 07 

19.55 
9.26 

14.95 
'8. 13 
14.56 
14. 22 
14.15 
1_1.83 
1.5.64 
8.40 
9.80 
9.41 

11. 10 
12.58 

kogel 

6.43 
5.90 
5.84 

7.58 
7.89 
8.02 
8.20 
8.29 
9.46 
7.65 
6.71 
6.07 

8.68 
' 8. 22 

8.97 
8.89 
'7. 96 
7.68 
7,79 
8.43 
9,03 
6.76 
9. 19 

8. 7.8 
6.50 
1.20 
7.33 
8.0@ 
6.49 
6.25 
6,0-8 
7.--, 
6.49 
6. 29, 
6.06 
6.36 

. 6. 47. 

tot 1 59 B.P.~f 
2148 
1889 
1870 

3356 
3103 
3077 
3067 
2999 
2806 
2722 
2388 
1938 

3429 
3426 
3254 
3131 
3039 
2817 
2756 
2566 
2395 
2323 
2121 

3206 
2438 
2243 
2187 
2066 
2026 
1908 
1906 
1894 
1398 
1394 
1362 
1190 
1186 

. 1843 

2448 
2600(' 
2854 
3091 
2704 
2796 

2175 

2890 
3555 
2680 
2606 
2800 
2477 
2997 
2390 

2271 
2055 

2298 
1317 
1864 
1972 
2178 
2010 

1578. 

1226 
... 



!:12..i s :i .~t j a2'.t.. . 
60 M. hoog ver disc. speer kogel tot 1 59 B. P. P. 

M.v. Rhoenen 8.6 1. 20 4. 21 21.62 30.26 10.82 3515 ...-
I.v. Abs ·. 8.7 1. 36 4.50 15.50 24.35 9.90 3424 2978 
J.v. DLt:ffolen 8.6 1. 20 4. 49 . 17. 84 15.64 7. 14 2869 2259 
w. Schippers 9.3 1. 15 3.94 14.40 20.1\-5 9. 17 " 2.720 
M.v. Noordon 9.6 1. 1 5 3.79 15. 1 2 18.50 9.28 2617 2545 
v. Bo ons 9.7 1. 10 3.69 16.44 12. 31 s.79 2331 2059 
J. Zwanenburg 9.5 1.15 3.30 15.81 18. 32 7.03 2319 187 ~-
Y. BJa~w 9.9 1. 10 3.46 11. 15 14.40 6.71 1946 1371 
M. Vors tra ten 10.7 0.90 3.05 14.28 12.07 6.78 1446 
M. Budding 10.5 0.75 3. 30 11. 85 8.35 6.30 1300 1230 

c meis.i os 1~-j~. 

D.v.d. Kwast 9.6 1. 15 3.75 17. 67 9.31 7.06 2235 1669 
T.v. Gijlswijk 9.9 1.-- 3.45 ·11. 93 14.47 6.56 1791 115 9 
J. Ha braken 10.2 0.90 3.22 11. 05 10.-- 5.67 1282 

C mo is je s.....l.?_ .i aar •• 

A; de B:ruin 9.6 1. 25 3.56 11.55 13. 41 6.69 22 ~~ 2 
E. v. Mertens 1 o. 2 1. 10 3.46 10 •. 61 s.05 5.54 1570 
P. v. Gijlswijk 9.7 1. -- 3.53 12.48 6.86 5.50 1509 
T.v.d. Klinkcnbarg10.9 1. -- 3. 16 13. 77 7.64 5.72 1334 
T. Gi ebels 11.6 o.so 2.79 9. 10 9.31 4.68 771 

20 Sopt0rnber Hegionalo wedstrijden Amsterdam. 
l!I. c. J.v. Duffolen 8.-~~~Eing Ç}.i_i]?_~~.'...C!E.~- 60~ _____ ..,..,.. __ ,,,, ____ 

Verdere uitslagen: 
§0 ~,1. M0is jes C. 100 M. _Mo~s jes A. 

1 .J .v.Duffolen 
M.v. Hheonen 

M.v. Rheonen 
I.v. Abs 
J.v. Duffel en 

di_~2_~.!!_~~"}2G n 

J. Dobbelaar 
M. Bo ons 
M. Dalman 
R. Inden 
F.v, Haren 

8.- E.C.R, F, v. Hoos 
8~3 J.Dankmoyer 

h?_9_~_s.l?_:i;.!_]~1ei.~ jo_Ll.• 

4.45 C. ZoldGrs 1.30 
4.21 
4.19 speorw. D.C. 

..... ~ --· M.B. 
1. 1r.v. WavorGn 30.75 

23.48 N.P"H, 
21.87 
18 ~ 77 
16,86 
17. 28 

4 x 80 M. A/B Atmodos 3 in 43.-
I. Dankmo;yor-11'. v. IIcrns-1. PJ.ugboer-. J. Dobbelaar. 

10 

100 M. D. C. ------
B.v. Polen 

100 M. D.D. 

H.de Graaf 
T. JQ-psn1ft 

y_~·..ê..P.r • D ._Q. • 

4.B.v"Polon 

vors pr. D •. D, 

4.49 

3.F.v. Hees 4.44 
A.Schillert 4.21 
C. Zolders 4.14 
H.dG G~aaf 3.90 
T. Jansma 3.76 



N.B. 
Op deze wedstrijd ZlJn er geen buitengewone prestaties geleverd. 
Jos v. ])uffelen en Niarian v. Rheenen werden 1 en 3 op de 60 M.C. in resp. 
8.- en 8.3. 
Met een sprong van 4.45 werd Marian vijfde bij he t verspringen M.C., wat 
zeker geen gekke plaats is bij een inschrijving van 47 meisjes. 
Bij het speerwerpen d.ames c. veroverde Tonnie v. Waveren de eerste plaats 
met een worp van 30.75 M. en Ingrid won bij de dames D. met 30.54 M. 

4 October Bosestafette Velsen. 

Voor de tweede·achtereonvolgende keer zijn we er in geslaagd de Paviljoen 
Watervliet zuil te veroveren. · 
Na de eerste 100 M. al had Ton een ruime voorsprong die de andere loop
sters nog groter wisten te maken. Hierdoor kwamen we als. eerste door de 
finish in een t ijd van 1.47.8 gevolgd door Suomi in 1.54.3 en Olympus met 
1.57.4" Al met al dus heus wel de moeite waard om even in te lopen! en om 
bij gebrek aan eigen fotograaf een wandelaar aan te schieten om ploeg en 
supporters te vereeuwigen. 
De ploeg bestond uit; T. Bouman 

J.Dobbelaar 
L. Plugboer 
M.v.])uffelon 

DE ATHLETISK''TOP". 

150 .Me 
80 M. 
60 .. M. 

100 M. 

M. Kools 
M. Wijkhuizen 
I.Dankmeyer 
E. Ort 

100 M. 
60 M. 
80 ,M. 

150 M. 

In aansluiting op de uitslagen van de onderlinge wedstrijden heb ik 
hier het boekje "De boste Nederlandse Athletiekprostatios in 1959 en al
ler tijden" door de HeGr J. Moorman , voor me genomen om eens na.to gaan 
of ik ergens onkelo prestaties kan ontdekken van "ATMODES". 
En jawe l hoor.u enfin kijk zelf maar. 
Ook is het wol eens leuk om enkele topprestaties in de Nederlandse dames
athletiek to weten 9 daarom heb ik bij elk nummer steeds de twee eersten 
van do 25 besta athletcs opgenomen. 

Ten eerste proficiat Ellen, Olga, Mary, Marjolein en Ingrid mot jullie 
ereplaatsen! Maar dit kan nog be t er! Dit bovenstaande lijstje geldt dus 
ook voor jullie speciaal als aanmoediging. Probeer je pla~ts te handhaven 
en misschien to verbetoren. 
En nu denken de andoren misschien "poeh , daar hebben w~ j ons lekker niets 
van aan te trokken", maar toch wel, want er kunnen heus wel meer dan deze 
5 meisjes dit athlotiekpeil ber eiken. Dus begin allema~l met te trachten 
j e eigen prest a ties voortdurend te verbe teren en dit ligt vooral in je 
bereik door regelmatig t e komen tra i nen. Niet alle en zo togen hot zomer
seizoen, dan hoeft het geen zin moor . 1./Ia.ar benut deze wintertraining zo
Veel mogelijk. Je zult zien hoe mieters het dan hot aos. seizoen gaat. 
Succes er mee. 

van de 25 beste Nederlandse 
athletes van 1959: 

100 m 1/2 J. Bijlovold 
DAMES 

TONNY JANSMA 

van de 25 beste Nederlandse 
athl ete s aller t i jden: 

11.7s 100 m 1/2 F. Blankers-Koen 

11 



Bos to Er,esta tics ~vorvolgL• 

1 /2 N.Haase 11. 7 s 1/2 P.v.Duyno-Br. 11. 5 s 
b.b. 3 E.Ort 11 • 9 R.W. b.b. 7/8 E.Ort 11~9 

4/5 E.Ort 12 .- 9/14F.:.Ort 12.-

200 rn N.Haase 24.4 s 200 rn 1 F. Blankors-·K. 23't9 $ 

2 I. tor Laak-S. 24.6 2 P.v.Duyne-Br. 24.-
3 E.Ort 24. 7 8/9 E.Ort 24.7 

80 m 1 W.Bakkor-C. 11.3 s 80 m 1 F.Blankers-K. 11 .- $ 

horden 2/3 C.v.d.Bosch 11.4 horden 2 W.Bakker-C. 11.1 --
ver 1 W.Spierenburg 6.20 m ver 1 F,Blankers-K. 6,25 m 

2 J.Bijloveld 6.08 2 W.Spierenburg-S. 6.2ó 
7 E.Ort 5.58 19/20 E.Ort 5!58 

hoog N.Zwior 1. 66 m hg~ 1 F.Blankers-K. 1. 71 m 
2 D.Hobers 1. 61 2/3 D.Hobers 1,66 
23/24 E.Ort 1.48.1/2 ' 

speer 1 W.v.Montfoort48.45 m s~eer 1 W.v.Montfoort 48.45 m 
2 G.Vorsterre 41019 .- 2 J.Koning 44~28 

discus 1 Cov.d.Bosch 47.92 m discus 1 C.v.d.Bosch 47,92 m 
2 C.Huygen 47.57 2 C.Huygon 47.57 ! . 

kogel 1 C.v.d.Bosch 14.38 m ko~el 1 C.v.d.Bosch 14.38 !'1l 
2 D.Hobers 13.99 2 D.Hobers 13~99 

4x1 oom 1 PALTH~~NE 49.8 s 4x100m Nat.ploeg 46.1s.23/8 58 
2/3 C~8;1'.~BES 49.9 ver.plooga SAGITTA 48 .2 6/8 50 

van do 25 beste Nederlandse 
A-juniores van 1959: 

MEISJES 
100 m 1 H.Ovorwog 12 .4 s si;eor 1 K.Waagenaar 36t55 m 
b.b. 11 M.v.Duffelon 12.8 R.W. 5 I. Dankmeyor 33.15 
b.b. 12/15 O.Borkhoff 12.9 R.Wo 

60 m 1 L.Hinten 9.2 
discus L.Bohling 44,67 m s • 1 

" i ' horden ko!S:els 1 c.v.Wijk 15.q~ b.b. 7/8 M.SchiJ2J20rsi 1 o.- R, W. fll 
\ • 

1 L.Hinten 5.81 4x1 oom 1 PALTHENE 52.5 1:1 vor m 
3 ATMODES 5~.? 

' ' 
hoog 1 M. Kort 1,58.1/2 

22/35 O,Borkhoff 1.40 m 
M.v.Duffolen 1.40 

12 
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.l .. r 

Dat ••• We op Zondag 20 Dec. namen met de H~A.V. gezellig 
oliebollenavond houden. 

.~ 

Dat ••• Deze avond gogavon wordt in Gebouw "CULTURA" Jans
weg, aanvang 19.45 uur, kosten f 1,00 

Dat ••• De film "HIGH NOON 11 nu echt gedraaid wordt • 
...-" .-----. .~ .\!-. ) Dat ••• 

( )'< --.,_, r-.J, 
We natuurlijk na d0 film gaan danoon tot 12 uur. 

Er kaarten te verkrijgen zijn bij W:rl • 1 ,-..~··,. .!\ , J ·"". Dat •• • 
.... -~ j f ~- - ''\. J 
. t ··-·--- _., )_) '-, . Dat •• • 
'.J·· -· ·-·-
.--" __::_-". ---Dat ••• 

Dat ••• 

Ria 19 December weer in Holland verwacht wordt. 

Marjan van Rheenen uitstekend keept. 

We alle wedstrijdathletes een succesvol wedstrijd
seizoen 196Q toewensen. 

13 
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4o jaargang no. 32 Fob.ruari 1960. 

Officiool orgaan dor II.D .A~V. 11ATMODES11 

Socrot ariaat 
Ponningrn.o .. ):J t :)rocso g 

G.Ort-Schuitonvcordor 9 Jac.do Witc tr.14 9 Eoomotodo 9 

W.H~v.O:pzooland-do Voc 9 Loidoovrt.502 9 Tol.g 36910 9 

Girono . 207 689 .t.n.v. Ponningm. ocso v .l\.tr;iodos 9 

Rodacticaclros 
Clubay-ts 
Tokcnin[;Oll· 

~ M.A.Inok o-·do Voc 9 ti.r.J .• Gorrituzl.15 1 9 Tol.g 60761 9 

Dr ~ Wichorink·-Wcogc11or Slooswi jk 9 

g· E.Boorn:.:. 

---------------11--\ ------------

/ 1\ 
! ! ~ 

Indcrdc,ad do ti·jd vliegt. Voor wo hot vv-
1 
•. I~.-~- t .t. n ... zi·f~·t\._)n ·.,y_o.- woor 

midden in hot Hodstrijdcoizocn. Benut daarom _ 
jo tra i ningGkanDon ton vollo 9 vvo.nt Dtro,ks als 
hot op do baan niet zo good gaat, hob jo apijt 
van do tra id.ngcm dio jo hobt gemist. 

W.::;,nt wm dio t woo trainingcm per \ · . Af ;IV,.. 
wook mag jo er o:Lgonlijk gcon con misoon. " 

Goloof n'.lar n~ct 9 dat 'n J oko 3ijicwold 9 ' n lJI A __ '.' . . '-· . '~1.1_ ;1· 
W· .• oi>:J.o Spj_orcnburg 9 1 n Corry- van Wijk on dio !''\ Z 
volo and oro cracks h ot doon IiiO t twoo tra iningen ~ /°fJ ,,,,--....~ 

, ' •. \_f --. ·~ _;' por wook . Neo hot zijn or in:i.nstons vijf on somfJ . . -----
moordoro malon por dag. Jo kan ook goon t op:pro:::itatios vorwachton mo t 1 n 
minimum aan inspanning. 

Ik wo·:i t wol 9 do mooston moio j 0s zi tton mot hun huiswerk on 
kunnen er 1 o avonds goon oxtra uur uitbrokc n 9 maar wio van jullio d onkt 
or aan om j_ odo:-o dag z elf v-m t to doen thuis 9 dus bui t on do go l oido trai
n;i11gon. 1~11.ke: lo krachtoofoningon voor arrnon on schoudcrs. Losso- on roactic
oefoningun7 -:;oU':rtjo cpringon. Al is !t maar 'n half uurtje. Juist die 
rogol rna·0j ghoid. hooft zovool ·waarde voor jo conditio. Proboor ook in jo 
trainir.g ~ n boot _jo zolfotandig to zijn. :NEEM HET JE VOOR 9 MAAR VOORAL ••••• 

VOER JE VOORllJEJlfilN UIT! ! ! 
Wo hobbon voor do moiojoo van do .A- on B-vvoclstrijdploegon 

nogal strongo be pa lingen gestold. Bij onrog olLlatige opkomst volg t dogra
datio naa:i: 'n lagoro ploeg. Willon wij .wat boroikon 9 dan moot dit wol. 
Ook mot hot oog op do goodwillondon. Wo tra inon stoods hardor on wannoor 
or moiojos zijn9 die onrogolmatig komon wordt do ploog door hen goromd. 

1 t Is niet do bodooling1 dat wo stilstaan9 doch vooruitgaan, 
want stilotand is achtorui tgang. 

RIA INEKE-DE VOS ___ .,.._ 

HET SECRET1-;.RIAAT Ii1ELDTg 

NIEUWE LEDEN: 

Do in ons vorig clubbla d voorgostoldo l odon 9 ziJn a llen in 
onzo voroniging opgonomon on i;vo h opon9 ·dat zo lange jaren "11.TNODES" 
blijven v ersterken. 

2 



Voorgesteld ale niouw lidg 

A.B:1kk:or 
J.])okkor 
E*v.H oof 
E4Jonkor 

TRAINI JIJGg 

20 9-39 Son. I Lanah 
18 3-45 B E.v~è..Plo o g · 

26 2~42 A H.v.d.Ploog 
2 6-43 A llo Si1oolcc 

1 o VioonodagGavonds Floraschool, Wac;,onwog 
· - ao iajos t/m 12 jaar 

" 13 j aar t/m 16 j e,ar 
dar:ics v/a 17 jnar 

's Zondagsmorgens CIOS, Ovorvoon. Varklodon 
KOIK 11 • po~~oli jk v ert_r ok oi:ï 

PERSONALIAg 

Onzo clubtokonar osso Els Boonc hooft zich 
2do KorstdaG in allo stil t o vorlc,ofd. ID•Jt Ad Lazut. 
Els on Ad. wo zijn wol laa t, doch van h::irto gof olici
toord nanons d.:; goh clo "ATMODESSCiil.TIE 11 • 

26 2-44 B 
3 3-39 S.on. 
2 8-45 B 

27 8-43 A 

18.15 19.15 u. 
19 .15 20.15 " 
20.15 - 21.15 Il 

bij do "BROlJVl~RS-

9. 50 u. 
·~~ 

,~~~~-" 

~~ ( \ 
J'. ~ 
./ 

Vo.n Gonnie· on Jaap ontvingen vvi j oon bedarLl(jo voor hot booldigo 
pakjo on truitjo ,-dat hun nanons BJctuur on lodon word aangobodon tor 
gologonhoid van do geboorte van Rolfjo. 

Ook do nicmwbakk.011 I!Iovr~ Schipper - do Laat liet zich niot 
onbetuigd on st-..mrclo ono oon opistol 9 vvaarin zij niot alloon bodankto 
voor h ot co. <~- ·~<ri.c.1 on bolo.ngs t ollinc bij hun huwoli jk onè.orvondon, doch ook 
v oor do pret t ige tijd.bij ons ~ooreebracht. Voor .dpgono dio haar oonG 
willen oe;h:c::.jvon volgt hior haar adroo~ Oostcrongvvog 185, Hilversum. 

Tot slot dankon do Hoor on 1/lovrouu Ort-Sclrni tonvoordor vo ör 
do blooDcm, . · cG.doau on aanwezigheid van Bos tuur on lodon 'bij hun huwelijk 
on rocoptL ; • 

. Gorri o vvas vooral blij mot hot Tornado groente- on frui trokjo. 
Zij vorzokorde ono, dat zij hot dageli jks gebruikt. 

Do Hoor C. Post was blij verrast no t hot bloonstukjo, dat do 
loden hom mot Kerstmis hebben aangobodon. Nawons Chri s vanaf dozo plaats 
nogmaals h eel voel dank. 

~ 
~,-...... Van Wil 

~-~;~h\,~ /} r-·r:-- ·-. 

/'Ü't\/';; ' _-~ · ;u 1 \~zd~ff 
'T 1' · " /. 
.. l 
i ·, " 
1 \ j 

\ 1 J 

: \ 1 
! l 

fu__ 

van Abs kregen wij uit Engeland ook 1 n token van leven. 
Verkort goven wo haar go zolligo brief woor. 
Op do oorsto plaats wenst ze all o Atmodosanon oon 
gelukkig 1960 t oe on "ATIJ10DES 0 1 n good s eizoen. 
Zo is al aardig gewond, doch hooft nog geon &tlo
t i okver eni g=..ng kunnen ontdoJr.kon, maar zo gamv zo 
wat moor tijd hooft, gaat zo in 1 n park trainen . 
Zo is ·wo l in ~n Nederlandse club 9 waar zo olko 
Zondag hoon g~at on do lle dingen doet. 

3 



Zo vraagt of wijons nog vorkloden bij "OME CHRIS 11 of dat 
wo vamvogo do kapot to to.fols er zijn, uitgezet. 

f Vo'il we1'kt bij diplor.1a t on en dio gevon dikwijls dinncr-partios 
on dan moot zij bodicnm:1 in 1n soort uniform bestaande uit 1 n zwart nylon 
jasschort on 1 n hool kloin nylon schortje ( on dat voor zo'n lang lichaf'-m) 
(volgens Wil zolf). 

; Zo hoopt ons allemaal in Juni woer terug to zion en groot ' do 
hele schare. 

Nieuwe do1~ateurs& -----llevr. G.Schippor - de Laat 
G.Vorboon 

lJiovr. EoSmi t - v. Petegem -
LoJordans 

WE GAAN KIE11EN - HOERA!! ! ! ! 

Jullie hebben hot op do training al roods é/· !J-V,"'=-~"Q 
. kt d . 1 . 'k f t ' t t d - 1'1 •,!!i ::-:;::'i. "::. gomor 9 o Jaar 1J ~so cos avono_ s · aa woor voor c ~ --!,d ·.'::·~~::. ·.;ib}-

dour. Er moot nog enorm voel werk word on verzet 9 maar VJ L"'.'f.N -r, 11.s~ ~-\ 
zoals hot spreekwoord_ zo gt 9 makon velo handen licht · · .fi. /' .~!°.;:: 'l. 'è<:s·,.,, . 

,' !/ 1 ~-, ... •• 11 
werk. Zo rokonen we ook op do hulp van jullie allemaal. -~ t~.9LT'l~-· 

Vanzolfsprokond kunnen wc niet allemaal op hot tone o1 gaan 
staan of de zaal versioron 9 doch or wordt wol wat anders van jullie ver
wacht n.l. DE KIENTAFEL. 

Julïi"O'Wötön 9 dat wc alt i jd twoo kionrondon en oen verloting 
houden. Daarvoor zijn prijzen nodiga Vool prijzen zolfs. 

· Vanonzo aclvortoorders on relaties hebbon we al menige mooio 
prijs ontvangon 9 terwijl we zelf ook al eon aantal fraaie prijzon gekocht 
hobbon 9 maar voor do rost mo ot on jullie 9 DUS ALLE ATMODESANEN :z;orgon. 
Vcrig jn.q;r vms clo tafol ovorladon Dot werkelijk sman.kvollo prijzon. Dit 
jaar mo ot do tafol doorzakken. Ik roken or op!!! 

TOON JE CLUJ3IJIEl<'DE - mmF ROYAAL. 

WIL. 

·- ~ -""-, 
' "··>:, NIEUWE SPIKESPUNTEN. 

Als jo je spikes bokijkt 9 donk jo misschien? oh wat zonde 9 

hot loer is nog zo good 9 maar do punten zijn helemaal afgeslot en. 
GÓon noodo Ik hob voor do voreniging niouwo punten in voor

raad. Tevens hobbon wij 'n adr es, dio dozo punten or onder zot 9 met ovon
tuool nieuwo zolon 9 zodat zo or weor als niouw uitziono 

De punten kosten fl. 0 915 por stuk, terwijl do schoonnakers
kosten ongov. fl. 69-- á fl. 6~50 bedragen (niouwo zolon). 

· Wil je hiertoe overgaan, wacht dan niot tot hot laatste 
nippertje, doch l~aat zo metoon in ordo ma.kon. 

RIA. 

MEN HOEFT ZICH SLECHTS IJJET LIEFDE AAN EEN ZAAK TE WIJDEN 
EN HET GELUK SCHAART ZICH J.Ji.N ONZE ZIJDE. 

4 
Trojan. 



ONZE FEES'l"AVOND. 

Zatord:i.159 27 }'obruari <hS• zal in do groto za13:l van "CULTURA", 
Janswog onzo jaarlijko f oostavond eoho-qè ::m wordon. Aanvang 8 uur. 

Voor de pauze zullen jullie aangenaam b oziggohoudon wordon 
door Cabaret "DE SNIPPERS" 9 wae,raan niot àlloon oen kloin 9 'fvd.o~~"' · leet 
groopjo A tmodosanon aan moov.-or·kon 9 r:iaar ook onzo gast . . / / 
on foootnous Jaap Prosóo, torvvij1 do CIOS~Hawain ... 1mnd 9~. ~ . · · ~' 
waarin ook onzo Rob moospool t 9 voor romantischo i""' "ü~ :\ ·" '. 
k~~nkon zal zor~on. Vorder gooft Paul Looflang mot ./. ·· ·~ •. )\~J\1 

· . • .. 

zi Jn Calypso-trio acta do prosont. . . r---r '0\~'t~} _.< 
Hot gohool wordt aan olkaar golJ.Jrnd door\/ . ",/1\~..,IJ -

Coes Tania. ~ ) 1t-1-1-;.1)~ \.. ''l..-.:"' ' \ 
daverorld ba~a~~~a 2 g~~~ 9 w:o~i:~~~w~~k~~~· ~!~t d:0~~11:n "/V'l~~ ",, 
ROOM ARTISTS", balloiding do Hoor H. Nioor s . . m . /' 

Do k aarten voor dezo koste lijke on oergezolligo avo~d ZJ.Jn 
bij do bestuurs lodon on op do training verkrijgbaar togon do prijs van 
fl. 19 25 0 

l':TAA?__NU OPGELET!JJ_.!...!_ y orig jaar hooft hot .storm golopon 9 on 
waron wo al lang voor clo avond uitverkocht. Zorg dus tijdig in het bezit 
to zijn van kaarten. ; i 

Namens do foestcommissio 

WIL V.11"N OPZEELAND-DE VOS. 
--~----

HELP'r ALLEN NJEE ONZE FEESTAVOND TE DOEN SIJ~GEN, 

DOOR EEN PRIJS~TE VOOR DE KL'JN'l'AFEIJ AAN TE DHAGEN J ! 

VA1~ DE PENNINGJ\!'.G~S'I'}ijRESSE: 

Voor de niouwolin~;ng 

do contributie bedraagt 
adspirant on van 9 
junioron Il 12 
oonioron vanaf 

BEN JE AL UJ H~T BEZIT VANg 

Clubbrookjo 
ombl oom 
clubinsigno 

11 
16 
17 

per 
j aar 

tl · 

Il 

A voor op jo trainingspak 

r:mand: 
fl. Óe 70 

" 1. 40 

" 1. 75 

fl. 2. 75 
Il 0.85 
" 1.--

gratis 

inschrijfgold 
Il 

adsp. fl. 2,--

fl. l. 50 
Il 2.50 

VEER'l1IENDAGSE I NSTUIF TESA1/IFJN MET DE H.A. V. "HAARLEJ:'[". 

In hot gezo+ligo zaaltje aan 1 t sportveld aan do Klovorlaan 9 

gaan wo contact-avondo1~ h oud on op do r11aandagon · . " . . - 7 on 21 Maart. 
Proboor dozo data vrij t0 h oudon on ·kor:1 in groto gotalo naar do Klovorlaan. 

Wij rokonon op jullie a anwo zighoid. 
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VAN HET VlEDSTRIJDFRONT~ 

G.C?ndi tiokouring door Dr. vVichorink. 

Op do Zonda,go'n 14 - 21 ;... 28 Februari houdt Dr.Wicherink 
weer haar unieke condi tiokouring o~ hot CIOS voor do A--on B-wedstrijd
ploogon. DO. botreffondo _mois jes hebben hun oproep roods ontvangen. 
Zorg o p tijd aanwezig to·zijn. Mq cht je door bijzondo!e omstandigheden 
do aan joü .opgogovcn datum niet kunnon 9 goof dit dan per omgaG.ndo aan mij 
op• 

RIA. 

SPonrrKEURING 

Van vele loden mochten wij nog geen opgave voor do sport
keuring ontvangen. Deze keuring is .verplicht voor meisjes dio aan wedstrij
den willen doelnemon on wie wil dat nu niet? 

Log 'n knoop in jo zakdoek 9 dat jo hot op do eerstvolgende 
trair.ing niet vergoot. 

Kosten~ Meisjes t/m 16 jaar 
Dames ' v/a 17 · " 

INDELING JUNIORENg 

A-meisjos geboren in 1942 
B-moisjos il Il 1944 -
Q-mois jes I Il tl 1946 -

fl. 29-
" 2950 

1943 
1945 
1947 

C-:moisjes II Il Il 1948 voor 1 September. 

CLUBRECORDSg 

DANIESg 
80 llI.hordon N.Wullems 12 soc. 

12 " 
24.7 Il 

1.50 M. 
5. 58 Il 

A1 dam 26/5/57 
R1 dam 12/7/59 100 M.hardlopen E.Ort 

200 M. " E.Ort 
Hoogspringen E.Ort 

Aken(Dtsl.)27/9/59 
H1 lem 7/9/58 

23/8/59 
26/5/57 
19/7/59 

Verspringen E.Ort 
Discuswerpen G.Boorboom 
Speerwerpen I.Dankmeyer 
Kogelstoten 4 Kg. R.v.Drunen 

33.25 Il 

33.15 Il 

10.10 Il 

A'dam 
A1 dam 
H'lem 
H'lem 

4 x 100 ]II. T.de Jong - G. Takken - N.Wullems T.Bouman 
51.6 sec • .fi.Ydam 

G.Takken - T.l3ouman - E.Ort T.Westphal -
. 51.6 sec. A'dam 

4 x 200 M, T.Westphal J .Kneynsberg - T.l3ouman - E~ 
1.50.2 sec. A1 dam 

MEISJES: 
60 M. Horden M. Schippers 10.- sec. Leiden 
60 M,hardlopen J.v.Duffelen 8. - Il Leiden 

M.v.Rheenon 8.- Il Leiden 
80 lll. " T"Bouman 10.4 " H1 lom 

M.Pijl 10.4 " R'dam 
J.]obbelaar 10.4 Il Lei don 

6 

Ort 

3/6/56 

26/5/57 

31/8/58 

31/8/58 

14/6/59 
14/6/59 
14/6/59 
11/9/55 
14/5/58 
14/6/59 



vorvolr' CLUBRipCORDS MEISJES z 
100 Ifl.hardlopon O.Borkhoff 12.8 soc. Loiden 22/ 6/58 
von;pringon L.Plugboor 5.16 M. H' ler:i. 1/9/57 
hoogspringen O.Borkhoff 1.47 " H~lor:i. 19/4/58 
düicusworpon H.Borgoring 27.12 " HYlor;1 1/9/57 
spoorworpen I.Dankmoycr 33.15 " H'lom 19/7/59 
kog:;lGtoton- 2 Kg. 1'1~v.Rhocnon 10.82 11 H!lom 13/9/59 

" 3 Kg. L.,Vooroa;.1 10.60 " A1 dam 6/7/58 
4 x 60 M. L.Plugboor - R,Stror:ir;iing - ril.Pijl - J.Tir.merman 

33.- coc. A1dam 16/6/57 
4 x 80 l'II. J .Knoynsborg - G~ Vormooron - T.Bour::an - rn. Wi jkhuizon 

41.8 s oc. A1 duLl 8/7/56 
4 x 100 Tif.M. Wi jkhuizon - l!l~Kooli:i - O.Borkhoff - n .:.3chippors 

54"- SOC. Ai J .:i,r;1 31/8 /58 

A-ICISJESz 
----80 M. hardlopen T.Bonman 10.6 11 H1 lom 3/6/56 

O.Borkhoff 10.6 Il .A 1 <lo.r.1 31/s/5e 
100 rn: . Il O.Berkhoff 1208 Il Lei cl on 22/6/58 
vorsprinccm 1/l.Kools 4.91 M. ril lon 31/5/59 

/ 

H'ilGD 19/ ~./58 hoogsprinc on O.Borkhoff 1.47 Il 

dis cuovvcr11en H.Bergcring 26"89 Il R ~ dara 18/5/57 
spoorworpen I.Danknoyor 33al5 tl Hqom 19/7/59 
60 f/Lhordon MoSchippors 10,- " Loiclon 14/6/59 
kogGlstoton 3 Kg. R. Segorj_us 9.B5 11 IP lem 10/6/56 

B-~/I1~ISJI~S °' 
----~3ö--fli. hardlopen T.Bour;mn 10.4 soc. IP lom 11/9/55 

Mo Pijl 10.4 Il R'dam 4/8/58 
J.Dobbolaar J.Oe4 Il Leiden 14/6/59 

hoogspringen M.v.])uffolon L44 M. Lei don 22/6/58 . 
vor springnn L.Plugbo0r 4,82 Il Zaandam 27/7/58 
dis cuswerpen H ,J3orgoring 27~12 Il H'lem l/9/59 
spoe:;:-vrorpon M<Pijl 31.26 Il H'lem 7/9/58 
kogelstoten 3 Kg •. ·. L.Vè0rman 10.60 Il .A. 1 dam 6/7/58 

C·-NlEISJE~~ z 
6.ë.'M. hardlopen Jov.Duffelen 8.- sec. Loidon 14/6/59 

M,v.Rhoonon 8,- il ' 14/6/59 Leiden 
80 M. " M. Pi jJ. . l0"9 " H1 lem 24/7/57 
v0rspringen L.Plugboer 5<>16 M. H'lem 1/9/57 
hoogspringen I,v.l~bs L36 11 H'lem 13/9/59 
discusvrorpon 1~.Pi jl 24~90 " H'lom 1/9/57 
speerwerpen M.v.Rhoenen 30.26 ·11 H'lem 13/9/59 
kogelstoten 2 Kg. M.v.Rheenen 10.82 " H1 lem 13/9/59 

------
ALTIJD rlIIS . 

"Zaken doon not vrouwen is hopeloos" zei een vooraanstaand 
zakenman in Dotroit. "Wanneer jo ze als nannen behandelt, gaan z0 huilen; 
on wanneer je ze als vrouwen behandelt, zal je voór den drommel altijd 
zion dat ze je to slim af zijn." 

Een bevriende relatie waar wij altijd zaken 
nee doen, had dit speciaal voor ons uit 
"HET BESTE" geknipt l ! 
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B :~STE 11ATJ1lODES 11 PIL'ï.JSTL'J1I~S 1959 •. 
-"-·--~-.-----,---~ - · ----·-

60 -;. /Î 80 1!I. ".u. c _, _ _..~ ... -.... 

8.-
___ " __ 

J.v.Duffolon seco c J.D0ob3laar 10.4 sec. B 
II.v.Hhoonen 80- il c IA.Pijl 10.4 Il B 
I:t. Pijl 8.2 Il B Iif.. v. DuffGlon 10.7 " A' 
J .Dohb:.:Jl roar fl. 2 " B J,.P1ug·boor 10.9 Il B 
I .v •. '\.us }f 8 o L]- lf c M.K:)c;ls ll.- il À 
M.Koc,ls 8.4 Il F.v.Har0n 11.5 " B ü 

M. Bou:1:-3 [3. 7 Il B S.Boeksna 11.5 Il B 
S. lioi;Jkmno, 8.8 Il B E. Zwanei1burg 11.5 Il B 
m. v. J;uffol on > 8.3 ·' 

ff .. N.Bocns 11.5 Il B . .,, 
lf-10 m. 200 IVI. -·-·---- B.-Ort-Jij ,, ÛT-1; 12.- Il 24.7 Il 

0"Be:rkhoff 12.9 Il À 'i'. Bonman 26.9 Il 

T.Bourn-i.n 13.- Il IJl . v. c~ .Bosch-I.1Go;yes 29.- " 
r~.v.Duffclcn 13 .- Il À J'.Knoyn0bcre 29 .3 Il 

TuLKools 13.2 Il A P.v.Egrnond 29. 6 " 
I.Danknoyor 13 .6 Il A M. Wijkhuizen 29.6 Il 

F. v .~ie os 13.7 ll 1 A.Schillort 29.8 " ,. 
M.Wijkhui!6en 13 0 r( I! FI 1 fl.'"' l. v. c ol1. . • r 31.- Il 

CoZold.er3 13. 7 Il A H.Ar.:mds 34.2 Il 

60 t•n, 1101'.' c~on 80 M.hordon 
î1Cs;1:i i;;;:;~"s ------y--

10.- Il A P. Scld ppors 13.4 Il À 
M,,v , 'Juffnlon 11.3 Il 1. '.[! . Boufoan 13.9 Il 

1. Ph<g-boer ll. 6 Il B 
F·-> v· :.lloes 11.6 Il A 
v (~:::~ :~~~-ngp X1:. l1c.0g3.l?E ... ~E.l)~.9.:. 

1 •. ~st E ; 'J1--- -~ 5.56 I:JI. E,_.Ort IVI. 
l!IoKóols 4.91 Il A O.Borkhoff 1. l,O Il À 
Mov"Hheonon 4"89 Il c· CvZel clers 1.40 Il À 
J ,v., Duffücn 4o85 Il c J.Hovestad l.38J Il 

1 • Plugboor. 4.77 Il B I.v.Abs 1.36 Il c 
IVI" Sc:;ilÏ.ppors 4.72 Il A I:1. Schipporrp 1..36 Il A 
T.:BrJuman 4"70 Il S.Boolrnma 1.36 Il B 
J.Dobbelaar 4c. 69 Il B li-.Ponriarts 1.35 Il B 
M.Pijl 4.G6 11 B IJ.1.Bournan 1.35 Il 

A.Pennarts 4.62. Il 13 ,I. Dankm03ror 1.35 Il A 
B .v~'Polon 4.62 Il 

Dis~:i_:s~orpoE;_ S :('.~~~Gr.J?~X! 
I!~oBoons 25095 Il . B l. Dankrrnyor 33.15 Il A 

·1. V00r man 25.54 Il A T.v. Wavc:iron 30.75 Il 

A.Ponne,rts 25.24 . Il J3 M.v.Hhoonon 30.26 Il c 
M.Pijl 

·~ 

24.29 Il B ' lJI.Pijl 27.69 Il B 
J.Do"bbelaar - 23.48 Il B J.Hovostad 26.69 Il 

II.do Graaf 23.18 " P .v~Egmoncl 26~60 Il 

G. Vorr;1oeron )( 24oG9 " I~ VoAbs 24.35 Il c 
P.v.Egmond - 23. 7 4 " G.Hoonderc:.os 23.13 " B 
M. Wijkhuizen 21.90 Il L.Voor man 22.81 Il A 
W.Hoebon 21.84 Il A J .Dobbcü o.ar 21.88 Il B 
Kogel otot e,n 4 Kg. 
n.a.e Graaf 8. 66 Il M.Wijkhuizen 7.65 " 
H. Warmord.am 8.26 Il H.v.Petoe;orn 7.60 Il 

E.Ort e .07 Il P.v.Egmond 7 0 58 Il 

T.v.Waveron 8.05 Il .J .Hov0stll,d 7,48 Il 

Cl ~ ·:j ~".r L1l:J ! :.: .L' .:-:; ~l. 
, 

... 1,) '· t j 



Kogelstoten 3 Kg. 
L.Voerman 
J.Bulten 

9.82 
9.69 
9.19 
8.97 
8.95 

M. A 
" B 
" B 
" J3 

" J3 

Kogelstoten 2 Kf:i:• ( C) 
M.v.Rhoenen 10.82 M. 
l!i. v . No0rden 10.52 " 
I.v.Abs 9.90 Il 

W.Schippers 9.17 Il 

V. Boons 8.79 " 

M.don Ouden 
L.Plugboer 
G.Hoondordos 
J.Dobbelaar 
c. wesseling 
A.Pennarts 
M.Kools 

8.89 " B J.v.Duffolen 7.14" 

NI.Pi jl 

8.78 Il B D.v. d . Kwast 7.06 
8. 68 Il B J.Zwanenburg 7.06 
8.65 " A M1 Ver s traton 6.78 
8.22 Il J3 Y.Blauw 6.71 

...,.;._.:.., . 

ZICH IN HET GELUK VAN ANDEREN VER~EUGEN9 
IS ER DEEL AAN. HEBBEN. 

ER WORD'r GEFLUIST:8RD •••. . •• 

" 
" 
" 
" 

Dat •••••••• Annie Bakker de prestatioprijs van Zaanland in ontvangst 
mocht nemen, 

Dat •••••••• we hopen, dat ze ook zo 'n trouwe "ATMODESAAN" zal worden. 

Dat •••••••• Lies het bij de C'tjes prima redt!! 

Dat, ••••••• we natuurlijk allemaal op 27 Februari . naar CULTURA komen. 

Dat •••••••• er alleen mensen met Vl.'olijko gezichten in de feestzaal 
mogen. 

Dat •••••••• de trainingen l ekker pittig v erlopen. 

Dat •••••••• vooral het kwartiertje "raus en" bij Harry erg gewaardeer~ 
wordt. 

Dat •••••••• Chris Post Jopie (konijn) ni et kon krijgen. 

OH 2 OH 2 DAT OPSTAAN . 

Zondagmorgen, allos is nog in diepe rust. Ineens prrrrr loopt 
de wekker af. Ik open mijn ogen en kijk slaperig in 't rond. Half negen 
wat vroeg nog. Ik kruip er nog lekker even onder. Tegen negen uur kom ik 
er uit. Rillend open ik de gordijnen. Er hangt een grauwe mist over het. 
land. Eigenlijk onzin om mot dit weer zo vroeg uit bed te kome n om te 
gaan trainen. Zal ik nu gaan ja of nee? Maar als ik ga moet ik opschieten. 
Gauw me wassen, brrr. wat is da t wat er k oud. He, wat 'n pech nu breekt .!!J'n 
veter ook nog. Met 'n snee brood nog in mijn hand, ren ik naar het schuµr
tje. Natuurlijk een zachte band. Gauw oppompen en dan op weg naar het CIOS. 

Ik race door de strate~, oh het stoplicht op oranje~ nog 
gauw er door. ]e brug natuurlijk ook open, dat tref je altijd als je haast 
hebt. Hijgend en puffond kom ik op de Brouwerskolk aan1 nog net op tijd. 

Spoedig train ik vrolijk mo t de anderen me e, maar ik neem me 
zelf voor, om voortaan vroeger op t e s taan~ zoda t ik me •niet zo hoef te 
haasten. Want het is helemaal niet erg om voor die machtige CIOStraining 
vroeg uit bed t e komen. 

. LIES. 
9 
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BEGIN GOED 2 AL GOED?? 

Op Langoed "TE WERVE" wonnen onze meisjes voor de . tweede 
achtereenvolgende maal de wisselbeker in de bosloopestafette van "DE ZWALUWEN" 
en zetten het wedstrijdseizoen goed in. Proficiat meisjes, prima gedaan! 
Nu zullen we hopen, dat er voor ju1lie en voor de vereniging deze zomer nog 
~rei::il meer overwinningen te boeken vallen.:: ~faar, en 1 .. -.·-~ 
~ ir t d . d · t · · , ' · t1 A.P·:A 
..l.A hamer daar s ee s weer op, aar is ra1n1ng voor ( " ' , , . · · ' ;. w 
nodig. Ik weet, dat diverse meisjes van de wedstrijd- ;"[ / . .,_,.'1"·~-l'~"Tfll. 
ploeg ::i:i tten te vossen voor overgang- of eindexamen ./ '<'/{~c.r- -~\c{'..>_:::.-- · 
van ~11J.1,lP of Middel bare school en dat daardoor de (· \ . \ )\ r -- . - · 

training ;i.n gedrang komt. Maar toch moet ik er weer · ~ ,..; >l.'7/ fJ::":J'(..~ 
de ni:idruk op leggen, train zoveel je kunt. ~'-~--~- '!/ 
Besc~ól:!.': .het dan maar als ontspanning in j~ zv:are ~~r;-J· 
stud1et1 Jd, want reken er op, dat wanneer Je JC weer · ·'-../ 
eens lekker uit laat waaien op het sportveld, ook je 
geest een verfrissing ondergaat, zodat je je weer met hernieuwde ijver op je 
studie kan werpen. 

In ieder geval aan al de meisjes die voor deze zware taak 
staan wens ~k veel succes. 

Het ligt in onze bedoeling om deel te nemen aan de voorwed
strijden om de P.J.Beker (clv.bkampioenschappen van Nederland), die 22 Mei 
gehouden zullen worden. Dit is een der be'.langrijkste clubevonementen van 
het jaar en we willen zo goed mogelijk voor de dag komen. Welke plaats wij 
kunnen bereiken is niet te voorspellen~ dat hangt af van de kracht der 
tegenstandste_rs 9 maar met onze enthousiaste ploeg moeten wij toch 'n goed 
resultaat kunnen behalen. Dus meisjes, trainen, trainen, trainen!!! 

Een speciaal woordje richt ik hier tot de dames en meisjes 
die dit seizoen voor het eerst het athietiek strijdperk zullen betreden. 
Laat je niet afschrikken als je de eerste malen tot voor jezelf teleurstellen
de prestaties komt. Ges:taag voJhouden~ want "OEFENING BAART KUNST". 
De hoofdzaak is b.Abt er :plezier in en geniet van elke vooruitgang, als is 
het maar (\ .. J sec. of 1 cm.; 

RIA INEKE-de VOS. 

-------- · 
IS JE CLUBKLEDING VOOH WEDSTRIJDEN AL IN OBDE?? 

2 



H~T S1BCREC'AR1AAT I,IBL~'J.'g 

De meis;jos 9 wiens namen in or;s vorig clubblad gepubli c eerd ZJ.Jn 9 

zi jn in '."):rs 1a 7eroni ging opgonomon . Wij hopen 9 dat zij lange jaren trouwe 
leden z~llon blijven. 

1.LJ~ )l:Cll 
C , :f,_:·s 
C, voDoornik 
H,Geerts 
H 1,. v ,.}Iaren 

'l'RAINING g 

5·- 9·-46 
27- 8-46 
13 .• 1-39 
1'7- 4···3 7 
13- 4--46 
26- 5- 48 

IoKlaasen 
l!I. G:roo:1land-1föring 
C, do Reus 
1'[. Vi t tali 
II. v . Vh jk 

17- 5-40 
5- 2-39 

23--12-45 . . 
6-10-47 

29-11-43 

met ingang van 1 Mo~. k0mt d e wintertraining in d e zaal en op het 
CIOS te vervallen en vm:.gt de zornort:::-aining aan -'.:lnwelg 

' s DilrnIJAGS:•,VOlrnS Sportveld aan de Kleverlaan van 7 - 9 uur voor alle leden. 
1 s WOENSJ:.J.CSA70NDS idem voor · de wedstrijd-

plo eg . 
t s VHIJLJAGSA VONDS . 1dom voor alle l eden. 

De tra ining komt ondeF 1 --:üè.lng te staan van de Eeren Leeflang
Joaoim ep Zijderveld . 

PEHSOHALIP. .• 

Ineke v . Namon bij ons betel' b eb::nd als Puun en Rienk · Ra tsma 
zijn 16 Februs ri in de ech t ve2~tond.cn o ~U ü; jullie hu wel.i jk reeds t wee 
ma.snci en oud 9 aä.nvaar d onze late cloch vvelge m8 e pd.o fol i ci taties . 

De l :Jte I:iaart ga f J;Ii eko ])oo:i:1;.11Jc sch haar ja-woord aan 
Hans Eggi nk . ])e bel e,ng.-~ t 8lllng cler sportvrienden en 
vrien~tLrnen vms u·i :;er m.:1.t e g:coo ·t 9 want h e t be trof weer 

_ . ..... c1 ..--. _ -" 1", ïfr.1 ,,..J '") T\_f.i" ~ /;.l· f 11. -!i· ·1 r:~ ·=·· ':,. ... h, v po 1 ~ 'k I·'f · 1-e "' T'1a s CG !i..' vO!l .!"-~ - - ~ - '·'·' ' i .L ' " - · - " -' ··-· ' ·" •• ,:i. ."_,_ ~ J • .o. e '- ._, n r n 
mw1o ns one a 1 J.en \:-a.:1 ha·;.·t e ge l uicgewcns tc Jarnmer 9 dat 
je Oèl.S gaat ver Ja t em> mo.a :r j1:> de v r ouw moe t do man 
volgen. 

Ook voor h e t B:rl 1. ir3 ::>paar Schoon~IGi jn ruimen wij graag 
ee n pl aats je in . I nm0rs ~oortje is e e n van onz e mode

oprich tsters" Luit jes onze lrnr te l i j ko fcü i ei ta ties me t do stap 9 di e jul lie 
26 liiaéirt he'b'ben gezet en vrn Vï8Di3en jull:Le nog prettige vri ttebroodsweken 
toeo 

9 Mei a.s. trekken wij weer t e n stadhui z e 9 wa a r om 12 uur 
het huwe1i jk vo l t rokk e n zal WOJ.' dcn t u s;Jen Hanny Geer t s en Klaas Koo:pmans 

13r u ids:pa.a:i; v a n a l lo 11NI'::IGD'~:SA1Lm11 een mooi e 9 onver ge t elijk e 
dag t oegewenst . 
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Anneke Schi11ert en Theo de Muinck hebben woonruimte gekregen 

en stappen 19 Llei in hot huwelijksbootje. 
Wij wensen jullie een stralende dag toe en hopen, dat jullie 

bootje wel moge varen op de huwolijkszoo. 

Van Jenny Bunck-v.Bello ontvingen 
leven, al was hot niet zo 1 n prGttig geluid. 

Haar gezinnetje is ook het slachtoffer 
geworden van de watersnoodramp te Tuindorp/Oostzaan. 
Gelukkig bloef de sr-hade beperkt tot h9t materiëole 
en maakt het klwrnrblad van vj_ c:ir het goed. 

Jenny en Ab wij hopr=m9 dat de schade 
aan huis eh hEi,ard spoedig hers told 7'1Ü zi jn9 maar 
tot die tijd "zak niet door de tafel"o 

Wil v.Abs hoopt 24 Juni weer voet op vaderlandse bodem te zet
ten na haar verblijf in Engeland. Wij r0kenen er op 9 dat wij je gezicht 
spoedig op de training zullen zien. 

]0 nieuwelingenploeg heeft weer een ader ge1aten. Onze T:Iarijke 
en Engelien zi Jn op hun beurt naar T:ingeland vertrokl:en. Dames veel plezier 
in jull;ie vvorkkring en schrijf eens ga,uw jul] ie belevenissen, 

Op ons vor~oek hebben wij Mojuffrouw Honning, voedinglerares 
en bij de moes·i:;o mej_s jes bekond 9 bereid gevondGn een artikel voor ons 
orga11n te schrijven en wat z ckor met vee:)_ j_µtero sse gelezen zal worden. 

VOEDSEL - DE BRON VOOR PR~ESTATIE ! 

Hoewel velen menen, a.a t in, ,Amerika en Rusland voor de 
athleten een bepaalde voeding is vooTge schroven blijkt dit na bestudering 
van ci_c:· lL\erover T.::iekenda litteratuur niet het geval te zijn. 
-.:. .-::-:::::.:. .-)'- ]at deze mening vooral in dG sportwereld poot heeft 
:...-iJ;/pf' (~-1 , / gevat vindt z 1 n verkla:ring vanzelfsprekend in de uit-
/ 'J \ J·. " >::_, zonderlijke prestat~es 9 die door de athle-~ Gn van deze. 

(
/j 11:., \ . , .<J'~~;.~/i. · / landen q~lev~rd vv?rden.Aan . deze . veo~al urneke pre sta ties 
~ .··'f/(.,> >'. . , ,,...;\ / komen goen biJzonaere voecl:l.ngsmiddelon te pas. Wel JIJ:/ tr-,,Y./ .11/'..::. ·echter wordt o:p de ca:no:1ste1ling en bereiding van de 
./ ;".'~: ,-· · normale voeding na1.;.vllottcnd to:;ge zi on . 
Y -· -;.--:_,~ li~··; En or?da t zeer velen nog ni e t weten wat onder een normale 

~--::~:~ ~·,,., voeding wordt v01~staan 9 zal ik hieronder zo beknopt mo-
·f" gelijk óên en ander ui toenzetten. 

Begrijp dus goed 9 .- de ~<2.~1'.!;€i van een sportfiguur is dezelfde 
als die van een .f~~-~?..:"1:..<'L_I!:'.2.1.'E!-:~.§:Lm<:_n_::: o Do oh vooral de voeding van een w~
stri jd athloet me.g go en cmkele dag een mankomont v ertonen, 

.~.'?_êl-:2r'? dag moet de S8,menstelling9 do combinatie en do berei
ding van het '.roodsel prima zijn. Io dit niet het gaval dan is he t Omï!<J,c;~]. i j~? 

ook a l wordt er nog zo intensief getraind, om tot buitengewone prestatie 1 s 
te k omen" 

Per dag moet ieder gezond mens g0bruikeng 

- 50 - 75 gr. vlees óf vis óf peulvruchten. 
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bijna 1 liter r:ïelk ( 3/ 4 kan de man! ! ) 
2 plakken kaas 
voJ.doonde groonton en vruchten 
als het kan eon ei 
als hot zonder bezwaar v er dragen wordt 9 dan zoveel mogelijk 
bruin brood (roggobroocl) 
tenminste een aardappel! 

Äl deze voedingsmid:lelen moGten iedore de,g gebruikt worden 
en daarbij moet dan nog g01.et worden op de combinatie on de bereiding. 

Bij de keuring door J)r.Wich0rink hebben jullie~ voor zover 
dat nodig was 1 een opm0rking gokregen ove:c jullie gewicht. 

Net inachtnomi ng van bovenstaande lijst moeten jullie je 
_gewicht .sonstai:it trachten te houden (mits Dr~Wichorink niet het tegendeel 
heeft gezegd natuurlijk!) 

Goede sportpresta ties eijn alleen dan mogelijk als de juiste 
voeding gegeven wordt on het gewicht constant blijft~ 

word. t vervol_g_c!..t_ l.~.A.N. C.HE1'TNINO. 

VANUIT DE ZAAL BJtJKEKEN, 

Toen il: zo begin Foèruari een programma voor de feestavond 
van "ATMODES" in :., .:;:,nden kre eg, vond ik dat het er weer voelbelov·::md uit
zag" Bovendien lFi jk:- (m end.er d.e namen van de medewerkenden niet alleen 
d:'._c van d0 o:;.cl.e 'J'~):i:rnn:.'~ 211~ maar ook enkele "debutantjes" zouden het wagen 
het to1wel véln het Cultun:;,- 11 zaaltje 11 to l:Jotreden" ~ ~ ~j;-~Î'j " 

Toen mon dan ook op 27 Februari de 1 j ~:~~:·· ,,~«?,..;'/' / 
feestzaa.l binnenkwam, werd je eigenlijk al meteen 1 ,~ ~ '-/:t': 
in stemr1iing gebracht door de v-roli jke en gez13llige :/ / , /J;{i:f:'.:;~L---~) , 
aanblik van de zaal 9 welke o.l.v. Olga Berkhoff op,_ / C---,G!, ·>{,1..;,:'i_7/_,'/ / 
kleurrijke wijze was versierd. ~(á -$p,·· J,' '\~/ 

Al heel spoedig was er geen enk;ele 1 :1~r.:'!~1V) / 
plaats meer onbezet en kon voorzitster Ria Ineke \ / ·,·~;_/f/ ~ ) } 
de avond openen door haar welkomswoord uit te spre-·i. \~Y 41.:/ 
ken. 1 \ ~ // ';\uiJ~; 

Het cabaretprogramma werd begonnen 1 ~/ ~<)~ 
met een tradionele opening door een aantal Atmo- \ " ·.\ 
desanen, die dit kèer als planetaire reizigsters \ · 11 
uit vliegende schotels ten tonele verschenen. Vervolgens zorgden de "KALA
MIKI HAWAINS" van het Cios voor de muzikale noot, terwijl zij bovendien 
twee charmante dames bij het zingen van enige romantische liedjes bege
leidd~n. Marjolein Schippers en Jaap Prosée zaten elkaar tijdens het 
sketchjeg "Vri jdE:.g1 de 13de" meestorli jk in de haren, Dit vras wol in tegen
stelling tot A:r.neke Kools~ die "de goede oude tijd" op een lieflijke en 
gracieuse wijzo wist te brengen. 

Thoa v.d"Ao.r on Jopie v.d"Laan gaven te kennen, dat zo toch 
eigenlijk van dat futloze hielden, hetgeen zij in een 
droog-komisch liedje "Toe doe 1ns een beetje pittig" be
zongon. J a ap Prosóe voerde met enige "dame tjes" op vermake
lijke wijze 11Het Comité" van Anni e M.G.Schmidt op. 
Als bemo ei zi eke en rocldel onde juffrouw vertolk te War jol0in 
Schippers haar rol in de 11Ho0ksema 1 s 9 wat ZJ..J op 1 n voor
treffelijke manier deed. Bij hot optreden van het Calypso-
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trio~ dat enkele temperamentvolle liedjes ten beste gaf, was het vooral 
Paul Leeflang, die de zaàl in extase bracht. Hun optreden behoeft dus eigen 
lijk geen betoog, want op veelvuldig verzoek toonden zij zich bereid om 
later op de avond nog enige nummertjes weg te geven. 

Dit alles werd, zij het dan soms een beetje te pikant, aan 
elkaar gelijmd cloor Cees Tania. 

Aan de finale~ waaraan alle medewerkers/sters meededen, werd 
een speciaal tintje gegeven in verband met het toekomstige eerste lustrum. 
Ter ere hiervan vertolkte Ellen Ort in een op rijm gezette 
speech de gedachte van alle athle tes, terwiJ'l Jos v.Duffelen ~.-· ~"\ 
en Winnifred Schippers, een door Hilde de Graaf meesterlijk t:,.·· ~>J;.:~ 
gemaakte mascotte plus een groen-witte parapluie9 Ria Ineke :~ r' ·~ ) 
aanboden om met veel enthousiasme he t komende wedstrijd- (: '.;\) t(\ 
seizoen in te gaan. Tenslotte werd, heel terecht, alle hul- ~~ ~ 

de gebracht aan Wil van Opzeoland, die dit cabaret je weer A.1_,1 t:)i ;: . ~··-0 ·~. 
met de nodige hoofdbrekens in elkaar gedraaid had.. . ".> • ,_, w •:-C.-

"'>l Ï~n,êN ... ~•.f'l)i::t.I , , • 
Na de pauze werd een aanslag gepleegd op de 

enorme prijzentafel door tot het kienen over te gaan. Jammer was het, dat 
men twee kionrondes achter èlkaar moest houden. Doch een volgende keer beter. 

Tegen 12 uur werdeh de stoelen aan de kant geschoven en kon 
iedereen zijn hart ophalen door ongeveer twee uur op de muziek, gebracht 
doör de "BALLROOM ARTISTS" rond te hobsen. Zelfs de swing-specialisten 
kregen zo af en toe, tot groot vermaak van de ietwat rustiger toeschouwers, 
de kans om het vuur uit hun schoenen te swingen! 

Na dit alles meon ik, dat iedereen met een t evreden gevoel 
over deze jaarlijkse f eestavond naar huis ging en dat het programma aan 
zijn verwàchtingen voldeed, waardoor ik dus hoop te kunnen zeggen tot de 
vo l gende koer. 

Een toeschouwster. 

Vanavond vi eren we extra f eest, 
Omdat het alweer bijna 5 jaar is geweest, 
Dat H.D. A . V. "ATL10DES" het levenslicht zag 9 

Ontsproten aan datgeen wat eerst in dig~en l a g . 
Maar ••• • ••• de stuwende kracht van een sterk team 
Ria - Nel - Gonny en Willemien 
Maakte van een kl eine Atmodeskring 
De grootste Ned.Dames Athle tiek Ver eniging. 
Do training begon met 40 meisjes in totaal 
Op de s~eelwei Noorde~sportpark en het 
~oeieweitje in Bloemendaal. 
Maar nu de ver eniging 140 telt 
I s oo~ uitgebreid he t traini nsveld. 
' s Winter s wordt ge traind elke Zonda g weer of geen weer 
Op c·ros verzuimen mag niet meer, 
Tenminste wat betreft de wedstrijdgroep 
Die staa t t erdege onder de 19upe . 
's Zomer s ~vordt getraind op de v.o.d.e Bruins tr . of en Kleverlaan 

' Waar . wi j allen onder goede traini ngslei ding s t aan. 
De di verse trainer s va n toen en nu wil ik nie t a llen noemen 
Er waren er bij •••••••••••• • ••••• om .t e zoenen. 
Eén ervan is speciaal voor mij alleen, 
Maar niet in Atmodestijd hoor, oh neen! 
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11 .A'Tt10DES 11 telt als W?dstri jdclub nu mee.9 niemand kan dat 
weerlegeon 9 

Successen van klein tot groot 9 dat kan ik U wel zeggen. 
Aan ·wie <ie eer v an al deze successen.-:' 
AJ_v1e or het toa.rn ve,n vi-er 9 

Vertegernvoorc~igd in Eia hier. 
Aan w:J.e a_e ver0niging iots goven wil uit dankbaarheid 9 

. Voor haar streven n~ar ol~broem in g oede mental iteit. 
Zie hier dee~; pop als A ·t~odes-mascctto 

Woe hem of haar; die met Qns athletes iliirft spotten. 
D~n ook deze parapluie om de regens on de zonnestralen 
O~ te vangen in natte en zonnige dagen, 
])at "AT?füJ)ESn hoog op de spo::.:-tlaclder rr.ag komen 
Daarmee zal men al h aar work belonen •••• 
'J1ot beslu~ -~ e en d:d.e1.1E::rf h •)e:L'ä. 9 

Voor on3e voorzitst e r 9 voor Ria ••••••••• !!! 
Hoera, Hoera, Hoorah! ! ! 

VOORJAAR. 

Eerlijk gezegd, het valt niet moo 9 vlak na zo 1 n fijne vacantie 
in het zonnige Zuiden? je stukje voor hot clubblad op tijd ;tda_a:r;:_ te hebben. 
Trcuwons ik ·bon .Q._t?_~~'Tii18:1 uit het garoel. IIi jn buurdaines _ .. \ (:::_:-~-~~;;~ 
vieren het vcor ja.:..r 9 door r11.et entho.usi asmc hün gorè i jnen .}-..... /îi~~ 
en m;;:.trasson to rni~-::ha~1del en 9 en zij ho-u.clen eJl::aar t:ouw ·~: ::- ~)\ 
?P do hoagte VCJ.n hun :o:clorJ ngon. Als eoY.1 sc;h=:m duip ~ . ..;.i..~ - ~ -·~ • ..... "" 
i k néia:.:- d.'; slager en oal\ke r 9 want heus 9 ik gr::.l vnn ,) '~~ -- -~ l 
s ch·;cr;,·'lake n en dat moet H: 9 als ZG mij aunschieten 9 /:. ~ _.\ \(,· 

be~<; :::;: ; c- ,,, ". ~crw~ jl ik f,och heus :uit. een de ge.-J.i jk8 ---~ ~\~\ _ _,-:. (-\-,. \\ 
H -, 1 '' -,- 1 -•~ t·""r."f i-; e "+a·n 'l11 ''"'W"'"'l1S' llr 11eb e r· n zuster \ Î r\\ "'f, .\ < \ \' <. .• J.C •• •'--"'J _.-c~ - · ' - ·- · • - ," ' l·~ . . • :Ju.v ·~ ) '- 0 - \ -~-•.i5 .._, " k":'- \, 

d iC-l ,:-~ . 1 r'l ...... ,1 .,...., Y'V\0r 1 \ rn '' -,...,..." l '"';:::i l·'î îf? } ;____., .... _ ... :!:...... '.\ .•. ~ n __ _,{l \"'vnc,_,n ,,,,_c•.C; ·--;.,0111-"t) Cll:;G G •• - • \ -

Nee,. ik V': O<: m;_j vi ·Jr het voorjaar :. \...~-, . .., . . ~ ,,,,,,...,,....~··""'~~· ' .......... 
l::.. r.'.Té:.' 7 door jericr zonnos·traaltJo mee to p.1:d::on ,:' /\:n''\'.~l.-.:E~, . -:;;;::~ !./ 
en 1_J_,_;o;,!Wl'311 ·i;e rr;"'.lz0n voor cle - Z<')me1~, V.:;,,r,zelfs:p:·okernl "- /'.,_.......-.-·::.' H(<'"'.•"'-' !' "'·~~i·;. . . 
kri;-r:e-r:, Je godafè[·_ t e:1 da.n op ;'b.'l': IOD:S S 11 en j ·3 ho(,pt 9 dat de tre.iningnn net zo 
d:,~,j ".:;.:;z,)«~.;1-r; z1 1::.~;_on word.e:1 àls vorig jaa~'; dat onze woclstriJrlploog woor 
f:i.:j ::-;c~ 0 1 : c ~0s8 •) :1 zul b ohaJ.·en, _ cla·t ons lodqnt2.:!. zal bl:i.~jvon stijgon 9 dat 
de p.:-.::,·[cV"gc o:r, g(~zo1li5·e s .feor O')k het voigende lustrum hoogti J zal vieren 
en EO kan ik oln~0loos doc:rgaan . ·· 

Gr.:J 1nl:k :Lg is het afgelopen seizoen goble!:en 9 dat we op eGn 
V'J.ste k<:c:rn 10E'.:1o r: r0kenen 5 hetgeen voo1'al tot ·uiti ng kwam met de :feestavond 
Er :!. s ë_0or cU v orso lede n 'Veor heel wat v<.rurk vorzet o Alleen de zaal al 9 die 

·Î.,..T"-..., was weer enig vo:rsi ord mot lampions 9 tokonj_ngen 9 

"r~: ".~.;;;,.... ba~ onnen~ serpetiï1es en wat niet al mou::~, :Mijn compli-
\\\ 1~ ..... ~ ~ .... "'~~:·::----;--·: :.;.. mcntcn 011 iel ! ! We heb bon ( s m:i.d<!ags wel gewerkt ho! 

. I , I'.) , "". •, ..' - -
'v / i: • / : (-:\ ·-.1 .~ - Gelukkig kwam el' van allo kanten h·u.lp op dagen on 
1~\ \, \.: . .z " ;.r / J/ .: :; claar voo1' allemac..l beda~1}:.:t. Een extra bedankje voor 
Y \~ · "·-·~-"'. · ' · - O- n J ,. ' ........ :" -~ / , / . ~ .-==._ ... n ... 1• o • 

. , ~----~ ·( -·· ..LJe avond zelf is geloof ik wel geslaagd 9 hoowel volgens 
---· '---~mijn mening, hot gJhé.Ü to der stukjes vorig je.ar beter 

W'öl.S. Ifaar he'c i :J v ·2:rsch:rikX:eli jk moe i}:;_ .jk om ie(ler 
j3.a.r woe r met oen vlot 1irográ.mm:i.a, t je voor ü.e clo.g to komen~ Voo~· sketch jes 9 

do c lama~ies enz~ houd ik mo d~n ook aantevolan. In ieder goval alles werd 
op tijd afgewerkt ·3n de dansluotigon kuamon ook dit jaar weer ruirnschoot ~ 
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arm hun trakken. Volg0md jaar zullen we hot wel moer in de ruimtu mosten 
zooken 9 zowol vóór als achtor h 0t toneel was h e t ovorvol! 

Alle gasten cm onzG c i gcm mois jos dan ook heel org· bedankt 
voor jullie fi jno medovrerking. Wo 110.bben met de repe ti tios wel wat afge
lachen he. 

])e oloemonhulclo c:ie Ria en ik aangeboden krogon van de 
".snippert jes" 9 was eon enor me vorrassihg on vm waren or heel 9 hGol erg blij 
meoo I~mors door doze s pantano geste l aton jullio zien 9 dat de clubli e fde 
ni e t v a n eon kant komt! 

Ee t hoogtepunt van de avond vornl ik h ot aanbieden van de 
mascotte on "plui". IIilde 9 kind je b::mt goweldig • . dok Eevr. Ort con corr:pli
ment voor hot toepasselijke g6dicht, dat ~o or El l on werd voorgedragen~ 
Naè_a t do gordi jnon voor de laatste maal waren dichtgetrokken~ slaakte het 
Bestuur în zucht van vorlich tingo Het zwaarste karw2i van het jaar was weer 
geklaard en ni e ts kan moor onze acmdacht van het komende seizoen afleiden. 

Voor alle Atmo dosanen dan ook plezierige zomertraining en 
de wedstrijdmeisjes veel Gucces~ 

~':-~ ./' 
-..-._ ~"~~o,, / \ . 

~"'- - ·~'"' __ ,,_ "' ~~ ,,,,;. ."\, >,.._ 

"~" ' \:,~~~:s: ~ ~, ;,.",,,,.~~ .· 6'.,.. f' \' .. \ , .: · ~ : -~- t! 
\ '{. 1 ...) "-/' . ... ,,..' 

.... "\ ~>"./.., ' 

WILL!i:t!IIEN. 

VAN HET WEDWI'JU JDSi~CH1J11ARIAAT. 

De eerste wedstrijd hebben we alweer 9 mot succes, achter do 
rug en even verderop zullen jullie do wedstri jdagonde voor Ifo i en Juni vin
dcm~ El' zijn wedstrijdcm te kust e n te keur en voor ied er een. Voor de 
ni euwelingen l og ik er de nadruk op? dat als jo j a voor eon wedstrijd hebt 
laten insuhrijven, je ook v erplicht bont op to komen. Ben je do or ziekte 
v erhinderd laat dit d:.ln tiJdrg-··ää_il""'.Ria (t el.60761) of mij b0richten 9 >rndat 
we bi ;j vertre};: niet voor ni e ts op je staan te wachten. Bij ni ot opkomon 
werd t door de K.N .ii.. U. flo 1 1-- boete opgolegd, t orwi jl aan d<3 organiserende 
v ereni ging het inschrijfgold toch voldaan diant t o worden. In de r ege l be
dro.agt dit voor clames u!J. A~-w0isj0B f1 " 9~35 por nummer, voor P.,-meisjes 
fl. 0,25 en voor C-meisjes fl. 0,15. 

Eet is de gevroonte 9 cla t wo g(:izarneli jk v ertrekken en ook weer 
d o thuisr0is ac:.nvël.ardeno Gaan we met de bus--Ö-1Ï--b-Ö'ïî--jo g~ÎÜ'-'' vÏä.genziek noem 
dan ti jdig een t aoletj e in 9 clan blijf jo t i jdens de r e is vief en monter. 

Het volgende punt is de ldo_dj.EfS.!. We hebbe n do naam ~ cla t we 
altijd zo keurig en uniform uitkomen. Laten we die naum hoog houden en er 
or voor zorgeny dat onze spullen er a l tijd piekfijn ui tzion. Dus w:i. t shirt, 
mot emble ·2m Oil linkorzi jde 9 groen clu.bbro 1.Jkje en ook d o A op do trainings
pak mag niet ontbroken. Wa:tmeur je kleding ni e t in orde is 9 word je voor 
d eelname ui tg13schakeld. Zorg ook 9 clat je al tijd v eiligheidsspelden bij je 
hebt om je startnur:rrner te bovos tigon 811 om eventuele pech 
op te vangen. 

Zorg or voor 9 dat jG al t ijd 5 mi:i:i~ voor je nummer bogint op 
de bepaalde plaa to aanwezig bent en je bij Çl.e ·jury meld. t. ,.,7""~~. 
Heb ' jo op meerdere nummers i,ngeschrev Dn en b eginnen die . l · "''\".~ .· 
gelijk; dan h c;eft het loopnummer altijd voorrc,ng 9 dan/.) r-· ~ ,<"1 

volg t net springen en dan de werpnummers, Stel de jur"; (.) '~::'"'..., / 
yo,n het betreffr.rna_e nummer wel evon op do hoogte cm vra;;..,g '-·~' /\ 
6f je je 1Jeurt na het lopen in mag h a len. Laa t je dit\n,a, ..,,t.)-(/ "'· 
dan wordt dit beschouwd als ni e t opkomen cm volgt booq·\ I /..,,\,,_ ;\ 

. I>i t lijkt we l allemaa l strone, maar dat is · \ · 
het toch heus niet. Ho t zijn de normale rege ls die wij moeten ste llen om 
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tot e0n goed geheel te komen. Ik wens jullie allen een heel prettig en 
succesvol wedstrijdseizoen toe . 

HILDEo 

WE:DSTRIJDAGENDA. 
uiterl,inschr~datum 

7 Mei 
8 Il 

Jeugdweclstri jden 9 Amsterdam ( B-C-meis jes) -2·4-April 
lJJ.m.;-,we;l" ,. 9 Velse'.:1 (dames - A-meis jes) 25 " 

15 Il 

22 Il 

22 Il 

Jeugdwedstrijden, Wormorveer (B-C-meisjes) 3 Mei 
11 " 9 .Amsterdam (A-B-C-meisjes) 5 " 

29 " 
29 Il 

6 Juni 
12 " 
8 " 
12 Il 

14 Il 

Voorwedstr.P.J .Bek:•-1r) Den llaag~ 
Jeugdwedstrijdon 9 Velsen (A-B-C-meisjes) 
Int erna t. 11 , Rotterdam 
Baanwedstri jclen 9 L1edemblik 
W.,.,Duitsland-Ned. 9 Kassel 
Open A!damse Karnpo 9 A'dam 
Baanwedstrijden 9 " 

Nat.Est.Av.wedstr.Rijswijk 

Dames en Heren 

ONZ:Bi ONDSRLI NGE BOSLOOP. 

16 " 

Een groot aantal meisjes deed weer met veel plezier mee aan de 
onderlinge bosloop 9 welke voor de wedstrijdmeisjes en damos 600 il.bedroeg, 
voor de meisjos-en damesnieuwelingen 400 M. en voor de C'tjes 300 M. 

Typerend was 9 dat juist uit de wedstrijdploegen veel meisjes ver
stek lieten gaan. Zijn jullie te goed voor deze wedstrijd? Natuurlijk waren 
er we l bij die 'n gegronde r eden hcdden9 maar van de overigendoet het niet 
sportief aan. Bij de C'tje s won Anneke de Bruin vó6r Thea en Fieneke v, 
Gijlswijk 9 terwijl bij de B-meisjes Janny Zwanenburg met ruime voorsprong 
on :.n goede stijl vóór Ludy Inden en Rosali Me tz 9 over do streep ging. 
Bij de A-mei sjos was het Marian Dal man 9 met Anita Sneeks en Loes Ter Horst 
op haar h-~elen. 

Bij de damesnieuwelingen ging de overwinning naar Thea Stern, met 
Anneke JonJ.~er en Suze Scheffer op de tweede en derde plaats. 

Ineke v. Abs en Lotty Plugboer maakten een prima indruk en deelden 
de eerste en tvrnede plaats 9 terwijl Marian voRheenen ook goede derde werd 
bij de A-B-meisjes wedstrijdploeg. 

Bij de dames wedstrijdploeg ging de eerste plaats naar Betty v.Poleh 9 

terwijl Jenny Kneynsberg en Magda Kools resp. tweede en derde werden . 
UITSLAGENg ------C-rneis jes 300 lila 
1 A.de Bruin 53.6 8 H.Jansen 5 I.Haverman 1.31.-
2 T.v.Gijlswijk 54~- 9 M.Vittali 6 LHessels 1.32.-
3 F.v.Gijlswijk 57.- 10 T.Giebels 7 B.Stoute 
4 H. v .Haren 60·- B-meis jes 400 M. 8 M"den Ouden 
5 T.v.d.Klinken- 1 J.Zwanenburg 1.18 .1 9 ]'11. Vers tra t en 

berg 60.3 2 L.Inden 1. 20.1 10 L. I3ucker 
6 M. Appel 61.5 3 R. Metz 1.24.- 11 r.1. Budding 
7 J.Habraken 4 T.de Reus 1. 27 .- 12 L.v.d . Werke 
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A-meis jes 400 Td. 
l I.J..-Dal~rhl"n _____ l. 2 6 .-

2 )A. Sno eks 1.26~2 
3)L.Ter Horst 1.26.2 
4 E"Zwo.nenburg L27 .9 
5 H.Buis 1.28.4 
6 A.Hart man 1.28.6 
7 I.Schroot 
8 L.Wijkhuizen 
9 J.PeTukol 
:Dames-vv ·d.f3 tr. 600 11. 
1 B.v~Polen 2al4.-
2 J.Snijder 2.16.2 
3 M.Kools 2Rl7.2 
4 W.Hoeben 2.19.2 

:Dames Nieuwc400 M. 
1'T:s'të:r7i'-·-·i:-3Gi: i 
2)S.Gchoffer 1036.2 
3)A.Jonkor 1036,2 
4 M.l'!iooko L36.4 
5 I.Klaasen 1.36.5 
6 G.Pebosma 1.37,-
7 A. 'Jermeulen 

5 H.cle Graaf 
6)M.Hartstra 
7)M.v.d.Bosch 

2.19.3 
2.20.4 
2.20.4 

Jfoiajes A~·J3.-wedstro 600 NI. 
Ï)Ï-;:°V .A:bs -----2" 9 ~ 6---
2) 1. Pl ugboer 2.9.6 
3 M.v.Rl1Genen 2.10.-
4 F~v.Haren 2.12.3 
5 AePennarts 2.13.1 
6 J. v. :Duffel en 2. 14 •. 8 
7 J.Dobbolaar 
8 L.Veerma.n 
9 Co Zeldc::rs 

10 N.Iïartstra 
11) W. Schippers 
12 )M.Boons 

RIA INEKE. 

"ZWALUWElT BOSES'I'f,JT'ETTE". 

Op 10 April togen we naar het sportpark ''TE WERVE" te Rijswijk 
om de wisselbeker te v erdedigen. Not als vorig jaar ging do rois in een 
\~ l ," ~'- J zeer coraforta.bele auto 9 die to c:in wo bijna op de plaats 
1;\, ~~ ::-:-~-~ van bestemming aangekomen waren 9 van een :plok van concon-
~ tratie 9 vlug omgetoverd uerd in een kleec~kamer 9 vmar "/...,_ ·<~1;{: _/~· ·· Harr;y schuil ging onder Elle 1 s"ondoorzichtige" jas. 

,.,é -l "· , :\ ,·, \ ( ~~\ ET waren 10 verenigingen, clio in 5 s eries de strijd met 

!·1/~_ .';J.i<\~;:~~/ ;f1~f' e1k:::i,ar arm.bonden onder regen·- en stormachtige woersom-t. ' \ /•:;,:• /1 -.1 stancligh l;den. Het waren series op tijd. 
'·-,,-- (!;{ ' j._ "-/ / "'".") \'h j kwamen in do derde serie uit met C3lobos als tege n-
" ' . . , ·, _r.:. i ' ~ 

t ·"'), /ii I . , 8-i~:i,nc~st c-;r. 
~-.:\ \ ·<'t / t j ",, ') ·:fo,cln.t b c:iide ploogen een valse start op hun geweten hadden, 

· \/ l l / / \l :::;:;,;:dntte Erica vrng, doch kon niet goed uJ.t de bocht komen, 
'\\ 1i ;' / ( J'J waardoor wij een achterstand op li0pon 9 d.ie ook cle andere 

· i ! ' ! n1oisjes niet konden vvegwGrken tot aan de tvyoedo route ..: 
Tor:'1. vc:i:~ :1:'.:1 ;le:::-do zij zienderogen en kwar.Km vrij met la8 sec, voor~:prong op 

oen tijd van 1.46.8 soc. 9 die na afloop van do wedstri jd 
zijn. Zo kvrnmen wij voor de tvrnode ac:h toreenvolgé"l nde 

maal in ~et bezit 
derde in L 48. 6, 

van de beker. VICTORIA werd tvreedo in 1.47 .3 en CRLEBES 

Onze ploeg b e stond uitg 
,. ·;:.. \i.";-....... J ", ,.,_ •• 
·~ ... ) "'"' " " ,. "-.J. ( 1 . 

(Xi ··. I 
.. -_,." ;, 

!.{() /~. ' !~> , 
,/"\ '---~ 

Erica 150 I:JI, Magda 100 NI.- I ngricl 80 M.-Lotty 
Ellen 150 m. M:ary 100 Til.- Olga 80 T·1i.-J.oke 

BILJ)E. 
----~--

60 
60 

Il[. 

M, 

\ArJ:)f <c_ \ 1rnq EVEN ATT8HTIE :DElèLNEEî~STBRS AAN WEJ2~:RL!P?N 0 

r - / \-~ · ·· -. ;..., • / / 

~' fT~ ! N ," ,. '" '\c ''· ":;, WnnneGr je voor een bepaalde wedst:!'.'i jcl h-3bt ingeschreven9 

b e n je verplicht Vrijdag 1 s v66r de wedstrijd op de training t e verschijnen 
om jo startXJ•_\t:mes.~ :J.n ontvangst te nomen~ waarop tevens de cl:'.v<cse gegevens 
zoals v ort nokti jcl enz. staan aangogevr:m. Mocht je zelf veJ:'h~.:!:1ckrd zi jn9 laat 
een ander het dan voor je afhalen. Zoals bogrijpelijk kunnen wij deze niet 

10 acht erna gaan brengen. 



ONS BERSTE LUSTRUM. 

Op Vrijdag, 17 Juni aoso zal het 5 jaar geleden zijn, dat 
"ATMODES" het l evenslicht zag, Nu is zo ~n eerste lustrum 1+.~"---;:,_ 
niet i ets om ovor naar huiB t e schrijven, maar toch gaan /,[_~dei;_ /J~ 1960 
wij het - zij het op be3cheiden wijze - vieren~ / 5/~md/Î/;9'(9 

Il-~j~1 .. ~E 'rRA.H~ING ~vo:tm~1if AL~E ~DEN EN / ~_J /:~1 
' rR.i:.J..NERS n . HET G8Z0LLIG..:!, Z.t~ALT.J3 /- 19'5o 
L.~~T .YE._.~LEV:ER~~Al~~R?~C~I'l1 ! __ ! ! ! ! t~-~~~ ' 1g_f,,) 

Wat daar gaat gobeuren? Afwachten maar!! I:1 ::!.erler geval, wie 
inlichtingen wil Óf een leuk plan heeft, stelt zich met Ger:cie in v •3rbinding, 
die dit~aal de leiding van het te vieren lustrum heefto 

WIL. 

Zoals elders in het clubblad vermeld staat, trainen we weer 
op het sportveld aan de klev3rlaan. We hebben daar de bosch:.kking over een 
prima vel cl mot klee-dkamers en douches. De gemeente spaart z2.ch kosten noch 
moei te om het terrein en materiaal in goede staat te houclc:n c;-, ·w-:.i.. j mos ten 
daar allemaal aan meewerken~ 

Zorg er dus voor, dat jo mot speervrnrpen tie gTa.:::-"n'-l, ~ r.;_ et be
schadigd. Haal de spGer in de stand waarin hij staat uit éte g:.::·:,ni e11 -+;r·ap do 
gaatjes dicht. 

De kleedkamers houclen we netjes, bui ten staa-+; oen vuiln5.sbak 
voor papier en sclüllon., Ga zuinig met het materiaal om en berg ze zelf na 
gebru.ik weer op 9 ongeacht of het van "ATMOD'JiS" of de gemoe;;n+,e is. 
DOUC~-IEN. 

We hebben slechts do boschikking over 2 hoogstens 4 douches. 
Dit is v eel t e wo :i_n:i. g 9 maar we zijn al blij cla t we wat hebben. Iedoreen wil 
hierrcm gebruik m1lffi1 9 l et 'dus op hot volgenûeg J'.'1o n mag niet eerder me t 
tra j.ncm ui tschei clen om e ·:ms lokker l ang te douchen, want het gevol·g zou z:i. Jn, 
dat degenmdie het l angst trainen genoegen moeten nemen me t een koude str~e~; 
terwijl zij een wa.rmo douche meestal het hardst nodig hebben. Hot water wo:cu t 
nol c verwarmcl in oen 'boiler en deze heeft ec~1ter maar oen bepaald aantal 
liters. Ook wordt er geen haar gewassen!!!! 

Wee st sporti of, schiet vlug 01J 9 zodat we allemae.l aan do b ·~mrt 

komeh 9 dan behoeft het bestuur geon"schooljuffie" te spelen en kunnen ook wij 
prettig trainen. 

WIL 

ER V!ORDT GEFLUISTERD ••• ,. 

Dat •••••• Gerrie zich als een prima tona el mee steresso heeft ontpopt. 
Dat.,,,o• We nog geon naam voor onze mascotto h ebben. 
Dat • . .••• We de leden verzoeken een naam in t e zenden. 
Dat...... Dr e Wi cherink Haarlem hoeft ver la ten, doch onze clube,:rts blijft. 
Dat •••••• Dat Anneke Jonker geen suiker in d 1 r koffie noemt -mnwoge d 1 r Li jn 9 

Dat •••• o. Zij wel 9 boterhammen met honing eet. 
Dat ••• , •• Dat t1ary VoDuffelen dagelijks ha.ar "maagje" vult mot 20 aardappelen. 
Dato • • • • • Ludy Inden pannekoeken mee naar do zaal traini::ig ~1eemt 9 

Dat •••••. Zij Uarry hiermee ook bijspijkert. 
Dat •••••• N.a.v. d e ze fluisterpluisjes 9 deze dames goed de voedingsartik~len 

van juffrouw Eenning moeten volgen. 
11 
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4e jaargang no.34 Juni 1960. 

Officieel cluborgaan der H"D.A. V • 11A'rI1fOD"3S 11 • 

Secretaresse 
Penningmeest·:;resso g 

G.Ort-Schuitenvoorder 9 Jac.de Wi tstr.14, Heemstede •. 
W.1L v.Opz ee land·-ci.e Vos 9 Lèiclsevaart 502 9 tel. ·~ 36910 
Girono. g 207669 t .nov. Penningm. esse v. "ATMO])ES 11 • 

Redaétie-adres 
Clubarts 
Tekeningen 

: M.A .Inoke-de Vos, Ur~Jan Gerri tzzlaan 15 1 , tol. · 6076i 
: N,t~C c Weegenor Sleeswijk. 

E.Boons. 

ONS EERSIJ.'E LU3'2.1HU1'Jl. 

Alle aanwezigenr ·in de eerste plaats hot jubilerende bestuur, 
genodigden, dorn:i.. tri ces 9 donn.-Leu:cs 9 tra.:;cners e:o aJ:;_o evGnoenf.l jubilerel').9.e 
Atmodesanen, hoot. ik hier vanavond ven ha:r:te wel~·~om. .. ~1/ 

Het is aan mij de eer deze j".1.8j Lo-:.rn- ~--J.., !/ 
. . . .,... '"" .i' 

avond te mog?n opene n en ecm woord to m')gen .:r-:.cb.ton \~'f . ,,..~:~_!~·-?-~ 
tot onze oprJoh"~8"ters/bostuur 9 dat a l deze . ~aren )>~.;xl-~:~: ~::::.- -~~ 
hard gewerkt heeft en nog werkt aan de blClOl van ~, J. ~,,.,{~~;!.1.p·r·~! r ~-- /' r i· ~ . , 4 

/ onze steeçls grot_or vyordenà.e vereniging. V:L jf jaar ~-\ \" ~~-· ··· // i,: . • · 
lang h ebben, ze~zich ve~diensteli jk gc1:1ari,kt vc0r de r~"~ \~ lf// / 
H .D , A. V. 11A'1'.rfüD.t'.:S 11 en niot zonder r e sunaten. In de Y \~ 1'/j 
afgolopon jaren ü~ onz c0 v ereni ging geg:cceid en ik ~~\/ 1~ 
mag wel zeggen ~truodes groeit nog steeds tot een \!~ 
der groot:::;-ce dai:~ss~ thJetiekverGr.j.gj ngen van Necler·- .\ /Y 
la:vid en dat i s te ere. voor een over groo t dee l te danken aan ons bo;stuur. 
Al vo:renf.l ve:i.~ ë..er te gaan met mijn toesprccak je wilde ik ze eers t eens flink 
in de bloernet j8s zet·cen . Een hartelijk applaus dus voor onze jubilerende 
opri ch::.,..i·~ .~·13'.:1, 

We moeten nu al weer vijf jaren terug gaan om de vereniging to 
zien oprichtAn. De moeilijkheden in het begin ha do afscheiding van Gita en 
all e nc-~:r.i g!.1 r;den 9 .è ::\o. staam al woer zo v or \r&n ons af 9 maar toch mogen wo 
daa:é' ook nog even aan t erugdenken a l js 't a lleen maar om alle zorgen die 
Ria, Wil 9 Nol 9 Gon on Hilde daarvoo-r gol.tfcd hebben om do grote onderneming 
t e doen slag6n. J)aarbij wil :.k niet verge:ten d e schtgenoten van Ria en Wil 9 

Wout en Kees 9 die in het prille beg~n v r..n de oty:-·:'. 0b.t i ng werke1i jk alles 
hc~~~n ingezet en de oprichtsters m~~ ~~ad en daad hebbon bijgestaan en met 
hun zi j:n velo anderen geweest dj,.e "111'M()J)}~S" op pot on hebben gezet. 

In het aller9orste clu'bbla.d de t uitkwa m in Aur;ustus 1955 
stond een stukje getiteld "EEN NIElWJ Bl,iÇIN" waaè'van ci.::;n p::ia:::" r egels de 
mo e:te w&.a.-rri zijn nu even voor t e l ezeno "vve zu1len harrl 9 heel harcl aan 
"l:i.c ~; wsrk 1wJ :; ~; <:::;1 gaan om onzo veren].gü1g zo spoedig mogelijk eon goede 
wbél ::L: S ·te gcn: :L l~L' is al voel werk ve"'..'zot in do a.fgelopon vreken en er 
"zeel n')g vee::i. ;r;:"er gedaan moeten worden in de toekomst" on oen ander stukje 
"Wij rnc o+.en aJ.L1r-, h2.rd aan het werk tot heil van onze nieuwe v ereniging. 
"Dan moot h e t lnkken". 

En h ot is gelukt on met een gerust hart kunnen wc zeggen, 
dio stap di0. jullie toon gedaan hebben was verantwoord en de viering van 
dit eerste lustrum is daar wol hot grootste bewijs van. 

2 



Het was in hot begin allemaal al direct uitstekend geregeld. 
Er was eon ledenvergadering op komst 9 onderlinge wodstrijdou worden goor

ganisoerd9 er waren trainGrs do Horen Ruseler on 
Wulloms, trainingsvelden worden beschikbaar gestold, 
contactavond.en op touw gezet on ga zo maar door. 
Er worden succosson geboekt, r ecords govostigd on al 
dozo vijf jaar is h e t zo door gegaan en wo hopen dan 
ook van harto, dat er nog heel voel jaartjes aangc;
plakt zullen worden en dat do l eiding dan ook nog in 
do bekv.rame handen van ons togonwoordigc bestuur mag 

O zijn. 
Als blijk van dank on tor herinnering aan dit eerste lustrum 

wil ik dan besluiten de oprichtsters i e ts aan te biodon uit naam van alle 
Atmodosanen en do hoop uitspraken dat hot cadeau met de door ons behaalde 
prijzen mettertijd oons in e on medaillokast geplaatst mag worden. 

Dit waren de woorden, die OLGA BERKHOFF namens de leden 
sprak op de contactavond t er go l ogcnheid van ons vijfjarig bestaan" 
Woorden dio door hot nastuur ton zoorste op prijs wordon gestold en die 
haar 1 n gevoel van dankbaarh0id ga f, omdat hieruit bloo '.ct dat het werk wat 
voor "ATMODES" wordt verricht ook door do loden wordt gewaardeerd. 

· De aanbj_eding van het standaard je voor do pri jzonkast en 
de medailles voor de opri sters worden ook hogelijk gewaardeerd. 

NIP.UVv':8 l ·"SDI'N g 

RIA INEKE - DE VOS 
voorzitster. 

HET SECRCTARIAAT TJELDTg 

De me ~: 8 •~ ·~:c: ·;;<_ ons namen in het vorige clubblad zijn gepubliceerd 9 z1 Jn in 
"ATrvïO ;)::::"·; '-]_.:s":n0men. Wij hopen 9 dat jullie vele jaren trouwe leden zullen 
bli ;::v\:''' • 
Voorf:J' ~(.._"{·· ... :i ·"! ). P. ." ~ : 1' w 
__ .ei ~ " .'; ~:<.-- ~~'.:'.:. n ou lidg 

12-10-44 
3- 7-47 
7- 1-45 
2- 4-42 

J. v 0 P, :y)'. '>l 
P.dc:; .J.~•) :· ~ t1 

A, Jon{;" ::2 n 
R" de J1:t'i n 0k 
A, P2 '1g lJ1i or 
A. Fontij:'1 
]J! . Ko 0lri~:-~n 

VI. v. N i nT,1v·egon 

TRAINING: 

's Dinsda gsavonds 
1 s Woensdagsavonds 
1 s Vrijdags avonds 

11-10-47 
17- 8-43 

5-11-47 
23- 5-48 

D.v.Polen 
A,Slot 
I "Sutto:r::p 
J.VGl dkamp 
T.Vel dkamp 
A.Zoon 
A.Sutherland 

30- 3-48 
31-12-47 
15- 8-42 
27- 5-47 
1- 9-42 

26- 7-47 
11-10-43 

voor alle leden van 7 
voor de wods trijdplo 

9 u. Sport v el d Klovorlaan 
idem 

voor alle l eden van 7 - 9 
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u. Sportveld aan de v.O.de 
Bruynstraat. 



GEI-HJ'JV])g 

30 Juni stapten onze donatrice Emmy v.Beem en Kees Swart in 
de huwolijksboot. ' \.t'i 

Tiat jullie boot j e goed mogo vare ~~~~.::_ __ _ 
Id d hl h .... .......... - ..... _ 

s e wons van o g o o e se are. ..\" ·.~-::~r.,,,.._ .. ·-··-..... -
.... ..:~ ........ " ..... ·;.,.~~ . ~>··~"~ .._.. ~ 6 'i;I'~. · ·- . " ··.~\ "'.{'- •• . ;-. ....,,_-

'-~·-· ..... '>w~ - ~-"t.".~~~"~:~:_...j~' ~,,. -·---- \ ~~:~";·:::·..._ 11- ,.~:;:~r.:fê::i.iWJ~ /-·:::: 
GEBOREN~ '· \ '\... <~::::-:..-:;._--:._,..:_~::;/'' . .::::.__ 

Ten huize v~n do familie do Preyker-Jaspors hoorsto grote ~ 
vreugde ter ere van do g0boorto van Marie-José~ die op 30 Mei hot levens- -
licht zag~ 

Puck en Theo namens alle bekenden onze welgemeende gelukmJneen" 

VERLOOJ.i'])g 
Een Atmodes/Haarlem verloving kwam tot stand 
m.n>'I. Liarijke Ha.rtstra en Cees de Boor, die 
dit fo ost op 4 Juni viordon. 
Onze hartelijke folicj. ta ties namens alle 
;. tmodesanen. 

VOETISEL - TIE BRON VOOR PRESTATIE! (vervole) 

Zoals uit do fluisterpluisjos bleek~ waren er wat de voeding 
bet~oft nog we l enige duistere puntenoooooooooooo! 

.r---. ::;:k hoop. dat ieder or in. geslaagd is of haar gewicht constant 
I '\• - \ , 

-:.:> · 1~ ..... , ... 1 te houden of naar opdracht te verlagen of te verhogen. 
(" : ·;," ."}f·1·· i In het vorige artikel heb ik er reeds op gewezen9 dat 
· '· ~ ·•. er geen speciaal voedsel voor de a thleet is aan te ,..__, ... ,/ : ;. .... ~~ 
f~?·}··~S~~:t~~j 

fl' ,-.."<_." '; '."?/ 
.A ! ; : 1: r:: ':; :1 

~-~~ "~t ~:-~~ :_~·:· .Z.-ri. 
.; ~ "'~ ~ : . . 
! .. : ; -r~·~ .(,". '\ \ ~ 
• • . ï " 

r,(.;1,, ;:::/~ · ~;(;·~ 
~'.:_J · ' ··--·· ::} ~- -~;;..,.... 

wijzen. 
Ons voedsel is opgebouwd uit de volgende zes VOEDINGS
S'I'JFf.'LN g dwi t - vet - koolhydraten (ook suiker- en 
meelstcffe n geheten) - water - zouten en vitaminen. 
Special e voGcl". ngsst:-dfGn voor do sportman of - vrouw 
zijn er P.Ie~;·: Tw~I--'Zi"}Ü- -er opwoldrnnde middelen, die 
per tablet of per inJectie gegeven kunnen worden 9 maar 
deze ruïneren het lichaam in betrekkelijke korte tijd 

en zijn dus zeer af te raden!) 
])oze zes voedingsstoffen moeten dus in de vorm van smakelijk 

on ~ndJ:K bereid voedsel gegeven worden. Natuurlijk heeft ieder -oen eigen 
sma:::.k E. n het is ongewenst iemar.d b.v. yochurt te laton oten tegen wil en 
day;..:_'{:, Be' .•.a J.ve de hoeve ell:.eden, welke ik du.s verleden keer heb opgegeven, 
moet er cJ.u .s •:eP.l zorg worden beste ed aan de be2:eiding. Immers door een 
slechte boI"~~'.~~;~ ;:;-g k ë.ÎÎ een voodj ngsm:i..dc1el zeer sterk in waarde achteruitgaan, 
vocr~1é:. rr. eh 2k wat zouten en vi ta.;ninen betreft. En juist deze voedingsstoffen 
(tosar,,efl mr.:t hot eiwit) zijn voor ieder mens 9 maar in ho·C-bijzondor voor de 
athleet van zo enorm groot belang. 

Wat de hoeveelheden botreftg zie vorig artikel! 
Wat de bereiding betreft~ de volgende regels betreffen de be

reiding van de grootste leverancier van zouten en vitaminen n.l.GROENTEN. 
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- eet veel verse groenten en vors fruit 
gebruik altijd iedere dag wat rauwkost! 
maak groenten kort voor het koken schoon (niet oen hole dag in water 

laten staan). 
kook alle stevige groenten (brussels lof en bloemkool b.v.) in weinig 

water in korte tijd gaar. 
BIJNA ALLE GROENT>JN KlTh"'NEN G:.AR ZIJN BINNEN HET HALF UUR! 

- zet slinkende groenten op met z.go "aanhangend" water . 
gooi het groentenat niet weg9 maar maak er soep van (bloemkoolsoop -

spinaziesoep met een druppel citroen en 'n scheutje koffieroom!) 
stoof of smoor de groenten niet 9 maar schudt er 'n kl ontje boter door. 

- kook de aardappelen in weinig-water gaar met het deksel op do pan op eon 
niet te hoge vlam en maak met het vocht de jus af. 

Dit zijn dus voorschriften, waar julli8 persoonlijk weinig 
aan kunt doen, maar misschien wil je moeder het toch eens proberen, zo 
zuinig te koken wat zouten en vitamines betreft. 

Tot slot wil ik nog even wijzen op de noodzakelijkheid van 
een goede sfeer aan tafel en voldoende tijd voor het nuttigen van de maal
tijden. Ontbreken deze beide laatsten, dan is eigenlijk veel moeite to ver
geefs. (denk zelf maar eens aan eon slecht rapport of cijfer aan tafel, voel 
eetlust is er dan niet meer!) 

Volgende keer wil ik graag nog eens iets vertellen over het 
beroemde klontje suiker, dat zo goed zou zijn voor de spieren. 

M.A.N.C.HENNING. 

21 JUNI, VIERING VAN ONS EERSTE LUSTRtm. 

Aangezien het twee maanden geleden is, dat het vorige clubblad 
uitkwam; zou ik tal van onderwerpen hebben, die de moeite van het bespreken 
waard zouden zijn, doch ik moet me tot één onderwerp bepalen n.~~i 
de viering van ons 5 jarig bestaan. _ ~1/.(2~ 

. . Luitjes, wat h~~ben jullie het bestuur een ~-~ ·,.;,,~ .. )\i:~ 
kosteliJke avond bezorgd~ WiJ vonden het reuze sp~nnend, '?(-ti' ~\--......., 
dat er nu eens iets georganiseerd word, waaraan vvi j niets .~~ - "'v7 .J\' 
behoefden te doen. . ~ , \ 

Het begon al do l 7de Juni ~ de datum van de ~---1. 1 
oprichting. Er werd gebeld en de telegrambesteller gaf ----... 
een pracht van een ehveloppe af. Een gelukstelegram. Nog niets vermoedend 
scheurde ik hem open en las: 

ONZE HARTELIJKE GELUKWENSEN MET HET EERSTE LUSTRUM 
ALLE ATMODESANEN. 

Alle bestuursleden werden hiermee verrast. Fantastisch leuk idee! 
Dinsdag 21 Juni~ na de training kwam het vervolg. We hadden ver

schillende dames de hele avond zenuwachtig bezig gezien. Van het zaaltje 
werden de gordijnen dichtgeschoven en ze renden van boven naar beneden en 
voerden fluisterende gesprekken. Nu het was de moeite waard. 

Bij het binnentreden van het moderne zaaltje, werden wc direct 
getroffen door de gezellige versiering waarin we de hand van Olga herkende. 
De prijzen die we in de loop der jaren gewonnen hebben - en dat zijn er heel 
wat - waren keurig opgepoetst on prijkte in volle glorie o~ een groen-witte 
ondergrond. Onze vlag hing voluit aan de wand en verder zorgden s erpetines 
en gr.oen/wi t crepe papier voor een smaakvol geheel. 

Nadat we onze handtekening hadden gezet, werden we naar onze 
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"versierde" zetels geleid en het feest kon beginnen. 
Olga nam plaats achtor de katheder en op waarlijk charmante wijze 

wierp ze een terugblik op de afgelopen vijf jaar. Uit naam van alle · 
Atmodesanen zette ze ons in de bloemen, bood Ria e0n beeldig aandenken met 

inscriptie voor de prijzenkast aan, en of het nog niet genoeg was 9 werden 
we persoonlijk verrast met eon medaille waarin gegraveerd stondg 

ATMODES 17- 6-60 EERSTE LUSTRUJ',~. 

Het was meesterlijk kinderen en Ria die namens ons zou bedanken,· 
had de grootste moeite om de juiste woorden te vinden, ze was er confuus 
van!! 

Nadat aan alle a~nwezigen- oen groen/wit vaantje was overhandigd 
door onze voorzi tster 9 kvvam het minder officiële gedeelte aan de beurt en 
was er gelegenheid om do consumptiebon in te wisselen. En onder het genot 
van een "bakkie leut 11 , werden er herinneringen opgehaald, plakboeken bekeken 
enz. 

Ongeveer 10.30 u, werd de zitting opgeheven, hoewel er al vo:r-. 
schillende meisjes vanwege hun huiswerk 9 al op oen vroeger tijdstip huis
waarts keerden. Jammer was hot, dat we toch nog vele wedstrijdathletes miste. 

Gerrie, Ton on Olga het was voor ons een Atmodes-dag met een 
goud randje. Namens het Bestuur dan ook heel veel.dank. 

WIL 

f J J, DONATEURS WERF ACTIE. 
'Y(/~ y <'J Q Y'i!~ te U Y.,S ~' 

~~) Op de gezellige bijeenkomst van ons vijfjarig be
~.~ _ ,-- sta~n heb ik jullie . ;e:teld, clat we in hot prille 

""'" ----~. . ...,.....::.. G~egin van o.nze. vereniging slechts 33 leden en maar 
-~ .. " ~· ~~) ~-liefst 82 donateurs hadden. Niet te geloven he! 

·~ · . ~~; Nu' met onze 140 leden hebben we er niet veel meer. 
.. y· . · · · Er wareh hele famili es die "ATTiIO])ES" steunden. 

~ .. _'.' ,' . ~. ~ . _~,_·-~··,.,"_·.. Dat moet toch anders kunnen!! Als elk lid é6n dona-rl r,!';" ,_ . teur aanbrengt hebben we er al..... Laat ik ophouden 
dat gebeurt toch niet. 

Toch gaan we er iets aan doen en daarom starten wij ter gelegen
heid van ons vijf-jarig bestaan met een donateursactie. 

OPGELETg 

- · ! 1 

Zij die vier donateurs aanbrengt van :fl. 2,50 
of twee van fl• 5,-- komt in aanmerking voor 
eon beoldig KNAU-lepeltje met de afbeelding 
van een kogelstootstor/discus-of speerwerpster 
naar keuze. Ook de 'aanbrengsters van fl. 0.25 
(per maand) donateurs doen moe, alleen moeten zij 
or zes aanbrengen. 

Bovendien kan je als je boft, nog in aanmerking komen voor 
à.e ·extra promiepri js in de vorm van eon "ATUOD.F~S" clubinsigne. Dit gaat als 
volgtg wij stollen enkele nummers vast b.v. 3 - 9 - 13 enz. Zij die dus in 
d.i t geval do 3de - 9de of 13de dona tour wer't"en krijgen he t insigne. Een . 
soort verloting dus. . 

Ik weot zeker, als jullie je best doen moe t het lukken. Je gaat 
gewoon j e hel e f amili·e-en k enni s s enkring afo Lukt .hetllie t bij de eerste, 
laat je dan niet uit het veld slaan, bij de tweede heb je vast meer succes. 

Wie brengt de eerst aan? 
6 WIL. 



VAN HET WEDSTRIJDFRONT. 

In verband met de overvloed van copy moeten wij de verslagen 
zo beknopt rriogelijk houden en vermelden van sommige wedstrijden alleen de 
uitslagen. 

7 NiEI JEUGDJVEDSTRIJDEN _ AFD.Ait,STEB_PA1v~ 

Op deze slecht georganiseerde wodstr~jd keerden we met een on
voldaan gevoel en laat naar huis toe. Ook al omdat deze op Zaterdagmiddag 
werd gehouden sloeg deze niet in. De beste prestatie kwam op naam te staan 
van Ineke van Abs me_t haar verte.sprong van 4o 70 J'JI. en op Am"E'ke de Bruin 
die 4.24 tI .• sprong. 
D-meisjesg · 

.A ~ Plugboer 
T.v.d.Klinkenberg 

D.v.Polen 
T.Giebels 

C-meis j~:_ 
4 A.do Bruin 

D.v.d.Kwast 
B-meis jes g 

2 J-.v.Duffelen 
3 11I. v. Rheenen 

I.v.Abs 
F.v.Haren 

-4 x 60 M.C. 6de - 37.7 
4 x Be M.B. 2de - 44.5 

60 n. 
9.5 s. 

10.3 Il 

l0.5 Il 

12.- Il 

9. 2 Il 

9 .9 Il 

80 T1I. 
ll.- " 
11.1 Il 

11.9 3 

hoogs pr • 
. 1.05 M, 

1.05 
0.95 

vers :Q~ 

4. 24 
3. 69 

4.19 
4d0 
4"70 
3.77 

Il 

Il 

" NPR 
Il 

Il 

" 
" NPR. 
Il 

7 0 06 11. NPR 

9.37 M. 

sec. D. v. d.Kwas t-T. v, ei .Klinkenberg-A. Plugboe·r-A.de Bruin 
F.v.Haren-I.v.Abs-M.v.Rheenen-J.v.Duffelen. Il 

8 MEI NIEUWELINGENDAG - VELSEN. 

]e,boste tijd maakte Joke Dobbelaar, die goed debuteerde op de 
100 M. Bij een serieuze training zit er zeker 13.- in Joke. Jammer dat je door 

A-meisjes: ·.je sterke serie w:erd uitgeschakeld voor de finale. 

verspringen 100 M. 
J.Dobbelàar 
L•Plugboei' 
l.;Dankmeyer 
E.Zwanenburg 
~~.Bo ons 
!.Schroot 
Dames: 

13.6 sec. L.Plugboer 4.31 M. 

100 M.C. 
3 B.v.Polen 
O,Berkhoff 
ln:,v.d.Bosch 
M.Wijkhuizen 
verspringen C. 
B.v.Polen 

4 x 100 M. 

1402 
14.3 
14.5 
14.8 
15.-

13"9 
14"3 
14.5 
14.6 

4.21 

" 
" 
11 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

Il 

!1L. 

A'I'IIJDDES I 6de 56.1 s. 

J.Ilobbelaar ·4.-- 1_1 

I.Schroot .3. 68 tl 

100 M.-D. 
H.de Graaf EPR 14.3 sec. 
G.Ort 14.9 Il 

.A.Jonker 15.5 il 

T.Jansma 15.7 " 
A.Kools 15.7 " 
H.Arends 16.6 " 
G.Pebenma 27.2 " 

B.v.Polen-J.Dobbelaar-L.Plugboer 
O.Berkhoff 

speerwerpen: 
4 I.Dankmeyer 

E.Zwanenburg 
kogelstoten D. 

A,Jonker 
H.de Graaf 
H.Arends 

.-y:_erspringen Il 
M.v.d.Bosch 
G.Ort 
M.Wijkhuizen 
G,Pebe~mm 

8.22 
1.99 
6.76 

4.04 M 
3.95 
3. 76 
3~17 

dis cu sw~r:p_e_n_D_. 
4 M.Boons 23.80 

A.Kools 22.71 
H.de G:;'.'aaf 
T" j-aüsma 

22.12 
15.58 

" II ]de 57.8 " NI.v.d.Bosch-H.cle Graaf-E.Zwanenburg-I.Dankmeyor 
7 

1 

1 

1 

1 

1 



15 MEI JEUGDWEDSTRIJDEN AFD. KENNEMERLAND 
WO RI/IErnV'~ER. 

hoogs pr. 
T.v.d.Klinkenberg 
T.Giebols 

10.- sec. EPH. 
11.3 " NPR. 

3o 1.10 M. NPR, Keurig Tineke 
o.80 11 het D-record is 

Meisjes B. 
80 N. 
2 M.v.Rheenen 
4 I.v.Abs 

T.do Reus 
F.v.Haron 
W.Schippors 

kogelstoten 

10.8 
11.2 
ll. 7 
12.-
12.-

Il 

Il 

" 
Il 

" 

NPR. 
NPH. 

verspringen 
3 T!I. v .Rheenen 

T.de Reus 
F.v.Haren 
A.Ponnarts 
I.v.Abs 

4. 51 M. 
4.14 il 

4.14 " 
4.04 " 
3.96 Il 

jouJ 

3 t1.don Ouden 10.21 11 NPR. Wanneer gaat het 
discuswerpen 
A"Ponnarts 

clubrecord e-r aan Marian" 
4 J.Bulten 9.60" 

l :I. v. Rheenen 8. 50 " 
W.Schippors 7.44" 
V .Boons 6.92 " 
L.v.d.Werke 6.11 " 

4 x 80 M. gediscq_ualificeerd. 

J .·Bul ten 
1:1. den Ouden 
V.Boons 

20. 09 M. 
14.28 Il 

17.85 Il 

14. 29 " 

29 MEI INTERNATIONALE WEDSTRIJD TE ROTTERDA11 
IN HET KADER VAN DE OLYNIPISCHE SPELEN. 

Op deze wedstrijd liep Ellen op uitnodiging van de KNAU de 100 M. 
Op dezo koude 9 windorige 9 doch mooie wedstrijd - er kwamen tal van nationale 
en internationale prominenten aan do start - zagen we dat Ellen, ondanks 
examenkoorts, er weer lokkor in gaat komen. Hoewel zo als 4de eindigde, was 
ze de tweede Ned.loopstor die door de finish stormde, slechts O.l sec. achter 
Joke Bijleveld 9 ned.snelste loopster. Tijd 12.2 s. Fijn zo Ellen je was 
weer ouderwets vechtlustig. 

-----
15 l'IEI NATIONALE UITNODIGINGSWEDSTRIJD, A~llSTERDAM. 

Ellen had voor deze wedstrijd een uitnodiging ontvangen voor de 
200 M. 1 t Was haar eerste wedstrijd van dit seizoen. Zij moest met 25.4 sec. 
met de derde plaats genoegen nemen achter Nannio Haase en Ine Ter Laak. 
Als eerst dat examen maar achter de rug is hé Ellen~ nu kon je zien, dat de 
vermoeidheidsfactor een grote rol speelde. 

22 MEI VOORWEDSTlUJDEN P.!J .BEKER 9 DEN HAAG. 

NIEUW CLUBRECORD ANNIE BAKKER - KOGELSTOTEN 10. 24 M. 

Op deze wedstrijd kwamen echt de routine mensen aan het bod. 
Buiten Ellen, die op twee eerste plaatsen beslag legde? wisten Annie Bakker 
en Tonny Bouman als ervaren wodstrijd-athletes nog enkele puntjes mee te 
nemen. 

Onze jeugdige deelneemster missen op deze soort wedstrijden de 
ervaring on de mentale kracht 9 zich boven hun eigen prostaties uit to werken, 
Mede door examens ? r:aardoor onvoldoende training bleven diverse meisjes 
onder hun eigen kunnen. Wij moesten met de laatste plaats genoegen nemen. 
Wel was het een gezellige en leerzame wedstrijd. 
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Joke Dobbelaar liep een prima 100 M. en miste op een haar na, doordat ze 
iets te vroeg finishte 9 ile finale. I.Tet 13.4 s. · en Mary 13.6 s. promoveerden 
beiden naar de C-klasso. De 200 I,I. was voor Ellen, die op prima wijze 
Nannie Haase wist te kloppen. Erika viel op de 200 11. en ook op do horden 
tegen. Kwestie van trainen Erika!.! Dat zijn toch geen tijden voor jou:! 
Betty en Tonny dobutee:ï..'den goed op de 400 Tli~ Ton kwam zelfs in de finale. 
Betty bracht echte r het record op haar naam. Annié Bakke:i~ vo"!'.'°Jste:.r'dc.:; hot 
O'.P Rie van Drunen d'r naam staand r0corcl kogelstot0n met :. !, c-c" cm 1Jracht 
het op 10.24 M. De 4 x 100 1JI.lev0rde ons de derde plaats o:'" f~(-.cJTigl 
100 I·fi . · 200 r.1, 40 ~~ ~ .~ -

J .Dobbela,ar 13.4 s. 1-:E.Ort 25.9 s. 6\1 :·~·· >.~•111. ;.1 1.8.5 s. 
M.v.Duffolen ·13.6 11 • ·E.v.d.Ploeg 30.2 11 B,'r ;).·,een 1.6.8 11 

80 I:I. horden _yerspringen hoog_lTr:\pf>:,:n. _ 
E.v.d.Ploeg 13.2 " 1 -E~Ort 5.31 l:I. O. i~0r'r.i1 o:f±' 1.30 H. 
IT.Schippers 14.2 " 6 T.Bouman 4,67 11 1H.vci>1ffelenl.20 " 
discuswç,rpen speerwerpen kogelst0tcn 
6 A~-Balck-er- 31.lli M. I.Dankmeyer 30.02 11. 6 A.Bakker 

L.Vearman 20 • ..-"T. " · T.v.Waveren 29.11 11 L.Veerman 
10.24 Il 

8.22 Il 

4 x lOQ_I:. J..c!e 52,2 s. 
T.Bouman - J.Dobbelaar - r1Lv.Duffelen - E.Ort. 

22 IIIEI JEUGDWEDSTRIJDEN - AMSTERDA1;1. 

jeugd het in 
D-meis jes op 
eerst de.600 

Terwi j1' àe senioren in Den Haag ten stri jd·o trokken, deed de 
t1okum on met goede resultaten. Astrid Pluboer bracht het record 
de 60 M. in 8.4 s. op haar naam, terwijl zus Lottie voor hot 
M. liep on het record met 1 rnin.53.5 sec. op haar naam bracht. 

·60 ·M. verspringen . Meisjes D. 
A.Plugboer 3de 
D.v.Polen · 
T. Giebels . 
l1eis jes B. 
BoÏ·1l~ ·~-·-

8 .'48. DCR 3. 91 N. DCR. 
J.0"-- NPR 3.30 " 
10.5 NPR -3.02 " NPR. 

di?_9.US~~12en - .---·-
2 J , ·;;-,fuffelen ll.- EPR 

ll. 2 NPR 
l0.9 
1L3 
llo4! ! 
l l.8 
12.-

hooél.~rJ.:_ngon 
C. We ssa1ing 
I.v.Abs 
A.Pennarts 
J.v.Duffelen 
J .Zwancmburg 
T.de Reus 
F.v.Haren 
G.Hoenclerdos 

1. 30 J~l 
1.30 Il 

1.30 Il 

1.20 Il 

1.20 11 NPR 
1.15 Il 

1.15" EPR 
1.15 " EPR 

5 A.Pennarts 23.24 
4 8, 1iVossc3ling 
5 M, 1.'·oBheenen 

I.v. A'bs 
J ,, ~~w2.nenburg 
T,do :8.eus 
F.v.Haren 

II:.Zwe.nenburg 
m.Dalman 
H.Boons 
H.Buis 

4 x 8 0 U, B •. 

14.5 
14.6 
14.9 
15.5 

EPR 
hoogE'.pring~ 

C. Zelders 
l~ . Iloons 

M.Dalman 
I.Schroot 

1.33 1·1 

1.28 lt 

1.23 lt 

1.13 Il 

ATMOIJES I 4de 44117 s. Franny 
Toos 

Ineke-Marian - Jos 
- Ans - Janny - ·· Cora " II 6de 45.- 11 

DOOR JE CONTRIBUTIE OP TIJD TE :BE~ALEN 
~P:glRK ,n IiW!' A lH IH1!S -ö~T ~ 

'9 

M.v.Rheonen 21.93 
G.Hoenderdos NPR20.08 

!JP~:_!we:r::J?~ 
E. Zwanenburg 18. 53 M. 

- 600 IL 
21. :PÏugboer 1.53.5 

NCR. " 



100 II.C. 
4 B.v.Polen 

M.v.d.Bosch 

lOO m.n. __ , . .., r_..__.. _ 

1 H.do Graaf 
A.Jonkor 

"X~.P.E-!. 
14.- sec. 4o 49 M. 
g.t. 1 4.59 Il!! NPR. 

14.9 il 3 4.35 
g.t. 7. 92 H. 

-----
29 -~_uEUGDWETI~.~-J}-L"[.J?. AFTI ~KENJ:IB~IERLA.N:P...:. 

LO'J11i 1IE PLUGBOER BET~NG'J' 600 IL Psco::.--rn OP :aA.rn WAi1}L 

Op deze prettige en goecl georganisoercle weclst r '- j ·i J.i.e:p Marian 
v. Rheenen een prima 80 M. in 10.7 sec. Ook Cora Wesseling g2 h ~ cl0 s0 o l0 ka .1t 
op mot lopen en springcm. Anneke de Ilruin is "n beet jo ~ ~ 1.J.i 9 '!:h;: c'cGe ::- zij tGD 

volle p:!'.'ofi jt zou trokken van hattr tra i.ning 9 zou zij het r..:; g V O(Ji Vï':: ·dc r 
kur.nen h ' engen do,n de 8.5 sec. o-p de 60 T1 . Ons nieuwelL1goiJ o A:nI'icL 1-'.i.ug
bo or de e d het ook weer goed en w'ercl lste in s·_., 6 sec~ bij de D-me·:_r::: jes. 
Llarian den Ouden raakt op drN~f mo t de kogel. Op naar de lCY}l'>1.rnarian. 
A-·mc .is 1es. 
- ----- ---~-
l CC1 J:L 
J .Ix.:.:ibolaar 
C. ZGl tlers 
E.Zwanonburg 
I. Da;ik:n ey(3r 
J:JI. Boons 
6CJC LL - ·- · .... ··-·--
1 L. rJ.ti gboor 

s '-<'~ ~'.~:- ·'.'::: TY:,?:. 
2 ~~ ·: l.• ;.-... ;: l: (l:1\::; J or · 
8 E / ·,\·:_.(.c :c1burg 
C-rr.c-;j Ei J1• • .. s o 6ö- jJC ____ _ 

4 A ,)fo Bruin 
T.v.Gijlswijk 
D.v.cl<Kwast 
F.v.Gijlswijk 

D-meis jes 
6o-rc-·--

13.9 s. 
14.1 Il 

14"1 Il NPR 
14.2 Il 

14.8 Il 

1. 54.3 NCR 

4.12 rn 

L3li M. 

30.72 M. 
22.07 " NPR 

8.5 NPR 
8.8 EPR 
9.4 NPR 
9.5 NPR 

1 A.Plugboer 8.6 
D.v.Polen 9.5 NPR 
E.Hertens 9.6 
T.v.d.KlinkenblO.-EPR 
T.Giebols 10.5NPR 

B-rr:0is ;jes 
8 5· Tri'~----_____ ,."". 

2 L1. v.Rhoonen 10.7 
5 c" we s seling ll.-

I.v.Abs 10.7 
F.v.Haron 11.3 
E. z·wan:mburg 11.3 
'11 • do Hous 11.3 
W. S chi pp,;rs 11.8 
L.v.d.Vlorke 13.6 

kogelst .. A/B _ __ :.<.;" _ _ __ ,_, __ 

7 lrI,.don C-1 ,·,den 9.83 
13 J .Rllten 9.12 
16 G .3:.)0nd0rdos 8.60 
19 H,Buis 7.34 
22 ILPerukol 6.33 
23 L.Wijkhuizen 5.76 

kC2_gcl s t o_!2._l}. 
14 Do v. cl.Kwast 8.26 
16 F.v.Cijlswijk 7.86 
27 T.v. d.Klinkonb6.8o 
31 T.v.Gijlswijk 

vers:riFinge~ 
5 A.Plugboor 
8 E.llertens 

11 D.v.Polen 
18 T.Giebels 

6.13 

3. 59 
3.37 
3.27 
3.09 

discus~_:.!iJB. 
EPR. 6 J.Dobb2léi.ar 23.65 NPR 
NPR. 14 LuWijkhuizenl9.49 .0T}'R 
NPR. 15 JJI. :!:.H) ons 15' 'Li) 
NIB. 17 A.Pcmnarts lSJ, en 
NPR. 18 J,Bulten 17 ., G5 
NPR 19 G.Hoendardos17.37 

21 M. den Oud on 17.U 
22 H.Buis 12.46 
23 R.Perukel 11.93 
ve_rs pr:gi_J~.0..!.. 

2 l;I. v, Hhoenen 4.58 
3 C. We:-rnoling 4. !).8 F! }':i 

NPR 11 I. v • .!~bs 4.12 
14 F.v.Haren 3.99 
19 A.Ponnarts 3 • 9·~\ 
20 T.do Reus 3.8) 

NPR 25 J,Zwanonburg 3. r;nr2F 
NPH 27 W.Schippors 3 0 77 

33 A.de Bruin 3<60 " v 

NPR 36 L.v.d.Werke 3.21 

NPR 

.!_x 8.Q._rn.A/r-3 ATHCDI~S I }de 44.2 s. C.Wesseling-I.v.Abs-lll.v.Rheenen-J .Dobor::-

Il 

" 
4 x 60 H.C. Il 

tl 

II'5de 
III 6de 

I 2de 
II 6do 

45.9 Il 

46.- Il 

35.6 Il 

39.2 Il 

la.ar 
L. Plugboer-I. Dankmeyer-C. Zelders-11. E00~2s 
W.Schiprers-F.v.Haren-T.de ~ oun-A.Perr 
F. v. Gi jlswi jk-·'l\.v. G:i ~lio;w .-A. ?lug( muts 
D.v.Polen-T.v.d.Kl'..nkonb.- boer 

10 E.~1orteris~:D.v.d.Kwast. 



12 JUNI WEST 'DUITSLAND - NEDERLAND te li1RECEEN, -------·- ·- ··--·---------------
Onze El len werd in de landenploeg opgesteld op de 200 H. en 

werd 4do in 25.1 sec. achtor Jutta Heine 9 Brunhilde Ifondrix en Nannie Haase, 
Do tijd bogint er weer wat op te lijken hé . 

60 M.D. 60 rn~c. vors pr, rvL C. 
8.5 

- ·-..-<--·--
8 .6 NPR 16 ,LPl~gboor 4.05 DCR 1 l'i..Plug'.":ioer 3 'T.vvGijlswi jk 

D.v.Polcm 8.8 NPR F .v.Gijlswi jk 9.3 NPR 18 ~c v . Gi jlswijk4.04 NPR 
T.v. rl .Klinkenb . 80 H.E. 23 F. v.Gi jlsv·d jk3.89 NI)R 

- ·- ·- 10.6 35 T.v.d.Klink . 3 .38 NPB 9.2 NPH 2 n .v.Rheenen NPR 
L.Slot 11.2 5 I.v.Abs ll.- 36 D.v.Polen 3"38 NPB 
T.Giobels 10.2 NPR 6 T.do Reus lLl NPR 41 T.GieboJs 3,09 EFR 

100 m. D, D,, Cc Wessoling 11.l 42 L.Slot 2o 70 
6 Do Vi3 SO:L' 13 .8 R. Mo tz 12.4 versp1·:A· 

II. è.o Gra.sf 1L1r,,2 fü'R discusw. D.D. 3 M. v. Rheonen 4. 72 
-· -·--·""'--

I.Schroot 14.6 NPR 5 II o do Graaf 23.19 NPR 4 I.v.Abs 4.67 
R.de li!uinckl 4.7 8 J ,, Doboelaar 20. 95 7 C.Wessoling 4~ 57 NPR 
A.Jonkor 15.3 NPR 12 I.Schroot 20 . 41 10 T.de Reus 4 ,46 NPR 

100 M~C. 19 IL de Nuinck 16. 42 25 R.~:Tetz 3,79 -----· 2 J.Dobbelaarl3.l NPR vorsnr~ D 
-k-"~- ·--

3 Il .Viss er 4 . 76 NPR 
17 A.Joriker 3.92 

----
12 JUNI IlliGIONAI.E 11\/EDS 1J1RIJDE~T L ROTTERDAM. 
NIEÜVvË· CLUBRcconns7-1J-1NrEB1\KKJfü9 - KOOBi1o . 26 I,~ . 

LOr~ 111IE PL UGBOER 9 600 Td. 1 l'ITN . 5 0 . 6 SEC. 

Een goede prestati e leverde ook Betty v.Polen door als debutante 
op do 200 Me 23D3 sec ~ te mak en en op de twoodo plaats beslag te loggen. 
Tevr:ms wierp zij 25. 61 II. met de speer w2.s: rmoclo zij der clo vrer d . Lottio 
stootte 8 .82 N. bij de A-rneis jes. 

19 __ J_1:J]!I _ll~Q.!0N~':JE vr_:;:J2S_rl'B_~.;I,P.~N 9 ZAANDAN. 
ND:I::rn CIJlJBRSCORD i~NI'J:ï:E 13::\ICK:SR; KOGii;l1 11.01 H. ---•-r- ---........-----· ·-- , •·----···---

An:,Ti o heeft er wel de gang in9 dat wordt wol cl.uur aan r epen h9 
maar ja dat h'3~.'ben wo er wol voor ovor. Ingrid. en Hilde promoveerden op do 
100 ti . naé;,r do C~·klê1sse. Kourie; ! ! 

1 I. Dan~rn1oyor 
2 II. c18 Graaf 
800 LD . 
4 B.v.Pol en 

13.8 
14.-

hoogspr.D. 
ï75 I. D::i,nkmey er 1. 2 0 ]',". , 
kogelstoten ll . 
1 A. Bakkor 11.01 " 

d~~u~v~..!. 
4 H. do Graaf 
vcrspr.C. 
s"B:v.J?üïen 
vorsp_r .D.!. 

12 H. d.o Graaf 

19 JUNI LANDENWEDS~RIJD Z~~DEN - NEDERLAND. 

24.- NPR 

3 • 91 Il 

Do trein zette zich in beweging en nagevvuifd door vele bekenden, 
gingen we dan naar Zweden! We ware n allen in oen boste stemming 9 do wedstrijd
zenuwen zaten nog ih onze koffers. In Oldenzaal kregen wo van het athle tiok
lievend Twente een grot e t ac,rt aangeboden. We stonden allen in pyarna - of 
liever gezegd baby-doll 9 omdat het al bedtijd vvas. L:aar do Twentse Her cm 
schonken daar go on aandacht aan of deden alsof!In Grossonbiode gingen wo met 
de trein op do boot naar Donomarken. Op de boot onbeton we uitgebr ei d ( 2 . 45 u . 
lang ). We kwamen dan ook allemaal mot dikke rondo bui ken Donernarkon binnen. 
In Kopenhagen wer den we bepakt en bezakt uit de trein gezet on na veel ge-:-
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sjouw - en met lamme armen - kwamon we in een viezig bedompt stoomte~ntje 
te zitten. We zijn toen maar een kaartje gaan leggen om de tijd te 
korten. Uiteindelijk kwamori we in Helsingör ëtan - de laatste rit per boot 
bracht ons in Helsingbörg. We werclen verwelkomd door een heel corni té Zwedêti 

die ons bloemen gaven en ons naar het hotel brachten. Het hotel lag aäh ,dè 
voet van een oude vesting? nog daterend uit de oorlog tussen Denemarken en 
Zweden 9 eeuwen terug. Een grote waterval kletterde naar beneden, 't was eon 
imponerend gezicht. In het hotel kreeg ik met Joke Bijleveld en Nannie Haass 
een pracht van een kamer. Mijn bed was wel iets te kort 9 maar' ja met zulke 
langemensenbenen kan geen rekening gehouden worden. Met een stoel' aa;n het 
eind is het toen verholpen. 's Middags moesten we in ons trainingspà~ ~~ 
de baan om onze treinroisbeentjes los te maken. De àag van de wedstrij~ 
moesten we ons koest houden. We bezichtigden alleen 1 s ochtends een p~aoh~ 
vap een sporthal, waarin zich twee stadions bevond voor volleybal, handbäl~, 
basketball, voetbal - oen turnzaal, een roeibak, een golfter::-ein, een bÇ>ks"'I! 
ping 9 een judohal 41 een schietbaan..:.. athletiekaccommodatie. Een ongelofelij~ 
rijk bezit. · 

's Avonds had.don we de wedstrijd, daar wilde ik verder niets over 
schrijven, dat he eft wel in de krant gestaan (Ellen werd tweede in 12.1 sec. 
op d.e 100 1,1. achter Joké Bijleveld vóór de Zweedse meisjes, tevens had zà 
een aandeel in de puntenwinst op de 4 x 100 M. Red.) Wo hebben gewonnen!! 

Na de wedstrijd was er oen banket in een droom van een resii'a:1tra.rit , 
die langs de zeekant stond. Alleen hadden we geen mooi uitzicht~ wanf het 
goot van de regen. Hoge golven sloegen tegen àe pieren - een pracht zee wàs 
het wol. Het eten was verrukkelijk en er werden verschillende speeches ge~ 
houden. Als herinnering kregen we allemaal een Zweeds vaasje en bovendien, 
je raadt het nooit ... een gele of paarse nylon •••• ,. onderbroek ... ":...- met 
kantjes. Daarna werd er gedanst met vreemde Zweedse mannetjes. •s Avondé 
doodmoe thuis in het hotel hielden we show - natuurlijk met on~e nieuwe aan
winst in het paars en geel. 

's Maandags gingen we op bezoek bij de Hollandse consul. Eert 
klein meneertje, die alleen Engels en Zweeds sprak. We gingen per bus en 
zagen een prachtig stukje Zweden~ Langs het Cattegat zijn vele rotsen en 
daar heboen we met veel bravour in onze nette kleren geklommen. Het ang$t~ge 
was, dat het vloed werd, zodat we na het nomen van enkele "stoere" fot0+s 
omhoog moesten komen om ons te fatsoeneren voor de Heer Consul. Honger~~ 
vielen we op het din6r aan, maar helaas - het ene gerecht na het andêj: ~L Wr1B 
vol vis en graat. We aten steods muizehapjes om de ergste honger te s t~llèp 
en bedankten de man na afloop voor het genoten maal! ! We kregen toen t\'~ g 
oen uur om te winkelen en werden daarna naar de boot gebracht en everl U.'t;ef 
zagen we Relsingbörg in de verte verdwijnen. 1 n Ongelofelijk mooie tri' was 
voorbij l De terugreis werd doorgebracht met kaarten. Het laatste trajéth , ·· 
bracht de leiding nog in moeilijkheden. De trein was bevolkt met "grijPf
mannon". Deze Duitse "horen" vonden het n.l.een genoegen om zo nu en dal\ 
oen slaapcoup~ to openen en dan te "grijpen"• Maar gewaarschuwd door da 
treinbeambte hebben we verder geon last meer gehad. Gelukkig! l ! 

In Amsterdam gingen we uit elkaar en waren na deze reis een 
mooie ervaring rijker geworden. 

ELL:~N 

EXAillENTIJD j ZENUWEN TIJD. 
Maar de eersten zijn or en onze felicitaties gaan naar: 

El~en Ort, die haar onderwijzerossenacte haalde 
Loes Veerman, de acte kleuterleidster - Nynke Hartstra, Gymnasium A - Elly 
Zwi;i.nenburg 9 1Vtulo B - Mieneke Hessels, Mulo A 9 Marjolijn Schippers - Magda 
Kools - siI.v.Duffelen - Lida v.d.Vosse, allen HBS A. 
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ZIBKENHOEKJE. 

Jullie zullen Ludy Inden al 'n tijdje niet gezien hebben 9 z z; j is 
al 1 n paar maanden ziek. Ludy hoe is hot nu, mag je weor op do boe~? 
Onze kaarten heb je ontvangen hé. TJioiske het allerbeste. Gauw helemaal 
beter worden, dan zien we jo zonnige toet weer. 

CLUBW~.l§_TIQ:_:'.,;Q_ 'fEG :~tJ:OLLAJ'rnl~.ROrpTEitDAr11 . _ 

Op 24 Juli trekt onze j eugd t on strijde togen Hollandia 9 Rotterdam~ 

terwijl op oen latere á.çi,tum een r e turmatch gehouden zal worden, 
Er zal worden gestreden tuss en de A - B - C-meisjes van beide vereni

gingen in eon driekamp bestaande uit r esp. 100 - 80 - 60 J;1. - vorsp?.:'ingen
kogelstoten " Iodereen doet dus drie nummers. De drie best eopJ.aatsto meisjes 
in elke klasse tellen voor do puntono Al onze A-B-C-D--mois jes n:ogen dus deel-· 
nemen en ik roken or dan ook op 1 dat ZG meedoen. Do kosten bodro.gen slochts 
fl. 2,50 alles inbegrepen. Ook hoop ik, dat van do ouderen divorse sup-
portsters meegaan om onze jeugd aan te moedigen. 

10 Juli 
17 Il 

17 " 
23/24" 
24 Il 

31 " 
7 Aug. 
7 

14 
28 

Il 

" 
" 

WEDSTRIJDAG:"SNDA " 

D.D,R.Karl Marx Stadt 
Regionale wedstrijden 

Oost Duitsland - Nederland 
V:n~ sen 

11 11 Den Haag 
Ned.kampioenschappen Eindhoven 
Dualmeet Hollandia-Atmodes Rotterdam 
Regionale wedstrijden 

Il Il 

Leiden 
Rijswijk 

Sprintdriekamp senioren ) 
) .Amsterclam jeugd baanwedstrijd.en 

Nederland-Frankrijk Vlaardingen 
01\DERL:::NGE WEDSTRIJDEN "ATVIODES11 KLEVERLAAN. 

ER WORDT G"8FU!IST"S R}) •••••••• 

Dat •••••• Bllen in:do wedst~:t ~d t (-;gen Oost Duitsland uit zal komen op de 
lOCl - 200 M. 4 x 100 J'il~ 

Dat •••••• w~ ho~on? dat ze weer haar persoonlijk record zal breken 
Dat •••.•• iln:rüe :::lakker in elke weds cri jd het kogelrecsrd heeft verbeterd 
Dat •••• ,. bij deelï1ame aan wedstrijden in clubcostuu:n diont te worden ui tge-

komen. 
Dat ••••.• bij niet opkomen zonder geldige reden fl. 1.-- boete door de Kon. 

Ned.Athletiek Unie wordt opgelegd. 
Dat •••••• Oma v.Rheenen boreid is ATMODES-SOKKEN te breien voor de wedst.ploeg 
Dat •••••• Je hiervoor 1 knot groene ent knot witte wol aan 11arian kan mee-
Dat •••••• Oma niot meer aan "ATMODES-KLUTrï'EN" begint. (goven 
Dat •••••• Lotty Plugboer nu al onder de 1 min.50 sec. zit op de 600 M. 
Dat •••••• Er twee repen aan te pt;;s moesten komen op de Kenn.Kamp.om twee 

C'tjes onder de 9 sec.(tegenwind) te laten lopen. 
Dat •••••• er op de viering van ons eerste lustrum 78 personen aanwezig waren 
Dat •••••• Hilde twee maal door haar knieën zakte en toch een medaille won. 
Dat •••••• EPR betekent "evenaring persoonlijk record" NPR "nieuw persoonlijk 

record en NCR "nieuw clubrecord". 
Dat •••••• er dit seizoen al aardig wat records zijn verbeierd en dus repen 

z1 jn ui tgedèald• 
Dat •••••• de uitslagen van de laatste wedstrijden in het volgende clubblad 

zullen worden opgenomen. 
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