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Alle
inlichtingen
bij

het

va.n onze
vereni gi n g .

HET _SEÇRETARIAAT l'IBLDT:
Nieuwe leden:
L.Aster
Y.Aster
E.v.Deursen
!;l. v .Egmond
C.Goursen
D.v.d.Goorbergh
L.Heerschop
G.Jaspers

25- 2-52
27- 7-48
20- 7-39
16-11-42
25- 2-44
14-' 7-42
25--2-46
20- 6-43

R.Jaspers
E.Klaassen
M.de Kant
D.l!Ieyer·
P.Tili.ljon
F.Neuteboom
llI.Teerling
C.v.Thiel

2-11-46
9- 3-47
22-12-39
00000•

31- 7-46

Nieuwe donateurs:
T.I3ouman - II.Koopman-Geerts - M.v.Luyk - M.Gro enland-Höring
Weled.gostrongo Iîr. Th.H.111.Verspyck
Wij da:fIDn U allen hartelijk voor uw geldelijke steun.
TRAINING:
Met ingang van 5 Octob:er vangt de wintertraining aan en wel:
1 s Woensdagsavonds in do gymnastiekzaal van de Floraschool, Florapark
7 - 8 uur meisjes t/m 16 jaar
8 - 9 uur dames v/a 17 jaar
Deze training zal onder leiding staan van Dhr.H.Joacim.
's Zondagsmorge~s CIOS, Overveen
9.45 u. aanwezig zijn bij do theeschenkerij
"HET BROUWERSKOLKJE", wac,r
vandaan wo E~.~m_eli jk
vertrekken. NI:SWAND MAG ZICH ZONDER LEIDI:N'G l\LLBEN
OP HET CIOS BEGEVEN. Zorg dus, dat je op tijd ~enta
Qevonden voorwerpen:
plastic regenjas - gympjes - kleine maat trainingsjack - shirtje - vest
Verdor zijn er nog diverse .kledingstukken on gympjes bij de terreinknechten.
PERSONALIA:
GEHUWD:
Op 18 Augustus stapten Tonny v.Wavereri en SiegfrieQ. Blauw
in hot huwelijksbootje.
Luitjes heel voel geluk in jullie nieuwe staat.
Narncms clo bekende Atmodesanen werden zij verrast met:
'n Doe~ inh. schenkkurk - flesopener• kurkotrokker.
IJuurkançlç:ilaar.
0Jill30 RTDN a

,,.....,.,.._....,
q:e~ huize van de familie van Galen, heerstO grote vreugde
ç1,e geb'o orte van hun dochter Nienke, die op 23 Juli het levenslicht zag. Erika en Gerard onze hartelijke felic·,itatios•

w~gons

Ook Mia on Jan Foute meldden ons de geboorte van oen nieuwe
wereldburger on wel van Rudolf Edgar op 28 Juli. Ook jullie namens alle
Atmodesanon hartelijk gefeliciteerd.
VAN DE PENNINGI:lEESTERESSE':
CONTRIBUTIE:
aspiranten 9 - 11 j. fl, 0.70 p.mnd.
junioren 12
16 j. 11 1. 40
"
inschri jfgold
senioren v/a 17 j. 11 1. 75

3

"

fl. 1, 50

"

2,50
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ZO liTAAR EEN PRAATJE!

(&-''!<: ~:.;

Tjonge, tjonge hot was huilen op de trainingen van de laatsto maanden. •n Opkomst van 15 á 20 meisjes was heel gewoon.
-,_.f~y~
En nu weet ik wol, oerst blokken voor overgang-on eindexamen,
/711 " .
dan werken om wat cent jes te vordienen 9 da anm van h ·3 t ver-~-//
diende geld op vacantio, allemaal redenen cm d8 training te
1 ~~.P
\L: ,.
vorzuimen 9 ma.ar ja, je gaat toch wel eens piekeren.
.
\\. _,
lifaar gelukkig, er is oen lichtpuntje, dat ik haastig voor
f ·~-:·f.), /. ' 1 jullie laat schittGren: de prachtige doelname (ruim 70 dames
i '
'
:;(:,J·,
en meisjes) aan cle ondorlinge wedstri jclen. . D.i t heeft toch
wel bewèzen, dat 11 ATEODTIS 11 nog s:tncds springlevend is. Jammer was het, dat
er vooral van de woclstri jda thletes nog verschillende op vaoantie waren, maar
ja we kunnen het veld nu eenmaal niet krijgen wanneer we willen. We mogen
hier in Haarlem al blij zijn, dat we eon wedstrijd kunnen houden!!!
De dag zelf begon al met een verrassing. Het Clubrecordbord
ontworpen en gemaakt door de Heer ëlen Oudeh, prijkte bij de ingang in al zijn
groen-witte glorie!!! Vanaf deze plaats een welgemeend compliment aan de maker
hiervan, Het is fantastisch uitgevallen, En nu maar hopen, dat er zoveel clubrocords sneuvelen, dat mijnheer don Ouden het niet bij kan houden!
Nadat de tradionele foto gemaakt was (ze zijn enig en kunnen
besteld worden ad, fl. 0.75) en de voorzitster ons allen succes gewenst had,
kon het spul beginnen. Erg vlot ging dat niet, wat echt niet de schuld van
d.e starter of de commissaris van vertrek was. De eni iS"e schuldige was hier het
startpistool. Wat een onding! Het v ertikte gewoon-om t e knallen en als het
to evallig eens goed ging, startten de dame s vals!! Ebfin ook daar zijn we oveiheen gekomen. De baan was enorm zwaar door de zware regenval van de laatste
tijd. Gelukkig gingen veel meisjes in op het voorstel van Ria, om voor het
loopnummer de spikes uit te lenen, zodat we allen gelijke kansen hadden. De
overi ge vijf nummers werden in een vlot tempo afgewerkt, waarvoor aan da .
juryleden onze waa rdering . Jammer, dat altijd weer zoveel nieuwelingen niet
mee durven doen uit angst dat ze een fi guur slaan. Echt jullie hadden best
mee kunnen doen. Do jury van de nieuwolingenploeg bestaande uit Mevr.Ort,
de Heer Takken en de Heer yan de Klinkenborg was oergezellig en stelde iedereen volkomen op haar gomak. "Nees" zelf een ras-athleet kon het niet laten
om les te geven, wat ten zeerste werd goappricicerd.
Om plm. 5 uur had de prijsuitreiking plaats, en zowel de eerste
als de laatst e had een ruime keus, want de prijzentafel was weer fantastisch.
Ook onze "rek enwonders" Nel en Kees, di e de hele dag in h e t
zweet ae~ aanschijns foutloos hebben zitten tellen, krijgen voor de zoveelste
maal oen pluim op hun ho ed.
JAARVSHG,i\DER.UîG
. He t laatste contact, dat we dit verenigingsjaar hebben is
.... ···-... - " " ., .
onz e ;L oçlomi" orcs-a,cl;3ring 9 waar we jul lie all en, ja jullie l ezon hot goed, allen
v erwachten. En zeg nu ni e t"bah vergaderen, ni e ts aan", bij ons is er wol wat
aan. Goon urenlange v erslagen 9 in, voor eon le ek onbegrijpelijke t aal , maar
kort e 7 cl;üd.81~. jke notities 9 waar iedereen wa t aan heeft. Elke Atmodesaan me t
een b ee tj e GJ.ubliefde hoort aanwe zi g te zijn, zodat je aan de weet komt wat
er al 'Z.0 :_r, je v ereniging omgaat.
DONAT:BTT?.8, Last but not least, waar blijven de nieuwe donateurs? We h ebben
el' gê;Ï~:,()·l-iJ?~ a l 31 J ! !Vooruit lui, doe je best. Laat het b estuur niet alles
alleen o~knappen. Julli e we t en he t, voor zes aanme l dingen een beeldig KNAUl e pel t j o . De v a canti e is acht er do rug, dus werken geblazen. Ook bij "ATMODES" 9 we kunnen geen winters l aap houden .
Luitjes ik stop ermee , al ben ik no g lang ni e t aan het e inde
van miJn latijn, waar de redactie is overbiddelijk. Dus tot op de jaarvergadering .
WIL

/.![1~4-:·1i:· '-'

rl •: .

'•

___

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

1

4

.;

_:

-

VAN HET VlEDS'l'RIJDFRONT.
26 JUNI ImNNEIJERKAlJPIOENSCHAPPEN
VOOR DE JEUGD ~ I:AAilLET.I.
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Kampioenen van Kennemerland kunnen zich no emen: JTarian
v.Rheenen op hot von;pringon mot 4 .85 L Ingrid D11nkr:ieyor met de spoor
mot o e n kouri go worp van 31 .• 77 IT. on Lottio Plugboer met 1 min, 56. 6 sec.
op de 600 L Gofolici toerd kampioenen!
DaE1r ni j de enige ploog wa,ren die had ingeschreven op do
4 x 100 Uo vond daze goon doorganc.
E on prima sprint stertje toonde zich Thoa v.Gijlswijk d oor
v~(r Anneke de Druin beslag te leggen op de 60 ll.C. Dieneke v.Polon deed
het ock kourig door tvroe rlo to worclon in 9.4 s . ·bij de D- r:-ie isjos. Van d e zes
f :ina list ::m op de 80 11. D. waren er maar li efs t vier Atmode sapen, waar van
IIarian v.Rheenen me t cJ.e oer ging strijken met Jos v.Duffolen op haar hielen,
boidrm 11. 2 sec. Ans je Ponnarts wil n oci t lopen, oaar nu zie je t o ch dat ze
goed moe }::an kome n , v-1ant ;.iet 11.4 sec, legde ze beslag op de 4de plaats .
De vrucht van trouwe training plukte Ineke van .Abs door 1.41 11. to springen .
Ans Pennarts vras mo t de ronde schijf c ok goed op dreef 9 want mGt 25. 79 n. werd
ze derde en verbeterde haar persoonlijk r e cord,
Uitslag en:
6·8 ·n.
60 T.1. c.
8 0 Ll. Il .
----·1 T.v.Gijlsvvijk
8.8
1 L .v.Rheenen
2 D.voFolen
9,4
11.1
2 A.dc>. Bruin
8. 8
2 J . v.Duffolon
1L2
4 E, l.Io rkms ,
9. 9
5 T.v.d.Klinkonb.10.2
5 F.v.Gijlswijk
9.2 NPR 4 A.Pennart s
11. ~·
1L 6
J . Habral~en
6 T.Gi ebols
11.4
10. 4
6 I.v.Abs
;> In
t Li_L!;:_
k o ge 1 ~____:'.._
100 II.A.
T.de Reus
1L 7
4 n. cl8 n Oud en
Verspri121~(_:m AjD
2J:Dobb0laar
13.9
9.95
1 ll. v . Rhao nc n
4 . 85
5 L.Ve erman
3 I. Dnnkmeyer
14.4
9.50
niouw D-record!
6 E.Zwanonburg
8 J.T3ulten
1 4 .6
8.15
4 I.v.Abs
EPR
4,70
C.Ze l clors
10 G.Hoondordos
15.7.78
11. ~Jo611s
11 tI. clen Iloor
6 C.Zoldors
4,5 4
15.1
7,15
12 T.do Reus
4, 11
I. Schr oo t
12 H. To sselaar
15.4
6.93
13 J. Zw2.ne nburg NPR4 . 06
IIoo gspr:_~ngen
.ê.2_e e ~Y!2!-~~n_!
600 a.A
1 I. Dank me;'l·er
7 I,v.A~s
1. 41
31.77
l m, 56. 6
1 L.PÏugboor
3 I. Schroot
8 C. Zolders
1.36
21. 71
4 E ~ Zvvanen,;mrg
9 A,Pennarts
1.31
20.57
V Gl,V. Jis c' w.
Dis 9J.:fiW1~;r;2Pn ALD ·
3 1~ . r0Tïnii:i;:tS__ -25. 19 N:PR FJ:-: DÜÏten -·· NPR
16 II.Tesselaar
16. 90
21.13
16. 13
1 7 H. J.en Door
9 G, Hoo nclorsos
5 ll, Dcono
21 .01
19. 99
10 I.1. den Ouclon
19. 20
7 J,Dob~o l a~r 21 . 8 5
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_INTiliRNATIONAJ.J:§~:!pLECTIJ~VillDSTJUJDEN

TE ENSCIIEDE OP 3

~ll e]!.. O:r:.!_'[_erbetor t 1~.t clubre cord 200 I.1.

J~LI.

24 , 6 so-9..!.

JJovri jd v o,n allo oxa1:ienzor gon ii o p Ellen oen prir.m 200 II.
in 24 .6 soc. , waarm•3cle zo 2clo werd achter Nanni e Ilaase . Op de 100 IL nam
ze r evancho e n werd lst o in 12 soc . mot Nannie als tvwoclo. Do 12 s e c. betekende 1 n evcna1' ing van ha:::,r record,
JAAG NIET NAAR HOGE .AJ.'DTEN ,
WAAR NAAll. DE KENNIS? DIE NODIG IS OI:l ZE TE BEKLEDEN•
5
Chinees Spre ekwoord.

'.

3 JULI JEUGDVi/EDSTRIJDEW TE BEVERWIJK.
LOTTIE PLUGBOER EN I.'!A.RIAN DEN OUDEN ZORGEN VOOR NIEUWE CLUTIRECORDS.
Ongezellig koud weer waren niet bevorderlijk voor goede verrichtingen
Diverse van onze vaste medaille winnaressen waren afwezig. Toch kwamen we
aardig uit de bus. Lottie werd in een sterk veld van 600 U.loopsters derdeon kwam weer met een nieuw clubrecord uit de bus. ·Prima deed I:Iarian den
Ouden het op het nummer kogelstoten. Zij verbeterde het op Loes Veerman
d 1 r naam staande record met 4 cm. en bracht het op 10. 64 lf. Op naar de 11 11.
L1arian.
Uitslagen:
60 TII. C.
60 H. D.
8 o n. n.
3 A,de Bruin
8.6
l0,9 NPR
2 c.wesseling
3 D.v.Polen
9.3
5 T.v.Gijlswijk 8.7
6 I.v. Abs
11.2
5 T.v.d.Klinkenb.9.5
10.2 NPR
J.Zwanenburg
J .Ha.braken
11.4 NPR
T.Giebels
10.5 EPR
100 N.A.
n.l~ppel
10.2
G.Hoenderdos
12.8
E.Zwanenburg 14.- NPR 600 H.A.
Kogel D.
I. Schroot
4 M.den Ouden
14.8
3 L.Plugboer 1.49.5 NCR
10~64 NCR
A.Fontijn
15.5
kogelst.A
5 J.Dulten
9 • .'f4
6 G.IIoenclerJcs
verspr.ALD
6 L.Plugboer
9.17 NPR
10 c.wesseling 4.59 NPR Verspr.C,
10 Lv"hbf;
b.j 7
18 I.v.Abs
4.26
3 T.v.Gijlswijk 4.18 NPR HoogDpr,lJ,
Î D.v~·PoÏÖ.n
Ll3 NCR
20 J.Zwanenburg 4.09 NPR 4 A.de Bruin
4.15
8 T.v.d.Klinkenb.l.08
22 F.v.IIaren
3.78
F.v.Gijlswijk 3.84
J.Ilabraken
9 T.Giebois
0 .93 NPR
Discu~erpen A.
3.40
I,1 •.A.ppel
7 E.Zwanenburg23~90 NPR
3.22
13 J.Dulten
20.04
16 I.Schroot
17.95
17 M,den Ouden 17.33
18 11. Iloons
12. 96
4 x 60 t1. C/D ATM. I - ~-37 .1 sec. snelste tijd van di~ seizoen
Dieneke-The~~Fieneke-Anneke

tl

II
5"'."44, 6
I - 3""."43 .4

Joke -Ba:rgriet.... Tinoke-Toos je
" snelste tijd' van dit seiizoen

"

II - 5-g.t.

Franny-l!Iari jke-EÜy-Janny

Il

4 x 80 M.A/D

Cora-Ineke~Lot tie-Joke

6 JULI DISTRICTS ESTAFETTEKAUPIOENSCIIAPPEN.
Voor de jaarlijkse avondestafette-wedstrijden te Amsterdam togen
.OV 6 Jun;i.. pet 4 ploegen K:ruislaanwaarts. Al gauw merkten we op., dat er
de~q Q.vond niet alleen strijd met de diverse verenigingen geleverd moest
worcf,. '?n~ maar dat vooral de fikse wind, clie ovor cle sintelbaan vwei, een
b,artig woo;vcljq rnee zou spreken. Het bl e ek dan ook weldra, dat men steeds
hot e o:rs.te r ocnte ge deelte va n de baan pal tegen wind in moest lopen. Het
zag er du ~ nic:;t bepaald aanlokkelijk uit, waardoor daarentegen de prestaties
van onze ploe·g en juist meevielen. Als eerst e startte de ploeg van do B-meisjes bestaande uit Franny-Cora-Ineke en marian. Net do snelste tijd van het
seirzoen n.l. 43 se c. bezette zij de 2de plaats. Keurig hoor!
])o A-meisjes, t.w. Lotty - Ingrid - l':Iary - Joke bereikten o:p de 4 x 100 M.
een 3de plaats in 54.- sec. hetgGen ook de snelste tijd van het s eizoen
be t ek ende. Bij de dames mo e sten I3e tty - Joke - Mary en Ellen met oen vierde
plaats genoegen nemen in 52.4 sec" Togen het lopen van de 4 x 200 M. zagen
we wel he t meeste op. Toch beloofde deze estafette het hoogtepunt van de

WE;

6

avond te worden. In ieder geval stuurde Ria supportsters en andere deelneemsters het v0ld op om dàar verspreid langs de baan Lotty - Olga - Betty en
Ellen aan to moedigçm. En zo waar hot lukte! Lotty begon de eerste 200 H.
~'tegen vrind" en spurtte in derde positie naar Olga. Onze 200 r.1 debutante
leverde prachtig strijd al kon ze niet verhinderen~ dat ze op het laatste stuk
naar de vijfde plaats afzakte. Detty toonde al haar kunnen en wist de vierde
positie terug te veroveren. Ellen lag toen nog es. 30 :M. achter AnA, SAGITTA
eh J3LAUW WIT. Doch ook hier toonde Ellen een strijd of haar leven er van af
hing, want in het laatste rechte eind passeerde ze eerst ADA, vervOlgens S.AGI'ITA en stormde tenslotte ge.lijk met BLAUW WIT over de eindstreep in 1 min.52.9s.
Ter ere van dit waardige sluitstuk kan ik alleen maar zeggen: "PROFICIAT!"
Tonny Jansma
JEUGDWEDSTRIJDEN AlIBTERDAH 10 JULI.
Uitslagen:
Sprint dr:i.ekam..J?...!.:.
2 J. Do-bl)olaar
3 L.Plugboer

60 !,~. 80 ]~ . 100 M. tot.
8.2 ·- · 11.1
l~- · - 33.3
11.3
8.5
14.3 34.1

3 J ~v.Duffolen
6 c.wesseling
8 F.v.IIaren
17 I.v.Abs

8.6
8.7

Sprin~_tweekamE

n.

8.5
. 8.9

11.2
11.3
11.5
ll. 7

19.7
19.9
20.2
20.6

----INTERLliNDWEDSTRIJD

60 i ,1 .c
T.v.Gijlswijk
F.v.Gijlswijk
60 1,1. D.
2 A.Plugboer
ver D.
4 A.Plugboer
Ver c.

8.5 NPR
9.- Il

8.6
3.88

8 T.v ~ Gi jlswijk 4.09
17 F.v.Gijlswijk 3.78

ACHTER 'T IJZEREN GORDIJN.

10 Juli Oost Duitsl and - Nederla nd te Karl Marx Stadt.
"De pas sagiers voor toestel LOT 52 wordei-~ vorzocht zich naar
het toestel te begeveri.. 11 We klommen de trap van het vliegtuig op 9 de deur
sloeg dicht, daar zaten we dan in het vliegtuig naar Oost Duitsland.
Vó ór i k de ban~ die je vast moet maken liet rusten, heb ik wel
vijf maal gekeken hoe hij los moest, je kon n ooit weten!

,

'*

.~Jt

fl'o .

De nooduitgang hield ik ook a ngstvallig i n de ga.ten- maar /~r=f!:·/
·'· J.'~X~.
daarna wi erp i k toch een blik uit 1 t raam - ' Leek we l of '<x.). . ' Y-.. . . , . . ./ / 'f
heel Schiphol wuifde; we hadden dan ook vele wegbrengers. ;"J.q'z~ I?~)\ ?:"-." ·' \
De mot ,oren ~~oegen aan- voor velen van ons nam de eerste .' /··· \ . ' ·" . 1'1-..., ) A.
vliegif<??ht een aanvang. Het eerste toestel was een Pools l 'i
"/''{. ·'y ·..j ·;: ·).,
li jntoes'P ~l., dat ?ns naar Oost· Derli jn zou brengen~
X . :::C<. ·~~ I ~f'r ./ ;'I,.
W~ kregen allerlei lekkers . te . eten - veel was er niet te//" ··/
"~,
,x .
zi e ~ - slechts eenz elfde uitzicht: wolken! .wolken, wolken/ j."'/l::J.. -, / ..!·~ '·.,. ., '....,
Mooi wa s het wel . Ineens kregen we vres eli Jk e s chokken, / -'
" ." ··, / ·,,':' I
we daalden-(of gingen we door 't ijzeren Gordi jn?). Vanaf 't lysolruikerige
Oost Berlijnse vliegveld gingen we per autobus naar Halle plm. 3 uur rijden.
Het landschap dat we te zien kregen bestond uit kale landbouw velden en bossen
( naaldwouden).
Langs de wegen stonden borden met l euzen: 11 Der . ~ocialismus
siegt 11 • Grote koppen van Kro et s jov vertel den ons al gauw, dat we in Oos t
Dui t s l and war en ge land en a chter h e t Ij zeren Gordijn! Grauwe huizen, ve el
puinhopen, naar lysolruikende ongemakkelijke bussen - vriendelijke mensen •.
.. .
Wo werden in Halle - een grote Uni ver si tei tsstad - hartelijk
ontvangen. 't Hotel he ette "ROTES ROSS", hoe kan het ook anders!

·"<.

7

);.

Die avopd sliepen we gauw, vol met i~drukken over de nieuwe omgeving. De volgende dag bezichtigden we de stad in een reeds bekende
"lysolstink bus 11 • Ook mochten we nog wat kopen, we hadden n.l. all en 10 Mark
zakgeld gekregen. Deze marken zijn niet gc; li jk a /:!:;. We st
Duitse
geld, doch was ongeveer gelijk aan IIfl. 2,50. We
•.. \
moesten dit gold dus wel in dit land uitgeven.
Om jullie oen duic.leli jke indruk te geven van ~ t leven in
'n communist:iSJh land, is 1 t volgende een pra0,ht voorbee ld.
Hoewol het Zonc1ag was, werd voor t'."intig: :-:ieis j0s , e en heel
warenhuis geopend. Personeel werd opgetrommeld. 0:1 'Nij ko n..,
den kopen wat wij maar wilden. Echt e souv0ri.rs waren er
niet v eel - maar zoals .Agfafilmpjes waren zeer goeè_koop,
in Hollands geld vijftig cents misschien. Ieder kocht
van alles. l.'fa.ar wel frappant hé, dat zo 1 n warenhuis op Zondag voor ons werd
geopend. 1 s Middags hadden we de wedstrijd.
Nu even de redactie aan het woord. Ellen deed het prima. Op de 100 lK. werd
ze vi erde achter Joke Dijleveld in 12.1 sec. Ze liep een uitstekende 200 M.
met tege nwind in 24~7 sec. en eiste de tweede plaats op achter de stor-ke
Raepko-Sadou die 24.4 sec. liep. llannelore Raepke was winnares van do zilve ren
medaille te Stockholm. De 4 x 100 1'1 . waarin Ellen finisht e ging er door in
46.5 sec.
Na de wedstrijd (die we verloren) werden we door de toeschouwers
nagewuifd. "Ç}roeten aan Holland" riepen ze. Sprak hieruit mis schi en e en onuitgesproken verlangen? •s Avonds hadden we een d.inér in een eenvoudi g zaalt je.
Er werd gedanst 9 gezongen en gehost. Corry Huigen zong bij de band. Ze zweepte
hiermee iedereen zo op, dat daardoor de stemming verhoogd we rd. Arm in arm hand in hand 9 hosten we rond - 't Was een denderend feest en er was stemming!
We brachten voor de Oost Duitse ploeg
· _
k
.
. d
_
.
ny1 ofts nee 9 een aasJe en voor 1e er
nog een stretchbroekje, dat kende ze daar niet on ze waren er verrukt over!!
De volgend ochtend om 6 uµr moesten we alweer gereed staan voor het vertrek.
We ginge n nu van Halle per bus naar W.Derlijn, waar een P.A.A. vliegtuig ons
wachtte " Va,n O.Dorli jn - naar West, was als een overgang van arm naar heel
rijk~ ]e frisheid~ de fleurige bloemen, de gezellige drukte op het vliegveld
verteldenons, d'.1-t wo weer van achter het IJzeren Gordijn verdwenen waren.
Do re:i s por Pan American was vreselijk._ Het was noodweer en 't
vliegtuig slinge ~.:- de . schokte en stootte zo erg, dat iedereen de zak nodig had
en liefst maa~_, zo v~.u g mogelijk in Hamburg wilde zijn.
Jol::e 3ijlevelcl on ik aten als hongerige wolven om de luchtz.iekte
te bedwingen, wat ons ook lukte en dat vonden we een hele prestatie.
In 1-I'--imburg stapte iedereen uit en vielen we languit in een groen
grasveldje. ] e douane was het er echter niet mee eens,
we moost cm binnen wachten. I-Ie t laatste traject was per
K.L. M:. en dat beviel de meeste n boter. In Holland komend
werd ons uitzicht belemnerd door do regen - (Regen in ·
Holland, hoe is 't mogelijk?). Op Schiphol wachtte ons
een koude regen, maar wat deed die or toe, de ontvangst
was des te warmer.

ELLEN
/

/

17 JULI REJGIONALE
Uitslagen:
100 TT.C.
lh.Kools

14.8 s.

w~DSTRIJDEN

verspringen C.
5 1-I.Kools
4~34 Ll.

/

VELSEN.

kogelstoten
1 .A.Bakker

I

n.

80

11eisjos B._
1 J.v.Duffelen
2 N.v.Rhoonen
3 C. Wesseling
4/5 I.v.Abs
8/9 J,Zwanenburg
11 J.Dulten
12 G.Hoenderdos
13 L.v.d.Werke
14 1.1.don Oud.en
Jfois j es C.
lA. I)Ïugb.oer
2 A,de Bruin.
4 TaVoGijlswijk

7

n.

verspringen

ÏO,Îi--ECR

10.8
10.9 EPR
11.-

11.3 NPR
12.1 NPR
12.4
13.1 NPR

13.9
8.4. EPR
8.5 EPR
8. 7 .

F.v.Gijlsw~jk

9~1

8 II.v.Haren
12 D.v.Polen
14 J ,Ilal)ro,ken
15 )Y As·cor
16)T.v.d.Klinkertberg
17 )E .Jiertens

9.5
9.8

9.9
10.10.10.-

l .AUGUSTUS

T-=-4.271
4. 75
2 - 4. 71 NPR
3 - 4.57
11 - 4.-12 - 3.94
13 - 3.61
14 - 3 .40 NPR
15 - 3.30
1 -

4.39 N.D.roc.

12 - 3.70
4 - 4.16
5 - 4.14
20 - 2. 78
15 - 3.56
NPR · 16 - 3.54
14 - 3.57
17 - 3.50
13 - 3.65

NPR
NPR
NPR
NPR
NPR

kogelstoten

15
8
3
6
11
5
2

-

5. 78
8. 45
9.55 NPR
8.95 NPR
7.12
9.12
9.67 NPR
14 - 6.36
1 -10.12
3
11
16
8
18
17
15
12
14

- 8.57 N.D.rec.
- 7.-- NPR
- 6.09
7.64
- 5.67
- 5.85
- 6.28. NPR
6.75
- 6.31
13 - 6.37 NPR

SPRINTDRIJGKAMP - AtTSTERDAM.

FENOL'IENALE 100 _- 150 - 200 MElTER VAN ELLEN.
OP DE 200 t1. SI,ECHTS O.l SEC.
BOVEN HET NEDERLANDSE RECORD VAN FANNY J3LANKERS - KOEN.
Een van de weini ge mooie echte athl e tiekdagen was 7 Augustus.
De zon scheen stralend, practisch geen wind. Nu eens echt W"3er om tot :prestaties te komen 9 die werkelijk in je zitten. En die kwamen er dan ook uit.
Op de 100 M. kwam Ell en soepel lopend tot 11.7 s. 0.2 s ec. boven hot record
van Fanny. De 150 111.ging er door in 17.7 sec., terwijl er ook op de 200 l.i.
een machtige tijd uit de bus kwam n.l. 24.- sec. ZG bleef hiermede ruim
onder de gestolde Rome-limiet, Jammor, clat ze hiermede haar Rome-reisje nog
ni et kon v 0rclienon? ze zou de
limiet nogmaals moe t en verwezelijken en dat
is ni e t ge lukt? misschien wel wa nneer ze op dezelfde baan gelo:pon zou hebben.
Maar ze heeft w0l aange toond, dat z e N0derlands eerste sprints t er is.
Niet mind0r waren wij tevreden m0t de keurige prestà.i?ie;· van
JOKE DODDELAAR, die met 12 .8 sec. 1.lliDECLU1JRECORDIIOUDST8H w0Id op de 100 M.
l/IEISJES. Joke , die met0en mot een felle start van leer gaat, doch o:p cle l aatste
30 meter t e~re in gaat verliezen, moot intensiever trainen en wij twijfelen er
niet aan, dat ze dan goed wordt voor 12,3 - 12.5 sec. Hotz0lfde is het g0va l
me t Ol ga, die is zeker goed voor de Il-klasse op de 200 VI. Maar zonder trainen
lukt het nooit.
Uitslagen:
100 M.
DamGs A
200 M.
Totaal
150 M.
1 E.Ort
17.7 s e c .
24.- sec.
11.7 sec.
53.4 s.
Dames B.
1!'. Bouman
13.9 tl
Dames c.
tl
62 .8 tl
21. l
27.9 Il
6 Bov. Polen
13.8 tl
29
.
--'
tl
64.
4 Il
M.v.d.J3osch
14.1
21.3
13
"tl
"Il
28
.3
,,
20.8
o.nerkhoff
13.6
4/6
62.7 "
M.Wijkhuizen
14.2 Il
100 M.meisj0s A.
12.8 Il
6T.Ïlobbelaar
10

80 M.n.

2ë":'"wesse li ng
5 F.v.Haren

hooé1spr~~

10.9 s. EPRo
10 • 9 Il N.fll.! ! !

1.14 M.

8 F.v.J+aren
verspr,.A.;

6c~ wes7ê°ling

9 J.Dobbelaar
REGIONALE

WL'iD~TR:fJD

OP 14 AUGUSTUS TE HOORN.

werptweekamp meisjes Ilo
8 G.Hoenderdos ·
14 AUGUSTUS

NED~RLAND

• FRANKRIJK te

VLA.A.RDIN~

Spanning in alle gelederen van de athletiek . Zouden de
Rome-kanshebbers er in slagen zich in de Olympische ploeg te plaatsen zo
op 't allerlaatste nippertje? Nee 9 helaas is ûit niet gelukt. Ook Ellen
niet.Jammer, we hadden het haar en de andere athlotes gaarne gegund.
Toch waren wij uiterst tevreden over haar prestaties, want de 11.9 s. en
de 24.4 sec. waren tij cl en 9 die zij,vóór ze de athletiekwereld verwende
met haar 11~7 s o en 24, - ~-., nog nimmer had gelopen. De spanning was
enorm zwaar en die uitte zich bij Ellen in een zeer trage start, die haar
op de 100 M. a.~ . 0oti. grote achterstand bez orgde. Desondanks wist zij Nannie
Haase nog t o passeren, d.och het Franse meisje Capdevielle was onbereikbaar
voor haar. Tijden 11,6 - 11.9 - 12.1. Op de 200 M. was het wel iets beter,
doch ook nog te traag, doch na HJO M. trok ze behoorlijk door on wist C.
Capdevielle tot op enkele centimeters te benaderen en gelijk te blijven.
De laatste 20 tl, viel ze weer iets terug en eindigde als tweede in 24,4 s.
Voor het Franse rrJG isje werd 24,3 sec. afgedrukt. Een keurige tijd maakte
de 4 x 100 E. nl. 46.5 T'.1et Joke Dijleveld - Nannie Haase - Ria van Kuik en
Ellen, een tijd waarmede do Franse ploeg zou.zijn uitgezonden. De Franse
ploeg maakte 46~9 sec,

Dames A.
lÉ.Ort
1 A.Ilakker

21 AUGUSTUS SPRINTDRIEKAT;IP JJ~VERWIJK.
100 ll.
150 M.
200 ll.
55.2 s. 12.- s.
l&.2 s.
25.- s.

kogelst.D,
10.20

21 AUGUSTUS REGIONALE WEDSTRIJDEN -LEIDEN.
Uitslagen:
60 TJ. C.1
80 M.D.
60 H"C
I
----- - ::·--s.·
1 A.Pl 1gboer
F.v.Gijlswijk
3 c. wesseling 10.6 NPR
2 T. v .G· ~ Jlswijk
100 11• .A..
6 A.Pennarts
11.2 NPR
13.2 Il
5 D. Y.Polen
I.v.Abs
2 J.Dobbelaar
11.7
200 J'I .:;
3
L~Plugboer
100
L~ . C.
13.6
"
NPR
... ·
-.--- 2 D~ -.<?')len
3 II.de Graaf
..,. Verspr.Cr
4 I/L. v.d. Dosch
"'" · 4 D.v.Polen
vers-;/:-'. D.
4.22
l ii[ v ·"-cl.Dos oh
discusw.A.
k 0 g:E:_ ~.2! .?..:1?.!.
1 II < 1 e Graaf
8.61
10 G.Hoenderdos 22.66
~:!'.'...êJE'•D~
11 A.Pennarts
5 C. 'v"r:i sseling
22.04
~~Kt?}!'"!.:!.I3.!.
vers pc- .A.
5 G, ilo 8nderdos 10.45 NPR 18 J.Dobbelaar 19.51
Dis cusw.•D.
hoogs pr.Il.
5 .:::i crï1~1gboer
8 Il "de Graaf 20,63
vers:;:i.c . C,
5 I.v.Abs
1.33
9 D.v.Bolen
20.22
2 A-:-J?I:.:;-gboer
4.10
4 x 60 c. ATU.4de 35,6 Fieneke-Dieneke-Thea-.Astrid
3 F.v,Gijlswijk3.99
4 T.v.Gijlswijk3.94
11
9 D.v~Polen
3,28
1

0

- -~-

----

-28 ·-AUGUSTUS
-·

ONJJCRLINGE
"'- -·· --· VIJEDSTRIJDEN.
-.'

-,

Wat boften wij enorm. Tussen allemaal rogena_agon één vrij zonnige
dag en die was voor 11 ATI1IODES 11 • De weergoden waren ons dus wol gunstig.
Door 70 Atmodesanon van jong tot oud werd sportief gestreden in de diverse
groepen, :Jij de dames wedstrijd.ploeg was 1 t Ellen dio IJ.et
grote voorsprong mot cle hoogste eer ging strijken en cm passant even 1 n
nieuw clubrecord vestigde op het hoogspringen en 1 t bracht op 1.51 M.
Do prestaties van do daueswedstrijdploeg waren anders
over 1 t algemeen bedroevend. Goed er waren een heleboel "oudgedienden" die moedeclen en 0r waren ook nog
meisjes met VLtce.ntie 9 maar 't peil lag toch wel hoel
erg laag. Van de 1.10 II. naar de 1. 20 ll. was voor het
grootste gecloolte een onoverkomelijke hoogte en er
waren er maar vior die er overheen kwamen.
Joke Dobbelaar legde bij de A-moisjes boslag
op de beker 9 terwijl Cora Wesselin[;. dit dooc1 bij de
B-moisjos. De speer van Ingrid zit weer in de goede richting en ook de
pre Gt a ti os van Gre o t IIoonderd.os op kogel en discus gaan gestadig vooruit.
Ria de T.lu inck deed het bij de meisjesnieuwelingen prima 1 want op 5 nummers
bezette zij d.o eerste plaats en kwam zodoende in het bezit van het wissel..,
schild.
Anneke Jonker werd eerste bij de damesniouwelingen op de voet
gevolgd door Carla va n Doornik.
3ij de C-meisjes 14 jaar was het Els Klaassen, die als nieuweling
meteen de beker mee naar huis nam. Anneke de Druin wisselde haar beker van
vorig jaar om voor die van de 13 jarigen, terwijl Astrid Plugboer die in
bezit nam.• Astrid verbeterde het D-rccord k ogelstoten tot 8. 62 W,
Tineke v.C:..Klinkenberg en·Yvonne Aster kunnen hun naam nu zien prijken
op hot clubrecordbord onder het nuramer hoogspring en met 1.20 M.
_Ga zo door. meiskes. Jos~ lliddendcrp werd e erste bij de adspirant jas.
Ui_t s l _?.g'.3-!.1..!.
Ad.s piranten
60
ver
hoog
discus
speer
kogel DPR.totaal
5.10----··- ·· -·15J. IffiC:~dené1orp
ll.±
2.94
1.05
L.v.cl.Eom
ll.0.90
2.93
13
4. 74
L.l!looyes
11.2
0.80
2.70
6}
3.90
5:12_
L.!i.star
0.80
11.3
2.53
3.96
C-meis j os 12 j aar
A~ Pll-;:-gl)oer

8.7
10.8
9.4
9.9
10.10.8

4.06
3.73
. 3.40
3.54
2.81
2.8 4

1.15
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80

16.84
14. 76
9.74
12.68
11.98
7.96

14.59
7. 61
9.75
11. 71
11.79
5.91

8.62
6.45
7. 03
6.81
5.25
5.40

A. do .:_)1.\·ü J. n
9.3
T.v.Gi jlnwijk
8.9
T.v. c'_. KlirJrnnberglO .T.Gi obols
12.C-moisjos 14 jaar
E .Klaé1ss ,.:m
9.D.v. cl oKwas t
9.6
L.Heerschop
9.3
F.v.Gijlsuijk
9.4

3•61
4.37
3. 63
3.05

1.25
1.05
1.20
0.90

13.89
12.51
13.81
11.61

16.30
9.80
9.21
6.34

4.23
3.96
3. 99
3.75

1.20
1.20
1.10
1.05
12

16.03
11.25
20.11
14.12
20. 29 . 10.05
13.79
13.50

Y, t1.~< ~ e r
D.v. Pole n
E. :1:e1--·tens
L. Slot
11. v~- ttal i
C:E?~~-~~~!?

13

1570

2729
1936
1833
1785
1228
775

7.76
7 .ll
7.50
5.70

2222
1509
1334
771

2537
2211
2130
899

8.93
8,07
7. 51
7.62

2701
2689
2409
1791 2166

ja~r

DP11

::::

223:5

boste pers.prest.

.

..

."

verv. C-meisjès 14 jaar
6ou 9.1
m. Teerling
Hov.Haren
9.9
1.1.Appel
10.Meisjes Niouweli~gen
R"de Jiilu inck "ööLI l:L"6
A.Jongejan
12"12.4
R.motz
N,Hartstra
12.4
Ä•Sutherland
12.9
1.1.Hessols
12.8
L.Tor Horst
12.6
Dames Nieuwelingen
A.Jo:n ker-- 1001/I 15.9
C.v.Doornik
15.16.6
w.v •.Abs
W.v.Opzeeland
15.9
S.Scheffer
15.1
M.11oeke
16.7
E.v.d.Outtenaar 17.9
À.Vermeulen
18.~~s jes n-wedstri j;eloog
• Wosseling 80 1:111. 2
ll.M.v.Rheenon
11.2
A.Ponnarts
11.6
I.v.11.bs
12.8
G. Hoenderdos
J.Zwanonburg
11.3
J.v.Duffelen
10.8
J.:Bulten
12.2
H.den Ouden
13.2
Me?:.::J~~'3 A-wodstri jdploog
J .J)obb0laar 1omu3. 2
L.Plugboor
13.9
I.Dankmoyer
14. 7
C.Zelders
14.6
I.Schroot
14.6
L. Vo (irr.J.an
15.~
1,1. Dalrnan
15.1
' '

1,~.Doons

E. Zwanenburg
S. D<"oksr:ia
F.v.H oor3

15.4
14.8
15.3
14. 7

'

.

di.scus

s;eoer

kogel

Tot.

13~50

12'36
io.94

14.12
9.48
8.80

7,52
6,26
5.97

2006
1666
1631

1.25
1.20
3 .35 1.20
3.80 1.20
3,35 1.20
3,37 0.90
3,53 0.90

18. 72
17.77
17.-15.85
13.97
18. 63
18 .45

22.65
18 .27
25.60
14.09
15.98
10.40
14.50

7 .45
7 .36
7.71
7.06
7.28
8 ,47
6.07

2986
2669
2388 2243
2367
2198
1832 2298
1817 1908

1,15
1•15

17~28

21•25

7•60
5.97

11~30

15,37
22.95
17 .21
13.35
14.16
18.33
24.91
21.93

ver

hoog

3.75 1.10
3.30 1.05
3.30 1.10
4.08

3~90

!3PR.

2350
2294
1900
5~91
6tll 1871
5.48 1582
6i22 1530
5.54 1147
907
5.35

3.51
4.05
3.22
3.13
3.27
3.19
2•75
2.34

0.90
1.-1.--

4.65
4.61
4.45
4.35
3. 61
3.95
4•60
3,72
3.04

1•30
1.20
1.30
1!>35
1•20
1,10
1,20
1•00
1.00

20.92
23,06
22.30
20.45
24.61
19.21
16.67
18. 67
29.70

9•96 3651
9·.31 3536
27 .41
20.11
8.63 3364
8. 61 3333
22.13
17.85 10.10 2873
2818
23.17
7~59
5,21 2639
11.29
9.82 2592
17.77
17.30 10.08 2186

3206
3515
3429
3424
2566
2319
2869
2395
2121

4.51

1.20
1.10
1.25
1.25
1.20
1.00
1.20
1.20
1.00
1.20
1.00

22,33
22.97
15.77
17.55
21.55
23.24
17 .Q8
18.35
23.27
16.-13.62

23.87
20.07
30. 48
17 .85
24.35
20.58
13.85
13.83
16.29
13.35
13.03

3131
3254
3356
3077

1.51
1.21
1.21
1.11
1.26
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

19.24
20.14

4~72

4d0
4.38
3.72
3,85
4.26
3.80
3.94
3.68
4.32

1~15

1.10

15.32
17.92
15"-14i80
11.70

27~93

8 .63
9,84
9.22
8.09
8.72
9,99
8.10
8.08
6.89
6.65
7.23

3435
3242
3201
2992
2986
2703
2942
2498
2402
2289
2184

2806
2997
2817
2323
3039
2388

J)a~~?~~dstrijdploeg

E,OL·t
B~voPolen

P.v.Egmond
H.do Graaf
M. Wijkhuizen
A.Bakker
R.Inoke
11,v,d.Dosch
G.Prosée
T.Jansma
J.Snijder
T.Takkon
9 T.Dlauw

12.3
13.8
14.14s4
14. 7
16.2
14.9
14~9

16.4
25.5
14.9
17 .-

15.3

5.50
4.65
4.-4.30
4.17
:P.65
4.07
4.20
3.70
3.90
3.81
3,33
3.59

1.11

18.81 8.64
24.59 6.77
19.32~ 26.49 7.44
23.10 19.32 8.57
16.84 7.9~
20.97
30.10 17.82 10.51
19 .3!J.t 25. 42. 7,31
16.04 20.46 6.67
20.67
18.79 6.42
17.88
14.92~- 5.80
16. 43-! 11. 76 6.43
13.36 10.33 5.24
18 o46t 26.16 7,38

4032
3167
3038
2945
2915
2796
2742
2557
2249
2181
2163
1171
2547

3317
2812
3161
2611
2274
3142
3078

w.g,s en Rome niot haalde. Maar misschien is dit voor haar wel zo goed
geweest. Om mot zo'n enorme goostolijke spanning tot eon goed resultaat
te komen is oen zeer zware opgave en wanneer je clan eigenlijk pas kort
in è.e wed.strijdsport zit,, dan telt do ze opgave dubbel zwaar.
Van~f deze plaat wil ik alle loden en clonatours,
Dr. Weegoner Sleeswijk, onzo trainers Harry, Rob, Evert en Donny, alsmede
onze adverteorders en bolqngstellendon, zeer prettige feestdagen en veol
goeds voor hot komende jaar toewensen.
Namens hot bestuur,
Ria Ineke-do Vos,
Voorzitster.
H"ST SECRETARIAAT rlIELDT:
NIEUWE LEDEN:
De meisjes, wiens namen in hot vorige clubblad ziJn gepublicoord, zijn in
"AT110DES" opgenomen. Wij hopen, cl.g,t jullie volo jaren trouwe leclen zullen
blijven.
Voorgesteld als nieuw lid:
I. Bakker
3-2-45
C. Commissaris
9-9-43
Th. Dogtrop
23-1-42
A. clo Haan
10-6-49
J. Hartstra
15-9-44
w. Hoebon
31-5-41
T• Kwast
22-10-39
NIEUWE DONATEURS:
C. Zolders
D. Meyer
T• Blauw-v. Wavoren
de Muinck-Schillort
v.d. Kwast

A•
D:

I~ ·P lugboer

w.

A.
J.
P.-

A.

v.d. Pol
Rans onbrink
Staf
Viohoff
Volgers

8-6-46
22-9-48
22-8-45
25-9-44
19-5-39
8-2-44

A. Snooks '

R.· Porukol
P • . Ratsma·'
a.· Ort-Schuitonvoerclor

TRAINING~

Indoor: •s woo nsclagsavoncls : 7.15 - 8.15 u. t/m 15 jaar
o.l.v. n. Joacim
8.15 - 9,15 u. v/a 16 jaar.
In verband mGt do KorstvRcantie is do Floraschool gesloten en is or clerh;i.lvo op 28 docembor on 4 januari
geen zaaltraining.
Verdor attenderen wij jullie e+ op, dat or een ni euwe
vloGr in de zaal is gelegd en hot verboden is do gymnastiekzaal met schoenen (oo~ voor toeschouwers) on zwarte
gyms choenen to betreclon.
Outdoor:'s zondagsmorgens c.r.o.s.
o.l.v. Rob Zijd~rve l d
- wedstrijdploeg
Evert v. d . made
ni euwelingo.n
Danny Pers i jn
C-meis j as •.
Verzamelen 9.45 u. voor hot hok, daar wo ons nog voorlopig
verkleden in het "Zwoodse huisje". Dus niemand bege eft
3
-zich-

zich zonclor leiding op de torroinen van hot

c.r.o.s.

Attcmtiog Do trainin5 van "1 o Kor_~~d~ is v orpl3.A.tst n1.ar clo 2o Korstchg,
t ,Jrwi jl dv training op Ni;"uWj"'~~~ kor;1t to ~tll_o_E.
P~RSONJ,.JiIA.
-- ·--···~-··-

GmBOREN:

V~n

v~
~

/

..

Corry on Jaap VoJnontlaal ontvingçm wo bericht, clat hun zoon
Johannos L:o.rcus op 20 oktober hot lovonslicht zag• NogDa'lls onze hartolijko
f .::lici tatios.

,1\~--·"/""'/
~
~

/
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Op 9 november werc: huize RoolG-Doorboom
verblijd mot do geboorte van Carla.
Gerda on Jan proficiat icio t jullie ouc~e r
schap.

VERLOOFD~'" 6 novombor V·Jrloofde Goa VorL1eoron zich mot d o H.A. V.' or Ton v. Zijl.

Name ns alle

11

Atmodosanon 11 onzo hartelijke g o lukwonsen.

Op 22 december, 11 uur zullon Pn.ula v. Egmond on Co Lr:i.gondijk oen
ATrnODEG-HAAHLEl'iI huwelijk slu:i tem. Roco:pti ·J 1 s micl(l.ags van 14.30-16.30 u.
in 11 do Lantaarn", Frankostt'ai;lt 33.

Do foto van do ondorlingo wedstrijde n kan oon nog bij Lottie Plugboor bostollon tegen clo somma van f. 0,75 bij vooruitbetaling.
VERSI1AG ALG 'JHENE

LEDSNTIRGAD-~RING.

Vrijcls..g, 23 s 3:ptombe r 1960 wercl in clo cantino van hot
sportve ld aan cle Kl ovorlaa n onz e a lgoraono jqarlijkso vorga G.o ring gehouden.
--~r wnron 40 l e d0n on c.livorso clonatcmrs ari.nvvozig.
DG vorgadorint; word -goopond r:1ot oen hartoli jk v-.,rolkomswoorcl van G.o voorzitst e r.
Eorst werclon cl3 vorschillonclo v e r s lag en vo~:;,ozon
en g o oclg ekourd . Ook c~o overig e e.genclapunt on worcl.on in o en
~~ ~ \i;\~.-r· ~
·
vlot tor.:po a f goworkt.
. .
. ~ . ' L~/
/
.
.
Punt negon van G.o agonda "BosttiJ.ursj
vork13z1ng 11 was eon dor sombers t o punten, n.l. h~t ~ftrod ·.:; n '-N.. '-~~','Y~:"
4
V'1.n onz o ouc~e ort g o trouwe b o. stuurslo clen Nol Hagtingius on
~· )'~; t/;;1.t (
Il
.
/_~. ::;:.-"- ,Il /
"
Gonny P ros oo.
e voor z itster
bood hon b 1 o·ome n . a a n mot o e n
--..,,~,· ,-~Y
pacsoncl afschoi clswoorcl.
.i r '\(
Gerri e Ort legd e wo g ons priv6-omsta~dighodo n h aar
functi e a ls s o cre taro sso n o e r. Da::i.rna worclo n clo ni ouwe bestuursloclon verwelkomd.
Het nantal bestuursleden werd vrtn 7 tot 5 loclen
terugge bracht.
Punt 15 van do age nda botroftde uire iking van do
divers e b ek ors.
Do "ATl'JiODE SB~KER", beschikbaar ge stold door Chr. Rusolt:Jr g ing n a'lr Tonny
J a nsrnrt voor cle stoun, c: i e d o bostuur s l oclen bij hun werk
v a n h a a r mochte n ontva n ge n.
4
-Atmodeszuil-

f

.:7__,_ \ J-\.' ,,(

•

Do

"ATIWD~SZUIL",

vervaarcligd door do Hoor v. Gijlswijk, mocht Betty v.
Polon in ontvangst nomon, voor haar goede prostati0~,
verkrogon cloor trouvm training.
Er waren twoo niouwo bokors, W~ 3rvan do rneisjos prostatiobakor - door do
voronigint; a1.ngoschaft - c~oor Lotty Plugboor in bozi t mocht word.en gonomon
voor haar 5.04 11 ver, wa:i.rmoclo zo 762 punt0n vork:r .J eg.
Marian d0n Our'on r;1ot 760 pnt. voor 't kogdstoton 10.64 t1 en Joko ])obbcla.ar
759 pnt. voor 100 l,~ 12.8 soc. zaten haar vlak op clG hielon.
Do pr0statiobokor voor dames was beschikbaar gestold door do Fam. Ineko en
kwam in handon van ~llon Ort voor haar 24 soc. 1027 pnt, haar 11.7-1012,
5.83 ver-950 on 1.51-847 pnt.
Oo ca. 9 uur kon do vocirzitstor de vergadering sluiton.
1NIL. v. ABS ,

A._,

~f

Socr:Jtaresso.

CONDITI"SIC'ZîJiLING _DOOR DR.-· WEEGENTJR
Op lo zondabon 8 on 15 januari zal onz3 clubarts9 Dr.Woogonor
Sleoswijk woor de j3arlijkso conclitiokouringon hou ~ en op het
c.r.o.@) voor d ,) moiojos van do woclstrijc.lploog. Fl<iuc.lt or dus
r~l~oning meo, dat je op dofiî(Jt\8-ta zeker op do training noet
ZJ.Jn. (~
fo\}..~

0 ...::v

--+!:.JJ'

~

CAUSBRIB.

Na clo~ining van 15 jn.nuari \.zal Dr. Wccgonor Sloc3Swi jk
op hot C~.I • s. voor ALL"} LEDEN oen modi h~ causori ·J houden •
..\ Dit"wordt g c on dor praP,tj
bi r do loden, c.l ie haar al
oens oor - · ~·c~oorc.l hobbon woton, clat z · d.i t op oen goostigo on populairo 1.1ani~rengt on alle meisjes van klein tot groot b;yzondor vreet
to boeien. liCISJES JULLIE MOGEN DIT NIET l!IISSEN 1 ! !
Wij verwachten clus allo .b.tmor!@ion zomlag, 15 januari op
do training.
Ca.
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Voor do niouwolinson et volg~~de:
Dv contributie wordt op do trälning voldaan .on bedraagtg

CONTRIBUTIE:

'"

1

9 - 11 j.
12-+G16 j.

11

17 j.

"

~o\ren, \t1~

i1~~tY_\ )I~~·
C.~~ DE -DANSVLOER
·- - ' '----

f. 0, 70 p. mncl.

1, 40

"

)

inschr jfgold f, 1, 50

1~schri~fgeld"

y

~ ~~;_jNIGE PLM!i-'s TE~RELD.

2,50

IS DE
WAAR DE VROUW ZICH NOG LJJi.T YE~·
'
·. '.·
. EiQag;_-e:l!I
--~-·-·•-. --"-Paul Dwight Eisenhower.
EN OP DE TRAINING DAN?
--5WIL.
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OPEN BRIEF AAN GON SN

NEL.

Wat ons a l zo lang boven h o t hoofd. h o oft gohangon, is oen foit goworclen.
· Jullio zijn uit h o t bestuur g otr•::idon. Wij wa.ron or op de v e rgadering allof"maal confuus van.
'
~.··r.~
~
.Toch is hot geloof ik wol bot or zo.
~ l ")) Imme rs, als je als bo stuurslicl niet
. -· ·
· -/ t.~~
'~
.-·!!._ t Tl
f,.J 1""
.t·
r.Jgolma tig op do trainingon kan komen
f ;, ~~l
/Z.. ~~~\
~Ó~~' ~.Nol door haar zakel~jko b o sl?mmo-:
;: 1- :./
(
. ringen, Gon door Rolf JO - vorlios JO
,.;· ., • '},-...., ·~
\J
7i J
-:... ~/ zo gauw h0t cont a ct mot do leClon on
dat kan nadelig zijn VOOr hot VOreni~:::.
. ·.·-. . 1.11 ;:\,.)"
'1.'
' " 1
v
...__
)
_,....'
·
.
.
gingsl
oven.
;"
1
,t·
;
.
Ó
-·.
·
Gon
on
Nol. hoowol niemand het prettig
.1~ / /
-~· · · ~---· ··-··--vond, dat twee zulke symphatioko bo-
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bon immers zo 1 n 5 jaar al hot "Atmod os
lief on l ood" gedoold, wij hebbe n mot
·
elkaar g oworkt, h a rd govvorkt om do voroniging te maknn wat hij nu is, oon
fijn o club, vma.r ruim hondord m-:dsjos hun tr a ining on ontspanning vindon.
Wij hebbe n elkaa rs goodo ho <:ldanighodon govmardoord, clo mi nu or gooclo van olkaa.r g onomon. Zo vormdon vvij o ·::in stork toam van vi e r, dat vooral in do begintijd V'.ln 11 Atmodos 11 onontb.::i orlijk 11vas.
Jammer dat hieraan oen oind moost komen, nogmaals, wij zullon jullie missen.
Nel, jij was het altijd, dio mot oen rus'tigo opmerking - als wij woor oons
boven op d.o kast zat e n - do zaak tot do 11vare pro:portios terugbracht, Gon,
d o altijd accurato socrotarosso, die uit do onduiclolijksto krabbels wijs kon,
nooit i e ts vorgotond,
Nol on Gon, namens 11 Atmodos 11 nog hool vool darik. Wij zijn blij, dat jullie
in do voroniging blijven en wij woton, dat, mochton wij in do toekomst oen
bero e p op jullie doon, dit nooit to vorgoofs zal zijn.
~;

·wrL.
ZIJK8NH03KJ3.
Doze koor rosorv.:;ron wij hot 11 ziok onhoGkjo" nu oons niot voor oen
"Atmocloso.an", doch voor onze HarrL:i, dio na oon poos gosukkolu t o hobben
met zijn kni e , :.ir nu a an g .:; oporoorcl is.
Op 5 clocombor mocht hij hot ziokonhuis vorlaten on nu hope n wij
maar Ifarrio, dat dio na.righ·o icl voorgo ed achter d o rug is on jo or verdor
goon nadeel mot sporten van zal onclorvinclon. Van ons in olk g o v~l - hot
allorbosto to ogowonst.

I'21ilAND l![-:;T Eï}N SLECHT GEWETEN MS.3NT,
DAT SLK G2SPREK OVER HElll GAAT.

Cats.

6

ONZE

F'D~ STAVOND.

Zo "-ls bokoncl, z 2.l onzo jn,a rlijkso foootavond
gohoudon word en op 28 januari in clo grote zaal van
"Cultura", Jansstra0,t, e,anvang 8 uur, toogangsprijs f.1,25.
Ba l na tot 2 uur.
~
·
Aangozien onze bo:rl·o krachten dit jao,r niot beschikbaar zijn Gn ~vi j jÜ.i~ t i~orbancl ~~t ons 1 o lustrum
go
oll voor clo dag will e n komen, liobbon WlJ do shovv-bancl
•
van do "Thorn-wood pl ay ors" mot z~t\.van cl ) t olovisiostor
Noll~ o Balk. goöngagoorcl. Ook zu~"
. on z3 hot bal vorzo~gon.
Gorrio on Willy hobbon clozo lu t .J aa~hot vvork gozion
on zijn hot or ovor oons, zo zijn f
astis . /.'~'
Verd or is or door o fo o stcommi~~o b lotÓ'h dit jaar
maar 1 kion to houclon. M:l.Jnho
. .
· ·
Don Ouden "''"~~}
hooft
s sno lt ok'
on~r ziJn
mocloworking too g ozogcl , t orYvi. or C::.oor "A tmoclo'ir ~ c-n 11 con ~rto terugblik ovor hot afgolopon j é1.
g m7orpon za~wor cl en~ lot progràlnma hobbon
wo zo gostol cl , dat wo vr6 g zull on kunnon..,,cl~nson."
"""- '
ot zal wol ovona ls d~vor-tgo jaron storm lopon.
Zorg clus, dat jo . tij d ' in hot bozit bont v~o ? e,rgsbowijzon, zodat wij
jo niot tolour hoovo stollon.
~ Il
/
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clo foostcomrnissio,
v. Opzooland.

,,
..
\\
. .
al con boot JO in

J llio lan tot o k a ns om dit Jaar

l

.

\~/

Aa1'gozipn wi J \ ogon clio ti ~d
Korststomming zijn, zal or flan do "'-V~~~.~.,oon foos\tl,flijk tintje vmrdon
gogovo n.
... ..._._.,~
:6
In 1961 zu l~y/do volgondo data do contactavonden gohouclon word om 2, 1 6 on 30 Jéinuari _on 13 on 27 f o bruari,
Rob jo clio avonclon vrij, jo bont welkom in hot
g Q. Z)\11. go zaal tjo aan do Klovorlaon.
~
. ..
WIL.

. t:I .

' • ;;:..-~
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SNIPPERS.

.

f~I

Terwijl ik dit schrijf~ hot is zondag 4 docornbor,
/,-. , clwalon mijn ogon naar buiton on wat zio ik? Rogon! !! ! En niot zo'n klein
bootjo. Hot water valt mot bakken togolijk uit do loodgrijze homol on
zelfs d o ooncljos in do Loidsovaart, dio heus niot voor oen klointjo
vervaard zijn zitten droofgoostig mot hun kopjes in hun voren. Achter
is hot al niot voel botor. Mijn tuin staat blank, nog oven on mijn
bollotjos, cli0 Koos zo zorgvuldig geplant hooft, komon bovondrijvo'n__.
Mot do tr a ining is hot al niot vool boter, huilen
geblazen. Tot nu too is or maar óón drogo zondag gowoost on zojuist
hobbon wij oon 11 zaalvacantio 11 van !} wokon achter do rug, vanwege oen
nieuwe vloer! Al mot al, is hot hiot bovorclolijk voor hot contact mot
elkaar.
-trouwens-

7

SPORTKEURING.
Ja •t is bijna weer zover. In januari beginnen wc weer
aan onze jaarlijkse keuringen.
Voor de meisjes, die aan wedstrijden willen
gaan cleelnomen is deze keuring vorplicht. En wie wil er
go en wocls tr'i jclon doen? Trouwens voor ieder lid is 1 t zeer
bolang~ijk . Na za"n keuring weet je zokor, dat ook clo
train.i r.g :r:<:.ot nacleJig voor je is. •t Moot zo zijn, dat
ge on e~.kel Atmoclos-·licl ongekeurd moe traint. · Voor de koste~ bohc of jet hot niet te laten, want die zijn zeer laag
n.l. voor meiojus t/m 16 jaar
f. 2,25
11
"
v•ta 1 7 jaar
f. 2, 50
Opgave onder gelijktijdige betaling aan Botty v. Polen Of
Ria Inoko.
Wacht or niet moe tot op 't laatste nippertje, want clan kan
hot soms eon maand duren óer je opgoroopen wordt on gaan or } ouk:G wocls tri jdon aan jo nous voorbij.
Verdor maken wij je or op attent, dat je, wannoor jo n~ jo
oproep niet opkomt er geon tweodo oproep volgt. Wil jo toch gGk-;ur::l worden,
clan dionjo hot-:.70rschulcligde bedrag \~oer opnieuvv te volcloon. Is ;'.c J_~ chamoli jke gostelc1h0icl zo, dat je denkt, ik ga niet, ga clan toch, maar zog
hot oven t0gon de cloktor. 't Is toch hool norraaa.l ! Afschrijving on dio
roden, wordt ook niot goacoGpteerd.
Proboor or çlus aan te clonkon op cfo eerstvolgende training
geld voo:i;- do keuring moó to nemon.
13ETTY.
VAN HET WEDSTRIJDFR.Ql!!.

4 SEPTEMBER - REGIONALE WEDSTRIJD HAARLE!,1.
Op clczo cloor do H.A. V. HAARLEJK goorganiseordG
weè,strijd ging ook voor onze vereniging propaganclif'ltische waarde uit.
Op do finale 80 W m0isjes n vmron het resp. Jos, lllarian en Cora, die
als 1, 2 en 3 door clo ,finish kwamen. Evonoons tot een goede prestn.tie
kwam B0tty, clio mot oen sprong van 4.91 M eorsto in clo C.klasso word.
Ellen, die buiten meclodinging sprong cleocl hot fantastisch, want mot een
sprong van 5.83 M verbetercle ze hot -Op haar naam staande clubrecord met
25 cm. Al haar sprongen vvaron van clion aarü, dat wij zeker hot vertrouwen
hebben, dat zij cle 6 M zal kunnen halon. Ook Joke Dobbelaar, clie hot o.a.
moest opnemen togen Betty Biljard en Anneke Lovio van ADA, wist zich
keurig 3e te plaatsen mot dezolfdo tijd als nummer 2, nl. 13.3
Rot was jannor, dat Jannie Zwanenburg, die oen
prima race liep in haar sGrie, cloch ·:in · clo dGmifinalo w0rcl ui tgoschakolcl
door een onwilligG voetspier. Cora Wessoling, dio bij het verspring0n
moisjes B met oen sprong van 4.78 2e word, vorbetordo haar persoonlijke
prestatie. Warian van Rhoenen word. hier 3o mot eGn hoel goede sprong nl.
4·Tl u. Loos Voorman liet zien, clat zij heol goed mGt cle discus weot om
te gaan. Ook zij vorbeterde haar porsoonlijko prestatie en bracht hot op
26.35 11.
Do ui tslagon, clio wij ontvingen warf:m niet geheel
volledig, zodat niot allo prestaties ons bokoncl zijn,
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ONZE
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Fï;~STAVOND.
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Zori,ls ·bokoncl, zal onzo jattrlijkso feestavond

l' •\l\';û'-f ~·~~~~~~~":vo~~~~s~;q;t j~~~~~~gi~ ~1~r;r~~~g:~~;~p;~~s

() ~

f .1, 25.

B'11 na tot 2 uur.
"Aang·ozion onzo bc~o krach ton c1..i t jaL1r niet bo/".,jl.--1
'
P
/
-1
cchikbaar zijn cm wij jüist
i~orbancl mot ons 1 o lustrum
gocJ ll voor clo clélg willen k'ó1aon, nebben wij clo shovv-bancl
•
van c1..o "Thorn-woocl play:;ro 11 mot z~li\.. van cl J tcilovisiostor
)
• .
NolliD :Balk go•:ingagoord. Ook z~Uon ZJ hot bal vorzorgcn.
Il
Gorrio on Willy hobbon C.ozo lu~ ~s a2.~p.ot w::irk gozion
on zijn hot or ov::;r oons, zo zijn f~i?tm.f /\ ~"-.
V,;rcl,;r ic or clooY:,'
o fo .; stcoru,1i~\:_;~~,) bv·lotcih cli t jaar
maar 1 kien to houclon.
':\..'-~\."~·' \lu ::-mo lt o k"-.
· ·
.l'1l ijnh7 Don Ouclon ho ·J~t,-~'
,Jnaar z1Jn
moclow::;rking toogozogcl, t.;rHi ·1 er .:..oor t1.Atnoc1....:D ~: :.m 11 0on korto°'torugblik over hot e.fg.o lop '.; n j'l,8 t;:::\mrpon za~wor,1..on~. 1ot pro;-1~nrnn. hobbon
wo zo gost ,J lcl, dat v:o vro g zullon kunno~c1..;;~pscm.\.'~.
'
·
'
. ot z!.11 wol 0vomüs d·~vo 1ig0 Jnron storm lopon.
~org clus, clat jo tijd' in hot bozit bont v~\'oc-~:--.ngsbowijzon, zoclat vlij
JO niet t 'olour hoov" Dtollon.
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11

vdo foootcomr:iissio
Opzoolancl.
0

/\1 'f
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la~tnt 0
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1,kans
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om dit jaar

Aa1~gozipn>.:vij t,_o.gon clio ti~d 8.l oon boctjo in
Korststomrning zijn, zri,l or d1111 clo "'..vonc: pon foostoli jk tint jo v-mrdon
gGgovon.
'\_
~~~
In 1961 zu~l~"/ c.1..o volgondo clo.. ta do contactavond.on gohouc1on worcLm: 2, 1 6 on 30 . Jc'cnuari on 13 on 27 fo brua.ri,
HJb je C..io o..vonè.on vrij, jo bont wolkor;i in hot
do Klov :Jrlnn.n.
g:~~go z~altjo aan
WIL.
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SNIPPERS.

Torwijl ik cli t cchrijf, hot ic zonchg 4 docombor 9
l1'\/~è.walon mijn ogon naar bui ton on vmt zie ik? Hogon! ! ! ! En niot zo'n kloin
~\!boot j,J. Hot wat or valt not bakkon togoli jk uit do looclgri jzG ho mol on
zelfs clo oondjos in clo Loidsovaart, dia hous niet voor oon klointjo
vorvaard zijn zi tton dro.Jfgooctig r,1ot hun kopjos in hun voron. Ach tor
is hot al niet vool boter. mijn tuin ct2.:tt blar.k 9 nog ovon on mijn
bollotjos 7 c1..id Koos zo zorgvulclig gcple.,nt h::oft, koucn bovonc~rijvon.
Mot clo tr'1ining is hcJt al niot vool boter 9 huil on
goblF.1.zon. Tot nu too is or maar één clrogo zonè~ag gowoost on zo juist
hobbon 'Nij oon "zA.alvacanti::;" van ~ u okon achtor clo rug, vanwogo oon
niouwo vloor! Al mot 0,1 9 is hQt niet bovorc.:olijk voor hot contCtct mot
olkaar.
-trouwons, ';'
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UITSLAGEN REGIONALE WEDSTRIJD D.D. 4 SEPTEMBER.
80 M. B.
100 L1. A.
11.3. J:-Dobbolaar
1 • J. v. Duffolen
2. N. v. Rhoonon
11.Ver clamos c.
11.1
3. c. Wessoling
1 • J3. v. Polen
A. Pennarts
11.3
BM.
E. Ort
11.3
J. Zwanonburg
11. 6
I. v. Abs
Kogelstoten Ii!P.•
Discuswer12en 11I. A.
Hoenclorclos
G.
9.26
5. L. Veerman
5"
6. J. Bul ton
9.21
100 llI clamos c.
Verspr~ngen T;I.:B.
2. c. Wessoling
2. B. v. Polen
4.78NPR
3. 1:~. v. Rheonen
5. 1i1. v .cl. Bosch
4.77
4 x 80 N.;!?_.
1. ATUODES I - 44.4
2.
Il
I I - 45.8

26.35

Cora - Ineke - Marian - Jos.
Janny - Ansjo - Franny - Astrid.

10 SEPTEMBER TIEG. JEUGDWEDSTRIJD, AIA:STERDJUtl.

80 ln:.B.
1 • J. v. Duff:.3len
2. M. v. Rhoenon

3. F. v. Haren
I. v. Abs

10.5

1 o.8
11 • 2

11. 6

Kogel :B.
4. G. Hoendordos
Ver B.
2. M. v. Rhoonon
11.J. v. Duffelon
13. I. v. Abs
20.F. v. Haren

4.53

60 M.D.
2. A. Plugboer
Kogel c.
8. D. v.d. Kwast
Hoogspringen D.
5. T. v.d. Klinkonberg
6. A. Plugboor
12. D. v. Polen
18. L. Slot

8.6

1.15

't..15
1 .10

0.95

4.12
4.02
3.81

11 SEPTEriiBER REG. VIBDSTHIJD, DEN HAAG.
80 :M. it. B.
2. c. Wosseling

100 M. M.A.
1. J. ])obbÖlaar
5. L. Plugboer
Verspringen dames A.
1. E. Ort

13.13.8

Vorspringon J'il,A.
1 • L. Plugboor
4. J. Dobbelaar
5. c. Wesseling
'100 Ifio clamGS c·.
2. B. v. Polen
Hoogspringen dames D.
3/4 B. v. Polen

25 SEPTEMBER nISTRICTSKAl1IPIOENSCHAPPEN, BEVERWIJK.
Kampioene van N-1Iollaml en Konnomorlancl '
E. Ort
îOO M
11.7!!! EPR
200 l[ 10 24.4

1 "20

Districtskampioensch~ppen,

§~.~>}!~rv (~! :P.9/2:.o

12 . I

~

31.57

D8.l'.L'_<:r:;ioy0r

13.13.8

Vers P,!_~X-:6'.~l-~-.
4. J ._. =io -~·bc:J_eJ1r
6" R, clo 11( .ü nek
10 ,_. 0, Jor-~<:"!:1 off
11 oL,, Plugboor
1

4,37
4o35
4.19
4.18

Kog0lstoto_!l•
5~ A~ Bakker

10.69

Discusw0rpen.
10 A. Bakker

26,81

6. B. v. Polen
10. B.Zwanonburg

M":D.

7" I1" v. Rh o<:m Gn
18.F~

v" Haren

13.9 2. J.v. DuffGlen 10.4ECR
13,9 3. M. v. RhoGnen 10"4 ECR
6. c. Wo sseling 1o.9
11.4
F. v. IIarGn

HoogapringG n M.A .
60 ~P M. D.
10oC, 'vVossol:i.ng 1.32 Î:- A. Plugboer

4" P" v, --::grnoncl

4-:n:-'V;- Poiëll

5, G0 Hoondordos

80 1-1.M.B.

100 M" D.C.
13-~v. PolGn
P.v. Egmoncl

8.5

§p_?_2rWO_~_:po~_l2 ,, :q_ o

Vorspringon D.C.

Dis_<?~or.:p_sm

Beverwi~.

23.22
22.43
18.59

25.82
23 0 61
19 <>'.":'
Ve rspringen 1/I, C.
24: J" IIabrakèn
Ver springe n M.D.
Pluc;boor
21 0 T. v.cl. Klinkonborg
24, Do v. Polen

2:-Ae

!_x 80 1,f " A}.13_,.

4, ATtDDBS I
6"
"
II

42.2 Cora-Joke-1/!arian-Jos.
g.t. Ria-Elly-Franny-Astrid.

9 OKTOBER r:.Im i;'[JLI ER :ï::lOS:~,oQR.,_ VELSBN.
Ja wo h e bbe n hom nu v r:,s t in ons bGzit 9 do zuil voor clo danosostafo tto. Voor cle dor de achtoroenvolgonclo r.12,a l wisten wij ho11 te winnen,
hoovwl 't jarm;ior WL1-.s 9 clat wi j allecm t ogonstnnè. hac1.c1.on van "Hollancl ".
Do pl oeg b Js toncl uit: B.v. Polen (170L 0" D-3rkhoff (1 20 ), 11. v. Duffolon
(100), La Plugboor (100), J. Dobbelaa r (1 20), E . Ort (170).
Tijd: 1 u in. 44,2 soc.
16 OKTOBER, "ATTi10DES PARKESTAFETTE".
Tor oro van uns 1 e lus trum org::i.nisoorclon we op zonclag 16 oktober
eon pa rkostafo tt o 9 welke in one eigen Noorclorsportpark golo pon worcl. To on
we Clio ochtornl om 10.30 uur aan 't we r k togen om <.lo laatst e h::i.ml to l og[;o n
aan het ui t zotton v an het parcours, maakten onz e sor:;ibore zonclagochtonclbui on luchtsprongen 9 want bij deze inspo ctio ontdekte n wo , dat de to belope n paden v an hat parcours or zo fant as ti s ch uitz 1ge n, dat zo ons aan
h eu se sint o l b e..non dGclGn donken. Bovoncli on za t em do weorgodon ons E100 ; è.e
zon schoon zel fs on clat na al c1.i e re go nbuio n v a n clo laa t s t o dagen.
11
-togen-

Tegen 12 uur hadden zich ook de ploegen van cle
overige verenigingen verzameld en kon de wedstrijd beginnen. Er zouden
in totaal 16 ploegen startten, waarc~oor er ,bij_.è!;.e ·"junioren in ~ 4 ''sèriès
on bij "de scmi0re·n in 2 series ~op tijd gelop,e n '2.ouc1en .wo:rden.
,
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In cle 1 e serie rneis jes kwam de ploeg "AT1tlODES l''
als winnares ' uit de bus in een tijd van 59.4 sec.; de ploeg van DE1Lwerd
.•..
2e in 63 sec. rond.
In serie II finishten de meisjes van "HOLLAND;!:"
als eersten eveneens in 63 sec., hetgeen ook do tijd werd waarmee de 2e
ploeg van Atmodes als eerste over de eindstreep ging.
Na loting tussen DE1J[ en HOLLAND I werd DEM tweede,
HOLLAND I derde en ATM.ODES viordoo
Bij de dames startte in de eerste serie ATMODES II.
Deze dames hadden echter ergens moeilijkheden met het estafettehoutje, ·
dat eerst kwam te vallen, daarna werd or te laat gewisseld, waarna dus
diskwalificatie volgde. Heel jammer, want er had, nu j\lllie toch nog als
tweede in deze serie finishten, oen eerste plaats ingel'.leten. Voorts
mag ik nog wel even naar voren brengen, dat het "bochtenwerk" van Martje
een lust wai? om te zien. Als epn crva:ron"bosloopster" schoot ZG n.l. op
de bochten af,
In de twe0de serie was het voornamelijk eon strijd
tussen A.D.A. met o.a. Els Nieuwpoort on Betty Biljart en "ATMODES !",·
"
waarbij de ploeg "A'ï'MODES l" haar meerdere moest erkennen in die van
A.D.A. Want ondanks eon verbeten strijd was het ook voor EllGn niet
moor mogelijk om de enorme achterstand van plm. 35 m. volledig weg to
werken en moest zij Wary Dcnz van A.D.A. met 'n voorsprong van 8 m als
eerste laten finishen. De ploeg van DEM had zich in deze serie aan
deze strijd kunnen optrokken, zodat zij zich in de totale einduitslag
als derde geklassific0erd zagen v66r de winnaressen van cle twee,de , serie.
Na afloop werd in de ,kantine vari H.F. c. "HAARLEM",
welke zowat to~ de nok toe vol was, de pri jsui t:r>eiking gohoudcm. Hierbij
gaf Ria eerst he,t woord aan do Hoer Klaver, voorzitter van afdeling
Noord-Holland. Tonoerste roemde hij hot initiatief van de vereniging
11 ATNlODES" om deze . pa.rkestafotte te organiseren en waarbij hij hoopte
volgend jaar nog meor verenigingen ton strijdtonelo te zien verschijnen.
Voorts zette de Hoor Klaver twee dames allcrgenocglijkst in het zonnetje
t.w. Ali Gerritsen als voorzitster ya~ A.D.A. en Ria als de onze. Door
hun enorme enthousiasne voor c.lo sporiï en voor hun vereniging riep hij
Ali en Ria tenminste uit tot de beste sportverenigingspreside-ntes van Nederland en noemcle deze twee grote specifieke clatriosátletiekverenigingen A.D.A.
en "ATllIODES" een propagamla voor cle a tlot~ek. ·
Na oen spontaan applauis nam Ria het woord on
dankte allereerst spreker voor do wegemec?').üc we-ard~rcnde woorden cm jury...
leden en medewerkers voor hun welwillend.e hu4-p~ Verder f~lici toerde zij
Ali Gerri tsen met haar ploeg voor het behalen van d.e P "J .-beker en
ging daa;rna over tot het uitreiken van de wisselbeker en vaantjes.
Tenslotte betrad ook Ali Gerritsen nog even het
sprekersgestoelte om eveneens de Heer Klaver voor zijn prettige woorden
te befüi.nken, memoreerde cle goede samenwerking roet "ATMODES" en als attentie ter gelego$eid van ons 1e lustrum bood zij Ria een bos prachtige chrysanten aan.
-hiermede12

Soor.: Wev.Abs,

Raadhuisstra~t
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ATTENTIE!!!!
Dozo circulaire good on mot aandacht
lo>îon, or ::?taq.n belangrijke punten in.
Aangezien ~ot clubblad half Docombor verschijnt, volgen in
. dozc ci;rculairo divorso gogovons en moclodolingon.
Op do eorsto plaats wil ik jullie opwokkon voor do training,
wolko wordt gohpudon:
· 's WO~Jil~t?;~S~~1vq~:ps
Indoor ·.~:ra:i..r.\~.nz

's ZONDAGS MORGENS

Flora.school - Florapark b/d Wagonwog
7 .15 u. - 8 .15 u. mois jes t/m 15 jaar
8.15 u •. - 9ol5 u. damos v/a 16 jaar
~ozo training staat o.l.v. Do Hoor H.Joacim.
Toogankoli jk voor mois jes v/a 12 jaar. .
.. , .
9,45 u" aamvozig zi;ln v66t hot hok van hot c.r.o.s.
--~---

n i c t

v r o o

g

o r

o f

1 a t

or

-~----

Do technische leiding berust bij:
do Horen
R.Zijdorveld
- wedstrijdploeg .•
E.v .• d.Mado
niouwolingonploog
· D.Porsi jn
C-mois jos
Voor do wedstrijdploeg is do Zondagmorgontrainipg verplicht
on jo dient Wil of mij to bollen, wanneer je verhinderd bent. Hot .is mij
opgevallen? dat do wedstri jdploog do moest "mooiwoor - ploeg" is' vvant "oi j
do C1 tjos on do nieuwolingon is do opkomst bij regenachtig woor vçol boter,
Wc smolten niet on de training gaat dooro Ook is do opkomst van do wedstrijd~
ploeg in do zaal bodroovend. Donk jo dat jo kan volstaan mot ~Ón training
per wook? Hoo wil jo dan tot prestaties komen? Ook do indoortraining hob je
absoluut nodig. Zonder training kom jo nergens. Jullie zijn verstandig genoeg, probeer dan ook do noodzaak oons tot jo door to laton dringen.
Huiswerk wordt ook hoel dikwijls als 1 n dooddoener gebruikt.
Do opkomst van clo nimuwolingon . on do Cl tjes is VTij goed, toch
mis ik nog vool oude getrouwo gezichten, Wo zion jullie zo graag!. ·Kom
luitjes, stap nu oons vroog jo bod uit on gp. oen frisse nous halon. Jo zult
zion~ jo wilt hot niet mo0r misson on 1 t is hoorlijk gezond. Do meesto
meisjes zitton do goholo dag binnen on dan is vooral zo'n buitentraining
heerlijk vorkwikkond.
·
Verdor volgen hior nog con :paar punten waaraan je jo dient to
houclon:
1 Niemand mag zich zondor leiding op hot c.r.o.s. bogovon.
2 Zorg dus tijdig aanwezig to zijn, want op laatkomers kunnen
wij niot wachten.

3 Hot is ton strangsto verboden bloemen of planton van hot
c.r.o.s. moo to nornon.

Als iodoroon zich aan deze punten houdt, dan hebben ook do bestuursleden
steeds con prettige Zondagmorgen.
Atmodosanen train trouw en plezierig, dat is goed voor je body
on jo geest.
RIA INEKE - DE VOS
Voorzitster.
ATTENTIE!
Wegens hot inleggen van con nieuwe vloer in onze
gymnastiekzaal is or 16 November eoen trainingOf de training van 23 NovcJmbor doorgang zal vinden,
zal op Zondagmorgen ?O November bekend worden gemaakt.
COJJT4.C'I'AVOND H.A. V •"HAARLEM" - "ATMODES".
'

Op 21 Nov. a.• s. zal do · tweede contactavond gehouden 'ijO:rdon in
hot gezellige z~altje· op het sportveld aan de Klcvorlaan. 7 Nov. 1.1. ~ord
do eerste 1JrV9nd ~ohoudon. Jamniorgenoog was do belangstelling van poidc verenigingen go::P~ng, ):lotgoon vmarschijnlijk to wijten was aan hot feit, .dat wij
hic+aan wo ~niè oólta:oè:htid t:nr;tdon g~von, wegens do verregende trainingen.
Op do oont&,q tqv;qnct i<;Prri je je aangon~am vorpozon met tafel tennis - sjoelen damqicn ~ sÄhà.kon en,z~, terwijl gozolligo muziek zorgt, dat ook clo dansliofhobstors aän hun trekken komen. Kan je je op deze datum enkdllo uurtjes vrijmaken, kom çons naar do Klovorlaan.
KOSTEN: GRATIS - GRATIS - GRATIS
WIL.
Zaal open van B· u. ~ 10.30 u.

ER WORDT .GEFLUISTERD •••••••••
dat ••• wanneer je zorgt voor droge
kleding on schoeisel, jo toch
profijt hebt van oen training
·in do regen. ·
dat ••• wo ons ni e t meer verkleden op
"DE BROUWERSKOLK".
dat •• •. wc ons op hot CIOS vorklodon,
maar dat .wc gczamolijk daarheen
vertrokken.
dat •••. do la.a ts te cOntac te.vond vçi.n
dit jaar gehouden · zal worcJ.cn ·
op Maandagavond, 19 December
on dat hieraan oen speciaal
tintje gegeven zal worden.
dat, •• hot oorstvolgond clubblad
uitkomt vóór half Do.comber.
dat ••• copio hiervoor gaarne ingewacht
wordt vó6r 7 Docombcr.
dat ••• wij het zoor op prijs zouden
stollen als wij eens 1 n ponnovrucht van eon van onze leden
mochten ontvangen.
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Officieel cluborgaan der H.D.A.V. "ATMODES", Kon. · Goedgekeurd 23 januari 1961.

I

Secretaresse
: W. v. Abs 1 Raadhuisstraat 50, Heemstede.
Penningmeesteresse: W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502 1 tel: 36910,
Girono.:207689 t.n.v.Penningm.csse v. "ATMOD~S".
Redactie-adres
11.A. Ineke-de Vos, Mr. Jan Gerritszlaan 15 1 1 tel:60761.
Clubarts
N.A.C. Weegener Sleeswijk.
Tekoningen
E. Boona.
Kan Haarlem nog het predikaat "SPORTSTAD'' voeren'(
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Het wedstrijdseizoen 1961 nadert weer met
rasse schreden. Allerlei plannen worden uitgewerkt om het s])izoen zo succesvol mogelijk
te maken •
Toch moet mij van het hart, dat de sfeer in
de wedstrijdploeg niet fel genoeg is, ui tzon· deringen natuurlijk daar ge la ten. Het ec~t
intensief trainen is er bij de meesten niet
bij.

fü;~:ne~u~i:~.~~== =~~~l~ie;~:~·m=~~d!:hul-

~\ -L.-L<j/~t_~-7\ fii\t\.
Doch !'l-1.s gr)ótste oorzaak zie ' ik het feit,
dat onze trainingsmogelijkheden nihil zijn, éên zaal training en één C.I.O.straining is abnoluut te weinig~ Alom in den lande trainen de veren:l.ngen al
enige maand.er+ meerdere .malen per week op verlichte sintelbanen of veldeJl en
wordt zodoencle aan de techniek gewerkt voor de verschillende nummers. Tevens
is dit dan ook de stirrrulans in de goede richting. Als je dan hoort over de
mogelijkheden, die andère verenigingen in andere steden hebben, dan sbhiet
Ler wel eens een vonk van jaloezie door je heen en voel je je als ~ngezetene
van de (nog) vijfde stad van Nederland, met de grootste athletiekdichtheid,
wel erg achtergestelè.
Op bijeenkomsten van co~ches wordt natuurlijk ook onderling gepraat over training en mogelijkheden en als ik het dan
heb over de minieme trainings-gelegenheid, die wij voor onze vereniging
hebben, dan wordt er meteen gezegd, zonder dat ze weten, welke v0reniging
i},c vertegenwoordig "oh, dat is zeker Haarlem?". Hieruit blijkt weer hoe
berucht onze stad op dat punt is, want het is toch wel ten hemelschreiende,
dat wij voor onze training slechts vier maanden van het jaar van de gemeentevelden gebruik mogen maken, waarvan we nog twee maanden de velden moeten
delen met wintersportverenigingen. Als dan ook de beloofde sintelbaan in
1962 nog geèn werkelijkheid geworden is, dan raken wij steeds verder van de
top ,verwijderd.
Ik ben misschien wat pessimistioch geweest,
doch kan nu ook een optimistisch geluid laten horen, n.l., dat onze v0reniging 23 januari 1961 Koninklijk is goedgekeurd, hetgeen wil zeggen, dat we
nu rechtspersoonlijkheid bezitten. Ook dit betekent weer een stap in de
goede richting en is toch zeker een vermelding waard.
Ria Ineke-de Vos,
2
Voorzitster.

TRAININGSWE1KBND BAKKUJ'Jl.

Ja luitjes alles is nu definitief geregeld. Zaterclag, 8 april trekken
W1J per fiets mot ons vijftigen (leclo n, trainers en Kees als vade r van ons
allen) naar jeugdherberg Koning:Jbosch te Bakkum, Het belo oft een waàr
Atmoclesfoest te worden mot cliverce verrassihgen, clie ik natturlijk nu nog
niet mag onthullon, Als onderdeel zal onze jaarlijkse c.+.o.s.-loop in
het bos te Bakkum gehoudyn worden. Het _parc ours zal voor çle C/B meisjes en
meisjes A/Dames nieuwelingen ca. 600 N bedragen, terwijl cle c~ame s en
meisjes van cle weèstrijdploeg· elkaar zullen bestrijden
op de 800 M.
De·deo lneernsters ontvangen t.z.t. nog alle verdere gegevens
en programma. Hot is wel de bedo eling, dat het verschuldigde bedrag ad. f.5,voor 1 april aan mij is voldaan
Sportspullen en een stra lerL.: humeur cla t zijn de
voornaamste atributen vo or het weekend,
RIA.
HET S".3C1IBTARIAAT 1;IELDT:

NIEUVv'E LEDEN:

De meisjes, wiens namen in het vorige clubblad Z1Jn gepubliceerd, z1Jn in
"AnIOD3S" opgenomen. Wij hopen, dat jullie v'üo jaren trouwe l eden zullen
bli jvon,

Voorg :; s t e ld. als nieuw' lid:
M~

Bastiaan

E. Busser
D. Bultrnan
I. v.c'ce Bijl ·

L. v. Geern
Lo Glatz
A. Hon±gn
R. Hoops
M. Hopman

5-8-46
18-12- 47
17-7-44
15-11-45
11-7-44
6-7:-46
4-12-36
26-9-45

C.Konings

J. Lips
J. v. L0ouwen
R. Rosenhart
E . v. cl. Linde
II. Sto ep

R. Stremming
N. Teerling
m" v. Waarde

25-9-42
12··3-49
17-2-41
1-3-48
25-4-41
3-1-40
12-4-44
28-·10-'40
16-3-45

NI3ffil§_ DO~ATEll!tS ~

Wi jkhuizcm
S, Ileeksma
H. v.d. Berg
E. v. d~ Outtenaar
Ni~

J .• Sni jdor-Kn.eynsberg
P" Lagondijk-v. Egmoncl.

SPORTKEURING:

Nog niet alle leden hebben zich opgegeven voor de sportkeuring. Deze
is 0chtor ho el bel a ngrijk, want ni emand mag cleo lnornon aan wedstrijden , zonder
een medische goedkeuring.
f. 2, 25 t/m 16 jaar
f. 2,75 v/a 17 jaar,
TRAINING:

Zaaltraining Floraschoo l

1

s woe nsdagsavonds

o.l.v. E, Ort 6.45-7.45 j eu gdpl.
t/rn 15 ' jaar
(7.45-8.45 wodstr.pl.
o,l.v. H. Joacirn
(8.45-9.45 (:1..ames v/a 16j.
l

In verband met de paasvac~ntie is do zaal op woenaclag 9
en is er derhalve goe~! a~ning.
lJuiton~rainiEE_

c.r.o.s.
Gem.

('

~\'-..J .

1s

5

april geslote~

zondagmorge ns v e rzamelen 9.40 u.
Centrum 9 Houtvaartpad 9

Kaclc rvorn~ings

o.l.v. R. Zijderveld
E. v.cl.. Nade
D. P0rsijn

wo<lstri jclploeg
ni emvelini;on
j ougclploeg

Attentieg Do training van 1 e Paa s clag vV\Jrclt v e rschoven naar de 2e Paasdag
zondag, 9 april geen trainin~ i.v.m. weekend Bakkum.
PERSONALIA :
ATEOJ)ES-HAARLE}IL[U'vVELIJK:

riari jko Hartstra zotte op 26 januari do grote stap cloor met
Ceec de Boer in het huweli J1c to treden. Mari jko e n Cees
onzo wolgomoendl°' wensen v orgozollon jullie op deze weg.
VERLOOFD:

Thea Takken on Cas Woortman ovorhancligclen e lkaar op 29
januari hun verlovingsringen. Luitjes onze harte lijke f eli ei ta ticrn.
B8S TE SPORTVHIENDINNDN:

Om van allen porsoont lijk afscheid te nemen zou erg bezwaarlijk
zijn e n claar0m maak ik maar gebruik v a n ono clubblad.
Dq k or t e tijQ9 dat ik in julli e midden was 9 was op allo gebi ed
een fijn e tijd, do omgang e n het me e l ev e n mo t elkaar was één, welke ik zelden
v a n een s portvoro niGi ng h eb meegemaakt .
Dit siert c:e v oroni g inc "A tmocle s" en o e n ieder, die op clo zelfde
wijze zijn ontróo in deze vereniging zou make n etls ik 9 zou ~ "_ .
èli t clir e ct orvaron 9 want z,elfs do eerst e tijd was niet
\
·~.
moei lijk 9 daar .de o ~name_c~o o r een i ecler z eer pro ~ti g _was. ~':)\~~-- ~l,
Om cl1 t fel t sp1 Jt h e t me clan ook 9 cla t lk d1 t
\ {~-...,/
nu a ll es mee t misson 9 maar ja, bij v ole d inge n i s do
·~ ,~
z akeli jko kant doors l aggev e nd , h ot goe n mij tot deze
11\:1
......
stap h 0e ft _1;eclw~~gen.
.
.
~ \ ;_-~ \
"
•.•
-"(\'\\
1
1.:ie t m1 Jn b 0 ste wense n v c or Jullie allen vo or .
1_"';.,_ 1 .._,l~...:,. ,~
1961 wil ik clozo a fsche i clcbri e f boGimlit,;en en ho o p
J.-- ,~!_"'
.·~ ï:""""'j-~-4,\;.
_.~S. -·--·'
~~:;.. " _ \\
~·julli e op de s portve l è.e n nog v e l o malon t o ontmoeten.
..,,-· ,/ ;r~- 1
;
·
/r.:)\~
Sport gr oe t ert.}../~-- · .. .
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ANNIE BAKKER)

rit~· '.~.'-·

c::'JVOND"SN VOORW3 RPTiiNg Geel vestje mot kort e mouwe n - gympjes
nings j a ck - klein wit shirtje - das.

,;;;....;;...._

CONTRIBUTIE:

VAN DE F'~NNINGM::2 ~STER"JSS:C.
aspiranten
f. o, 70 per nmancl
m'.: :isj on t/m 16 j a.ar"
1, 75 11
"
11
11
damos
v/ a 1 7
;i
2 , 25 11

4

'j kloin

trai-

- de c ontributi e -

De contributie dient aan het begin van de maand op de training voldaan te
worden. Kun je tijdelijk niet komen, even een berichtje of telefoontje
(36910) en het wordt opgehaald. Gireren is ook mogelijk. Gironummer
207689 t.n.v. de penningmeesteresse van "Atmodes".
BEN JE AL IN HET BEZIT VAN:
embleem
f. 0,85
Atmcdesinsigne
" 1,A voor je trainingspak gratis
Atmodesbrcekjo
f. 2,75
spikeszakjo
Il
o,60
broekje en zakje tijdelijk samen voor f. 3,25.
Alles verkrijgbaar bij Wil.

DE FEESTAVOND ANDERS DAN ANDERS.
28 januari j.l. was het weer de dag,
waarop de jt:.\arli jkse feestavond werd gehouden. Dit
jaar had men hot plan opgevat eens van hot traditionele programma van do vorige jaren af to wijken.
Dit gedeeltelijk omdat men het dit jaar zonder
enige getrouwe medewerkers zou moeten stellen en
wat do andere kant betreft men wilde eens iets
anders prob~ron. Maar wanneer mon mij naar mijn
mening vraagt on ook dio van vorschoideno andoren
of hot werkelijk hot succes werd wat men ervan
verwachtte, dan is hot antwoord ronduit: "noen".
Maar niettemin waron er toch hoogtepunten op dozo
avond to bospeuron. Do aanblik van do zaal bood
in ieder geval als van ouds oen fo8stelijko sfeer
Nadat voorzitster Ria Ineke haar wolkoms-speech had gehouden, word de
avond geopend met con vlotte doclnmatio van Magda Koels, waarmoo zij oen
terugblik wierp op de gebeurtenissen in hot Atmodosbostaan van hot jaar
1960. Hieraan werkten o.a. moo: do winnende ploogon van cle TorW~rve-jougdpl.
Atmodosbosloop on werden gohulcligd voor hun goedo sportprestaties.
· Nienke Hartstra verzorgde op charmante wijze hot nruzikalo slot van deze
opening. Hierna word door clo rnodowerkstors alle oor gebracht aan de tckstdichtores on regisseuse van dit frisse oponingstaferoel.
Vervolgens kwam do Showband "The Thormvoodplayers" o.l.v. Jan Doornbosoh
met zang van Notty Balk ten tonolo om hot vordoro programma van de avond
te verzorgen. Hoewel de muziek on do zangnummers apart genomen zeker niot
slecht genoemd kunnen worden, rrêct mij toch van •t hart, dat hot geheel
van hot programma tegenviel, hotgoen ook in de zaal duidelijk merkbaar was.
E6n on andor was dan ook zeker te wijten aan het feit, dat de aanblik van
de Band orgonvorzorgd was on daardoor oen rommelige indruk gaf, iets wat
men toch van eon showorkostjo wol anders mag verwachten.
Do Hoor don Ouden onderbrak hot bovengenoemde programma verscheidene
minuten om ons van enige meostorlijke - helaas - woinigo stukjes tekenkunst to laton moe genioton.
Na dit alles werd één zoor enthousiaste kicnrondc gehoudon 1 waarbij
iedereen eon aanslag op de uitgebreide prijzentafel kon plegen.
-toon-
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Toen was de tijd aangebroken om to dansen. Voordat hot zover was,
vond er ochtor nog oen vervelend incident plaats, waarvan "Tho Thornwoodplayors", wolko ook do dansmuziek zouden vorzorgon, dool uit maakten.
Gelukkig hooft rnon van dit voorval in do zo.al weinig of niets gemarkt.
Dogenen, die van doze band, ontdaan van zijn leiding, overgebleven waren
hebben alles in het werk gesteld om toch nog goodo dansmuziek ten gehore
te broncon on d.it is deze monson buitongewcon goed gelukt.
Als ik zo over 1 t geheel op do avond terug zie, dan zou ik persoonlijk
en naar ik hob gehoord, met velo andoren do foostcommissio met haar
modoworkors/s t;ors vvillon vorzookeng "Probeer hot hot volgend jaar weer
zolf, het gooft iets fris. Juist dat wat con sportvereniging zo goed past.
Het hindert niets al sluipt or eens een klein foutje in, m~ar hot gocft
sfeer. Succes on tot hot volgend jaar! 11 •
'1.10NNY J ANSMA.

..

' 'FINALELIED.
(tekst W.v. Opzoeland, zang Nionko Hartstra, melodie Clementine).
Word je mollig, steeds maar dikker,
Heb jo soms adomgobrok.
Bij groen-wit overwin je alles
, Meld je aan, hot is niot gek.
Rob je last van stijve botten
Of con stroeve nare spier.
Welaan kind, tob dan niet langer,
Heus je plaats dio is dan hier.
Rofr. Bij Atmodos, bij Atmodes
Bij Atmodes moot jo zijn,
Soopelo spieren, stevige body,
Levonsvrougdo, slanke lijn.
Wil je vochten, lekker ronnon,
Wil je ocht oons trainen gaan.
Juist do vlotte, die zijn welkom
AtmoQos zio jo op iedere baan!
Dames, moisjos van schoon Haarlem
Zit niot langer in eon hoek
Maar kom zondags vlot na.ar Cios
In oen trui en lange broek.
Refr.

's woensdagsavonds in do Flora
hebben wc Harrie, wat oen schrik.
Hij laat ons bukkon, draaien, rennen
vindt ons lui on voel to dik.
Rob en Donnio on ook Evert
zijn.stoods 's zondags op 't appèl.
Ga jo bij die knapen trqinon,
Nu, dan voel je je spieren wol.
Re fr.
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Want .he-t is zonde van jo zondag
Als
jo uron ligt op bod
(
~ "'-" ~ t ~~ ~~·~
Pak je spullen, ga naar bui ton
\ ~)'1,,_; .: "~
'~
-~-~Û \ En hom daar flink opgezet.
"~ Ji't,,/fA >- , "'-i-~· ~
\~:~'~t_.:,~ .t: , .,
,.·\Want wij zingen hier do glorie,
\
'y/"'
.
.
/
:van do sport on atletiek
1
;/Y
/ ~/ Want hot klinkt in onze oren
\l.//~
~~//. Á
Alo weldadige muziek!

"

JJ.

~ "-~f
"-r\

-

·,

Refr.
\

(

\\ /__,.J ( - '-.JJ

BEDANKJE.

Ifag ik vanaf deze plaats ieder, die mij met do organisatie van
onze feestavond hoeft geholpen, hartelijk bedanken?
Dank zij jullie allen, kunnen wij weer terugzien op con goed
gesle.agl "ATMODESFEEST".
Voor do noisjos van hot "tonoelgroepje" oen extra bedankje voor
de leuke attentie, die jullie mij hebt bereid. De repetities waren erg
gezellig on ik hoop, dat, wanneer ik hot volgend jaar woor eon beroep
op jullie doe, je oven spontaan zult mooworkon.
WIL.

WILLE1iITEN KIJKT DOOR EEN ROZE BRILLETJE.
Wij schrijven 23 februari on volgens do statistiek hebben wiJ in
februari do zachtste dag van deze oouw gehad. En mot hot voorjaarszonnotjo
worden ook wij optirr~stisch on bekijken alles door-Gen roze brilletje,
not als do horen van do haute couture, die voor het komende seizoen allo
tinten roze als modekleuren voorschrijven.
Tussen twee haakjes, mijn bolletjes zijn gelukkig niet verdronken,
ze stoken al nieuwsgierig hun k opjes boven do aarde en blikken verwonderd
omhoog naar do mooie blauwe homel.
Wij blikken niet omhcog, doch kijken vooruit on dan zien wij,
dat het nog maar even duurt, of wc zitten volop in do
wedstrijden. Hot behoeft oigenli jk ""niet moor go zegel to
worden, maar vooral voor do wedstrijdploeg; sla geen
/7'~~.
training moor over! ! ! ! !
_A"~~ :~:·'~~)
Wij zijn anders me or dan tevreden over die
~~. . .
training, zowel op hot C.I.o.s. als in clo Flora\~/--~,\~~
-:; -·'
sch~ol. Vooral do jeugd is in grote getale aan~,.: ~~~- '.~Y'~
wozig. Hot oorsto uur 's woensdagsavonds hebbon
"-~''l}. ~""' .
11
we gewoon invasie! Voor jullie eon 10 mot eon
.l("~p"·•.,,,._,\'.\\1\
griffel (on con zoen van Harrie). Trouwens' nu
'\ .
1
we gospli tst hobbon, zodat do wodstrijdploog on
~- f '\
a.f .p. con apart uur hebben, traino~ wc allemaal prettiger. Do wodstrijdathleten (on Harrie) kunnen hun h1'v~•/Jphalon, torwi jl do training voor clo
nieuwelingen tenminste bij to bonen iso
Ook "CIOS"trainors Rob, Evert on Don verstaan de kunst om clo ploeg
te binden on do trainingen aantrekkelijk to maken, getuige do fijne opkomst on do gozolligo sfeer, die or 1 s zondagsmorgens heerst.
Do feestavond hebben wc ook weer gehad en wie dacht, dat wc dit
jaar eens con makkelijke avond zoudon hebben, hooft zich deerlijk vergist.
7
-wc-

r - .H
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De foostavond~mbben wo oük.weer gE;Jhad en wie dacht, dat we dit jaa.r
eens een makkelijke avond zouden hebben, heeft zich deerlijk vergist.
We hebben nog nooit zo'n "zenuwen" avond gehad.
Als we niet zo op ons qui vive waren geweest, was de hele band van
huppel gegaan en haddon we kunnen dansen op platen. Het volgonde jaar zullen wo tenminste alles op alles zetten om weer mot een eigen cabaretje to
komen, een finale heb ik in ieder geval al, de rest zal er tegen die tijd
ook wel zijn.
Dames, van het vele geschrijf is mijn roze brilletje beslagen, ik zie
alleen Bakkum nog maar, doch daar heeft Ria al over geschreven. Ik wil alleen verklappen, dat de voorbereidingen van dien aard zijn, dat het
oergezellig moot worden, als ik alleen al denk aan die zaal met 40 bedden,
lachen lui!!! Jammer, dat het maar een week-end is
Atmodessanen, ik moet er weer een eind aan breien, dus tot een volgende keer.
WIL.

Ook deze keer mochten we weer een gewaardeerd voedingsartikel van
de hand van de jullie allen bekende juffrouw Henn:irg ontvangen.
VOEDSEL - DE DRON VOOR PRESTATIE.

nr. 3.

Dit is het derde voedingsleer-artikel, dat je nu loe_st. Omdat or
tussen hot eerste stukje en dit bijna oen jaar is verlopen, haal ik de
belangrijkste punten nog óven naar voren.
1ste art.: het is onmogelijk tot uitzonderlijke prestaties te komen als
de voeding ook maar een enkel keertje eon mankement vertoont!
Men dient dagelijks voldoende vlees of vis of ei te gebruiken
en dan nog minstens twee plakken kaas! Het is dunkt mij
nauwelijks nodig te herhalen, dat door jullie per dag driekwart liter melk gedronken moet worden, of in de vorm van
yoghurt of karnemelk of pap gebruikt moet worden.
2de art.:

In dit artikel werd behandeld de noodzaak van een juiste bereiding. Ik noem nu niet wéér alle punten op, maar wil er w~l
op wijzen, dat in deze tijd van het jaar, zo dicht bij het
wedstrijdseizoen, de bereiding van groenten en aardappelen
niets te wensen over mag laten.
Zoals altijd in hot voorjaar is de engelse spreuk "one apple
a day keops the doctor away" nu niet meer juist!
Het moeten nu twee appels worden, graag nog aangevuld met een
(desnoods halve) sinaasappel!

En nu het beloofde klontje suiker.
. Als je je eon gewichtheffer voo~stelt, dan weet je wel, dat deze r.ian
met behulp van enorm krr:i:ohtige spieren in s"taat ïs heel zware gewichten
op te heffen. Als dez~ man in plaats van gewichten grote zakken kolen versjouwde, zou je dit spierarbeid noemen. Maar alles, wat jullie op het
athletiek-veld doen,. zoals kogelstoten, speerwerpen, hardlopen of hoogspringen, is ook spierarbeid .
Je we et zelf bost, dat je met slappe spieren niets beginnen kunt. Je
hebt krachtige spieren nodig om spierarbeid te kunnen verrichten.
Dus: door spierKRACIIT kan men s:piGrARBEID verrichten!

8
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Om krachtige spieren to krijgen moet men dagelijks serieus oefenen,
maar men moet zich ààk dagelijks goed voeden.
Zéér belangrijk zijn hiervoor de eiwitten (komen voor in: vlees - vis
ei - molk - kaas) en zouten en vitaminen (uit groeten en fruit).
"Waar dienen dan toÖh vetten en suiker voor?" zul je je afvragen.
Dit zijn de twee brandstoffen, welke men tevens nodig heeft.
In ons lichaam verbranden deze stoffen on behalve, dat we daardoor de
juiste lichaamstemperatuur behoud.en kunnen we arbeid verrichten.
Su:i:ik.er en meel (tEmmen koolhydraten genoemd) worden in het spijsverteringskanaal afgebroken tot o.a. GLUCOSE. Glucose wordt heel makkelijk
in hot bloed opgenomen en dan naar alle delen van het lichaam getransporteerd. Ons lichaam houdt echter een klein voorraadje glucose in de lever
en de spieren vast.
Is deze voorraad door la!}_gd;urige krachtin_§ljl.9.:.,nning, zoals di:it bij
wedstrij~~-r_ort kan vo orkomen, opgebruikt, dan moot zéér snel suiker worden
aangevoerd" En nu wordt suiker héél snel in het bloed opgenomen en naar de
spieren gevoerd - die dus weer oen krachtinspanning kunnen leveren of er
meerdoor kunnen gaan (marathon-race b.ve)•
Een klontje suiker over een halve citroen gewreven is een probaat
middel om op wedstrijden het uiterste to kunnen geven en meteen niet al
teveel dorst te krijgen. Want je mag echt niet zo veel drinken en eten op
een wedstrijd, daarover een volgende koor.
Jullie hebben natuurlijk allemaal die originele das gezien,
dio Willy v. Abs hoeft gebreid. Nu hieronder v olgt het
patroon.

BREIPATRGN VOOR DE ATMODES-CLUBDAS.
I3onodigdheclen.
3 bollen donkergroene wol (naar gelang
do gewenste lengte),
i knot witte wol.
Stoek.

Do

originele patentsteek.

1 recht 7 draad naar v or en halen, 1 averechts

afhalen (niet breien!), draad naar voren laton
en 1 steek recht breien, dan weer 1 steek
averechts afhalen enz.
Vol gende pen zie je, dat er allemaal lussen
zijn ontstaan, die brei j e dan in één me t de
r e chte steek .
Patroon.

Ongev" 15 cm. groen, 4 pennen wit, 2 pennen
groen, 2 pennen wit, 2 pennen groen, 4 pennen
wit, dan weer 15 cm. groen.

De lengte wordt aan j ezelf over gelaten, dus je breit
maar door, he t is h eel makkelijk en breit erg vlug.
Brei ze a llemaa l!
Willy.
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DE SPORT!

Het sporten is eon moeilijke zaak,
want er zijn nog geen sportvelden in de maak.
Ach ja~ er bestaat nog oen plan,
dat or in 1962 oen sintelbaan af kan.
Nu den~t r.1en dus maai',
dat komt wel voor elko,ar.
r.aaar onze v0reniging zit intussen
on zou bopaal de person~n wol levend lusten!
Want 1962 is nog zo ver weg 9
en waar moet cm wij ons verkleden, zog!
Ons bestuur zit met de handen in het haar,
la ten wo dus helpen met elkao,r 1
Tot we hebb en eon twoedG thuis 7
waar we îs zunclags in kunnen met man en muis.
Ineke.

(N" b" Dit was goschrevcm v66r we cle
nieuwe klooclruimte hadden).
Or.:ISI,AG CLUBBLAD.

Een verandering lrookt do sleur. Zo willen wij de omslag van
ons clubblad, waar wij 5 jaar mee gedaan hobbun, eens ve±anderen.
'Zijn o~ onder do lezers/lezeressen van dit blad ook mensen
met eon arti s tieke aanleg, die een nieuwe omslag voor ons willen ontwerpen'.i'
Gaarne wordon deze ~ngowacht bij de redactie.
VAN IIET W8JDSTRIJDFRONT.

DUALl'AEE 1r AT!!lOJJ/;8-IIOLIJANDIA (HOT'l1ERDfJll ), d.d.

11 Ji/IóI - .HEMELVJJ1.HTSDAG.
·-

.

Laa. t :'.. ecloreen deze datum vrij houden, wan~ alle juniores
en C--:D dames : cbc medisch gekeurd zijn, kunnen aan deze vrndstri jd cleelnemef"., Ir. :r.o·t; v clgcmdo clubblad komen alle verdero gegevens over deze
~ualmeet

~c
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Ned. kampioono
1~ E. Ort

. 10 bestè prc s tuties
ii

1960._._______
12.1
11.7- Amsterdam

1 oo M.
7-8-60

1~

all8r ,-t;i j Cl ::m

---·--"--·····Ned~

4/6 • E. Ort
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80 M. HORDEN.

25 beste prestaties
aller tijden

11/14

N. de Vries

1954.
VERSPRINGEN.

10 beste prestaties
25
Il
Il
all er ti j chm

7

E. Ort

5.77

12

E. Ort

5.77

4 x
5 li.THODES

100 M ESTAFET'IF..

54.100 N.
------

JJfüGD

25 beste prestaties Ned. meisjes 1960.
18-23
JQ Dobbelaar

12&8
600 M.

10 beste prestatien
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L. Plugboor

VERSPRINGEN.

20

25 beste prestaties

L. Plugboer
SPEERWERP1'JN.

25

best~

8

VfQGtaties

J. Dobbelaar
J. v" .Duffelen

A~ de Bruin
T. v. Gi jlswi jk

L. Plugl:;oer

C. Wes8eling
Fr. v. Haren
I. v •. Abs

200 M.
E. Ort
De

o"
M"'

E.
M"

Polen
Berk11.off
v" r1 " Bosch
v" d ,=- Ploeg
Wijkhuizen

Vr

8 .2 A
8 .4 c

.8~5
8~5

B-

c
c

8.5
8.5 A
8.6 '.l3

8n7

J3

809 I3

24.27.9
280}
29.30.2
30.6

J.v. Duff elen
M. v. mi.e onen
J. Dobbe2. aar
c. Vlesselinb'
I. v. A>::s
M.v. Duf fe.le .
Fr. v. Haren
T. de Reus
A. PenYJ.arts
L. Plug boer
J. Zwanenburg
400 1;1.
B. v~ Polen
T. Bouman

1 • 6 .8
1"8$5

80 lil HORDEN.
E. v . c.l . Ploeg
M. Schippers

13.2
14.2

10.4 B
10,4 D
10"6 A
10-. 6 B
10,7 I3
10 ,8 A
10.9 I3
11 • 1 D
r1o2'Il
11 • 3 A
11..3 n

100 M.

E. Ort
J$

Dobb~).afl:r

Be Visser:

o.

11. 7
12"8 A

13o5 A

13.6
Borkhoff
- M6 v. Duffplen13.6 A
: L • Plug boer
13"6 A
Il. v. Polen
13.7
I.Dankmeyer
13.8 A
To )Jouman
13.9
P. v~ Egmond 13.9
800 u.

r . ... ...,.....,..
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31.77

10 DES TE ·PHESTATIES "i\ TMODES".
80 J.[ ,

·60..
- . -JA:.
-~

A. Plugboer

I. Dankmeyer

I3. v. Polen 2.40.4

600 M M.A.

__ __ __

L. Plugboer 1 .48.2
100 Y.A JiDS .
"

E. Ort

1o.7

VERSPRINGEN.
,.,,
;:,..
.1.J

&

HOOGSPRINGEN.
-

~

E. Ort.
1 • 51
I.v. Abs
1~41 B
C. Zoidors
1.36 A
C. Wesseling
1.32 B
O. Berkhoff
1.30
M. Doons
1.28
M. Wijkhuizen
1~26
A. d& Bruin
1.25·c
n. v. Polen
1.21
A. Sutherlancl
1. 20 B
J. Zwanenburg 1.20 D
HOOGSPRINGEN M.D. HOOGSPRINáEN DAMES.HOOGSPRINGEN M.C.
ë:°""Zelclers
1 .36 E. Ort
1 .51
A.de Bruin
1 .25
IJI.'Boons
1.28 Oo 13erkhoff1.30
T.v.d.KlinkenR. de Muinck 1 • 25 M. Wi jkhuiZerll. 26
· berg 1 • 20
I. Dankmeyer 1.25 P.v.Egmond 1.21
Y. Aster
1.20
i.~. Dalman
1.23 13.v.Polen 1.21
A.'.Plugboer
1.15
Il.'V. Polen
1.13

5.83
'.).04·A·
4.91
4.85 D. ·
4. 78 B
4,76 A
4.75 A'
4. 70 D
4.67 '
4."60 13

~r

t
.Lugboer
D. v. Polen
l'll. v. Rheenen
C. Wesseling
B, Visser
J. Dobbelaar
I. v. Abs
T. Bouma.n
J.v. ]uffelen

HOOGSPRINGEN M.D.
1 • 41
I. "· .'l.bs
1 .32
C. Wci::s-elin~
A. Pennarts
1.31
A. Su"bherland 1e20
M. v. ·Rheenen 1.20
1.20
J.Zwanenburg
J. v.Duffelen 1.20
1.20
G.Hoenclerdos
1.20
A. Jongejan
DISCUSWERPEN M.D.
A" Pennarts
25.79
G. IIoenclerdos
24. 6.1
23.06
Mo v. Rheenen
J. Bulten
21 .13
C. Wesseling
20.92
SPEER M"Il.
~esseling
27.93
M. v. Rheenen 27. 41
23.17
J. Zwanenburg
22.13
r. v. Abs
20.11
A. Pennarts
KOGEL I I KG.

E. Klaassen

DISCUSWERPEN.
A. Bakker
31.115
L. Veerman 26.35A
A. Pennarts 25.79B
G.Hoenderdcs 24.61B
M. Boons
24.01A
H. de Graaf 24.- ·
E.Zwanenburg23.90A
E. Ort
23.77
J.· Dobbelaar23.65A
M.· v.Rheenen23"06B

DI SCUSVVERPEN M.A.
L. Veerman
26.35
M. Boons
24.01
E.Zwanenburg 23.90
J. Dobbelaar 23.65
L. Plugboer
22.97
.SPBER L1.A.
I. Dankmeyer 31.77
I. Schroot
24.35
J. Dobbelaar 23.87
R. de 1.foinck 22.65
E.Zwanenbure; 22"07

u. c.

8.93
8.76
A. Plugboer
8"62
F. v. Gijlswijk 7 .86
M. Teerling
7.52
§PEERWERPEN.
I. Dankr.ieyer
31.77
T. Blauw-v •Waveren 29.11
C; Wesseling
27 .93
27. 41
M•v• Rheenen
P. 'v i Egr:ioncl
26~49
B.v,t Polen
25.61
R. Ineke
2"'t42
I• Schroot
24"35
J. Dobbelaar
23e87
J, Zwanenburg 23'17

D. v.d. Kwast

A
B

Il
A
A
D

l{OGEL III KG.
M.den Ouden
G.Hoenderdos
c.wesseling
J. Bulten
M.v. Rheenen
KOG--r;:L III KG.
L. Veerman
L. Plugboer
J. Dobbelaar
I. Schroot
c. Zeldera
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M.B.
10.64
10.45
9.96
9.82
9.37
M.A.
9.99
9.84
8.89
8.72
8,09

DISCUSWERPEN DAMES. 5
31.11
H. de Graaf
24.E. Ort
23.77
A. Kools
22.71
A. Jonker
21.25
SPEER DAMES.
T"Illauw-v-Waveren
29.11
P. v. Egmond
26.49
B. v. Polen
25. 61
R. Ineke
25.42
M. v.d. Bosch
20.46
KOGEL IV KG. DAMES.
1 ·1 • 01
A. Bakker
E. Ort
8.64
H. de Graaf
8. 61
A. Jonker
8.225
M. Wijkhuizen
7.95

A. Bakker

100 M. DAJVrES.
E. Ort
o. Derkhoff
n•. v. Polen
T. I3ouman
P.· v. Egmond
80 M. M.D.
J. v. Duffel en

M. Y• Rheenen

c. yYesseling
I.v. Abs
Fr. v. Haren

11 • 7
13.6
13. 7
13.9
:13.9
10.4
10.4
10.6
1o.7
10.9

VERSPRINGEN M• .A.
L. Plugboer
5.04
B. Visser
4.76
J. Dobbelaar
4. 75
c. Ze.lders
4.54
s. Beft)ksma
4.49

5 BESTE PRESTATIES IN DE DIVERSE GROEPEN.
200 M. D.ANES ·
100 M.M.A.
12.8
E. Ort
J. Dobbelaar
24.B.
Visser
B. v. Polen
27 .9
13.5
O.Derkhoff
28.3
M.iv. Duffel en
13.6
]11. v.d. I3osch 29.L. Plugboer
13.6
E.v.cl. Ploeg 30.2
I. Dankmeyer
13.8
60 M. Jn:.c.
VERSPRINGEN DAMES.
E. 'Ort
A. Plugboer
5.83
8"4
n. v. Polen
.A. de _Bruin
4.91
8.5
T. Douman
T.v. Gijlswijk 8.5
4.67
D. v. Polen
8.8
M.v. cl. Bosch
4.59
E. Klaassen
M. Kools
9.4.34
F.v. Gijlswijk 9.-

.

VERSPRINGEN M.13.
--· 4.85
M. v. Rheenen
c. Wesseling
4.78
r. v. .Abs
4.70
4.60
J.v. Duffel en
T. de Reus
4.46

VERSPFINGEN M.C.
.A. Plugboêr - rr. v. Gijlswijk
A. de Bruin
E. Klaassen
F. v. Gijlswijk

4.39

4.37
4.24
4.23
4.14

ER WORDT GEFLUISTERD •••• ,
Dat •••••• er op een contactavond bleek, dat wij enige oliebollenexperts
bezitten.
Dat •••••• de nieuwelingenploeg niet'meer haar oude getrouwe benaming wil
voeren, doch de "A.F.P ers" (Altijd Fit Ploeg) wil heten.
Dat •••••• Gerard Moolenaars van de H.A.V. Haarlem niet erg goed op
"tafels" kan blijven staan en passant Mevr. v. Duffelen een
kaakstoot gaf.
Dat •••••• Willemien en Ria op' de feestavond leterlijk en figuurlijk achter
de muziek aan gingen.
Dat •••••• Ellen voor haar goede sportprestaties en Magda, omdat ze voor
de vijfde maal me·ewe'rkte aan cle feestavond, gehuldigd zijn.
Dat •••••• de embleems in geen geval gewassen mogen worden.
Dat •••••• sinds Olga aan het studeren is voor heilgymnastiek en massage, we
er weer een "persoon" bij hebben, aan wie we nu met een gerust
hart de diverse ploegen kunnen overlaten.
Dat •••••• we jullie vriendelijk doch dringend aanraden in de zaal gympjes
aan te trekken want
Dat •••••• we 's woensdagsavonds niets anders doen dan pleisters plakken.
Dat •••••• Hilde clubkampioene is op hot nummer: spirometer, ze haalde 5000!!!
Dat •••-."..
2_o maart de laatste contactavond gehouden wordt.
:Dät •••••• wanneer jullie allemaal één lid aanbrengen voor de Caritas-loterij,
we al een stuk in de goede richting zijn.
Dat •••••• de fluisterpluisjes altijd het eerst gelezen worden.
Dat •••••• we echter hopen, dat het verdere verenigingsnieuws ook jullie aandacht heeft.
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7e jaargang ne. 38
april 1961.
Officieel cluborgaan der H.D.A.V. "ATMODES", Kon. Goedgekeurd 23 januari 1961.
Secretaresse
W. van Abs, Raadhuisstraat 50, Heemstede.
Penningmeesteresse: W.H. van Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502, tel.: 36910.
Gironr.: 207689 t.n.v.Penningm.esse van 11 ATTuIODES 11 •
Redactie-adres
M.A. Ineke-de Vos, Mr. Jan Gerri tszlaan 15', tel.: 60761.
Clubarts
N.A.G. Weegener Sleeswijk.
Tekeningen
E. Boons.

MET DE WEDSTRIJDEN IN HET ZICHT
Mei, dat betekent voor ons het ingaan van de zomertraining, dus het werken
aan de techniek van de verschillende nununers.
Mei, dat betekent ook opening van het wedstrijdseizoen en voor ons Haarlemmers betekent het vooral een trainingsachterstand van minsters ~weG ~aa~den
op verenigingen uit andere steden door de ontbrekende athlei; :'..e~ '.',cc.r;r::t . da.7. ie.
Die twee maanden moeten wij trachten in te
/
halen, maar dat kan alleen door een regel'
matige en intensieve training.
.'/"
Op een trainingsavond past alles in elkaar
en geen onderdeel mag je daarom missen,
want dan is het effect weg. Dit wil dus
zeggen op tijd komen, zodat je het inlopen
en de vrije oefeningen niet mist.
Een zeer belangrijk punt is ook je kleding,
ben je niet in het bezit van een trainingspak, train dan in trui en lange broek, korte broekjes zijn, buiten de wedstrijd, voor
een athlete uit den boze. Om alle nummers
goed onder handen te nemen heeft de Technische commissie een trainingsschema opgesteld,
en worden per avond aan twee of drie nummers
,
speciale ae.:'lctacht besteed, waarvan iedere
KLQ.d 1no
Atmor'lcs<ta:r , 'Ü tblinkster of niet, profijt
~
ka r t1·c.~<.1c~ n •
.Q_m_l·~-~-2~~!. eaan we gezamenlijk inlopen en daarna volgen de vrije oefeningen
voc?:: < J.L) ploegen, daarna spli tson we in:
Jeugdploeg
o.l.v. Donnie
Nieuwelingen
o.l.v. Evert
Wedstrijdploeg: o.l.v. Harry en Rob.
Elke ploeg gaat dan aan het lopen, starten enz.
/

Voor de technische
dinsdag:. Harry
Rob
vrijdag: Harry
Rob

nummers is het schema als volgt:
verspringen
kogelstoten
discuswerpen
hoogspringen
speerwerpen

' s woensdagsavonds speciaal voor de meisjes die voor deze training uitgenodigd zijn G'.stafette- en hordentraining door Harry.
Zij die in de ploeg van Evert trainen kunnen dus, als er een bepaald nummer
als specialisatie beoefend wordt, hieraan ook deelnemen.
2
.J

Wij vortrouwen 9 dat jullie allen zullen moew0rkcm 9 zodat we door sezamenlijke inspanning tot een goed resultaat zullen komen.
Ria Ineke - do Vos 9
voorzitster.

H~T

s-scn;.:;TAHIAAT MELDT:

De moisjes 9 vàn wio de namen in het vorige clubblad ZlJn gepublicoerd 9 ZlJn
in "ATî1fiCDES 11 opgenomen. Wij hopon 9 dat jullie vele jaren trouwe loden zullen bl:i. jven.
~~.~-t_~Jld

als nieuw

li~:

C.A. Bruyn

L.G. Ifi. Janseri

5- 5-1932

r/1.S. Jansen

E. W. do Bruyn wrn lfolis

en Ifari ok 0rke
r,1 .J.J Diklrnboom
l'li.A. HG i ke ns
0

T. Kor ten

9- 7-1947
27-1 2-1 937
19- 1-1931

TE. II . Striokwold

J. W. Za ndberg

21- 6-1946
21- 4-1943
2- T- 1944
19- 1·-1929
18- 4-1 945

TRAINING:

1.~3t in;;ang van 2 moi b·3 gint de zomertraining en komt de CIOS- alsmede de zaaltraining to ver~all on.
's Dins J agsavonls ; sportvel d Kl ev orlaa n 7 - 9 uur (alle ploegen)
11
11
1 s Wo ensè!agr:iavoncls:
7 - 9 uur (we~ stri j dploeg)
11
11
's Vri j clagsavonJ.::; :
7 - 9 uur (all e ploege n)

PERSONALIA:
Op zaterdag 22 april hebbe n Willy t 0n Bosch en The o Kensen e lkaa r het.jawoorcl gegev en .
Namens bestu.ur 9 trainer s e n l ecl : m wens en wij jullie toe 9 dat h e t huwelijksbootje ~ang on ~istig mogo v ar enl

CONTRIBUTIB: a spirante n
me isjes t/m 16 jaar
dames
v/a 17 jaar

f

0 9 70 per maand

Il

1 9 75
2 9 25

Il

"

Il

Il

Il

De contributie moe t Q.P de training worden voldaan. r v, r rn ... .
v. r ' .· <: <
traini ng k omen 9 ev en be l le n (36910) of een briefj e .3C:/)1()
e n je contributi e wo r~ t thu is opgehaald .
Verder kri jb' ik no ~ v a n vers chillende me isjes geld
van foto 1 :::; 9 broekje s en embl emen. Willen jullie
dit zo snel rno t;e l i jk voldoen? Bij voorbaat bedankt.

· ooor
~
h cl e n t l· JU0
· 1 l lJ
· 'k ni· e t op d e
Kun Je
oms t ana' i· ~.e·

3

BEN JE AL IN HET BEZIT VAN:
f 0,85

embloem
Atmodesinsigne
" 1 ,A voor j :~ trainingspak GRATIS
Atmodosbroekja
f 2,75
srJikoszakje
Il
o, 60
broekje on zakje tijdelijk samen voor f
Alles verkrijgbaar bij Wil.

1

T PRAATJE VAN

3,10.

WILL~MIEN:

Onze wintertraining is weer verloden tijd, en het moet me van het hart, we
zijn moor dan tovreden.
Werd. ète (;y;k·)n s·t. op het "Cios" g ood bezocht - pluim voor Evert, Rob en Don de za2J. ·i~::.0 0::.YJtr,g hoeft a11G verwachtingen overtroffen. Do s:pl:i.tsing in wodstri;/:g·n(iCJ- en nieuwelingen is oen sur.~c:Js gebleken, wat betreft do training,
het con i;;:,. c,t cusscn clo leden onclorlini; raakte echter wel een be0+,je 7-oek.
Eet n,·Jot Harry echter wel e cm c;-enoer;en ,doen te horen, dat do iY\dO'Jrtraining nog r._.: :ioit z.o druk bezocht is!!!!!
En nu sté..an we vlak voor hot wodstrijdsoizoen, waarin we moteon maar
starten met de cluelrnoet Atmocles-Hollandia... Do Atmodesanon die al een poosje
meeJ.open vmtcm het 9 dit zijn de echte Atmodoswedstrijden. We verwg,chten dan
ook eon groot aantal leclon ~ Holla.ndianc:m aan de start. Doo je niet moe 1
dan toch in gro ton getale naar cle KlcvGrJ.aan
om je clube3noton aan to moedigen. HolJ.andia
hooft e8n f J' issn sterke ploeg 9 we kunnen dus
best wat morele steun gobruikon!
Tot de ouders van onze meisjes tenslotte~
Kom naar do veTrichtinbon van Uw dochtGr
1
kijkon 9 wij stellen de belangstelling van
U zeç;.r o:.o pri ;:js.
.~,- :.'1 ~
Over onG EportwcckGncl kan ik kort zijn, want
1' t·- !---:-.1 !
.
'
f :-1
'
l
' ;J l•/l
11 '
•.
or zijn on~ ~ e leuke verslagen binnengekomen.
Ik 1vj J e:ht ~; :;:- Y\amens hot ber3tuur ieder die
,..,.,, _".
meegew·~3:c: t :;_~;? ·b:Jdanken voor do wi;fze-waarop
zij hcb~en mnBgnw0rkt om dit experiment te
doen slëLg c1. ·we waron een grote gezel li ge familiu 011 C~ We~den ceen groepjes gevormd.
OnzG b0dueling 9 het onderlinge comtact tussen
'
11
bestuur, train0rs en leden te verstevigen is
volkorne~1 ge:::laa,gd en ik geloof cla t dit voor
een grcc't <1001 te dar.tken is aan Harry, Rob,
·~ .iEve:rt on Don. 9 do laatsten moeston rcspectic,'~
·1
•
veli jk uit Breda en Bolsvvard komon 9 dio on"
1
ui tpu'~tolij:z waren in het bedenken van a l l e r , 'À;
lei spelen en spellatjes.
( \ ;~,
Ook voor Nienke een pluim, die keer op k~cr _;__.,..;-~ j ~), ! j~
iedcn-ccn cloor haar louk gi taarspcl en frisse
J ( . _ ] ) ! ($.<~~~·~
zang in con vro 1i jko stemming bracht.
'1-/) j-;"1; ,{ , ; l " ;'/: . >< x;
Over de bosloop cli t nog. Hoewel we na eon
Y /"
-., . _ '>-.
practisch slapeloze nacht allGsbohalvc fit
~\~~~'-,~~~~
aan de start verschenen is or gaon athlote
~·~
~'."'...

se1L..<Y211

9

1

1,

1

6

'

!'\

V\

'\1

-r['//,1

!J§J •\'·- -·

4

/

,-:._

uitgevallen. Dat er diverse dames on meisjes (waaronder ik zelf) binnengepraat moesten worden, mocht de prot niet drukken. We hebben zelfs de kracht
opgebracht om 1 s morgend no g óén en 's midda gs anderhalf uur te wandelen.
Over co nditio go spr0k en!! ! !!
Dat wo ni e t a ll emaal tot do eerst e n hoorden was t e begrijpen, er zijn
nu eenmaal s nc ll o on mind er snelle damo s . Prob e er echt e r st oed s jo persoonlijke pros t ;:;, t::. e s t e ver bo te:;re n on l a t en we vor dor da nkbaar zij n , dat we mee
ku_I::r:i_o_n. doen 7 Gr zijn or hornlc n l on, nee cllüz e nd 0n, die door co n of ander
li ·Jh:'.rno l i jk t;obrek noo it eo n s port kunne n b0oe f 0nen.
En owda t i k d e pon op :n:i.. j n nous he b gokr eg0 n, wa t betreft do 10ngtc van het
stuk 7 ei ncli G i k n10t cle ';glo cclvoll e " woorde[1 uit h et kr 01q;:o·1 C j 0:-it - een variatie op hot ro e i en , rooi e n enz. - on waarvan de laat s t s ~ ~ge l vooral uit
volle borst werd meogezongr: m, mijn bi juragc aan de clulll.l ad .
Wil-r
Fietsen, fietsen, fietsen, langs di e lange weg 9
Fietsen 7 fi a t se n 9 f io t sonj all ornaal b a~d onp och!
Fi 3ts en 9 f ~etsen 7 f ietse n 9 d o r og2n v~l t ~~ ar ncer 9
Fiotscm~ f :'... ut ;:rnr. . ;1. fiet~' ent Vl/E :DCSN ILJ T N') G EJ'!J!T KEER!! ! ! !

OMS LAG CLUJ3J3LAD:

- - ----··· "- -~ --

In ons vorig clubblad hebben wi ,l cevr rv1t_;Tl of er onder onze leden artistiek
be c;aafcle n schui1 G.en, die e e n ontvio r 1) w.ild on me.ken voor onzo o r:1 sl~g.
Tot o p hede n mu0h t on wij sl e ch t s t v:00 inzend.ingen ontvangen.
Waar b li :ivon -·~ :i s 9 Mar ian 7 J e. n:1~,r e n 0 1.52 ?
To e bopr oe7c n jullie jo k r o.ch t eens. W~. j v er wachten jG inzending spoedig,
zodat ons volGondo clubblad niot zo kaa l behoeft te verschijnen.

Sedert 1 april heeft A:tmo des juryl0c; ·m in haa r gelederen.
Na een met goed gevol g afgol erJl oxamon zijn tot officieel jurylid benoemd:

W. van Opzoelancl - de Vos
C.N" van Cpzeeland
C. Dikkeboom

~~.

~,,~

~~ ,/)'

~!\~~\ ·<<-~~

R. ve.n Drunen - de Vries
.
~ ' · ~' r-' __.' I ,,..._
M.A. Ineke - de Vos
' . \" :'" ,' k.: \~ .
T. Jans ma
·,\ "· ~ . ·~: l·,~~:.-·
Hr . van Rheenen
~~·~~:.. , ' .
..
Hr. van Duffelen.
Allemaal onze hartelijke felicitaties met dit succes •
..
"

\,,._/

.· .

! .

IS JE WEDSTRIJDKLEDING HELEMAAL IN ORDE?
Mooht dit niet hat geval zijn, dan zull en wij je tot onze spijt niet aan
de wedstrijden kunnen laten deelnemen.

5

VAN HET WEDSTRIJDSECI@.'_ARIAAT:
BELANGRIJK ! ! ! ! !

BELANGRIJK! ! ! ! !

VOOR ALLE LEDEN.

Voor de eerste maal wend ik mij officieel tot jullie.
Het is do gewoonte om aan h e t begin van h?t wed strijdseizoen
de diverse punte n eens alle~aal door te nemen.
We boginnon mot d o 5l.:::2_~+~:\<-~~!.j: !:l.fi<
J '.e bent niet gerec'üigcl aan v1 0é.strijdcn deel te nemen wanneer je niet medisch bcmt · goodgokourd . Wie dus nog niet gekeurd is, dient zich zo spoedig
mogelijk op te goven, kosten f 2,25 t/m 16 jaar f 2,75 v/a
jaar •

n

.!,g_oc1:_.i_!:1~:

Or1z o clubkl.eding bestaat zoals bekend uit eon groen clubbroekje, wit shirt
met embloem.aen cle linkerzijde, evt. train:i;ngspak mót A op do rug (GRATIS A
bij Wil ve rkrijgbaar ) . ]it tenue is voor alle wedstrijden verplicht.
Overtuig j e , voordat je van huis gaat of j8 alles bij jè hebt, want kom je
op e en wed.s"t:::-ijd on voldoe jo niet aan de kledingeisen, dan zal d.8 ploci::;leidG tcr j e tot haar spijt van deelname moeten uit s luiten. Wij zijn or van
over t vigd , c't a t wij dit wol van je kunnen eisen, omdat do kost e n van broekje
en embleem zoor gering zijn. Eon wit shirt of blouse bezit iedereen wel.
Zorg ook dat je volcloende y_eilir;heidssp~ bij je hebt voor je startnummer
of om eventuele pech te vorholpcm.
jvj ng:
Wanneer j e voor een wedstrijd inschrijft wordt er inschrijfgeld gerekend.
In do regel bedraagt dit per nummer voor B/C/D moisj 0s f 0,15,
voor
A meisjes f 0,25 en
voor
do dames
f 0,35.
Blijf je na inschrijving zonder geldige reden weg, dan moot on wij buiten
hot inschrijfgeld om nog oen boete van f 1,- heffen, welke ook door de
Koninklijke Nederlandse Athletick Unie aan ons opgelegd wordt.
~c_l::__~i

Klass cj ndGling:
Do - J~.7n{î~-;;:n -:-:;;·relen ingecleol d in vers chil l e nde groepen naar le efti j d, terwijl
de 3 (,r i Y.' ,:n D.s"::r pre sta tie vrorden goklas8eerd. Een nieuweling begint dus alti j ·l ::.n ;:c1 ::J-·kla;·so Le i ndeling is als volgt:
o

~:.~-~-"?~~:-~.:::. t

~ - :r.;;··, !-''; ~ JH

C-mo . . f<j

)S

B-m ,_~.lr; j\3 s

A- moicjes

gobcro n na 1 mei 1948 eh v66r 1 september 1949
Il
t ussen 1 januari 1947 en 1 mei 1948
in
1945 1946
"
Il
in 1943 - 1944

w::I:DS .i'I?1J DAG~NDA:

mei
--:;-

6
1
7
11

14
14
21

Ne,t i onal e wedstrijd Bergen op Zoom (Ellen) ·
Regi onal e j eugdweds trijden C/D Amsterdam
Rogt~~ale weds trijden A/B mei s jes en s enioren Amsterdam
I r1t !T3.L:iona le weds tri j den Tourcoing - Frankrijk ( Ellen)
Dm.'. ~.wc et A t :-Jc,de s - Hollandia
NatinnaJc w0dstrijd Den Haag (Ellen)
Nï ouw0 lingenclag Velsen
Na tiona l e wedstrijd Rijswijk
0

"

.,. .•. .î ,

~n-i.

zes districten ontmoeting Rotterdam
open Amsterdamse kampioenschappen
FrarJn-ijk - Nec1-orland (Lilloi Frankrijk)
open ALlstordamse kampioenschappen
nationale wedstrijd Amsterdam.

4
14
18
21

25

J?:i.:·· ~r~~c. -t.i 8 r::~en.?ien~

13·-l:.-··- -···-···c-"~::"~---·-- D-C

100 l'JI
290 Til

12.6
26.-

400 rn
62~800 f/Î
2.20.80 NJ: J:.0:>'.'don
12.6
vers j)r::_r..,·;on
5.30
"! .48
ho0cs)J:·:ü:c0n
disc··"1 :~ ·1 "~:..""7in11
36.spOG:::'VJCJl' )O n
3).koge l s-:~:i-i:cn
11 . 50

13.2
27,2

13.8
29.-

2.2(c-

2.35.-

14. 2

5.-

4.70

1, 42

1.32

28.-

32 .31.-

27 .-

9.50

1o.50

Voor de g0edo ordo vermelden wij onderstaand de klasse waarin onze dames
zijn c;epls..atst.
100 M
200 M
400 M
spo er
ver

o.

füJrkhoff

r. Dankr.ni jer

M. van fu :C:felen
J. Dobh 0_1. :::. ar
H. do (! i'·:::: a :~.'
J. HOVJ t:"\::.:.r:l
M. Ko o.1_:::
E. lh :.
B. v-:i.:n Tol_en

c
c
c
c
c

c

J3

B

A

c
A

c

A

A

c

DUALM8"8T HOLLANDIA -

11 moi

c
A

AT1110DES~

K~cve rlaan

Ja luitjes op bovengenoemde da tum zijn we gastvrouw en ontvangen Hollandia
uit RottGrdam, Dit moot worke lijk eo~ ~portfes tijn worden.
All e ./:_ tmodosanen kunnen c1e:3lnemon. Voor de jeugd wordt een driekamp verwerkt 9 waarvan de eGrste twee op e lk nummer voor de punten tellen.
Ook onze aclspirantjes kunnen hun krachten meten met de Holland.ia-meisjes.
Ook clo dames C en D komen aan bod. De volgende nunmers zullen worden
verwerkte
60 ril
ad spiranten
ver
60 lil 'i' twee
meisjes
C
-numwors, te kiez en uit: v er, hoog, kogel
Il
Il
Il
80 M T
B
ver
kogel
discus
Il
Il
Il
100 M +
ver
kogel
spo er
A
Il
Il
100 M +
dames
vor keuze uit discus
speer.
C/D
Verder estafettes voor allG ploegen. 12 UUR AANWEZIG ZIJN - Aanvang 1 uur.

7

vooral van de zijde der ouders stellen wij ten zeerste
op prijs. Dit ie voor hen dan tevens een prachtige gelegenheid om kennis
te ma.ken met "ATMODES".

~elangstelling

BETTY •

~ ' \

. Op ons weekend mochten wij diverse reacties ontvangen, de leukste
twee hebben wij · geplaatst.
HJ~~Tfo];'.[J;~'.P 't'E BAKI(UM. ( 1 )

D :~r
";iv, ··

. .\j'\,-_')

_:> ·-;;;J~:1
e'f:):-v · ··' "' \
~- .

Q
)

G

1

{/·:;.-;· \
~~\\
\•' ~ '
(
l ,... '.\ ; '\
\ 1 <> •
·! '• \ \

~ 1 : •• '

1}J

\j ·'

Als je dit vel'.'s1agje leest, ligt het weekend al weer ver
achter ons. To oh zal iede1"een die meeg0we ust is het zich
no ('; goeè kunnon he:'inneren en deze t woe l un ~;:e L.?,gon n5 ei:
g o.nv-; v 1:: rge -~ 0r""
J:i zie ·: )::3'1; alJ.emaal nog goed voor je: ee!l la np,E. rij
:flc:i t so21de munsjes 1 ri jc~end in Noo:i:-dell ,jke r :i.cht inr;. We
O'). :':'f en, e:r is g 0cn raq-on -te bespeureti O i'l <10 zo:.L s :::h i;jn;
iz _ ·; • ' c • !
·" 8 ·- .), ~ •

~L \ '-".~.:; ;; ~:illernien"~an kop"zijn we al gauw in ~n-kkum~ ~o

1 ~• -..~-~\; 9 n g a.h0rb9:::.'g l:i.gt ae.n clo grote weg, m3.al' a:::.a:r r"ch-i; c:r
1/
'\.i:'lJ. j -:; r:iie t s 'J. rtd.ers dan bossen en duinffn~ EeeT":;_ijl:!
Tot 6 uur mogen wc rr"lt droge kelen en on:i.gszir..s knorrond <J rra.g on :,~or.d.clarren.
Na het co:rveo( ! !) kunnen we weer op onze lauweren rusten, wat sommigen betreft tenmins t e. Wil je niet blijven zittori, dan kan je achter de j.h. du
beontjes J..cs{Sr)oj_en. 1 s Avonds komen we helemaal goed lost' J3ijna iedereen
geeft ::i e ·c s ton boste, hetzij zang, voordracht of pantomime on wat niet vergete.n _nag vro:i:-6.en, is de gyr.maGtiekdemcinstratie van de 11 lonige" kcurploeg
van .A~l';~OD:P. S i> iUle oefeningen verlopen zo~1.der ongelukken en worden me:t het
grootste 6ema~c ge;l aaL:l; , zoals b.v. de bekende halve hoepelo. Ook bij de
andere ÇGfc n L 1r;en hoox- je geen gezucht en gesteun, alleen zie je enkele
flink scl10l-:-k encl c schouders (het gn,ro:lg van ingehouden gegrinnik).
Willem:l. en h <:"Li:"': t :'. Jè8ns clo diverse v0orst<ülingen mooi de gelegenheid gehad. ow nic~uw e taJ. eDter. to cn·:;c1.ek,-:::en voor Cle .fe e s tavond.
Om een u ur of 9 lc1Jr::ten C:, e 1 ~kcln~; rs 1 ' m·1t le:r.ke ~ e cho colademelk. Wel een
hoerart t j ::i y:a a:,, c~ vo or de je1~ gd:-.ur 1.Jur g ou ue:-d !
De ev o:x~. ss·.e., t vrasc.li jk :rh~ & 'rc: or·oi j cm yoor·da t we het weten is het bij
el ven" 1C:.0 rr.: 0 11 C:"e.Y-kt im tuur J i j i.': a.a n oon. bRLe.a~li jk warm bed en een "stille"
nac.Lt -~ H'.l.<"t :r :r.1·L ,jn ;.Je!': t3~i. wa.t ·1;~1-:: d .<..-t t ece .1.,Ee:r.st k r '5.j ,'':0 n ~-ff, ·::;o z:oa.k Y:t n e.d :8 l u 8 po':~ :om 1 ma.ar nog lang na hun vertrek
bli ;j f t h(:-J ~ 1c::~,:~.:i. u :-ig ., Ov0:::<.1 l h oo:r Je g12kla:pper vain tanden (dit eoht3r van
de kO Ll ,i e n. r··e,,; , ,~,s, c:ek8r;n ç,~ o:n kcle kre7.3n van mensen clie slapen willen.
Vooy: v ü c n :i. ~} :,et uJ.'.NG or vroeg G.a g en je hoort benauwde gespr ekken OV8l' de
600 - 'm '.3 \.i·~· !VL J i ~ m~ iede:!'ee:n li.gt na d3ze afstanden op ape g ;:;i.pen, buhtü ve
Dieneko V3n PGl en, die als eer~te bij de 13/C meisjes over de f inlAh komt
en da:;i.r :'la ;::iet nog evenveel fut terugloopt, alsof ze een kleine wa~1cleling
achter de .t.'Uf,' h e eft. Helga I3uis won de 600 M. van de nieuwelingen:ploeg.
Tussen Jos en ~farian was het een hevig gevecht aan het eind van de 808 M.
Marian moest tenslotte het onderspit delven, doch voor beiden werd dezelfda
tijd afg0drukt. En wat vmor een tijd voor dat parcours! Fantastisch ! !
Voordat we weer naar de jeugdherberg gaan, maken we nog een wandelingJ
zo kunnen we weer wat op adem komen. Ook •s middags worden de benen weer
op proef gesteldl we wandelen een eind en doen ergens in de duinen enkele
spelletjes.
8

"',: ,(j
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Om een uur of 4 gaan we naar Restaurant Borst, waar de prijsuitreiking
plaats vindt, Dezo keer waren het niet alleen de eersten, die een prijs
krege:n 9 m:'lé'T ook de laatsten werden verrast met een "poedelprijs".
Na een vo :.:-~~-i:;roffelj_ ~k dinér peddelen we weer te.rug in de regen en na een
pittig g:ivigetje zi.t-Gen we zo wee:i:' ~-n de muggenstad.
Ui_ t :nEJ,:-'rn 'rö.n alle deel:neems ters, kan ik weJ. zeggen, dat dit weekend een
enorm sucees is geweest en we dit het volgend jaar hopen te herhalen.

---- --·---··-&.0_.c~ _E:~L:s jes
D.v~lolon

Mll.GDA..
B/Q_

2.20.4

M.KoeJ.üe.n
2.2lc2
T.v ~ d.Klink:enb. 2. 2:t. 6
L. Gla. tz;
2ci22.E.Bro.sser
2.23"2
A.Ronsenbrink: 2c28.6
S.K::..:ster
2.23.9
E.M0rtens
2.31.W.v.d.Pol
2.35. 7
J.Habraken
2.37 .P.de Jongh
2.52.8

60_C?_)1L,~~-~~MeiE..,i.es A Nisuw. .~.O.Q,_J!_.._~edstri jdploe~
;;· .v ,I.it~ff01.en
2"40~1
H.~uis
2~11.L. i8r T-I ors t
l!l.voHi:.eenen
2o40~l
2.17.6
L.Konj_r,gs
2o20,2
13 ., v ~:Polen
2 • 43 o 4
T.v. d (;.AP.r
2.21.8
I.v.~bs
2.50.-

I.v.d. Linde
M.~1essels

W.H0eb~m

w.v.0-pzeeland
w.v •.Aè8
G.Peb8sma
J .v. cl.. Laan
T.v.d.Werf
J,Staf

l3AKKUM

2.22.3
2. 23 .4

E.OT·~

2"2604
2"26"6

A.Psnnarts
N.Hartstra
A.Jonker
J.Dobbelaar
R.de lfoinck
L.Veerman
O.Berkhoff)
C.v.Thiel )
J.Hovestad
A.Volgers
T.Jansma
L.v.d.Vosse

2~29.9

2"31.3
2.38.8
2.40.4
2.42.3

M~Kaols

2.50.4
2.5406
2.55,2
2.55,4
2.58.2
2.58.7
2. 58. 7

3.--.3. 2.8

3.3.3.3.9
3.9.2

3.25.2

(2)

Zaterdagmiddag om ongeveer 2 uur vertrokken 50 goedgenn.itste Atmodesanen
op de fio-Gs naar een voor velen ouboLend doel, want lieve mensen laten
er liede:..l zl ;in, die ni.et weten we.ar :LJ~kkum ligt. Bakkum, da,,t. heerlijke
oord va:1. clu:.~0n~ bos en met oc~'1 ·bee-'c je lopen - stranà"
\:ii 'iidi
De ui tgezochto :;;>lek voor. een bos- en duinloop van reRp.
/ ~ ' \
600 - 800 M. (mot za.nrlerigo lünè ~rnissen). In ieder gw.-al j ~ · )J,
om op het vertl·ek terug te k'-'T'."on~ reden we in eon encrme /\ ~/ )
file de Rijksstr3.at·.veg af onèe~c deskunidge leiding .
". #'!
1:,
We arriveerden dankzi j enige stoere koplopers vóór de
1!fi!f!J;'; /
geplande ti jrl bi ;j de jeugr.he:r.-oor g " Daar stonden we op
{._ · }
het erf en vader ·;;ilde get2n m).n:J.ut eerder opendoen
\"_::-r'\·\ ·.i_:Ji.,
dan klokslag vier. 'E:i..nclel:.:. jk v.r&.s het zo ver en werd
'1!-:r.. . -;:,-:i ,r:~:( '
de deur door vac1-erli jl:e hand ontsloten. We stormden ~1' ,,,L:~~. ~ "'=naar binnen en installeerden ons direct in de door
· >,::;..~·' -.·~~,..:-
zonverwarmde zaal.(Ik weet hela".l.s niet of dit in
Kopl6p-jr$.
trekkerstaal huiskamer heet of zo. Daar gezeten gingen onze harten open
en de sfeer diep inademend openden onze kelen zich voor een fikse serie
oud-va.derlo.ndse- en trekkersliederen. Heerlijk!!
La-ter ontdokten we een groot speelterrein in de buurt, waar we v66r en
na de zolf meegebrachte lunch, ons moe geravot hebben. Jagertje en zakdoekje leggen, waren de geijkte spelen.

9

En dan het onontbeerlijke volksdansen niet te vergeten. Kunnen we geen
onderafdeling volsdansen vormen? Het lijkt me een adembenemend schouwspel, die dansende ~tte A's.
Zaterdagavond.
Wat een feest is dat geweest. Het is onvoorstelbaar hoeveel verborgen
telonten er zich geopenbaard hebben op allerlei gebieè.
De onverwachte medewerking van een geringbaard individu, die zijn hand
niet omdraaide om met behulp van vier hoedjes een compleet skatchje in
elkaar te draaien, was bijzonder varmakelijk. Waar deze heer in uitblonk
was het stukje van de roeiende mannetjes van de visclub en de juffrouw
zonder badpak op latten. Het refrein wat hij hierbij steeds zond, is de
schlager van het weekend geworden. Zoiets van: Roeie - roeie - roeie,
op het watervlak.
Kortom de avond was buitengewoon en de chocolade in de pauze deed het goed.
Zaterdagnacht.
Nadat alles in pyama. resp. nachthemd gehuld in re hospitaalbedjes lag - en
dat heeft een tijd geduurd - begon het alom bekende geroeeemoes, gegiechel
en geschreeuw. Dit bereikte het hoogtepunt bij het binnentreden van spoken
met "verlichte" gezichten. Maar na een half uur rondgedoold te hebben dropen ze af, het effect was toen verloren gegaan. Het .heet, dat deze naoht
"een nacht wakend en vol ergcnis" is geweest.
·
Wat echter helemaal niet nodig was geweest, wa.s het gevloek en getandenkna.rs van enkele halfslapende dames. Een overduidelijk bewijs, dat een
mens in nachtrust zijn controle kwijt is.
De nacht heeft niet lang geduurd, want om zes uur ongeveer gingen de kerkgangers uit bed. Dit was een directe aanleiding voor
de jeugd om de weinig .soezende athletes wreed te
wekken door middel van kussentjes. Ractie??? Nihil,
dat was jammer.
Zondagmorgen 9 uur. Trainers,en bestuur gingen de
baan uj.tzr:itt:=m voor de roemruchte 600 en 800 M. De
andere fris gewassen gezichten, waren op het erf samengeè.romcl om te zonnebaden, toen plots de troep
"vreeGdel:Lr;gen" uit de herberg stormden, gewapend
met 11..1.ids~-:-~ok-:.;rs en een fanatieke volksdans demonstree:rde. 1{,s t het oog van een leek zag ik er iets
Hongaa:::-s in. 8crrun:i.ge liederen werden vrij vertaald,
maar dit w rd erbij gezegd, dus dat was niet zo erg.
Het moest je ci.us niets verbazen, c'..at ja er iets hoorde va.n: "Ma.i, Ma.i, Ma.i,
d'r is skorum liai".
De terugkorr:st vn::-i c.l' officiële baanui tleggers maakte een einde aan de tango,
die net gevolsc~anst werd. De .M ikes werden verzameld an op ging het na.ar
de baan. Het wc.s een magnifiek parcours, hoewel het enige mensen haast de
laatste adem heeft gekost. Dit was merendeel eigen eokuld, want wie loopt
er nu voor zijn plezier 800 meter??? Critieken en boze brieven komen op de
redactietafel. In ieder geval was het een fijne wedstrijd, waaraan een
ieder sportief heeft deelgenomen.
Zondagmiddag
De wandeling in het bos -want de wandelkaarten moesten benut worden- waartoe pas na stemming werd besloten, was heerlijk. Bij een stop in het bos
hebben we spelletjes gedaan. Ongelofelijk wat een plezier hebben we daar
gehad.
Teruggekomen bij dé herberg hebben we de fietsen, die tevoren al bepakt '
waren, genomen en zij we naar Restaurant Borst 7gaga.an.
0

-.
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Daar zou cle plaatsui troiking plaats hebben en niet te vergeten het dinér.
Heerlijk was hot 9 vooral die glibberige pudding met vruchtjes.
De toructocht was uitermate triest, hot reeende namelijk voortdurend, maar
de humeu-ren loclen or niet onder.
Om dit weekend samen te vatten in oen paar punten.

HET WAS FANTASTISCH!!

! !

We danken de organisatrices •• Onze grote dank ook voor de trainers, die meegegaan en nog gekomen zijn.
HET GEBOEKTE RESULTAAT: een goed contact tussen de ploege~ 9 wat onze groenwi tto kleuron ongetwijfeld ten geode 1aoet komen dit wech11:; ';_, ~'.hioizoen.
Daarom als laatste punt: Ons aller stem verheft zich 9 voo ' (--l"l herhaling
volgend jaar.
OLGA. ,

ER WORDT GEFLUISTERD •••••••••.••
Dat •••••• we 11 Mei allemaal naar de
aan te moedigen.

~leverlaan

tijgen, om de Atmodesanen

Dat •••••• er Atmodesanen, 'n Atmodesmoeder •n Atmodesvader druk bezig zijn
om de Hollandianen een attentie te bereiden.
Dat •••••• Kees 's Zaterdags al wenend huiswaarts is gegaan, omdat hij van de
vad8r zijn sigaartje niet mocht roken en "niks mocht".
Dat •••••• hij

"-G

Zondags toch weer

vr~lijk

met ons aan de lunch zat.

Dat •••••• al zu:::..len we dekens op onze hoofden moeten sjouwen, mee gaap e9,
W8 z:i.jn zowat uit bed gebibberd!
Dat •••••• de volgende keer iede~een een briefje op haar pyama moet spelden,
w&aro~ staat, welke maatregelen wij moeten treffen, wanneer er
gekn~rst, gesnurkt of gepuft wordt.
Dat •••••• RarrycRe terugweg de afstand Ilakkum - Haarlem wel twee maal heeft
afg0legd, omdat hij overal assistentie moest verlenen.
Dat •••••• Willy van Abs een acrobate is op de fiets, want dat ze het presteert om snel fietsende feilloos een regonkapje met haar voe~ op
te vissen.
Dat •••••• Anneke Jonker heeft meegedaan aan de verkiezing "MISS I3RTL" 1961
getuige de foto in de Telegraaf.
Dat •••••• ze dat helemaal stil heeft gehouden,
vinden.

11

wat

Wij toch echt niet aardig

-..
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Secretaresse
: W. van Abs, Ra~dhuisstraat 50, Heemstede.
Penningmeesteresse. W.H. van Opzeeland·-de Vos, Leidsevaart 502, tel.: 3691 O•
Gironr.: 207689 t.n.v. Penningm.esse van "ATMODES".
: M~A· Ineke-de Vos, Mr. Jan Gerritszlaan 15',tel.60761.
Redactie-adres
: N.A.C. Weegener Sleeswijk.
Clubarts
Tekeningen
: E" Boons.

VAN DE VOORZITSTER.
Nu het wedstrijdseizoen weer in volle gang is, kan ik een terugblik werpen op de afgelopen twee maanden. Tot mijn grote spijt moet ik
echter constateren, dat in vergelijking met andere jaren, het aantal deelneemsters aan wedstrijden erg klein is.
Natuurlijk zijn e}'.' diverse meisjes, die hard moeten blokken voor
hun examen of overgang, doch naar verhouding is dat toch een klein percentage.
Het zijn altijd dezelfde meisje"s, die inschrijven.
Meisjes van "ATMODBS", waar blijven jullie? Het mQet op de
wedstrijdvelden de mensen duizelen van de groene
~,~-:0~
broekjes en A's. Kom nieuwelingen schroom niet ook
rC _ <,' "1.')
eens mee te doen, want juist op de wedstrijden
l, J .
-~~
krijg je de routine, die je op de training nooit zal ,f,'>5' ~
~~-~-·
leren.
1
~
~-Slechts een enkeling is het vergund meteen '!"' ) ~
l .·\
in de voorts te gelederen te eindigen, maar daar gaat \~\. \V:~~
~·,'.··&
:x:·•:'·\)~
het1och niet in de eerste plaats om. Het gaat om
Fv,

''

~=i~~:o~~nz~~f~o~e!e~e~~~f:~s~~~c~e;e~~~!n~~~~~

•'
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·\;::"V~~:. . ~~

horen, want vijf Atmodesanen, die altijd trouw en
~~," ·' _
serieus trainen, hebben clubrecords geevenaard of
-~
verbeterd. Ellen, Marian den Ouden, Marian v. Rheenen, Jos en
onze felicitaties. Jullie capaciteiten kennende, weet ik, dat er nog
meer uit kan komen. Onze wedstrijdploeg heeft een verjonging ondergaan.
Diverse meisjes uit de nieuwelingen on jeugdploeg hebben de plaatsen
ingenomen van minder trouwe en serieu~e athletes.
Er zijn nog diverse niewelingen en jeugdige athleetjes, die deze
kans krijgen, mits zij door regelmatige training bewijzen, uit hot goede
athletiekhout gesneden te zijn.
20 juni konden jull:te onze clubarts, Dr. Weegener Sleeswijk,
beluisteren ovor o.a" het onë:.erwerp: "concentratie". Erg ja.m:'1e~ w2 s het,
dat v 0 EÜ mG is~es v erstek heb.ben laten ga~n, want zoalP a J -:;i jLI. was Dr"
Wer::..f!:rn:.e:'.' 1~r0 e1' meesterlijk en weet zij op een vlotte e~ prettlge manior
te b00~ e:i, terwijl zij tevens de sfeer in onze vereniging zuiver aa::woel t.
Z:i j :i. r~c~le i:,pc:uiaal de nadruk op hot tijdig instellen t:p een wedstrijd,
d.w.z . b:i.jtijds naar bed gaan, dus geen late fuiven enzo Want door het
dragen van de clubti:mue, heb je ook de verplichting, alles t e geven wat
in ju zi+, en dat kan je alleen, wanneer je jo geheel cp do wo~ s tTijd
conc G~1.treert.
.
Je clubli efde kan je ook tonen, door je medewe!'ld.rio; t e geven
inzake de voetbalpool, dio met ingang van heden ook via 0:~,z8 VP!'Gr.iging
-2-
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gaat lopen, en zodoende mee te helpen de aanschaf van een nieuwe stencilmadine mogelijk te maken.
Elders in dit clubblad kan je in eeh artikeltje van de poolcommissie alle nadere bijzonderheden hieromtrent vinden.
Ria Ineke - de Vos,
voorzitster.
HET SECRETARIAAT MELDT:
NIEUWE LEDEN:
De meisje_s , van wie de namen in het vorige clubblad ZJ.Jn gepupbliceerd 9
zijn in "ATMODES" opgenomen. Wij hopen, dat jullie vele jaren trouwe leden
zullen blijven.
Voorgesteld ~ls nieuw lid:
A. Sondorp
21-9-38
H. Bessolink
B. v. Schaik
2-6-47
28-e _ 1~s
M. Blokker
M. Schipper
10-4...:43
2-1 2=· .'~9
A. Driessen
E.· v. Thiel
17-8-46
M. Muller
M11 de Tombe
4·· i-~ ~.J
15-7-46
E. Pauw
A. Wever
7--':"~ -+9.
12-3-44
18-1 Q.,49
L. Warnas
\
DONATRICES:
A. Warnas
20-2--48
~

'

M. de Boer-Hartstra, H. v. Petegem,

'

#

Hr.Th.Schreu~s.û.Prosee-Takken,

M. v. Rheenen, T. Takken, A. Volgers, Hr.'rh. v. Opzeeland Jr., H. Ar,ends,

R.Striekwold-v. Zijl.

TRAINING:
Sportveld Kla.rerlaan.
s dinsdagsavonds
's wo~nsdagsavonds
's vrijdagsavonds
1

7 - 9 uur
7 - 9 uur
7
9 uur

alle leden
wedstrijdploeg
alle leden.

ZONDAGS NAAR EEN WEDSTRIJD, KOM DAN NIET
ALS EEN DOOR DE ZON GEKOOKTE KREEFT AAN DE START.
MOET JE

1s

PERSONALIA:
VERLOOFD: Onze trainer Rob heeft zich in alle stilte verloofd met
Anneke Groen. Wij zijn wel laat, maar het is van harte gemeend:
een hele prettige verlovingstijd luitjes!!!!!
GETROU'J\Til ~ 29 mei hebben Rina Warmerdarn en John Niessen elkaar voor eeuwig
trouw beloofd. Rina en John onze hartelijke felicitaties en
voor jullie huwelijksbootje een rustige vaart.
GEBOREN:

Op 19 mei werden W.largreet en Gerrit verblijd met de geboorte
van ecm weigeschapen zoon, die de leuke naam "Ronald" kreeg.
Jongens van harte gefeliciteerd hoor ! !!

-3-

GEBOREN: Bij het echtpaar Ort-Schuitenvoerder werd op 26 mei "Rudie-11 als
stamhouder begroet. Volgens de berichten is het een enorm lang
kind, hetgeen schone beloften voor zijn sporttoekomst inhöud.
Jammer voor ons, dat het geen meisje is.
Gerry en Robbert, hartelijke gelukwensen van de "ATMODES" schare.
VERLOOFD:Suus Scheffer en Jan Schaank hebben zich 4 juni op een stralende
zondag verloofd. Suus en Jan, wij wensen jullie een even stralende verlovingstijd toe!!
DANKBETUIGINGEN.
Van de Heer en Mevrouw Kensen-ten Bosch en Suus Scheffer ontvingen wij
bedank · .s voor de bloemenhulde, die zij van "ATMODES" mochten ontvé!-ngen.
t

1

l,4
i

j

ZIEKENROEKJE:
~G_Marian v. Rheenen is voorlopig een jaar uitgeschakeld voor
·1 sport, maar gelukkig blijft ze "ATMODES" trouw en laat ze
af en toe haar neus zien. Marian, we hopen met jou mee,
dat door deze lange rustperiode, je blessures volkomen
zullen genezen.
·
Ook Lottie wordt nog steeds geplaagd door haar enkel. Ook
voor jou onze beste wensen voor een spoedig en algeheel
herstel.
Ml.rijke Boons is verlost van een kwade blindedarm en moet nog
even kalm aan doen. Marijke, vele groeten en tot ziens.-.
.•
\\

VAN DE PENNINGME"ESTERESSE:
CONTRIBUTIE: aspiranten
f. 0,70 per maand
Il
Il
inschr.geld f .1, 50
meisjes t/m 16 jaar
1,75 Il
Il
Il
Il
Il
dames
v/a 17 jaar
2,25 "
" 2,25
De contributie moet op de training wordeh voldaan. Kun je door omstandigheden tijdelijk niet pp de training komen, even bellen (3691_0)
of een briefje en het ge·ld wordt thuis opgehaald.
(\

BEN JE AL IN HET BEZIT VAN:

Embleem
Atrnodesinsignc
A voor je trainingspak
Atmodcsbrookjo
Spikeszakjc
Broekje on zakje. tijdelijk samen voor
Alles verkrijgbaar bij Wil.

f. 0,85
" 1,GRATIS
" 2,75
" o,60
" lL:!Q•

±s JE ATMODESKLEDING IN ORbE ALS JE AAN
V!EDSTRIJDEN :DEELNEEMT, DUS OOK EMBLEEM
OP DE LINKERZIJDE VAN JE. BLOUSE.
-4-

AAN ONZE DONATEURS (EX LEDEN) •

Zijn er misschien onder onze oud-leden nog luitjes, die in het
bezit zijn van spikes en/of trainingspak? Snuffel je kast eens
na, want vooral onze jeugd, die niet zo een-twee-drie f. 30,bij elkaar heeft voor con nieuw trainingspak, wil
het graag van je overnemen. Even bellen (36910)
en het komt in orde.

ZOMER-IMPRESSIES:
Het belooft een stralende zondag te worden. Het verkeer langs ons
huis is, ondanks het vroege uur al vrij druk en het zal niet lang meer
duren of het is vastgelopen. Geen wonder, ieder wil met volle teugen
de zomer beleven en trekt naar bos, heide of strand.
Een vader, die, wat zijn uitmonstering betreft, kennelijk naar het
strand gaat - hij heeft stoer een short aan, waaruit griezelige witte
benen steken, het lijken wel "melkflossies" - heeft niet alleen een
kind voorop, bagage achterop zijn fiets, radio op zijn heup, doch aan
zijn rechterzijde zwoegt een jongetje op een voor hem te grote fiots.
Geen nood, Pa heeft hem stevig in de "nekgreep" en ze komen best aan
het strand· Moe, "op kop rijdend", lijkt wel een moeder-eend. Trots
laveert ze haar groepje door het drukke verkeer
en dat haar strandpakje van •t vorig jaar moeite
heeft om haar zeer omvangrijke boezem weg' te werken, deert haar niet. Leve de zomer!!!
Wij, "Atmodesanen" genieten ook van de zomer,
zij het op een andere manier. Wij genieten door
te trainen, hard te trainen en uit te komen op
wedstrijden, die, zoals Ria reeds heeft geschreven, niet zo druk bezocht worden dan andere jaren~ Jammer, heel jammer.
Wij hebben dit jaar ook wel een beetje~
te \
genslag. Immers, onze trainers zitten net al
.
onze meisjes, midden in de examen-zorgen en ~
kunnen niet zoveel als wij zouden W(J'Sen de tráiningen eide~.
werken jullie, ook als er geen trainers zijn, fijn mee, zodat
"tra.inerloze"-avonden vlot verlopen.
Dat enige kanspaardjes van ons door blessures uitgeschakeld zijn Lottie tobt nog steeds met haar enkel, Marian mag een heel ja.ar niet
sporten - is een lelijke tegenvaller. Tja jongens, dit zijn teleurstellingen, die jullie, maar ook wij, te slikken krijgen.
Onze contactavond van 17 juni met als hoofdschotel, causerie door
Dr. Weegener, was weer echt gezellig. Jammer, ik miste vele nie"l!Weli:ngen,
terwijl juist deze avonden bedoeld zijn om de kennismaking met "ATMODES"
te verdiepen.
Dr. Weegener hield op haar bekende charmante manier een praatje
over sprint-concentratie, t erwijl dit tevens een warm pleidooi voor da
athletiek en "ATMODES" was. Ria dankte haar dan ook spontaan met een
bloemenhulde .
Omdat wij op 7 juni onze 6e verjaardag vierden, werden we onthaald
op de traditionele "zoute drop sliert" en werden de kelen, die dorstig
geworden waren door het zingen van het clublied gelaafd met een frisse
dronk.
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Minke zorgde door haar frisse zang- en gitaalspel voor de gezellige sfeer, torwijl Magda en Ellen een duit in •t zakje deden, door enige
grappige gedichten voor te dragen.
Al met al genoeg rodon voor jullie allemaal op de volgende
contactavond (waarschijnlijk begin september) te zien.
Tot slot, alle overgangs- on examenslachtoffers sterkte gewenst
door
WIL.

HEB JE 'N A OP JE PAK ?

OMSLAG CLUBBLAD.
Door technische moeilijkheden zijn wij genoodzaakt ook dit
clubblad zonder omslag te laten verschijnen. Diverse inzendingen hebben
W1J reeds ontvangen. Mochten er nog meisjes ideöen hebben, dan wachten
wij deze nog gaarne in.

VAN HET WEDSTRIJDFRONT:
WEDSTRIJDAGENDA:

9 juli
16
16

"
Il

23 "
23 "
29/30"
30 "
1 mei

Enschede
Den Haag
Beverwijk
Como - Italie
Amsterdam
Vlaardingen
Alkmaar

Nederland - Duitsland
Jeugdwedstrijden
Senioren-wedstrijden
Italie - OostenT:°L jk - Nederland (Ellen)
Regv baanwedstri2den
· Ned. kampioenschappen
Jougdwodstrijden

NAT~. WE~~TRJ..-I_D~~N ?_IJ.~gGE~-~;t;'-1!.0_0]~·

Ellen Ort was de eer;3te ~ ·die vco:;:- .AT~;10DES de wedstri jdspi ts afbeet en wel in
Bergen op Zoom, waar zij op uitnodiging 100 M lie~ in 12.4 sec., waarmede
zij eerste werd en hiermede een pracht gouden ring won.
6 MEI - REG. JEUGDWEDSTRIJDEN. &"vl:STERDAM.
--------------~~------·~~~Voor de eerste jeugdwedstrijd van het jaar was de deelname jammer genoeg
niet zo erg groot, wel deden er enkele nieuwelingen mee. Mede door het
koude weer vielen de prestaties over het algemeen tegen. De tijden van
Astrid en Thea, 8.3. op de 60 M, kogel Astrid 9.32 M beloven W$1 wat voor
dit seizoen.
~jes D.
Verspringen.
Kogels to tel}.•
13. Y~ Aster
3.w.v.d. Pol
6.22
3.37
29• J. Lips
2.76
Meisjes C.
60 M.
Hoogspringen.
Kogelstoten.
1.15 4.Î: -I-lugboer
14. E. Brasser
1. A. Plugboer 8.3
9.32
3. T.v.Gijlswijk 8.3
25. T.v.Gijlswijk
1.05 11.E~ Mertens
7.56
26. D. v. Polen
1.05 14.S~ Koster
7.32
17.P. de Jongh 7 .11
4 x 60 M M.C. - 6. - 35.4
23.L. Slot
5.56
Els - Didie - Thea - Astrid.
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GEEN SCHULD IS ZO ZWAAR
ALS DE ONBEANTWOORDE VRIENDELIJKHEID.
Sterne.
11 MEI

DUALMEET ATMODES-HOLLANDIA.
Ni0uwe clubrecords van Marian v. Rheenen - ver :B. 4.96 M.
Marian den Ouden - kogel A. 11 • 40 M.

Het deed ons Gcht goed weer e0ns als gastvrouw te kunnen optreden tegenover
het Rotterdamse Hollandia. Een sfeervolle wedstrijd en een dikke overwinning was het resultaat nl. 16.292 tegen 14.666 punten.
Van "Atmodes" was de deelname bijzonder goed en kwamen er ook van diverse
nieuwelingen aardige prestaties uit de bus. Tegenwind beinvloedde de tijden
op de sprint ongunstig.
Gedetailleerde uitslagen.
60 M - welpen

B.M.

L. v.d. Eem

11 • 2
11. 2
11.4

J. Middendorp
L. Aster
c. meisjes.
60 M.

2.96
2.85
2.84
Hoo~s:12rin~en.

Versprin~en.

2/3 A. Plugboer
9.9.2
4 T. v. Gijlswijk
A. de Bruin
9.3
D. v. Polen
9.8
E. Mertens
10.s. Koster
1o.P. Mil jon
1o.E. Brasser
10.1
T.v.d.Klinkenberg10.2
Y. Aster
10.6
· 1o.8
T. Giebels
w.v.d. Pol
10.8
L. Sl ot
11 .T. de Pr-uyn
11 • 2
p, de Joni:;h
11.2
B. mei.s j e_s_.
80 M"
1. J .~ -r:"r~ Duffelen
3/4. Mev~ Rhee non
I.v. Abs
E. Klaassen
L. Heer schop
F.v. Gijlswijk
J •.Zwanenburg
H•. v. Haren
I. Plugboer

Vers12ringen.
L. v.d. Eem
L. Aster
J. Middendorp

1 T.v. Gijlswijk

2 A. de Bruin
E. Brasser
P. Mil jon
D. v. Polen
E. Mertens
Y. Aster
s. Koster
w. v.d. Pol
T. Giebels

1.22
4.39 1/2 A. de Bruin
4.38 3/4 T.v"d.Klinkenberg 1 .18
4.09
E. Brasser
1.13
3.83
1.08
Y. Aster
3.70
s. Koster
1 .08
3.70
1 .03
D. v. Polen
3.60
T.v.Gijlswijk 0.92
3.53
3 .19
4 x 60 M.
2.90
1 e Atmodes I 36.4
D.v.Polen-T.v.Gijlswijk9.87 A.de Bruin-A.Plugboer.
8.42
7.66

Kogelstoten.
1 • A. Plugboer
3. P. Mil jon
P. de Jongh
T.v.d.Klinkenberg
7.59

A.
M.
L.
L.
M.

Rensenbrink
Teerling
Jansen
Glatz
Hopman
J •. Ha braken
M. .A:P!lol
G. Bastiaan

11.11.6
11.6
12. 2
12.2
1.2.2
12.3
12.4
12.5
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12. 6
13.13.3
13.4
13.8
13.8
13.9
15. 2

J3.

meisjes.

~~~j)r~'.':$.en.

1.

:rl~

3. I.

v, Rhee non
v~

4.96 NCR
4.59
4.49
4.20
4• 19
4.01
3.92

Al>s

J. Zw2ne}'.burg
J. v" J)uf±.elen

M, Kr)el:::;:;,n
M. T'iE::.>:'lJ.ng
I. ?ll:gl>oer
L. Hccr>Jcho:p
F.v. Ci jlswi jk

3.90
3.88

Ko~~,_:_o~e1!•

3.86

L. Jansen
A. Rensenbrink

3.75

R. v. Haren
~. Glatz
M. Appel
G, Bastiaan
Discusweruen.
·-~·1 .11. v~ Rhuenen
3.J • Zwano1,'t1,i:.•g

3 o59
2.89

8.97

v~.

7.65

.

Eo

~G 2a.ssen

L"

t. "Tr:.nscn

r.

P~.w;boer

L. a:.atz
M. Hopman
M. Koolman
c. Bastiaan

A. meisjes.
100 IM.
1 • K. Pennàrts
2. C ~ Wesseling
J .:J0~:belaar
La 'i):.ï_ ._, z-0rer"
.F" "'f{ î.üiren
c. -\r ' I1üel

F~

~.13

5.35

.!' .'

'He B• is

14.5
14,6
14.6
14•9
15.2
15.3
16. 2
17 .2

I. Bt. Y.kor
A. V0lgers

18.2

_4_~Q~- · M_.__A_t_m_o_d_e_e_I_

SEeerwerEen.
1.C.Wesseling
2.A.Pcnnarts
e.v. Thiel.
M. den Ouden
Kogelstoten.
1 .M. den Ouden
2.1. Plugbber
J. Dobbelaar
A. ·Volgers
H. Buis
D. Bultman

___,......_5"'""5_.2_.

A• .T'0lc.1e.rts - L, Plugboer 100 M. dames

.LLi."

·2ol en

2. 3 . ' <
3. M. \;r· ,: D-c~ ffelen
H. de Gcaaf
r. v. cL I"inclc
A. cîonker
T. J;;i,nsma

2.60

c.

v. Gi ~lS''I:~ ;;k

14.14. 2 .
14.4
15 .15.-.
15.2
15. 2

13 ,, :,5

"l.T.

-

Dut'f'slen.

Y.e.E~Ei:ngen •

1,L,PJ. L,:s>..1er
2. C. W08z-,i.:!.ng
A. :::' G r...1A.:C· t S
J. DobiJ0laar
F.v. Ha::.~en
c.v~ Thiel
11 it40NCR R.
Buis
9.42
A. Volgers
9.D. Bultman

27.2'1
25.29
19.48
15. 73

8.10
8.10

6.05

.

Wesseling - J, Do-bbelaar.

c.

15.-

22.36
20 "35
1 p, ç ( )
10 ,. (')

14 . 51
J. v. Du::"i"'-:.. •:ir.
J. HabraLen
11"56
H, v. Haren
11 .4 x 80 M Atni~~.~1.0~b__=--.13 • 2
J. Zwanenburg - 1" v" Ars

6.06

C'

L. Koning:s

3.?5

L, Hoerscho-p

M.v.Rheencn - J,

'<T

3~63

r~ Bakk0:;:·

7.57
7 .45
7.30
6.76
6.34

A. B:cr.sr:mbrink

Bi j_t! :!~~;~;::..~. ~·
1 • ",:; -~ ·:i ;· ls

3.80

3.77

J. Ha braken

'

A.bs
1''I\::e::::;.ing
4. "

2. L

E. Klaassen
r. Bakker

R. de Mui nek
L. Veerman
N. Hart s tra
L.v.d. Vos se
c. de Bruyn
G. Pebesma.
It. v. Pe t egem
~.!})" v. Deursen

15.3
15.4

15.4
15.6
15" Î.

17.2

1

17 .4··
17 .8

4.87
4"84
4. 75

4.53

3 .Ba
3.73
3 ~6j

.3.4i
3 .14

Discu~werpen D.D.
D• C/D.
4.60 1. Ho de Graaf 28.50
B.v. Polen
24.45 2. B. v. Polen
H. v.· Petegem
23.70 3. M. Kools
4.57 3. L.Veerman 23.3n
Ao Jonker
2J, ·i)
M,v. Duff olen
M.v. Duffel en
4.45
23.35
L.
v
.
d.Vosse20~<{
19.08
H. de Graaf
M. Kools
4-34
H.v$Petegom 19 ~ 50
R. de Muinck
4.21
18.71
L. Veerman
L" Ko:ür.gs 17 .07
Konings
4.1
6
Hartstra
18.50
N.
L.
T" Ja:-:.r~na
12.)?
Linde
v.d.
16.05
4.14
A. Jonker
r.
G.Pebesma
12 .. 5:;
Vos
se
4.03
12. 46
L. v.d.
r. v.d. Linde
c. de Bruyn
T. Jansma
3.89
8.57
N. Hartstra
3.84
G. Pebesma
3.45
MEI NATIONALE WEDSTRIJDEN, DEN HAAG.
deze slecht lopende wedstrijden, wist Ellen zich op de 100 Mals 2e
plaatsen in 12.3 achter Joke Bijleveld, die 12.1 soc. liet afdrukken.
Vèrapring~n.

.êJ2eerwerpen D.D.
1•

2.
3.

14

Op
te

7 MEI,

-----

.illffilONA~E

vVEDSTRIJD, Al'iISTER:D.µ..4_.

Zondag, 7 mei trokken we weer naar Amsterdam, nu met dames en jeugd.
Op deze eerste wedstrijd konden we zien, dat de serieuze tra~ning van Jos
v. Duffelen vruchten heeft afgeworpen. Ze noteerde op de 80 M. B d.e uitstekende tijd van 10.3, zei het met enige windvoordeel. Fijn Jos, doorgaan
zo!! De 13.5 van Ähs op de 100 M, die zij voor het eerst liep, is ook een
vermelding waard, evenzo als de 13.8 van Irene, die als nieuwelinge dobuteerde. Betty liep de 100 11 in de keurige tijd van 13.4, terwijl Ingrid,
die praktisch de hele winter door haar studie niet heeft kunnen trainen,
ons verraste met een worp van 31.84.

80 M meisjes B.
100 M meisje~.
.100 M• dames C.
1 • J. v. Duffel en 10.3 R.W. 2.J" Dobbelaar 13.5 R.W. 3 • .B.v. Polen 13•4 .
tl
6.I.Dankmeyér 13•8
11 .1
4. r. v. Abs
3~A~ Pennarts
13.5
Il
Rens
on
brink
F.
11.
7
v"
Ha!'en
14.A"
"
11•9
M" Koelman
Discuswerpen M.A.
100 M. D.D.
L. G:'.~tz
12 .1 Il
Il
13. J~ Dob1Y':laar 20.01 2. r. v.d. Linde 13.8
12•4
L" Jans on
L. Konings
14.3
19~ 41
14.
F"-v" Haren
Verspr.in~en M.B.
Pebesma
Penm;.rts
G~
14.5
18.94
15" A"
19. H. Buis
15.88
7. r. v" Abs
405
14. 1$ Jansen
3•79
· V<Grs:pringen Do C.
Verspringen D.D.
15. M. Koelman
3.52
18. L. Glatz
3. B. v. Polen 4.58 5• L• Konings
4.28
3. 21
Il

Il

__ __
..._

S;pe~rpen

D.B.

~ .·- ---

Ko~olstoten

D.D.

3. n Dankmoyer
31.84
4. A" Jonker
14 i.mr, REGIONALE N!EUWEL!NGENDAG - VELSEN.

8, 19

--~-·

Op deze nieuwelingendag, die . niet zo gezellig was als andere jaren, viel

het ons op, dat er betrekkelijk weinig Atmodesanen voor deze wedstrijd
ingeschreven hadden. En dat terwijl de nieuwelingenploeg op traineQ
altijd het grootst is. Waar blijven jullie dames?????
100 M M.A.
Verspringen M.A.
100 M D.C.

3. F. v. Haren
f·

14.5 12. F. v. Haren
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2. B" v. Polen

3. M. Kools

'." .

•·

·,,

ioo

M~ Jl"D"

4 x 100 M D~ CLD•

'I

~·

14.14,2
14"9

15.5

g.t.

5. L. Konings

.

·- ·

'.

:>

,,

•

Speerwer]2_~P

D.• D.

.4. A" Jonker

2. Be Vo Polen
6. M. Koels

3.93
3.87
3.66

6. I. v.d. Linde
8. T. Jansma
~usworpen

'

Verspringen D.C.

Versprin_g__en D.D.

· -~~

4. r~ v.èL " J,inde
5. L. Konings
6. T. Jansma
A. Jonker
G. Pebosma

-•.

.

' .:

~ "~

D.D.

6. Bo v. Polen

21 .31

4e65
4.08

·23.83

5. Franny- Irene - Magda - Betty • .2§.:=21 Mei, NATIONALE VVEDSTRIJDEN ,_]UJSWIJ!f.
Ter gelegenheid van de openening van de Prinses Irene sintelbaan liep Ellen
op uitnodiging de 100 yar,ds, we;r-d 1e in 12~1. Tevens sprong zij ver en met
een sprong van ,5• 77 M liet zi.j Pau±~-_y~n der Wegens 2 cm achter zich.
28 Mei, K.N.A.Uc- JUBILEUMVVEDSTRIJI, ~~·

Deze wedstrijd, waarop Wil v. Abs debuteerde als ploegleidster, zal haar wel
lang heugen$ Niet alleen barstte er een wolbreuk los, die de baan in een ommezien blank zette, zodat er aan aflassen werd gedacht, doch het reizen naar
en van Amsterdam sc~ecn ook nog. moeilijkheden op te leveren. Heengaand liet
ze omi per tram hot, s,todonschoon van Amsterdam bewonderen, terug vond z.e het
noodzakelijk om zich ~oo te vertrouwen aan de leiding van eon H.A.V~er, die
promr·tdo hole ploeg in Zaandam afleverde. Geen nood, er was geen kaartoncontro;i_e gewoost, clus. van Zaandam hoes het hole spul zich weer in do trein
naar ~aarlem, waar we ongeveer kwart over acht arriveerden . Maar plezier
hebben zo gehad Wil, en dat is de hoofdzaak! Ondanks het bovengenoemde noodweer zijn do ·10.6 van Jos, do 13.7 en 4.72 verspringen van Ans, zeer goed to
noemen.
Verspringen M.A.
80 M M.J3.
100MM"A.
1 .J .v. Duffelen
A. Pennarts
2. A. Pennarts
4, 72
C. Wess e ling
10~6
8. c. Wessoling
4. 39
J. Jansen
4.17
Spe e~~~E2'.J.::>1;_.J:1:~A.
E. Klaassen
4.11
7. C" V,' os .:oJ ing
F.v. Gijlswijk
23.45
3.94
A. Ponno.rts
J .v. Duffelen
20.96
3.85
:B1 • v. Haren
3. 73
18 JUNI 9 REQ,ION~E WEDSTRIJD, KLEVERLAAN.

e

Op deze koude en natte zondag werden geen grootse prestaties verricht . Wij
volstaan dan ook met de uitslagen.
80 M M.,,B.
100 M M.A.
100 M D.C.

- -·- 1 fl Jo

~.r 1"11

Duffel en

F " v , G:i ;j~ swi jk
1," ,J e.n:Jon

I" 1)11:,.{bcer
I" v. Abs
L. RcerDchop
r,r. Teerling
H. v. Harem

10.5
11 • 6
11.7
1107
11 .8
11.9
12. 2
12. 5

2. c. Wesseling
M. ]3oons

13.9
15.-

DiscuswerEen M.A.

1. M. den Ouden
8. M. Bo ons
VersEringen M.B. ·
1 o. r. v. Abs
20. A. de Bruin
A. Plugboer
L. Jansen

-=10-

21.35
19.48

1 • B. v. Polen
100 M D.D.
I. v.d. Linde.

13.5
14.1

VersJ2rins:en D.C.
2. B.v. Polen 4. 76

HoogsErin~en M.A.
4.43
8. c.wessoling 1.25
4.25
Kogelstoten D.D.
4.22
4.18 npvl.Jlil. den Ouden10 511
2. A.Jonkor
7. 3

4 JUNï, REGIONALE JEUGDWEDSTRIJD, BEVERWIJK.
Het was hartveroverend om op deze wedstrijd onze jongste meiskes aan het werk
te zien. Van de D. meisjes noteerde Willie van de Pol 9.3 op de 60 M, terwijl
Yvonne Aster met 1.15 1e werd bij het hoogspringen. Jullie verdienen het hoor!!!,
want er wordt practisch- geen training overgeslagen. Onze C-tjes kwamen ook zeer
goed voor de dag, getuige de tijd van Astrid 8.- sec, nieuw clubrecord, 8.2
van Thea, 9.- van Ellie Brasser (nieuweling) en Els Mertens, die 9.- rond op
de 60 M noteerde. Het clubrecord, dat al ruim een jaar op wankelen stond en
door Jos fel begeerd werd, sneuvelde. Ze bracht het op haar naam met maar
liefst 0.2 sec. verschil 10.1. Gefeliciteerd Jos. Fieneke sprong 4.24 ver 7
keurig!! Ineke van ~bs is dit jaar jammer genoeg minder op droef, maar je
zult zien Ineke, als je van je examenzorgen afbent gaat alles weer voel vlotter. Marian den Ouden verbeterde het op haar naam staande clubi:-oocrd en stootte
de kogel 11 083 ve·r ! - Vo~ge:r:i.s de technische leiding (en zij lcu.nnen he~ weten)
zit er nog veel mE;Jer in1 · Proficiqit ~rian. Joke Dobb.elqár liet de cl:.ronometer
stoppen op 130-, j(3.mmer Joke, dat ' J&".zo weinig traint. ,Je kan veel sre:i.l.er"
De esta.f,;ttes vormà.en ·voor ATMODES het hoogtepunt·. o-n ze C-tjos werion 1 in de
mooie ti Jd -.,,-o,n 34.-2, waarin Èls Mertens door '. haar pittig lope:p __ orvio~;_c·-De Bmeisjes rnoo~:i-con de eerste plaats aan het sterke ADA. afstaan 41 Ze fin:' . shten mot
0.1 sec ver.schil, tijd 42.9.
•··
: :. .
Meisjes B. 80 )1.
Mais jes D" 60 M.
Meisjes c. 60 M.
'

4• W. v.d. Pol
600 M.M.A.

9.3

H. Buis
100 M. M.A. _

j. J.
6.

A~

Dobbelaa,r. 13~- ·

Pennarts

13o5
' .·

Dis cuswe rpe n ' :~~2.A o
15. J. S~hroot ·19;52
18. M. den Ouden 17. 50
Verspringen M.A.
4. -A • . Pennarts
8. J. Dobbelaar

4.58
4.32

Kogelstoten M.B.
21. Lo Janson
Hoogsp.:t_j:.~~g_en

M.D.

1. Y. Aster

c

2. · A. Plugboer
T.v" G;i jlswi jk
A. de Bruin
E. Mertens
E. 13rasser
T.v.d.Klinkonberg
To Giebels
·versErine:en M. C.
' 3. A.. Plugbóer
7. A. de Bruin
1 o. T,v-.Gijlswijk
13. E. Mertens
18. T.v.d.Klinkenberg
T. Giebels
Kogelstoten M.A.
5. M. den Ouden
15. H. Buis

1 .15

8.8.2
8.6
9.-

9.-

9.3
1o.4.44
4.04
3.97
3.87

1. J.v. Duffelen

10.1NCR

I.v. Abs
11.3
J. Zwanenburg 11.5
E. Klaassen 11.5
F.v. Gijlswijk1t.8
L. Jansoµ
12.Verspringen M.B.
14.
15c
24.
28.
32.

I. v. Abs
4.43
F.v.Gijlswijk4.42
J.Zwanenburg 4.25
E. Klaassen 4.05
J.v. Duffelen).86

3.70
2.79
Speerwerpen M.A.
11 • 83 NCR 8 J. Schroot
21.48
7 .97
•

4 x 60 M C/D.
4 x 80 M A/B.
1. ATMODES
34.2
2. ATMODES
42.9
Anneke-Els-Thea-Astrid Joke-Fieneke-Ans-Jos.
8 JUNI, N.A_TIONALE WEDSTRIJDEN, LEIDEN:Als een hincle ging Ellen op de 100 M over de baan en met ruime voorsprong
eindigde zij in 12.- sec vóór Wil Kapel van Celebes in 12.3 sec.
13.Wo v"d. Pol

1.-

-11-

..."."

' '

1L1-i21 JUNI, AMSTERDAMSCHE KAMPIOENSCHAPPEN, AMSTERDAM.
Ell0n, die zich in do serie 100 Ll veruit de snelste toonde, moest in de finale
ve:r stek laten ge,an wogons een blessure. Bij het verspringen werd zij Amsterdams
ka!Il_pioone mot 5~81 M.
11

.ru:rn' PA.TTON.AI,E.

\11B:Q?_~l:JDEN' GRON]NGEN .

( n::. ~mw clu-::i~~ c, .::. 0r d Bllen~ verspringen 5.89 M).

Wederom oen uitnodigiLgswodstrijd voor Ellen en een dubbele overwinning voor
onzo .Atmodesgane Met ruime voorsprong eindigde zij in 12.2 als 1e op do 100 M
en me t 5o89 M ver eiste zij ook de eerste plaats op en verbeterde het op haar naam
staande clubrecord met 6 cm. Ga .zo door Ellen. Op naar de 6 M.
18 Juni,

FRA~RIJK-NSD~RLAND,

LILLE.

Ellen mocht ons land vertegenwoordigen op de 100 en 4 x 10Q M en dat. deed
zij op prima wijze. Joke Bijleveld en zij bezette do 1e on 2e plaats ins resp.
12.- on 12.1 sec. Met een grote voorsprong werd deze wedst~ijd door onze ploeg
gewonnen. Ellen, die ter elfder ure als captain van de Ne dorlandse ploeg werd
aangewezen~ hoeft zich prima van haar taak gekweten, dit blijkt ook wel uit de
goede recenties in "de Athletiekwereld~
25 JUNI, B!GIONALE WEDSTRIJD, ZAANLAND.
Met oen klein doch select ploegje vertrokken wij om 10 uur per fiets naar
Zaandam. Het was prachtig weer om nu eens te laten zien wat er in je zit. De
gezellige en vooral snelle baan zorgde mede voor de prima tijden. Irnno v.d .
Linde liep de 1oe Min 13.2, waarmee zij 1e werd. Betty v. Polen word 2e mot de
eveneens zeer goede tijd van 12.9. Anneke Jonker is eon discuswerpster in de
dop. Ze verscheen vo or het eerst in de ring en liet 25.32, go0d voor een 4e
pla?,ts, voor zich opmeten.
1.Q_O_l'!l..]?_.l1_.
100 M D.C.
Verspringen D.D. Verspringen :p.c.
1. I . v.d . Linde 13.2NPR 2.n.v.Polen 12.9 7.I.v.d.Linde 4.- 2.B.v. Polen 4.68
NPB..
D• D•
~iscuswerpen
Koge]:~ t_c~t'. ?.:Q. "~.
4. } • J 0 []': 8~
25-.35NPR.
4" A. Jonker
~~~~ ' !~~lQN._AL'E

WEDSTRIJDEN 2 .AMSTEB_~.
Op deze wod ~ trijd, van zeer goed gehalte, door A.A.C. georganiseerd, bleek wel
weer, dat Joke on Ellen op de 100 Maan elkaar gewaagd zijn. Joke won weliswaar, dcch met een miniem verschil en in dezelfde tijd, n.l. 11.8 sec. Een
prachttijd, die voor beiden zeker nog voor verbetering vatbaar is.

ATMODES GAAT POOLEN! !
Mot ingang van 't nieuwe voctbà ls~iZöor;-doen we mee aan de voetbalpool.
Vanaf deze plaats doe ik een dringend beroep op allen om er je schouders eens
onder te zetten. Ik geloof niet, dat jullie beseffen, hoe zwaar de financiële
zorgen ons drukken, ik krijg er grijze haren van!! Als het niet lukt met do
pool, zullen wij in hot komende verenigingsjaar onze uitgaven drastisch moeten
beperken, mot allo gevolgen van dien, of, ik durf het haast niet te schrijven,
de contributie verhogen. Wij vragen daarom doe mee of probeer oen klant te
werven. Financieel steun je je vereniging en wie weet, misschien win je nog
eens de hoofdprijs. Inschrijfgeld f.1,50, deelname vanaf f.0,25 per woek.
STA NIET AAN DE KANT, DOCH STREEF NAAR HET DOEL : "ELK LID EEN DEELNEMER VOOR
DE VOETBALPOOL."

:r2:-

W.v.O.

NAGEKOMEN BFtRICHTEN.
ZIEKENHOEKJE.

VERLOOFD.

Gea Verrneeren heeft eon lelijke smak van de scooter gemaakt
en is zo ongelukkig terecht gekomen, dat ze al plm. 2 maanden
"plat" ligt met eon zware hersenschudding. Gelukkig is zo
thans aan de beterende hand, hoewel hot nog een heel poosje
kan duren oer we haar op trainen kunnen begra::ten.
Gea, van alle A.f .P.ers en natuurlijk allo andere bekenden
van "ATMODES" oen spoedig en algeheel herstel toegewenst.
Rietje Hoops hoeft zich verloofd met Dick Smorenb1.1r·g~ Rio en
Dick, het staat wol een bootje achter in het club :_ ".c~ :1 :::aar
hot is. vah harte gemeend: een heel prettige vorlov:ir:gs:.ijd
word je toegewenst door alle Atmodesanen.

GESLAAGD:

Onze felicitaties gaan naar Janny Bulten en Ans Ponnarts, die
resp. voor H.E.S. en MULO gaslaag zijn.

GEVONDEN.

Eon blauw trainingspak, terug to bekomen bij H. de Graaf,
M. v. Hoomskerkstraat 59, Haarlem.

ER WORDT

G~FLUISTERD •••••• ~

Dat •••••• Bart (van Mary) sportief zijn medewerking aan de declamatie "Eadman
bon ik al bruin" gaf.
Dat •••••• Evert in zijn jeugd blijkbaar op een knapenkoor geweest is, want hij
kan met "Tralala" de hoge C halen.
Dat •••••• Betty dT. hoofd omloopt op do training.
Dat •••••• Dr. Weegcner ons "Atmodinnen", afgeleid van. godinnen, gedoopt heeft.
Dat •••••• Marjar. Moeke strijk en zet het laa tste klaar is.
Dat •• • ••• Holga do moed heeft opgebracht om 600 M te lopen.
Dat •••••• zij er 1 minuut 59.8 sec over deed.
Dat •••••• dit zeer verdienstelijk is, doch wanneer zij regelmatig traint, het
nog veel sneller kan.
Dat •••••• Ellen, die voor Joke Bijleveld togen de DUitse meisje$in Enschede
moest invallen, een nationale ramp voorspelde.
Dat •••••• in plaa ts daarvan ze haar eigen record mot 3 cm verbeterde on
bracht op 5.92 M.
Dat •••••• a.lle Atmodesanen haar met deze prachtige sprong gelukwensen.

BRUINE BENEN ZIJN GEEN SNELLE BENEN.
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jaargang no.40

Offici e ·JJ. cluborgae,n der H.Doll.• V. "ATMODES".

Kon.Goedgekeurd

23 Jan. 1 61.

W~v"J,.bsç Rs,a,cfäuisstraat 50~ He1?;.1r:~~;Ga_e
teL: 39403
Pcnningm0estoresse : W.v.Op z ~ ol a~~~do Vos) Loj.asevua7~ 502
t e l.: 36910
Giron') . ~ 207 C'.3 9 tnV'~l J'e:1r.."in,z'Jn,, esse ye,n "A'Ir:.}if ::;S !" >
Red.:1.c+,ie-adres
: M . i~., Ir:.'""lk<::)-do Vos, Mr •'· Jar1 Gerritsz léi1;;è-r;, 15 ~ " tr, J. ;; 68'? 61
Cluba:J:"ts
NcA~G~W0egenor Sleeswijk

Se c:~:ir:=; ·~a rc:.sBe

J
Zonda.g 9 10 September vieren wij weer ons jae.rl:"L ~ks te:ruckerend
aportfestein r.~ l. de onclerlinge wodstri jclc~1. De oudere .~. 1;m )ur: s a::.en br"hooven wij hj_0rover nie+,s meer to vert e llen, ID8.ar voor cle nieuwel:L.ngen vdl
i)f: het een en a.ndor nog wel eens uit de doeken doen •
.b.~m deze wodstrijd wordt uitsluitend door onze eigen leden
deelgenomen 0n wordt er een zeskamp vervmrkt in diverse groepen.

.

.

resp~ 60 - 80 - 100 M. naar leeftijd
verspringen
hoogspringen
dj.:30·1.:i.::we.::-:pen speerwerpen on
kogelststen, terwijl de doelneo~
stars zijn onderverdeeld in:
Dames wedstrijdploeg
Moisjes wedstrijdploeg A/n
Dames Nieuwelingcm
Meisjes Nieuwelingen A/B
Meisjes C/D .
Deze wedstrijd staat open voor allo ledon 1 wedstrijdathleto
of niet. Of je nu 13 sec~ loopt over de 80 M. - 3 • ...,.
M. verspringt of
12~·· Mo met cle discus werpt 9 het doet er niet toe. Voor ons ben je even
belargr~Jk aJ.s de bekerhoudster. Voor deze wedstrijd geldt vooral het
plezier van meedoen.

De zeskamp zal bestaan, uit:,

Schroom dus niet en geef je aan mij op, want je deelname
wordt ten zeerste o~ prijs gesteld.
-'i1),~l diverse oudere J.eden 9 die niet zo trouw trainen, zou ik
willen vragen: "OP DEZE Vi'EDSTRIJD LAAT JE TOCH GEEN VEHSTEK GAAN?".

RIA INEKE -

DE VOS, voorz.

EEN TOTOKLANT DOOR ELK LIJ)
betekent~ EEN KAS WA.,fJ.."f?c GBLD IN ZIT.

HO®T VRIJDAGAVOND

29

SEPTEMBER VRIJ VOOR ONZE ALGRMENE

JAARVERGADERING •

.,.--2

HET SECRETARIAAT MELDT:

6.;...:::.45 u.

_A_TT_E_~J_I_E_!_1_._!_!_!_!____

t /m

~omertraining

6. 45 u.
----------

.A 'I'TEHTIB ! ! ! ! ! ! !

"'

12._§ept~Jilber

's Dinsdagsav~nds)

sportveld Kleverlaan 6.45 u. - 20.- u.
s Vrijdagsavonds )
De Woensdagsavondtraining voor cle wed.strijdploeg komt in
Septombor te vervallen. Nadere gegevens ovor extra trainingen
i.v.m. onze parkloopestafette, volgen nog.
1

Wintertraining

inga~~de

1 October.

s Zondagsmorgens CIOS - 9.45 u. aanwezig ZJ.Jn in het Gem.
Kadorvorrnings Centrum aan het Houtvaartpad, alwaar wij ons
kunnen verkleden en dan gezamelijk naar het CIOS vertrekken.
Niemand gaat dus rechtstreeks naar het CIOS.
De training zal staan o.l.v. : Ilarry Joacim - wedstr.ploeg
Herman n anser~ nieuwelingen
1 s Woensdagsavonds:
6.45 u. - 7.45 u. jeugd t/m 15 jaar
7.45 u. - 8.45 u. wedstrijdploeg
8.45 u. - 9.45 u. dames v/a 16 jaar.
1

NIEUVVE LEDEN:
Irene Bessum
26- 8-41
Tilly v.d.13urgt 12-10-47
Jeanette Pauw
15- 9-48
Willy Sppor
5- 5-42

Ria Brouwer
Thea Kodde

14-12-48
6- 4-46

.Anne Srni t

29- 7-45

·-..........

Wij heten ju~lie hartelijk welkom in onze vereniging en hopen,
dat jullie jarenlang trouwe leden zullen blijven.

IS JE KLEDING VOOR DE ONDERLINGE WEDSTRIJD IN ORDE?

Atmodesbroekje en wit shirt met embleem is verplicht.

PERSONALIA..
DANKBETUIGING:
Van Gerrie Ort ontvingen wij een bedankje voor de bloemen en
felicitaties, die Robert en zij ter gelegenheid van de geboorte van Rudy
mochten ontvangen. Verder groet zij vanaf deze plaats alle bekende
"Atmodosanen" "
GEBOREN~

Marjolein Carol, dochter van de Heer en Mevrouw Swart - v.Beem.
Emmy en Kees, van a1le groen-wi ttGn gllukgewenst. We zullen vast een plaatsje voor jullie dochter op 11.ATMODES 11 re~rveren.
3

HUWELIJK:
Onze donatrice/mede oprichtsver mva v.d• Goes zal op 31 Augustus
lle30 u. haar jawoord geven aan Jan Deutekom. Eefje en Jan, bestuur en leden
feliciteren jullie van harte met deze stap en wensen jullie een gelukkige
huwelijksdag en prettige wittebroodsweken toe.
ZIEKENHOEKJEs

"

Ellen Ort wordt nu eens in deze hoek gedrukt, wegens haar
ernstige kaakonts teking. Dat betekende niet lopen tegen Oost Duitsland, terwijl ook de uitzending naar Roemenië aan een zijden draad heeft gehangen.
Gelukkig is het leed weer geleden en zal zij te Boekarest aan de start komen.
Na deze trip moot zij echter nogmaals onder het mes. Ellen wij wensen je
ve el sterkte en snelle bet erscha p toe.
VAN DE

PENNINGND~ESTERESSE:

per maand
adspiranten
fl. o, 70
Il
1.75
Il
"
meisjes t/m 16 jaar
"
li
meisjes v/a 17 jaar
" 2.25
De contributie moet op de training worden voldaan. Ben je door omstandigheden verhinderd op de training te komen, bel mij dan even (36910) of schrijf
een briefje en het wordt dan bij je thuis opgehaald.
CONTRIBUTIE:

In verband met het afsluiten der boeken, verzoek ik de leden,
die hun contributie t/m Augustus nog niet hebben voldaan, dit zo spoe dig
moge lijk te doen. Bij voorbaat dank .
BEN JE AL IN HET BEZIT VAN:
Eembleem
fl . 0.85
11
Atmodesins i gne
1.-Ä voor op je trainingspak
gra ti s
Spi k eszakje
" o. 60
ATMODESbroekje
" 2. 75
broekje en zakje tijdelijk samen voor

verplicht onderl.wedstrijden

verplicht onderl.wedstrijden
fL 3.10

ALLES BIJ MIJ VERKRIJGBAAR
WIL

IK DOE HET DUl.\fNETJES.
Omdat he t maar een "dun" clubblad mag worden, moet ik me ditmaal
beperken tot één onderwerp, wa t e cht nie t meeva lt, want er zijn l egio grappige voorva lle tjes di e de moei t e waard zijn, om a an de v er ge t elheid ontrtikt te
worden. Edoch, de r edacti e i s onverbiddelijk!!!! Trouwens, ik heb nie ts
t egen een minder uitgebreid clubblad, zo'n lekker werk is het stencillen :nu
ook ni e t.
Het enige onder werp waar ik dan over mag schrijven is •••••••••
onderlinge wedstr ijden.

4

Ja, ja stil maar 9 Ria heeft daar al uitgebreid over geschreven
en zal ik me heus niet bemoeien met de technische kant ervan~ ik scl:J.ri jf
enkel maar over do gezellige kant n.l."de prijsuitreiking".
Voor elke groep is er 'n beker) en meera_ere medail:~es besnhikbaar gesteld, terwijl er uit de kas diverse mooie prijzen aango~ocD.t z<.ülen
worden.
Het is voor ons echter onmogelijk .voor een fl. 30Q- plmo 70
prijzen te kopen. Jazeker 70, want wij willen zo ontzettend grao..g, dat ook
de middenmootjes en de laatsten, met een mooie prijs naar huis gaan.
Daarom wend ik me weer eens tot jullie en vraag om prijzen!!!
Tot nu toe hebben wij altijd eeri prachtige coDectie bij elkaar
gekregen, en ik twijfel er dan ook niet aan, dat het ook dit jaar weer zal
lukken.
Neem je prijs mee naar de training, waar het bestuur deze gaarne
in ontvangst zal nemen. :Maar alsjeblieft, wacht niet tot het laatste nippertje
dat bezorgt ons zoveel work! !! Mochten er moeders of meisjes zijn, die ons
weer met eigen gebakken product willen verrassen, toe geef hot even aan ons
op, zodat we weten waarop we kunnenrokenen.
Nog evon eon tip: gebruik de trainingsavonden die je nog resten
goed, werk alle nummers eens door, vooral de nieuweJ.ingen.
En met de wens, dat de weergoden - die ons meestal niet in de
steek laten - ook nu weer gunstig gezind zullen zijn, zet ik er voor deze
maal weer ~ns een punt ach tor.
WIL

BEN JIJ OOK 'N MOOIW:SER

ATHLE~'E???

Wij hebben veel mooiweer athletes in onze vereniging, dit gezien de opkomst van de laatste maanden.
Kom luitjes een gezond Hollands meisje is toch niet bang van
'n beetje regen of wind. Wees niet te week en laat je op de eerstvolgende
training zien.

RIA
ELK LID EEN TOTOKLANT
ONZE FINANCIELE ZORGEN AAN DE KANT!
Inlichtingen

c~trent

de voetbaltoto bij Ria Ineke 7 Mr.Jan Gerritszl.15',
tel. 60761
VAN HET WEDSTRIJDFRONT.

ZATERDAG, 8 JULI

JEUGDWEDSTRIJD TE AMSTERDAM.

Wat he.dden wij deze middag een pech. Donkere wolken dreven bijeen
on in Amsterd~m 9 onze plaats van bestemming 1 regende het hard, zo hard zelfs,
dat de baan blank stond . Even dachten wij aan het spreekwoord "Na regen komt
zonneschijn", maar al gauw moesten wij deze optimistische gedachten laten
·1
varen.
Om drie precies begon de wedstrijd en onze meisjes gingen naar
de verspringbak 7 na elke stap van hun aanloop lieten zij een fontein van
water achter zich. Desondanks presteerde Astrid het nog om bij haar eerste
poging 4.26 M. te springen. 10 min. later werden alle technische nummers afgelast. Thea v.Gijlswijk liep in haar serie 60 M.C tooh nog 8.4 sec. Keurig!!!

5

Willy v.d.Pol kreeg nog net de gelegenheid haar nieuwe spikes te proberen,
want na haar serie klonk hot sein ook d.e sprintnummers af te lassen en do
meisjo8 d:!e reeds in hun startblokken zaten, konden hun trainingopskkon aan
gaan trekken. Onder deze ·m eisjes was Toosje Giebels, die dan ook ae regendruppels vermongdo mot tranen. Jammer Toos de volgende keer beter,
Ondanks het slechte weer en do vergeefse reis hebben wij plezier
gehad en dat is het voornaamste.

9 Jfil.I ENSCHEDE -

NEDERJ.Jl.ND - WEST DUITSLAND.

Deze wedstrijd werd zoals verwacht door do Wost-Duitce meisjes
gewonnen. Toch kwamen er goede prestaties uit de bus en onze Ellen won Jo
100 M. in 11.9 soc. vooT de snel bekend staande meisjes ]ronnsack en Langbein.
Fijn Ellen het gaat lekker hé.

16 JULI REGIONALE V!SDSTRI.JD'EN TE VELSf:)N.

, ·.
Ook hier weer regen, regen, regen. Deze wedstrijd leerde weer
eens, dat er nog heel voel mooiweor athletes zijn. Onze è amos kunnen wat
dit betreft een voorbeeld nemen aan dE} jougc'.J., want do jeugdploeg d.ie naar
Den Haag zou gaan (afgelast) was op twee nieuwelingen na, geheel aanwezig.
En zo hoort hot ook.
Van do AtmodesanGn, die wel aanwezig waren, was hot Betty die
2e werd in do goede tijd van 13.6 sec. op de 100 M.
Later op de middag dood Ellen ons even de regen vergeten en liet
op haar eerste 200 M. van dit seizoen 25.- secr. afdruldcen.
De volledige uitslagen mochten wij nog niet ontvangen.
Q..~l!J;..I

SPRD}TDRIE!.<;.AMP 2 AMêTE_BJ2.AM.

NT~.lf~'J .f'.:bY:DP~E;coBJ)

JOS

\~fa.'.:~.

DUFf.'EEï}N - PRACHTIGFi TIJD 9. 9 SEC.

Terwijl ~llen in Italië de Nederlandse k1ouren vordodigdo, toog
een Atmodosploogje naar Amsterrlam. Betty trouw bi jgestRfü1 d·)ln· onk:cle B-meisjos, was do 011igE: Atmoclesaan, è.io in do driekamp uitkwam c·n %';~~ j J.eod het
voortroffolijk! :Oo 100 M" ging wat stroef, maar nadat or ver8 ·i;o!:'k::î_:ng onder
de A tmod.8scuprJortors was gekomen in de porsonon van de fam~ v" Dv..Z:!"clon on.
Ria en Wout~ c;ing het stukken beter~ De 150 M.-. won zij m:yt O<~ soco v oorsprong 021 no. 2. Ili j de tussont0lling bleek, dat zij nu nog aot tv.oo dames
aan do loicling stond en k:Nam het dus op clo 200 ~.18 aari. Doo:r die 200 I~" ruimschoots to winnen, word zij lste mot eon totaaltijd van 61.2 soc. rosp.
13.5 sec. - 20.1 soc. - 27.6 soc.
Hot lopen van Jos v.Duffelen houdt eon belofte in voor de toe..;;
komst. Met 9 "9 sec. stel do zij haar record op de 80 Il , woor scherper en werd
hiermodo no,tuur1i jk lste. Dat Loes Jansen~ die stoecls br.;tor gr,a t lopen, toch
nog voel moot leren, bleek bij de 80 M., waar zij vlak. voor clc f ~~n :J.s h omkeek,
wat haar oon plaats in de domifinalo kosttec Dat zal je n:.~ 1::1.ot moGr U.00n
he:, Locs. Zij werd nu 12de in ll"5 soc" Onze andere Loes (K:;,nsc!::op) werd
13de in eveneens 11.5 sec. en zij sprongen resp. 4.17 M. - .3~90 j'~ . vor.
HEB JE JE AL

OPGEG~VEN

VOOR DE

JE DOET TOCH MEE????????

6

OND~RLINGE

WEDS~RIJD?????

23 JULI

ITALIE - iJF.D~RLAND - OOST'_.!;NRIJK.

Ellen, die als captain van de Nederlandse ploog onze kleuren
verdedigde op de 100 en 200 rti., werd op beide munrnors 2de achter Giovannone
in resp. 11.9 sec. en 24.4 soc. Deze wel~ stri j d werd. cloor onze dames gewonnen.

----

29 /3 0 JULI NED~;JPJ;AlWSE . Y..AMP~ OE~PPEJi.t__VLAARDINGEN.
TWEE 'I'ITT..:;1s VOOR ONZE EI,LEN -

PROFICIAT ! ! ! !

··- ------ trodo van h~t L
Tweemaal mocht Ellen de hoogste scllavo'f Je·' betreden om 'n
medaille in ontvangst te nemen, want zowel de 100 en 200 NCwaren voor haar
in resp. 12.2 en 24,2 sec.!!!! Ook"onze" Harry (ja Ellen 'n beetje moot je
hem wel delen) kwam op het schavot, want zijn 15.7 sec. op cle 110 M.horden
leverde hem oen clerde plaats op.
~SDAGAVOND 2

15 AUGUSTUS, AMSTSïîDAM.

Twe emaal cleze avond worden wij v orrast door een ontzettende regenbui, die de baan blank zette, wat de prestaties niet ten goede
kwam. Jos was een uitzondering op de regel, want zij liep haar 80 H. in de
Weer prachtige tijd van 10.1 sec+ on werd eerste. Cora kwam bij de A-meisjes
tot een 4de plaats in 13.6 sec. Jammer, da t zij al bij de 80 r11. finishte.
Tiij de C-dames werd Tietty 3de in le.8 sec.
20 AUGUSTUS JlJ:BILEUMWEDSTRIJD STJOMI TE VELSEN.
Ook op deze wedstrijd was het weor Jos, clie na eon spannende strijd lsto werd op do 80 M" meisjes 13. Zij noteerde een tijd van 10.3 s.
Cora kon het bij de A-moisjes ni e t ver dor brengen, dan een 6do plaa ts op de
100 M. in 14 sec~
ER V!ORDT GEFLUISTERD ••••••• , , ••
1··- - -----------··-,
Dat •••••• we voor de onc~er1inge weclDr'U
\<_\,../Ert-<.
stri j ~ en gee n uitvluchtje s
acc Gpter on ? van ik heb niet
'
/
getraind onz.
Dat ••••• • j o nog tijd genoe g hebt je
vo or to bereiden.
Dat ••••• , alle Atmodesanen dus meedoen
en we er een waar Atmodesfoost van maken.
Dat •••••• wo, om dat f oest t e doen slagen vooral om de prijzen moGten denken.
Dat ••.••• wo 29 Se ptember (Vrijdagavond ) vrij houden voor onze algemene ledenver gadering.
Dat •• "'" we natuurlijk al onze leden verwachten.
Dat •••••• ook donateurs van harte welkom zijn.
Dat •••••• je door persil-emmertjes t e sparen onze kas kunt spekken,
Dat •••••• je zelf ook nog een aardigheidje daarbij krijgt.
Dat •••••• de ze e mmertjes op all o Per s ilproducten zitten o.a. ATA - IMI onz.
Dat •••••• Jos van Duffelen, dit jaar nog ongeslagen i s op de 80 M.
Da t •••••• da t zij practieoh geen t raïning heeft over geslagen.

l
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KOM MEE NAAR BUITEN!
Heerlijk we trainen we e r op 't C.I.o.s. 's zondagsmorgens on doen een
schat van gezondheid op in bos e n duinen . Wo ontspannen .On$zelf ook geeste lijk
van do inspanning van de afgalo pen ,we ek on vare n daar wel bij.
_
Om lichame lijk t en volle- 'v a n de ze training t o profi t e re n 9 moe t je het
vol gende goed in j e opnemen 9 'I'RAIN R3GSLMATIG9 clan word j e hard e n krijg je uithoudingsve rmogen . Kom nooit op je gympje s naar de tra i ning 9 zorg a ltijd schone
s okk en bij j e t o h obbe n_9 - ooj:( al is h e t str a l end WGer. I s het vochtig 9 z org dan
dat je droge kleren bij je hebt 9 zodat jo niet in_ je natte plunje naar huis behoeft t e rijden. Hot is trouwe ns: alt i j d het besto 9 j e op d e training pas in je
traini ngspak t e stoke n. Dan nog oen h ee l voornaam punt. Begin niet aan oon training9 zonder t o hebben ontbe t e n. J o ga a t-· arbo~d verrichten , or vindt v e rbranding
plaa t s c:n j o _h obt ni e t voor do _nodi ge ~ra ncls tof gezorgd " Di t i s absoluut uit de n
bo ze on j G plGegt daarmudo roofb ouw op jo lichaam. Geni et van j e . appe l of s inàasappe l na do training, _do9h gooi de a f val in de daarvoor bestemde vuiilini sbak on
deponoor ho t niot in de tuin v a n de f pm; Timmerman.
Wij zijn gasten op h et t errein v a n ho t CoI.Oo S. on he bbe n ons ook als
zodani g t o godragon . Ge1ukking h ebbe n w:i j nog nooit mooili jkhodon gehad 9 onze
ploegen gedr age n zich a l tijd-. pr im_a . De ni euwelingen moe t ik och t or nog wel ov en
op de diverse pu nt e n wij ze n on i k vortrouw 9 dat ook zij zich h ieraan zu llen h ouden.
Zorg om 9 .45 u. aanwezig t o zijn in het kado r vormi ngscent r u m.
GEZAMENLIJK v ortrokkon wij v a n onzo, k loodruimte nq,ar ho t trainingst erre in.
NIEMAND begeeft zi ch dus r ochts t re.qk s naa r h et c.::ç.9.s,
Hot i s ni e t ge oor lo ofd z onder l e i ding v an t rai ne r s 'of bestuur zich op 1 t Co I.O. S ~
t o bogev en of a chter to blijven. - Om hot gebouw hoon zwerven of waterdrinke n is
ook nie t t oeges t aan.
Zio j e mooi e bl oe mon 9 takjos of plant on , laat zo dan staan 9 wan t ook dat s t aat
in do r egl emente n .
Luitj es l oef do zo r ege l s na en train v a n do wi nt er trouw en mo t h oo l
v ee l pl ezier.
RIA INEKE- DE VO S 9 v oorz .
HET

SE CR'~TARIAAT

TuIELDTg

ZONDAGMORGENTRAINING C.I.O.S.
9 . 45 u . aanwèzig zl j n ~µ hot_ Gom. Kadorv ormi ngscontrum aan he t Houtvaartpad9 a l waa r wo ons verkl eden e:q r dan go zam_~m~ijk naar het C.I.O.S. vertrokken.
lU-;;MAND GAAT DUS RECHTSTREEKS NAAR HET C.I.O . S.
-·----- -- -·--- ---------wodstrijdploog
Do training zal s t aan o.l. v .
Harrie Joacjn
Her man Banzor
ni euwol ingenpl oe g
j eu gdploeg
Martin Gr oon..'iuizon -

Do woensdagavoncltraining wordt gehoude n in do Floraschool 9 Florapark 9 OoloVo
Horman Banzer
6.45 u
7.45 u jeugd t/m 15 jaar
7.45 u
8 "45.. u wedstri jclploeg
8~'4.:2.:..~- - 9o45 Uo dames v/a 16 jaaro
PERSONALIA g
HUWELIJKg Thoa Takken on Cas Woortman zijn op 12 september in het huwolijksbootje
gostapt. Thea en Cas 9 van allo bokendo Atmodosanen heel hartelijk gelukgewonst 9
on plezierige wittebroodsweken!
-GEBORENg Do -Ho or on Mevro · van Berge n-Chapol goven mot blijdschap kennis van de
geboort e van hun dochter Yvonne-Lookadia.
Toot on Han 9 vanaf deze plaats 9 •onze welgoine ondo felicitaties.
Onze wens word vervuld. Wij kregen een zoono
Wij noGmon hom Renóo.
Zo kondigden Tod on Annoko de Muynck-Schillort do komst van hun e ersteling aan.
Gofolicit~ord luitj e s!
"TONNY" word door do ooievaar in Amsterdam afge l ovorcl bij
De Hoer on Movro Bünck-v. Bolle4
Jonny on Ab 9 proficiat mo t do geboort e van jullie stamhoude r. Wat zullen
Marie-José e n Lonneke trots zijn l ·
ZI8ICE11BOEKJEg Patri cia d o Jongh is plm. 2 maanden zL:::k geweest 9 maar gelukkig
hGeft ze he t zi eke nhuis woor verlaten on is ze lfs alwo or naar school geweest.
Pat, v ele groeten van allo bokonde "Atmodinnon" 9 van harte bot8rschap on tot spoedig ziens op de training.
Astrid Plugboor is verlost van oen kwade blindeda rm on zal inmiddels
hot ziokohhuis wol h obbo n vorlaton. Astrid 9 ook voor jou oon spoedi g on a lgehe el
h ers t e l on d oo maar even r u s t ig aan hoor ! ! !
VERSLAG- ALG. JAARVERGADÉRil'JG 9 GEHOUDEN OP 29 SBPTEMBER j oL
~'\AN DE KLEVBRLAANg

IN DE

KANTINE OP H3T' SPORTTILD

Er

waren-' 24 stomgorochtiga.o l oden a a nwezi g o n 23 niet-stomgor o chtigdon en donat eurs .

De vorgadoring word om 8 uur hartelijk we lkom geho t on door do voorzi tstor 9
Mevr. M.A o Inoko- clo Vos.
Do notul en van do vorige al gomono jaa rvorgadoring worde n v oorgole3en on door do
v ergadering a ccoord bevondeno
Ingekomon Stukkom
Er Wam bericht v a n v orhi ndoring van 14 J oden .
Nada t do diver se jaarverslagen worde n voorgel e zen e n d oor do aanwezigen accoord
werden bGvonden 9 werd ove rgogaan tot de bestuursve rkiezing .
Mevr . Inok o- de Vo s nam a fscheid van ï11oj . H. de Gra a f als commi s sarosso . Namons
het be stuur bi ed t zij Hi l de de Graaf G(Jn bouqe tte rozo n a a n
Daar or goG n t ogonca ndicla t on war on vóorg.:rn t el d,9 _wordi he t bes t uur a l s vol g t s amongest elCh
Voorzitste r
So crotare sse
Pe nningmeeste r e ss e
We d s trijdse cre t a r osse
Coonissarosso

Movr. M.A. Inok o-do Vos 9
Me j. VJ . v. Abs 9
Mov r o W.H. v . 0 ~9zeo land-clo Vos 9
Me j. B. v . Pol on,
Moj . L.- .,,v__.d. Vosso .

PRIJZENTAFEL ' OND~RLINGE

WEDSTRIJDo

De prijzentafel was dit jaar weer fantastisch!! Zelfs do allerlaatsten hadden
ruimo kouso' Aan iedor 9 Q.ie hieraan moogeworkt hoeft? heol 9 hoel hartelijk dank.
1Ai'IL.

VAARillJELo
'l1orwi jl ik cli t schrijf warmt de zon ons nog elke dag. Nog is Gr in de tuin
eon schat aan kleuren en 'herfstbloemen waar te nemon 9 doch spoedig is alles dor
en kaal on zal do storm de laatste bladeren van de bomen rukken, de regen klett ert tegen de ramori on wij lopen buiton 9 dicip in onze rogonjasson godokon 9 onze
kaps e ls good "ingoblikt 11 on we woton hot 9 do zomer is definitief ton oinde.
Wij roopon daarom hot Klevorlaanterrein, waar we altijd op mopporen 9 waar
je altijd tegenwind hobt 9 maar wat ons toch zo dierbaar is een vaarwel tot
volgend jaar too o .
.
.
Vaarwel heo:hi jko - nJGost'al koude - doucho 9 waar je je in all erlei bochten
moest wringen om enige druppels water op te vangeno
Vaarwe l cockpit 9 waar ioder 9 die er i ets - of niet s to malrnn hacl 9 binnenwipte o
\!Vaar hot al tijd propvol 9 gezellig on warm was. Waar j e 9 als je contributie moest .
afschrijvon 9 in do gootsteon terocht kwam en waar Betty over armen en bonen heen
haar inschrijvingen moest verrichten.
Al met al gonoog plezierigo dingen om 9 ondanks het slechte we er on velo
verregende weds trijden, op terug t e zion.
En voor ons li gt do koudo 9 clorikorë vvintor, dio mo t zijn lange avonden, als
jo lekker opgero l d voor de kachel lig t mot oen boek en een "bakje troost" toch
ook zijn bokoringon ho e ft.
Wij "A tmodinnon" krui pon van cto winter niet in cle kachel en we vergapen ons
niot aan clio vervelende T.V. 9 integendeel, trainen gGblazen. En nu weet ik wel 9
ik sukkel or zelf ook moo 9 dat heerlijke warme becl. Maar als jo de wekker gehoorzaamt en j o rillend 't ege n wind in trappend het rit aanneemt naar het C.I.O.S. 9
is do b e loning groo ts!!!
Jo voê!ll t jo a ls he rboron 9 wanneer je hG1}~!.0l op heuvol a f draaft 9 je zuigt
jo longon vol frisse lucht, geen kou kan j cJ doren, _o n je zou willen juichen omdat
·
do na tuur zo mooi is o
Lees daarom vooral het artikel van onze voorzitster on pas de tips 9 die zij
geeft dan ook tooo Ik weet zokor 9 Qat j e dan na ied~ro training zegt
"luitj es , wat hGb ik fijn getraind!!!"

__

WILo

..;;...;....

VAN HET -WEDSTRIJDFRONT.
3 SEPTEl!iI3ER - J~_"\-JGD~DSTRIJD i ___~îJfil?_'!l~_J?!::l'!l~
Op deze laatste jeugdweds trijd van het seizoen li e t do zon weer
eons v erstek gaan 9 en regende h ot bijna de h ole middag 9 waardoor de baan erg
zwaar word.
Ondanks de zo handicap liep Jos do 80 r.1 in do goede tij d 1O.3 9
waarmede zij 1o word on sprong Astrid hij de C-moisjos 1.31 hoog, hetgeen or
hoopvol uitziet. Yvonne Aster boreik,to bij d0 D-rne~sjos do 4e plaats mot 1.21M
on wannoor zij zich not zo goed z ou concentreren als Willy v. do Pol zit er zeker
nog voel moor in.
Ui t slag~m
60 M mo_~~j_?~.-fo
3 A. Plugboor
D. v. Polen
80 M moisj os B.
1 J. v. Duffele n

moisjos B.
3.98
9 L. J anse n
13 E. Klaas sen
3.77
Ve~3prjngon

Hoo gsprinfi9_n~!neis~~~.-f •

10 .3

4 A. Plugboer
D. v. Pole n

1 .31
1 .11

Hoogspringen meis jes D.
5 Y. Aster
1.21
12 W. v.d. Pol
1.06

Hierna word door het bestuur voorgostolcl do voorlopige contributiovorhoging
vanaf februari j.l. definitief t e l aten ingaan. De v erga dering gaat hiormedo
accoord.
aspiranten
De contributio is dus a lsvol g t
f. 0970 per m.
junioren
f. 1 '75 " "
sonioren
f. 2.25 11 Il
Do commissies vrnrdeYi alsvolgt samongostold ~:
Kascommissie : E. Ort, H. do Graaf, L. Plugboor~
Tochnischo commissie: M.A. In8kG-de Vos, B. v. Polen, H. Joacirn.
Ballotage commissie: Ifl:.A. Inoko-de Vos, P. Hagtingius-'!orkorko, -S. Ort.
De vorgadoring kan zich met do samenstelling van dozo commissies verenigen.
Vervolgens worè, t overgegaan to t c1o ui troiking van do cli verse bokers .
Willy van do Pol mocht cli t jaar naar vore n komon om do 11 Atmodeszuil 11 iri ontvangst
to nomen voor haar trouwo opkomst op onze trainingen.
Do "Atmodesb0kor" 9 die wordt uitgereikt aan degeon, dia hot rneo sto voor de vereniging gedaan h0oft in he t afgolop.:m jaar word aan Betty van Polen toegekend.
Do "Inoko-bokor", voor do beste scmioronprostatie mocht Ellen Ort ook dit jaar
wederom in ontvangst nomen voor haar 11.8 s e c op Q G 100 mo tor.
Jos v. Dui'folon wer d de i!Junioronbekor"voor haar prach-cige 9,9, sec. op do 80 l'!I.
overhandi gd .
Na do rondvraag word do vergacloring om 9.15 u. gesloten.
WILv.ABS, se er.
NI'};UWE LEDEN g
Els van Diest
Corri o Hartog
Elisabeth Ho llink
Jolanda Jacobs
Gerda Krooso
Djo ok o Niuldor
Alida Boling

7-2-51
-23-2-46
18-11-49
12-9-44
25-11-40

Inoke Opsta l
Potronella van Diost
Truus Verhoof
Marjan Valkenburg
Diny Woc: e r
Ank Wernik

29-4-46
15-· 1-40
22-4-47
15-7-47
20-11-49

Wij hot cm jullie hartoli jk wo lkam in onze voroniging en wo hopon 9 dat jullio jarenlang ochto ;1Atmodosanon; 1 zullen zijn .

VAN DE PENNINGM1-DESTERBSST::j ;
.

----~----~·-

CONTRIBUTI Bg

f. 0 9 70 per maand

aspirante n
moisjos t/m 16 jaa r
me isj e s v/a 17 jaar

il

1 9 75

11

Il

11

2 9 25

tl

Il

Do con t ri butio moo t op do tra ining wor cbn voldaa n. Bo n j o door omsta ncl:lllodon
verhi nde r d op de training t o komen , be l mi j cla n ov on (3 69 10) of schrijf oen
bri e fj e on hot word t dan bij j o thui s opgo ha~ld .
BEN JE J\.L I N HET B:8ZIT
Emblo om
Atmodo sinsigno
A voor op j o tra ining spak
Spi koszak j o
ATiflODESbr,aok jo

f.
11

0985
1 9-

gra t is
Il
il

0 ,60
29 75

ALLES BIJ MIJ VBRKRIJGBi'.AR.

- 4-

WIL~

AMSTBRDAJ'K -_:-__?._7 AUGUS'l'US 1 9 §.:!_.
Hoora 9 oindolijk oons oen koor zon in plaats van regen! Het was gewoon eon verademing om eon atletiek-zondag to bolovon zonder je in plasticjassen onz. te
rnoeton hullen. Jos sprintte er clezo. dag·woer . lustig op los 9 hotgoen eon serio
in 10.2 9 con domi-finalo il'f 1 o-~-o ·:r6ricl on oon -finale in 10.1 oploverde.
Bij do A-moisjos was hot :Cora 9 ,,cli~ _ in clo : final e vvist to komon door hÇ:tç,r sorie te
win.non iri een ' tijd van 13~6. Dó.ffi:iiilo lóverclo haar uiteindelijk oen derde
plaats op (tijd 13.7).
_
Lotty had ti jdons h aar 1 OOW-race konnoli jk haar 11 80 M-periodo" in cle bonen 9
want zo finishte bij do 80 N 9 hotgeon ons even sprakeloos dood staan, Enfin 9
Lot 9 zoiets kooachtigs cloon we allemaal wol oons on ••• 5ou gebeurt hot vast
nooit moer.
Onz e niouvwlingc n van clo plo og doele n het bost. Carl."1. v an Doornik wist 2 tweecl.o
plaa tson to bereiken n. L mot verspr.ingon on op do 1 00 NI 9 t orwi jl clo 100 r,1I van
Ineke Geurtson in oon ti·jcl van 14.:.,. rond -or ook bo.st moch'-t zijn. Door do speer
26.03 l~ to werpen bleek Ria de tfoinck eon succosvo11G dQbutanto op ö t nummer
Betty wist dit ko0r ook woor 2 modci,ilLrn in· do wacht to slopon 9 maar wat van moor
waarde was g dooT do 100 H in 13. 2. -to · lopen );:>romovoerdo ze - naar cle B-klasse.
Van harte hoor on. zot hom op het vclgond j aar!
Cora zat h ot bij hot verspringen niet h olom!j:al moe ·9 want ha drie onge ldige
sprongon 9 was ze uitgoschakolcl. Maar Cora 9 met oen beetje concontratio had jo
toch heus wol mot iets boters uit cle bus kunnen komen. Dus volgondo koor tanden
op olkaar hè!
H~orlijk vi:-oeg wàs-voor ons cle woclstrijd afgGlopc:m on we dachton dus vlot on
rustig riaa~ huis . to gaani ,·Maar dat·· zat ons ·worke lijk niet moo 9 want in do
trein worclÓn we ~oolaagcl d.oor onigo , noz em-knci"apjos ! ! Hot begon ons tenslotte zo
stiorli jk t _e vorvólon 9 dat enigo clámos reso~uut hot h oft in \hamlon namen on
oon paar ininclor IioflijkÓ klappen in clo "liqftalligo" gozichton van do "horen"
'doelen neerkomort. ·rn ied.er geval zij dropen u n wij 5 .als waardige furios 9 schro-den hot porron in Haarloci af.
·
Do uitslagen van do zo woclstri jcl komen_~!:_ho t vo l gcmdo clubblad.
TONNY.
ELK LID E'JN TOTOKLANT
ONZE FINANCIELE ZORGEN Al1N - D~ KANT! ! !
1 0 ~ZPTirnrnER

OHDBRLING :: WEDSTRIJD.

Do or eon stralond.c , zon 9 vrolijke gezichten on eon grote clo sis strijdlust werd onze j a arlijkse ondorlingo wodstri j d woor eo n g root succes. Ander~
half uur voor do wedstrijd was hot al oon drukto van bolang . Door do aitijd
~u+,pvaar di go jougcl worQen do startb lokken alvast op hun plaats gebracht on kregen
órizo ploun on plu eon prachtige plaats op hot middenveld • .
Om 11 uur· b ogon clo weclstri jd. · a n hot was hartvo rovorond onzo allerkl e insten à an hot werk t o zion 9 hot. ontbrak hun zcko r nicJt a an strijdlust!
Bij do d am::: s wodstrijd ploc;g word do b okor 9 zoa ls v orwacht 9 voor cle
two oc.~o achte r oo nvol go nc.l o ko or d oor Elle n gewqnne n. 1'J ve na ls vorig j a ar lag h o t
poil bij clo ovonigG dame s 8rg laag. Tonny J an,sma l ogdo bij d o cle.mes-ni ouwolinge n
beslag op cle bokor 9 t o rwijl Ans Pon~art s bij .clo A-moisjos .3orsto word n a oen
felle strijd mdt ~o tty on ~ora.
Gr oo t Ho o nc.lorclos vo rrast o 9• cl oor d o cÜs cus 28. 23 11 vor t o we r .pon 9 wat haar bno t
mo i s j os clnbre corcl opl cv orQ'o . Mo C:lo n 'ouclon stootte clo k oge l 11 .9 2 ]II v o r 9 waard oor
zij h o t op h a a r naam staan'clo clu1)ro c.or d schorpc;r s t o l de .
Bij do B-rn::: i s j os s l oop te L v . Abs cl'o b ::Jk or in clo wa cht 9 op do vo i;; t g evolgd doo-r
Janny Zwanenburg 9 die o. a .' eb 80 M in 10,9 li e p . Keurig Janny! !
r. Geurson blook bij clo ni ouwolingo n· meisjes ni e t to vorslaan on mocht hot wissolsch i l d in ontvang st n omen. Ee rst e bij do C-rnoisj o s 14 j a ar we rd A. do Bruin 9 clio
haar -bokor v a n d o 13 jarigo n omwisse lde mo t As tri C::. 9 nl. 4. 63 JllI v e r.

-6-

Onze nieuwoling M. Brouwer werd eerste bij de 12 jarigen en haar zusje Marian
kreeg de eerste prijs bij de aspirantjes ~

UITSLAGEN
60M

ASPIRANTENo

M. Brouwer
J. Middondorp
I. Opstal
L. Aster

v"ER

OND~RLINGE ~~ ]STRIJD

HOOG

DISCUS

1961.

SPEER KOGEL. ].P.R. TOTAAL

9.8

3 .15

3.36

10.4
11.1
11 • 2

2.80

5.04

2.80
2.70

4. 41
5. 41

M. Brouwer
W. v.d. Pol

9.3
9.6

E. v. Thiol
L. Warnas

10.2

3. 79_
3.35
3. 48
3.3 5

J. Pauw

10. 2

G. Kroese

10. 8

2. 7 4

0.80

8.5

4. 63
3.70

1.35

3.75
4o12
3.59
3.30

1.1 G

12 jaar.

10~-

13 jaar.
A. Plugboe r

9.6

P. J'vliljon
D. v . Polen
E. Brassér
Y. Aster
A. Warnas
L. Slot

9.2

9 .5
10 .-

9. 5 .
1o.5

14 jaar.
A. do Bruin
E.

2 . 00

1.10

13.86
12 .10

1. 00

0.95
0.95
1005 .

Îo

11 • 69
11 • 79
11 .89
7.96

17 .89
21.32

10

15J)B18 .29
150 82
12.08
10.85'

1.15
î.10

1.05
0.95

7.-

7 .10

1984

12.60
10 .30

6.62
6.13

1760

7.22

6. 15
6. 1 5

1371

6.40
3. 73

20 . 48
21 • 21
14 .05
9o3Ü
Î 5. 61

7.76
11 • 52

T.v. d .Klinken~erg

T. v. Gijlswijk
s. Koster
T. Siebe l s
H . Be sso link

10. 29
9. 24
8. 67

Ec~1i rig

]). J3ultman

2729

3494
2755

1833

2450
2266

5 .90

7. 61
7. 05
6. 71 ·

9.9. 6
9. 4

4. 20
3. 53

1936

2240

1228

1723
1169

8.7

4 .40

9. 4
10.4

3.88
2.84

1o.3

3.25

3.83

11.17
17. 63

8.44
7 . 51

253 7

2663

1785

15.03
11.93

9 .1 6

8.26
7.54

2130
2211

2366
2328
2263

14.77

9 .08

899

2104
1324

13 . 42

7°95

1. 25

14 .18

1.05
1. 25
1.1.15

20 .20

î6.3ö

0.90
0.90

7.70

7.56

6066
5.60

MEISJES A/B
NIElTWELINGZN o

}."

1195
535

3.77

...

1~e rtons

I. Geurson
M. do Tombe
J. Driesson
M" Muller
M" Hessels
L. Glatz
1'11. Koolman
H. Buis
Th. Keelde
M. Appel
A. v . Polen

1487

1 281

TOTAAL
100111 1 4 . 6

1OOM 15 .1
80M 11.9
80M 13.5
1 001JI 1 6. 1
80M 1 2 .8

80M 12. 4
1 OOM 1 6 .1

80M 13 .1
80M' 12 . 8
80M 13. 4
80111 13. 2

4.62
3.78
· 3.78
3. 62
3. 11
3.64
3.20
3 . 28

3. 32

1. 25

18.65_

17 .97

1.1 0

14. 20
19 .18
1 2 .86
14. 55
18.00
14 . 78

1.15

0.90
1. 25
1. 00

1.00
., .1 0
1.00

3 .1 5
3~ 58

1.05

3.20

1.00

13.95
12. 49
14. 55

12. 70
-7-

11. 28
1 2~99

16. 26

6.1 6
6. 08
6.33

8.20

8 . 20
6.59

~ .5 5

6 . 51

2860

2695
2196
2015

1982

2298

1869
1757
1736

14 .08

7.04

9 .65

5°79
5 . 81

1702

11 • 3 2
11 • 85

5.83

1541

9.89
11. 09

5.73

1461
1054

6.10

B.P.P,

1 61

4

1631

CAUSSRI~

DOK'l"};R

\.-,-:~

·;c --::1\fJR

s1~ -~SWIJK '

Zondag 9 15 oktober is Dr., Woog.::mor Slo o swi jk woor spociaal uit
Zoist gokcii-11011 om voor oon grcto scharo 11 Atmodinnon 1' oon leorzamo on gezollige causorio to houden.
Voor dogeAen 9 dio_niet in·do gologcnheid waron dezo causerie bij
to wonon 9 volgen hier - ui t oraard zoor beknopt - ci.e voornaàrnsto punton,
Wanriccr jo tot vorbotoring van prestaties wil komen, aldus Dr.
Weogonor Slocswi jk 9 dion jo h e t volg.mdo goocl in 't oog to_ houdom
1e

G-S'~ST.

Hot willcm 5 je dus gohool op je sport richton. Dit botokont 5 ook
het nod~gG ervoor over hcbbon, on to laton staan,

20 LICHAAll4not lichaam op oon goed peil houdon 5 door do juiste vooding 5 voldoonda
nachtrust on rogolm<itigo training.

3e. T":!:CHliJIEK.

- - --Hot
-

aanlor-on van clo juiste tochniók door so.rious naar do aanwijzingen vari de trainers to luistorcn.

Juist èle r.o golma tige training is van zoor veol bol·ang mot hot oog op
do motor in o-ns lichaam.
_______ __
Train je con crikolG koor clan ho .:;; ft hot hart vo2l mo2r to vor cluren.
Blijf· aRcon _clan wog 7_ wann00r hot niot n. nclo rs kan 9 clus niot omcla t je boei. zo
lekkor is 5 of jo mot eon vriend je of vri oncl innotjG hobt afgesproken.
WGos trots op je groon-wi tto pak cm houdt op wedstri jclon de oor van jo _
club hoog 9 door to proboron mot steeds botoro prestaties uit do bus to .komen,
Ria darikto Dr. WDogonor Slcoswi jk mot oon kort woord voor do lo ·J rzamo
on vooral charmante wijze 9 waarop zij èLGZO causorio hö-G ft gehoudon on bood haar
namens allo "Atmoclinnon 11 con bouq_uot - bloomon aan,
mot de gologonhoid tot hot stellen van vrag<?n 5 waarvan v ooral do
vraag - hoe laat naa~ bod --in do b e langstolltng stond 5 was dozo intorossanto .
lozing ton oindeo

ER \'!ORDT rn:;;FLUIST6R]) ••. " •..•
Dat •••••• onigo trouwe Atmodinnon ons
ontrouw zijn g-oworclon, omdat
zij oon "vrionclj c" hebben.
Dat ••••• " wij heus clo zon vvel in hot water kunnen zien schijnon 9 cloch
da t wo niet bogrijpon9clat oen
nv~ ri enc1 jo '' on nA t moclos n niet
same n kunnen gaan~
Datooo oo ojO toch ni o t c lko a vond on
iodoro zondag 11 handjo in ·hanc1_jo' 1 hoeft te zi tton ,
Dat •••••• do tekening v a n 11 Anni o Atmoclos 11 oen afkeurend gomompol van cl_o horen
luisteraars vorwi orf.
Dat •••••• cloktor lji\_;ogcmor Sleeswijk mot twoo krijtlijntj .;s wat figuur in do
t0koning bracht.
Dat •••.•• allo toohoordors/stors daarna mot ;iannio"accoord gingen.
Dat .•• , •• op do oersto C.I.O.S.-training Cobi gracieus cloor ~o kniean g ing.
])at ••••• ,wo hot wol ocns louk zouclon vind.on om cop;y te o ntvange n van oon woclstrijdathl o to of junior, of R.f .po~r Dat ••..•• dezo copy voor 1 cl •J cornbor in ons bczi t moot zijn.
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B.M8ISJES
WEDSTRIJDPLOEG.

80 M

VER

HOOG

DISCUS

SE:;:;~R

KOGEL

TOTAAL

B.P.Po

I. v. .Abs
J. Zwanenburg
L. Janson
Ll. To orling
F. v. Gijlswijk
L. Heorschop
I. Plugboor
M. de Tombe

11 • 5
10. 9
11.9
11.9
11. 5
11. 6
11.9

4.42
4.43
4.19
4.13
4.17
3 .89 '
3 .87:
4.00

L30
1.15
1.20
1.10
1"05
0.90
1 • 10
1.15

18.26
20.03
16.17
16055
Î 7 .99
20.15
13.83
19.67

21.05
24.50
18.20
15.58
15.03
20.58
14.50
16.35

8.29
7.74
7.90
8.06
7. 43
8.39
6.55
9.02

3179
3155
2760
2551
2515
2472
2233

3424
2818

13.9
i 4. 2
14 c13 .8
°15:"6
15.5

4. 73
4.82
4.67
4.53
3.80
3.81
3.22

1 .30
1c25
1 • 25
1 . 20
1.15
1.05

21. 7 4
23. 61
22 .1 4
21 • 57
28.23NCR o
22.71
22.30

22. 23
22.00
22. 41
19 . 61
20.60
16.53
16.10

9.40
9.36
9.74
8 .90
1 o.68
9.80
11. 92

3502
3452
3447
3228
3013
2571
1949

3429
3254
3651
3435
2873
2592
2186

E. Ort

12.1

B. v. Polen
Lo Konings
H. de Graaf
c. v. Doornik
A. Jonker
N. Hartstra
R. de Muinck
M. Kools
I. v. d " Linda
T. J a nsma
w. v. Opzeoland .

13~7

14.8
14.14.1 5.15 c 7

4.30
4.38
4. 48
3.98
3. 69

1.50
1025
1.30
1.10
1 . 10
1. 10
1 • 20
1 • 10
1.10
1.10
1.10
LOO

22.95
18 o32
16. 49
23. 23
21. 49
23.62
17 .19
18.15
14 . 40
16 . 20
17.07
17.87

9.08
6.72
7.68
8 .44
5 .87
8.2 4
6.56
1 . 21
7. 46
6.78
6 .40
6 .04

4333
3.252
3190
2876
2784
277 4
2756
2751
2726
2639
2341
1930

4032
3167

13.9
14. 2
14 .1
15.2

5.88
4.94
4.92
4 .33
4.82
4 .03

A,MEISJES
Vl[c!;DSTRIJDPLOEG o

A. Ponnarts
L. Plugboer
c. Wessoling
J. ])obbelaar
G. Hoondordos
J. Bul ton
M. den Ouden

2006
2166
2409

1 00 f·J

])AMES
WEDSTRIJ])PLOEGo
20.81
24.25
19.06
16.02
17 .}î
21 .3 5
19 .9 4
25.03
21.55
17.02
1 6. 87
14. 80

2945
2294
2350
2986
2274
1871

8 OKTOBER - PARKESTAFETTE.
J ammer was h e t, dat onze parkostafe tto door oon t o ger i nge deel name niet
k on plaa tsvinden.
Er werd door i odor eon seri ous ge t rai nd 9 on het i s toch •.ve l pre ttig t e
wo t on 9 dat dit ni et hol omaal v orgo ofs is gewees t .
We zijn hi erdoor toch in concli tie geblev en en dat is o zo nodig .

NAGEKOMEN

BERICH T~

Nog een gl oednieuw oude rpaarg
Do Heer on Movr~ Schoon-Klijn
mol clo n ons do g0boortc van "I r ma".
Dory on Gerard , onzo wo l gemoondo fol i ci tatis s mo t jullie eerstel ing.
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111

'111

NUMMER
DER

HAL\RLLM .
Kof.;1NKLYK GOEDGE.KE.URO

GERESERVEERD

VOOR

HAGTl N G\ LJS

DROGl3TE. RYE\~

Perseusstraat 31,

HAARLEM-N.

tel.~

Plesmanplein . 3 9 .

HAARLE:M-N. W~

tel. g 62066

52207

!

1

V0 0 R

l

T 0 U R I N G C .A R S

1

Leo Ko~s

MER

en
WINTER
brandt bij ons de kachtel dus

Z 0

DROGE SIGAREN
1

l

l.OU BRAA\-\fVIAN
Sigarenmag.
"PRINSENHOF"
'

1

'

'

all één

"·

J~cobijnestraat

VOOR UURWERKEN - GOUDEN RINGEN

8 9 HAARLEM tel: 19972

NAAR

Hl or:>l oqer~ie
'

- SIGARETTEN

l
.· · l~errnao Mulder!

' l '

Scberiped-1utjzen
voor uw camera's, rolfilms 9 ontwikkelen
en afdrukken

Kampervest_ 51, HAARLEM
tel.: 21101

OOK VOOR UW FOTOREPORTAGES EEN
GOED ADRES.

OOK UW ADRES VOOR SPORTBEKERS EN
MEDAILLES.

STATEN J301\IVERK 6, HAARLEM

POOLT U AL IN DE NATIONALE

VOETBALTOTO???????

N E E N????????

DOE
Alle inlichtingen bij he t Bestuur van onze ver eniging.

·~1tE

tel.: 20095

7o jaargang no. 42

December 1961.

OfficiöoJ: cluborgaan der H •.D•.A. V."ATMODE.S ". Ko~~. Öoedgekeu:r;:d 23 Jänuari ·1961.
Secrotarosso
W.v.Abs, Ra:~dhuisstraat 50 9 Heemstede :
tel.g39403
Penningrrieestord_sse g W.H.v.OpzeË:Üand- de Vos; ·Leidsevaart· 502;· ·ff1 lom· . tel. g 36910
..
.
dirono.g_. 2Ö7689 t.n.v. Penningm.esse van "AT.MODES"
g · M.Aë.Irteko-de Vós 9 - Mr.Jan .G erri tsz1aan 15' 9 H 1 lem t(31. g 60761
Redactie-adres
N.A. C. Weeg13rtor ·Sleeswijk ·
Clubarts
'

~

BIJ DE JAARWISSELING.

altija weer mooie momenten.
Teleurstellend was het~ dat in het · afgelopen seizoen het aantal •
och.t e wodstrijdatlotes zoer klein was. Kvramon wij_ vroeger in grote getale:_ q,an Q:e
start 9 nu ~varen het' steeds maar onkeló me is jos.
.
En als wij do prestatielijsten van .'t afgelopen jaar bekijken 9
(elders in dit blad) dan komen wij t 'ot de coi::iciusie 9 • dat 9 ui tzond_o ringon daar gela ton9 do ·vorricht1rigen over do gehele- liriie miniem zijn.
.
.
Dit is werkelijk 'n schaduwzijde 9 temeer daar wij kosten nog _rnoeite
sparen en met 1 n goede trainer alles in 1 t werk stellen om het prestatiépeiL.té
vorhogen. Juist. omdat er .genoeg meisjes met aanJ:eg ·aanwezig zijn 9 doch die het
niet kunnen, opbrengen zich 't een ·en ander te ontzeggen en zich echt voor onze
sport en onze vereniging te kunn.e n geven •
..\
'n ticJ:?. tpu.' nt daarentögen is 9 dat de voetbalpool goed draait en
wij reeds 54 deelnemers hebben . inges .c hreven 9 waarvan · de opbrengst 'n prachtige
aanvulling voor onze kas betekeht. Met de medewerking van alle leden moeton wij
het volgende _s eizoen zeker mot het dubbele aantal poolers kunnen ingaan.
Rost mij verder alle leden 9. donateurs 9 trainers 9 adverteerders 9
bevriondé verenigingen en last :but ': :6tt -least onze- ·clubarts Dro Weegener Sleeswijk
prettige feestdagen cm yeel goeds voor 1962 toe te wensen.
", .

Namens het Bestuür
RIA INEKE - DE VOS 9 .

voorzit~ter

HET SECRETARIAAT MELDTg
TR.A.ININQg
's ZondagsmorgGns op het CIOS. 9. 45 u. aanwezig zijn in hGt GGm.Kadervormings··
centrU:inaanhet Houtvaartpad 9 alwaar wij ,ons veTkleden en gezamelijk naar het
cros vertrokken.
Op · Zondag 24 December en 31 December gaat de training gewoon door 9 . echtèi.-· n:7e·G
op' he·"c CIOS 9 dag,r do ze terreinen gesloten zullep_ zi jn 9 • doch op 'n nader te. t-01J8.".
len plaats. czorg dus tijdig aanwezig te zijn. · De . geplande · Za tcrdagmiddagtrainingen op 23 on 30 December gaan dus niet door~
"
_- .L (.> .·..

1s

Woonsdagsayonds in de zaal van
van 6. 45
van 7.45
van 8.45

In verband mot do Kerstvacantio is
en is erhalvo geen training.

~

de Floraschool 9 Florapark bij do Wagenweg.
u. --..;;·-7·.-45 --u-;· 'jeugd t/m 15 'j'äar "
u. - 8.45 u. wedstrijdploeg
u. - 9.45 u. dames v/a 16 jaar.
d~L_zaal

27"December en 3 Januari gesloten

NIEUWE LEDENg ·.
22-12-42
17- 2-39
13- 5-47

Sonja Dirks
Conny Gorritsen
Mia v.Leuven

· Anneke v. Leuven
Gerry Stokman
Mar:jà' Verzi jl berg ·
. ~ ..

. l.3- 2-49

. . 24-11-47
; 2-12"'-47
~:"--,

In ons v9rige clubblad m~·rnon V[J,J als · nieuw lid op Alida Boling. Zij a"ttond.oo:ré~::
ons er
dat zij LYDIA BOTING-hee_t. Lydia onzo excuses voor - de gemaakte fou-L

op;-

"NIEUWE JJONATEtJRSg
J,t.Hoops

VAN DE

PENNING~IBESTERES~Eg

Het is duidelijk morkbaar 9 dat hot voor iedereen oen duro maa.rJ
is. Ik doe rtiots anders dan met mijn brommertje door Haarlems dreven brommen ,
ik schrijf ·mijn a:rm lam·;: en töch zijn or nog vool leden dio achter zijn mot
betalen.
:Ditkan echt niet langor zó• Voldoe jo contributie (liefst) op
de training of j:lór giro (nummer: 207689) ·op ' t.i jd en je bespaart mij voel wer~c
on benzine! 1 ! ! !
CON'I'RIBtrTIE g
_Inschrijf gold voor nieuwe loden t/m 16 jaar
v/a 17 jaar

--~
- ·------·~J· ---

Adspiranten
meisjes t/m 16 jaar
danos v/e. 17 jaar

Embleem

fl. 1950

2y50

il

flo 0970 por maand,

"
.r1

T,75

2, 25

"

"

11

r:

BEN JE AL UT HET BEZIT 'VAJ\Jg · .
fl. 0 9 85
" (""

r )t\,'v'.· \ ._./'i~/

,j . ( "

..: '.\ : !;.) /:: / '

) \y.; v/./'

~~f/;9;f~~~'.>.,

-:· ;/~..

· ··/?r')(".'"\r-. '~:, 1,.

·. .

11
.A.tmodosinsigno
l~-(
--~/J"h"
·~-~- --~
A voor op je trainingspak
g:ra tis
'------ /( .J:'.J,..
• r,. "
spikoszakjo
fl. 09 60
"----Jv.t·
11
Atrriode'sbroekJ'o
ï
"
2 75
/// /./ ,. ··.;
9
'"'
, 41"~
~·-- ·~
Zijn er dames 9 die hot ~tmodosbrookje""-'}/i\~, · :/
', _
zolf wi llen maken 9 je kunt het g~~nipt en al,
'_,
-..,,.:;- ~
----:'~';,
com:ploot mot band en è:Jl'astiek 9 · biJ mi J bestolleno (~f /fa( 1( ';

11"1

/'1 ;
\ . . ..:>- -

VHL

\ . .·.~7·:/

v--:;,:,_;: ..

Op J6 November zijn An:J.:::.e J:32.Xlb0r en He;.1k van den Burger in de echt
Annie en Henk onze harto:1.ijko felici ta;ties met jullie huvvolijk en
iwaweJ Za.anda:J e o'1 ·beet jo ~;-er j~s 0: :1· eTl'.:-:'.1'.ir te overlo:pen 9 vergoten hebben wij
;juJ.J.io ~1iet.
~J·o:.cèond.en.

lliov-rouvr Burger - :t3äklce::::· hoef·t -~olefonisch bedarik:t voor de lolL1':e
é::."tton tie 9 die zij van een i;.ant::ü 11 l\.tnod:i.11noJ::l1t mocht ontvangen. Zij zou de
i:i;oc'c~o g•3vors ::1og pe:rs oon1:~ jk ( u:l. -'.:.or-'ae..rcl :pGr b1iief) bGdm1ken.
CJi;J?.CJR.EN g
JJO - ··1Ioe1~-- -0 11 II0~1~cc ·~ -~-7f PJ~·os 1§3 -- ·LakJce11 g7ó\;ron inot
LA·)\.,"··ol"+e·
».·· --i ·.·,._ ...,"""
·j_ ,~LE,'(•.......'.....1P.p
i-o·rni·Q
· n. dG b'-'
r"'' 1
°·1· doc 1J.1·'-e'
" HIL])Ti:
-~
... ~_,,.L.i.L
\.....- va
-~ v -· V"'
:( .... ·!'1 '1·•11~-..J.
u
.1.
.LJ..
~

op 2 J)ocem1)e:;:·. Gonny en Jae.:p ne.,mons e,lle bekcindGn on~e
:::,:::;:" toli jke gelv.kwcmsen. Dit Wels 1n :rtjkoJ.:..üs we ns hé~

Qi:'.',ze tre.ine::'.' Eei'r::.3.n h0·01::0~:~
eJ. twee traininc;en moGton missen
He~'m2.n onze beste V'Cn1scr vc:Y:: oe n spoo diG her s tel,
1;,::-;

rego : i'J

z~~el<::fo.

/Ollo~/bal
._

OLr:a ·;; ~X'..

Vom' OlgR Berkhoff werd·'; een riJaa ts je ingeruimd. Ze hoeft met
haa·r .h. ~,na~ 6'-·-\..
O'"'irnel1~>
c,-,
n1~1 c· ~T•'
r::.. V'-o'ron ni· et.--! .....,_t_,,
~:norton •
t..-,_._
""-.L
vV 0 "' 1 ,-i'"l O'
V
0!'.S all on b3terschap en o
cod•:i.:ic1 toegewenst
C:."~·

J..:.~t,__;
0

0

- l-

- -.~ --b

1\....J.)..V

_

0

·"

0

Volc;Gnd jaa:c w·oTcl'.::n 1;·c.,1, 1? ;fo:i;tembor -G/m 16 September in Belgrade
d_c

J~l~~:- op GSG .f:i.. tloti. e:l<:-· ~<2~mpio :;r1~--: c .0.~~_1?'' _J8 .i ~· . gc.~::J1J_ C~1 .C.1.1o

IJ05encn d io ~1.:i.ex'. ;.Jo Y b:;~_e.n,-;ctc :!_:;_:i_:1g hsbbon kunnen zich in verbindin{,;.s ~o11en met hot ·borJtnur· of 1n-:; ·i:, tlfa,::1c bU'«:'., _9 God:fi:· " v.J3ouj_llüi'.18 craat 67 tol.~ 19624"
De prijs voor close reis incl~ êSiG :ê c_1-~:::· eo-L àa:'.'t z:al plm. :fl. 280 9 - - per persoon
~.;ocl~~-·a. ccr1. 1-IE.-'.~ ··\tOJ'"'t~c1~~ is -r_;·-. ?.. s-~: t;c.s-::.~·:11..l c~:·_1 9 S1.:;)ptG: .l1èor5' ac.,ril(on1:::d:; J3Glgrado 11 Sop "i:;o:rn"
1

bc .~·l.:

DG to:!'.'.:·L1g:c3.i o 1"-~-:~r.:.v.i.t ~~e 1g ~. . F~êL-' ~F~ ·.-c\0~go st8. l.c~ .. op

~10~~L:~~1.d

19

i ·7

Septom.bGi'\ 9 aankomst

SGIYCG i''~t~o ~c ~

Op de Zondagen 14

c;,1

21

r~LJ.de:r·vormj.ngseent:".'Um.

Hout+:

cl -~ zo

: aJ_ onzo clubarts weor haar uniek e
orJZO \'l. r.::·a_i:jtri jd.meis jGs o
d::i,-~';m o::ri 9 uu:r asnwezig ·te zijn in het
v:c-i;j , ~;Tocht jo om 'belangr:~jko red e nen

Jg;11; .:•,:c:.:.

jao..::. :l j_ jk:so kourirJ.,~ o:p h o t GJ.:C3 b.oudcr. .
Llon d:i.c:1t o:p clo e,2,::.[;GG'CJ'rc:::1
d2,-~ 2,

-\rOOi.'"'

:]

."

1

een van deze Zondagen niet kunnen, geef dit dan direct aan mij op, dan kan ik
hiermede rekening houden.
De betreffende meisjes krijgen nog persoonlijk bericht.
Ria
OPMAAK TIJDENS DE TRAINING EN WAT DIES ZIJ MEERo
Als ik op de training zo eens naar de diverse meisjes kijk, vo~
baas ik mJ..J er steeds weer over, dat or loden zijn, die met zwart omrande opgen,
zwaar gesminkt en met 'n dikke pancake op hun gezicht op de training verschijnen,
Lot wel oen met mate opgemaakt gezicht mag ik heus wel zien_? -,-·-~"' ,_ .~......~~..,,
maar op de training is het taboe 9 trouwens het is ongezond-"""~·~- ~ \
.#
<""
ook. De porië:in kunnen niet uitwasemen. 'n Huid moet goed
· · '.'. ~~
.f:<{~~
kunnen doorbloeden, dan krijg je 1 n gezonde frisse toet.
\\ ,r'!:-,•J. ~
Ik begrijp ook niet waarom het nodig is 9 want jullie be:.1
zitten de charme van de jeugd en dat is 1 n rijkdom.
'! ·,

(

,,,...'i .......

t
Ook rinkelende armbanden ontbreken soms niet,
\.
dit is toch werkelijk. onpractisch • . Ook ringen zijn uit de
--,~~~1~>boze, buiten het feit dat je er anderen l elijk mee kan bezeren, is het ook heel gevaarlijk omdat je ergens achter kan blijven! hangen
met hele nare gevolgen.

Dan de kleding. Tijd,ens de vrije oefeningen zie ik bij vele
meisjes blote ruggen en buiken. Ze d,ragen dan alleen 1 n .(knellend?) b.hJtje
en 1 n te korte katoenen blouse onder hun trainingspak en stellen hun bezwete
lichaam bloot aan de koude buitenlucht~
Meis jes wees vers tandig en doe 1 n hemdje aan en daarover iets van
wol, want katoen noemt niet voldoende het transpiratievocht op.
RIA.

PERSIL-EMJ/lERTJES.

WAARDE

WAARDE.

Wat zijn dat nu weer vragen jullie je af. Dat ZJ..Jn de emmertjes,
die afgebeeld staan op de volgende productem Persil - Pré - Henco - Ata Imi - Sil - Duxon - Pril ..., Dixan.
Deze emmertjes zijn geld waard, want elke kaart van 24 x 3 emmertjes brengt voor de vereniging fl. 0,40 op~ terwijl degene die de kaarten inlevert op 3 kaarten een grote theedoek, op twee kaarten een kleine theedoek en
op eon spaarkaart oen enka-flex sponsdoekje ontvangt.
Vraag aan je moeder, familie en kennissen of je voor jouw vereniging, die emmertjes mag sparen.
Spaarkaarten
Pebesma, Lindonstraat 93~

inlevering on evt. verdere gegevens bij Grietje

SPORTKEURING.
In Januari/Februari zal onze jaarlijkse sportkeuring weer plaats
vinden. Ik wijs op 1 t belang van deze keuring voor ALLE LEDEN. Als j e aan
weds trijde n wilt deelnemen(en 1vie wil dat nie t?) ben je verplicht je te laten
keuren. Zonder keuringsbewijs mag je aan geen enkele wedstrijd meedoen.
Trouwens al train je alleen maar voor j e plezier, dan is deze
keuring evenzeer ten sterkste aan t e raden om t e weten of atletiek goed voor j e
is. Om de kosten behoef j o 1 t niet te laten, want deze zijn zeer laag n.l.

5

fl.

"

2,75 voor meisjes v/a 17 jaar
2,25 voor meisjes t/m 16 jaaro

Opgave onder vooruitbetÇJ,ling bij ·Ria Ineke- de Vos.

WILLEMIEN AAN 'T WOORDo
Naar aanleiding van mijn ·bi jdrago in het vorige clubblad 9 is ra: . ,;
herhaaldelijk de vraag gesteld of ik echt zo'n natuurliefhebster/kenner ben.
.
En op 't gevaar af dat het jullie togerr·i.ral t, · moot ik hier eon volmondig nee_ or·
antwoorden.
Natuurlijk: geniet ik 's Zondags van hotmooio
natuurschoon van de CIOS-terreinen en als de zon dan nog schijnt,
zie ik de aarde als 'n ver:rukkolijk bolletje 9 maar het is ook
weer niet zo 9 dat ik 's Zondagsmiddags mot mijn betere helft
in do Ken:n,emercluinen loop to dartelen 9 mot een botaniseertrommel op mijn heup, oen vergrootglas in mijn hancl 9 terwijl ik
geestdriftig ·hot bilzonkruid of do blauwe bribras bostudeero
Neo, 1 s· Zondágsm:ldèlags heb ik - na do training - mijn rust
hard nodig.
Heb"Qen jullie gemerkt 7 dat het gezegde~
"tussen de buien is het droog", van toepassing is op "ATMODES 11 o Elke Zatercla c ··
middag regent het 9 de weerman voorspelt voor 's Zondags rogen 9 alle sporto::.c
worden afgelast 7 wij tra~nort droog! !!f!
Over trainen gesproken, we draaien weer lekker" De training , -.:_:;1
de wedstrijdploeg o o 1. Vo Harry baart ons geen zorgen. De nieuwelingen- en jeu ;::~~
ploeg daarentegen hebben oen nieuwe trainor 9 wat natuurlijk oven moot wonno~ ,
doch gelukkig ging dit zonder grote sc~okken gepaard.
Vanaf deze plaats eon plui'.11 op do hoed van Herman en oo:'.c op cl:i.o
van Martin 9 -;.roor do wijze waarop zïj do trainingen leiden.
Uit de nieuwelingonploeg komt de laatste tijd nogal wat cri tic::: ,
do een vindt do training to zwaar, do ander to slap onz. Neem van mij aan, t e
zwaar is do training z oker ni o t 9 vo lgcms mi j kan het wel wa. t harder ! Maar is :.'0
niet zo, dat zij die regolmc,tig- tra5.non, hot prettigste dràaion? Waarmee ik >-;ce:
gen wil 9 dat wanneer je niot iedere training komt het natuurlijk niet meovc, lt ~
maar dan kan je ook g?on critiek loverono
Neo . lu:i'.? oen beetje moor courage kunnen we in de nieuwolingon--ploeg best gebruiken!!!! Enno, als j o ocht geen zin hebt om to trainon 9 wat k crci
je dan doen? ])oo mij 'n plezier en blijf dan weg. Hot heeft geen zin om lang:::
de kant to staan met eon LlOlig gezicht, Jo houdt de training Op en voor dogen :
die do training leidt is h bt oen bezoeking.
Een compliment aan ::i.l l o ploegen voor do wijze waarop ze :no c~GV'.'C ·:J: ·
als we 11 trainorloos 11 zijn is wol op-;,~ Jn plaats on we zien dan ook de tij c', fü'. C
de jongens voor examens of vacantio niet op do training aanwezig kunnen zijn, .1i.
donker in.
Tot slot nog een leuk nieuwtje.
Van NYNKE HARTSTRA is oen gramofoonplaatje gemaakt. Aan de ene
zijde do Hollandse versie v Em "LA PAJ.JO]ffi\." en aan de andere kant "GA JE MEE DAY~m :"
Het is een leuk fris teenage r plaatje 0oworden, gelukkig niet zo 1 s schreeuvmun:ao:
als de laatste tijd schering en insla ~; is. Als jo soms niet we et wat je v oor ~ J
verjaardag of jo Korst moe c vragen? J3ij onze adverteerder de Fa. Hogenbijl kap
je hot . plaatje be stellen,
·
Luitjes ik ·bDn aan hot eind van mijn Latijn. Voor jullio aller.c ::va
heel 'fijne en golulclcige fe es tdagen tooc;owonst en voor het nieuwe jaar alle .goc 'Szowol privé als op 11 ATMODES 11
0

WIL.
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VOOR :DE JEUGDPLOEG.
Jullie zitten bijna de gehole dag op school. Op de middelbare
mulo - of huishoudschool. In die banken en op dio stoelen wordt je stijf en
vervelend van al dat zitten,
Je zou willen hol1en, springen en spelen. Maar dat gaat daar niet ,
Op de school vindt mon J:i'rans, Duits en b,v. koken veel belangrijker
,.-::::-:· ;~~-~
:::..,~, , ..t R ' dan bewegen. Toch kun jo wel ae.n je trekken kcmen 9 dc,a:~
;:·~~ ·.-.- ~.:::.;.~ ··-·;: :<·- ·"''"· . \ _
- zorgen de s-portverenigj_ngen voor 9 zoals ook . ".ATMODES",
•i\\~k}:'." .
~Do ver~niging ge~ft jullie ge~egcmheid je krachten te
~-.J1 ~~:
L- · ·
meten in hoogspringen, verspringen, hardlopen enz.
7~-1· Ook stelt de v. e:ceniging de trainers aan 7 die je dozo
~~ ~· ·
""~-.~"~~·- ""'=--fi7.:·.
d.ingon ku
"
.~ ·=-~
~<:'.;!...:].""' ;.,.~~,-.
~ nnen .Leren.
·
--~~~~~"7f.f=='-~::f.~~'. ; --1: Nu zul je misschien zeggem "Ik kan toch lopen 9 dat
~--1- J:Rt.\NS.~:-:""."'
behoeft men. mij niet meer te leren"'
t:\IQ\l
·
~~-;;;;:..---;)
De
traino:cs k"L:nnen je echter aanwijzingen geven, waar--:
•
7 1
r--' ~. ~ ._,;;'?/
c100l je gennk:rnli jkor e:1. snelle:c kunt lopen. Ook zul J 2
__.
het liardl o:psn na vàel oefenen langer kunnen volhouden.
Voor 't oefenen is nodig ] l e zior in do sport en DOORZETTINGSVERMOGEN. Dus niet als je jo oen beetje moe voelt gei:mon gaan lopon 9 maar even
doorzetten.
Dit oefe21on noemt men gewoonlijk "Traineni'. Trainen betekent echter
het voorbereiè.en op 1 n wedstri j~l.. (Het engelse werkwoord to train betekent n. L
ontwikkelen, africhten) •
.t.ls je nu goed oefent 9 z.cde,t j G mG:rkt dat jo werkelijk vooruitgaa t 9 mogen jullj_e hot a.s. soizoen ao.;_1 V.'ocls t:rijden deelnemen on dan wo1'dt het
oefenen werkeli jk trainen.
jullie ' 1 t rainer 11

i,rl

t

- •

Qf""-

0

Ivlti.RTIN GI-l.OEli!HUIS,

ATIBTIEK MOZAIEK •
.Atletiekwereld dd. 8

Dec.19_~l!_

P:i_ot Kor.tfovo, :nicldenafstanclloper 9 schrijft terechtg
"Levensvreugde in de beoefening van de sport t ijdens de training
"is goed voü!.' 0011 beg:'..nneling en voor de grote middelmaat. E'e n
"topatleet dicht tijdens de training hard vo or zi chz e lf t e zijn.
" Zijn/ haar levensvreugde moot hij/zij vinden in de grote voldoening
"die hot volbre ngen van oen zware training kan brengen. "
.Atletiekwereld cl~ , 8 Dec.196~.!..
met foto .
Joke Bijle,velcl on Ellen Or.t behoorden tot de atietes die zich in
1961 OOk Op :Î. nt 0~1_0 na ti onaal peil ~rnnC:.Gn hc.nc1h2.70i-L·
Ellen neem-C o p do Europese ranglijst de llde plaats in op de'200 NL
Atletiekwerel d del • .~ Dec.:'.J6.:1.:.
Op..-~w

plae.tsen •• • , • , '.'.

JGlJ.fî~l!.'ubriek.

In deze rubri ok is doz o ma:i i_ een plaatsje ingeruimd voor Jos van
Duffelen 9 compleet met foto cm vre l g
t Pla atje i s C '..".' dit lrnoio oen van Jo s van Duffelen 9 in "civiel".
''Jo s is lid_ v :1n 11 ..t\TMOD:GS 11 de cl ub v a n onze spr intkampioene Ellen Or c"Ze hoopt eon goede opvolg ste:r van deze internationaal t e word\:m en
"hoeft or v oe l ·,-oor over ooki geen training slaat zo over ! In 1962 ri,va:'J.noer ze voor h e t e erst c..l s A-Eleis je moet start en - hoopt ze h et
" eve n goed -Co doen als :·,_ n 1961. Be ter kan ei genlijk niet, want Jo s
111

7

"werd in 1961 op de 80 M•••••• niet eenmaal geklopt. En ze kwam
. ·?\;..._"'-_i_\-/'--:;\_ "toch . practisch op elke 'wedstrijd 1,ü t. ~4et haar tijd van 10( ! )
~ ·-'~{ "seconden over de 80 M. vestigde ze nog een districtsrecord ·ook.
~)~--;_./'" "Zelfs liep ze éénmaal 9.9 sec. maar dat was mede door 'n wind-steun"·
• ,,i,·· .: ~~_:;::·••~
Il t je Il

~-v:· "u.\v~~~~.
, y · ~~: î

0

)"l_~r
fl j bostuursle~on.

Wil je je abonneren op de "ATLETIEKVVERELD". Geef je op bi j ·:eo11
Voor fL 8 9 - - per jaar ontvang jo elke 14 dagen een prachtig
}-t uitgevoerd en interessant blad 9 mot eon kou:: van atletieknieuws uit binnon...:en
buitenland:.;.
<\ ·yv··-"

\

VAN HET FBESTFRONT.
De eerste contactavonden zijn alweer achter de rug 9 waarvan de
laatste in het teken van het Sint Nicolaas-feest stond. Nu die begon niet zo
rooskleurig. De regen on windvlagen werkte e.r bepaald niet aan mee om een grote
opkomst to garanderen 9 wat gelukkig nogal meeviel.
. /
./,>--"
In de cantine was het steenkoud 9 °.J?dat .men ve!-'/"/ //"'·J('·-//j"·; /
zuimd had 1 s middags de kachel aan te maken 9 en
. i/ /
I
de muziek arriveerde$ ook al door. hot slechte weer 9
/
//, /
;/
· /
/
1
/
•
to laat. Of het nu kwam door hot volume van Nynke 9
of van hot vocht wat van de nruren droop, een paar
· .... /l~[,,..·-/
knallon 9 wat vonken en we zaten zonder muziek çm
/~,.....
de bandrecorder stond nog . o. ndor stroom ook .
.
'ç,::•'."'7'"'~:~?.) .Y...l--;i;..".~~~
.
. Ter~ijl ee~ aantal zenuwachtige ....J:::.~ï--· 1 r:.._".!..
mannetJeS met de . muziek bezig waron 9 prob eerde wi;J;:-'
· / /,..~/ \~i;.-l
de Sint t~. bewege_n.. z~jn bez~~k wat te ver.vroegen~ ~t-=:··+..,,,....-<.~
.} <::-j .
vmt ook ruet lukte 9 omdat" zlJn snor geE,)n hoµvast
~-". -~·
had on zijn stàf no g in het Junoplantsosm stond.
~7
Toon eindelijk do Sint 9 ondor het bë'fi'g on van enige }rjacht·to:cmo~1 ~
de zaal binnen huppelde - tussen ons gezegd 9 oon raar mannetje met oe:tFfoestneur::; 9
een deken aan zijn borst gespeld 9 1 n baard van celstofluiers en 1 n paar .~áaLnings.
schoenen versiert mo t geweldige -,vi t to punten - klor1J:: o:r .' n zacht on bev eri,i g ·
"Zie ginds komt do stoomboot". Jammer voor Hans 9 dio drie dagon aan de radio gc·kluistord hoeft geze t en om 'n l euke Sintël"klaas liedjes potpourri op de 1)fü1d ,)co
krijgen.
Net toon Hans de Sint welköi:ri had geheten on naar zijn vergunn:l.n::;
had gevraagd 9 omdat hij hom niet vertrouwde 9 schreed de echte Sint binnen- Ve e l
fantasia heb j e er niet voor nodig om je voor te stollen 9 dat het tot grappi ge
verwikkelinge n aanleiding gaf.
Na het bezoek van de Goed Heilig Wan 9 kwam" de stemming er pas
goed i ~ , omdat er een andere versterker was gehaald. 9 zodat de danslustigon o:i..n-delijk aan hun trekke n . kwamen.
Mi jnheor 'Engel liet ons voor deze gele gen1:1aid wat langer doorgaan 9 doch om 11 . 15 u. 9 moe sten wij
onder luide. :prote sten - er t och een pun c
achter zetten.
Vanaf deze plaats oen bedankje aan de Fam. van Deursen voor
het beschikbaar stellen van het prachtige Sint Nicolaas- co stuum.
Voor Gri e t je een :pluim voor de sublieme wijze waarop zij hr,Ei;i~
Piete nrol vervulde • .

y·· ..
1

/;

__,.

/

/

1./ /./ // ,/ //

/."'J;it./t;l:/·J:"

;, .

,. .µ

t::.::"_"..

FEESTAVOND.
Op 29 December a . s. zal in clc H.K.B . Tompolierstraat e en
OLIEBOLLEN-KIEN-DANSAVOND worden gehouden 9 di e jullie aangeboden wordt door
!l.~/'•. V. "HAARLEM" /:H. D•.A.. V. 11 ATMODES 11 •

8

De dansmuziek zal verzorgd worden door "THE STARLIGHTS".
Aanvang 8 uur 9 toegangsprijs fL 1 9 - - .
Het belooft een knotsgezelli-ge avond te worden 9 komt dus allen •
.
Toegangsbewijzen op de training verkrijgbaar.
KIENTAFEL.
Zoals jull ie gelezen hebben gaan we op 29 December ook kienen 9 en
daar hebben wij prijzen voor nodig 9 veel prijzen zelfs.
Onze adverteerders hebben ons al menige mooie prijs doen toekomen
of toegezegd 9 zelf kopen we er ook nog wat , doch de rest moet van jullie komen.
Ik heb tegen het bestuur van de H. Ji._ V. "HAARLEJ\11' zitten opschoppen, dat jullie
altijd voor zo'n pracht collectie prijzen zorgen. Dames ik reken ook nu weer op
jullie gcedgeef~ri e id.
Ja
kunt jullie penningmeesteresse toch niet in haar
"negligeetje" laten staan
V\' IL.

V.AJT HET \iVEDSTRIJDFRONTg
Hier volgen nog de uitslagen van de regionale wedstrijd te
Amsterdam op 27 Augustus 9 waarvan het _verslag reeds in het vorige clubblad was
opgenomen.
100 M. C.
Spo erw.D .
80 ld ~ M .B ~
2 B.v.Polen "
13.2
1 J .v .Duffele n
26.03
NDR - - 10.- 4 R. cle Muinck
100 M.D.
J . Zwanenburg
11. 5 verspr.C.
1 Iv.d.Linde
L.Jans:en
11.6 3 B.v.Polon
13 .9
4.59
2 C.v.Doornik
1 4 .3
F.:v. Gi jlswi jk
12.1 verspr.D.
3 L.Konings
L ~ Heersèhop
14 .3
12.1 2 c.v.Doornik
4.56
5 R.de Muinck
15.1
4.52
3 L. Konings
100 M. M.A.- 3 C. We s s G-ling
I . Geursen ·
L.Plugboer
VIJF BESTE PRESTATIES IN ELKE KLASSE .
MEISJES C.
60 M.
A.Plugboer
T.v.Gijlswijk
A.de Bruin
]).v.Polon
)
P. Mi ljon
)
E. Mertens
)
S.Kos ter
)

!_lyogsp:i;-·ingon

~springen

8.- T.v.Gijlswi jk 4. 70 A. P1ugboer
8 .2 A. Plug-boer
4 .63 A. de Bruin
8.6 A. de Br u i n
4. 38 L.G1at z
E.Brasser
E. ltiertens
S.Koster

4 .12
3 . 88

3. 88

kog_~l_~L2 I~

1.35
1. 25
1. 25
'I". v. c1. K1inkGnb.l. 25
E.Brassor
l,15
S~ K o s tet
1. 15
M. Muller
1. 15

P. Mil j on
10. 40
A.Plugboer
10.29
D. v. Pole n
8.67
A. cle Bruin
8 . 44
T. v.d.Kl i nkonb.82 6

MEISJES B.
80 i'il.
J . v. Du ffe l en
J.Zwane nburg
I.v . Abs
F.v.Gijlswijk
L.Heerschop

9.9
l0.9
11.1
11. 5
11. 5

v erspringen
M. v. Rhee nen_
I. v .Abs
J.Zwanenburg
J . v. Duffo l en
L~J anson

9

4. 96
4 °59
4. 49
4. 20
4.19

hoogspringen
I.v. Abs
A.Jonge jan
L.Jansen
J , Zwanenburg
l'Jl. de Tombe

1.30
1. 20
1 . 20
1.15
1.15

vervolg 5 beste :prestaties seizoen 1961.
MEISJES .B•
discuswerpen
M.v.Rheenen
L.Heerschop
J.Zwanenburg
M.de Tombe
I.v •.A.bs

.)

MEISJES A.
J.:Dobbelaar
A.Pennarts
C. Wesseling
LGeursen
F.v.Haren
discuswerpen
G.Hoonderdos
L.Plugboer
J.Bulten
M.den Ouden
A.Pennarts

-·-· ---

20.35
19.67
18.25

kogelstoten
M.de Tombe
I.v.Abs
L.Heerschop
M. Teerling
Lo Jansen

13.13.5
13.6
14.140-

verspringen
L.Plugboer
c.wesseling
A.Penr..arts
I.Geursen
J.:Dobbelaar

28 .23 NCR
23.61
22. 71
22.30
21. 74

speerwerpen
C. Wesseling
AoPennarts
LoPlugboer
I.Schroot
G.Ho cmderdos

22d6
3
2

2o.i5

9,02
8.97
8 .39
8.06
7.90
4.87
4.84
4. 75
4.62
4.58
27.21
25.29
22.-21.48
20.60

hoogspringen
A.Pennarts
loGeursen
L.Plugboer
c.wesseling

1.30
1.25
1.25
1.25

kogelstoten
M.den Ouden
G.Hoenclordos
J.Bulton
. L.Plugboer
A. Pennarts

11.92 NCR
10. 68
9.74
9. 42
9.40

verspringen
E.Ort
B.v. Polen
L.Konings
c.v.:Doo:rnik
M.Kools

5.92_
4.94. ·.:
4.92 '.
4.82
4.57

:DAMES
100 M.
E.Ort
B.v.Polen
I •v. cl. Lindè
L.Konings
I.:Dankmeyer
M.Kools

11.8
12.9
13.2 .
13.8
13.8
13.8

speerwerpen
I. :Daril<:meyer
B.v.Polen
M.v.:Dufflele n
M.Kools
1LJonker

31.84
24.45
23.35
21.55
21.35

200 M.
E.Ort
B.v.Polen .
hcogspringen
E.Ort
L.Konings
B.v . Polen
N.Hartstra

1.50
1.30
1. 25
1.20

discuswerpen
H.de Graaf
A.Jönker
L.Ve erman
E.Ort
C.v.:Doornik

28. 50
23. 62·
23.30
22 .95
21.49

24.2
27.6

koge lstoten
E.Ort
H.de Graaf
AoJonker
L.Konings
M.den Ouden

9.08
8. 44
8.24
7.68
10. 11

..

1

10 BES'11E PRESTATIES GEHELE VERENIGINGo
100 M.
E.Ort
B.v.Polen
J.:Dobbeiaar
I.v. d. Linde
A.Pennarts
C. Wosseling
L.Konings
I.:Dankmeyer
1Jl. Kools

11.8
12.9
13.13.2
13.5
13.6
13.8
13 .8
13 .8

.
A
A
A

verspringen
E.Ort
M.v.Rheonen
B.v. Polen
L.Konings
L.Plugboer
C. Wess e ling
c.v.:Doornik
A.Ponnarts ·
T.v.Gijlswijk
A.Plugboer
10

5 . 92
4. 96 B
4.9 4
4.92
4.87 .A.
4.84 A
4.82
4.7 5
4.70 c
4. 63 c

hoogspringen
E.Ort .

1. 50
1. 35
L.Konings
1.30
A.Pennarts
1. 30
I.v.Abs
1.30
J3 .v.Polen
1.25
I.Geurson
1. 25
L. Plugboer
1.• 25
C.Wesseling
1. 25
,
l ·i . " CtO Bruin
1. 25
L.Glatz
1. 25
T.v. d . Klinkenb.1.25

A~Plugboer

~

c
ll.
B

A"
A
A
c

c

- ... ~

'

vervolg 10 beste prestaties.
discuswerpen
R.de Graaf
G.Roendordos
A.Jonker
L.Plugboer
L.Veerman
E.Ort
J.Bulten
M.v.Rheenen
}~.don Ouden
A.Pennarts

28.50
28. 23
23.62
23.61
23.30
22.95
22.71
22 .36
22.30
21. 74

. spoervmrpen .
I . IJarikrneyer
C.Wessèling
A.Penncrrts
J.zwariënburg
B.v.Polen
M. v. Dµ.ffolen
L.Plugboer
E .Ko ols
I.Schroot
A.Jonker

A
A

A
B
A
A

31.84
27.21
25.29
24.50
24.45
23.35
22.-21.55
21.48
21.35

A
A

B
A

A

NAGEKONIEN PERSONALI.LL
Bij het ter perse gaan van dit clubblad bereikten ons nog de
volgende berichteng
Ria de Jfu.inck en Herman van Sèhè.agen zullen zich 16 December
gaan verloven.
Ria en Herman onze hartelijke golu..l.:t~~neèn mat deze stap. Wij
wensen jullie een pretti 50 dag· ,toe.

'.
Ellen Ort on onze tr,a :j_ner Harry Joacim gaan ook de eers te stap
wagen
cm verloven zich op 6 Januari a.s.
Recoptie varr 3 - 5 uur Post laan 10·? Heemstede.
Luitjes namens de gohe:lo · veroniging onze welgomoe-nde felicitaties
en wij we.n secn jullie i:ifert prettige verlovingstijd ~.too.

ER WORDT GEFLUISTERJJ •••• ·•••• .; •.••
Dat ••••••• het Bestuur de dames 9 die steeds _weer z'o rgen 9 dat rde pool iedere
week weer wordt opgehaald :n extra . portie geluk in 1962 toewenst.
Dat •••.•

~.

er

in · Januar~·

geen contactavond gehouden zal worden.

Dat ••.•••• WlJ 5 Februari 1962 wGi weer gezellig bij elkaar komen in de kantine
van het sportveld aan ~e Kleverl~an.
·
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het drietal Wil 9 Els ;en Tineke tot onze meest tro"l,lwe leden bêhàren 9
want dat wif hun toeten op elke training zien.

Dat ••••••• het partijtje
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zaal · meestal, in rugby ontaard.
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we een i:-raoh+:i.ge stencilmachine aan onze bez~- tth1gen hebben toegevoegd.
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Officieel cluborgaan der H.I)!,A..V'°'_"ATMODES'' ._ .KónÜ1klijk Goedgekeurd 23 Jan.1961.
: W.v.Abs, Raadhuisstr.50, Heemstede
_ tel. g 39403
Secretaresse
Penningmeesteresse: W.H.v.OpZe!3land-de Vos, :Loidsevrt.5:02 H'lem
tai : : 36910
Girono.g 207689 t.n~ v. Penningmeosti:fre-ss-é vari 1'ATMODES"
Redactie-adres
M.A.Ineke-de Vos,.. Mi:'.Jan Gerritse;l .15 1 , H1 lem tol.: 60761
: N.A.C.Woegenor SÏGesW:i·jko ' · Clubarts

WE GAAN WEER EEN WEEKEND HOUDEN.
Na 1 t succesvolle we ekend van vorig jaar7 hebben we besloten
er Óo_k . dit -jaar weer op uit tó trokken en wel naar Jeugdherberg "SLOT ASSUMBURG" te Heemske+k op 28/29 April a.s.
Wq hebben juist dit weekend ·genomen, omdat hot nog in de
Paasvacantio valt on de meisjes die .studeren, geen huiswerkproblemen hebben .
Voór de meisjes die eindexamen doenisdit _oen prachtige
·· golegonheid om zich vlak voor hot ·ëxamen nog eens goed to
ontspannen.
Uit Grvaring ken ik do · verzuchting: "ik ben nog lang niet
klaarn" on"ik moet nog zoveel nakijkori". Maar ik gGloof,
dat niemand, die examen doet, klaar is. En die anderhalve
dag kan jG ook niet reddGn of misschien juist in de andere zin w61.
Do examenkoorts, die je het laatste jaar te pakken hebt on
die je doet rillen als je er aan denkt,
raak je oven kwi-jt als je er zo'n
weekend tussonyi:t bont on ik bon ervan ovortuigd 7 dat wannooi;~ jG dan 's Maan:<:-,::_\ oogs weer bog~n:tf·;:'J.G " tli't : mC!t vüo1 moor moed doet, dan ander_S; h~t gova1 zou zijn
· geweest . Wèeá '.'vór:s-.t~ji:étfg, benut deze kans ·om or. oven uit to -zijn.
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Hot i~ de bedoeling, dat_ wo per fiets gaan on cao 17 uur
in do jeugdherberg aankomen. Voor-dB meisjes die in 'n winkel staan is dit natuurlijk niet, mogelijk, doch die kunnen dan gozamelijk wat later komen •
~-· ~"

.

. ~

_ -~
·-·- -~- --c·: _ ·;:,~~}?.o_ koston zullen fl. 5,50 bedragen. Bij inschrijving~v66r
15..i_ Maartt rnoot hiorva:n· fl. 2,50 worden voldaari, tórwijl het resterende bedrag
ad'. :[l • .3.,- v66r 15 April betaald -moot wordeno
Móêht ·ait voor do jongere loden bezwaarli jk zijn, dan kan fl. 1 , - bij inschrijving on vorder wekelijks fl. 0 7 50 go'.3tortworden.

Tijdens dit weekend zal ook onze onderlinge bosloop worden
g?houdon,:_;waarvoor leuke pri j.zari beschikbaar zullen worden gesteldo
: ;Luit jes ik roken op oen groot _a a.rital deelneemsters en op
jullie aller medewerking om dit weekend .wederom t o doen slagen. Mochten er
meisjes zijn 7 die •n sketchje of iets in die geest wiTJ.en opvoo:ren, kunnen dit
aan Willo~en opgeven~
·opgave voor deelneming aan dit weekend kan bi j mi J geschieden.
Alle verdere gegevens ontvangen julle te >zijner tijd.

RIA. INEKE - DE VOS,
voor-zi tster.

HET SECRETARI.AAT MELDT:
TRAININGg
1s
Zond.agsmor~ens op _het CIOS. 9,45 u. aanwezig Z1Jn in het Gem.Kadervormingscentrum aan het Houtv aa:rtpad, aiwaar Wij ons kunnen verkleden
en gezameli jlç -naar .· het . CIOS vortrel':ken.
1
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Woeristlag-~avonds
·-, ' '' ''-

in
van
van
van

de zaal ,~dn dè Flo'.ra:~chool, ingang Flora park bij de Wagen18~45 ° u. ;;,; ·\i9.45 <u. jeugd t/m 15 jaar
weg.
19.45 '- u. - ·20 ;''45 -u. -wedstrijdploeg
20. 45 u. - 21. 45 u. dames v/a 16 jaar.

Wi\ARSCHUWING !
Aangezien er steeds meisjes Z1Jn die 1 s Zondagsmorgens te laat
komen, moeten wij tot onze spijt schor:p:?; ;-:;in aatregelen treffen en wel:
DGgene die te laat komt d.w.z. als de pioegèn weg zijn~ krijgt e en waarschuwing.
Komt dit dan een ,~wee de maal weer voor," dan zijn wij genoodzaakt deze telaatkomer
t e rug to sturenr
·
- . )V"i-j:~ \?tollen déze maatre·gèl niet gaarne:~ maar aangezien er geen
onkeJ l;i_çl__"g;_Q_tldE3-_;J;\ _leiding op het CIOS ffi9;g vertoeven
ook wij gewaarschuwd worden
a ls Gr 1'.Losl9pers 11 van onze vereniging _dpor · de surveillanten gezien worden,
rnooten wij hiertoe wel overgaan .
' ·. - '
.
-

en

Zorg dus tijdig aanwezifC te zijn.
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NIEUWE LEJ)Efü

Marja Balder
Edith Bastiaan
0::nm y Claasson
Hanny Ei chhorn--·

Yvonne_ v. d.Kèrkho:f
v . tl .Klinkenberg
·
:Re1;fr1Ei:ke
•.. . 5 - 9... 50
" . 9 - 3;;..50 ·:· r.-· ·Ge@rtje v.:d ~Voon
. c _ C~rola Vooges
21- 5-39..
--~ --

·'- '· ) 28- 6-50·
3'.:..

9-44'

23-11-41
l~ 8-46
,. " ~.

....

NIEUWE DONATEURS g' ·

M.do Tombe, M.yerstraten, Mevr.Bulten, Hoer Boons.

PERSONALIA:
Van de Hoer en Mevrouw Prosée
Takken ontvingen wij een briefje,
waarin ziJ ons hartelijk dankten voor de bloemen die zij tor ge legenheid van
do geboorte van Hilde mochten ontvangen.
Ook Ellen en Harry willen vanaf deze plaats alle Atmodinnen beclanlrnn voor d_e enige cacleaux 9 waarmee zij op hun verlovini%' verrast werden.
:c ; Een Atmodes-deputatie toog naar cle receptie'; waar Betty de e-er
t o beurt viej, om de goschohkon to overhandigen. Zij deed dit met oen gèoStig
s:poochjo 9 hotwolk .vyij ;.hiorondor laton volgen:
Ellon en,_H9-r!'.y.9 .
Daar ik hiet bepaald het type bon om ellenlange speeches af te
11 stokon
9 begin ik maar meteen jullie namens
" allo meisjes van "ATMODES 11 to folici teren,
11 en wij wens.en jullie een hoe~ prettige ver'1
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"lovingstijd too.
"Het is niet de gowoonte 9 dat wij alle
.A tmodinnon bij . hun. vor. l .Qvin.g e.en.·. cade.au · ~
. '..:·:.:. · ·
''aanbioden 9 maar dezö verloving is voor
"ons wel oen hool specialo E.l lon. Jouw
·. \ ,
"Harry. ~s ook een. ~lein be et je. ~nze Harey ili-\"')t,
.,
'' en hi J moet al tJ.Jd zo. ·tteseli Jk hard
' 1 zwoog~1: 9 om onze luie' spieren in beweging
·. .
,1.:"""'\
"to kri Jgon.
·
\ .'
,.._,,,
"Na informatie bij Mevrouw Ort- zijn we tot
"oen speciaal mannelijk cadeau gokomon 9
"hoewel hot oigonlijk totaal ~n strijd is mot de sportregels, maar wo
"vorondars tellen dát jullie la ter vaak genoeg gastim zullen kri jge:ri~ '
"Wij hope'n 9 dat hot naar jullie zin is en dat jullie er voel plezier
"van zult hebben."
11
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GEBORENg

4 Februari 1962.
Als gloednieuw ouderpaar stc;1lon wij U onze zoon voor;
Cornelis Lenze
C.den Boor
M.den Boer-Hartstra
Cees on Marijke onze hartelijke gelukwensen mot de geboorte van
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ZIEX:ENHOEKJE.

·

Á·~

In dit clubblad zijn hGt]\lfarja Verzijlberg en Marian
Broc:we;r. 9 die. in dit hoekje belanden •
~rJa on J!Ia,rion vanaf deze plaats wordt jullie oen
~/ ~~poodig en algeheel herstel toegewenst.
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CONTACTAVONDEN.

Maandag, 5 Maart on Maandag, .· 2 April zullen de laatste contactavonden
worden in do gozolligo cant~no aan cle Klovorlaan.
Zaaltje 20 uur open.
Ieder lid is hartelijk wolkam! !!!! !

VAN DE PENNINGMEESTERESSE g

Do contributie dient op do training te worden voldaano Kan jo door
ziekte of andero redenen niet op de training komen, even oen telefoontje
36910 of eon berichtje en hot gold wordt bij je thuis opgehaald. Wil je por
giro botalon dan is dit ook mogólijk door storting op gironummer 207689 t.n.v.
penn. van "ATMODES", Loidsevaart 502, Haarlem.
Het inschrijfgeld voor nieuwe lodon bedraagt

t/m 16 jaar
v/a 17 jaar

fL 1,50
Il

2,50

CONTRIBUTIEg

adspirant on
meisjes
dames

t/m 16 jaar
v/a 17 jaar

fl. 0.70 por maand
Il
2.75 "
Il
Il

2o25

Il

Il

Heb je al oen 11 ATMODE,S 11 -b;roekje???,
Alle maten zijriweor voorradïg 9 düs wie
moot zorgen da t :ze er 'bij komt!!. Doe me ~ oen plezier en
schaf tot __jo ho:t ineens voor ee_ri wedstrijd nodig hebt 9
dat je maat nie't. mèervÇiorradig ïs en jè. dus een poos je

iiog goe:h broekje heeft
wacht niét inet de aanwant · dati loop je do kans 9
moot wachto:h •

.
~
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JulliE/weton het 1 op dè. wedstrijd~n is clubcostû~m verplicht! !
Dus ook het wi ttë shi:I?t; mot embleem op do ~ linko_r.zi jde.
·
~föc!),ten er dames zijn die _het broekje zelf willen maken dan kan
je het gekJ:lipt,compleet met band en elastiek bij mij verkrijgen. ,

Embleems
Broekje

- fl.

"

ö.85
2.75

_At 'm odes insigne· f1. 1.-..:...:
S:pikes-zakje
ii
O. 60

FATA MORGANA.
Het is een Zondag als alle andere Zondagen. Nee
toch niet, 't ~ennetje schijnt en geeft ons alle
warmte d ie het missen kan. Hier en daar zie je de
eerste - zij het schuchtere - tekenen van het na.~ .
dorende voorjaar.
iÎ \. I\~
"-,
In het kad8rVOI'.r:ningscentrum heerst een gezellige
\\ J 1
~
drukte, re eds om kwart ~ tien, is .iederEJen binnen,
/ \~'._,./ \ \
-·~~
zodat wo ruimschoots do tijd hebben om ons te verf~,,... ,-i j
r
\.~-,
kleden. Precies 10 uur vertrekken wo 9 een fleurige
~'J /
-~
ploeg yan plm. 100 mei~j~s, allen gestoken in oei:
4--.'>~
\~~n
"'~
zelfde ·:kleur groen trainingspak mot een ,.holder wit
"~-~ Y r<;;U Jrl1t N' 1:
bovenstuk on A op de rug.
~~ 1
Al dr~bbe lend ~oreiken we. het CióS en padat onze;
-',,
• • ~. -'._..1.,. Î \ 1 ·-"\t.,~._\__ . voorzi tstor enige mededelingen hoeft gedaan en ·.de
a_~ _ 1.-,"\...,_~(""
__ __ __- "-~nieuw~ ~eden hoeft ':~- orgosteld (ho t zijn er 1,0 )·,
<'~-- or;.~:0 - ~-:6:)- '\..,_gaat ioaero ploog ziJDS _wo0gs •
.:.>
__,,.. • •
~,~
- "· EDOCH 9 HOE DROEF' IS DE WERKELIJKHEID~- Alt je
om kwart voor tien do kle e~"l{:amer betroodt kun jo schijf schieton 9 maar ,ohi 10
uur loopt hot storm en moeten do damos zich haa;st jo 9 rop j9 :verkledeno Spullon
vliegen over en woor 9 on als het vertreksein wordt gogevon; ' komt de groeP-:-na nog
diverse aanmoedigingen- lui e n log in bovmging en sjokt 9 nadat we toch nog . we or
gewacht hebben op enige laatkomers 9 de weg af.
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Ze zijn gekleed in allerlei kleur8~ groene train:Î.hgspakken 9 mot
bovonstukkon 9 die in geen jaren een sopje h ebbon ge zien en vdrcl-~r strakke
pantalons, waar j e amper mee kan bukken.,,_ ." laat staan trainen.
Ho 9 h e 9 kwart over tien arri v,~ ren we aan do poort 9 en als je
d enkt dat j o kunt vertrekken 9 komt daar- in ·dè verte, op hun dooie gemak 9 nog oe1-i_
grq(3pje aan e n la t e n ons rusti g "blauwbe}.çke p" • En nu dacht jq zeker dat iedere eri
er was? Oh nee 9 er zijn me is jes 9 , die als ze merken dat d8 gr()ep9n _weg zi jn 9 l:Jli j-moedig op hot CIOS ronddolen e n daardoor de kans lopen 9 van de t e rreinen gestuurd t e worden. Enfin 9 ook dat gaat voorbij en a 1s we tot slot na de tra~ning
nog even kijken of or iets is ac~t e r gobleve n 9 slaat de schrik ons om het hart.
Ceintuurs 9 sokk0n 9 schoenon zelfs B. H ' s makon we buit . Als we dan al mopporend
de fietsen pakken om in d_e ZIJLHOEVE van een wel verdiend k op j e koffi e t e go.:..
nieten 9 kunnen we eer st nog Gons· over de grond kruipen om sinaasappelschillen
en afgekloven klokhuizen to verzamelon 9 die he:t en der in de struiken ve.rsp:t_iè id
l:Lggon. (En dat 9 t e rwijl er overal vuilnisbakken stae.n). V'lee 9 de ongelukkige-die we daarop betrappen,! ! !

5

En nu weet ik heus wel 9 dromen worde n goen werkelfjkheid. De gulden mid denweg
bewandelen is wel mogelijk. Komt dus op tijd? :het is een kwestie van tien
minuten eerder opstaan 9 kleed je ge-makkelijk, goed _e n net jes o
,
Vfö et j e, wo moeten er-j;J;>ots c:p zijn 9 dat we het groen/witte
trainingspak mot A moge_n dragen. La.at het dus niet do g ehele week in je trainingstas zi tten 1 maar hang het ui t 9 zodat j o e r nie t als e en "voddebaa1 11 bij loopt.
En tot slot 9 - laat geen kleding of rommel achter in het
gebouw of do tuin -van de familie Timmerman, dan zien zij "ATMODES 0 graag komen
en wij behoeven ni e t . voor boeman t o s:polen.
WIL

SP.AREN ' - - SPAREN - KAPITAAL VERGAREN.
Zoals j ulli e in h e t vorige clubblad hebt kunnen l e zen, zijn
we be gonnen me t d e PERSIL--EMl'·11ERTJES AÇTIE"
We hebben de z e week ons e erste ge ld binnon.\gQkregen on wel
fl. 17.60. Hot is natuurlijk nog ma ar een begin en - -~,t-.'~~j,.': . 7""':--alle begin is moeilijk, daarom -Vvil ik a lle Atmodinnen '&:Y.l,
,.1
vragem Maak reclame bi ,j .j e f amilielo don e n k e :r..niss•!l n K
._.
- ,..""-.,
en zorg dat e:'.' 'n hele b e r g vollo k aarte n over . 'n
, .-----..
poosje bi~ mij . ingel e v erd wordon ~ __
_
_ -- --/.' L\--Y- - 1\:rç~~~
De or:imert JO ~ zitte n op allo P?r SJ.l :producten z oal ~ :' f\. / '\ J
.L/~t. ~PersJ:l--gr,o e_n_- e_- n ~ood 9 P:'.'
_ é_,~ - Inu_, Ata_ enz. jJ-e - ermne r ·cJe s '-..:..~
-_
· - _ - --- ~
- _-_--~~
- -_._worden_ op ' ·' ~peci al e spa ark aart g eplalct en pe:~'- _kaart
\.
_
-~ - - -- -·
-~
ontvang t 11ATMODES 11 f l. Q.89. De s pa ars t e rs kriJg8n
·\
--- v a nzo J:fsprok'ènd ook i ots" :P8r tvvee kaar t e n k r i j g t zij
t~~
1 n mo oi e t h ee d oe:!.<: o f
1 n p l e---"ti c emmert je inh,, _5" 1 t r.
· ""-~.gr ati s 9 t erwi jl t egen e nlg(3 - bijoetal i n g zel fä transisto r -rad ioo t j os 9 r olsÓhaats e n
of :pedaa lemmers to vorkrj_ j ge n zj j n"
- · Do yoll e k a e..r t e:1. ku nne n bij mij op de tra ining worden ingeleverd of op rni jn adr es Lind(m st:aa-t 33.
:0'l;T ! l\C OP VOOR DE AT:i'110DES-·Y..AS 9 alle b e et j os h e lpen e n i e d e re
k a art word t me t gejuich on ·cvang9n.
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GRIE TJE.

VO:ï:!JJJS~L---- -- - ------

DE BRON VOOR PRESTATIE.

Hot _is al we or bijna oen ja&:r gc leden 9 da t ik in he t lfJaart
nummer v an 1961 heb _gq s chr0v-::;ri o-ver h e t boruchto klon·sje s u i k e r .
Ik v oi:-tolclo daarin 9 da -C je moot zorgen v oor kra ch t ige
s p i or on 9 vmnt dat je allcei1 C.aarmoq spicr:-artei cl k u nt vorrichten.-- ---- - ---Niet a lleen, da t je dago l i jks serieu s mo'ó t "''öëiënen cm kra ch tige s pi e r e n t o kri jgen 9
j e moe t je o ok g o ed voeden. Ondor oon GOED~ VOEDING v ers t aat mon e chte r niet h e el
v oel, maar oen i_~ëïêiIYi€~V-äü _g_o_edo ~c:ra}i 1cit~·-Ëfon'ëori;:;IJ SPORT- voocling behoort
v eel e i wi t ten
zou ten e n vit2minon t o bev a tte n.
- - ----------- ", ____ De EifiÏTfî=füN-1.ëörnón . .1oo:rï1e~mcli jk ''o or in~ vl oos - vis - kaas
me lk en Oio
De ZOU'I'EN EN VITAMII'JEN ing gToont en on f r u it .
Broo d - aar dap pe l en on botor gobruikon wo naar gelang onze behoe f te. Dat i s l a n g
n io t voor iedereen h e t z elfde.

Dit hangt o.ao af van do verhouding lengte en
lichaamsgewicht. Hoe moot jo dit berekonon?
Op "woegschaal-kaartjos" staat wel Gens het
volgende hulpmiddeltje~ "voor oen meisje of
vrouw geldt, dat zo het aantal centimeters,
dat ze langer is clan 1 meter en 3 centimeter
mag wegen aan kilo 1 s".
Dus als je b.v. 1 meter 63 lang bent mag je 60
kilo wegen.
Dit hoeft niet altijd precies zo te zijrt, dat
hangt namelijk ook van je lichaamsbouw af.
Dat weet je eigenlijk zolf-wëï7-Iömänd met eon
stevige gedrongen bouw zal zwaarder wegen dan een
lang en tenger iemand.
Afhankelijk van je lichaams·bouw is ook vaak de
tak van athletiek, die je uitkie st . I.omand met
lange benen is ge schikt om hard to lopen en ver
en hoog te springen. Torwi jl j_emand 9 clio kort on
geschikt is vooi· kogelstoten on discusv,rorpen.
Wat voor tak van sport jo ook uitkiostg
de èondi tie-· training is geyveldig belangrijk,
- cle mentale training vaak noodzakelijk, maar
- eon goode v'o_ecling IT!ag ovenmin v erwaarloosd vvorc1en !
Jo komt herhaaldelijk in kr ante n en tijdschriften verhalen t e gen,
waarin je _leest , dat e.e n . of andere ~7e dstri jd- ploeg le ed aan 11 maag en darmstoorniss en" en ;' e;e n enkel e keer wÖrdt er ze1f's gesproken va.n oen 11 acute voe d.sel-vorgif:'ging". HG el vaak zijn dez;e hinderlijke toestanden te wi j+,en aan het totaal
andere voed~el, dät de in het buitenland vertoevende athleten, voorgeschoteld
krijgen. Het lichaam r eageert hier soms h eè l direct op in de vorm van 4iarrhee en
braken.
Jv.llie weten a llemal\l, dat je je sne l in je trainingspak moot steken
als je oen vrodstri jd achter de rug heb~~ on dat je niet op het gras mag gaan zi tteno
Ais je dit goed begrijp+,? zj e j e ook we~. in, dat het heel orn1-ers tandig is om b.v.
oen koud flesje limonade t e drinken als je het warm hebt.
Daarbij moet je nog we t en , dat je bloed voor oen groot gedeelte
naar do maag stroomt als zich daar voedsel bevindt, want er moe t geholpen worden
met de v ertering van dit voedsel. Al s di ·i; bloed echter in hot spi jsvertoringskanaal nodig is kan het niet t egeli jkertijd v an nut zijn bij do spier arbeid, die
je verricht als je aan het wedstri jden bont.
He t is cnmogeli jk om tot goede prestaties t o komen met oen voll e soms zelfs koude - maag. Gobruik daarom op wedstrijddagen li ever 5 kleine maaltijden dan 3 groteo (waarmee ik nie t bedoel, dat je 5 koeken moe t gaan oppeuz e len!)
Gebru ik t enminste 2-tot 3 uur v6 6r een wedstrijd góón maaltijd.
Ne em voor de dorst sinaasappelen mee on alléén als j e eon h el e daG in touw bent
een paar s uikerklo:1t j es . Loop je slechts óón wedstrijd van 100 Meter, dan hoeft
het geen zin ze mee to nemen, want resultaat hoef jo er dan niet van te verwachten.
:Bedenk, dat wil je nog dit seizoen tot é';rot o prestatie s komen je j e h ebt te houden
aan do volgende r ege ls~
1 rogelmati g trainen
2 voldoende s l aap (minstens 8 t ot 9 uur)

3 géén gebruik van alcohol. on sigaretten
4 r e gelmatige gewi chtscontrole
5 IEDERE dag - maar dan ook i edere dag ! - een juiste voedingo
I k wens jullie v eel succes in h et komende sei zoen on mocht óén
van jullie i ets l1adors over de v oeding van haar zelf willen weton? dan kun je
mot altijd opbe ll en 57661 of oen brief j e s chrijven. (naam - adres - leeftijd lengte - gewich ~c en welke t ak van athlo tiok je doe t.

Ook kan je

ïnè '

oenen ande-r :persoo11lijk vragen als ik bij jullie

kömomee{i voèding:praatjete houden.

Op ons verzoek komt juffrouw Henning 9 voeclinglerares 9 op Zondag_

18 Maart a.s. een voedingpraatje houdeno Dit :praatje vindt :plaats na de training
om 11.30 u. in het Kadervormingecontrumo

·. '"
Uit vdorgaahd artikel blijkt, dat zoiets hèel interessant on niet
taai behoeft. te zijn. Wij rekenen dan ook op· 'h grotè scharè meisjes 9 die onder 't
genot van een g r _a t i s kopje koffie zoGr zeker 't een en ander zal o-pstokon~

ATHL::ï;TIEK MOZAIEK-

Athlotiek Wereld J.9 Dec. 1961 van F.de Ruyter.
ZO ZOUJ)EN WIJ DE WERELD WENSEN ••••.••
Hot was in RoIT1e 9 de dames hadden ,hun 100 ].IT".
on ziiver wandolden ' als twee dikke vrienden wego

uitgc;voch~ten.

· Het goud

.
W:i_lrna Rwiol:ph en Jutta Reine. De armen orn elkaars schouders gos _l_agen. · Glund:erend .e n vro_l i j}< - maar vooral gracieus en behoerst~ ..
Koninginpen in de . sport.
Twoe uitersten hadden elkaar gevonden. Eon eenvoudig negermeisje. Eén uit oen
gezin van negentien kinderen. Wilma was een zielig dingetje toon ze klein was.
Vel over boon on haar voetje in oen beugel. En lang niet
overal plezierige mensen - want U weet ho9 dq.t is in
Amerika als do huidskleur donker is.
In Duitsland is fors en blond oen ideaal. Jutta Hoine
is Duits van top tot teen. Fors on blond - én knap én
rijk. Dochter van eon miljonair.
Twee moisjos uit v_orschillende werelden.
Twee meisjes dio veel gomeon hebben.
Beiden mooi, snol cm sierlijk. En ook ongekunsteld en vrionclelijk.
Goud en zilver omhelsden elkaar.
Na do Olympisch~ strijd wandelden zwart en blond innig vereend terug nélar cl<? start.
Ze hadden o~aar onizaglijk ' veel te vertellen.
Z6 zouden we d\3 we_reld wensen ••••••
DUBBEL ZWAAR.
Do Belg Gasten Roelants heeft de internationale cross van Hannut
gewonnen. En nog wel onder bi jzondor mooili jko omstandigheden. ":Niet alleen .,was ·. het
parcours door do velo regenbuien modderig en dus zeer zwaar - qie moeilijkheid
gold overigens voor alle deelnemende athleten - maar ,tijdens de race brak het
elastiekje van zijn broek.
Hij slaagde orin als oonheer aan do finish to konÎon, maar een
moeite dat het gekost hoeft ••••••••

_

_._....;..

ACHTERNAo
Bij gebrek aan geschikte tegenstanders komt de Australische

8

middonafstandloopster DIXIE WILLIS sinds kort uit op 800 meter wedstrijden
voor · Jrnr-en; ui tcraard met toe's terntning van de .Australische· Atletiekbond.
· ·
Toen Dixie onlangs in Porth in: 2 min. 9.2 soc. als vijfde eindig~
do in eon race over 880 yards en daarbij twee mannoli jko concurrenten a chter
zich liet 9 kon men aan àö finish twoo bgj~arde dames horen verzuchtem
"Die jonge mois jes van tegenv-mordig lopen zelfs o:p het sportveld do mannen
achterna''• .
W.ARY BIGNAL wilde na _Roi:ne niét in:Gèr aah dé start verschijnen.
, Ze is ip_: 1961 toch maar weer begonnen. Noodgedwongen 9 want waar zo vorscheen 9
wç:ird zo bogro()t mot·: "HA 9 DIE. DIKKE ! 1"

Athletiek Wereld dd . 26 Jan.1962.

SPORTKEURING.
Van verscheidene me isjes mocht ik n og geen sportkouringsgold
ontvangen. Ik maak jullie or ochtor op attont 9 da t dGze k ouring zoo:r· belangrijk
is on dat het j e fl. ~.25 of fl. 3.;25 zeer zeker waard is •.
Voor loden vanaf 17 j aar is de keuring opgoslagon van fl. 2.75
tot fl. 3.25 .
.Aang~zien ik van clozo verhoging geon bericht mocht ontvangen 9
heb ik van diverse meisjes hot oudo bedrag gevorder d. Willen zij die hot vèrschil
van fl. 0.50 nog niet betaald hebben dit alsnog zo spoedig mogelijk doen .

VAN HET WEDSTRIJDFRONT.
In he t boekje do boste Nederlandse Athletiekpr est aties i n 1961
on aller tijden komen onzö volgoncl.o l oè:l8n voo:rg
Damos
100 M.
200 M.

1/2
4/6
1

E.Ort
Il

Il

11

il

11.8 s.
ll. 7 n

1961
aller ti jdort

24.2
24.-

]_961
al lor tijdon

"
"

2/3 " "
80 Mohordon
11/15 N.de Vrios
(Wull oms )ll. 7 "
verspringen 3 E.Ort

5
Moisjos
100 M.
vorspr.
kogolst.

fl

"

4 . 92 M.
4 . 92 11

a ll er ti jdon
aller tijden

13/18 J.Dobbel aar
13.- s .
23/26 M.v. Rhoone n
4. 96 M.
14 M. den Oud.on 11.83 "

9

..

"

BESTE PERSOONLIJKE PR~STATIES T/M 1960 9 .ALSMEDE
BESTE PRESTATIES 19 6J:

---

.. .
c'
• . ··;. ,,"
M~lS...J.~'.0~-

60M. 80 M. lOÖ· M. 200 M• ver

(V:61
1 60
1 61
T v •. Gi jlsw. 1 60
1 61
r.r. G::.e"bo l .s 1'60
. '61
1 61
S.Kosto:!'

E "Brassor JLde B:!'uj_n
Q

'.I , 7. d, Xl in..~en :J
b e rg 1 60

61
E ,Me::~tens · ' 60
1 61
1 61
P. M.i..1 jon
VLv.cLPo l
'61
AoPlugboer : 60
.1 61
1 60
D o v. :~olon
1 61
1
1, s1c.,t
61
1

hoog

diecus

speer

2kg.
5.90
7.76
8.44
7.11
7.54
5.70

--·-··------9 •'"""
8.5
8.6
8.5
8 .2·
l0.5
10.-9 ··-

4.12
4o24
4,38
4.37
4.70
3.09
2o85
3.88

.

1.15
L25
L25
L05
1.05
0.93
0.90-

3. 6J 1.20
3 .82, 1.25
3"65 l.10
3.88 1.05
3.70 l.J.O
3,35, 1 ···-'""
4.39 1. 15·
4, 63. L35
3 • 56. l ; 13
3.75.i.10
3.01.0.95

9.2
9.2
9.6
9 .-~

9.9.3
8.4
8 •..:.
8 .89.10.- '

18 .29
~-3 .89

14"18
12,51
15 , 03
11.61
14. 7Î

Ll5

.

kogel

3kg. 4kg:.

6.66 ... .

11.93

7.70

13 o8l
16"30
12 .. 68
20 .. 20
21.32
12 ,ÓO
16.84

7.59
8.26
6.81
7.51
10.40
6.62
8.62
10.29
7.03
8.67
6.71

1 7 .89

9,,74
15~96

lLS8

~§~~:~:~. j ~-~---~2_0.w

•60 8.4 10.7
'. 61.
11.1
J. ·v. lluff olcü60 8 ,.-•-. .1.0 .4
'61
9.9
-,;'"vo Gi j]_;::;vr. '60
, 61 9 ·-- 11.8
J_,.:tJ: e G r s~-:ho::? ! 60 9.3
12.2
; 61
11.5
I.r ,. .j CL~ lS011
'61
12._R ->'l(l~a.. sson î 60 9.î 61
11.6
L l'l:"'.g-i;~'Or :60
11.7
:M.v.Rhocnon l 6J 8 .- 10.4
1 61
11.6
1 60 9.1
rE .."·T~-0:.~~J=:~c
.
i 61
1L9
J. Zw:1nonb ,, 1 60 8.9 11.3
'61
l 0.9
I. ,, .11."os

4. 70 T- t.j.J.
4.59 ~]. 30
4o85 '1..20
4o20 4.14 l ï) )
4"17 i.10
"3.99 L:1..0
3.90 0 ~9 0
4.19 L 20
4,23 ~L,20
4"11
3o92 L10
4<89 L20
4.96

M~LOOJ:E"·

'l . IL:.ü;

1
•1

:

J .• Bu:i. ·t:.; ; ,

60 8.7
'

12.3

15.5
J:; Dobb.3:'._:;.ar 1 60, 8 2 10.4 12.8
; 61
13..F "·v c-l-l tJ,.r lJ:i
' 60 8,7 11~3
v61
l4o5
A

l iJe55
2 0.2~
"

20 . 15
"J.6,17

16 003
~-J,,83

23. 06
~?2 ~·J 6

13,50

4.,13 1 l "'\
4.09 l. ?O
4. 4.3 1_ ,: l.~

16-:~5

1. ,--· ~:.~)

-~~5 1. ) ~:

~

J:4-o8

~'-

13c'79

L :L O

3";5

15.5
16.2

"60 9. 1
1 61
." .

17 084

0

11.5

'-- )

18 ,26

··,,

.6n 9 n3 . '12.4

11 r-

,:_ \ , "

0

"

M_c :l s :l~~-f.~

"' "0 ()

4. 05
3.76
3066
3 ,. 9Ll
3"81
4" 75
4,58
4"50
3~88

.... .•.. \..1

l9 2J
IJ

2::\ e ~· :~

LlO 19" 61
1 "--·-· 13 . ·-·
L.1U

2Ll-~

LO::;
J. " 2U
J. 20
1.15

22

0

c

'i~.

~~ 3 c 6 ~~

2L5'7

:200::7
19" 41

24cJ 5 9.90 8.95
21.:05
8.29
15064 7"14 5.78
l 4o4T 7 .86
15.03
7 °43
7.51
20.58
8.39
18.,20 .
7.90
8093
7.53
14.50
6.76
30.26 10,82
9;&37
7.52
8.06
15 . 58
23 "17 7 .03 7.59
'.2 4. 50
7.74
]:~" 96 8c62 8~08
17.40
1.ro
J.4"08
7 .97
:'.7 77 9"82 9.89
J.6<>53
9o 80
23,,87
8 .89 .
20. 01
8.90
0

.

~.-- r

:.. ... .

. '..- j_-_

10

;

6~95

verv.moisjes A.
G.Hoonderdos 1 60

'61
M.den Ouden 1 60
1 61
A.Ponnarts '60
1 61
L.Plugboer 1 60
1 61
C.Wosseling 1 60
1 61
E.Zwanenburg 1 60
Dàmes
O.Berkhoff

, 60 M~ 80 M. 100 M. 200 M. ver hoog
3.78 1.20
10.2 12"4
3;80 ·1.15
13.2
3.58 . 1.07
3.22
11.7
4~651.35
4. 75 1.30
13-5
14.2
5.16 1.27
13.6
4.87 l . 25
8.6 10.6
4. 78 1.32
13. 6
4.84 1.25
lld 14.4.03 1.18

'60
'61
1 60
T.Bouman ·
I. Dankrneyer 1 60
1 61
H.do Graaf 1 60
161
1
N.Hartstra
60
1 61
1 60
T.Jansma
1 61
1 60
A.Jonkor
1 61
1 60
M.Kools
1 61
1 61
L.Konings
I.v.d.Linde 1 61
1 60
E.Ort
'61
1 60
B.v.Polen
1 61
1 60
L.Veorman
1 61
L.v.d.Vosse 1 60
'61
'60 betekent dus 9

8.1

10.6

12.8
13~6

8.9

10.4 12.9
11.1 13. 6
13.8
14.14.2
12.2
15.4
14.5
14.9
15.3
15.2
8.4
ll.- 13.2
13.8
13.9
13.9
11.7
11.8
13.7
12.9
9.4
12.- 15.15.4
11.9 15.4
15.6

28.3
26.9

30.2

24.24.2
27.9
27.6

4. 55 1. 47
4.19
4.95 1.35
4.36 1.35
4.30
4.34
4.19
3.84
3.90
3.98
3.92
4.03
4.91
4.57
4.92
4.48
5.77
5.92
4.91
4.94
4.18
4.35
4.03

discus

speer

kogel 2

24.61
28.23
21.16
22.30
25.79
21. 74 .
22.97
23.61
21.80
22 .14 23.90

23.13
20.60
17.30
16.10
21.82
25.29
20.07
22.-27 .93
27.21
22.07

9.47

18.56

16.55

20.60
17.70

9.32
9.31

6.74

17.81
33.15
31.84
1.20 24.-19.32
16.02
1.10 28.50
1.20 15.85
14.09
1.20 17.19 ' 19.94
1.20 19.77
14.93
16.87
1.10 17.07
1.15 21.25
15.37
1.10 23.62
21.35
18 61
1.20 19.65
1.10 14.40
21.55
19.06
1.30 17.87
17.02
1.10 16.20
18.89
1.51 23.77
20.81
1.50 22.95
25.61
1.30 20.39
24.45
1.25 18.32
22.81 9.77
1.10 26.35
18.71
23.30
1.08 20.13
20.47
t/m 1960 • .Aan de hand van
0

3
10.45
10.68
10.64
11.92
8.68
9.40
8.97
9.42
9.96
9.74
7.02

4kg

10~:1

8.01
8.66
7. 58

7.24
8.66
8.44

7.31
6.56
5 .96
6.40
8. 65

7.46
7.68
6.78
8. 7l
9 .08
6. 77
6.72
10.60 8,22
6.61

prestaties. '. die geleverd zi Jn
deze
statistiek kan je dus zien of je voor of achteruit be.nt gegaan. Is het laatste het
geval, dan moot je bij jezelf ton rade gaan wat de oorzaak hiervan is. Niet regelmatig getraind? Niet serieus genoeg?
??????
??????
ER WORDT

Dat ••••••
Dat ••••••
Dat ••••••
Dat ••••••
Dat ••••••
Dat ••••••
Dat ••••••
Dat ••••••
Dat ••••••
Dat ••••••

G~FLUISTERD,

•••. ~ :'. .

Herman op de laatste contactavond 9 zijn dansschoenen niot aan had.
Onze voorzitster, na 5 jaar nietsdoen, weer aan 't trainen is gegaan.
We ons afvragen of clit iets met de "lijn" te maken heeft.
Yvonne Aster heel goed heeft voldaan a.l s "fotomodel 11 voor Dr.Weegener on
Ans Pennarts de "boer" van "ATMODES" is 9 want
( M<Sj".Henning.
Harry haar tijdens een krachtoefening piet te baas kon.
Hij anders wel een stel longen hoeft W?nt,
hij de spirometer er practisch uitblies.
We tijdens het weekend te Heemskerk onze feestneu~en weer gaan opzetten.
Wil en Ria als hot ware bedolven zijn onder een lawine Nieuwjaarswensen
zowel prive als voor de vereniging en
Dat ••••••• dit ten zeerste op prijs is gesteld.

April J.962.

7e jaargang no.44

Officieel cluborgaan dor H.D.A.V. 11 ATMODES 11 • Kon.Goodgekeurd 23 Jan'J.a.ri 196L
Secretaresse
Penningmeesterosse~

Redact ie-adre2
Clubarts

W.v,Abs 9 Raadhuisstraat 50~ Ho emstede
tol. g 39403
W ~H.v.Opzeeland- de Vos 9 Loidsevrt.502 9 H 1 1em
Il
36910
Girono.: 207689 t.n .v, Pomüngme es toresso van 11 1n1l'!1IODFS 11
M.A.Inoke-do Vos 9 iYir,Jan Gerritszl.15 1 9 H?lem te 1. z 607 6~;.

N.A.C.V!eegener Sleeswijk.

NU DE ZOI'-/lER NADERT.•
Terwijl ik dit schrijf beme:cken we nog niets van do zome :>:> 9 c,;eJ f;:;
het voo:cjaé'.::::' laat nog \ro::·stek g aan on toch moot.?n wij ons met alles voo:;:,--ba roü}en
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Harry rogolmati g? so:cie1_:s on IJ}'.'ot -~ i g ge-r.:ca~~i1èL T;: n nu maar afwschton v,at o~: u U;
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Wij vort:rou'.7G:'.1 00k c:.at do so:nc'trainine; regelmatig b3zoc:0:1<; zo.J.
worden , vmnt TEs·c do :rogel011<~.2.t :.i"n clo trs.:i.rüns is }10·~ ·l'..' rü u 1e;r:i_j lzct0 "
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Do inschrijving voor d o Na~ionalo sporttoto
Voor a llo Atmodosanon ge ldt 11.o't clovios;;

1962/ 1963 is woor

TOTOKul~JTK,T I'OOR ELK J,IJ)
BETEICE:NT EEN KAS WAAR GZ L:D I IT ZITo
')

"ATMODES", Leidsevaart 502 9 Haarlom o
Hot inschrijfgeld voor nieuwo leden bodraagt t/m

16

v/a 17
CONTRIBUTIEg

jaar
"

fl. 1,50
1.1
2,50

, •'. '

adspiranton. t/m 10 jaar
junioren van 11 jaar. t/rn 16 jaar
senioren v/a 17 jaar

o, 70 )
r,75 )p$maand

Il
Il

2,25 )

il

- ---

BEN JE AL IN BEZIT VAN. o o. o

fl. 2, 75

Club broekje
Embleem

· n.

Atmodos-insigne
Spikes-zakje

0,85

fl. 19-

0,60

11

, SPAREN - SPAREN ...., · Y.APlTAAL VERGAREN •

. Do in het vorig clubblad gepubliceerde PERSIL-ElVIJ\llERTJES ACTIE
is nog steeds van kracht.
Vraag overal on iedereen om .via 11 ATMODESH :porsil .... omrnertjes to
sparen. Do spaarst ers krijgen por twoo kaarten 'n thoodook of 'n plastic-"
emmortjo 9 terwijl do Atmodoskas mot fl. 1 9 60 gespekt wordt.
~
'.,
9 .c-:';
{fj Ytl
-=:::-: - ..._j
.
ZET HEM OP! ! I ! ! !
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ZIEKENBOEKJE o
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' Ons lid 9 PERSilr-l~MMERJES PRO:PAGANDISTE on enthousiast :poolopháalsior
GriG-t'jo Pèb8sma · hoGft oök enkolo dagen in hot ziekenhuis vertoefd., alwaàr zij
aan haar neus is ' geholpen. Gelukkig ziet zij do wereld weGr rooskleurig on zal
.weer gauw op do training verschijnen. ·

KRABBELS.
·-·- - - -

-·

Wanneer dit clubblad uitkomt 9 zal do wintertraining wol ivoor .verloden tijd zi_jn 9 on ik geloof niot dat we · mcigcm moppercm. De opkomst yyas . gÖod
on practisch allo trainingen zi j:n doorgogaan~
. ·
_ '" '
~
.-· r'·'..,. . . . . .
Wo hobbcm deze winfor wol van alles . gehad, . dstorm- kou·~ ..
i J. zel ...; i J.S '"'" rogon - en o o o ~ o • de · sneeuwzon ag waar
~··~ · <> -,~~
·
wo allomaal do hele winter . op .hoopten.
Hot
.wel wa.t..
nooit zien we 1 n H.A. V. 1 or,
· , :-- ,
Î'-1
en dio Zondag· ••• o .• Ho·~ OOil v:aa.'.r Ind.ia:1.(':!."gohui1
·
tv"'
'
(/--\
wierpen zo zich op ons 9 onschuldig~ meisjes •
..· ; , <::--;;'.."
'-.._./
( Offe •. o •• o hadden wo er op gehoopt?) In· ieder g'?val
~)
1~ \.
omdat do jongons ver in clo moerdorhoid waren - anders
f \ .J i\ .'} /~~ 'was hot na tuur1i jk niot gebeurd - moes ton we al gauw
)i;\ \~, !-\~~, ~
hot ondorspi t dolven.
,-- ~b .~
J ~--v---'\ Joop o_n Ria konden dat niet aanzie n, en er werd tot
· t)
~~-·
een g<Borganisoord snoeuwgovoéht bosloton.
1'-rf L'0
'-~r
~--'
l --~
/--~
...
_\~)_J~_
) De groen-witten worden_ versterkt mot rood-wi tten 9
'--~ -:;:."
,,.-- )
'7::" rr- - .
,:.:=::=_ ~ J . ·
,~~l"~ hot fluitsignaal klon.K:, on het spel begon.
·
---- ·
Het resultaat? Blauwe ogen, bulten krabbels, natte
klaren on uitgezakte kapsels. Enfin we hebben plezier
en volop frisse lucht gehad en dat was maar woor do

~

. . . _ , · . ::0.

was~J!Î!'J

moois~

\: f

l ,,;,/
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hoofdzaak.
Het voorjaar laat ons dit maal wel erg lang wachten. Vanmiddag
heb ik eens mijn Zondagse brilletje opgezet en gehuld in een dik vest en das 9
ben ik eens in de tuin gaan neuzen.
Nu het is droef hoor 9 wat armetierige tulpenpunten staren ffilJ
zielig aan alsof zo zeggen willeng ''oh was ik maar bij moeder thuis go bleven".
Mijn gazon ziet er uit of Feijenoord er de wedstrijd om de Europa-cup op gespeeld heeft 9 en de vogels pikken - in plaats van eieren te leggen - traag en
suf in een korst oud brood.
I\/Iaar moed vorloren 9 al verloren. Wie woet wat een prachtig weer
we 28 en 29 April hebben 9 als wc tot besluit van do wintertraining - en het is
eon waardig besluit. - ~ns sport-weekend ini\ . .
.- /;\
~
Heemskerk houd,en. Dl t Jaar hebben we
Ij_~
~·· · ,...J I·
"SLOT ASSU:M:BURG" besproken 9 welk gebouw , 1)-tJ
.·1• \: 1'<H(.:~
-1 1~
de
eeuw. Eigen.aar
'= ..·.
lange tiJd het Ridderge~lacht van
_ \ /)"f' [~::,\ f1 ~ · \ . ~:L- \4~·'" .. ··
11
"Assendelft". Aan het einde cler l 7de ~/ ' -·\,,- .·
~·1' -. ··
jl m; l~
eeuw werd Mr.Jan van Doutz do bezi tt~r. fi1 .~ h,. ( \
t"I fJf
.. · ..· · 1JJ
f -
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dateert.~it
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Hij was een
koopman ton . ti jcle. . -:afr._.__ / . .
it :~.rry
..·0
'.;.tJ '
.I ·.. ..
do Ver.Oost Indische cor:ipagnie. H~ J vo~
1
l llt i~
~
1
anderde veel aan het huis. LatGr: épng het ·fi.,:Î .-. 4f;L~_11· \
/ R l ..~
:::z·.·'\
tJ
• ._
slot over aan Jhr.Gevers. Deze liet de!fV". """'} '~ ·· 1 . 1 • j ~ i ~/-y""'· "':'
fraaiG betimmeringen ovorbre_ngen naar v-. , \i}])}v;Á)\;~ ('t\ 1{::r-f't 1 A_:
- j
~ f"'-;,
kasteel ''Marquette" en schonl<: daarna het
.
\.
slot aan de staat der Nederlanden, om het voor verval t o behoeden. In 1933 werd
een groot gedeelte door werkelozen ingericht als jeugdherberg. Monumentenzorg is
momenteel druk doende om hot oudste gedoelto 9 do Zuid-Oost vleugel te restauroreno
Hierin bevinden zich de gevangonis 9 de-kapel en de gerechtzaaL
H0t jeugdhor'Qerg·-godeipl te bevat o.a. 5. slaapzalen en T dagverblijven. In het midden
van het hüis _is , oen grote binnenplaats. Hier bevindt zich de Vierschaar. Daar werc~
vroégor recht gesprokon 9 nu is het oen trefpunt van do jeugd uit vele landen.
1

.

Jullie h eb t het golozon9 dit "is een jeugdh erberg met geschiedenis~
Ris en ik zijn or geweest om hot oen en ander af to sproken on to bekijken 9 nu het
is meesterli jk on de slaapzaal vinden jullio vast hot "einde".
We gaan met ruim 60 dames on meisjos 9 oen rospo ctabel aantal, doch
we zijn niet voor een kle intje vorvaarcl en gaan van het standpunt uit "hoe meer
zielen, hoo moer vreugd" 9 welk standpunt door de jeugdhorbergJ"ader gedoeld vmrdt.
Trouwens als jullie je met hot weekend gedragen zoals op do training, weet ik zeker
dat wij het ook gemakkelijk hebben. Er zijn echter enkele puntje s die ik graag onde :~'
jullie aandacht brongg
.
lo
Laton zij, die niot van plan zijn zich te houden aan do regels van de J.H. rust op do slaapzaal - alstublieft thuisblijven 9 dan hebben we t enminste kans
's Zondags fit aan do start · van de 600 M. of 800 M. to vorschijneno
DE BOSLOOP IS HET HOOGTEPUNT!
Zorg
voor
eon
goede fiets. Op do heenweg ZlJn we van mannenhulp verstoken!!!
2e
Laat j e _bagage door jo vader of je broer goed opbinden 9 als wij "vrouwen"
3e
dat doen 9 kan je wol blijven afstappen!
Beperk je bagage, kleed je gemakkelijk, doch ni ot in trainings pak 9 dit gaat
4o
wol moe, evenals wit shirt met embleem op de linkerzijde on clubbroekje,
gympjes en/of spikes.
·
Zorg
ook
voor
regenkleding
.
Mocht
h e t wo o~oréi_ slecht zijn 9 dan gaan we per
5e
bus 9 zorg or clus voor r e i sgeld ( fL 1 1 25) .bij je tG h ebben.
HET WEEKEND GAAT ';I'EN 1) ! .iJ.ill TIJDE DOOR.
VERPLICHT
:MEE
TE NEMENg 2 lakens en 1 sloop. Liever geen slaapzak. (ver zoek
6e
J.H.vader.

5

?e
8e

Voor brood zorgt iodoreon zelf. Noem dus vo_ldoondo meo voor 3 maal tijden~
WAT VOOR WEER HET OOK ZIJ 9
· EEN VROLIJK GEZICHT HCORT ERBIJ! !1 ! 1

HET PROGRANiJ\iXA WEER EN

ZATERDAG

WEDER .DIENENDE, IS ALS VOLGTg ·

28 APRIL

Wo verzamelen ons om kwart voor vier op hGt KonnGmorploin on meld.on bij
_mij en vortrokkon por fiots-o:T.v. Ondorgotokondo en Lid.a noo_:rdwaa:tts.•
BrommGrs zijn toogostaa:ri 9 mfts· do mois jos bij de ploeg bli jvon.

Nyriko Hartstra - ·Corry Hartog ..;. Groot Hoenfü)rdos - LoGs Jansen Pat de Jongh .._ Els Klaassen - Tineko v.d. Klinlrnnberg - Magda Kools
Mia v.Louven - Marian Moeke - Lotty Plugboer - DiGnoke v.PolGn LoGs Veerman - Ank - Werrd"J.t~ - ·cora Vfó~soling verwachtèn wij op do hoek van
do Ekstorstraat. Melden bij Betty
Aankomst Jeugdhorborg "SLOT ASSUMBURG 11 plm. half zes.
Broodmaaltijd
zes uur.
Corvee
Vrij tot acht uur.
Om acht uur verzamelen in ons dagvorblijf 9 daarna?????????
ZONDAG. 29 APRIL
Voor do R.Komoisjos gelogenh_oid tot kerkgang o.l.v. ondorgetokendo
half 'a cht
H.Mis om
ontbijt
half hogen
Corvee
In s:porttoriue vorzarn.olen
tien uur
WEDSTRIJD Deze _w ordt gehouden in .do Prov.Duintorreinen. Ploegindoling
wordt tor plaatse bekend gomaakt
Lunch in jeugdherberg
1 uu:r
.Corv~e

Hot doorbrengen van do middag hangt van hot weer af,.
Vóór do prijsuitdeling pakt ieder zijn bagage in.
half vijf
Ver~amolon iri hot dagverblijf
Warmo maaltijd
half zes
Corvee
Om circa half zeven vertrekken wc woor Zuid Naarts on · hopen om plm.
half acht wo or in Haarlem to zijn.
1

Tot slot nog clit. Bon je in hot bozit van 'n badminton ... t&foltennisspol 9
bal onz. neorn n100 ! ! Boter moo vorlegon 9 dan om vorlegcm.
TOT ZA.TBRDAG 9 Namo~1s hot Bestuur
WIL VAN OPZEELAlJD - DE VOS.
Mochton Gr hog meisjes zijn 9 die zich nog niet hadden opgogeven 9
doch bij nador inzien toch nog meowillon, die kunnen zich alsnog p.o. opgeven
tolefoon Ria 60761 - tGlofoon Wil 36910.

VOEDSEL ---- de BRON dor PRESTATIE.
In deze h0rfstigo w0ken 9 waarin zovoe1 _monsen in hut ziekbod
zijn t0recht gokomen 9 zal oen juist voeding van bijzonder belang zijn om toch
nog in oen rodolijko conditio aän hot weclstrijclsoizoon to kunnen beginnen.
Immers, iedere griepaanval of verkoudheid - iedere koortsporiodo
6

of diarrhee brengt nu eenmçial een achteruitgang in conditie met zich. moe - en
dus een vermindering van prestaties.
.
Deze achteruitgang is echter niet alGén op te heffen door een
intense trainingsperiode - hier is oen optimale voeding van het grootste belang.
(optimaal wil zeggen - een voeding, wolkë-niet-vÖÖr-vërîiëtëring vätî:iäär-_is) __ _
Niet alleen is er kans 9 dat cloor do lange winterse porio.de een
tekort is ontstaan aan vitamine C 9 maar tevens aan vitamine D- immers~
··· ·· ·
· Vitamine _C komt voornamelijk voör in verse groenten en fruit en aardappelen 9 welke
op de · juiste mani er zijn. schoongemaakt en gekookt.
Bij het bewaron van aardappelen en fruit b.v. daalt het vitamine C-gehalte aanzienlijk.
Zo bevatten appels in ·de maanden September en October voel 9 doch in
DEZE maanden bijzonder weinig vitàmine C•
.Appelmoes is lahg niet zo gezond als vele mensen donken ( yaak lang
bewaarde appels on oen (voor het behoud van vitamine c)' verkeerde bereidingswijze!).
.
..
Hot is clus aan te raclon in dezo maanden iedere
te eten - een sinaasappel of grape-fruit b.v .

dag~

citrusvrucht

Vitamine D Op ieder pal<i o margarine kun je lezen hoeveel vitamine D per gram in zo'n
pakje voorkomt. In roomboter komt vitamine D v an nature voor endaar
deze hoeveelheden enigszins v.rissolend zijn, st'Mt dit niet vermeld.·
Tevens komt vitamine :D 'voor in levertraan.
In onze normale voeding komt echter onvoldoende van deze vitamine voor.
Toch kan
dit vitamine voldoende in hot lichaam aanwezig zijn 9 indien
do mens zichzelf geregeld bloot stelt aan hot zonlicht.
Hot vitamine D ligt namelijk als een ONwe~kzame stof in de huis opgeslagen en wordt pa,s we-rkzaam: onder invlood ·· van de U:l tra-violette stralen van de zon.
c
Bli,jft de zonbestraling achterwege 9 zoals in de maanden met een "R" 9
dan is oen extra dosis vi fa.mine D in de vorm van oon lepel levertraan
of eon vitamine ]-preparaat zóór aan te bevolen.

w
y
0

Móór nog dan in andore maanden is höt NU vah belang aandacht aan de
voeding te b·e stodon.
· om jullie oen bootje op wog te helpen volgt hier een lijstje van
GOEDE en SLECHTE broodbeleggingen - doo er je voordeel mee!

OP BRUIN BROOD
SLECHT

GOED

kristalsuiker
bas torclsuiker
chocolade hagelslag
vis
muisjes
ei
vruchtenhagel
marmite
jam (uitgez.rozobottel)
fruit (appel-tomaat)
· speculaas
"groenten" (sterrekers - veld.::..
sla
geraspte wortel enz.
rozebotteljam
pindakaas
kou:kenstroop
ho~ing
appels.troop
En denken jullie dan ook nog oven aan de volgende 10 punten ! !! 1 ! ! !
kaas
vleeswaren

~

1 géén alcohol (beperk coca-cola!)

~
'ti[-...-fl

2 niet roken

3 niet snoepen (woos voorzichtig met

7

vooral op wedstrijddagen!)

lJS -

4 bij ieclere maal ti jcl hoort melk of een melkgerecht (vla ,... ._
-- < · yOchurt enz.} :
5 op wedstrijddagen 5 klöino in plaäts . yan' j · grote .. maaltijden-~o.:
.-. - gebruikqno
.
6 tenminste 8 uur slaap!!!!!!
7 Controleer rogelmatig je lichaamsgewichto
8 train regolma tig
9 Ver·zor.·g · J··e· 1··1'·ch·aam· good d·O.Or Vç:,'o.l . . Waf:::Se.n O·n douch·on (a·fW·l· sso·l end.

/j/\
l\ r!i
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/;; -~~\
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zorg voor . oen juiste ·

on.:span,ni~.

koud en warm)

.

.
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(~.~·)' , r2'1
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~:;::.::;;'
1 •. L...-> · .
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~

~J
- · · · Nu ·de
punten weer eens

. M.A.N. C.HE:NNING.

VAN.HET WEDSTRIJDFRONTg
oorsto wedstrijden vlak voor de deur staan? wil ik clè diverse
do ornemen? dezo zijn vooral voo:r de nieuwelingen van veel

belang.
SPORTKEURING
Jo bont niet gerechtigd aan wodstrijcfon deel te· nemen 9 wanneer jo
niet modisch bont goodg.okeurd. ·Wi e dus nog niet voor cle medische sportkeuring
is geweest? dient zich zo. spoedig mogelijk op to · geven. Kost~:m fl. 2?25
t/rri 16 jaar .::-J fl.• 3 9 25 v/a 17 jaar.
Het volgende: pµnt is KLEDINGo
We h0bbon de. naam 9 dat we altijd zo keurig on uniform ui t~om~n~ Laton wij.
dio naam h9oghouden \9n er voor·zorgen 9 d.át onze·
kleding er elke wedstrijd weer piokfi'j:h ·ui tzidi.
r-{ ·:::--;} ;' K

~~~~~r~~ ~;r:~~:~~!~~e~a~~~:e~~cl~~~~:~~~-; ~~c~ri-. ':~
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waar onze .clubkloding uit bc:ist.aatg
L:1
·-..> \ .
1 ' ··i \ °\ .
GRO]!:N AT1110'.DESBROEKJE (bij Wil verkrijgbaar) -- ·
\
\\ \;, \, 1
WJ'.T SHIRT 9 mot ENIBLEEM aan de li~nkerzijde
,...
\
\\ \\ ')')
(dus geen bloot . zonnebloosje)<. ··· . ·. A .
.
' ---.-.:.-. .: :=.o:o,.,J:Z~,\ \ '\CI
Evt. TRAININGSPAK mot A op de rug ( ovo:hoens
;/
~, r---, ,
.
)
c
v
~~
bij Wil GRATIS
vorkri jgbaar
•
\ ·-...".,.... _______..__,..--:
·
Zorg ook dat je altijd voilighoidsspelden bij je hebt ofu j~-.,_s~t;ummer te
bevestigen on om eventuele pech op te.vàngon.
INSCHRIJVING VOOR 1JîJEIJSTRIJDEN
Ondergotekohdo maakt via het clubblad of op hot veld bekend naar
welke VfOdstrijdon we toe"gaan. Iedereen mag deelnemen 9 doch wannoor _jo }).ebt
ingeschreven; ben je verplicht op te kome~. Bon je door ziekte verhinderd
laat dit dan tijdig aan Ria (teLg 60761) of mij woten? opdat wij niet voor
niets op do afgesproken plaats staan to wachten. Bij :Piet opkomen 1Jl!Orq1; door
de Kon.Ned.Athletiek Unie fL 1 9 - .... boete opgelegd9 . terwijl aan het inschrijfgeld toch aan à.e organiserende vereniging voldaan dient te worden~':H:8b _ jo
ingeschreven houdt dan die bepaalde Zöndag vrij. .
-.
.
In do regel be'draàgt hot inschrijfgeld voor clo jeugd ca. fL 0 9 25 per nummer.
KUS SE INDELING o .
.

R.

De jun.ioren worden ingedeeld in verschillende groeJ?en naar leefti jd9 terwijl do seniq_ren naar prestatie ·j)er nummer worden goklasseerdo
Een niouwoling begint _ c.lus al tijd in de ~klassG"~
Voor .d e junioren geldt do volgende inclcl.ingg

8

..

D-moisjes geboren na 1 Mei
C-meri:.s jos ·
"
.tussen 1
B-meisjos
"
in 1946
11
.A.-meis jos
in 1944 -

1949 en voor 1 Septo 1950
Jan 1948 en 1 Mei 1949
1947
1945

WEDSTRIJDEN
Hot is clo gewoonte dat wo gozamolijk vertrekken en ook weer ge".""
zamelijkde thuisreis aanvaarden.
Zorg ervoor, clat je minst.ons 5 minutEm voor jo nummer aanvangt
op de bestemde plaats aanwezig beot. · Heb je op meerdere nummers ingeschreven en
beginnen die gelijk, dan heeft het loopnummer altijd voorrang, dan volgt hot
springen en daarna do· werpnummers.
Stel e chter do ~ry van het b è treffende nummer wel even op de
hoogte en vraag of je jo beurt na het lopen mag inhalen. Laat je dit achterwege,
dan wordt dit beschouwd als niet opkomen en volg.t bo.o.te"
BETTY VAN POLEN.

WEDSTRIJDAGENDA:
..

6
8
12
13

.Afd. Kerm.land
Afd. A'clam
Afd" A'dam

Mei
11
Il

o.s.v.

11

13

·~· , ...
13 i1
20 Il
30 Il
31 11
3 Juni

"Afd.DGn Haag
Hollánd
Afd"Kèi:mo l'and
Afd. Amste rdam
H.B .• S o-FLEVO
Afd'. Amsterdam

-

Wormerveer 1l \Jieuwe lingendag s enioren
•
l(}1 ,///
i/
AmstGrdam
Avondwedstri jdon senioren
;_Vy
f(>j·\
Amsterdam
Rog.Jougdwoclstrijclen C - D < {~~ . ., ,.
Rogowedstri ;jden
\''\
'' ,----<-/<:.·}
Oostz.aan
., ... ....--<,
\,_/ . / /
Rijswijk
Reg• wqdstri jclen .
'Fq.- r~·,_
Le i.den ·.
Baanwedstrijden
( \ d::{ · -~ ·.)
Haarlem
Rog. jeugdwedstrijden A-B (\""~)-::::__~:<,
Reg.avondwedstrijd senioren7
Amste rdam
Enkhuizen , Reg. Invi-fä h e-weds tri jd 9
Amsterdam
Rog.jeugdwedstrijden A-B.
.

----·

ER WORDT GEFLUISTERii ~ o • ~ o o o o o o
Dat •• 00000000 natuurlijk al l e Atmodi nmm hard aan de slag gaan om poölkl anten
t e \verven.
Dat ••. 0• 00000 elke nieuwe pool-deelnemer mot ge juich wordt i:mtvangen
Dat.00000000• w.c met elka är moeten werken om het eerste 100-tal teber8iken.
Dat •• o o o. o o o. wo ons gelukkig prijzen dat we 1 n Betty - Gri etje - m.eneke- Lotty
Lieneke - Willy - Ineke - Kees
Willemien on Ria ' hebbori.
Dat. o o o o o •. ~ o o zij iedere week weer hun aandeel l overen door de . poolforrnulie ren
op te halen.
Dat. o. o o. o o. wi,j in · de ho.er van Abs 9 die op zijn kantoor in Amsterdam poolki anten
werft , een goeclo propagandist hobb_e n o
Dat.000 000000 we hopen 9 dat de aanmeldingen binnens tromen. ,_
Dat.o• O• OOO O• nog si;e eds h e t devi es luidtg Ie der l i d óén tötoklant 9
·
De financi5le zorge n ään de kant~
])ato.ooo•o••• Hárry · o.n Herman .er op _1Apri1 lekker ingetippèJd zijn .
Dato •. o • •• •.•• vooräl dè molligon onder o n s door he t voedingspraat je van juffrouw
Honning eon flinke dreun op hot hoofd kr e g~m.
Dat• 0 • 0 • • 0 0 0 • TIE PARKESTAFETTE OP T.1NEEDE PAASDAG DOORGANG VINDT o
Dat' •• o o o • o o • o ER DUS GEEN TRAUJTNG TS •
])at •• o o. o o o o. wij dus alle Atmqdinnen, d~i:e niet mee lopen, toch om 12 uur op de
speelwe i d,e in het Noordersportpark ve rwa cht en , om hun clubgenoten
aan t e moedigen .
o

De dame spl oegon lope m 150 ·-:- 100 - 8 0 ·- 60 - 60 - 8 0 - 1 00 - 150· M.
Atm. I Lqtty - Betty - Ol ga - Janny - Joke - Ans - Jo s - Ell en
Atm.II Helga - Ineke G. :._Tonny - Gree t - Li eneke - · Carla - Lida - Marijke
Meisjes~ 80 - 80 - 60 - 60 - 80 - 80 IvI.
--1
·
·
··
'
Atm"I
Loos J -Loes H- Inge - Fieneko - Thea - Astrid
' l0. 45 u. aanw<nzig z ijnl
•
Ge m . spor tt er~ein aan
il. tm. II
Tineke - Pia - Mary - Will e ke - Dienek e - Marian
Atm.III He nriët - Sonja - Yvonne A - Yvonne v . d 0K. - Elma 0 h o t NOORDERSPORTPARK.
0

)u
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Officieel cluborgaan dor H.D.A. \T • 11 AT_M0:1ms 11 • Kon.Goedgekeurd 23 Januari 1961.
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W.v.Abs, Raadhuisstr~50 9 Heemstede
tel.
W.H.v.Opzecland-de Vos. Leidsevrt.502 9 H'lom
Il
Girono. 297989 t.n.v. Penn-ingm.van "ATJKODES"
M.A.Inekc-de Vo~iL : J/fToJan Gerri tszlaan 15', Haarlem
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DE VOORZITS'rER AAN IIET WOORD.
De training op de Klev:oJ:>laan is vnor in volle gang en hoe?
's Dinsdagsavonds trainen we tezamen :r:1et R.K.Holland en 1 s Vrijdagsavonds Jl18t
GITA en H.A. V .H.All.RLEM. Dus vooral : ~ Vrijclê,gsavonds een overii'Ol veld.
Bij de s:pringbakken ·e11 kügelring is 'i;_ \- f:ri geki'ioel van jewelstê en daardoor
levensg:evc.arli jk 9 ter1~i jl je ook op hèt nii.d.dortveld je leven niet zeker bent,
vanwege de disci on sperèn a_i"e g°e'1v6r:P8ri \;rord.en~ ·
·
Dat een en ander funest is voor 1 n goede concent::Cat:l.e tijde:·~,
do training is begrijpelijk. Toch :rr..oe·teh\vij''roeien met d.e
riemen die wij hebben 0:'.1 w}.j vragen dam:om jullir:~ aller moclewerking. Wees vorclraagz::i,am en bGdenJ\: 9 cl at ...el'ke . vo::?oniging
recht heeft te traine:c1 op 1 t onigo a ·chle·c:Lekveld, dat He,arlem
rijk is. Dat dit in :n sportstad nls Ha ~ ~lom een zeer treurige
situatie is? behoeft geen bet_o_og ~_ .. .
.
.
. ..
:Vff6es. dü~ ·n:i.~t :ego5:stfoch c'i1 :r:uim zo nói:li.g :ri
plaats je in en ~;~+, ~ :naákt hot uit c)':f>o:r tri:' athlcot , of at:!J.J.'o·ce
van 1 n andere vo*":onj,ging tussen 01-îzO p:l oeg 'z:Ct aJs het b>,·. _
op springen aa:r:ikè,jTµt!"
··
Óp ·hot veld draagt iecier. .. "zi.jn e:igon vei'antWCJ'.)rdüi,g9 k;Ljk a,jis goed uit ,2J.s j e z,clf wo;:...:;:it of al::i er ge''Jor:çon wordt o Heem
de 'j)oleêfclhc-itl tegeno7e:..' i~xloro spo::~~:Joo e :fenaa:c/stG•_' i.n ach+, 9 zoda·è vrij a,iien ·
van \d:oze ZG)mertraining zoveel .i;nogoli j\: dG vruchten :plukken.
!

.,_ , · ;

.1-..,. ......" .·

...... · . - ·-'-

.

..

: 1··,1:.

. .
Nu ~-1~ hot i och over heloefclhoid hob~ Vï~.1 :"k. nog e~l8n , wijzo.n op.
het volgorrdê-g . Bij onze V?TGE~.ging vvorcle :c1 -G:-ainors on bestuursleden bij de voor:..'.
naam genoomdo Dat doen· w~c j juist o .'.Il (j ;n oon . zeker -.rort:r:ouwen tG scheppen tussen
de leden en do leiders •. Hot is mij echter o:pgova1J.o.c., clat ~.rooral door , ~:mlrnle - 
jougcligo leclen hiervan misbj:·nik worc~t goma ~~kt on zij voel te vrij-·cot het bru~e;t·c
af •• zijn .tegenover dez.e moriR en 9 clio stuk!rnn _01Jder zijn dan zijzelL

' ,
Eeri vertl'ouvmli jl::e sfeer in ean v el'oniging kan alleen maar goöá .. ,
doen 9 doch Weet ~Vel je pl c"3.tS W3.a I' jo moot Sté:C"c::.1 : J)i t i s T n :kwestie van innerli :~~èP.
beschaving.
RIA INEKE ·- DE VOS "

TRAINING~

Op het gem. sportte:rr0:i..n é'.an d0 Xloverla3.n \ran 19 ·- 20 o 45 u, o-o
onderstaande avonclono
's Dinsdagsavonds allo gr-o opon -i ~1ci o adsp:i. .-~'a:1te11.
~ s Woensdagsavonds 1Neclst::::i_jrlploe g .
1 s Vri jda gsavon::l.s alle g..<.' OG!:Jei'i · û'."ccJ_ , adspi1°antenn
2

NIEUWE LEDENg
Vlij heten ondergenoemde me is jes van harte welkom in de "ATMODES "kring.
Joke van .Abs
Betty Bijvoets
Kitty Franso
Sya Groenveld
Annie · Isbruclrnr
Tiny Isbrucker-Klijnsm..t t

Diana v.d.Kwast
.Anita Loeflang
Félico de Nooyer
Margaret Offerman
Conny Visman

5- 2-52
13-12-47
-.000000

8- 1-48
24- 4-35
30-·12-37

25-10-46
16- 4-48
9- 8-44
7-10-48
25-3 -44

NIEUVVE DONATEURS g
Mevr.Besseling - A~de Bruin - C.do Bruyn - v.d.Haak.
VERLORENg
Dinsdag, 19 J uni 1.1. miste Tbnny Jansma haar zo goed als niouw
trainingsjack mot doorlopende rits, natuurlijk abusievelijk door iemand anders
meegonomonn Neem even do moei to je trainingstas. na te kijken en Tonny het zoekgeraakte jack terug te bezorgen.
·

___ _______
.;...

PERSONALIA,
GEBORENg
Op 21.April liet de ooievaar "ROBBIE"
Blauw - v. Waveren a ch tor o Ton on Si eg van h9-rt_e
gefeliciteerd met do geboorte van jullie stamhouder
namens allo bokendo groen-'Ni tton.
Ten huize van de familie Booy-Dankmeyer
zag MONIQUE op 30 April het levenslicht.
nogmaals onze hartelijke go l ukvronsen. Wie weet komt
dochter later de Atmodos-gelodorsm versterken.
WELKO:n: IN HOLL/\.ND o
Dinsdag, 26 Juni L 1. is de overige familie do Sanders uit
Suriname over gekomen. Namens do geh ele 11.tmodesschare hebben wij Mevr. de Sanders
en kinderen eon walkomsgroot gez onden.
Carmen 9 Yvi j hopen dat j e j e hier weer spoedig thuis zult voelen.
GESLAJ:..GD g
"A'liJ:ODES" telt woor twee kersverse "frik jes". Nynke en Magda
zijn naLie lijk de oorsto - aan ons lmkende althans - geslaagden.
Dames onze wel gemeende felicitaties.
Wi j la.zon in de krant dat Nelleke Teerling
is geslaagd voor ho t oxa:nei1 kleuterleids ter. Ook jij Nelleke .
:proficiat.

3

VAN DE PENNINGMEESTERESSEi
])e contributie dient op do training te worden voldaan. Kun je
door je werk of zi~ókto fi jdeli jk niet komen; toe, doe ·mij een plezier en gireer
maandelijks hot vorséhüldigûö ·bedrag • . Je bespaart. me .hiermee veel werk.
Girono~ 207689 t ;~ri"v ~: penninmeöstoresse van "ATMODES", Haarl'om- Leidsevaart 502-

Hot inschrijfge;Ld v:oor nieuwe loden boclraagt t/m 16 jaar
v/a 17 jaar

fl. 1 9 50
" 2,50

CONTRIBUTIE~

afü~·piranton t/m

10 jaar
junioren v/a 11 jaar
senipren. v/\3- 17 jaar
..... __.....
JE
AL
-rN·
tT BEZIT VAN ••••••
BEN
fl. 2, 75

Clubbroekje
Embleem

"

0 9 85

" 0,70

"
"

per maand

1,75
2,25

·J.\tmodes-,insigne
Spikes.., zak je
""".1..__
A GRATIS

".

"

"

Il

fl. 1,-

"

0,60

ê ®.@··

SPAREN - SPAREN - KAPITAAL VERGAREN.

Nog ste;eçls is de Persil--Ernmertjes actie -van kracht. Vraag overal
en aan i<Óder.e en om via "ATMODES" pei:-sil-cmmert jes te · sparen.
De spaarsters ontvangen .op twee kaarten 1 n theedoek of: 'n· ·
·.
· ·· · ·
plastic emmer, i;erwijl de Atmodes-.kas . met i'l. 1,60 aange· ·.. ..
..ts · · -. ·i i. ··
vuld wordt"
,____
.. _

ZIE1CE1TtlOEKJE.
Onze Betty is wel erg ongelukkig. Begon ze na diverse' blessures
er weer ' n beetje ih tó komen, hu is ze gestruikeld over 'n
, ...,......, meisje van Holland, die ineens voor haar voeten liep toen ze
haar verspringaanloop nam en dit kostte haar 'n gescheurde spier,
-.-,
j P.iJ·n en .natuurliJ'k 1 n .t ijd rust.
; ~~ /.' '·: Bètty 1 t allerbeste namens alle Atmodinnen en we hopen dat je
toch. nog op ,cle baan ~an komen dit seizoen.
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.
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EEN TOTOKLANTDOOR · ELK LID,

' \- \ / /

BETEKEWrLEEJiT KAS WAAR GELD IN ZIT.
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VAN'-WILLEMIEN.

<

Hoera! oindeli jk is do zomer elp.ar! ~Je praten niet moor over (die
koude, lange winter, b~rgen onze eaaio gri jzo rok in .d e mottenballen, hullen o.n s \
in fleurige. luchtige katoentj9s en trekken er op uit, naar bos, heide en strand,\
om mot volle teugen van de na tuur to genieten en het feest van _clePzomoT te vieren.
Ook de training is or 'n dool van. Pomp
~--:j
\J1~\
op hot .sportveld je longen berstonsyol frisse lucht, loop
[ )"' r 1' 1 ,/~ \ ~. \
on oefo:ri naar hartolu~t on sla geen training over, inuners
~~ _Oj
r,.-~j .n'. "·"
de zomer is. zo voorbij.
~~ -- {:-\ \::\_
Ophot gevaar af, dat jullie mij oen oude
x;\~' ;f" ~
1. , /g~f]
zmJ.:r vinden, wil .J,k toch oen puntje onÇJ.er jullie aandacht
.>f~
~
brongen, W?~r al herhaaldelijk op- gewezen is. Zoals je weet
~~;~\ -l~
bestaat or"goiegonheid om na do training te douc}.f.en, waarvan
·-.~~
dan ook druk gebruik .wordt gema akt. D9ordat h~t water verwarmd
, . ~_,,....
wordt door 'n boiler :t,s er maar 1 n bepaald aantal li tors warm
t'.,
'·'... v.,
water beschikbaar, zodat 1 wanneer de eerst dames uitgebreid
-11, l~t
7 ~ (Ö
4
~

J(

l

- "

c(/,-c

... .

''. ·;

zoudon douchony do laatsten, die neesta1--~tt0t hard.st-\rainen'.? zich net oen koude
straal tevreden mooton stellen.
,
Nodig is . cli t . ~iet, wanneer yiG- vhfg Ópschioten, do war+no k:raan
nio.t ohnodig laton· lopóp ~s;n geon haren w:assèn (is oolCvan· gomoantowog..;;" vorboden
mot hot oog" op vorstopphig red~) s kurine11 _alJe ;meisjes vp,n het · \va-rmo vra~;ér genieten.
Tóón ookr'hi'ë:r- jÛ:llie' ÉipÖrti vi toi t dafuo s ! ! ! · · · ·
·· · -· ·· . Tot slot allo examen en ovorgangsklarrtjes, ~ succes gewenst on
voor do vacantiogangers, voel za.n!
CLUBBROEKJES in hot vorvolg alleen 's Dinsclagsavoncls op" de training to verkrijgen.
Alle maten zijn or vteory dus zorg? dat jo erbi,j komt·. Wi'.J.: ~ j~ me holpon door het
broekje zelf to maken, dan heol gaarno. Jo kunt. het geknipt, .L compleet net band on
elastiek plus oen voorbeeld bij mij bok~~~E·
----r'.'":--:,~--,------:-_

.

ONS WEEKEND.
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-......;.
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Ja, dat is wo-er verleden tijçl 9 en hoewel ik or geen stuk:jo ovo:c
g:i, schri jvon,-dezo koor'.~ hërn:iè:n Lottio on--Ans dit over- wil ik niet nala-l_;en mijn
voldoening uit to sproken, voor cle .. vvi j~o . .waarop jullie hebben moogewsrkt 9 om ook dit
Y1ookend woor to doen slag-èn~• . : .::: '~';___ ::.~~:..::_: · '::': · _:-: ___'. .'._ ___:__-:_:
· ·Wij kunnen alJ:os· nog zo· goed organiseren en afspreken, als or
geen gezellige stemming üi 9 kunnen Y:Ji·j _wel naar huis ' gaan~~- Hot gozollige goed vorvrarcde dag:v;erblijfy waarovèr wijde goholè dag · konclerr bei3chikkert 9 droog hot zijne
ertqo bij. Dok alle dames-dio·iot~:to~ ~ tonele hobbongohracht 5 nijn hartelijke
(1_ank. Voor Harry eon extra pluim voor de ·--wi jzo waarop hij onvorrnooi l)aar do ganse
ploeg 1 s middags met allerlei spelletjes hoeft bezig gohouclen.
Al met al 9 ik goloof~wÛ-1---cl:at ook·di t weekend we or voor ho:chaling
vatbaar isl

--= · -'___: : -····

·:r .
~

Eerste dagg '

· ... .... : -

"_.:

'

.'

-~

Zaterdag? 28 Apr.il. ·Dàt ZÓU dus de~' datum van .. het
2de:--Aimocles·i
,
..
.
..
weekend wordqn. Iedo-rocm dil;J meeging ·was . eigenlijk beiïiouvvd hoe het :zou worden"
Vooral degenen clio •:oo:i:- hot eerst meegingen;, Om plr.i~ 3 .30 u. votrok het groots to
gedeelte van de groop van het Konnemer1loin in do richting Santpoort. Bij de
Eksto:r:-st:raat voegde zich nog oen 2·èî8--@;rÖÖ-p--bifhet peleton. Totaal ca. 60 meisjes.
Op do heenweg J:-~aclclon wo .:p,a,l wind to,gon, ,maar daar mogen wij als
iltl-;.letes~ na een goede winto.rtrairiing 9 niot ovor :.. klagon • . V\lillomion on Irene, die
. op o<;)n tuf waren? redon vèoröp en Iiiolpe-Y-1 clo kl.:ünston bij het beklimmen van de
11 grote 11 hoüvols.
Gelukkig hadden wo op -de hGo~'iweg geen enkele lekke bancl 9 zodat
Hari-y 9 d.:i,o als enige heer meeging. geen o:nkelc;.i maal behoef do op te trodon als red-dor i:t:i do nood.
---- ---------·-- · -·-·
•. Or;i;_plm. 5.30 u. kwamen wo bij do "ASSEMBURG" aan 9 waar we i:rolkor1
werden geheten .tj.qor-êcLO.. vader. Nadat wo onze bagage hadden a·p geruimd ·-on do bedden
opgemaakt 9 worden d'.01 -h1oi sjos voor corvee aangowezono
.
· , - \' Jia, het :aten hatlclrm wo tot acht uur ·de tijd om de omgeving iNat ·
to vo:rkonnon 9 t _6 nvijl Ria 9 El1en~ Ko8s on Rarry vast het ;'parcours voor do 11 grote"
wèdstri jcl van -clQ 'volgende clag gingen uitzetten$
1 s"Avonds haddcm YJ8 1 eon geheel aparto zaal 9
zcè.at
hot eon Atmoçl_es-gfjconkomst
binnen
gosloton
douron
.
··~ ·· ·

0

/

, .,,·'....;:.
.. > '
-~

~'

'

.
. •.
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,/

. c,;."-..
.:Nadat iodoroon con plaatsje hàd
. " ,.
.
J
~

govófi,detî kon lî:ót prograr.lllla voor do avond beginnen.
Ria op~mde do avond 9 door iodor.cen ·van harte ~volkom
to ho·~on ~n~>gaf ~àen ho:t 'Noord aan Willemien~ die hot
volgonclo ernstige woord sprak:

5

'

'.~ '" I

.Als voor:;;1.i tst.er van de fees.tcommissie ben ik wol verplicht vanvond do spits af t.o,bi jien.•.. En nu zou ik zo graag .- geheel togon mijn gewoon to ineens een ornstii w6ordj~ iot jullie richten met oen praatje, getitold1
ffFÎÓE
..VolÖÊD
IK EEN
GO')::D
:;ATHLETE?" ..
.
. ·- -.
.
..
.
Gaarne _ch.is 5 mi:n;µton jullie vollo on gewq,ardeerde aandacht.
Wq,nne,e r men do ath_lotiok gaat booefonon, begin j o mot het zoeken
naar een goschikté .,;.croriiging. Dat valt in de meeste govallon niot mee, doch in
Haarlem is hot nogal gémakkolijk, daa:i: . is maar een goede dames athlotiekvoroniging
n.l. de H.D.A.V. 11 ATMODES 11 •
Jo schaft je con groen/wit. trainingspak aan, zit je goed in je
"slappe was 11 ook aon _paar spikes, je volgt de aanwi jzingon van do trainer op, en
zio daar wij zijn athle~e!
··':

~

lV'iaar word je op d<;"Jze .mt;tnior we l eon goede athlotc? Iemand die
na tio:ri8.a,1 . on internationçi,al meet(31 t? _Welnee, daar · is ontstcHlónd veel- meer voor

nodig~

Door mijn jarenlange actieve beoefening van de athletiek 9 heb ik
een schat aan ervaring opgedaan, en heb na de bestudering van dit vraagstuk een
soort rece pt samen kunnen s t e llen.
·Jullie hebt daarván de prim~U:r, ~wç,nt deze lezing heb ik nog niet
aan de openbaarheid prijs gegeven: '.Je hoe:ft ;_niots op te. schrijven, na a floop kunnen
zij die ë:t ' belangstelling voor hebben', Eien afschrift van dit praatje krijgen, togen
betaling van fl. 1,--5 welk . bedrag
niet
in mijn
zàk. , t ...erecht
komt,
maar"da 1 s voor de
.
. .:
>:
.
.
-

kas 11 •

Ziezo --c1i t• r•·:-was dö i nlé i ding , q _:i1 . than~· dame s opgol e t1
, '

.
;Om te ·beginnen nomen wo 'n grote wasteil, waarin 2: kg~aanleg 9
li kg. spierkracht c;m t, kg. , sportint.olligontio . gedeponeerd wordt •.. Hieraan voegt men
bij 9 S'oo gr. doorzettingsvermogen - - oen zoor belangrijke substant:i~ on 7.50 gr.
spo:rtivi tei:L
",
- _, , ·
Ve r v olgens 400 gr. ge zond v e rstand, 200, i r •. jlüé~t~rpoÜl' ··~ 7_59 3r.
b o schoidonhoi a_.
..w· ~ VI'
.v );- · , ·- ~ QJ
1
.
·~
door
lk
1
·
f
·t.
t
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-"·
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C.-.r.:--.
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~ .t'
-;:· . ~o~
FlJ.
..
ril\.
e aar me n gen 9 i e ·s me
.., r _ço> -...: ~
_·......,
een elextrischo mixer. Het , totale · gevricht dat we ver- ~-{' f
::f·~I
~
...._t
ü;
kregen hobbon ~·l. 525.0 gram ver.dubbelen met oen zelfd~ ~ ·_:: ~E o
~ 0J .~ :...f' ,
por~ie conce ntratiovormogen. Nada t _ we do massa e en
{;J <tr'l ~ I;
~> ~ti)
0 •. [:'
uurt. j e heb~~n laton beste rven 9 v a l:t .hot ons bij he ~ ~ ~ ·.n_, ~ " ~. -~~ L~1:
. !]... ~ .ö),t o voor s chiJn hal on op 9 da t h o t goh0el wa t planker~g ~ ~ ~··. \ i
\~)! //~~J~ \)"
a ando e t. _
..
>: <:.
• fe: ,èS
- .-.
1
""- '-.. \
l
'
I
I /
/ -.:._,'Q/'<\_
Cm d.l9 eoepslheid te b evorde r e n gaan . ~ , \
:.1_.:.-_~ •• ' ";(:-~],::. · __ ~~
we als volgt te work~ . Tusse.. n du.im ·en vinger eon s.nu.fje
~
·. · ~,--l-~
IJ·"b~,,.
i :{ .:>:;..~,,.,; ·
~-~r~
··~ .,.- ,.. . ,
charme -:- jullie weten h e t 9 · ook op h Ei t sportveld 'blij..,.
-· ,.~:::::~ .. ._: .::..~·.·.· "'
v e n we vrouwen - e n f link wa.t :pe rsoonli jkhoid. Een
. f\T h' L .:.. T ''E. ···-··
vl eu g j e -naijve r kan ook ~~_oi t J.p,y_aè,d.
·~;,2 ~ _Z~;I3e strooi .h e t g oh eel kwi stig me t cluolie fde e n v ertr ouwe n i n h e t b estuur e n train ers e n l aat
de massa, afg~dekt mot een g roen--wit . tra ining spak me t A 9 li e fst op een sintelbaan
een poosje sudderen.
En als j e je we rk0 lijk 9 ~ pr e ci e s a an mijn vo orschriften h oud t 9 clan
oen j e na 'n j a ar of dri e , vie r een a thl e.t e? die ni e t a lle e n pe rsoonli jk of voor
h aar v e reni g ing prij zen h aalt 9 do ch eenmaal zal j e 9 a l s j e ma a r l a n g ge n o e g wa ch t,
de hoo g ste t r e de v a n h e t e res cha vot b esti j g e n.
])i t . a l du s Willomi en o
Ook de --va der kwarn eon ·kijkje n Gmen9 maar d aar ol Go f h e t ni Gt bij,
want· hij l éciréle ons nog e von twee l euke lie d j e s, me t bi jbehoronde geo a r e n.
.. C l !
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En nadat er verder nog
onkele meisjes voordrachton hieldon 9
spelletjes werdon godaan, zong Nynke voor ops nog .. onkE;Jle 1~(ld jes op vol er verzoeko
.
.
J)ë avoncl·: werd bèsloton. met eeii modeshow door onze;· oigen mannequins.
Een onvol'prezen lädy-speakër k:ondigdo ·de. darries aan: Alloreorst ·zagen we de .nachtkledi j dof dame'$ van VGrschilf;GtidG leofh jclên 9 · vervolgens do govangonismode on Or:l
nog enkelente noomon 9 de huisvróuw in _1 t atooriitijdp0rk:, de. avondkleding voor clo
cl:rj;-que _vrouw ' on niêt' ·te vorgótéii do Llodo van .de brozem 9 . (.d".i. oen nomem op eon
'}:),ro1J;JIJJ.GT) .EBn .ander werd áan ·· o'Îkaaf·· ge1i jrrid inqt toepassolI jke :linG}jos, door :cl.e c'.'1..
vqrmooibaro Nynke. op do ' gi taa".c begeleidt. .
. .. . .. .
: ... .
· ·
~- : 'L
, . . _. . . . ·En met 'het 8indd: van clcze ~ho\v; wàs or ·tegel;ij):co,rt,i jd oen .einde
aan hot avondprograrmna gekomen . Voordat ap.en ocht0r·. ui tgekieod waren, was hot al
11.JQ; U• · W:ii'llomien zou Gbhtor nog ho;og bovon öi;is" verh~ven, in eon nis st1'l,and.e;
Ü,\3nê voordracht van Annie M.G. Schrriid t ' h'oiJ.den. Ma'är· halverwege kwam jammergenoeg
de._moeder ons goede nacht wensen on toen was het dus afgelopen mot do prot.
Nadat er nog geruime tijd geroezemoes te horen was, word hot
lr:Lngzumerhartd · toch rustiger en vor na· rµiddö::çnac]J.tlag , iederGGn : eindelijk in
~ d:i,Bpe (?:.) '.: rust. ·: .
·
'
· ··· ' ·· ·· ·· ·
· · -LOTTY.
"· -~ -.' .
::i.' TwOcdo dag( · .
,,. .

..
Hot was cm zes uur al ruraoeri.g 'öp .,-de zaal. Iedereen, vooral de
jongeren stonden om Wïllemien haai: qed. to. clringen 9 öm haar te felicit e r en. Ze
kroop echter diep weg ondor dG cloton;s.; 8P. gilde 5 .odat ' zo päs' om· zevon uur j~nig was 9
·maar zo kwam or niot ' ondorui.t4
·; "'
·
·· ···
. · En .:O.m k;I.çiksl~g - ~zeyo~ -_µu;r:..sprong bijna: iedereen' uit bed om zich
,. , .
lokker · fri's to vvasson-'8n · z.ich- goreed to maken voor de bosloop. Om half negen
,g inge.:q. yre ~ 9ten en daarna wdrcl 8r corvoo ui tgedo ·:ü cl.
~ ----- --])egone. dio aardappe l s , moest pitten was or hot
!:.:i~ ·
r .. -"
sléèhtste af. 'H et leok 'wcü eeri.v.ratorballet.
' 'Nada:t 'lêd:é±eoi/~i~~; ,v1~$ umt .c~:r;vÖ~-~ .-~t~pten wé .'mot

~-

·/.1.2'-) ·

'

q'Î,~
,.
v-7 ·.

L ~~!

··

;~~o:":~~~s~~~~~. ~! 0~:~ 0~~~~:r~0v~~~!~~ ~: ~~~on,

kwam hot spanriendo ogónb'lik. Er we.rd; _ges tart rne-t do
600
maar helaas hq_t ;pistool vv-oigorde on zodoo".1.de
~} ~- :
moost ori Ell.~n on ' JÖ)s hà..rd ior)8n. om op t:i, jd .aan do
·
'
: , '>
finish tG •::zs_ jn. Achte'raf ·ho,bben zij. mqGr gGlopen
r.·
·. v
· : i;:
. t_ .~ '
. clan 8ÖO M. àn hacl-~Te n d.~~ :tiO:st' moa· :ku~non doon0: .
\_;. \
l·~ ·:':
Toen de wods trij cî~ioo'g ~~n do bourt "tvas 9 ont~to)1d
.
. , ,., " . . ,·'.. ...· _ .
~ . . , eon ):lovig -gogf~cbol aan ~éle \3tart .e n ook: door h ot
. . . *Q.?ri:La't:-vq;n" d~ ~ry ha"ddön ).aatstgcnbomde gGèn startschot góhoord on is or jarnm,.o::i::-' genoeg gqon '.t.i Jd opgcmo_1?8n• .
. •,
: <
.J> , ,~ :.. , -. : .
. _.. __
". ·
. Né?-dat iedereen voo:tzion was van d,rops],;i,G.rte1J, gingen WC} :woe;r to;!:'ug
-. ·h.áai' de jougdhórbor/t"-';s Midêlàgs hebben WG onder leiding' van Harry . erge l euko sro:L-lot jes · goclaani w:a t ·mp-or in cl8 : smaak viel dan oon. wàn.c1eiing • . E e n J_e:kke re fr isse
drank on hoorli jk,.- o:iigon gebakkeri cake :vàn onze jéirig8 Willoriüon ( oe.n compliment
voor dit fabrikaar .:hó ,~r Willemien) was do voórschOtol van de pr:i j Sui troiking 5 die
oen boot jo rommelig verliop 9 ·ömdat de t è.fols gède~t r;10.e sten worden.
. .
·· :.
Hot otGn ·was v0o:d roff~li jk cri iodOroon wOrkt e het dan ,oo;k vle t
. naar binnen. Na de màal t::l"jd 'vorza:mo1 ·a:·e n ·vve ~ orls voor do jeugdhorl;lorg om gezé!-rrioli jt:
weer hui swaarts t o gaan. Ik geloof wol dat w,e weer lang kunn~n terugzien o:p di t
fijne . woekend 9 dat '~er g goed géslaagd -i's'.
i. :
ANS.

·. !

.\ . Îia_

.

f/:"T· ..

I/I.,

(J p

---~--.:..... ·.

Dat • • • ••
Dat •••.•
,
Dat •••••

ER WORDT GEFLUISTERD "ÜVER HET· WEEKE1'il'J) •• , o., • • , • •
Harry h.ot als enige man tussën 9a. 60 vrouwen zwaar :to, verduren häd.
_
Ria 1 s ·ria ch ts op cle slaapzaal i eman~, 9 , die bleef roc:thanen · in cl 1 r kladdèn
wilaè ' gri jpen 9 doèh
·
zij in de nachtschemering de br andspui t t e pakken had.

7

Uitslagen bosloopg
600 M.Meisjes C {met ;Jè.ger).

2 m• .J6.2 m. ;18.. 2 rn• -18"6
2 ffio 19.3
2 m. 23.3
2 m. . 26.3

1 D.v..Polen

2 Y .v~d.Kerkhof
3 W.v.d.Pol

4

5

..

E~v.Thiel
A~Wornik

6 M.Brouwer

( rnet jager).

' .,_,

1

M.'fo~rJ;:i.ng

2 m. 6.9 sec.

il

2

~Jl.Kq~lll'lP.-ri •.

"
"
"

3

E_.;Bra,~s. ~r

2 m. J 8.- "
2 m.- ;9.•-7 . . "
2 m• . ~t.:o- 8 · 11

~:;e

7

4

E.Klassen

5 T.v.d.Klinkenberg
6 S.Koster

"

Y.Aster
8 J.Pauw
9 G.Kroose
800 M.Dames / meisjes 11/B wedstr.pl.
1 N.Hartstra
v e rschil
2 A.P.e.·n narts
Ü. 6 · '?8.C.
2" 7 _u
3 L. Plugboer
0.1 Il
4 B.v.PÖ.len
)
5 F.v.Gijlswijk
0.7 Il
)
6 G:. We sseling
7 L.Janson
8 T.v.Gijlswijk
9 A.de Bruin
10 T. v.:.a;,,.i~J:l::'ide · ··
ll)M~Káols - -

12)A.Jonker
13 L.v.d.Vosse

c.

2 111.15.5

2 .rn. lb .:r: ·

"

"

7 ..-~. ÏfTer :t;e ns
8 J .Habraken

9 N.v.Leuven
10 J.Postma

11 H.Bosse ling
12 G.S,tqkman

. 600. M" ME:ISJES A 1Dame~ ~.Nieuw •
1 H.Buis . ·
.2 m.14.:-· SBC.ó
2 T.Ja nsma
2 m. 18.o 2 Il
3 I.Be ~'sum :
-_ ·
2 rri.20.4 Il
' 2;m .28~6: ·; "
4 H~v . d~Kl±Xikenberg •u:
·5 · S. Btilió'n
. . .
· 2~m.29. 7
"
··2·. rri.]o . 1.c:'. n
6 W.voOpzoeland
~1 M. den Ouden
: .-:~_&..:..A~Vérme\ilen ·
9 G-.-v. d·•.Vcien
10 I . Bákk.er
;_ _;

ONZE: TRAINER LlIDWn;:: DE SANDERS Zil:'L IN DE EERSTVOLGENDE
. GLUB-BLldEN ENIGE :AR1FIKELEN PL.i\ATS~N~ ; WIJ' VERTROUWEN
' DAT ALLE" ~"l.TMÖDINNEN · DEZÉ 'LEERZAME' 'DlTEENZETT:tNGEN:
. ' ..·
GOED ZULLEN BESTUQEBEN.
- ·-..

... -·· ---··· ·- --·-·· ·-·-·· ··-· ... -

- --- .. .... ·- ->;:-·-·--

A T H L E T I E K.
·-

.. .

-'-··

...

.

, . . , . _ . Ik , wil _p roberen ju,llie ne.t e:en 0-:rr a:Pïdë:r• -_ove.+ de verschillonde
a-th;J..é ;t;ieknµ,mmers
v e rtel1en9 natuurlijk z<;i.l ik. m:i, j vo oriopig moeten b qJe rken
tot ' di e ondor«i(!)l e n waa rove r ik ,d e . leicl ing,, hèb? n.l. hot v or- e n ,_: hoog springen.
T , z.t. zulle n .me t medewerki n g' v'an de é::.nd e r é traine r s ook de ä.nêle r e nummers ee n
..P9 1::1:J'.'.-Y_-., ~:r_i._j_ggl_!J.:,·" .. . -- ------· :., - - - -~ ·- ." .._

te

Een a t h l eo t d i e oo n on clordoel v a n do a t hleti e k b e o efent, mo e t n2.::i.r.
mijn mGrting n±ot al1 o en weten wa t het recor d is op d.at nummer, of alle e ri ma ar öp
aanwijzi ng van de tra i ner cla t ondorde ol beoefenen of 9 wa t me n v e el doet 9 h o t n a-·
boots e n v a n é én of a n do r o g r o ot a thl ee t ( b .v. Za topok stijl 9 bij h o t l open 9 Bob
l'Jiathias b ij h o t pol sho og c f oen Jess i e Owens;- om ni e t t e s p r e k e n over do ve l e
manieren van ko g e l s t o t e n 5 maar me n d i e nt do uitvoeri ng v a :J. do bow0ging tot in de
pu nt j es t o wo t o n~ me n mo o t h e t kunrie n . clromoh~ moi:t .mo o t : we t on ho e h o t lichaam zich
v oorui t bewee g t b i j h ot lopon 9 ho o he t l i chaam l:,ü,j h e t ho ogf3pr:î;ngen de l ucht mo e t
ingaa n. J a a ll os mo e t men we t e n.
. ·
-·
. •·
Wanneer jullie cli t gaan · lJ~gri jpo~ , dan pas gaan jullie j o kra ch t o n
nuttig ( e c o nomi s ch ) gobruike n. Julli,o gaan l e ren a ll een maar do s:pi or on t o gob ru:Urn ~'
di e noÇ i g zi j n , l or o n op d o juisto ITK)êhan is ch.o 9 t e ch n isch e mq.n ior te lop(O)n 9 j a
julli e' gaan we ten h oo h e t ' licha am i n b a l a nco _te h oude n .
··
Voor d o t op-athl e tos zal ik do "bowogingê n van do v e rschi llende
ondo r do l on me chan is ch boh and ol e n on d e ve r s chill ende beweg i nge n anal yseren.
Jul l i e zul t b ogri j pen 5 dat· ik·-ti j de n s d o tra i ning cli t niot k a n uit- ·
l oggon 9 h o t duur t to l a n g o n b ui t on d i on i s daar ook ni e t rlo plaat s v oor, vv-.a nt
a ls jull i e op he t v o l d kome n , mo ot j o steeds b o zi g z ijn on dan i s d it g 0kl o t s
ovor theor ie v or v olo nd o n o ngewe n st z o lfs .
·

8

. De plaats .voor zo 1 n ui toonzetting is je club]üad 9 · dcrn ·heb .je - allo
tijd Om hot ·eens TUst±g · duo'r·'··t(J· nemen... ..
-··· - . --- Wel ik wens juliio voel plozior ·en ik · hoop 9 dat ik hic:Jrdoor niet
allóen-- julJ.iG pre sta tie in gunstige zin · zal beinvloeden 9 -· maar cla t · d.8 uitvoering
zal plaatsvinden naar ieders eigoh wijztl 9 opgebomvd uit één basis principe · Cle
mochanicae
'

-

HET VERSFRINGENo
Hot vGrspringen moeten we onder vèrdeÏen ing
.A
:S

C

DE AANLOOP
DE SPRONG
HET Ltl.NDEN

Het is jamrn0r 9 dat ik niet met ho-t lopen kan bèginnen 9 omdat het lopen de basis
is v.d.athlotiëk • .llczal: .:iu:: ' eon. _vQlgsrnde koor beslü;t op terugkomon 9 al is het
speciaal
i.v.m. het vorspringene ·
·
.
.
Ä De aa;loop 9 deze moot zodanig zij~ - dat de springer de .grootst mogelirik:e loc;:p- (hori~ori~ale) snelheid -heeft bero i~t. B Mot höt ' julsto boon ~f~Öt (sprongb~en).
Punt .A betokÖnt clusg
·
·· ·
"
'
De aanloop moet eon zekere lengte hebben 9 waardoor de snelheid ZlJn ma4irrrym heeft
bereikt; en let op 9 terwijl de springer toch nog voldoende reserve (adem niet yermooid) moot hebben voor de sprong.
-·
Punt B vereist eo n regelmatige loop.
Wat is oigonlijk oen regelmatige loop? .Dat wil zeggen, è.at de loper zowel bij do
eerst e seconde a ls bij de laatst e evenveel passe n maakt.
En nu eon voorbeo~q:w . Iemand begin.t ·: te ·lop~n op maakt 2 passen per soc. 9 na 10 meter
3 passen por soo. 9 na . 25 · M,; ~i pq;;;;., : t.() . tot -5 -passan pc;r sec.; dus naar gelang zij
harder gaat lopon 9 · gaan hf:l.a.::t:' ·· b~neri ~nell:er 1.)owegen. _1WE'J1 dit :is een vorm van o Gn

NIET REGELMATIGE LOOP.

--

1
1
1
1·1
1
1
j ·
1
/
/---1-7--~7'----7-1---1-7~7----7;.-.----1-7----.7~------~7-----"

.·.

Even oen voorbeeld van eon REGEUi1il'TIGE LOOF: ·
De loopster maakt de o8ri:'ite seconde 5 passen, bij de 3de sec. · zal zij nog sto_eds
5 passen hebb8n 9 evenals bij de 5ci.e en lOcle ~sec. 9 echter (lees dit aandachtig) .
WO.rden naarmate zij lÓopt de afstand tussen de passèn groter (rege lmatig ).
/(/((

(

rl!TTT!

(

(

7

(

7

(

7

(

7

Volgende hier verdero , .

/

7

(

(

7

7

1

7

1

7

nadruk verboden.

LU])WIGo
NATION.à.LE VOETBALTOTO.
TOON JE EEN GOED .AT1füDESAAN

EN BRENG

(

7

TOTOKLANTEN AAN.

Heb je aan al jo familie 9 vrienden en kenniss en al gevräag'cl o-f
zo bij "11.TlVi:ODES" willen poolen? Noe; nog niet? Doe het dan alsnog h eel ~auw 5 _
voordat ze oen andere vereniging zoeken.

RIA .

9

VAN HET -WEDSTRIJDFRONTg ,
UITNODIGINGENg
Ellén: höeft voor de. landenwodstri jd POLEN ..,:, _NE:DERLAJ.rn die · op
24 Juni te . OLSZTIJN : (Polen) gèhoude:h zal worden 7 eqn ui tnocliging ontyangen om
de Ned(1)r1andso plóèg te vertegenwoordigen op de · 1oö en 200 :M.
·
Ook za.l zij deel uitmaken van de 4 x lÖO ]![.:ploeg.
In Londen komt zij o:p 7 Juli uit op .. ck 100 eri 220 yds,~ tijdens
de Engelse kampioenschappen. Ellen hoel 11 A tmodes" wenst je vool · ·
succes.
Ook Jos gaat ons land verlaten on wel· met de
Nedorlandso jeugdploeg~ die .. 8 Jul:i, tegen- de Fr.anse CTois jes ·
uitkomt op ca. 20 Km. van Parijs.
Zij moet de 100 M"1o:gen on evt. uitkomen in
de 4 x 100 M. estafette. Ook jij ,'ros van al je clubgenoten de beste wensen .
l

PR 0 M 0 TIE -

•'

GRENZEN. :

Deze :promoties gelden

alleen~

als do ::tTes ta ties gemaakt zijn in sonioren-wedst:i"·jc-::/'c
- 1 ·,_ . .
ë -,: B
A
D - C
~

B --:_~

100 ]/[,

' 12 ~6 : ·..

200 M.

"., ._ 26 ••• ..

400 M.

·'62. -

13,2

13 .8

; 27~2

800 Mo

2 ,2 0.-

2. 27 .--

2.35.- .

80 MoH orden

1206

13. 4

14.2

Ho ogs:p:::'ingon

L48

1.42

1.32

Ve:rs:r;rringen

5c3C

5~--

4,, 70

:bis cuswe~:pen'

36"--

32 .,.--

28.--

Spoor\irrerpen

35 .-'-

31..- -

27 .--

Kögols~(?tOn

ll.50

10;.50

9.50

;.

Indeling juniorong
A-meisjes

go'b • .· 1944/1945

?-meisjos

Il

C-meisjos

. Il

])-.frie is jes

Il

1946/1947

Mei 19 49

l c.Jan. 1948

1

1 Iv1o i

1 Sopt.

1949

1950~

WEDSTRIJDAGENDA~

1 Ju,Ji .
l Juli
7 Juli
8 Julî
15 Juli

15

.Nod . jeugdkamp.

Delft
BevGrwi jk
EngGlso kamp.Londen (E*len)
Frankrijk-Nederland ("Jos}
Baanwodstr. Rotterdam

. Sor,,ioronwodstr~,

10

Juli N:r-Q..Holl •.jeug:dkam:p.
22 Juli J3aanvmdstri 'jc1cm ·
22 Juli .J e,ugdweds tr "E .• C,. D.
24 Ju'J.i Avondwodstrijdon
29 Juli Baanwedstrijden

AmstGtrc.le,m ·•
Leide n
Wormo_r·ê"(j t. ~Amsiórc~-,,n

])en Ha'.lg,

23 april Nationt3,lo _.AtmodosparkostafottG
Jammer~ dat do animo voor dozo parklo.op zo ·klein is 9 want hot is
toch oen aardigo wedstrijd. Onzo B/C moisjos als bokorhoudstor mochten do wissol-pri JS na disqualifi·catio v;::i,n hot· ovorigons prima lopondo RK ·Holland .woer moo naar
huis nomen" Als troostprijs ontvingen de Holland moisjos do Atmodos ballpoint.
Onze dar os logdon voor do twoodo maal _'f?eslag op · do bokor.

Uitslagen Damos/A meisjes 150 - 100 - 80 - 60 - 60 - 80 - 100- 150
1 Atmodos I 1. 46. 2
Lotty-Botty-Olga-Janny-Jokc-Ans-Jos-Ellom
2 ADA
1. 49 .3 Holland
1.50.3
4 Atmodos II 1. 56.Hclga-Inoko-Tonny-Groot-Lienoko-Carla-Lida-Mari jko

B/C moisjos
1 Atmodos I
2 ADA
3 Atmodos III
4 Holland III
Holland I
Atmodos II
Holland I I

o

80 - 80 - 60 - 60 - 80 ·- 80
1.7.6. Loos J.-Loos H.-Ingo-Fionoko-Thea-Astrid
1.10.8
1 .15.1 Dionoko"."'Lony-:-Ank-Ineko;...Elm~-Yvormo
1.15.2
1.5.4. godisq.
Il
Tinoko-Anneko-Yvonno-Willoko-Mary-Marian
1.12.2
1.12.9. Il

6 rnoi Rog.wodstr. Rotto.rdarn.
Jos cm Ello U: kwamen

dozc wodstri jd r.osp. uit op do 100 m. OIT'
200 m.
Jos kwam voor do oorsto. maal uit op del' i 00 m. en maakto hoewel 2'ii j goholporn 1::r0rcl
door rugwind oon kourigo tijd van 12.4 soc. on wo rd o.0rsto. Ellon li0p oon goodo
200 m. raco in 24.7. soc. on bloof Lony Boolo~ dio als twoedo in 25.8. soc. door
do finish ging veruit d.o baas.
OJ.'.

6.moi Rogionalo·wodstrijd Wormorvoor.
Onzo oorsto baanwodstr'.Cjà. i m dit soizoon word gohoudon im Worn:orvoo r
waar hot do hole dag rogondo on vroselijkkoud was. Hot grootste godoolto van do
dag Yiobbon 'Ne dan_ ook doorgebracht in do klooclk:amors._ Vooral voor do wodstri jd.oré ar:.:~.sa torem was het o -: m triest e: zaák.. I n: korte tijd waren allo li jno n ui tgowist 9
on bij hot vor on hoogspringom gl u od jo bij do afzet eon halve motor door. Do p:ros-·
tatios word.om dan ook sterk boinvlood. Toch wis t Groot Hoonderdos bij hot discus-worpen 29 .84 m. to worpen 9 hetgo 8n bij do meis jos A oon nieuw clubrecord_ ootokondo
on nog wat beloofd voor dit soi zoon. Bij ho t kogolstoton J)ames C was hot }./Isr jare deri
Oudon 9 die do oorsto prijs im ontvangst mocht nome:n~ Zij stootte do kogel 9,88 :m,
ver. Ans Ponnarts liop do 100 m. im 13.2 soc. 9 waarmede zij dorde vro rdo KourieAns !! ! Fol was do strijd bij hot vorspringon damop c, nadat Betty tot on mot do
vijfde sprong mot 4.69 m. do leiding had, word zij toch nog door 2 dames voor1:Ji~· ~
gostroofd. Ook hot kogelstoten . Darnos D lovordo eon twoodo on derdo plaats op na-moli jk G.Hoondordos on J.Bulten resp. 8.10 m. on 8.03 m.
100 m. M.A.
Vor M.A.

3

°

2

9
Vor Dames C

3

A. Ponnarts

Discus M.A.

13. 2 sec.

9 Mo don Oude IT'.
11 J .Bul ton:

.A..Ponna:r;ts 4.36 m.
J.Zwanonburg 2.42 m.
~.v~Polon

4.69 m.

3 G.Hoondordos

- - Kegel Darnos C
11

29084
21 .34
21"22

IT)"
JT!.,,
illo

1 M. don Ouq,.oni 9~88 m.

Speer Dames D.2G.Hoenderdos
3 R.v.Polerr·

Kogel Dames D 2 G.Hoenderdos 8.10 m.
8.03 m.
3 J.Bulten

21.85 m.
21.L~3 m.

13 mei Nationale wedstrijd te Rijswijk
Ook deze zondag weer windje mee, dus reële tijden kwamen niet- uit
de bus. Jos werd weer goede eerste i~ 12.5 sec., terwijl Ellen na een prachtige serietijd van 11.7 sec. in Joke Bijleveld in de finale haar meerdere
moest erkennen. Tijden resp. 11.4 en 11.9 sec. De uitslag van de finale 100 m.
dames is echter niet eens in de Athletiekwereld opgenomen, want deze was waardeloos, doordat Joke Bijleveld en Truus Cruiming wel zo'n duidelijke valse
start hadden, die de starter door liet gaan, terwijl later het verschil van
ca. 2i m. tussen Joke en Ellen gehonoreerd werd met 0,5 sec., hetgeen waanzin was. Hier zijn dan ook heel wat woordjes over gevallen.

13 mei Regionale wedstrijd O.S.V. Oostzaan
Hoe moeilijk te vinden en hoe koud het was~ Tjw, na een heenreis met hindernissen kwamen we tenslotte met een grote ploeg Atmodesanen precies op het aanvangsuur van de wedstrijd bij het sportter:Fein van OSV Oostzaan aan. Gelukkig
waren we niet de enige ploeg, die reismoeilijkheden had en zo besloot men iets
later te beginnen, waardoor de opgejaagde zenuwtjes van de leiding ook weer op
peil konden komen en ieder zz:i..ch normaal op haar nummers kon voorbereiden. Hetlaatste was dari ook wel hard nodig. Want het was er op dat sportveld te midden
der koeienweiden ijselijk koud. Al hoewel de winterse temperatuur en regenbuiew
de prestaties niet ten goede kwamen en toch mochten we over de resultaten niet
ontevreden zijn, daar we met een handjevol prijzen ( en het waren bijzondere
mooie) huiswaarts keerden. Ans Pennarts werkte de 100 m. grasbaan achter me~
zich in een tijd van 13.6 sec.na een serie van 13.5 sec. Bij het discuswerpen
meisjes-A wierp Greet Hoenderdos zich in de finale en werd tenslotte derde met
een worp van 28.25 m. Anneke Jonker als D-dame kwam met een discusworp van
26.92 m. op de eerste plaats terecht. Het kogelstoten dames G en D leverden beiden een Atmodes overwinning op voor resp. Marian den Ouden met 10.48 m. en Jannie Bulten met 8.70 m~ In de laatste categorie bezette Greet Hoenderdos en Lotty Plugboer de 2de en 3de plaats. Onder wel heel ongunstige omstandighederrwisten Lieneke Konings en Betty v~Polen een 1ste en 3de prijs bij het hoogspringen
te behilen. ' Elma van Thiel en Yvonne v.d.Kerkhoff wildén hier niet voor onder
doen en zorgden bij het hoogspringen Meisjes-C II resp. voor een 2de en 3de
plaats.
100 m. D.D. L.Plugboer
L.Koningss;

14.4 sec.
14.7 "
serie 14.2 sec.

100 m. M.A. 3 A.Pennarts
14.2 sec.
serie 13.6 en 13.5 sec.
4 J.Zwanenburg
14.2 sec.
serie 13.8 sec.
80 m. M.E.

L.Jansen
M.Koelman
A.Plugboer

11.7 sec .•
12.5 "
11.5 "

12

Discus M.A. 3
7
8
9
11
Hoog D.D.

G.Hoenderdos
J.Bulten
A.Pennarts
E. Zwanenburg
M.den Ouden

1 L.Konings
3 B.v.Polen
4 I.v.d.Linde

Discus D.D. 1 A.Jonker
Hoog M.B.

8 A.Plugboer

28.25
17.56
17.19
16.78
16.13

m.
m.
m.
m.
m.

1.30 m.
1.20 m.
1. 15 m.
26.92 m.
1 .25 m.

Koge_l _~.'.'--~~ 8 L,oJansen
Kegel ])·" C-1. 1 M., d~n Ouden

--.-- .

-~- -.

M.C .• I I

10.48 m.

---

~~gel ).2.~ D::.

Hoog

--. 8.05 .m.

1 J.Bulten
2 G.Hoenderdos
3 :rJ cI'lugboer
9 A, ,J onker

8.70
8.66
8 e22
.7 ~ 31

Ver

m.

M.C. I

m.
rn •

m.

"

2 E.v.Tj_el
3 · Y, v ~- d". Kerkho ff

1·;,\'5 m•
1010 m"

1 I+ W.v,d.Pol
17 D.v.Polen
23 MoB.rouwer

3 o40 .1.u"
3o3•9 m.
3 ., 26 ffi o
'~

.....

_..;.

_____ _

. • 20 mei Regc. jeugdwedstr •. Kle-verlaan
·- ··-·.,---------·A ·- · ----- ----·- -.~

. ~1eisjes

Uit-.s ltu~e n< IT'c isjes

A
S:iJ-~-~;w" - C~cL-:rf;;~;dos
Di o cu s
~ ~~E o ~nd~ idos

2 "? ~ 29

V e r s ~r ~ - ~

4.50 m•.

100 m.

24.65 m_

J . z0~~ e n bu~~

LT ~

Zvvo.r1'3!:-bv_r g

-

11.- sec.
T.v.Gijlswijk 1 1 . - sec
· L . Jansen
1 1.4 11
M. Koelman
1 î .8 11
11
-:F'.v.Gijlsvv ijk 12.1
E.Brasser
1 2. 4
;i

file

4.45 m,
13.3 sec.
13.9 sec 0

6 A. P en na r t s

~

8Q ~ ~ A. Plugbo~r

p

ve·r s:ir ,
4--::·ö6~ ~!~~

4. 24
~- . 35

m_,

3~-94 ;:·
3. 1+2 l}'i .

27 mei N_oord"·Bolland - Amsterdam
Ell e~1

e n ,Jo 3 waren voor deze wedst:·ijd uitgenodigd om de Noordho llandse p loe g
t e ",·_e:ct.eg:'3 nw oo:c d ig eï.1. Feidéa 100 m. en estafette, terwijl Ellen teve n s nO(S de
200 m-;. voo T haé'.r re k ening moest ne.menc Ond-anks grieperigh 2 iö_ he bb en zij :7. i. .::; >,
g o e d ·12.n 1::.u n ·c è3:i.k e;eliv1 eten. Ell,en werd in 12. 4 sec". eerste op de i 00 rrL ( t egs ::i··
win d ), t e r wijl J6s v ierde werd in 1 3.~ sec . Wat een spa~ni~g h~ Jos zo 1 ri ee~ c te
o f fic i~ l e ' o~nam e i~ een vertegenwoordigende ploe g. Je deed he{ pr~ma hoor "
Ellen wen j o vch dien de 200 m. in 24.9 sec. Ook in de estafette k ohde n we trot s
zij n op ~2Ze At mo d esanenr

.\To l go e de moed togen wij naar Den Haag o rn deel te ne me:::t a c.n d o r <J· gioi;.c ~ o we( s '..;rij <l : d ie georga n:i_seerd we::.· d door de ,11 Zwaluwen 11 " 1-Ie -C be loof de .ee~1
g e :::; e J_ 1.i 30 wcC:st r i .jd -:~e worden: door het mooie we er wa s i.erl.ereen go eà_ gehu n:.e urcL
Ü':J d e 100 m, M. A, won Ans Pennarts h aar s e rie in 13 ,9 s e c" Ja nn~r
Z·N::rnc n ~' UT g he-~e t-C e d e d e ~·d e pläats me t 14, 1 ~ e c ,; Na d e halve fi ne.l e in 14" 4 , GE::::,
t e >-~ c iJh,; n g2lc~1 en kwam A.'n c ih d e f ina le tot ee n vi e rde p l a ats i n 14.î sec r,
J amre r \ :a 2 ho t vo o~ Jann y 1 i n d e halv e fin a le ma a kte z ij ee n snell ere t ijd rla!1
.A.ns , r:D. cL·~ h~o:1. f. '.) ~~~na l e ni e t ber2 iken" door dat zi j i~1 eE.: B r;n c~lJ . o:i:-- ,·3 ~~~ i:. :i~ c·~ ~t:i. 8 :;1 .~-· - -u:,;i 'ie 'c' nummer Discus',;i e1~p ëf'1. ·:Da rriés D vr erd Gr e et Hoenderdos éerste me t
8C 11 -i~'.Cl r ".( éLl 2'(. 6'! ;_;"," Ni e t önver di en st e li j l'.: G i~ e e -C ! ! l.
: n t ~sse11 i.'ias het boven onze hoof d en a ngstaa n jag e nd do a kar ge wo vdc n .
S n c :L y: e_cc~.E: :1 ,- 1 J_e :c0gc:c1 j ac seri Jee voor-schijn geha ald, v1a t we l .;~ o di g was, wa ~, -:~ ko :r:"c
c'ao.::·:v.? b::.'a.k · C "' e e'.'.1 ~rn mp lc·~e ·wolkbreuk lo s o Ieder e en vis r d 1e tt e r lij Jr. .v an d.e b 2.an
e;s;::; ~y:_.:1 _ :L
I;_:i.c.~1 ·~-- o:;_:;ee,1 [; Op 2 lc t . hebben.: w-s; -van ui t d e kle e dkame rs. r uj_m ee n v.u r l a11g
d r o ,'"v :;_ ~ n a.aT 1J"Lc:i.-Co a z i t·c e n. s ta r e n, Eve n no g was e r sp rake v an a flassen 1 de b.'.;;l cm
,., ,, ,.. ,.-, ~ 1"'"' ~-L·" ~ ; ·. , ,. , . .:; _
-.•--__,_,... e,., · ·i..., ""'.-' !:)"'''- o i-e
"v_._-; J-'l "''-' r
Hi' er e"' daa ~ s·o a.L·· t"eJde- i· i11>:-ind_· on v e e n è ro og ;è-;-.v orè.cn stu~cj e grond. llla a r 1:n a re g e n ko mt zo n nes c hijn", en zo ge -b e ur~ ~ h e -C ~ dat we na e ni ge tijd ~o~h onz e s p ikes weer.op k o nd 2n zo ekeh n
' '

-"- --'

- -

.- . - i • ...._ ,

.. •

._;

--

.t.~. · -"' - · ~ -- _, . . .J..t... ~ _i;-'

J:~ _

::-- .1..1. ~

~

._,)....l.l.

. 13

J.

.

.;. J.

-

-

-

0

_..::::;; _

C • .l.

..L

Hètty en Lotty mochten na 7 uur niets doen hun krachten meten

OJJ

:.... ,;

200 m. (schoolslag). Betty werd tweede in de C klasse in 29.2 sec. Lotty bez 0ttc
de tweede plaats in de D klasse in 29.3 en promoveerde biermee naar de C klas Ea .
Loes Jansen, die als enig BJmeisje meeging werd bij het ve:r:springE: E
vj e rde met 4.12 m.

____

___
80 m" M.B .
100 m. M.A.
200 m. D. C.
200 m. D.D~
--.. ··-.>·•··- -·- - -

5
4
2
2
c _u s D. D. 1
.Di s _
13

_______
._

_.

_.. _"

,

,.:_.

___

L.Jansen
A.Pennarts
B. v.Polen
L.Plugboer
G.HoeP.derdos
B.v.Polen

11 . 5 "Sec.
13.9 sec.
29.2 sec.
29.3 S!i)C •
27. 61 m•
22.38 rµ.

Ve r M.B ,

4 L oJansen
4 A"Pennarts:

Kor;el D.D.

r.: ~

4"!1-7

r.~.:.

3,55
11. 29
1o,7 2
1o .. 'i '(

H.v . d.Klinkenb .
Kogel M.A.

4 , 'i ~

:;

~ r.

3 M. den Ouden
5 G, Hoenderdos
8 J . Hul ten
5 L,Plugboer

7c]O

lir ,_
.
!'L
r~~

.·

.,."
: , ,.,

30 mei Avondweds trijd Afd.Amst e rdam
~~ d~ ill c s

·i r; T D. D ,
•

- ·> .•

··~~· · -

· ·'- · ~-·· -

Een klein Atmodesgroepje toog naar Mokum en kwam late r me t
terug.

3 B.v.Polen
1 L.Koning s
2 I .Geur sen

6 C. v.Doornik
J.Dobbelaar

_.

.i c-::r
·----·-D "Cu
_"

1

...

-

1 B. v.Pol en

28.8
4.89
4.75
4.56
4.41
4.77

s ec.

Kog_~l D ,; ~.

m. p r om C.kl.
m. prom. C. kl .
m.
Dis cusw.
m.

----

di v 2r .~:c

1 G. Ho e ndérdos 9 .5'+
A. Jonker

m"

}) T C ~-.~.

,;

c 1: 1~ l f.

7o 56 m,

gee n uit s lag .

m•

) 1 me i Ne der land-W.Duits l a n d te

S chaes b ~~~

Jos gekozen in de Ne d.j e u gdploe g!.
Jos we rd waardig oevonden om dee l uit t e maken in de 4 X 100 m
,, c:·i,s j e s p lo eg e n debut e e rd e prima. Ze we rkt e ef.?n a c h t e r stan d weg e n h i el :v ~1-:l.·~ :-:· "
:;1e c ri_ e Ne d.me is j e splo eg aam de ove r winnin g in 49.2 se c;
c1a mme r da.t de v e r sla ggev er van de J\t hle ti ekwe r e ld de He e r A. Pau l i s .~r.~·
ut:. n e n a n de :c v e rke erd ga f, want hij gaf a:lle e e r aan Leny Bo ele , in t ege>1st c::_lj et '..:;
n e t de Hee r Meerma n e n a ndere oogge tuigen . Ere wi e e r e to ekomt .

3 juni Reg . we ds t r ijd SEorti e f t e

L e ~d e ~

Ni euw Dis trictsre cord 100 m. me i s j es J . v .Duffe l e n 12. 3 sec .
Se n c omplime n t a a n de organi sat or e n va n dez e weds tri j d , Ee n ui t gc ·.,·c:_ c::_ p r ogr a mrrai. e n ee n e n orme dee lname we rd me t s l e cht s 1 0 mi n , ve r t re.s:inc o.~<"
, ; .:~'i·"' ~'kt e n 10 mi n " na h e t l aa t s t e numme r k on de n we de ge s t encild e v ol le c:igc
,;_i t cl o.ge n i n ontva ngst n eme n . Een v e rdi e nde hulde aan deze I"e idse p loeg .
Atmode s kwam me t 32 dames e n me i sj e s a an de s t a r t en e r we rden .1.:;;.: ·"
i i c 0 ~ e su l t a t e n gebo ekt . Zoa l s bove n v e r me ld een ni euw Holla nds re co rd va~ J oe
D ~ o~i c aa t h oor. He l ga l i e p heel mo e dig de 800 m. D.D. me t a l lema al crak s ( A
~ 3,'.:: e n D k l as s e ) . En nu maar kna bbele n 1a4a n j e tijd Helga . ne tty s l a agà e er

eindelijk . in o.v er de

5

m. te komen. :.. Zij kwa~ tot oen kr.ap:pe 5o18

IT'.-

Keurig Betty.

Uitslagen~

3 E.v.Thiel

60 m. M.D.

A.Werrtik,
C.Veldt
_ Y.v,d.Kerkh.
1 A.Plugboer

80 m.M.B.

'

.2 G"Hoenderdos

.1 B.v . Polen

G.Hoenderdos
6 J"Bulten
7 L. PJ.ugboer
1

~vï ,den

Oide:::i.

8 I.voAbs

Ver l'•'L.'L

-· -· ...._..,,.,;..--.:,a.:_. __

~--

28 .. 91+ m.

Ve.r M,D o,

-~----~-

11

13.2

Il

Il'> G2·irse.1.1

13,7

3 I "Ce'..1r.3en.

?

.F,, v"

T:ü81

10 Y _v,(.L.i(e:r 1 :h,
14 C.Veldt
!j:_o.~'2E D • D •

. i-1, ~ .

:0isc'us M:A,
--·· --....-.-·-··------ -·

8.211n;: · -----

8,14 m.
10,29 m.!!
1.24 m.

"

13 ' ".

9 A. Weulik

4" 12 m.
3.65 m.

. 9. 42

' .9.5

,J "Z1:ianr;mburg

10 , J oZvn=tnsr.b u:--z
_18.-l. v .J\bs

29~- E)eç.

rrlo

9.4

li- J~ -:.~é- n :1artG

28.8 sec.

5,,1 8

D" v ~?ole~~

3 A., Fo,r:narts

" ~

1n~

il

ll

·12"3 ·cec6

"
"

3:: 64

a../ >:'c..
,.,

----

13.7 sec.
---· -- .

L.Plugboér

'9,2

P.l{liljon

-I.: )_3-Ee::. . · ·

10.5 SeC'.•

C.v.Doornik

1

Kor;el D.C.
·----·
- ----

'

tt

8,5 .sec c

5 i-1. Brou>Jer

Il

1103
11. 4
1 i "9_

6 M"Brouwer
16 P,Mi:!.jqn ,
17 W,v,,d.Po1
Ver D, C,
---.- -·--·-

9.5
9-: 6 '-

60 m. M,C.

W,v.d.;Pol

L.Jansen ·.
L.Heerscnop
L.Slot

6 B.,v,Polen

2QO m..!D.D.

Discus D.D.

9~.5· - "

3 T.v.Gij;Lswijk 1 0 ~ 5 . --w

100 m.D.D.
200 moD.C.
----·---

9.2 sec.

V e~ ~~-1 .-. B
------·-n

41•. 76 m. .

4. t.', _c;_,
l:

" 29

m.
~.1.

3-) 3.5

;·1,.

,l+o

n"

7,
"

).•

3

1~
~

':

1

c::..

m"

0

m,

·20·79 rn'
1 ~8 rno
0

7

G - ~I-=-o-e . nqe_ r_ c~·os

19 J ,. Bu ~:_ :c en
20 }T .. den Ouàen
_'L :?J_,1gi..J<:e~~
J êt!.18 811
'J.' , iT ,, Gi Ji.~~vi jl:
~-::i. -,r·~ C1;i j ~s·.-:i .jk

~_)tl

· L :;;{G~.; r r:is hop
T

I'l ·~1;?b~..Jer

2? ,21

i'l'

2'1 '3L;. L) o

20"16

01

~

!+, 3.5 lil.
4 ,25 m•.
10 lil('

1,.

3o 99

3.89

:n,

Ellen werd op de 100 m. èerste in 12=- ~èc. en Jo2 l~sp 12.S Ge~. e~ .
ging eveneens al~ eerste door de finish.

Aan deze wedstrijd wa:ren -1imiei::2n gest·eJ~d, · i"~:c. m·-::e.~1: 6 1«0:: a.o.YJ. e-::' " be ··
paalde eis voldaa~ hebben om deel te mogen nemen . Het . was dus eon select3 ~loe~
atleten, w.o. vele Eelgisèhë en Duitse'.; hetgee71 · d:'.) 1·rotts·c:::L'jcl iilsa:~· ";~o or lie-~ 1 -.crb'"
programma zeer aant relrJcelijk maakte" De p:r::i.chtig? pd.jz e ;1i:a f::'1 deed' :rie::1.:ic;eer'.
watertanden. Oo~ het weer - windstil - en de - aangename te ~pei at~ur werkte 0cde.
Jos won heel gemakkeli}: de 100 r:L in rle goe~1.ê Lj.' '·':Hl î2,L~ :;ec" 1
terwijl Ans Pennarts 13.4 noteerd" Greet Hoenderdob ~icrp ~e discu s 29.16 Do 1
waarmee ze _vierde werd.

15

13 juni Open Amsterdamse kampioenschgppen
Op deze avond~edstrijd verscheen Ellen aan de start op de 100 m. en
werd tweede in 12.- sec. achter Joke Bijleveld, die 11.9 sec. noteerde.

17 juni ·Jeugdcompetitie te Beverwijk.
Een op andere leest geschoeide wedstrijd, dan de jeugdcompetitie van
vroeger, was het deelnemen waar(i. Een vlot afgewerkt pro'g ramma en. het ' mooie weer
verhoogde de aantrekkelijkheid van deze: wedstrijd. Onze meisjes hebben zich gegeven voor wat ze waard waren, doch de B en Ctjes konden de finale, die op 2 sept
gehouden zal worden niet halen. Het peil in onze ploégen was daarvoor te laag,
hoewel er toch enige aardige individuele prestaties gemaakt ~erden. o.a. he~ hoogspringen van Elly Bra.ss.er, die een keurige 1 .25 m. wist te halen.
Onze 4 j6Ügsfen (D meisjes) behoefden alleen de strijd aan te binden
met Suomi en Lycurgus en gaan met laatstgenoemde vereniging op 2 sept. naarr Amsterdam voor de eindstrijd.
Uitslagen D meisjes:
60 m.2E.v.Thiel
9.5 sec.
3 Y.v.d.Kerkh. 9.9 11
K~g_~~ 1 C.Veldt

6.53 m.

3 A.Wernik 5.58 m.

4

Ver 2 A.Wernik 3.36 m.
4 C.Veldt 3.22 m.
X

Hoog

2 E.v.Thiel
1.20 m
-5 Y.v.d.Kerkh. 1.05 m

'
1e - 37.1 sec.
6 0 m. Coby-Ank-Yv.onne-Elma

g_~e~sjes

§.o m. 2 M.Hrouwer

8.8 sec.
9.8 "

A.Warnas
~~gp:el

B

3 P .Miljon1 9. 80 m.
15 J.Pauw
7.30 m.

rr:~isjes

80 M.

Hoog

10 D.v.Polen 1.10 m.
13 P.Miljon 1.05 m.

4 X 60 M. Anneke-Willeke-Mary-Dieneke 2e - 34.4 sec

:

5 A.Plugboer
F. VoGjjlsw~jk

~~.i$_.~l

Ver 9 Á.Warnws' J. '9 4_ m.
12 ~.Brouwer3.7~ m.

11.4 sec.
11.8 Il

9 Y.Aster
7. 72 m.
12 L.Heerschop 7.25 m.

Ver

9 A.Plugboer 4.33 m. Hoog 8 E.Brasser 1.25 M.
10 L. Jansen
4. 20 m.
13 G. Schnl tz 1. 20 ;r

Disctis 7 L.Heerschop 18.64 m.
13 F.v.Gijlswjjk 14.58 m.

4 X 80 M. Loes H - Loes J - Fieneke - Astrid

5e -

44.2 sec.

20 juni 2e Ged. OJ?en Amsterdamse Kampioenschappen
Ellen werd op ·deze wedstrijd Amsterdams kampioene op de 200 M. in
25.4 sec. Gezien de zeer slechte weersomstandigheden en daardoor de erbarmelijke
.staat van de baan en niet te vergeten de druipende atletes zelf is de tijd' toc-h
redelijk te noemen.
.

23 Juni

---------------·
Sportweek Bevervvi jk.
.

~

'

Als sluiting van de sportweck:. werd tijdens de pauze van 'n voetbahvedstrijd enige loopnummers verworkt. Enige vanonze meisjes waren ook uitgenodigd en
ze deden het prima. Thea v.Gijlswijk werd 2de op de 80 Ivl.meisjes B in 11.1 sec. met
As t rid Plugboer als 3de in dezelfde tijd.
Ans Pennart s maakte de goede tijd van 13.1 sec. op de 100 ]![. dames
en finishte als 3de. Tevens promoveercle z{~ naar de B-klasse.

. -~ :-~2_4}~~:_Jeugdwodstrijden ~-~t~~~amo
Jos, yvas woor ongon'1akbaar en. won de 100 M. in 12 o7 sec.
80 I>JT, met Janny - Fieneke - Aps en Jos ging or. door in 42 .• - sec. rond •
.? 1"i ,::-;0 sloclito wissels' en to'ch maar 0. 2 sec.· boven het clubrecord. ' Dat moot er
:L.c. do Gorstvolgondo wedstrijd aangaan.
Ans Pennarts overtrof zichzelf door 1.40 m. hoog te springen.
Oc·:-: G· cc:Jc Hoonderclos vo:t'boterde: ll.Elé:l._:r_p_e_;r::::;oonlijk _ reçg;rcl, ~o::p . kogelstoton. Marian
-ro n~C' jr;u geldt hot deviesgvolhouden. Eon gegeven ogenblik kom je absoluut tegen
r.:'..o :u J;I • .aan" 1 t Zit or in.
Janny Zwanenburg b,eeft nog moeite met . de ovorschc:.kc-·
='ii"L.?; y:ü1 do 80 r.'1> naar do 100. M._, dat.kwam op deze wedstrij(!.mot tegenwind wo l
C:"C tot ui tip.g. . Fionoke is l;gtar leven aan 't boteren, ze start. niet moor va;ls o
J.OC' MnMoA. o
80 M. B o
Kogel M.A o
- ··- -- - .-.
., J , ~.:- , Duffoltm
ll. 61 flir.
2 M. d en Ouden
F!v.Gijlswijk ·. 12.4
12.7
3 G.Hoenderdos
ver M.Bo.
11. 45
13.3
Hoogspr. M.A.
14 • ...,
R.v.Gijlswijk
3.98
4 A.Pennarts
1.40

=:'.è

. ·~ ~:

~ -. -·"--
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2 J"J'oboelaar

'i

Ïr . i(c"'--.1-L~1gs

~)

I

o

c- .J 1i ~:- so h

13.2 RW.
13.7 11
13.1 Il
l3o2 11
13.7 "
14.3 "
14. 7·

Verspringen C
4 I.Gourson
Vorspr.ingon D
2 L.Plugboor
3 C.v.Doornik
' .. . . .
8 J.:Dóobolaar
9 I.v. cl . Linde
10 L.v.d.Vosso
15 T.Jansma

Spoorworpen Do
4.57
4. 7 4
4.55
4 . 29
4 .28
4.09
j.98

vÎJEEKEND LIED
:1':I up Holland 9 hup. Tekstg 1!\T. ILv .Opz eelancL

3 L.Plugboer

26.·45· M, ·

Hoogspringen Do
1 LoKonings

o

Zang~Nynke

:-·,J·c

1::loc-Gl:ur dat kwam woer voor d o dag, a l met oon hool goed plan 9
'.·.u ,.. c~c.;1 . rc1o t 1111.TMODES" er.op uit 9 g eloof me heus dat káno
:7 ') k ', r.:=i:,'!·m 'v,Y1 in'slot "ii..SSlD'rnURd" , al iri do.Noord torecht 9
...:..n - .-~~ C"J ,'~ J:c jaron is hier menig g rave li jk twif?t _pçslocht ! !
~ , .;_· ~,g·c n -l;ra:pponde 9 . por f iot s 9 het was. con holo stoo t
c. i : ,-_ ~,-::; j ou gdherberg klo:ri.k ons z.~ngend togomo () t g ..•

)?.c:}:::--oJ .:J. ;

hup • •• o. o. o ". Laat ho~ bos_tuu~ J:l.~<3.t in haar hemdje staan.
··-'II'·!iODES" hup .0000 00 0• • Toe nu dames , goon pantoffels aan •
. 'J\.j_' ~ ~:JDES 11 hup .0 000 00 000 Laat jo uit het veld niet slaan,
:_·"'~'": o e 11/v1i t o:p spijkers<?hoo_ne_n _Ll<é1YI dç_ gele WGr.çiJ.c:1 aan !
1;.

.l c.

· n _JF.cl:t:rust van 1 n uur of _ti on, want wij . ga,an vroo g naar b ed •
.. ,. :·.. :. .YY~r"J :2.och tond f l uks clo 800 mot er ui tgq~e~ o .
._,
.": :;~: Yic:on Yvo rkeli jk onthousias't~ maar aan ,·t oindo v a n de baan 9
'--~~L <' \"·c ,;b~Jrokon e·n nuil e n hard 9 Oh was· ik msar niet gegaan •
.·. ~i -.:_ ,J 3 :i_s vorgoton bij de diploma 1 s goud op s noo
-?; ·'-'~ r· calmt
vol v r eu gde 9 we gaan 1 t volgend j aar weer mee !

~-:.:·

lt.c .[ ..'( ·. .·!.ri f
1

halon wo op 1 t êLuinterrein no g. gauw oon friss e nous
thuis -- h ot clinêr is klaar - clÖ mo eder is oon reus.
=..~.· ·.~' n F:.. Jl l Json wo ons - we zij n doodmoe - weer op ons stalen ro s
- ~:;::. :-,,,_·~~~:: n : -;, :r it vvoo-:i.~ naar do zu icl 5 ai me t c1e hGl e hos .
'::; '"~o;-.ccn. g ekr oukold op 1 t Konnomorploin 2 maár roepen bij spontaan 9
.l:'(?'.~c~· 1 1 : i; ~Jo stuur vo or h e t 'wookend 9 la t on wo volgend jaar woor gaan .
:< ·· ·.·(j

0~.r;..cs

·~·'1 !:~X'.Ol"

w0J

1.38

11
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Officieel club orgaan der H. DoA. V~ "ATMODES". Kon.Goedgekeurd ·23 .
januari 1·961 ~ . .
'

-

'

··. . , . l..

'

Secretaresse:
W.v.Abs, Raadhuisstr.50, H1 stede 1 tel: 39403
· Penningmeesteresse: W.H.v.Opzeela:nd.:.de . Vos, Leidsevaart 502, Hllem

.

Redactie-adres:
Clubarts:

:;

··

teT~:

·

3691 er

Gironó. 207689. t.n~v. Penningm.van !'ÄTMODES1.'
M.A.:i:neke-de Vos, Mr.Jan Gerritszlaarr '1 ·5 1 ,
·
Haarlem.
tel~: 60761
N.AoC.Weegener Sleeswijk.

Onderlinge wedstrijd v6or alle leden
Qp zaterdag 8 en zondag 9 iepl~mber worden
.onze.jaarlijkse onderlinge wedstrijd gehouden
en er mag op deze gezelligste wedstrijddag
van het jaar geen enkele Atmodin.ontbreken.
Ook van de nieuwelingen verwachten wij, dat
zi·j zich opgeven. Dertk niet ik kan dit niet
cf dat niet, daar ben je dan ook rtieuwèling
voor. Maar juié~ - i~ deze ploeg is ~e sf~er ·
erg leuk; 'dmdat het hier meer gaat om het
spel, :da:n om de knikkers.
In tegenstelling met andere jaren organiseren
wij deze wedstrijd irr samenwerking met de
HAv.· Haarlem en we höpè:n, dat dit de stemming
zal verhogen.
Voor de adspiranten en C-jeugd wordt het gehele programmro zaterdag
afgewerkt en is als volgt sa~erigesteld:
Zaterdag, 8 september: uiterlij k 1 uur aanwe z ig zijn
A.d.9piranten t/m '11 jaar: 60 M- verspr.- ho.ogspr•-: kogelstoten.
C~ilieisjes ·
60. M- versprr- hÓogspr.~
~ogelstoten.
. .
.
1
Zondag, 9 september; uÜ~rl:Îjk 10 uur ·aanwezig zfJn·.
4'.ieskämp bestaande uit; 80 of 100 M.- vèr-'.hoog.., discus".
:
speer- 'kogel.
Dam~s Nieuwelingen
Meisjes Nieuwelingen A/B
Dames wedstrijdploeg
Meisjes ~edstrijdploeg A/B~

Prijze·n. Fraaie wisselprijzen en medai'.l/les worden voor de winna-;:
ressen van de diverse groepen .door de vereniging beschikbaar gesteld. Het is echte~ de gewoonte, d4t. elke deelneemster een prijs
meene'emt (liefst in ~ de . week Voor de VJedstrijd ), Z'cidat ook ~ iedereen
of ze nu eerste .of.laatste :i:,s, m.et · een prijs naar huis gaat. Onz;e
prijzentafel is altijd fantà.E:Jtisch. Laten wij er ook dit jaar weer
voor zorgen, dat hij rijk beladen is.
Dames en meisjes benut de rei;\terende trainingen nog goed, denk aan
je prijs en heel veel succes. ·
RIA INEKE - DE VOS.
2

HET SECRETARIAAT MELDT:
NIEUW LEDEN:
Wij heten ondergenoemde meisjes van harte welkom in de
"Atmodes" kring.
Yvonne .Akersloot
Carla v.d~Gevel
Willy V•Leeuwen
Janny ~i11d:

19-11-1947
29-11-194~

13- 4-195 0
30- 9-1944

Gonda Schulz
Marian Smit
Elly ., S~e~lens

8-10-1947
20-12-1949
28- 3-1948.

NIEUWE DONATEUR: De Heer .T eerling.
TRAINING:

n

De zzomertraining loopt.ten einde. Tot en met vrijdag 7 september
trai:teh wij nog.op het sportveld aan de KleveI'laan (uitgezonderd woensdag 5
september), echter aanvangende 6.30 u., dit in verband met de vroeg invaillen·cie duisternis~
De wintertraining gaat woensdag 3 oktober in.
's woensdagavond& in de Floraschool: 7-8 u. jeugd t/m 15 jaar

8-9

9~16

U• wedstI'ijdploe~

u. Dames vanaf 16 jaar.

's zondagm6rgens op het CIOS ingaande 7 oktober voor alle leden.
Verkleden in het Kadervormingscentrum aan het Houtmanpad. Uiterlijk kwart voor
10 aanwezig zijn, waarvan we Gezamenlijk naar h.e t CIOS vértrekken.
Alg+jaarlijkse ledenvergadering:
. Deze wordt gehouden op vrijdag 28 september in het zaaltje aan de
Klev'e rlaan• Houdt dus deze datum vr~j.

l

Heb je je al opgegeven voor d e i ;
onde~linge wedstrijd 1
.J_i

···~

- - -.. l l

: 1

PERSONALIA
Geboren:
Paulro, dochter van de heer en mevrouw Peute. Mia en Jan onze allerhartelijkste gelukwensen en we hopen, dat jullie dochter vöorspoedig
op mag groeien.
Verloofd:

~?>?!
v/

Uit Röulouris Sur Mer, France ontvingen
. .?J"f I
wij het verlovingskaartje van Irene v.d.Linde en
Ro~ Termeer. Luitjes van harte gefeliciteerd met deze stap. Het zal wel een
zeer romantische vakantie geweest zijn.
Geslaagd':
Onze Harry heeft met succes z·1Jn examen M.O. Lich.Opv. afgelegd en
kan zich nu leraar Lich.Opvoeding nóeffian.
.
Ook Marian den Ouden, Loes Heerschap, Irige Plu~bo~r, Mi~ Teerling
Sonj~ Koster en Marian v.Rheenen zijn goeà door hun muloexamen heengekomen, terwijl Loes Veermanslaa.gde voor hoofdacte kleuterleidster.
Allemaal van harte proficiat!

VAN DE PEHNINGMEESTERESSE:
De. ~ontributi~ dient op de training te worden voldaan. Kun je doo~ je ..
werk of. riekte niet komen, toe,. doe mij een plezier en gireer maande.lijks che.t verschuldigde b.edr'a g. Je bespaart me hiermee veel werk.
Gir.ono. 2076.89 t. n. Ve penningmeesteresse van 11 ATMODES 11. , Haarlem
Leidsevaart 502.
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bidraagt t/m 16 jaar f 1,50
v/a 17 jaar f 2,50
CONTRIBUTIE:
f 0,70 per maarrd
f 1,75 per maand
f 2,25 per maand.

adspiranten t/m 10 jaar
junioren v/a 11 jaar
senioren v/a 17 jaar
BEN JE AL IN
Clulibroekje
Embleem

1

T BEZIT VAN••••••••
Atmodes-insigne
Spikes-zakje
A GRATIS

f 2,75
f o,85

1,--

f
f 0,60

DENK .JE OM DE PRIJS VOó.R
l,_o_N_D_E_R_L_I_N_G_E_v_!TE_D_s_T_R_I_J_D_._______

1

SPAREN - SPAREN - KAPITAAL VERGAREN.
Nog steeds is de Persil-Em~ertjes actie van ~racht. Vraag overal en
aan iedereen om via '11ATMODES 11 persil-emmertjes te sparen.
De spaa1 :Jters ontvangen op twee k aarte:1 een theedoek of een
plastic e~mer, terwi jl de Atmodes-kas met f 1,60 aangevuld wordt.

VAN
WEDSTIU JDFRONT;
-----·
-·-----·---W~T

1 juli Ne'.L j eui:;d;:ampioe nscha-:ppen Delft.
Jos v.D":1ffe}en kRmnio_ene 100 M.
Ja;-~ daa r stond onze eersto j eugdkam:9ioene op het erescha vot, bree d
lachend en vol trotso Ze macht tiit handen van de Heer Moerman de kam~
pioensmedaille in ontvangst n emen . P~oficiat Josll
N~ een serietijd va n 12.4 seco moes t ze het in de finale opnemen tegen
de kampi6ene ver springen (5.9 6 Mo ) Corry Hakker, 'die 12.5 sec. had ge lopen, Niet alleen Jos, doch de ook kleine Atmodesschare waren ~enuw
a chtig tot. het startschot klonk e n Jo s a .h.w. we gsp oot: , direct al een
voorsprong nam e n deze v ergroott e tot c a . 1t m. Tijd 12.3 sec.
Ans Pennarts maakte een tijd van 13.1 sec. Met een goede start moet je
zeker onder de 13 sec. kunnen komen Ans, Janny liep met een krantlreen
13,~ sec. Greet Hoènderdos stootte een keur~ge 11.3~ men we~d achtste.
Met discuswe rpen meest ze met tle 14e plaa ts geno egen nemen met 27.61 m.

1.-11-~-~_;_~_L_i_~-M-~-~-~-E_A_T~-~-~~
~
~
E
_
N_E_N_K_E_N_N_I
E_N_l~l
I
_, __ _____--------·------- !
---------
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juli Reg.wedstrijd te Reverwijk.

Ellen Ort liep een soepele race op de 100 m. in. de goede tijd van 11. 7
sec. en werd natuurlijk 1ste. Fijn Ellen, dat het .zoo lekker gaat.
filj de dames C-klasse werd Ineke Geursen met 4.68 m. derde en L.Ke:'lings
vierde met 4.67 m. Reiden moeten zeker de 5 m. kunnen halen. Carla. v.
Doornik liep 13.8 sec• in de 100 m.C en werd 3de. Deze plaats bezette
ze ook op het verspringen D met 4.29 m.
De 4x200 m. met Ineke, Carla, Lisneke en Ellen ging er door in 1.53.1,
waarmee we derde werden.

7 juli Open Engelse kampioenschappen te Londen.
Onze Ellen was voor deze wedstri jd uitgezonden voor de 220 yards. Viai
haar serie, waarin ze tweede werd, liep ze een prima race in .de demiefinale en werd ook hierin tw eede in 24.8 sec. De finale beloofde z~er
spannend te worden, want hierin kwamen buiten Ellen de Olympische finalisten Dorothey Hyman - Jutta Reine aan de start. Ellen ging snel weg
en lag na 125 m. zeer goed, doch moest toen wegens een ernsige spierblessure opgeven.
Jammer Ellen, want vooral met Kelgrado in het verschiet was dit wel een
hele bittere pil, die je te slikken kreeg. Gelukkig heb je je er nu bij
neer kunnen le ggen en wij zijn er met jou van overtuig d, dat je na een
g oede rustperiode, volgen d jaar weer behoorlijk teru g zal komen.
8 juli Frankrijk - Nederland.
,-.

Jos v.Duffelen stond voor deze we dstrijd opgesteld op de 100 m~ Bn
4x100 m. estafette . Ze had he t t e kwaad met de startblokken en kwam
e r slecht uit. Een tw ee de plaats in 12.7 sec, achter een Franqaise
(12.5 se c.) was haar de e l,

8 juli Noord-Holland - Amsterdam jeugd te Hoorn.
In de Noordhollandse ploeg waren vier Atmodesanen opgesteld e n wel Ans
Pennarts 100 m. en v e r, J anny Zw~n e nburg 100 m. , Gree t Hoenderdos kogel
e n discus e n Maiian den Ouden op ko gè l.
Wij mochten. echter geen gedetailleerde uitslagen ontvange n •
.

.
15 juli Noordhollandse jeugdkampioenschappen

A'dam~

'Nieuw clubrecord k ogelstoten Marian den Ouden 12,24 m•
Een klein groepje A-meisjes trok naar de Sintelbaan Olympiaplein om de
strijd aan te binden om de districtstitels.
Op-de 100 m. zagen wij Jos v.Duffel e n na ee n serietijd vqn 12.5 sec. de
100 m. titel grijpe n in 12.6 sec . Ans Pennarts werd na ee n v e rdienst elijke eerste plaat s in haa r serie (13.3 sec .) vi e rde irr 13.4 sec . Op het
v e rspring e n maakte In eke Geurs~n ee n g o ede beurt met 4 .85 m. en werd 4e.
Ze heeft een g o e de s prongkra cht e n als ze dit wee t uit te buit e n door d e
juiste techniek, dan moe t ze de 5 m. zeker kunnen passeren.

5

Ans sprong 4.52 m. Ineke bereikte 1.30 m. op het nummer hoogspringen.
Marian den Ouden werd keurige derde op het kogelstoten met 12.24 m.
(nieuw tlubrec6~d)~ ~Greet Hoenderdos stootte 10,41 m., terwijl Janny
Hul ten het tot 9, 37 m. bracht. Met de ronde schijf gaat Greet .. steeds
achteruit i~p.v •. vooruit. Nu wierp ze slechts 21, ••• m.

OP DE ONDERLINGE WEDSTRIJD IS CLUBDOSTUUM
VERPLICHT D.w.z. GROEN ATMODESBROEKJE; WIT
SHIRT + EMBLEEM . (BROEKJE EN EMBLEEM BIJ
WIL VERKRIJGBAAR)•

22 juli Reg, wedstrijd te Wassenaar.
Tijdens regionale wedstrijden te Wassenaar maakten onze meisjeg goede
beurten. Op de 100 m. meisjes A werden Ans Pennarts en Cora Wesseling
resp. 1 en 2 in 13,2 sec. en 13,7 sec. Dezelfde meisje& werden 2 en 3
bij het verspringen meisjes A met 4.73 m. en 4.66 m.
Het discuswerpen dames D werd ook een ~ubbele Atmodes. overwinning, want
Greet Hoenderdos wierp de ronde schijf 29.66 m. ver en Anneke Jonker
29.43 m. Derde Lotty Plugboer 24.30 m.
Greet Hoenderdos legde tevens beslag op de 2e plaats speerwerpen D klasse
met 23.56 m. Lotty Plugboer werd op het verspringen dames C 3e met 4.72 m.
10G M.D,
6 I.v.d,Liride

14.1 sec.

Ver D.
5 I.v.d.Linde

4.22 m.

Kogel M.A.
4 G.Hoenderdos

Speer D
10 A.Jonker

10.42 m.

22 juli Wormerveer
60 m. mei-sjes Q.
Y. v. d. K er kh o ~ · ·
L.Warnas
L.v,d,Eem

9.2 sec.
9.4 sec.
10.4 sec.

Ver meis~es D.
10 Y.v.d.Kerkhot···
11 L.Warnas
16 L.v.d.Eern

3.26 m.
3.23 m.
2,71 m.

~O m,meisjes . C.
M. Brouwer ·
A,Warnas
M.Offerman

8.5 sec.
9.1 sec • .
10.3 sec.

Hoog meisjes C.
M.Brouwer ·
A.Warnas
M.Offerman

1. 05 m,
1. 05 m.
1'05 m.

80 m,me~!'.3j es R~
T.v.Gi:I,wijk
L,Jausen
G. Schulz.
F.v.Gijlswijk
E.Brasser

1o.6
11.2
11. 3
11.7
11.4

sec.
sec.
sec.
sec,
sec.

Ver meisjes B.
6 T.v.Gijlswijk
1 v L.Ja~1sen
18 F.v.Gijlswijk
20 G,Schulzc

4.29
4.o4
3.52
3,42

7e 4x6om; Mei~jes C/D L1 36.9 sec. met Yvonne-Anneke-Leny-Mary.
in 46 05 sec. met Thea-Fieneke-LJes-Gonda~
2e 4x8om. Meisjes B

6

m.
m.
m,
m.

?9

juli Reg<wp dst r i j d t e Den Haag .

IF euw c.;lub1·e.ccTd Maria n d e.n Ouden k og elstoten 12.27 m.

J..CG m . ~e i skf1.-h
·1 J "v. Du.ff elen

Hoo g .
5 I.Geurs e n

12 . 5 se c.

I .G eur s e n

sec .

D:Lscus M. b."
2 G. Hoenderd 0G

meisjes A.
1 M. den Ouden
12.27
6 G. Ho e nd e rd0s
10.83 m.

~ n g elstoten

m. !

,1.1._~ustus

1.35 m.

mtl

Re5 . wedstrijd Le iden.

G;;.· ee t too g mc·edi g "h e l emaal all een i n ha ar e entje 11 naar de sleutelst a~ . Da t dit ni ~ t j e wa r e i s blij kt wel .uit h a~r prestatiea. De
s t eu n va n clubge noten is ~ o c h 0el -bela ngiijk .
Versprin p.; ~n M.A.

Discus M.A,
··i ;ë:.-·26 . 50 m.

Sp eer rn Pisies A <
5e - 22.21 m,

15e

____ __

.,

3.59 m.

" _:

[

EEN TOTOKLANT . DOOR .ELK LI D

BETEKENT EEN KAS WAAR GELD I N ZIT.

"I

!

- - -19

augus t u s·Je~gdwed stri jd

.

.,

"

te Beverwijk •

.

~

Na:.i s t eeds gewanhoopt te i1ebben of het er op weds tri jden we l uitkwa m;

gaat het met M2 .-- :Lan l)~._, :1e ·c ko g èlc;töten nu s teeds i n stij ge nde lijn.
I ed e re wedstr i jd 9en n i e110 clubrecord, vinden we k nap. Tev e ns staat
ze me ~ deze prestatle o~ de derde plaats van Nederl a nd. Proficia t hoor.
I'ee l tr ots 1:10.re~ V f, c ~. 0:1.ze jongste "1e i s jes Le ny 1 Elma en Yvonne. Zij
kv.r arnen a l le d1·ie L: ( e final e en we rè.en re spe 2, 3 en 4 op de 60 m.
Leny we r d teven s keu r ige der d e c p het hoo gspr i nge n. me t·1.15 m.
6C i; . M.D ~
2 L. Vh1r na '.:'r
7

_;

l!c og M. D.
9 , 1 se c._.

E ,v~ '.i.' i e l

9.3
s,5

4 Y. v, d. KE:~ :: k:10f'

3 L ~ War n as
5 E. v.T i el

38 (;.;

...1

s .e c .:·

c

r: • ,
"<::"'.::_ 0~l s .]2.L ~

A"Wq. r nas
W., v . d . Pc·l

M. Of fe r ma n

9.3 s e c"
1 0 0-· se c .

1

M~den

1 .15 m.
1 .1 0 m.
1 .10 ljl .

c.
3.78 m.

3. 49

rn •
2,7 0 m.

I-J:oo g me isjes R.
1. 2 0 m.
G . Sc hul z-.

11.6 s e c .

1CO '.n o me i s.:i..::_s A.
C, Vi sman
16 .- se c.
~-;:_~1

Y.v. d. Ke rkh .

Ve r mei sje s
.A . Wa rna s
W.v.d. Pol
MoOff e r marr

8 .,!+ se c U

§_::_m,__E_J-ei s j~-~·
G.S ~hul ~

-

Ver · ine i sj ~s

C,Visman

me};;s .~~s 1b_
O~d e n
12 . 72 m.

7

A.
3.45 m.

<.

") ~. - .
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Officieel cluborgaan der H.D.A. V. "ATMODES". Kon.Goedgekeurd 23 januari 1961.
Secretareese:
L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, ~aarlem.
.. . .. .
Penningmeesteresse: W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaárt 502, H'lem. tel~: 36910
Giro no. 207689 t.n.v. Penningm. van "ATMOI)Efi> 11 •
·•
.
·
Redactie-adres:
M.A.Ineke-de Vos, Mr.Jan Gerritszlaan 15', H'iem. tel.: 60761
Clubarts:
N.A.C.Weegener Sleeswijk.
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Het is weer zover

/;~

Het wedstrijdseizoen behoort weer tot het verleden. Het was
over het algemeen geen ongunstig seizoen, hoewel er altijd
nog veel te wensen overblijft.
Onze spikes hebben · we( een goede beurt ge) geven en ze eventu-
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:~~i!~t:~ ::~~r!~~~ h~~eug;~J·~~~t~~b~!~: , zodat we ze, indien

'~>: ~-··K·'

Tot januari doen ;we rustig aan om bij , te komen en dan wordt
het tempo weer opgevoerd, om hèt vólgende seizoen weer in
prima conditie tê zijn. Nu denken vele: meisjes ten onrechte,
·..o.__
~~
dat de wintertra:Lning niet belangrijk is, maa,r niets is min~·~
der waar, wan.t juist tijdens deze tra,ining wordt je conditie
opgebouwd, welke je juist tijdens het wedstrijdsei9oen zo .
· /
J
hard nodig hebt. Zonder conditie bereik je niets. Deze komt
dus op de eerste plaats, daarna wordt er gewerkt aan de techniek. Je begrijpt
dus, dat twee maal per week trainen heus niet teveel is, dit is wel het minimum.
Kom dus niet te hooi en te gras, maar h0udt de woènsdagavond en de zondagmorgen
vrij. Op regelmaat komt het aan •.
Zoals bekend mogen wij ons verkleden in het Kadervormingscentrum van de gemeente .
De familie Timmerman woont in .bet a~ngrenzende huis.
·
HOUDEN WE ER REKENING MEE, DAT WÈ 'S MORGENS DAAR DE ZONDAGSRUST NIET VERSTOREN ?
Ook op de weg houden we ons rustig en niemand gaat vast vooruit naar het CIOS.
Op het CIOS is onze vereniging een graag geziene gast. Laat het zo blijven en
dat is ook niet moeilijk, het betekent alleen, dat we ons aan de volgende punten
dienen te houden:

~
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Niemand mag zich zonder leiding óp het t e rrein van het CIOS bevinden, dit houdt
dus in, dat we gezamenlijk ~een- en teruggaa~~
Dit betekent dus ook, dat wanneer je te laat bent . en de ploeg is bij het hek weg,
je wel rechtsomkeert:;;. kan maken.
·
.· ·
Niemand mag · iich;.in- · of om het gebouw ophouden, 9,us ook geen water drinken aan
de achterkant. Bij het naar boven gaan mogen we slechts gebruik maken van de drie
daarvoor bestemde paden. Bloemen of takken plukkèn, het meenemen van planten is
ten strengste verboden.
Als we ons aan het bovenstaande hou~en, is het voor ons allen iedere zondagmor-·
gen weer een feest, want de onderlinge vriendschap en de mooie omgeving, die werken op je in en laten je ogen in je frisse toet van gezmiiheid stralen. Dat heb
je dan vóór bij iemand, die de gehele zondagmorgen verluiert.
Train trouw en met veel plezier.
Ria Ineke-de Vos
voorzitster.

HET SECRETARIAAT MELDT:
Verslag der Algemene Ledenvergadering gehouden op vrijdag 28 september 1962 in
de kantine op het sportveld aan de Kleverlaan.
vraren 29 stemgerechtigde leden en 15 belangstellenden aanwezig.
De vergadering werd om + 8 uur hartelijk welkom geheten door de voorzitster
Mev~.M.A.Ineke -de Vos. De notulen van de vorige algemene jaarvergadering werden voorgelezen en door
de vergadering goedgekeurd.
E~

!ri:_g.ek~~

stu_kken:
Er kwam bericht van verhindering van 14 leden.

Nndat de diverse jaarverslagen werden voorgelezen en door de aanwezigen accoord
!; c7 0 :'.ld 2n werden, ging men over tot de bestuursverkiezing.
IJI2v:~·.

I:'leke-de Vos nam afscheid van Mej. W. van Abs als secretaresse. Namens het
~estuur ~aod
zij Wil van Abs een bos bloemen aan.
Da :.>_r sr g c~ n tegenkandidaten waren voorgesteld, ziet het bestuur er als volgt

v I r k~~~~
~~.:___""'~
~~~~-;~~~=~;:~:~:~s:~v~; ~: ;:~~~e;~~:~-de --.-~- f·\:. :.·~.·t~·'.·.~-· :-·•;J~:S~::.~:~- .--· ·
Mevr.M.A.Ineke-de Vos
Se cetnre sse : He j. L. v.d. Vosse
Co m~i s ~a resse:

Vos

\}

.·..

~V-~:-

Mej.M.Hessels

Vervolg ens werd overgegaan tot het vaststellen van de contributie. De vergaderi"12 6ing accoord met een verhoging van f 0,25 per maand voor senioren. De cont ri ~u ti e wordt nu:
]

]-~

J

0 .; 70 :per maand voor adspiranten
1·;75 nsr maand voor junioren t/m 16 jaar
2,50 pe :c• maand voor senioren v/a 17 jaar.

De ~o ~n issies werden na goedkeuring van de aanwezigen als volgt samengesteld:
Kascommissie: H"de Graaf, T.Jansma, A.Pen'narts.
'.L'echn .Commissie: M.A.Ineke-de Vos, B-.van Polen, H.Joacirri.
I a lJ.otag e commissie: M.A.Ineke-de Vos, P.Hagtingius-Verkerke, E.Ort.
Hi erna v olgde de uitreiking van de verschillende bekers.
Yv 0anc v .d.KE:rk:1of mocht dit jaar de "Atmodeszuil" in ontvangst nemen voor haar
trocnve 'bezoek e.an de trainingen.
D2 r;"..._ tmodesbeker" werd uitgereikt aan Mieneke Hessels voor het vele werk, dat
=i. j vco~ onze vereniging heeft gedaan.
~·red 8r o m vre rd aan Ellen Ort de "Inek.e-beker" overhandigd voor de beste seniorenprostatiG nl . haar 24.7 sec. op de 200 m.
·~o 11 :?:ceE-te.tiebeker" mocht Jos v. Duffelen in ontvangst nemen voor de beste junio ~ e np:es tatie nl. haar 12.3 sec. op de 100 m.
Na d e ~ondvraag werd de vergadering om

9.30

uu~

gesloten.
L.v.d.Vosse

Wij heten ondergenoemde meisjes van hnrte welkom in de rrAtmodes"
:=:::_1-T î3o:mzaayer
Ineke de Bruin

Annemi eke Dargat ~
uu1"2.?..nn ë:, J..iupont
Ho.;1.ny Eichhorn
Rit et Ei. ~ !;. horn

17- 4-46
11- 2-51
6- 9-44
22-12-45
21- 5-39
12- 3-46

Truus v.d.Goes
Maria: Graafmans
Janny van 't Hoff
Marty van 't Hoff
Marjan Kuné
Joke Kuntzel

3

3- 9-46
3-11-48
4- 7-50
21- 4-48
24- 7-44
30-11-46

Rosalie Metz
Willy Passchier
Vera v.Reeden
Edith Riekwel

15..;. 1-44

· Leny Smit •..

24- 5-47
27- 2-52

--·Lu·es'jé-- Visser ·

··25-1"2-46 .. Inge v.d.Haak-Sniiders
Wil~y_Walbrecht

1-11-47
18- 8-35
15- 6-52
21- 1-46

Wij maken de nieuwe leden erop att~nt, dat ~e~ _ medische sportkeuring heel belangrijk is, zodat je weet,· dat deze sport niet. nadelig voor je is. Hèspreek
het even thuis en je kunt je da21 opgeven op-de - training aan ondergetekende.
De kosten bedragen t/m 16 jaarf Ç,25
v/a 17 ja~r f 3,25
Een en ander loopt via de Gem.Geneeskundige Dienst. Je dient in ieder geval aan
je oproep gehoor te geven, ook al ben je niet helemaal lekker, want een tweede
oproep wordt niet gegeven, alleeri- in geval van ziekte, waarbij je een bewijs
van je huisarts moet overleggen.
Ria Ineke-de Vos.
Als nieuwe donateurs mochten wij inschrijven: !.Schroot, W.v.Abs, T.Bbuman.
TRAINING:
Outdoor:
's-zondagsmorgens - CIOS, verkleden Kadervormingscentrum, Houtmanpad. Uiterlijk
9 .45 uur. aanwezig zij_n, waarvan we gezamenlijk naar het'
CIOS -vertrekkërr.; -Einde- ca. 11 ~30 uur.
Indoor:
.i.

's-woensdagsavonds - Floraschool, Forapark bij de Wagenweg.
7-8 utir> Jun:iorert t /m 15 jaar
8-9 uur Wedl:itr-ijdploeg
-9-10 uu.r .Senioren v/a 16 jaar.
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FAMILIE EN KENNISSENKRING AL GEVRAAGD
0 EFBZJEEBIJEJ GEHELE
"ATMODES" WILLEN _POOLEJ'J ? NEE ?
DOE HET DAN ALSNOG.
De formulieren worden ~~or onze speciale poolservicedienst thuis opgehaald • .

PERSONALIA
In het vorig clubbla d zijn we tot onz e sc hande de verloving van Wil van Abs
en Cor Aaftink vergeten. Wil en Cor, we zijn wel laat, doch het is er niet
minder hartelijk om gemeend. Wij Wen~e~ jullie een heel prettige verlovingstijd toe. ·
··
·
Op 27 september :;>tapten Wil Spoor en Ben Bosdijk in de huwelijksboot. Luitjes,
prettige witt ebroodsweken , e n vóor het bootj e , rustige vaa rt ! !!
Rina Stremming en Piet Bre douw 'ztilleti op 17 oktober de grote sta p wagen. Ook
voor dit 6ruidspaar onze hartelijke ~elicitaties en heel veel geluk.
Bij de familie Woortman Takken heeft .d é -ooievaar een docht e r
achtergelaten "Ma rjolein".
Thea en Cas , va n alle bekende "Atmodinneri 11 va n hart e proficiat

EEN TOTOKLANT DOOR ELK LID
BETEKENT EEN KAS WAAR GELD IN ZIT.
4

VANDE PENNINGMEESTERESSE
Vooral voor de n~euwe leden
De contributie dient op dé training te worden voldaan, kun je echter door ziekte
of welke reden ook niet op de training komen, even bellen 36910 en het· wordt gehaald. Gireren is nog beter. Giro nummer 207689 t.n.v. Penn.meecsteresse van
"Atmodes 11 1 Leidsevaart 502, Haarlem. .
.
De contributie bedraagt voor senioren vanaf 17 jaar f 2,50 per maand
junioren van 11 tot 17 jaar f 1,75 per maand
welpen f 0,70 per ma~nd.
Het inschrijfgeld.voor nieuwe leden bedraagt t/m 16 jaar j 1,50
v/a 17 jaar f 2,50
CLUBBROEKJE
Op het ogenblik ziJn niet alle maten voorradig, maar de stof is in bestelling,
zodat ik de volgende.maand wee~ met de veikoop ervan kan starten.
De kosten van het broekje bedragen f 2,75, spikeszakje f o,60, embleem f o,85,
A voor op je trainingspak GRATIS.

SPAREN .:. SPAREN - KAPITAAL VERGAREN
Nog steeds is de Persil-Emmertjes actie van kracht. Vraag overal en aan iedereen
om persilemmertjes te sparen.
Op twee kaarten ontvangt de spaarster een theedo'e k of een
plastic emmer, terwijl de Atmodes kas rnet: f 1,60 wordt aangevuld.
Met bijbetaling kunnen tevens. diverse artikelen o.a. rolschaatsen
besteld worden. Spaarkaart en en eventue-el- v-erdere gegevens bij
Grietje Pebesma, Lindenstraat 33 verkrijgbaar, terwijl men ook
volle kaarten bij haar kan. inlev~~eri.
-

HERFSTKRABBELS
Het oktober lentezonnetje beschijnt me, terwijl ik in de tuin probeer mijn bijdragevoor het clubblad in elkaar te draaien. Mijn tuintje is een lust voor het
oog, de dahlia's, begonia's en geraniums bloeien of het hoog zomer is, de bladeren van de kastanjeboom hangen roerloos aan de takken, onder een strak blauwe
hemel. .. . ·~ N
~\
t'"
1
Om miJ. heen ziJ·n buurdames bedri.· J·vig· ·b ezig met luchten,
/
·y- .. "-.. .
·
_/ / kloppen en wat dies zij meer en opmerkingen als "je
; )- '
---~---"-':;-....
/'
moet ervan profiteren 11 enz. liegen er niet om.
·-~~--- "":.:: /;;..::;~~~ --.:,
Tja, je. moet ervan profiteren, dat ~en ik met ze eens,
/' "S· ,-j.., <~} ,r·'î.'\, ":· ____9lleen ik doe het op een andere mam" er, en ga nog een
_,~ n:~----~ .,,,~_~; 2
beetje behagelijker zitte n •
.------:~. ~~~:,.__ ' } ~:-"-...
Zo is het ook met jullie, je moet profiteren va n · alles,
~~·....,;'.',;::"/ ;.~'· .........._wat je bij "~~modes'.' geboden wordt, en dat betekent,
~
~-".. \.
zoveel mogeliJk trainen, dus als het kan, tweemaal in
--------- ·-----~---- -"",\._
de week ! Nu 11veet ik wel, de opkomst is geweldig goed,
maar we hebben het weer tot nog toe mee . Maar wat doen we, als we midden in die
lange grauwe tunnel zitten, die we "winter" no emen ?
En wat t e doen, als h e t stormt met windkra cht n egen en kle ttert er wat rege n op
jullie bolletj es ?
KOMEN DE TRAINING GAAT DOOR !

""

F,

,.

.

En al valt het niet mee, om uit je wa rme bed te stappen, bedenk wat een schat
5

van gezondheid je opdoet, vooral zondagsmorgens, alle .werk en schoolbeslommeringen vallen van je af, en dat, plus de ·s chooilhèid van·- ile~·:tfatuur, moeten toch
voldoende reden zijn om je bed op tijd te verlaten. ..
_ .· · . _
Tot slot nog dit, kom met vochtig 'wee~ _ iieyer .niet irt jê ' trainings.pak, maar
neem het meè, dari he~ je na·de tra:iniri~ ten~iriste droge spulletjes. Ook schone
sokken niet vergeten.
Prèttigè , tiaini~g L ~ ·
"'

wrL

ATLETIEK MOZA.IEK
Aan de Ath:letiekwereld ontlearln wij het volgende.

,.

Marianne .den Ouden op _het kogelstoten met haar . 12. 72 m. flink st-eeg op de bestenli:jst V8:_n _d-i t .seizo~n. (Inmiddels he.e ft zij reeds 1'3. 03 .rn•: ge,s toten) • .. ·
De kle1ne Jos 'fa:ri Duff~ien te Linnich na een vlotte .start de 100 m. won in
12.--B··sec J , met zi·jwirid.
·
. . . . ' ·
.

.

-

Tijdens de openingsceremonie van dE{ Europese atletiekkampioenschappeh te BelgradQ_ had 8ce~- .jonge -knappe ~ssin .een ro_od-wit- blauwe band in het· haar.
Zou ze, het te P,a~ken h·ebben ·van een )onzer jonge-n's· ? ·
··
.
·
De Fra~Se ·a.tletièkmeis.jés zul·ien in .êie _t?ekomst_ ~t-ijlvoj ~p .,el-~g~nt 'gekleed
dienen tè gaan, aldus een· voor.s tel in de Fr_~rnse atletiekb_önd.
·
"Wij' ~hebben een ·repu.tatie op ·t:e hoüdeI1"-, zei men i~_ Parijs.
. . , .,
:
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VAN HET WEDSTRIJDFRONT

augus;tus Jeu5dmeerkamp te

. :· ·
.

Meisjes A
1 A.Pennarts
2 I.Geursen--

Punten
1917
1654

Meisjes B.
G.Schlilzr,

100 m.
13.3
14.-

hoog
1.36
···1 p36

80 m.
11.7_sec.

Meisjes c.
4 A.Warnas
6 M.Brouwer
12 W.v.d.Pol
13 L.Warnas
16 E.v.Thiel
23 Y.v.d.Kerkhof

punten
1235
1192
1008
1002
929
770

discus.
13.-" m."
kogel
7.34
7.65
7.27
6.41
7.43
5.63

60 m.

8.9
8.7
9.1

8.9
9.4
9.2

--~ .

speer
26.19.-

____ __ _
.,.:

,

.

2 september Jeugdcompetitie
Onze D meisjes slaagden er in ·de finale van de .· j~gdcompetïtie te bereiken.
E~ over het resultaat kunnen wij zeer tevreden ~ijn. Zij hebben het in de finale
tot een tweede plaats gebracht. De samenwerking in deze ploeg was uitst~kend.
De uitslagen van- deze wedstrijd zijn:
s.
60 m. Meisjes D2 L.Warnas 9.2 sec.
3 M.Smit
9.3 · s~c.

4 x 60 m.

-

Hoogspr.M. D. _ ·
7 L:.Warnas
1.07 m~
8 Y.v.d.Kerk!iof 1.07 m~

'

2 Atmodes 36.2 sec.

6

Verspr.M.D.
1 'M.Smit
6-A.Wernik

4 m.
3.21 m.

ONZE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN
Nieuwe clubrecords : Greet Hoenderdos 31.35 m. discus meisjes
Marian den Ouden 13.03 m. kogel meisjes
Ongeveer 60 dames en meisjes streden wee r om de diverse wisselprijzen in de verschillende groepen. In tegenstelling met a n dere jaren hielden wi j deze wedstrtjd
als proefneming tesamen met de HAV Haarlem. Het p r ogramma voor de adspiranten
C en D jeugd werd 's zaterdags afgewerkt . De~e proefneming vonden wij achteraf
toch niet zo geslaagd , want wij misten de jeugd op zondag toch wel erg en de
sfeer boette daarom in.
Bij de adspiranten was het Ineke Opstal, die als eerste haar naam in de nieuw
aanGef'chafte wisselprijs mocht laten zetten. Vooral met koge l stoten toonde z-ij'
~~-ch veruit de meerdere. Marian Brouwer liep een prima 60 M. in 9 . 8 sec. B1.j de
12-jari ge meisjes was het Marian Smit, die met de erepalm ging strijken, haar
9.2 sec. en 4.06 M mochten gezien worden . El ma van Thi el en Coby Veldt gaven elkaa r niet veel toe op het kogelstoten en benaderden aardig het DTrecord.
M~~ y Brouwer liet nu haar naam graveren i n de wisselbeker voor 13 jarigen, zij
zege v ierde op alle nummers. Zij heeft he t ook wel verdiend , want ze traint altijd trouw. Een gloedvolle nieuweling toonde zich Marty van 't Hoff, ze kwam,
Z'.?_g en overwon. Astrid Plugboer 2Ette haar opmars voort. Op alle bekers van de
C--tjes :prijkt haar naam en nu won zij he t schild bij de F;..meisjes wedstrijdploeg.
G:>:'e()-(; l~ oenderdos liet zien wat een regelmatige training vermag, want haar zwakke
:iPm'.1e;_·s waren enorm vooruitgegaan -en daar door kwam zij verdiend in het bezit van
de ~ a ker . Met 31.35 M. vestigde zij een nieuw clubrecord discuswerpen meisjes.
Ma~i u n den Ouden deed dit met de kogel 1 door 13.03 te stoten.
Ell y Zwanenburg won bij de dames nieuwel i ngen, zij toonde veel vooruitgang op de
te c l1'1ische nummers.
Lot ty Plugboer nam de beker van Ellen over, die hem wegens haar blessure tot haar
spij t ni et kon v erdedigen. Prima was de 28.50 M. van Lotty me t de discus en de
5.05 M. van Betty op het verspringen.
l. d S') ~i_:c- 2 n ten
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3 H. Graa.fmans
j

Mo C : :~' p rman
J 11 ~-.: . ·;_"!_··.·1
t'

0.80
0.70
0.80

ver
3 . 32
3.28
3 . 08
2 . 86
2 . 70
3 .-2 . 42

kogel
6 . 15
4.50
5 . 08
4 . 69
4.31
3 . 52
4.10

Eunten
1015
937
909
613
557
536
393

9.2
10.9.6
9.9
10.1
10.1
11. 3
1o.8

1.10
1. 05
1 . 15
1 . 05
0.95
1. 05
0 . 90
0.90

4. o6
3.56
2.87
3. 53
3 .34
3.25
2 .90
2. 73

6.55
8.55
7.55
6.50
8 . 53
5 . 45
6 . 82
5.67

1752
1583
1501
1412
1354
1198
882
777

9.0
9.5
9.5
10.0
10.5

1.20
1. 00
1. 00
0 . 90
1. 00

4.01
3 . 61
3 . 50
3 .23
3 . 29

8 . 59
7.54
6.37
8 . 01
7.05

2091
1499
1361
1254
1222

13 jaar

' I·I -. E:-.- 0 '!...: v1ei-2 W, ,_. , ,L Pol

L:.
..,

hOOf;
0.95
0.85
0.90

12 jaar

\'1 2r nas
"<3. " Kerkhof
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60 M.
1 o.8
9. 8
10.2
11.3
11. 0
11.2
11.4

7

~?je3

C 14

60 M

jaar

~

1 .M. v. '.~J:;Ho,ff .
2 YcAster
L:- P,, Miljon

D , v ~ Polè:ré'':·:: __ é,_ c':';

__ ,: :A•. 07___ __

1.05

1G;;:t ::. ' . . :è1 .10
- 3,51
'
'lt. G6 .:..
'.
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1
•
oo.
9~3
1. 00
._: . 3. 77
9.9
1. 1 o __ _, -: .'~ :-;'jc.~l.5 . 9.6 _d :.

3 A. Vfarnas

5

ver

hoog

__ ,----
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80 M.
11 .-8 '-- ~8'. 52: -> 1'. 20 -4 . 4 3

1

~. v.f . Klinkenberg

3 G,. Sc h ul:;z
lt- C ,:V o oG es

12 • -

7 • 68 - 1__._20

11.8
13.7

6.35

1.25

4• 1 5

:c?:.. .6 0

1~ --

5.35
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4.01
_- 3.81-
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13.1
100 M.
14·. '1
13.6
13. 8. ;
14.-:

p~-:it:":2.::~-~~'!_2~:1t tr·. ;Pl. - 1 :::, oF l c_gboer
?.. IL v. Po J.èn
3 J, s, Ko n f ngs .
4 C , -;" Doo r n i k '

5
G
7

15.7

J,. ,JoYike r
~~. r " d . Linde
L . -r" d,,'Jo s se

14.3
15. :;- -

.

-· - y4:8
-15.1

_ :15 _,1

3 _c,_v _,û oGev el

,.- ·:

..

,98.0::.7.. -·- .· · · -~----·.·-:

sEeer ..

Eunten

18.04
13.93
24.32
13. 01
14.56
17. - -

3045
2761
2632
2547
2500
236,5 -

24.94
23.87
20.ç5
28.74
16.26
15.04
18.82

3548 3485
3460
3147
2810

.;
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·.
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_.j_~-~-~ ieuw.
l\1.; r_L1 ~ n:r<Li11g
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174'"3
1696 ·- _
1687 .·:: 'i'6'ó6 - - .
1210

9:;93
7.95 ·•:
10:05
8;58
7.39
8.38

10.2
0.80
3.-L+9
10.3
0.90
discus
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2400
14.47
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252,4 .-.:_,

4.52
4.- -

1:-05 4.13
1.20 3.95
1.10 3.36

28.10;
22.78
- 22.43
16.66
26.61
16.64
18.83

24-.04
19.75
13;• 06
13_.79
16.?9
14.95
10.70

26~68

25_.19
16.80
15;o o'?

16.85
16~89

351s··-· 30B9

3'r99
2882
2755 '
2559
2124
.. ·-· ·

282ó
2430
2038
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• ' D ~<l G i ~ ~e veilige hoede van onze voorzitster toog een deel van onze jeugd naar

, dd

_. :!Lc:i_ds8 Hout'!, waar de Atletiekvereniging "Sportief" een wedstrijd .organi::.;ce::·de o Mede door liet mooie weer en de uitátek ~ nde organisatie werd hèt · eèn :fijne
.
···'·
;
.
.
"
ClJ v~. . ·-: rr1i .c:dag. · ·
..., .-· .
.
.
_ . .
.
J\i1:10 ~:e Watnas werd ·niet- een keûrige, sprong- nl., 4.22 m. ver derde bij de c . meisjes .
Ar.s ~etP1él::'.'ts, die op d~ 1 GÓ m. M.A~ tweede :werd, kon ook bij het hoogs~r:;Lngen
ee~ prijs in ontvangst nemen voor èèn prima 1.40 m. Eerste op de 100 m. M.A.
weró., lè.oe k an he t ook anders Jos _van Duffelen, Met h,aar 12.7 sec. :Liet zij haar
o vsrigê t 2.g'enstànd~ters ver achter zich.
~

~

8

60

m. - -M;.C~-

6 M.Brouwer
8 A.Warnas
9 W.v.d.Pol
18 M.Offerman

100 rii~ ·M.A.

sec •..
sec ...
sec •.
sec •.

Hoog M.A.
3 A.Pennarts 1.40 m.
8 G.Hoenderd.1.20 m.

4 x 80 m. M.B. ·
5 Atmodes 45.3 sec.

1 J.v..Duffelen.12.7 sec.
2 A.~ennarts .13.- sec.
80 m. M.B.
6 A.Plugboer 11·.4 sec.

discus M.A.
2 G.Hoenderdos

Ver M.B.
9 A.Plugbo~r 4.14 m.

4 A.Warnas

Ver M.c.

6 M.:Br'ouwer
8 M.Of f erman
10 W.v.d.Pol

---.----

4.22
3.45
3' 18
3.11

m.

m.
m.
m.

_2 september Den Haag
Carla van Doornik, die dit seizoen voor de tweede maal de 200 m. liep, liet van
zich spreken door op deze afstand in de D klasse ·eerste te· wo·rden. Rètty kwam
bij het verspringen dames ·B 2 cm.· te ko'!'t om 'de eerste prijs voor zich op te
kunnen eisen. Bij het hoogspringen M.A.· kwam I.Geursèn niet verder dan een 4e
plaats. De prestaties bij het ver'-en hoogspringen werden nadelig beinvloed door
sterke tegenwind en de zeer zachte . aanloop.
200 m. D.D.
1 C.v.Doornik 29.-. sec.
Hoogspr. M.A.
4 I.Geursen 1.30 m~

Speerwerpen M.A.
5 J.Zwanenburg. 22.76. m.

. Verspr. D.B.
2 B.v.Polen 4~85 m.

Verspr. D.D.
8 Ç.v.Doornik 4.36 m.

16 september Delft
Op het prachtige sportcomplex aap, de Brasserkade te Delft werden regionale wedstrijden gehouden • . Van de ~tmodesmeis~es volgen hieronder de uitslagen.
100 m.M.A.
1 J.v.Duffelen
2 A.Pennarts
Discus D.D.
3 J.Bulten
6 M.den Ouden
8 B.v.Polen

12.6 sec.
13.~ sec.
22.64 m.
20.12 m.
19.J:i.3 m.

100 m.D.D.
1 L.Konings
5 I.v.d.Linde
Kogel M.A •.
1 M. den Ouden
8 J.Bulten ·

13.5 sec.
14-.1 sec.
11~88

m.
m.
9;53

Verspr. M.A.
3 A.Pennarts 4.66 m.
Hoog D.D.
4 L.Konings 1.30 m.

22 september Amsterdam
Op 22 september vo~d in Amqterdam .de laatste jeugdwedstrijd van dit seizoen
plaats. Er blies die middag een . kQude wind over het veld. De prestaties bleven
dan ook onder peil. Alleen .het verspringen van ons D meisje M. Smit Wil ik nog
even noemen. Zij sprong 4.- m. ver. De overige uitslagen luiden als volgt:
60 m.M.C.
6 M.Brouwer 8.9 sec.
7 A.Warnas 8.-9 sec.

Kogel M.D.
5 E.v.Thiel
8 C.Vèldt

8.31 m.
7.76 m.

Ver M.D.
4.- m.
3 M.Smit
7 Y.v.d.Kerkh.3.59 m.
3.24 m.
12 L.Warnas

6ó- m.M~D.
Hqog M.C.
Ver M.C.
1.20 m.
7 Y.Aster
3 L.Warnas 9.- sec.
A.Warnas '4.07 m.
4 E.v.Thiel 9.- sec.
19 W.v.d.Pol 1.05 m.
4 x 60M. c/d: 3 Atmodes I 34.6 -s ec., 4 Atmodes II 40.7 sec.

---------

Jos die deel m'ocht uitmaken van de Nationale jeugdploeg, die 29/30 sept. tegen
een ploeg van Mittelrhein uitkwam won d'e 100 m. in 12.8 sec. Hierbij dient te
worden opgemerkt, dat zij de wind schuin tegen had.
,..,

ATTENTIE

oo <>o o <: o e > o o o o o • o o o

ATTENTIE

T RA I N I N G S PAK K E No
Op veler verzoek heeft het Bestuur na rijp beraad besloten
om ons groen-witte clubtrainingspak te doen vervangen door 1 n geheel groen
pak mot groen-wit gestreepte tricot boorden 9 met eveneens oen A op de rug.
]e reden van deze verandering is 9 dat het witte bovenstuk een
bron van ergonis is voor volen 9 daar het niet gemakkelijk is schoon te houden.
Vanzelfsprekend kunnen de andere pakken afgedragen wordon 9 doch
voor do nieuwe loden on bij aanschaf van eon nieuw pak wordt dus bovengenoemd
clubcostuum geadviseerd.

Jt
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DEZE TRAI.NINGSPAKKEN ZIJÎir MET lofo KORTING VERKRIJGBAAR
BIJ ONZE ADVERTEERDER
j!>Î
·
SPORTMAGAZIJN GRETHA DE BRUYN,
7>
Twijnderslaan.

{1 ";\

J ,,

ER WORDT GEFLUISTEP}.:. o o o o o o o o o o• o • o• o
o

o

Dat •• ooo•••• we 's Zondagsmorgens vóór do training, in geen goval het ontbijt
overslaan.
Dat ••• o•oo•• we eon appeltje voor do dorst meenemen.
Dat.0000000• de klokhuizen en schillen in do vuilnisbak gedeponeerd dienen to
worden.
Dat.00000•0• het ton strengste verboden is 9 ~aetiak to beoefenen aan de
kloplat van de familie Timmermano
Dat.oo•oo•o• we na elke training woer 'n verzameling gevonden voorwerpen
hebben 9
Dat.ooo••oo• we geen transportbedrijf zijn en dus alles achter laton.
Dat •• o.ooo•o wij er dus niet voor instaan als or iets verdwenen is.
Dat •••• oo••• Harry tussen do trainingen door voortaan met Cola op do been
wordt gehouden.
Dat •• oooo••• Niemand zonder leiding de gymnastiekzaal mag betreden.
Dat •• o o.o •• J\/Iieneke voor 't aanbrengen van de lOOsto poolklant 9 'n presontje
kreeg aangeboden.
Dat.oo•o••oo iedereen die 'n .t iende pooler aanbrengt 9 1 n verrassing wacht.
Dat ••• o••O•O Ria en Willemien op de vergadering verrast werden mot een
bouQuet bl~omen, aangeboden door do jongere garde van het bestuur.
Dat~ o o
o zij totaal verbluft waron, doch doz.o gesto ten zoersto op prijs
stolden.
o

o ••••

Nagekomop.!_
NIEffi'IJE LEDEN &
Petra Kroon
Marianne Kroon

3- 6-53 welp Willy IV.Tarsman
24-12-51

Il

Marianne Schmid

18- 3-45
22-10-44

PERSONALIAg
Do Heer en Mevrouw Ratsma - v. Namen meldden ons do komst
van hun oorste spruit, oen welgeschapen dochter.
Pune 9 en ook je man natuurlijk van alle bekende groon/witton
gelukgewenst!
10

1

1T NAGEKOMEN MOZAIEKJE.

We sproken en schrijven nu wel over athletiek, over athlcten
en a thletes 3 maar zo l n duidcli jko dofini tie als jo hieronder aantre.f~ref
je waarschijnlijk nimmer meer.
~~--~~
LUISTER:
~ /iiv
Do athloetachtigen behoren - zo vernamen we - tot de Familie dor Zoo.q:~ieren.
De goede soort noemt men Crack, de slechte soort heet ~ruk.
/Î.~~
-~
-v~};
Een vrouwtje noemt men ook wel athlete. Do bovenste huid
i\~

JJ;_ l

~~~~;lr~e~~~o~~~~~=~ d~"~c~=~~ ,~~~~~:~~-çle

moderne litteratuur
(/
ü1dion do athloot in gevecht komt werpt hij deze schil af.
(j{, t.'jl7.(R;,IA
Men voedt do athleetachtigon met bruine bo~on on suiker~l
klontjes.
.
Do athleotachtigen wordc:m ondorschcüden in drie soorten:
,. y··· )_.·.·}
·.,·,."..
do lopers zijn afgericht voor wedr~npon, do springers vorblijven het liofs ~t - mot of zonder stok - in eon zandbak.
~
Een geslaagde kruising tussen lopers on springers heet
:\:~
·
"hordenloper", deze loopt on s:pringt _j;_qgol-i.jkertij(l. -Van do gooi~rs zijn de
kogelgooiers de gevaarlijksfe en men kan beter bij hen u;Lt do buurt blijven.
Dat geldt overigens voor allo gooiers~ want con aantal gooit met stokken, die
mot i jzcr bopunt -~ü jn, andoren daarentegen slingerèn met eon soort verzwaarde
sjoelbakschijvon.
De lastigste soort van de athlcatachtigen staat aangeven onder de vreemde naam
"official". Zij zijn niet in genoemde groepen onder te brongon. Ma.ar zij zijn
dan ook niet of vrij ,,na<>o:i,:li jk, te 'dresseren on ze hebben do neiging altijd en
overal do baas te spelen over de andere athleetachtigen. Men voedt ze - om ze
tam te houden - mot armbanden of ro'zottono ·
Voor de jacht bezigt men oen speciaal vuurwapen, "pistool" genoemd. Dit wapen
hooft hot nadeoJ., dat de athlcotachtigen bij hot ruiken ervan alleen al op do
vlucht plegen te i3laan. Toch komt het voor, dat de athleetachtigen getemd
worden. ZO'n africhter of dompteur noemt men met eo"n vreemd woord "trainer".
Bond - en KNAU-zeer is eon vrij voel voorkomende ziekte, die ernstige gevolgen
kan hebben.
Zoal~ bi~ dieren het gevaJ is staan ook de athleetachtigen opgetekend in een
Stamboek, waarin o.m. de ronklasso on do afkomst is vermeld •

il\/,·

.fet .,__. ~

TER OVERNAME .AANGEBODEN:

2 paar spiko s maa. t 38 - 40. Inli ch tingcn bij diiovr. Ineke - de Vos.

'l'E HUUR

GEVRJJ~GD??????

Door athletiokvereniging te huur gevraagd, SINTELBAAN in
Haarlem of onmiddellijke omgeving. Accorrunodati0 voor minstens 100 dames,
liefst mot bijveld.
Onnodig te schri·jvcn wanneer er niet minstens 10 douches
aanwezig zijn.
ATHLETES

GEVR.iV~GD???????

Voor aanvulling huidige wedstrijdploeg. Alleen Z1J die aan een
der volgende eisen voldoen gelieve te reflectoren: 100 M. 11.5
ver 6.31
hoog 1.72
discus 48.-- - speer 49 •••i - kogolst. 15.01 M.
\~

·.

KER0 NUMMER
DiE.R

. H.D./\V.

HA~RLlM
KONINKLYK GOED6E,KE.llRO

GERESERVEERD

VOOR

Perseusstraat 31,

HAARLEM-N.

tel.~

Plesmanplein 3 9 .·

HAARLEM-N.W.

tel.g 62066

V0 0 R

T 0 UR I N GCAR S

MER

52207

en

WINTER
brandt bij ons de kachtel dus

Z 0

Leo

DROGE SIGAREN

-

SIGARE~TEN

•

L.OU BRAAV\IVIAN
Sigarenmag . "PRiNSENHOF"
allóén .
Jácobijnestraat 8 9 HAARLEM tel: 19972
i.

.." " . ,

VOOR UURWERKEN - , GOUDEN RINGEN

Hlop\oqe~ie
\ ,..}!

.

11errnc)11J

NAAR

Scberiper:ihuljzen
voor uw camera's, rolfilms 9 ontwikkelen
en afdrukken

Kampervest 51, HAARLEM
tel.g 21101

OOK VOOR UW FOTOREPORTAGES EEN
GOED ADRES.

OOK UW ADRES VOOR SPORTBEKERS EN
J\IJEDAILLES.

STATEN BOLWERK 6, HAARLEM

tel.:20095

- -- -----------------------------------·- --·
POOLT U AL IN DE NATIONALE

VOETBALTOTO???????.

N E E N????????

DOE
Alle inlichtingen bij het Bestuur van onze vereniging.

MtE

8e jaargang No.48

december 1962 "
--

Officieel cluborgaan der H.D.A. V. ''ATMODES". Kon.Goedgekeurd 23 januari 1961.
Secr.etaresse: ,
L.v.d.Vosse,- ·Garenkokerskadê 34, Haarle·m.
Penningmeesteresse: W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502, H'Iem. tel.: 36910
Girono. 207689 t.n.v. Penningm. van "A'rMODES".
Redactie-adres:
M.A.Ineke-de Vos, Mr.Jan Gerritszlaan 15!, H'lem. tel.:
60761.
Clubarts:
N.A.O.Wegener Sleeswijk.

Klingelende _klqkken
Het is een gewoonte geworden om in het
decemb~r clubblad een terugblik te werpen op het afgelopen jaar.
Kun~en de klokken juichend hun tonen
laten weerklinken? Zijn we tevreden
; over de behaalde resultaten ?
Hebben we ons wel helemaal ingezet
zoals we het on~ hadden voorgenomen ?
Allemaal vragen, di~ beantwo~rd worden
-- door,-klokkengelui.
Alii we·de klok luiden met betrekking
tot het ledenaantal dan klinkt deze
_helder en hoog, doch nog niet zo uit- dägëriëf -als in 1957, want met onze 120
leden haalden we niet het aantal van
150 van toen.
Een heerlijke klank heeft de totoklok.
Mochten we het vorige totoseizoen afsluiten met 67 leden, nu staan we reeds
op 115 geregistreerden, dit dankzij
diverse leden, die ~6n avond of enkele
uren per week disponibel st:ellen..:11óor . het ophalen der formuli-eren.
·
Dof klinkt de klok betreffend_e de . trainingsaccorn~naa tie. _Nog steeds --geen siif-telba.è.n - e_n ons nqg st~eds behelpen op
een propvol trainingsveld.
Vol vrolijkheid en klank zat de weekendklok, een zeer geslaagd evenement
voor ~e gehele _vereniging; :
Juigend klonk de interlandklok, want
twee atletes uit onz e vereniging nl.
Ellên en Jos, de laats~e als debutante,
mochten de Nederlandse kleuren in het
buitenland dragen. Zwaar dreunde de klok -van_de pech voor Ellen, die door een
ernstige spierscheuring voor het verdere . seizoen werd uitgeschakeld en daardoor haar hoop op Belgrado in rook zag opgaan.
_
Een heldere klank kwam uit de prestatieklok, die luidde voor Jos,
die hé't Nederlands jeugdkarripioerischap 100 M. behaalde, voor Marian, Greet,
Ans, Betty en vele anderen.
De heTdere en juichende kiokken_ overstemmen het donkere en zware
geluid en dat is maar gelukkig, want daa:tl.'b:r b~ginnen we_ vol goede moed - en
voornemens aan 1963.
2

·Vanaf deze plaats wens ik een jubelend klokkengelui en prettige
feestdagen voor allen, . die Atmodes een ' warm hart toedragen, speciaal echter
voor.onze clubarts Dr.Wegener, onze trainers Harry en ~eter, leden, . donateurs
en adverteerders.
Na~ens

het Bestuur

Ria Ineke-de Vos
Voorzitster.

HET SECRETARIAAT MELDT :
NIEUWE LEDEN:
Wij heten ondergenoemde meisjes van harte welkom in de "ATMODES" kring.
31. 5. 47
16.11.46
1 . 5.50
22. 7.47

Joke Hinfelaar
Elly Plevier
Brigitte Samson
Marja Vallenduuk

Nieuwe donateurs: D.v.d.Kwast, J.Li.st, H.Buis,
T.Isbrucker-Klijnsmit, A.IsbrÜcker, I . Schroot,
M.Bo on s.
TRAINING: In verband met de kerstvakantie
is de Floraschool op de woensdagavonden 26 december en 2 januari
gesloten en is er derhalve geen
training.
De buitentra ining gaat normaal door, op zondag 23 en 30 de ceBber echter buit en de terreinen v a n het CI OS.
Trainingstijden:
Indoor: Floraschool, Florapark bij de Wage nweg.
's-woensdagsavands:

7-8
8-9

uur Junioren t/n 15 jaar
uur Wedstrijdploeg
9-10 uur Senioren en meisjes vanaf 16 jaar.

Outdoor:
's-zondagsrnorgens:

Uit erlijk 9.45 uur aanwez i g z iJn in het Kadervor~ingscen
trum, waar me n zich kan verkleden en gezanenlijk naar het
CIOS v ertrekken .
ATTENTIE , ATTENTIE, ATTENTIE

De ko:r:aende drie rJaanden zal Ria, wat betreft "ATMODES" het wat rustiger
aandoen in v erband met het v e rlof v an haar r::.an .
We zijn blij voor Ria en Marjolijn, dat ze Wout eindelijk weer bij z i c h
hebben en werken aan ee n zo prettig mogeli jk v erlof mee , door haar zo min mogelijk lastig te vall e n.
Willen ~ u flie inlichtingen omtrent training, v oetbalpool e tc., het adre
is: Wil van Qpzeeland, Leidsevaart 502 zw., Tel.: 3691 0.
Waarneme nd Voorzitster

3

Wil van Opze eland.

SPORTKEURING
ZGals beken~ beginnen we in het begin ,van het jaa~ weer :aan .de opgave voor de jaarlijkse r1edische sportkeuring. :.Voor de wedstrij(latletes is
deze keuring verplicht, doch wij raden iedereen ~an om van deze mogelijkheid
or.:i gekE)urd te worden tegen een lage prijs, gebruik te r.1aken • .Inmers . i:i.a deze
keuring weet je, of onze nooie maar toch zware sport goed voor je body is.
De kosten zijn: · ·
·
Meisjes ·t/n 16 jaar
f 2,25
Daraes vanaf 17 jaar
f 3,25
Wij naken jullie èr op attent, dat je. na je oproep verplicht bent
op te komen, blijf je ~omaar weg, dan moet bij hernieuwde opgave wederom het
verschuldigde bedrag worden voldaan. In geval van ziekte neet je een attest
van de dokter kunnen ovèrleggen. Is je licharrnlijke gesteldheid · zo, dat je
denkt ik ga niet, ga dan wel, doch zeg het even tegen de dokter, want dit wordt
niet beschouwd als geldige reden voor afschrijving~
.
Miéneke neemt dit jaar de zorg van de keuring op zich. Aan haar kun
je je dus opgeven, onder gelijktijdige bet a ling van het verschuldigde bedrag.
Mieneke is na 6 uur te bereiken onder t el.No. 20745.
.)1· ~·';!r-~
" . ~.
· ~'· .· -

-------SPECIAAL VOOR DE WEDSTRIJDPLOEG
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O~ rle zondagen 13 en 20 januari zal onze clubart s Dr.We gener Sl~ ~ s
wijk ~aar jaa rlijkse uni eke keurirtgen houden op h e t cros. J e ontvan g t hierover nog nader bericht. Mocht Je- hij -voorbaat al \veten, dat je één bepaalde
zondag niet kan komen, geef dit dan per ongaande op aan Betty, zodat zij
hiermede rekening kan houden.

VOOR ALLE LEDEN
Na afloop van de training op 20 januari zal onze clubarts in het
Kadervormingscentrum een causerie houden.
De leden, die Dr.Wegen er al langer k ennen, we t en, dat deze leerzame
praatj e s a ltijd op e en ze er leuke e n vlott e manie r gebra cht worden, z odat
h e t geen-do~ en s aai f es tijn . wordt.

~~~i'. ~

OP 20 januar:_:::_::_:URTJE VRIJ.

J

NOG STEEDS KAN MEN ZICH BIJ HET BESTUUR
OPGEVEN VOOR DE OFFI CIELE VOETBAL TOTO.
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De for rmlie ren ward e:~ door onz e speciale
poolse rvic edi e ns t aan huis opgehaald •

,c'.; :;
,. ~-

-:~~~~~

SPAREN - SPAREN - SPAREN

D~.;-~e rsil spaar èm'Ete rt je s actie i s nog s f (2 8 clS va n kracht. Volle kaart e n kunn èfl'bij Gri e tj e Peb esmà , Linds trc;ta t 33, Häa:tl en worden inge lev e rd.
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:PERSONALIA
GEBOJIBN:

Van . de fam. Veenendaal-van Rooden kregen we de geboorteaankondigini van hun derde spfuit:
"ANJA" .
Cor en ~aap, van alle bek~nde groen/witten van harte proficiat.

Vertrek:

Ilse Schroot enMäfijk~ Boons hebben o~ze gelederen verlaten, en
hebben tijdelijk hun domicilie in Zwitserland.
·
Ilse en Marijke vanaf deze plaati tinze hartelijké groeten en tot
ziens hoor.
.
Mochten er :oeisjes zijn, die ze 1'1 et de komende feestdagen willen
- ~~rrassen door ze . een kaart te sture~, hier volgt hun adres:
Mé·j.I.Schroot : Chez A.Ischy - Garage du Pillen, Rue des Armonts,
Kart-ton Va ud, ' Aigle - Suisse.

Mej.M.Bb~ns: D~.~riedrich Weiss, Narzi~senweg 4, K~niz (Bern) Schweiz.
T.HUISKOMST: Na eert afwezigheid van ruin een jaar wordt de Heer Ineke deze
naand uit Hon~o !:cg. thU:isv-erwacht.
Wouti hartelijk welkon in Rolland, alle Atmodesanen wensen je een
heel prettig verlof toe !
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VAN DE PENNINGMEESTERESSE
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De contributie di~mt op de training te worden voldaan, ' kun je echter
door ziekte of welke reden ook niet op de training komen, even bellen 36910
en het wordt gehaald. Gireren is nog beter. Gironummer 207689 t.n.v. Penningmeesteresse van "ATMODES", LeidsevaRrt 502, Haarlen.
De contributie bedraagt voor senioren vanaf 17 jaar f 2,50 per maand
'\ . /
junioren van 11-17 jaar f 1, 75 per maand
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CLUBBROEKJES
In verbánd met de konende feest da.g en is het broekenatelier gesloten,

dah begin volgend jaar zijn alle maten weer voorradig, dus nog even geduld.
•
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Wel kun je ze bestellen, de

iClubbroekje
1~\

1Spikeszakje

~.,1 ,1

koste ~ : ~ijn:
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f 2,75
0,60

Embleen
f 0,85
A voor op je trainingspak GR,ATIS
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TRAININGSPAKKEN

· );~(''\i"'.':Denken jullie er aan bij het aanschaffen van een nieuw trairiings:9)1?, dat ons groet-witte pak vervangen is door een geheel groen pak Tiet
gróen-wit gestree~te boorden, met eveneens een A op de rug.
DEZE TRAININGSPAKKEN ZlJN MET 10%
KORTING · VERKRIJGBAARBTJ ONZE ADVERTEERDER:
SPORTMAGAZIJN GRETHA DE BRUYN,
Twijnderslaan.
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- - - -.' 1 . Hadden we het St.Nicol;aasfeest het vorig jaar op een van onze ·contactavonden met de H.A.V. Haarlem gevierd, dil jaar besloten wij het op zohdagmorgen te ~ouden. De reden ligt voor de hand. Van alles wat wij op de contactavonden organiseren blijft de jeugd verstoken. Imners in verband met hun
huiswerk hebben ze geen tijd, bovendien mogen ze niet zo laat op straat.
Omdat we jull~e wilden verrassen, hadden we er gèen ruchtbaarheid
aangegeven, dat de Sint ons toegezegd had~ zijn vertrek naar Spanje uit te
stellen en op 9 december ons met een bezoek zou vereren.
Helaas. de weergoden moesten natuurlijk weer roet in het water gooien,
van regen en stern kregen we het volle pond en onze verwachtingen wat betreft
de opkomst waren niet zo hoog gespannen.
Maar zie, er kwamen toch nog wat moedige dames en meisjes naar het
Kadervormingscentrum, en toen de Goedheilig man arriveerde en zei, dat hij
niet voor niets was gekomen, besloten wij het feest te laten doorgaan"
En zo kon het gebeuren, dat, toen de atletes als 11 verzopen katjes"
van het CIOS kwamen, de koffie bruin was. en alles voor de ontvangst van de
Sint in orde was gebracht. Zwarte Piet, zo hoorden wij later, was in de regen
blijven steken, maar geen nood, Sint had zijn meisje meegebracht, die ons
spontaan uit de nood hielp, e n door Mieneke omgetov e~d werd in een beeld van
een Piet.
Toen ook Nynke met haar gitaar kwam aanzetten, was het spul compleet en weldra schreed
~
de Sint naar binn~n · onder de tonen van "Zie ginds
( (_(uv.-:_·\ l
1
komt de Stoomboot, •••••• , voora f gegaan door zijn
~-:_}
knecht, die met kwistige hand droptoffees strooide.
);
Nada t de Goedheilig man door de f eest commissie
~~ C:'
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alles voor haar enthousiasme inzake de voetbalpool.
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Betty, Harry en Peter kregen van St.Nicolaas te horen, dat hij zeer
tevreden was over de wijze, waarop ze de trainingen·leidden en mochten van
Piet ieder een letter ontvangen. Betty kreeg tevens een paar reserve armen,
omdat er 's-zondagsmorgens zoveel Atmodesaantjes aan haar hangen.
Ineke Boekhout kreeg-de vermaning niet zoveel te lachen op de training, maar hij verbood haar te lijnen, want zo zei hij :"Je bent net goed".
Janny en Elly mochten op Sint zijnknie zitten, omdat ze zulke trouwe
Atmodesanen zijn en Nynke kreeg een complir.lent voor haar frisse zang en ver -vulde Sint zijn hartewens om nog een nummeitje weg te geven.
Twee van onze kleintjes, de vriendinnen Elly en Ineke, die geen trai-·
ning overslaan, kregen de raad van Sint op de ingeslagen weg voort te gaan,
dan worden jullie nog eens echte goede atleten.
Tot slot kwam Mevr.Timmerman aan de beurt, di~ blijkbaar in een goed
blaadje stond, zij mocht op zijn schoot zitten en kreeg van Piet een geurige
attentie aangeboden, omdat ze altijd voor Atmodes klaar staat. Met het zingen
van Sinterklaas K:i.poentje moesten wij haar helpen, want ze had de slappe lach! !
En zo naderde het einde van de Sint Nicolaas viering 1962, Piet deelde fluks de overige pakjes uit, Nynke zette onvermoeibaar het "dag Sinterklaasje, daag, daag" in en onder het zingen van dat schone lied namen Sint en.
Piet afscheid van "ATMODES" en trokken zich terug in de keuken van de Fam.
Timmerman.
Namens de feestcommissie
Wil.

Atmodes prestatielijst 1962.
Hieronder volgen de 10 beste prestaties op elk nummer van het afgel open seizoen. In het volgende clubblad zullen wij de 5 beste prestaties
van de dames en meisjes in de diverse groepen gescheiden opnemen.
60 M.C.
A.Warnas
M. Brouwer
L.Warnas
E.v.Thiel
W.v.d.Pol
P.Miljon
MoSrüt
Y.v.d.Kerkh.
M, v. 't Hof f
D.v.Polen
Verspringen
B.v.P olen
L.Konings
I.Geursen
L.Plugboer
A.Plugb oer
C.Wesseling
J. Z'.;;a nenburg
T.v.Gijlswijk
C.v.Doornik
I.v.d.Linde

8.4 sec.
8.5
8.9 Il
8.9 "
9. 1 "
9"2 "
9.2 "
9.2 Il
9.4 tl
9.4 "

"

D

D

D

D

80 M.B.
A.Plugboer
10.5
T.v.Gijlswijk
10.6
L.Jansen
11.1
G.Schulz
11.3
E. Brasser
11.4
F.v.Gijlswijk
11.5
M.Koelman
11.8
M. Teerling
11.8
B.Bijvoets
11.9
T.v.d.Klinkenb.12.-

L~.

89

4.85
4.76
4.73
4.66
4,59
4.58
4.56
4.52

A
B
A
A
B

I.Geursen
A.Pennarts
L.Konings
I.v.Abs
J.Zwanenburg
C.v.Doornik
B.v.Polen
E. Brasser
L.Jansen
A.Plugboer

1040 .A
1.40 A
1. 38
1.35 A
1.30 A
1.30
1.30
1.30 B
1.30 B
1.30 B

11. 7
12.3
12.8
13013 .1
13.2
13.2
13.7
13.7
13.7

A

A
A
A

A

200 M.
E.Ort
24.7
A.Pennarts
27. 5 A \
I.Geursen , ;' 28. 7 A 1
B.v. Polen - -<l:'V'~ 28. 8 /r'. \
L.Plugboer- f;~-. 2~~: :\
C. v. Doornik' · Á-Z9î"~<"~ /

Hoogspringe~

5.18

100 M.
E.Ort
J.v.Duffelen
B.v.Polen
A.Pennarts
L.Konings
I.Geursen
J.Dobbelaar
I.v.d.Linde
C.v.Doornik
C. Wesseling
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Discuswerpen.
G.Hoenderdos
A.Jonkér
L.Plugboer
E. Zwanenburg
J.Zwanenburg
M.den Ouden
A,Pluboer
B.v.Polen .
L. KOn'.i!lgs .· .
F. v. Gijlsw]Jk

·Speerwerpen
M.v.Rheenen
A.Pennarts

31 .• 35 m•. . A ..
29.43 Il ·.•
28 .10 "
26.68 Il
25.13 "
A
23~41

22. 88
22~78

?.' ' '
w--

;~

···:a

E~Zwanenburg

G.Hoenderdos
L.Heerschop
.. .... •.. . ~~ PlJJ.gboer
·· .... " -·-·-J. Zwanenburg

.

Il .· .

22.43 "

21.91"

B

28.74 m. A
·2~.19 " A
25.19 Il
24.94

11

24.32

11

A
B

24.04 "
23.87 "

. .,B";:v ~- Polen

21.43 "

G.Vöoges
.I-.Geursen

20.41 "
20.25 11

A
B
A

;

Kogel 4 kg.
M.den Ouden
G.Hoenderdos
r:,t_':Kóni ng s
L. Pl,i.+g b.o'e r
J.Btilten
A. Jop_k er
E, Zwan::onburg
B. v .P_olen
C. v. Doo}·!lik

1o.60 A

L~v.d.Vosse

9.54

A

8.47
8,.26

8.21 A
7.69

6.91

6.77
6.53
6.24

Kogel 3 kg.
M.den Ouden
G.Hoenderdos
J.Bulten .
M.v.R,hèenen
A.Plugboer
· L.Jansen
M. Teerling
J.Zwanenburg
F.v.Gijlswrjk
Y.Aster

_13.03 A
12..;15 A
10.17 A

. 9·.54

A

9.06 B

8--.56 F

8.52 B
8.30 A

8.10 F
7.72

c

CLUBRECORDS
Dames

Bó.-iI:- horden
1CO M, hardlopen
100 yards hardlopen
200 M.hardlopen
400 M.hardlopen
800 M.hardlopen
hoogspringen
verspringen
discuswerpen
speerwerpen
kogelst oten

12;;.; sec.
11•. 7 <:ïec.

N.Wullems
. E.Ort
; E.Ort
E.Ort
B.v.Polen
B.v.Polen
E. Ort
E. Ort
G.Boerboom
I.Dankmeyer
A.Bakker

1 CJ~T

sec.

24.r sec.
66.8 sec·.
2.40.4 ·
1.51 m.
5.92 m.
33.25 m.
33.15 m.
11.01 m.

4 X 100 M. T.de Jong-G.Takken-N.Wullems-T.Bouman
T.Westphal-G.Takken-T.Bouman-E.Ort
4 X 200 M. T.Westphal-J.Kneynsberg-T.Bouman-E.Ort
Me isjes
M. hardlopen

oÓ

3o t·L hardlopen
100 M,hardlopen
600 11. hardlopen
60 M, horden
'Te r cpringen
r oog0pringen
discuswerpen
s::werwerpen
koge l stoten 3 kg.
ko::;e lstoten 2.kg.

8.- sec.
8.- sec.
8.- sec.
9.9 sec
12.3 sec.·" ..
1. 48.2
10.- sec.
5.16 m.
1.47 m.
31.35 m.
33.15 m.
13.03 m.
10.82 m.

J.v.Duffelen
M.v.Rheenen
A.Plugboer
J.v.Duffelen
J.v.Duffelen
L.Plugboer
M.Schippers
L.Plugboer
O.Berkhoff
G.Hoenderdos
I.Dankmeyer
M. den Ouden
M.v.Rheenen
8

Kogel 2 kg.
P.Miljon
Y.Aster
• M. v. ' t Ho.f.f
M. Brouwer
D.v.Polen
E.v.Thiel
C.Veldt
M.Offerman
A.Warnas
L.Warnas

10.05

9.93
8.88
8.59
8.58
8.55
8.53
8.01
7.95
7.55

4 X 1 Oü M. ·. ~ .Dankmeyer-M~·v:. Duffeiê.n-M.Kools-0.Berkhoff
4 X 80 M . ~ J~Kneynsberg-G.Vermeeren-T.Bouman-M.Wijkhuizeh
4 X 60 M. M.Pijl-J. Timmerman-1.Plugbo er-R. Stremming
··

ER WORDT GEFLUISTERD

j

•••••• • . •

53.2 sec.
41.8 sec.
33.- sec.

•••••

~at ••••••• ; ; Mevr.Timmerman zo 6orifuus was, dat Sint Ni~olaas ziJn heil in

Dat •••••••••

Dat .• • •.••••
ra t •.•••••••
Dat. ••••• " ••
Dat-" •• • •••••

De.t. ••••••••

haar keuken gezochi liad, da t ze helemaal v~rgat koffie te zetten
voor de "Jan Pastoors".
.
het een merkwaardige jonge Sint was, die wel erg showde. met zijn
bruiné. behaarde b e nen.
···· ·····-···· · ··
de feestcommissie 70 .pakjes .l).ad gemáakt .
. .
Maigaret Offerman door Betty in het "zpnnetje ~erd gezet voor haar
prettige houding iri de ploeg.
. ·
.
HárrY ·verbleekte tot zijn middel , ·toen de Sint .hem zei, dat hij
keih:al:"d was voor µe· meisjes, doch,·. . ·
hij helemaal opfleurde toen . d e Goedh.eiligman he m het advies gaf
nog ha rder te zijn."
·
de fietsen tijdens ·ae woensd.agà.vondt.raining nie.t bij de ingang
van de school gepla:atst mog en word.en:; maar in de hiervoor bestemde rekken.

BELANGRIJK

KLEDING

BELANGRIJK

Nog s t ee ds ziJn e r me isj e s, di e ondanks onz e h e rhaalde waa rschuwingen in dezelfde kleding gaan trainen , als ~n welke ze naar de training
k omen. Het gevolg is, dat 'ze zöaTs t:ijdens de t wee afgelopen zondagmorgentrain:\.ncen het geval was, in kletsnatte gympjes, broeken en jackets naar huis
moesten. Dit is goed om een longontsteking op je bals te halen. ~rouwens je
tra i~in g h~eft da n ook ~ee·n nut, want wa t je a a n
·. :conditie he_w, d,;' ~1 j e
1 opg·- ci ctd n
op di e manier wee r t e niet.
Dus v e rklede n i n h e·t Ka de rvormings cent:r:-urri e n j e vo e lt j e er vvel
bij.
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cluborgaan dor H •.Il.A.V. 11 AT11DllES". Kon. Goodgokourd 23 Januari l-96L

Socrotarosse
L.v •.d. Vosso, Garonkokorskaéio 34 9 Haarlomo
Ponningmoostor0ssog W.H.v.Opzooland- do Vos 9 LeidsovaaRt 502zw.~ Haarlom
Girono. 207689 t.n.v. Pbnningmovan "ATMODES 11 • tol.e}36910
Roda.ctio-adros
M.A.Inoko-do Vos 9 Mr.Jan GorritszL15', Haarlem" 60761
Clubarts
N.A.O.Wogonor Slooswijko

HEBBEN WE EEN

SINT~. LBAAN????

OiizcT stad is nu inderdaad con -sintel baan ri jk 9 torwi jl hiervoor
roods in 1925 plannen warono Wo zoudon nu mooton juichon 9 maar helaas kur.Lilcm
wij dat niot 9 want wo zullen or voorlopig goon gebruik van makon 9 omdat hot 0011
sintelbaan is ZONDER MEER.
Voor do goprojectoordo accommoda tio is nl. geen ri jksgoodkouriè",'S
gogovon 9 zodat 9 indien wij or zouden trainon 9 wc hot zonder klo çflk:amors 9 wasgologonhoid-On toiletten màoton.stollono Eon situatio 9 die op hygiÖnischo e i
ethische gronden niot aanvaard kan worden.
0-

Wat ons ton zoorste bcvrèYólndt is hot foit 9 dat or voor do hol'll~-
balaccomrnodatio on do ont~ooparti j _w ol oo_n Ri jksgoodkouring is afgokomcm 7 tc:c-wi jl or twoo jaar goloclon Öon pracht vah ëonhonkbalcomplox gorood kwam,
Ili t ·moot in ])on Haag toch bekend zijn of hooft ons Gomcfontobostuur voorkou. ~~
gegeven aan oordor gonoomdo ac6ommodatio?
Wij vinden hot maar oen duistere zaak•
Ondertuss en is hot in landelijke - districts - of afdolingsbijoo~
koston con storiotiopo vraag gowordong "Hoc staat hot mot jullie sintolb<'-an?"
on dan voelen wij ons stoods belachelijker. ïomoor daar or in do Haarlemse
verenigingen diverse topatletes voorkomon 9 die vooral oon bGhoorlijko accommodatio bohoovon 9 Willón !Z'i' J zich i-n do top handhavon. Ik don.lz hierbij aan o:î:-~o
Ellen Ort, Jci3 van Iluffolen on nog andoro veolbolovondo jongo atlotos, Knol,
])ocrnbosch van do H• .A.V."HAARLEM" 9 höogspringstortjos van R.K.Holland etc.
Zij moeten trainon onder omstandighodon 9 die voor oen stad als Haarlom beschamend is.
"

Voor hoolang nog?

HET SECRETARIAAT lViELDTg
NIEUVVE LB:DEN g
Wijhoton ondorgonoomdo moisjos van harto wolkom in do "ATMOD8S"
kringg
Aoisbrückor 9 M.Bo ons 9 R.Cramor 9 G.v.d.Voon on 1.Kruso,
NIElJVl!E DON.ATEtJRSg C.Gorritson on F.v.HaroY,l.

.//

~

-~-/

TRAININQg
~J/'
INDCOR: Floraschool 9 Florapark bij do Wagomvog,
's-woonsdagsavondsg 7 ,15-8.15 uur · Junioren t/m 15 jaar8 .15-9 .15 uur Wodstrijdploog
9.15-10.15 uur Sonioron on moisjos vanaf 16 jaar.

OUTDOQR g
's-zondagsmorgonsg Uiterlijk 9.45 uur aanwezig zijn in hot Kadorvormingscontrum9 waar men zich kan vorklodon on gozamonlijk naar
hot CIOS vortrokkon,
KEURING WEDSTRIJDPLOEG
In vorbarid mot do abnormale woorsomstandighedon kan do spocialo kouring voor do wodstrijdploog door :Dr.Wogonor gcon doorgang vinden.
Wij hopon ochtor, dat wannoor hot woor dit mocht toelaten :DroWogonor
alsnog in do gologonhoid zal zijn om dozo unioko keuring to doen .plaatsvinden.
SPORTKEURING
Evenals in hot vorige clubblad willen wo jullie ·nog oven op do $portkouring wi jzon. Do kosten voor do mois jos t/m 1 6 jaar zijn nl. mot F 0 9 40
verhoogd. Willen do mo isjos 9 dio ro.:-:ds F 2 ? '.?5 betaald hobbon do rostorondo
F 0 9 40 zo spoedig mogelijk bijbetalen ?
:Do kosten zijn dus nug
Moisjos t/m 16 jaar F 2 9 65
Dames vanaf 17 jaa~ F 3,25
Wij maken jullie er op attont 9 dat jo na jo oproC:p vorp1icht bont op
to komen, blijf jo zomaar weg, dan moot bij horniouwdo opgavon weer hot verschuldigde bedrag worden voldaan. In geval van ziokto moot jo oen attest van
do d;ktor kunnen ovórloggon.
Is jo lichamolijko gostoldhoid zo, dat jo donkt ik ga niot 9 ga dan wol,
doch zog hot oven toge n do doktor, vv-ant dit wordt niet beschouwd als goldigo
roden voor afschrijving.
·
VOOR Tu'.IEISJES 9 DIE PJ'i.N WSDSTRIJ:DEN WILLSN MEE DOEN VAN DE ZOM8R IS :DE
JAARLIJKSE SPORTKJ:<;URING V~RPLICHT 9 :DOCH VOOR ALL~ LEDEN ZEER BELANGRIJK.
NOG 'STEEDS KAN IvJEN ZICH BIJ HE'l1 BESTUUR
OPGEVEN VOOR DE OFFICIELE VOETBAL TOTO.
:Do forrnulioron worden door onz o speciale
poolsorvicodionst aan huis opgehaald.
SPAREN - SPAREN - SPAREN
Do Porsil spaarornmort jos actio i -s nog sto ods van kracht. Volle kaarten kunnen bij Griotje Pohósina 9 Lindonstraat 33 9 Haarlem of op do training worden
ingolovord.
3

.

VAN DE

PENNINGME~STERESSE

Do contributio diont op do training to wordon voldaan, kun jo ochtor
door ziokto of wolko rodon dan ook niot op do training komon, ovon bollon 36910
on hot wordt gehaald. Giroron is nog boter. Gironummer 207689 t.n.v. Ponningmoostorosso van 11 ATMODES" 9 Loidsovaart 502 zw. 9 Haarlem.
Do contributie bedraagt voor sonioron vanaf 17 jaar F 2,50 por maand
junioren van 11-17 jaar F 1 9 75 por maand
wolpon F 0,70 por maand.
Hot inschrijfgeld voor niouwo loden bedraagt t/m 16 jaar F 1 7 50
v/a 17 jaar F 2 9 50
CLUBKLEDING
Clubbrookjo
Spikoszakjo

Embloom
F 0 9 85
A voor op jo trainingspak GRATIS

F 2 9 75
F 0 9 60

Allos to bostollon bij Wil.
TBAININGSP.A.KKEN
Donken jullie eraan ·bij hot aanschaffen van oon nieuw trainingspak, Cl.at
ons groon-witto pak vorvangon is door oen gohool groen pak mot groon-witto go::::trocpto bo,Q.:J\'dcn 9 mot ovcncons con A op do rug.

~') 1$·'

~yt~~)
~:i';;.;:..~...r
rl...,

i'-

~~;)~

DEZE. TRAININGSPAKKSN ZIJN MET 10°{, KOiîTHJG
VERKRIJGBAAR BIJ ONZE ADVERTE;._;jRD~R
SPORTMAGAZIJN GRETHA DE BRUYN. TV\IIJNDERSL.A.AN.

-------

,

PEJ:§ON!LIA

f[UWSLIJK_g t~
1~.~,~J :Zonder zich iets van de barro woorsomstandighoden aan to troJrJ<:orr
1 trokken Mary van Duffolon on Bart Vordam op 7 januari naar hot
stadhuis om elkaar hun jawoord to geven.
J\./I ary on Bart 9 van allo bokondo Atrnodinnon hóól vooJ goluk 9 on prettige wit tobroodswckcn tocgowonst.

1

GRûBTENg

Puck do Pri jkor--'Jas:pcrs vroeg ons om aan allo bokcndo groon-wi tJcon
haar grooton ovor to brongon 9 aan wolk verzoek wij natuurlijk gaar··
no voldoon.

_?I~-~_lillOEKJE:Aö.a

Vcrmoulen 9 die wo al con
onlangs verlost van oon paar
Ada 9 vanaf dozo plaats 9 onze
stol on tot spoodig zions op

lange tijd op do training missen is
kwado amandolon.
bosto wensen voor oen algohool hordo training.

Langs doze wog danken wij allö lodon on bolangstollendon voor do boste
'NCnson voor on'6o v.-Jroniging 9 dio wij bij hot begin van hot nieuwo jaar rr.ochten
ont,;angen.
Do bostoldo foto's van do ondorlingO wodstrijdon zijn op do training bij
MLmeko vorkrijgbaar à F 0 9 75.

EEN TC:TOKLANT DOOR -8LK LID
BETEKENT EEN KAS WAAR GELD IN ZIT
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Athletiekwereld 11 janua ri 19 63~
M0t da tr2 i nin ~ S 3 ~ h~t ~ E l a a t3 ~ a weken ov era l wel sle c h t gcs tel e z ijn ge we es t. Leent d e }Criodc t u scc::-i KErst e n Nieuwj aa!' zi c h e~ a l
niet te b e st t ,::ie - G. e 'Joo:; k é'.n i mme .:_· ;:, c" 5" ?J- <-cltijd 8Cspan n c n 1.J l ijvan . , 0 '.:-; :
in de e erste h e lf t v2n janu~ri ~ ~rc~ t d e occ tan di gheden n i et R an tr e kkclij~
om er op uit te t rel::..kcn. Toe t wi l le ~ ~ P gr~ ig een l~ n s brek e n vo o r b~ itc~ -·
training ock in ~cze we k e n van ~ nu en 3neeuw 1 7aak g epaa r d gaande me t ~ or
fiks e oos t enwin d . Wa n t i~ de n c t u u~ is h 3t in ~eze tijd b~jzonder mooi o~ i~
de met es·r

i.~.~i · C

~~, -L:: e c7.

~.JËr' <-- J -:· ~ -,

.,J ·J.sc-; oï1

-:.\· 2:-·_ nt

Llr.;;L_ :~ =~ . C -- ~

_ ... .:.

._, ::..: ~.- ·

~ .;_ ' -- , ..,. : ; :~,~=~

.,. . :.:..!_ ·~

,

Daar te mogen en te kunnen ti~ ::i:ï_ ·u c:1 j_ s ca n ·t c :::>r!'ec h t en h et doet de kou a l
heel vlu g volk ome n v er cr et on.
En de.a::..~ h ebben. v1c li:Î_ets ae.n -~:.oe te v o egen (r ed ).
Athl e tiekwereld 2 0 d ecember 1962;
---- ·-------iz~;-;Is~·Î~i-i(e ~~.~~~ r2

L ir~ ~~

JONGEN

· / ;·-:~; -- ~··;01· ·-; ·~C:f~î·~·~·~- ~~1·;-f r ij d sec r e ta r· io

j_.n de C·-·k l as:: ~:

slaagde de atl ee t, wa a ro p wij n ier do e lc ~ , erin ~ e w edstri jd or ga n~ sato r e il
te b ekeren en he m te 1 3. t en u j_t k omen i11 cle D-1~1o_ sse. Hi j wer d ee rst e e re c~ a c
vond e e n aantal a n d ere at l eten t oc h wel w2t op v3. l le n d. KeL n e li jk hevre e s ~
voor moeilijkhed e n bi j d e pr ij s u itreiking, we n dde on ze a tle et z ich tot de
we dstrijdor e;ani c ator e n: v roe g -ras t zi j n eerste p rij s , " orv:tda t n i e ande rs d e
trein nie t meer k on h a len" en v er dv.ree :1. Link, maar e rg ons p ortieÎ • . ,. ,
5
Vervel ; p ag. 9

•

accent leggen op , ~e sm~l l e
taille ( tré>_ine'n. détmes), nll·een wat minde~ mooi is, · d:'._e ;;o c ie rra.n 'oc :ccof t ·
ons van onze wenkbrauwen en gezonde gelaatskleur,
.9l:.r::.=!:.'.3t i..'."'J. n~_!}a zegt: Kralen z.:i_jn d e grote mode, hesjes , hao.rban.den, s :;:J o~tbro c l.;:-"
j e.::> ? Alles van "k:·ale::.-i.
2 februni~i: R~bec::.!2__Ç_~J?Jl.Y:?"X:.'._~ collectie is fleurig en uit e :..·r.; t vr0uvH1lij l:: ,
alles op de juiste p l aats, nls je begri.jp.t.waLik beJ00L
Maar al l e gekheid op een stokje, het doet je toc L ~~ l coe d , ~s we··
ten, dat h e t voo~ja.ar onherroeJ;Je;i..::i.jl-c 21 maç;trt b.egi1;.:t e n (~ o '; j ::..; zoLJ.,~. c p1· 3 . .
cie s over 45 è.agen ! Ma ar ~1.i e ::;· -ä l Tee11 cî.e···:n ocfeEö n fnï~-ë:i~ · ~a2"r ook bij 11 ~l'.1'~,;c.iJ.Ycs 11
zijn we .-dr1;lk bez.:Lc; Ll.8l1. de ' 'o ox-be reidjng v0or d e le n t e i r:J.G t :1ar1e he i~ ?}~~!.!_~~ : :.
W E~.:;ICEI'JD ,

.

Aa p.ve.nkelijk . lac het 5_;1 è.e · b'"docoling. om nar . ::.~ j'[ oo:é'C1wi .1lc t e .ga.-:i.n -;doch daar kunnen ~e : op 20/21 apr::..l @;een . e;:rote groep or.-Lva ngen in ve:~<:io. n ci
met de Paasw e rk:l-;:f?,.m~n .
Wij van o nz e k~pt moeten 1 wi l l e n ve er zeker v a n zi jn, dat wc ~e t
e e n grot e gro e p gaa n 1 w e~ v as t hou d e n aan d eze d a t um , a u n g e ~ i s n h ot wceke n ~
v a n 2 0- 2 1 april i n cl e p aa.c v aka n t ie valt.,-. .zDda .t ook d e i.i c'i.o ~: _ i8 : · en ::cj"c h ;:1;:;.1-;: -k eli j k vrij k unnen ~a k e nWe trekken dit jaar dus we e r naar Eeè I)lsk:er~ c:. \To_'o ;:.· r:ie .::;e ri.0i"", 1 dj_r; ~1e".:;
vori c jaar niet meegew e est zijn volgP. n n3. e 1· -er1:1. g·e-· '0Ij:z. ó il d erliede n ov e ': d e
j euc;d h e rb e r g "SJ..ot '. AG s lJ~/:"!-l u~~e,~ 1_:..:!:.. ·

•

liet slot d a t e er t uit d è 130 eeuw . Ei g e n aar w&s lang e : ~ij d he~ Ri dd e r r; e s l a cht v a n 11 Asse nd e l : t 11 , Aun he ·~ e :L1de der 17 e c~e-,èi.'J ne rd ~\1r ."Ja~J Dz: u~s
d 3 l; e:::.it t e:;_· , Hi. j v;G.. s e e n ".'i j i;::r:; koopm::.:1 t e n l; i j d e v an è. e Ve :c "C,;st Irü.ü: c h o
Cu::::y&[ç 1ie ,,
Hij verander de ve el a n h e t h~is ~ L a t e :c g i11g h '>l ;::; l ot ove J.' a o.n J hr·.
11
. t 'ae I·· r .'.'l a l· e b ';) t·i mm eri· ng~_en ove r b re n [ e· J.1. Laa. "r .-ca
l c,· ..•t.." ee .J..
~ 11 -'"'
"'-~ 1· ·q u. e -'-.Le
Ge v e r s " De z e 1 :i"e
t.. t.. ·
e n :::; ::: h o n k d aar n a h et_ Slot u a 1.1 de S.'.ca2. t _der Hed -2 r lan d en : or·1 lï_9 C voo r Tec-va.l
t 8 hetoe d e n ,
In 1'9)3 we:i' d ee i: e::r,) ot e-;e cleel·~ e c1 oo r '.'<erke l 'l :: :r: ::_·.1 g :::-_'::"c1
a l .s j r:F ; d -·
h e r bcre; .
Mo11 um 2n te1:.z.or g ~- :~ :...',,1 r.rs n"!: ee ~" c~ ruk do e nde c ::.1 l-" 2-~ ouo"s t ;;; g e C:~-:.-(, ::i_ ~ c ; de
~~-·iJ. ·~."-~ -"~~ r: IL ·c y ~!_ e i_,~ [, .~ ~- :c e ::· e s~t 'JJ....1.r(; r (;11
1Ii e :.--i ~ b e vi nde n z ie h û2 ge ·~l :.J j_1g eni G ~ - è.8 ____ __
l::i.p 2l e n ..:.d _i:;; _g e r ec h·cszaa l.
'H-et.: j e1 J. g ci.11 eri:i o r~ - geriee l ~ s- :::i e v a -:~ o, a .' .5 s l aa p ~~é<.l.9 n 8:1. 3. dé1c;v er "·:
'o J.i ,-jv 0 ë1" In h e t n:i rld e n v a..:1 J10 t hui s . in een g rot e bin ë".c1 1 1Ji ~>J t.s . Hi er ~).e v i ndt
z.ic~1 d e Vi e r s chs.aT_" D2 n.-r_ ';JO.ï."'Ü 1.rr0 e.g:~ r· -r e c ht ~ e s p :~ok e;::.. ., r~.-..i .:ï '-~ n 2 ·c e e :1 t:· e :·:-~ -v. :1-~ \;·a i1 d e j eu _
c d 1 1~;_ ·l-: \ TC l c; Ja:!.U en "
1 ;_;

t'
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Het juiste programma zal t.z.t. bekend worden gemaakt, maar wel wil
ik verklappen, dat we per fiets . gaan, de kosten f 5f50 zijn (voor brood
zorgen we zelf), dat we hetzelfdé warme dagverblijf van vorig jaar besproken hebben, evenzo de slaapzaal , waar voor ons allemaal plaats is.
Wij hebben gemeend voor meerdere stµdereride leden uit ~~~ gezin een reductie te geven. Voor hen zijn de kosten f 4,50 p.p • .
ts-Zondags zal er voor alle groepen weer een boslooF gehoudert worden~
met prijzen voor de winnaars en diploma's voor ieder, diè hem uitloopt.
Wi l je dit gezellige sportweek~nd meemaken, geef je dan zo snel mogelijk op in verband met het bespreken van het aantal bedden. Wanneer je
dat wilt, kun je in gedeelten betalen, doch voor 15 april moeten de kosten
voldaan zijn.
·
Vanaf 11 jaar kun je aan deze tri~ deelnemen, alleen, j e moet goed
kunnen fietsen en over een behoorlijke fiets met licht beschikken.
Ons devies is hoe meer dames en meisjes meegaan, hoe meer vreugd.
Inlichtingen over het weekend bij het bestuur op de training of bij mij
tel. 3691 O.
Namens het Be~tuur
Wil.

ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE
In verband met de gezellige avond, die we houden in de jeugdherberg
wordt je vriendelijk verzocht, dat, indien je iets presteert op het gebied
van zang-dans-muziek-declamatie enz. even contact met mij op te nemen.
Ook heb ik op die avond een pick-up met versterker nodig. Wie heeft
er een beschikbaar ? Deze hoeft niet per fiets vervoerd te worden.
Wil.

VAN HET WEDSTRIJDFRONT
Uit "De beste Nederlandse atletiek prestaties in 1962 en aller tijden"
door Jo Meerman ontleenden wij de volgende gegevens:
A meisjes: geboren in 1944 en 1945
100 m. hardlopen
Nederl.jeugdkampioene 1962 J.v.Duffelen (Atmodes) 12.3 sec.
1962: 1 J.v.Duffelen 12.3 sec.
Dames
Speerwerpen:
100 m. hardlopen 1962:
1961
14 A.Pennarts
26.10m.
3/4 E.Ort
12.0 s. (R.W. 11.7) 11":8
8/10 J.v.Duffelcn 12.3 sec,
Discuswerpen:
24 G.Hoenderdos
Aller tijden:
29.84 m.
4/6 E.Ort
11.7 sec.
Kogelstoten:
1961
5 M.den Ouden
200 m. hardlopen:
12.72 m. (13.03 m.
24.2 sec.
tijdens onderl.wedstr., doch wordt
2/3 E.Ort
24.7 sec.
niet off. erkend).
Aller tijden:
14 G.Hoenderdos
11,57 m.
2/3 E.Ort
24.o sec.
4x80 m. estafette:
80 m. hordenloop aller tijden:
7 Atmodes in 42.0 sec.
12/16 N.de Vries 11.7 sec.

7

Verspringen aller tijden:
6 E.Ort
5.92 m.

Atmodes prestatielijst 1962.
en

Hieronder volgen a~ 5 be~te p~estaties op elk nummer 7an de dames
gescheiden in de diverse g!oepen.

meisjes~

D meisjes ~

."

i

60 m.
L.Warnas
E.v.Thiel
M. Smit
Y.v.d.Kerkhof
A.Wernik
C.'leldt

. Ver
8.9 s.
8.9
9.2
9.2
9.5
9.5

G.meisjes

8.55 m.
8.53

LoWarnaa
J.v.'t Iioff

7"55
6..82

A.Warnas
M.Brouwer
W.v.d.Pol
P.Miljon

M.Smi t

6.55

M.v.'t Hoff

Hoog
Y.Aster
M.Brouwer
D.v.Polen
M.Offerman
W.v.d.Pol
P.Miljon _

1.20 m.
1.20
1.10
1. 0.5
1.05
1. 05

Ver
A,.Plugboer
T.v.Gijlswijk
M. Teerling
E" Brasser
L.Jansen

4.73 m.
4.58
4.43
4.37
4.35

Discus
-A.Plugboer
·- -F.v"Gijlswijk
L.Heerschop
L.Jansen
E.Brasser
Ver
I.Geursen
A,Pennarts
C.Wesseling
J.Zwanenburg
I. v .Abs-·
Discus
G.H;;nderdos
J.Zwanenburg
K den Ouden
J " E·L. J_ ten
I.Geu:rsen

1

4.06 m.
3"56
Y.~v. d.Ko.rkhof 3"59 ( 2)
C.Veldt
3"34
·A.Worllik
3.36 ( 4)

8.4 s.
8.5
9.1

9.4

9.2

Kogel
P.Miljon
Y0 Aster
M.v. 'T Hof f
M. Brouwer
D.v.Polen

Speer
L.Heerschop
C.Vooges
F. v. Gijlsw:ijk
L.Jansen
M. Teerling
..

-

'

-

•

-

-

Hoog

4

P~MiljCn

3, 77

W.v.d.Pol
Y.Aster
D.v.Pol$n

.3 .65
3 "51
3.39

B meisj~_ê~~ O 1-'.':.

10.05 m.
9.93
8.88
8.59
8.58

Hoog
E.Brasser
1.30 m.
L.Jansen
1.30
A.Plugboer
1.30
G.Schultz
1.25
1. 20
M. Teerling
T.v.d.Klinkenb.1.20

22.88 m.
21. 91
21.33
18.66
18. 61

1.

-MVer.Brol,;.wer

60 m.

~?_gel

E,.v.Thiol
C,,Veldt

hoog

E: v .~ .rt , s

Ji.C-Smi t
E.v.Thi:ol

A.Plugbo e r
T.v.Gij:ls·,vjjk
L.Janse~1

'

3 .

1-c ,~;;

-

- '11 . Î
~ i ·; (;· 3

G. Schult'.3 .-

E. Bra s se r

: 1 _, L

Ko~~l

~-1, ~\G r.:!...

A"Plu gb c e ;:·

- 8.

L"·J n n ccn

~-.6

M. TeerJ_ins
F. v o Gi j l ;J 1,,ri ~1 l~·

T. v. Gijlc; ,7J.j:c
~_IT:.2~i.

24.32 m•.
20.41
17.16 .• 80
1_6.42

~o. ~

J

V

0

<

'.3-:ic '.'.' __:1_i~C.

Jj l!: :'I -~ .~. ( 'I '

.;:_'. :
."3

'j '..'.

A , P 2 nn 2~~ s

~; ,

L Ge::..: cc
J.Zwanc1bu rL
C, Wecce1in c

1 _:~ .,

1.

o" -,

2

1~. 2

I] ., ?

Ko p: ·;~!_

4.85 m.
4.73
4.66
4.13
4.09

I.Geursen
A.Pennarts
I.v.Abs
J. Zwa.nenburg
G.Hoenderdos

1.40 m.
1.40
1. 35
1. 30
1.25

31.35 m.
25_. _13
23.41
22.64
17.54

Speer .
M.v.Rheenen
A.Pennarts
G.Hoenderdos
J.Zwanenburg
I.Geursen

28.74
26.10
24.94
23.87
20.25

8
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200 m.
E.Ort
A.Pennarts
I.Geursen
B.v.Polen
L.Plugboer
Kogel
M.den Ouden
G.Hoenderdos
J.Bulten
L.Konings
L.Plugboer

Hoog- ~-

Ver
5·~-1Ï3 m.
B.v,Polen
4.'89
L.Konings
L.Plugboër 4.76
I.Geursen
4.75
C.v.Doornik 4.56
.•

24.7 s.
27.5
28.7
28.8
29.-

Discus

10.60 m.

9.54
8.70
8.47
8.26

1.40

L.Kodings
C.v.Doornik
B.v. Polen

1.38
1.30
1.30

-sp~er

· · 29. 66.

A.Jonker
L.Plugboer

29.43

E.Zwan è nbur~

26.68
22 . 78

B.v. P olen

.

..

,

G~ Ho-;-~derd~s

1. 40 m.

I.Geursen

A: Pertrta':tt s

28.10

I)'l.

L'.plugboer
' B.Z~anenburg·
B.~.Polen
L.~.d.Vosse

A.Jonker

26.45 m.
25.19
21.43
18.83

16.79

ATHLETIEKWERELD 20 dec_~~be~___}_262 ~Natuurlijk is l-;.e t prachtig - e n, daar is ook_ n.iets op .•t_egen - dat je
streeft naar de best mogelijke prestatie, naar een plaatsje ·op de Nederlandse ranglijst, naar een kampioe:rnchap misschien . ...Öf zelfs naar een po si tie
onder de besten van Europa · of d:e besten van cîe wereld.
Maar voor hoevel2n: -· of lie ve :;.~: ·v:«or hoe weinigen - is dat weggelegd ? De grote l"l.assa VeTdient nooit een ;kimpioe'nsti t el of zelfs maar een
medaille en moet zich t evreden stelJ:en met zvreé{ 'Efrî' tranen.
Maar het zou er met de KNAU 'niet best vc:wrstaan als er alleen aandacht zou zijn voor de enkele "topr e r" , wiens ster meestal ook niet langer
dan enkele jaren schittert. Na hen moeten anderen , _jongere n vooral, klaar
staan om de opengevalle::i p l 2&tSG :!:1 Op te vullen @>dat kan alleen, zolang de
"massa" blijft a tletieken.
·
Daarom kan op de schoJen ntmmer teveel ~tletiek worden bedreven en
daarom ook kunnen de jeugdafdelingen: van Ónze KNAU-clubs nimmer te groot
worden .
HISTORISCH:
Meisje A tegen me isje S:
"Ik heb gisteren een hele ni em1 e persoonlijkheid oiüwikkeld, maar mijn vader
zei: "-was het er maar weer af" n
·.- .. .,
GEVONDEN: Atmodesbroekje (kJ_eine i:'.lEJat).

ER WORDT GEFLUISTERB.·" ••••••••

Dat •••••• Betty, die zou proberen, o: het afdalen.van de_Bl~nk,ert mogelijk
'
was, als een bal de afgeg~aven helling ~frolde.
.
Dat •••.•• Lidy v.d.Eem na ailoop van de training, hijgend en rp.ét een hoofd
als een biet in ~en hoekje zat,
Dat •••••• toen wij haar vroegen w~t.ze in he melsnaam op de tr~ining gedaan
had, antwoordde " niks""
Dat •••••• We vol verlangen uitzien naar het "vertrek" van Koning Wint er en
de "komst 11 vah nieuv1e leden.
Dat •••••• We een trainer hebben, c:ie_ · zo 11 vrouwenschuw 11 is, dat hij 50 meter
voor de ploeg uitloopt.
Dat. ••••• Er tegenwoordig veel kapsels onder de training onot>gJijk uitzien,
want,
Dat •••••• Er meisjes zijn, die hele 11 pruiken" verliezen.
Dat •••••• Elly Hollink en Ineke Opstal hun clubcostuum gecompleteerd hebben met een warme groen/witte mu ts.

9

mei 1963.

9c jaargang no.50
Officieel cluborgaan der H.D.A.V."ATMODES".
Soc:retaresseg

Kon.Goedgekeurd 23 Januaril961.

L.v.d.Vosse 9 Garenkokerskade 32 9 Haarlem.
Vos 9 Leidsevaa,rt_ 502 zw. 9 Haai~lem.tel.d6910
Girorek. 207689 t.n.v. Penningm. val} "4TiVIODES 11 •
.
M.A.Ineke-de Vos 9 ]l!T.Jan Gerri tszlaan 15', Haarlem. tel. 90761
N.A.. 0. Wegener-Slees ~vi jk.

Pe·,1n:i_r~gmeesterssegW.H.v.Opzeelcrnd-de

Rec:tactie-adresg
Clubarts g

HEE L ATMODES OP NAAR EEVERWIJK OP 19 MEI A.S.
Het is weer zover. Voor en~ :~:ele onzer atletes heeft het sta:c'Ü::chc;;
reeü.3 geklonken en de overige A tmodinnen staan te trappelen van ongeduld 9 om h1}n
l:rachten te meten met andere atletes. D8 start was gcied 9 vmnt op de riiemveling;:: r:.d:i,g te Beverw:i,jk werden diverse medailles in wacht gesleept. Ook in Worme:-veor
en Den Haag is inmiddels gestrer.ien en we vertrouwen da t
~,....-·
a K l<:e lO het hier ook ne,a.r wens is gegaan, ondanks dat we nog
geen en..kele bnantraining hebben gehad.
· ··
j
j
J•
1 ~,,/.J)_)~~l·,_)1\DE GROTE MA.TCH -vOOR ONS IS ECHTT:::R A.S.ZONDAG(19 MEI) 9
~ U { ! 'iJ:;";- 1
dan wordt n.L voor de eerste maal een com:peti tie'-~\~ .,;.~ j-::::~(t\ __
wedstrijd gehouclen. Wij ho b ben voor de derde klas s 8 ~ n"· . lj.j_j
". " Hr
J ~ ~--_/;_;~ /~/;_'
geschreven en zullen dan de strj. jd aanbinden met div2-:·s .J
·---7(-...__,"~ ) / I f ]
• ndere verenigingen.
~'~ \''- / ' / I
l · , e nummers die verwerkt zullen worden zi jng
4
"\\ '. / /
"' 100 M. - 800 M. - versprinc,r:m - .h oogspringe11
dj_scus·.. · , .
werpen - spee::werpen - kogelstoten en 4 x 100 M; est.
iJ
Er ko:~1on twee a t:1• .; bes per ve:.ceniging per nurrurtèr uit.
.
•
.
'
·
Onze p:'._oeg 7-?,l :' oor de technische commissie worden
HOI
1
sar.:iengGstelè_" .
Om de wedztrijd succesvol te maken hebben we echter ocl·.
:n flink aantal aanoedigsters
1-'~n
te
verwezelijken
hebben vve besloten
. .
., nodig.
.. . -om dit
.
·· ··.
.
'i18t een speciale bus te gaan, waarin ruim plaats is voor 1 n grote supportsters::;cbar-o onder aanvoering van ~TJ:LLEJl[[EN •

y, . . ) \:\'\.\
I
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KOSTEN VOOR D:pE_L:r-JLEMSTErtS EN SUPPORTS'I'ERS ••••••.. " •

1
,1

N I E T S"

Aangezien wi J m0eten wet011 op hoeve 81. :çioT.s0n0n
2·:u -cm' o-0gaV·8 tot uiterlijk l'( Iv.iEI. ·

vl'.i. j

kunnen

r2konen~

0••

Laten wij door ;n grote aanmoedingsploeg aan onze ongetwijfeld.
steJ:-ko afvaardiging zien 9 dat heel gro13n/w:L t achter hun staato
Namens het Bestuur
M.A.Ineke--de Vos 9 voorzi ts-i:;e:c.

HEB JE AL '1\ NIETJNE POOECL.AJ'TT AANGEBRACHT?

2

HET SECRETARIAAT 1VIB::LDTg
NIEUWE LEDEN g
Wij heten ondergenoemde

a~,_r,1e~ 6?l

meisjes van harte

"ATMODES".
S.Cop

25428111522-

A. Cuyon

A.v.Geytenbeek
A. ter Haar
M.Hollink
C.v.Hooren
NIEUViJE DONATRICESg

G.Pebesma

I.Jongert
D.Kik
A.Schornhage
C.Sieverding
]1I.Sterk
M.Versterrm-v.d.Zelm
.A.Vr0eken
A.Eggink
A.Jonker ·- H.cle Graaf

3-49
6-39
9-35
5-47
5-52
9-49

2426255-

5-

-11.;..
179-

5-49
1-53
9-47
3--49
1-46
4-37
6-44
4--44

ZOJ'iiERTRAININGg
's Dinsdagsavondsg alle ploegen
)
's Woensdagsavondsg wedstrijdploeg) sportveld aan de Kleverlaan van 7 u. - 9
's Vrijdagsavondsg alle ploegen
)
ADSPIRANTEN
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s Dinsdagsavonds van 7 u. 8.30 .u.

u ,

sportveld Kleverlaan.

WET JE HET NOG ??? ALS JE DRIE NIEUWE VOETBALTOTODEELNE~r:t;:- "i
.Ali.NBPiENGT 9 DAN ONTVANG JE EEN. FRAAI
VERZILVERD K.N.A.U.LEPELTJE.
Registratieformulieren bij het Bestuur verkrijgbaar.
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DE FORMULIEREN WORDEN DOOR OHZE SPECIALE POOLSERVICEDIENST--+ --··----THUIS OPGEHAALD.
>(j ___"l_________

SPECIALE KGURinG DOOR ONZE CLUBARTS.

De meisjes van de wedstrijdploeg hadden weer het voorrecht
van een unieke keuring door onze clubarts Mevrouw Wegener -Sleeswijk.
De slechte weersomstandigheden van de afgelopen winter
en de daaruit voortvloeiende onderbreking van de training
in aanmerking genomen, was onze clubarts toch niet ontevreden over de resultaten.
Wij hopen nog jarenlang het voorrecht te hebben
zo'n keuring te mogen genieten.
Mevrouw Wegener Sleeswijk kreeg na afloop namens
de gekeurde leden een bouquet bloemen en 'n boekenbon aangeboden.

TEGEN HAAT BEiI'Ji.AT GEEN MEDICIJN.
Ghanees spreekwoord.
HOUDT VAST 16 JUNI VRIJ VOOR ONZE ONDERLINGE WEDSTRIJDEN.
nadere gege~en s volgen nog.
3

PERSONALlA
HUWELIJKg Op zaterdag 13 april heeft Marthi Brandt de grote stap, gewaagd en is
in het huwelijk getreden met Jaap de · Reus ·Marthi en Jaap ;():q_z e harteli jke gelukwensen en voor jullie huwelijksboot "behoude_n. vaart".
Ria de Muinck en Herman van Schaagen gaven elkaar · op 10 ) :hei het jawoord. Luitjes van alle bekende groen/witten heel veel geluk.
VERLOOFfü 15 april was de dag 9 waarop Irene Bessem en Hans Canjels zich verloofden. Voor.jullie een heel gelukkige verlovingstijd toegewenst.
De Heer en Mevrouw Ort""S chuitenvoerder gaven . op 26 maart . met trots
kennis van de .' geboorte van hun tweede zoon Huibert Cornelis.
Op 27 maart wërden de heer en Mevrouw Bosdijk.:.Spoor een glo~dnieuw

ouderpaar door de komst van Monica Deborah.
De ooievaar vond dit nog · niet genoeg en liet op 30 april l\![ary bij de
Heer en Mevr.Wullems achter.
Aan · al. deze gelukkige en trotse ouderparen van harte prgficiat ! ! !
ZIEKENHOEKJEg Marijke Boons juist terug uit Zwitserland, reed een scheve schaats
en brak maa:r lieftst haar been. Wat een pech Mari'jke. Ge~~ig ·
heb je het er~s~é . weer gehad en mag je weer rustig aanf.l:Jèi~~nenf\"'\-i
Tot op de training hoor.
.....-;;t,,.,f"'»'J~ ( · '\

i

i \~,1

~ . ·. ~ o-

\

Mary Brouwer is het kermis vieren niet zo goed bekome~1-;. ..,Haar\· en~C :j
kel is nog al · flink beschadigd door de botsautotjes. Oo'k--.vóorf.joi,i.tJ~, --1\![ary voorzichtig aan en onze beste wensen voor een spoEfdfg_he:r,?tel.
'
"
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VAN DE PENNINGTulEBSTERESSE

/,/

~~"·"

.•De contributie dient op de training te worden voldaan, kun je echterdoor . ziekte of welke reden a'.an ook niet op de training komen 9 even bellen 36910
en het wordt. gehaald. Gireren is nog beter. Gironu_mmer 207689 t.n.y. Penningm?.~stersse van uATMODES" 9 Leidsevaart 502 zvvo? Haarlem.

'

·

De contri_butie bedraagt voor senioren vanaf 17 jaar F 2, 50 per maand
.junioren 11-17 jaar F 1 9 75 pe:i/maand
welpen F 0 7 70 per maand.
Het inschrijfgeld voor nieuwe l eden -bedraagt t/m 16 jaar F 1 9 50
v/a 17 jaàr F 2 7 50
CLUBKLEDING
Clubbroekje
Spikeszakje

F 2 9 75
F 0 9 60

Embleem
F 0 9 85
A voor op je trainingspak GRATIS
Alles te bestellen bij Wil.

ONS SPORTV\TEEKEND
Op het Kennemerple in aangekomen zagen we he t al, tjonge 9 tjonge wat was
die bagage wee~- fijn opgebonden. Gelukkig was het de Heer van 't Hoff 9 die hier
uitkomst b:i;-acht 9 want hij bood zijn auto als bagageruimte aan 9 aangezien hij de
accordionvan Jannie (wat kun jij l euk spelen Jannie) naar de jeu gdherberg zou
brengen. Nog even wachten op Nfieneke 9 die al] een op di·e malle tandem aan kwam
zwiebelen en daar vertrokken een 40 tal dame ë. en meisjes onder leiding van
Harry noordwaarts 9 met op kop Àns en Lo tty 9 die weer bewezen goede temporijdcters
te zi jn.
4

Haarlem lag nog niet achter ons; of fttt. de eerste lekke band! De oplossing werd van Harry verwacht 9 die dan ook prompt kwam. Met een leven{"groot
slot werd de fièts în Godsvrije natuur gestald-. Elma werd op de wiebel tandem
geplaatst en dàar gingen we weer.
·Nu· lag het in de bedoéling 9 · dat Ria de pechvogels in de wagen zou meenemen9 doch door P.aar al te grote ijver haalde ze de ploeg pas in onder de rook
van Slot "Assumburg"! !! De leiding slaakte een zucht van verlichting, omdat
iedereen heef'huids was aangekomen.
Na het eten werd de corvêevérc1eeld 9 waarna men het Slot en omgeving
ging verkennen. Om ca. 8 uur waren we weer bijeen in onz:; gezellige conversatiezaal, waar onze voorzitster met een kort en krachtig woord de leiding overgaf
aan de feestcommissie 9 die zou trachten de avond in het goede spoor te hcfriden:
De jeugd kwam het eerst aan bod • .ànneke 9 Willy, Martien Mary lieten ons. brullen
van de lach om het stukje van "Snip en Snap" en de "Sultan van Maharaja". ' Voor~l
Mary was een lach succes. De gezusters van 1 t Hoff brachten twee kwebbelepde en
roddelende buurvrouwen voor het voetlicht, terwijl Gonda met een gip:::ibeerÏ van_,
closetpapier "Wintersport" ten beste gaf. Tussentijds hielden Ria en Harry de
schare bezig met enige vlotte spelletjes.
])e ' "kopstukkenu brachten "Catootje" in zeer verzorgde kleding ten tonele,
dat door iedereen zeer gewaardeerd werd 9 getuige het enthousiast meebrullen der
gemeente. · Peter . zorgde voor een sfeervol en laat slot van de avond, ·doör Op .dè
binnenplaats zichzelf begeleidend op zijn gi taar 9 .diverse liedjes ten gehore
te brengen in maar liefst 4 verschillende talen!!
Daarna was het slapen geblazen, wat zeg ik slapen? Een heksenketel was
het!! ·E11eri 9 die . dit jaar was uitverkoren om in de nis een nachtlied ten gehore
te brengen, kwam er niet aan te pas wegens het herhaaldelijk bezoek van de Vader
en )'J.[oeder. ,Over nde nacht der wake '; zal ik niét verder ui tweiden 9 wel kunnen
die twee "vervelende giebels" 9 die om half -twee de boel nog wakker probeerden te
houden 9 erop rekenen 9 dat er vo.or hen het volgend j_a ar geen weekend meer is.
Om 7 uur precies zorgde Ans voor.een aubade voor de jarige Marti 9 terwijl
dit tevens het sein voor algehele opstand was.
Na ontbijt en corvee vertrok.ken we naar de duinen, waar de bosloop werd
gehouden" Het verslag vind je elders in dit Clubblad 9 wel wil ik even vermelden
dat het startpistool niet weigerde en start en finish bijelkaàr lagen 9 zodat de
tijdwaarnemers nu eens niet . de gröotste afstand moesten lopen" Het zonnetje
·
straalde inmiddels volop, de wind voelden we niet meer 9 zodat we tot een picknick
in de duinen besloten. Onder de energieke leiding van Harry werd een duinwandeling gemaakt !O.fgewisseld met diverse spelen en Ria verkorte de tijd met een
sportieve quiz o Veel. te gauw was het tijd om naar Het Slot terug te keren 9 waar
onder het genot van een frisse drank de prijsuitreiking plaatsvondo De moeder
had intussen het diner gereed en begrijpelijk werd dit alle eer aangedaan.
Om half zeven was het vertrek vas-tgesteld en gelukkig voor ons waren er
diverse vaders om hun spruiten op tè halen, zodat er tevens enige meisjes met hen
meekonden, omdat de tandem alleen op zijn "kop" wilde rijden! Ongeveer half ·a.Cht
was ieder weer bij "moeders" thuis en een zeer geslaagd weekend. bohoo::'è,e weer tot
het verleden.
Aan ieder, die tot het welslagen vah dit sportweekend heeft meegewerkt
onze hartelijke dank. Voor onze verzorgster van de muziek 9 dit was Ans 9 een
extra pluim!

. Vele mensen pochen op hun standvastig
karaktero In werkelijkheid hebben ze
alleen maar een stijve kopooooooo

WESTFAALS SPREBKWOORil.
5
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PERSILEMMERTJES
Nog steeds is deze emmertjesactie van kracht. ·Diverse mooie voorwerpen kunnen met volle kaarten en bijbetaling in -je bezit komen.
Tevens steun je hierdoor je vereniging, want voor elke ingeleverde kaart
ontvangt "ATMODES 11 f o,40. Vraag je gehele familie-en kennissenkring of zij
ook Persil geö:ruiken.
Volle kaarten kunnen bij Ria Ineke worden ingeleverd.

TRAININGSPAKKEN
Denken jullie eraan bij het aanschaffen ··vïin een nieuw trainingspak, dat ons groen-witte pak vervangen is door een geheel groen pak met
groen-wit gestreepte boorden, met eveneens een A op de rug~
Deze pakken zijn met 10% korting verkrijgbaar bij onze adverteerder
Sportmagazijn Gretha de Bruyn.

WIJ HEBBEN EEN PRIJZENKAST
"

"

.

.

/.'~~~---- -- -

.

'

De Heer van Gijlswijk is zo vriendelijk geweest °,l-1.belangenloos
j
een mooie prijzenkast voor ons · te fabriceren. Hij is .
"'
v ···~- i 1
fantastisch geworden en wij ho_pen., qa.t hij straks een - ~- Ö·
_
~
~- è fyl1\
ereplaats zal kunnen innemen in onze:· 11 home 11 bij de
. \J!Jitl'ç:J \- 'Y ~
Sintelbaan. Eindelijk kunnen we dan onze prijzen, die
· r' -~-::;."-- ~!,.' A. · . .
nu nog opgeslagen waren in een keJ.de:r. openbaar stellen. · · · ·
Heer van Gijlswijk, onze hartelijke-dank voor het enthousiasme"e~ _ de
moeite, die U hieraan hebt gegeven.
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À_
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Ria Ineke •
.~-

.

v
r. "/· '
1'-h ':tY '
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Onze yell, die we 19 mei nodig hebben, luidt als volgt:
AKKELA, AKKELA, HOP, HOP·: HOP
ATMODES MOET NAAR DE TOP
AKKELA , .A.KKELA S ·. 0 • S •
VOOR ATMODES OP DE BRES.

In\

\.<f •

'"""'
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Wedstrij d_~gend~:
19 mei Glubcompetitie 3e klas, Beverwijk
26 mei A/B jeugdwedstrijd, sportveld Kleverlaan, · Haarlem
26 mei Baanwedstrijd, Leiden

3 juni Selectiewedstrijd, Arnhem
9 juni Baanwedstrijden, Amsterdam
12 juni Open Amsterdamse kampioenscharipen, Amsterdam
15 juni Internationale jeugdwedstrijden, Den Haag
16 juni ONDERLINGE WEDSTRIJDEN
19 juni Open Amsterdamse kampioenschappen, Amsterdam
22 juni B-G-D jeugdwedstrijden, Afd.Kennemerland
22/23 juni 5-kamp Dames, Vlaardingen 6
23 juni Baanwedstrijden, Zaandam

'\.
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VAN HET WEDSTRIJpFRONT

~

/1'-.

J0J

'

; ·• €t>E1 \
<:!>

100 M"
20C ?L.
400 M,,- ·

800 M~
80 IvL horden
noogspringen
verspringen
dis cuswerpen
.-::pee rwerpen
ko gelstoten

Promotie-eisen Dames
B-A
C-B
12.6 sec.
_13.2 sec,
26.- sec.
27.2 sec.
62 • .;., sec •.
2 min.20 sec.
2 min.27 sec.
13.4 . sec.
12~6 sec.
·· 1.48 M.
1.42 M.
5.30 M.
5.- M.
36.- M.
32~- M"
31.- M.
35.- M•

D-C
13.8 seco
29.-· sec.
2 -min.35 sec"
14.2 sec;.
1. 32 M.
Mo

4·. 70

28 .• •• · M,27. - Me
9.50 M"

10~50 rJI~-

11.50M.

Leeftijdsgrenzen meisjes
geboren iri 1949 en voor
· 1~'.).1950

geboren na 1.5.1950 en
voor 1.9.1951.
Baanwedstrijd 5 mei Beverwijk
Y-~-~·~.tJ:ngen · D
1 A,Pennarts

Discus.y.r~r12en

4.83 M.
3.8~

L.v.d.Voss'è
B,M ,. E.Ort

M.

5.03 M.

Discuswerpen ~
3 G.Hoenderdos

4.-- M.

Kogelstoten"' C
G.Hoenderdos

,

~~~SI!':.E:;_-j_ n~g en M.A~

L"j·c-.nsen

·

~gr;~}!'.l.o_t~ n M~A.

L ,Ja.nsen

8 .2 2 M.

4

x 100

23"97 M.
18.64 H"

Hoogspringen C
2 A.Pennc:,rts

~:.9.P.F.~!.lgen D

2 B.v.Polen

D

4 B.v.Polen
1ov.d.Vosse

1. 30 M.

100 M.meisjes A

M. estafette 1e in 52.- sec. Jos

1 J.v.Duffelen 1208 ''"

Ans - Betty - Ellen

Dè uitslagen van onze onderlJnge. veldloop in Beemskorl:. zullen wij
in ons volgende · .clubblad opnemen, aangezien de bescheiden van Betty wegens verhuizing in kistenz:bj:n opgèborgen.

Indoorwea.-stri jden in de-J:GiI 30 î&tart en 3i MaCLr~.
6q_J~ .. rneis

jes A
"v. Duffel en
_?~:'_
_l:~.mGis jes B
'11 • Vo Gi jlswi jk

t Hoff

:1_ J

~1 .v

1

.A . Warnas

M.Gra:.J.fmans
Vl .v.d.Pol
hoopspringe n M.B.
ÎL v ~-ltH.o ff
A. Vvarnas
VJ. v.d.Pol

· hoogspringen JL

7.8

sec.

5

8.4

Il

60 M.meisjes :J.:.:_
4 Y.v.d.Kerkhof

8. 6

Il

E.Bastiaan
hoogspringen M.D
7/8 Y.v.d.Kerkhof
hoogspring en M. C.
7/8 L.v.d.Eem

8 .9 Il
8. 9 "
9

.-

d

1.20 M.
1.20 "
l. 20 Il

E.~Ort

7

l. 45 M.

9.9.6

secG
il

l.10 IvL

60 M.dames B .
8.2 sec.

5 B.v.Polen

. 8. 6

A.Pennarts
60 M.dames D
5 I.v.d.Linde
J.Zwanenburg
L.Jansen
J.Dupont
L.v.d.Vosse

8.6
8 6
0

8. 6
8.8
9 .1

NIEUW CLUBRECORD VER
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hoogspringen dames D.
7 ,B.v.Polen
1.30 M.

Il '

Il

Il
il

Il
Il

12 Mei Regi0nale wedstrijden Den Haafi:_

MIEKE STERK._

Een klein groepje Atmodinnen trok per auto, (familie Dupont
onze hartelijke dank voor uw medewerking) naar de Zuidlárenstraat in Den Haag,
waar we zeer succesvol voor de dag kwamen. Alleen Johanna hçi,d pech door steeds
achteruit te vallen. Tussen afzet en voetafdruk zat toch zeker 4.70 -M. Dus het
zit er toch in hoor !
Onze nieuweling Mieke Sterk deed het bijzonder goed; want ze
liet het zeven j aar oude meisjesrecord verspringen van Lotty Plugpo er~ dat op
5.16 M~stond sneuvelen. Oolç op de 100 M. debuteerde z e goed, want met 12.7 kwam
ze als derde in de finale uit de bus 9 . vóór meisje Staal en meisje Hakkoer uit
Den Haag.
Ans Pennci.rts trok er behoorlijk aan op de 200 M.
en werd ruim eerste. Greet Hoe ncler dos v erbe terde haar persoonlijk record kogelstoten en zit tegen de B-klasse aan.
Uitslageng
kogelstoten B.
200 M.D.
l Ans Pennarts
sec.
2 M. den Ouden
10. 65 M.
27.4
kogelstoten
C
hoogspringen C.
1 ·G.Hoenderdos
· 10.35 Il
1 Ans Pennarts
1.35 Tl!.
disouswerperi C
100 M. meisjes A"
3 G. Hoenderdos
12.1 s .
3 M.S t erk
14.2 il
J.Dupont
verspringen meisjes J.'l..
2 Nl. Sterk
5. 21 M.
4 .05 il
11 J.Dupont
OPSTELLING PLOEG COilfPETITIEWEDSTRIJD 19 MEI BEVERWIJK.
100 M.
800 M.
verspr.
hoogspr.
discu sw.
speerw.
kogelst.

Ellen Ort
- Jos van Duffelen
Betty v.Pol en - Ans Pennarts
Ellen Ort
- Betty v.Polen
Ineke Geursen - Mieke StGrk
Greet Hoenderdo\') - Lotty Plugboer
. Greet Verstêrre
Ans Pennrts
Marian den Ouden - Greet Hoenderdos

4 x 100 M. Ellen - Jos - Ans - Mieke

res. g Mieke Sterk
Lotty Plugboer
Mieke Sterk
Loes Jansen
Marian- den Ouden
Lotty Plugboer
Greet Versterre
( mag b .m. meestoten)
Betty - Loes

De wedstrijd vangt om een uur aan.
De deelncems t e:irn verwachten wi j om 11 uur op het Ke nnemerplein ( achterzijde station om ge zamelijk me t de bus naar Beverwijk te gaan .
DE SUPPORTSTERS WORDEN DAAR OM 12 UUR VERWACHT.
----.
vervopag e9 ·
§_ De gehele es t afettepl oeg dient 10 m. voor aanv ang aanwezig te zijn.
~ All e instructi es van de pl oegleidster die nen stipt te worden opgevolgd .
10 Indien je j e voor 'n wedstrijd hebt opgegeven, ben j e vorplicht op te komen.
Bij niet opkomen vmrd t fl. 1 9 - boete opgelegd 9 terwijl ook h e t inschrijfgeld
8
voldaan moet wordeno

EXAMENTIJD.
Wij wensen alle e:Xarriencandidate:ri uit onze vereniging heel veel
sterkte en succes toe in de komende maanden.
".. ·

ATLETIEKMOZAIEK.
Overgenomen uit diverse AoW 1 s,
1

n EINDJE OM!

5

IQ1. snelwande~_ en voor • o o., , odames werd in Zwi.tserland een.

attractie. Prachtig heupwerk.
INTERVIEUWS ,
Tollien Schuurman (oud atlete)~ Voor mi J ..is de spor.t. een belp,ngri jke fase in
mijn ie.v en geweest. Niet roken, niet· drinken, niet uitgaan, dat ziJn niet zulke
grote opofferingen.
Rie Mastenbroek (oud zwemster)~ De spanningen in de loopsport zijn wel erg grooto
Ik kan me die ellende goed voorstellen en zie de adamsappel van Jesse Owens in
Berlijn (Ol,Sp.1936) nog steeds heen en weer wippen.
WAT MIJ OPVI'liL BIJ DE ill~STE.frnAMSE INDOORWEDSTRIJDEN door J. Moermano
dat ook het hordenduel EEF KAMERBEEK - PETER NEDERHAND van prima
gehaltG was en Eef ondanks moeilijkheden met z'n startblok .bijzonder goed op
dreef was.
Commentaar redactie.
dat men "kleintjes over het hoofd ziet" •
., ,,.r----....
/
1/·'·· . . ..:· Onze trainer HARRY J0ACIM was het kleintje 9 hij werd n.1. tweede.
r;:::--;·<(./ ..,.i' Ere wie ere toekomt! · .

-
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d~-~ed'en
die
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~ ~
-~
·~
........_ //
.....-..-~ vdorg_~men

zich ~an :de winter niet h.ebbe.n laten zien 9 zi ch h.ebben
.
9 trouw de zomertraining te volgen.
/
"~:r:iá;t.·o-..;,- .••• o. "Joo~in Duffel en overal de schrik van de baan is 9 warit
I ~' •O~ -~ o. wanne~r wij ontkennend antwoorden op de vra~g of zij er is 9 e~n
_.. . ,
J-.._:-4i zucht van verlichting wo:r;_dt geslaakt, want
J
Dat. o.o •• ~J.. dan de kansen voor ' n overwinni ng op de 100 M. me is jes ope n liggen"
Dat •••••• ~ •• 11.ns Pennarts en Greet Ho(3nderdos sterren zijn in 1 t orienteren 9 want
Dat .• o ••• '~ •.•.. 2e ons wel ·· even ~:Vanuit Deri Raag riaar Haarlem zoU:d.en leide n en we
!;
(bijna) in Roek van Holland uitkwamen,

DE 10

REG~LS

VOOR VVEDSTRIJDATLBTES.

1 Zonder het verplichte wedstrijdteriue d . w.z . groen clubbroekje 9 witte blouse IIJBt
embl eem op de lirikerzijde 9 A op ' t trai ni ngspak, -- mag men nie t op wedstrijden
uitkomen.
2 Je moet me disch zijn goedgekeurd •
.l Je dient al tijd veilighe idsspe lden bij j e te hebben voor 't -·bevestigen van je
startnummer (e n voor eventuele bandenpech).
4 J e moet al tijd zorgen op de juiste tijd en o p de afgesproken plaats aanwezig
5 Je moet altijd g oe d warm zijn voor je aan je nummer begint, dus goed
( zijn)
inlopen e n in beweging blijve n •.
6 10 min" yoor de aanvang van je nummer - dien je daar al aanwezig te zijn.
l Loopnumme)'.'s gaan vóór technische .nUl'lli'lle rs 9 wanneer dez e g elijkertijd plaatsvinden . Wel moet je je even me l den bij het betreffende jurylid.
!

9 '.'

9e jaargang no.51

juli 1963._

Officie.el cluborgaan der. H.D.A. V. "ATMODES""· Kon.Goedgekeurd 23 januari 1961.
L"v.d:.Vo.sse, G~;enkoker'skade 34, Haarlem
Secr'etaresse:
Pennïngmeesteresse: W.H.v.Opzeeland-de V~s,· L~idsevaart 502 zw., Haarlem~ tel~:
' .
.
. 3691()
.
Gµ.r orek. 207689 t.n.v. Penningm. van "ATMODES 11 .,: " ." .•:.:-::~;:---: ____.;.._ ~ _ ..
Redactie-adres:
M.-A.Ineke-de Vos-, Mr.Jan Gerrftsi:üaan 15', · Haarlem. tel.:'
. .
.
' 60?61
'
N.A.O.Wegener-Sleeswijk.
Clubarts:
COMPETITIE 1963

1

Na twee competitiewedstrijden· in de'· derde klasse sta:an· wij van de
19 verenigingen dik aan de kop en een- fi.naleplaa ts op •-8 september kari ons ·
praktisch niet meer ontgaan.
Toen onze vereniging zich aanmeldde voor deze competit·ie, konden wij
niet vermoeden, dat wij in de perso_n?n" Y0.n_ },iieke Sterk en Greet Versterre welkome aanwinsten zouden hebben wn wij zelfs in de tweede klasse geen slech~
figuur zouden hebben geslagen.
.•. _____ _ -- ~
Het hoge aantal pi:lnten van 11. 761 werd 'bereikt door eèn 'zeèr horrio-'
gene ploeg, die ondér de · energieke leiding vah Harry Joaèimin de finalé tot
nog •u beter resultäat kan korJèn. ·. . .
. ' ., '
Daarbij mogen wij de grote schare supporters/sters, di·e· onder aanvoering van
Willemien de·~ a tletes tot grotere prèstätiës -ópzweepten; zekèl:- nièt vergeten·.
De tijd vàn 51.- SèC.·óp ' de 4:>::100 m. bracht ons een ni èuw · clubrecord
en ee n groot aantal winstpunten, döch onze veriiiachtihgen voor 8 sèptember
zijn nog hoger gespannen, want inmiddels hefft,- 01\ze 4x100 m. ploeg een su- ..
blieme tij9-- gemàakt van · 48. 8 sec. U .?.~ ?. P.~:!' a flet'e) ,. · welke tijd helaas-"Qoor
een foutief ·wissel niet erkend kon worden. Wel' eeii grote teleurstellirÎg, maar
des t~ ··mèér reden om aan dit nummer f:)peciale aandacht te besteden.
Wij ' ve rwac hten van alle a tlëtes, die even tuêèl voor de plpeg . in aanme·r king_
ko~enJ· ~~t zij . zi6h t erdège o~ dez~ wedstrij~ instellen ~n aaa~~oor m~i elkaar
töt een zo'n groot mogel~jk resultaat z~lleri kome~.· · ·
Een karrrpiöenscha.11 in déze cätegor1e eh promotie naar een : hogere : k.la~tse
~.ó~ ::· ~oor bestuur en .trai~er9 ~en vo],.ledige inz.e-t van jaren van werken voor
Atmodes, een prachtigé bekroning zijn.
.
..
' ·
Wij weten nog· niet~ wq.,_ar de finale zal plàa tsvinden, doch als he t
financ~eel enigszins -mo~elijk is, hopen - wij - weer op een grote schare supportsters : te kunnen rekenen, z o dat onze atletes me d e hierdoor tot grote prestaties " geinspireerd zullen worden~
~- ~-....;~• ~-~ _"r·:
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HET SÈCRETARIAAT MELDT:
Door diverse omstandigheden kon het clubblad niet e e :rder . versç-:P,:ijnep.
NIEUWE LEDEN:
Gerda v.Arnhem
Gre~t Bo()tsma
Joke v.d.Bijl
Ri e v. DrÜ:hen:.;de Vries ·
Ge rda Driehuiz e n ·
Ineke de Groot ·
Marianne Roogland
Riet v.LeeUwen :
'

Joke Lasschuit
Martine Lg ~ rakker
Tilly Lo e ra~ e r
tî es beth·· Mé·Yer ·· r : .
· Mire tte d e Nooye r
.Hilly Opstal ·
I,enn e k e v.Opzeeland
Wiesj e · Reiber

24. 9.50
?. 9.45
15.11.45
2 4. 8.32
17. , 1.49
24~ ·3.49
21. 5.50
5. 6.42
2

;· ;:_:·

:

23. 4.46
7" 1.53

Lo na v"Schaik
Els je SchÖn
Hilde Soomer
Joke Soomer
Thea Snellens

Marga Soomer
Ellen Vermeulen
Greètje Warnas
Gébke Visser ·

2~47

i1~

21 • . 2.53·_
8. 8.53 ·

4. 5.51
19. 3.53
1 • 6.54
30~ 6.49

BEDANKT ALS LID:
A._Vermeulen, M.Franse, M.Smit, L.Warnas, E.Boonza.ayer, E.Brasser, A.Hartman,
M.Schmid, M.Offerman, L.Konings, S.Groenveld, G.v.d.Bosch-Moeyes.
NIEUWE DONATRICES:
-A.Vermeulen;A.Hartman; L.Konings•
TRAINING:
's Dirisdagsavonds: ~lle groepen, Sportveld aan de Kleverlaan, 7-9 uur
's Vrijdagsavonds: alle groepen, uitgezonderd adspiranten, . Sportveld aan de
Kieverlaan 7-9 uur.
's Woensdagsavonds: wed~trijdploeg C.I.o.s.
"

JURYCURSUS
Waarschijnlijk zal :in september weer een jurycurs'us plaatsvinden" Deze cursus -wordt in 3 à 4 avonden gegeven, gevo'lgd door eeri exqmentje.
Als straks de sintelbaan klaar is moeten wij i~ Haarlem kunn.e~ beschikken :
over een uitgebreid jurycorps.
Ik verzoek daarom degenen, d1e hiervoor i nteresse hebben .en de leeftijd van
18 'jaar _hebben bereikt, zich bij. mij op te g~ven •. Ook _doen wij inzake deze
cursus een beroep op . de ouders van' onze l eden.

. W Î E.

TOTO
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. WEET JE HET NOG??? ALS JE DRIE NIEUWEVOETBALTOTODEELNEMERS AANBRENGT, ·DAN ONTVANG· JE EEN FRAAI VERZILVERD K.N.A.U. LEPELTJE.
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Registratieformulieren bij het Bestuur verkrijgbaar.
DE FORMULIEREN WORDEN DOOR ONZE SPECIALE POOLSERVICEDIENST~()~t)
THUIS OPGEHAALD.
•
? •1) 1) /°; '

Vv'lE .. {~
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0

PERSONALIA ·
VERLOO~P:

Ria Ineke.

Carla van Doornik verloofde zich met Roger Greenwood.
Ca+J,.a e~~~ o~~ hartelijke gelukwensen en een heel gelukkige
ve~lovingstijd toegewenst.

HUWELIJK: Donderdag 20 juni traden Willy van Abs en Cor Aaftink in het huwelijk. Luitjes van bes-tuu;p; en 1-edei'l~ vt:rn=--harte profic i at en pretcige
wittebroodsweken.
GEBOREN:

De Heer en Mevr.Lagendijk-van Egmond geven met trots kennis van de
geboorte van hun tweede spruit "Eric Paul".
Co en Paula hartelijk gefeliciteerd.door alle bekende groenwitten.
·. ,

GROETEN:

Grietje Pebesma liet via een beeldschone kaart uit Riva weten, dat
ze het uitstekend maakt. Ze vroeg ons,'of we alle Atmodinnen van
haar wilde groeten, aan welk verzoek wij gaarne voldoen.
Zijn er meisjes, die haar willen schrijven, het adres luidt:
Mej.G.Pebesma, "Bar Oasi", Viale Rovereto 110, Riva, Italië.
3

ZIEKENHOEKJE: Ine Jongert is .,voorl9pig van de . training uitgeschakeld in verband met een bleqS<Ure •. Ine, doe wat dé dokter zegt, des te
'.e erder kun je _weer je .rondjes draaien. Befe~schap hoor!
..
~·

'

Óok Yvonne Aster is ;.in d e '1appènmarrd en daaf'doo-r tijd,elijk
ui'tge·s .chakeld voor de tràiriing. Ook voor jol± Yvonne, onze bes-

te ::,vÈi°n'sen.
.

·1

-

·

.

·

______

PERSlLEMMERTJ~S
"""':""_, __ __;,,""_

:· '

Nog steeds is : deze emmertje'.S'ac:t~ e vän kr:è .c ht. Diye,rs~ mooie voorwerpen kunnen met volle ! Ifaarten en 'biJb etéÜing in je bezt t -··k omen.
Tevens steun je hie:r-_doo't '' je ver~nig ing' ; wan t •VOOT elke ingeleverde kaart ontvangt "ATMODES" J o,40. Vraag je g;eliele farriilie...:en kennissenkring of zij
ook Persil gebrüiken~ ..
Volle kaarten kum\en bij Ria Ineke · v1o rd en ingeleve~d.
.
.-

-----··-.

Onze donatrice R.v.Schaage :".·-di=:> H{J_inck bedankt e ons voor de b e langstelling bij haà't· huwelfjk orrde rvçinct0n 9 terwijl ook Carla van
D'odrrn:k
zeer e rkentelijk vJáç vöó':r de bloemen o
·i:

- -- --"··--------------- -··

o'p

aè

--~~-- ~···

-

, De . contributi é dient '
traini:tlg :;,;'{worè.en voldaa n, kun j e echter
door/ziekte of ,welke reden dan ook n~_et -Gp ·-G t training ko men, even bellen
36910 en het wordt gehaald. Gir ere n i s ~o g bat er. Gironurn~er 207689 ~.n.v.
P enningmeesteresse van "ATMODES"·; : Iie idsèvaa::öt 502 z.w. 1 Hàa rlem.
De contributie bedraagt --~~oo Ï:- ·s·ê·ni~ö i~eii. - - vanaf__·yiz~ j aar f 2, 50 per maand.
·
ju~ió~
en 11~17 jaar
: f - 1~7~
per ·ctaand.
.
.
. ,.,,.
...
·r~··
vrè:lp e D. .f O, 70 per:r·.mal.a tid
.' ·
Het_. însch:djfgeJd voor nieuwe·· JJi dc:1 ;:hedraagt t / m ,16 jaa r f 1,50 ·.
' ... ,
v_/a 17 jaq.1· f 2, 50
(_:
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Club~rq ekje

Spikesz~kje

T7 T

v --,·~ ·-. •r.

' E~nbleem

f 2,75
f 0,60

A voor
--

·
f 0,:85
op je ·fra·~nin gspäk : GRATE~ê.
'
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Alles t e bes tellen bij Wil.
·· -· . . .
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TRl\. I N!NGSPAK~<:EN

Denke n jullie · erap.n - qiJ tJ,yt ~an Ej c haffe n van een nieuw, tra}r{:i.ri:ga p d l;: ,
dat ons groen-witt e pak ".èrvangen is , do.or een ge h ee l gro en pak met- groen- . ·
wit Gestreepte boorden, met even ee n s ee n A op de rug.
Dez e pakken zijn met 10% korting verkr ~ijg'()EWJ'.'. b:l j onz e a dv ert ee rd e r
Sportmaga zijn Gretha de Bruyn.
, ,~· - · ·-;.-~~;;;.;·~-~::~ ~:.::= ·..:.."..

L .

AJTJERTSNTIE
Tor ov e rname gevraa gdf- 'v erplaa tsb0ro-:k-ni ppo rl i chte n è n zo bra pa d e n, clio
gebruikt kurrorr n:::rtlon oo cèveili gheid dor a tleton op ho t sportterrein eni gszins
t e waarborgen . Erioven met.prijsopgave aan de r e da ctie.

KORRELTJES
~r is deze keer g~en ruimte voor mijn gewone bijdrage in het clubblad en er is juist zoveel om over te schrijven, denk maar eens aan die
heerlijke competitiewedstrijd in Beverwijk, waar alles wou lukken, aan die
dappefe Betty en Ans, die daat voor het eerst in hun leven de 800 m. _ zo moedig liepen, aan al ~ie ahdere meisjes, die alles gaven om het hoogst mogelijke
aantal punten in de wacht te slepen. Aan de enthousiaste supportersschare,
die gewapend met ratels, toeters en spandÓeken (leuk Edith) niet moe werden
om hun groen-witten aan te moedigen. Tja, die clubwedstrijden zijn toch altijd weer hoogtepunten in het verenigingsleven.
De training verloopt aardig, al lijkt het er zo langzamerhand op, dat
we aan het trainerloze tijdperk zijn begonnen. Gelukkig, dat Jan SchÜlz ons
dinsdagsavonds assisteert met de jeugdploeg, anders zouden we het niet meer
weten.
Het systeem, dat ieder na het lopen het nummer mag gaan beoefenen, dat
zij wil, voldoet wel, maar dan moet er ook gewerkt worden. Er zijn echter
een paar meisjes, die er een gewoonte van maken aan het h~k te hangen of op
het veld te zitten. Dames, dat gaat ni~t, het is trainen of verdwijnen. Hangers en zitters worden van het terrein verwijderd.
Luitjes, ik moet al weer stoppen, de redactie is onverbiddelijk.
Voor de vakantiegangers, veel plezier, veel zon. (Sturen jullie ons een kaartje ? ) en voor de wedstrijddames veel succes.
. t f #
(l
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Wil.
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HEB JE AL EEN NIEUWE POOLKLANT AANGEBRACHT •
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GERESERVEERD VOOR DE JEUGD
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Aangezien de jeugdploeg op het ogenblik aan het"uitdijen" is, vonden
we het geen overdaad om een eigen hoekje voor jullie te reserveren in dit
clubblad. En ik wil beginnen met de adspiranten een pluim te geven foor de
goede opkomst. Jullie doen fantastisch mee, ondanks het feit, dat de ploeg
al verschillende keren gewisseld heeft van trainster/er.
Alleen - en nu even opgelet - neem in hemelsnaam geen broertjes, zusjes of buurtgenootjes mee naar het veld.
Nieuwe leden graag, maar ze moeten minstens 9 jaar zijn, belangstelling hebben voor "ATMODES" en - nu komt het belangrijkste - de ouders moeten
het goed vinden, anders heeft het echt geen zin om ze mee te nemen. Afgesproken ??
Elders in het clubblad staan de uitslagen van de onderlinge wedstrijd
en van de dualmeet tegen Ada in Amsterdam, Leuk gedaan, maar er zit nog veel
meer in. We zullen proberen of we tegen het einde van de zomertraining nog
een onderlinge wedstrijd voor jullie kunnen organiseren. Doe je best dus
op de training, je zult zien, dan gaan je prestaties steeds vooruit.
Meisjes, train plezierig, tot een volgende keer.
Wil.
JEUGDFLUISTERPLUISJES
dat: De welpen dinsdags zoveel aanhang meenemen, dat het op het veld wel
een speeltuin lijkt.
dat: We in de jeugdploeg tegenwoordig 2 truffeltjes hebben.
dat: Onze adspiranten van Ada verloren hebben, doch dat we gaan proberen
door goed te trainen een volgende keer te winnen.
dat: Je een leuke foto van je ploeg kunt bestellen voor f 0,20.
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VAN HET WEDSTRIJDFRONT
w~.dstrij. dage·ndaf • -
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21 jti1i:' Reg; 'wedStrijdert Àmste~dam
. . .
21 juli N:ederland..:Ft-ahkri';jk·inêi'sjes Den ·Haag
28 juli Oost-Duitsland-Nederland dames
28 juli Ned.B.kampioenschapperi
28 juli A/~ jeugdwedstrifàel1 ~ '. - Ami;ilerdam
4 aug. Noordho~landse Senioren kampioenschappen
11 aug. Reg.wedstrijden Beverwijk ,
10/11 aug. Ned.Senioren ;kampioense-happen
18 aug. Nederland-Frankrijk datt1es ., Delft
25 aug. 5-kamp • dames
··
· ··
1 sept. finale jeugdclubkampioenschappen
7 sept. C/D jevgdwedstr i j·d~·n: :· ~·
'.
- __
8 sept. finale . competitie

.
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Nágekomèn ' uitslagèh ve+dlo6p Prov.Waterleidingduinen tij~en~ ons weeke~q te
Heemskerk 16.4.1963_._· ,
·
-.,
Adsp:i,,ra,nten/Me.isJê~ . D
Meisjes C ·· -··
Meisjes B Nieuw.
1 Y.v~d.'Kërkho'f 1.44.2
1 .f:.:v:.'l'hiel
, 1.36. 6 .
. 1 M.Offerman
1. 4o. 1
··•- -t·.36-.6-- : ____: __ 2_ G.Schulz
1.4Q.7
· 2: E.Bas_tiàan:·,: · : 1~52.2
·2· s:;:e-Op :.."
1.43.8
3 M.Graafman& ·-- :'..~~1 ~-4-0.7
3 L.Visser
1.53 . 3 ·. · 3 W.v."Leëuwen
4 M. Bromr.J;er :
1. 53 ·~ 4· ---- ··- -Ij.- L~~;r~:a:~·Eem
1.46.4-J.Postma -! '' ~"1. ·45.2
1.50.1
5 · v.'v.R~~éaé'ri. .. ': 1 ~ 47.5 I.Opstal - •.. 1.53.8
5 ü.Kr.o'ese
1.50.1
6·E.Snellei1s :' c' î .50.6 J.v. 't Hoff. 1.56.4
:'6 A~Wsrnik
7 M.Kroon
2.06.i~ 7 L-.Warnas
1.55.7 -~ •.Akersloot
2.07.8 L. v. •.Hoorn
2.10.·.
.
•··

-·--

.

-·

.·.

.

'

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

Meisjes B Wed~tr.pl.
1 T.v.Gjjlsw:i.Jk
1 • 5~.~9 - - ---2 L .Jansep
2. 03. 3 W.v.d.Pol ,
1.52.9
4 A.Warnas
2 . 09.8
2.21.6 ·
5 M.v. 't Hoff

Dames Wedstr.p_l.
1 A.Pennarts ·
2 B.v.Polen
3 L.Plugboer
4 L.v.d.Vosse.
5 M. den Ouden. .

'1 .51 . 4.
1. 51. 8
1.53.5
2 .1.1,. 2.21.-

19 meL CQmpeti tiewedstrij d 3e klasse, Beverwijk
NIEUWE CLUBRECORDS 4X:1 OOM •., SPEERWERPEN EN 800 M.

.

.. .

, .',

\

In mi·j n voorstuk heb ik het' al over deze wedstrijd gehad, do6hnu gaan
we de technische kant belichten~ W~' waren fantastisch op dr~~f. Elle~ en ' ~b$
zorgden al voor een flinke puntehvoorsprong om als 1e en 2e in 11.8 en 12.2 s.
op de 100 M. te eindigen. Ook met het verspringen door Ellen· en Betty een 1e
en 2e plaats.
., _ · ·
· .
Greet Versterre-v.Zelm, een oude.bekende in de atletiek, kwam onze ploeg vérsterken en wera_ 2e op het speerwerpen met een voor haar matige worp vao 34.03 M.
waarmede ze ecnter toch het clubreèord op haar naam bré).cht. _Het oude .:r.ëÇórcl ·
stond op I.Dankmeijer met 33.15 M. Mieke Sterk won onverwacl:it het ho~gspringen
met 1.45, terwijl Ans Pennarts voor een sensatie zorgde, door op de door haar
voor de eerste maal te lopen 800 m.--ächter·I.Kloeg van Doves te blijven lopen
en pas op de laatste 150 m. haar moest lé). ten g?,qn .- , ~en go e de . tijd van 2. 30.1
was haar deel. Tevens een verbetërlng van hët -<:;:p--13e.t fy ïs "naam ·staande clubrecord van 10.3 sec. Betty's serie was zwak, daardoor ' Ron zij niét verde~ ·
komen dan 2.42 •.5. Tö6h ee n tweede plaats.

6

. '-

-·-··

· - - ----·-·-·-····

De 4x100m. mèt Betty ','· Mieke, Jos en Ellen ging er prima door ili51.se'c· .:-~~~é.é.n
verbetering van o.6 s. op het record, dat re~d.s 6 jaar oud wa_s en ,op ; na;am
stond van T-. de Jong, G. Takken, N. Wullems en T.Bouman • .Dames .gefeliciteerd.
De· ui'tslaffe;el1 waren:
. VersEri.hgen
1 E. Ort
2 B.v.Polen

:100 M.

1 E.Ort
11~6 s.
2 J.v.Duffelcin ~2.2
Hoogspringen
1~45 in.

1 · M~Stérk

I.Geursen:

1.35

5.03 m.
4.81

DiscuswerEen
4 G.Hoenderdos
L.Plugboer

;29.13 m.
25.17
34.03 m.
25.81

Kogelstoten
2 M.den Ouden
G.Hoenderdos

10.62 m.
9.41

SEeerwerEen .
2 G.Versterre
A'.Pennarts

800 M.
2 A.Pennarts
4 B.v.Polen

2.30.1
2.42.6 · '

4x100M.
B.v.Polen, M.Sterk, J.v.Duffelen en
E.Ort 1e in 51.- sec.
~
t
'

· - "Nf EUW'

26 mei Jeugdwedstrijd, Kleverlaan.
100 ' M. M.A. ,
2 M;sterk
J;Zwanenburg
J.Dupont

13.5 s.
14.4
14 •.9

L~Jansen

14~9

W.Walbrecht

17.4

80 M. M.B.
5 T.v.Gijlswijk
M.v. 't Hoff
A.Warnas
M.Graafmaris •
A. ter Haar · ·
G.Schul~

A.Schornhage
W.v.d.Pol

Clt.JB RECORD

, Hoogspringen M.A.
1 M.Sterk
10 . L.Jansen
12 J.Dupont
13 J.Kuntzel

.-ir ..,s ':'
1 ..,.r_.....C~J:.....
..."· . "~.•- ·-· ···-- __ -··· ..

11.6
11.8
11.8
12.12. 12.2
12.5

Kogelst .M. B. : ':". ,.-' . . . ,
10 E.Snellens 6.38m.

. Ver M.D.
9 Y.v.d.Kerkhof 3.53 m.
11 E.Bastiaan
3.27

1.10
6~43

Verspringen M.B"
16 T.v.Gijlswijk
18 A.Warnas
19 A.Schornhage .
25 M.v. 't Hoff
28 E.Snellens
-32 G.Schulz
33 M.Graafmans
37. W.v.d.Pol

4.14 m.
4.09
4.03
3.74 '
3.68
3.60
3.59
2.90

4 E.Ort
2 E.Ort
3 E.Ort

10.5 s.
12.9 s.
25.8 s.

Einduitslag 3 E.Ort
7

m.

1 .20
1.20

1.10
1. 05

9.2 s.
9·.9
10.3

1 juni Nat.Sprintdriekamp; 'Rotterdam
80 M.
100 M.
200 M.

m~

KÓgel 'M:A.
8 J.Kuntzel

Hoogsr;:ringen M. C •. . "
)/4' 1 ."Jongert
7 E.v.Thiel
16/17 s.. Cop
21 L.v.d.Eem
·60 M.
M.D·.
3 Y.v.d.Kerkhof
E.Bastiaan
J . v. 't Hoff

60 M. M.C.
l I .Jongert
9 •.- s.
4 E.v.Thiel
9.1
S.Cop
9.2
· L. S'ieverding 9.4
L.v.d.Eem
10.3
G.Kroese
J0.4

1.35
1.20
1.10

49~?

Ver D.C.
2 L.Pl_u gboer.

3 juni Reg.wedstrijd Oostzaan
100 m. M.A.
1 M. Sterk
4.51 m•.

Ver M.A.
2 M. Sterk

5.03 m.

200 m. D.C.
3 L.Plugboer
Ver M.B.
13 M. v. 't Hof f
14 A.Warnas

..
30.4 s.

12.8

S•

80 m. M.B.
M. v. 't Hoff
A.Warnas

11.- s.
11.8 s.

Kogel D.C.
1 G.Hoenderdos

9.84 m.

4.10 m.
3.95 m.
4 juni Open Arnhemse kampioenschappen

Betty v.Polen Arnhems kampioene Verspringen.
Met een klein ploegje vertrokken we per "ttmt" ·naar ·Arnhem, waar goed
georganiseerde Arnhemse kampioenschappen werden gehouden. Het ging allemaal
officieel en Betty stond al te wachten om het ereschavot te bestijgen, to~n
afkwam, -dat dit te veel tijd in -beslag nam en de organisatoren hier yerder
vanaf zagen. Nu had Be~ti eens de kans zo'n schavot te betreden en gini ~et
niet door. Evengoed onze felicit'aties. Ans Pennarts kwam Voor het eerst boven
de 5 M. Proficiat. Met Marian den Öuden waren jullie een prima Atmodes afvaardiging.

,6§°!rr

100 A/B
13
60
2
A.Pennarts
•
(E
t
drie waren A klassOrs)
5 B.v.Polen
13.2
ers e
Verspringen A/B
Kogelstoten A/B
1 B.v.Polen
5~16 m.
5 M.den. Ouden

4

Ver C/D
1 _A.Pennarts
Spe er C/D
8 B.v.Polen
9 A.Pennarts

a

~ °1 1·~

l"2 \ ,·._J_:-2_
10.48 m.

Di e 11 m. wil er nog steeds niet uit
hè Marian, maar het komt, daarvan
zijn we - ov ertui~d.

5.11 m.
23.48 m.

23.43 m.
9 juni Reg. Wedstr • .Amsterdam

Daar ging Ellen met haar en onze Harry naar Amst e rdam. Ze toOnde zich
ook al stootst~r, want met 9.70 m. legde ze beslag op de eerste plaats in
de D klasse, hetgeen een promotie na~r de C klasse betekende . Niet -onverdienstelijk Ellen ! De 200 m. leverde haar · een 3e plaats op in 25.2 sec.
9 juni Reg.Baanweds trijden Leiden
Daar ging weer een frisse Atmodes ploeg naar Leiden en tot onze spijt
draaide Jo s niet zo lekker en moest op de 100 m. voor het eerst sinds jaren
met de twe ede plaats genoegen nemen. Kop op Jos, iedereen heeft wel eens een
inzinking. We zijn geen machines. Ine Jongert een nieuw C'tje to?nt zich een
atle e tje met a a nleg, want met 2 eerste plaa ts e n toonde zij haar kunnen.
Ans Pennarts li ep een st e rke 2 00 m. in 26.4 s e c. en de v e rte sprong van 5 . 20 m.
bet ekende n promotmes naar de R-klas s e. He t gaa t fijn Ans!!
Mieke Sterk nestelt zich s teeds meer in de meisjes top, ook nu deed ze het
weer bijzonder fraai.

8

60 M.D.
C.Veldt
9.6 sec.
Y.v.d.Kerkhof 9~9
E. Bastiaan
10.6

· 60 M.C ~ ·
1 I.Jongert
W.vcLeeuwèn
G.Kroese

80 M.B .
6 M. ~::-ït Hoff 11.1 sec.
M.Graafmans 11.6
A.Warnas
11.6 - •
A.Schornhage11.9
200 M.C.
1 A.Pennarts
5 B.voPolen

26.4 sec.
28.1

8. 3 sec.
9.7
9.9

100 M.A.
2 J.v.Duffelen
4 M.Sterk
J.Dupont

12 • 7
12.8
14.3

Ver B
1 B.v,Polen

4.91 m.

Ver C
1 . A"Pennarts

5.20 m•

SE!C..:':

--- ~ -

.Y!:.~_E:!.~_i s

jes D

9 Y.v.d".Kerkhof
10 C. Veldt
20 E. E.?.stiaan
Kogel_~i~jes

Di.§:SE.? d~mes ~
7 B.v.Polen

3.25 m.
3.23
· _ 2.8'2

.Y~!'=-~- i

B

12 M.vo't Hoff
14 A.Warnas ·
17 A~Scho~rnhage
24 M,Graa±'mans

7.59 m.
7.42
6.96
6.28

Sp13 ~~ dames D
3 A.Pennarts

23.40 m.

21.50 m.

s_.i es _g_
1 I.Jongert
12 Wov.Leeuwen
15 G.Kroese

4.30 m.
3.4o
3.04

VermeisJes A
2- M.Sterk
11 J.Dupont

4.65 m.
3.91

Open Amsterdamse-kampioenschappen 12 en 19 juni
Ellen was çnze enig~ deelheemster op 12 juni. Ze liep een _rustige ontspannen 200 m. in haar serie en w6n deze gemakkelijk in 25.7 sec. Doordat ze geen
tegenstand van betekenis had kon ze zich sparen v oor d e finale, hetgeen een
spannende race zou kunnen worden. Dat werd het ook, echter zonder onze ·Ellen.·
Ze lootte nl. heel ongelukkig de binnenbaan, di e door de 1500, 800 en 5000 m.·
heel rul was geworden, vol met kuilen en een groot risico was voor haar herstelde dijbeenspier. Zij nam vol spijt een ze e r verstandig besluit om niet te
lopen om zich niet aan het risico van weer eens ". een. :~_i:ton,,,.aëli.ef van 8 maanden
bloot te stellen.
Op 19 juni liepen Ellen en Jós een prima 100 m. · A; Beiden gaven het bewijs weer naar hun ·oude vorm terug te keren. Ellen w ~rd · 2e ' in 12.2 sec.
Jos 5e in 12.4 se6~ Goed gedaan dames.
16 juni Onderlinge wedstri jden C" J: , 0 "3 " Ov8 r roe n
Aang ezien het ve:J.d aan de Kl ~verlaan b~ sÜ. s t . onvoldo~r1de w~s ~m e~n goede
wedstrijd te houden 9 hielden wij deze voor het eerst op het CIOS; Het ~s zo
goed b ev ~ llen, dat ik voorstel het . voortaa ~ alti jd daa r te houd en. Intiem,
rusti g , prachtige omgeving, 64 deelne e msters , v.02.doende juryleden, dit alles
werk te ;:r;e e om deze wedstrijd t e doen slag e n . Allen, die h ieraan meGgewerkt
hebl:;en 9 voural degenen, di e ons 's-morgens no g h ebbe n g e h olpen met de baan
nog:na;a ls onze hartoli jke dank. Harry 9 g ewapend rno t e en g rote bezem en wals ,
zorgde voor een prachtige· baan 9 hetgeorfa8 m we.l meni g zweet d ruppeltje kost to.
Maar de t ijden waren niet mis.
Bij d e da,meswedstri jdploeg gaf Ans PerLYle,:':'ts E:i.l e n. go o c~ parti j 9 tot het
laatste nummer vvas het nog een open vraag 9 wi e de eerste plaats zou bezetten.
9

. Tenslotte kwam Ell.e n als eerste uit de bus met slechts 3-3 punten voorsprong
· · op- Ans en Ellen m&eht · de -bek~r v<ll!r'goed mee-naar hµ-is nemen.

Greet kwam eindelijk weer e·e:rs goed op dre.ef met de discus en 'wierp 31 .86 ni •
. _H et gemis aan werpgelegenh'ei.d kwam· op deze· wedstrïjd goed tot uiting, want
de prestaties waren 6p deze· nummers· over he"t algemeen beheden pijl.
·
Mieke Sterk won zoals we rè.eds verwachten m·e t grot'e voor·sp;rong bij de meisjes
A, terwijl Janny Zwanenburg .2e werd·. Laatst'genoemdé deed' goed werk met de ronde
__s_cP,i jf 9 want met 28. f1 maakte zij eon prima· indrUk:-. Thea· van Gi jlswi jk zegevier__de bij de B meisjes, ·ook lriët .. ruime voorsprong op Marty van 1 t Hoff.
E.lly Zwanenburg mocht' voor ·de 2e achtereenvolgende maal het nieuwelingenschild
me9 naar huis nemen, doch Felise de' Nooyer 'zat vlak op haar hielen. Tineke v.d.
Klinkonberg 9 die met haar, 1 • 3 75 hoo'g ons veiraste 9 werd Ook in het totaal eerste
bij de meisjes Nieuwelingen. Alma ter Haar werd goede tweede. In deze categorie
deed .Anita Schornhage goed werk door 4. 44 m. ver te springen." ·
·
Bij de 12 jarige C me-isjes ging Coby Veldt met de .erepaimstrijken, ze deed het
voortreffelijk. Serieus trainen Coby, dan gaat het nog veel beter. Elma van
Thiel legde met ruim -500 punten voo-rsprong beslag .op de b.eker bij de 13 jarige
meisjes, met Lida v.d.Eem 9 die als trouwste lid geboekt staat, op de 2e plaats.
IoJongert won bij de 14 jarigen. S.Cop vo:J,gde goed op de 60 ·m., zelfde tijd als
_ .Ine.
·
·. '- '
:· · '
·.
·
Een heerlijk gezicht was het om onz'e adspiranten a·an het werk te zien en: ik ben
. blij, dat ze er dit jaar weer op zo.nd:ag hij. waren. Het gèeft juist sfeer als
de gehele vereniging van jong tot · oud in ac.tie is. Heel goed deed Loesje Visser
het on haar 8 .8 sec. op de 60 m. mag zeker 'g ezien worden." Diana Kik werd keurige
tweede. Marion Brouwer 9 die 3e we;d, liep ook een ·prima 60 m. in 9.T ~ec 1 ·
Onderstaand volqsB(J ·fltr. 14~~lag8ftöog
Discus
Speer
~o·g· 1 -1963 e.a 1262
1 E.Ort
12.2 · 5.80
1.45
22.34.
17.71
.94
4124
4032
2 A.Pennarts
12.8 · 5 .' 22
1.35
27.30
24.7'.3
9.76
4091
3502
3 B.v.Polen '
13.2
5.08
1.30
22.72 ·
23.91
7.66
3620
. 3389
4 L.Pluboer
13.9
4.25
1.25
26.72 · · 23.JO
8.39
3365
'3518
5 G.Hoenderdos 15.3
3.92
1 .10
31.86 ·
27.24
9;90
3162
3548
6 I.v.d.Linde 13.J
4.41
1.25
16.94 ·
16.20
7.04
2970
2559
7 I.Geursen
14.3 ·
4.50
1.30
16.5-9 ·
15:.28
6.61
2818
3460

°

e.

Wedstrijdploeg
1 M.Sterk
2 J. Zwanenh.
3 J."v.Duffelèn
4 L.Heerschop
5 L.Jansen
6 J.Dupont

meisjes

A.

1j.-

4•86
4.12
4.78!
3.74
3.95
4,22

1.44
1.14
1.24
1.14
1.14
1.19

20.13
28 .11 . •
19. 20· '
18. 99·
18.15·
15"10·

19.66

3.93
4.01
3.67
4.14
3.87
3.70

0.99
1.19
1. 14
1.09
1 .14
1.14

25. 75..
21. 24.
19. 20.
16.32.
19.33,
16. 25.

21 .63
14. 71
18.60
17.22
10.42

13. 9
12.7
14.9
14.14.-

Dames Nieuwelingen
1 E.Zwanenb.
14.4
~ F.de N ooyer 14.9
3 R.Metz
15 .--· .
4 T.Jansma
15.5 L.v.d.Vosse 14.9· .
6 A.Eggink
14. 9 .

Wedstrijdploeg B-meisjes
80 m.
1 T.v.Gijlswijlc10.9
_4.37
2 M.v. 1 t Hoff 10.9!
4.30
3 A.Warnas
11.4
3.93
4 M.Brouwer
11.6
3.88
5 W.v.d.Pol
11.8
3.65

23~56

13 .• 78
23'~ 17
13.18
14.08

----

16. 70
1.14 .. 19.76 .
1.19 ·· · - -15:1~f· --- 10.08
10.26
1.09
17.25
1.14
17 .25
14.62
1 .14
;;·.·

------

10

9.63
8.58
6.86
7~74

8.66
6~92

6. (8
6.66

1.25
6.07
6.36
7 .68

7 .84
7 .10
7.78

8.6~43

3780
3246
3161
2673
2670
2604

3485
2639
2632
2761

2611
2581
2410
2325
2261
2222

2820

2943
2605
2497
2436
2056

2500
1841
1690
2091
1499

2388
2430
2124

.•·.

i -:

Mei 9-~-e $,

---

.-.,

Nfàuwelin,g~n

80
T. v •.d.Klinkenb. f1.9
11 .3
À ~.-t,01 ~H -~ar
M.Graa:fmans
11 • 3
__ G. S chul~,
11 • 5
--_ ':8. BfjV..6 €it s
11 • 5
- ' MoOÏ.fè.rmn
12. 4
' .A~schocliaê;:e
11.4
E.Snellens
12.9
B. Sooirï~~ -' __
.12.2
1}.6
I.v. ~-cha:ik.
·.· .

Hoog1
1 ~372
1. 24 1 .14
1.04
1.09
1 .14
1.04
1 • 0§.
1.14
o:._99

Ver

"CT7
4.17
3.57
3.80
3.85
3.37
4.44
3.56
3.44
3.26

·-·'

Discus

S;12eer

Ko~el

17 .14
16.01
11 • 7-1
16. 61
17 .18
15.31
12. 76
11.52
19.23
11.79

14. 72
12.46
14.17
12.34

7.37
8 .15
6.84
6.22
6.33
6.44
6.66
5.92
4.69
6.15

----12.18

-12.16
------

Totaal
1963
2870
2763
2247
2169
2082
2046
2040
1697
1627
117_2

_-. Mei'.s j:es C .1 4 jaar --

1.

.•

601n

- r~Jongert

'

s.cop

L.Sieverding

8.4 . . - 4.24

1. 25

8.4

3.88

9 .1 :-

4.04

1.15
15.63
1.15 " -· :12~92

jes C
EMei~
·~v. Thiel

1.3 jaa:r:- :
9.-

L.v.d.Eem

_.y6:_~,~

;::!:t~:~~wen::;

_:: a;'icr,d:~ë~:é:. J_ ---- ·

A~Vf~J'.:~~k-" .'.

"'

., - .8--6---

3.

i_1

-

je:~~,-

-109o5' '__. ,_- 3 4T
0- ::_ ;

J.y,. 1 t

Hoff __:

I -.b~stal -~:-

É.Bastiaan
,. i~~·a:~ 13ruin
E:Hollink A<l.§.E._~ran ten

L.Visser

D.Kik

M. Brouwer : - --

M. Kroon
M.Warnas
J.Soomer
S.Schulz
J .SchÖn
J-.-v.---Abs

.,"., .·

9.5

9~.f ;10-.;-- -.
10~ 2
9.,j-

1o~4
10.5

.:·}:;§

3: 2~-

-:· B:-:~~:

'f3~75

6.55 .

'

,î 1-."j,7_. :

- ---

'7.'38

-

6.10
6.01

. ·_
..:

1 j-"}(}·.::·_ -~L

·-

1.00

3,12
2,•.99

0.95
0.90

o.80

'

-

;·)

·~

•. '. "".

3~d8 .

3.32 ·
3.80

10.8 10.-· -

2.<)5

10.6
10.8

2.50
3.08

11. -

3. -

10.6·

M. Hollink

1o~9

P.Kroon
E~Meyer

11.510. 6-

C-.v ~Polen

10.9

·-·--

2!!70

1e1Ó

r"

0.95 ·
0.95

4.79
4.82
4.24
4.32 4"31
4.-4.13
3.27
3.24

0.95
0.90 -

2.88
2.;53

0.80

2~53

0.80 -

o.Bo

2.30 - 0.70 . 2.-30
0.80

-·

-- <201'8: ' '

2398 - 1886

1731
1709
1519
- 1418

777
1198

1805

1354

1491
1462
1279
1159
1112
925
756

1412
882

1015
909
613
557

··- - · -··-· .

5.06

1.05

!
f• .•

.J: .
..•

6.42 5.49
4.92

1.10 ·
1 • 05, -

2400
2075
1254

" 2581
' -231-5 "3 -_

.: .•_ " !

w""•

8.8
10.2
9.-

~

;

7 .19
_7.24
6.08 . .
6.28
- 5. 71
5.84
. 5.27

3-~ 12·__- 1 .10
3·.32· .- 1.0$
3~ ·24

'9.61 -

_;:: -~- --: • :i·:}~

10:-~3 ·; ,

3."18.'. - - 1. to:

2~81

7. 73
8 .15

1··5:-.· _6.-3-: -.--.-.--- , ,._. -

~

J.1o_
t~,05 -

~~{t'i~~ -~.':'-l~- jaar~~~!J~2~ ~J3+-~-'.
M~Spomer ' , ,_/-•Y~ d.Ker15:h<?,±'

·1' ·2·0··

l,._p5·

j .35

_":.9 :-~ '.

î7 .82

.'.

1962

1529
1276
1186
816
810

8.o4
L769
693
663

937

--~ ·-: - ----393

536

472
415
384
343

15 juni lnternationàle
jeugdwedstr. Den· Haag
.
:

•.

Op de ze weds trij d , w-a ar me~ éj-an sp~cial~ prestatie eisen moe s t hebben voldaan, wilde men de_eJ,n_~inen, kwamen Jos · en Mieke aan de start.
Jos liep weer een beetje stroef, doch kwam in haar serie Înet een behoorlijke
12.6 als tweede door de fini~h. Mieke maakté 12.9 en werd eveneens tweede.
11

Mieke, die~j~µs,sendoor moest ve:r§.Pl"~ngen, werd met een k_e uri_ge sprong 3e met
5;08 m~, zalfde af~iand als nummer 2.
De finale weid met 'spanning te~amoetgezien en .Joè cioest, wel iéts beter draai~
end, doch nog niet zo soepel als we van haar g~w~nd zijn, haar meerdere erkennen in L.Vonk"12.4 - ~n I.Stfiker 12.6 en zij wèrd ~erde m~t - 12.6. Mieke
werd keurige 5e in 12.7. Nummer 4 had· ·eveneens 12.7 sec.
22 juni B/C/D/ jeugdwed~trijden te Beverwijk
Ine Jongèrt was op deze wedstrijd het meest succesvel, want weèr ,mocht
ze·met,twée medailles huiswaarts keren. Goed deed onze 4x60 m. ploeg het.
Van ,de acht ploegen kwamen zij met 35.5 àls eerste uit de bus.
Sonja, Willy, Elma en Ine gefeliciteerd" .
De finale meisjes C· bestond uit 3 Atmodinnen tw. Ine, Elmà en Sonja.
Yvonne y.d.Kerkhof werd mederec6rhoudster op het hoogsp~ingen meisjes D.
Zij befeikte 1.20 m. Goed zo, Yvonne. Thea v.Gijlswijk kwam goed op
sprong
4.60 m, ver .
1::1.i tsl_§.gen:
60 m, D
Y.v.d.Kerkhof

9.8 sec.

60 m. c
2 I cJongert
5 E.v.Thiel
6 S,Co p

8.5 sec •.
9.1 (fin)
8.8 (serie/

· ·--- -· ~·-

80 m. B
T.vcG:i.jlswijk
M. v. 't Hoff
M.Graafmans
Ao Wa J:na s
E. Sn ellens
-" -.---. ·· ·~-

Ho21L.P6 Y.vod.Kerkhof

1o.9 sec.
11.1
11.5
11. 5
13.1

1.20 m.

Ver c
-3 I.Jongert

4.38 m. ! !
4. - 3.87
3 .30
2.22

E.v.Thiel
W.v.Leeuwen
B.Sams on
L.v.d.Eem

Ver B
4.6om.

4.--

. . . .

4.04
4.36 !!
. 3 . 61

..

.

/ \~
··
~- .. ..

'

/'

·. v

""'
-. .

-

'

.
.. --~

·.

..

.

..
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30 juni Tweede Competitiewedstrijd, Hilversum
GAC - RK Holland - Sumomi - Atmodes
-

.

.

.

-

.

NIEUW CLUBRECORD SPEERWERPEN GREET VERSTERRE 34.47 m.
De z e twee de comp e ti e ti ewe ds trijd brà cht ons wee r ee n rui me overwinning,
doch· ons pu:n tenaarttal - van 11761 konden wij ni e t vergroten. Wij bleven er met
19L~ punt en ondeT. Ellen sprong· zich naa.r · de 2e plaats op de bestenlijst met
5.77 m. Jos· v.Duffe l -en li e t een pra chtige: 12.2 s ec. voor z ich afdrukk~n, - nu
zond e ~ wind, du s e en st evige 3e pla ats op d e be s t e nlijst 1963. Ans li ep weer
een p r im9. 8 00 1'1 •• e e n geh ee l eigen r a c e e n zi j Vïë..3 è.G.3.J.'<l oor ni e t leegge lop en.
Lo tt y vocht · zich · vooral op de ·l aat s t e me t ers naar de 6e pla ats en haar 2-.43. 3
i s nie t onve rdi enstelijk. Maria n den Oude n was v e ruit de atorks to me t d_e ko.., ·
gel en bracht zodo ende de nodig e puntenwinst. Gr e et Verst e rre speerde zich .
naar _(l e __ e ers tc pla_a ts . m ~ t 34.~4·7 m. en verbeterde het op haar e igen naam staande r e cord me t 44 _cm. J anny Zwan ~ nb~:rg li e t zi ~n , da t haar discusworp op de
onde rl. wedstrijd gee n uit s c bie t er was , wa nt nu v erb eterde z ij haa r p ~ r sobn
lijke p r est a ti e en li e t 28.35 m. opmet en. Mieke s p ro ng zic h naa r een ~o e d e
1 .45 m. hoo g e n 4. 97 m. v e r .
UITSLAGEN:
.•.
Dis cu s
1 0 0 n ..
800 m.
J. ;6;;ne nburg 28.35
J . v . Duff el e n 12.2
A.Penna rt s 2 .32.R.v.Dr unen
22 .07
E.Ort
12.4
L. Plugbo er 2.43 . 3
12
-~

.,.._ . _

___

Ver
E.Ort
-M.St~érk

.. -·• ·-: ··

5.77
4.97

~2ii~.

!io<2E.
JvL .Sterk
1. 45
A.Pennarts1.40

,

'

"

M. deh Öuden 10.67
R.v.Drunen
8.0l

SperBr
G ~ Verste.rre 34.47
L.Plµgboer 24.17

4 l 100 m. Jos v.Duffelen-M.Sterk-J .Zwan,enburg-E-.Ort 51.6..Sec.

Daar togen onze jongste leden onder leiding van Ria en Ellen naa~: een l
echte · s .i nt-elbaan om htlh krachten te meten met hun .s portgenoot jes vari · Ada,
Loesje -Visser toonde zich óok hier weer· een atleetje met aanleg, wam~ ~ 8.8 s.
op de 60 m. en 3.94 m. ver voor een 11 jarig meiske is toch knap te rioem~n.
Marian Brouwer sprintte ook heerlijk fel naar een tweede plaats in 9.1 sec.
Allemaal deden ze prima hun best en het kwartet Marian ~roon-Diana Kik~
Marian. Brou~n:!r.;,.Loesj e Visser legde beslag op de 4 x 60 m. in een ke~rige
tijd van 37.9 sec. In totaal won Ada met 52 punten en wij.vergàar~en 42 pnt.
De uitslagen zijn als volgt:
60 m.
Ver
1 L.Visser
8.8 sec.
1 L.Visser
3.94 r:l.
2 M.Brouwer
3 M. B:·ouvrer
3,58
9. 1
6 G.Warrias
6 D.Kik
9.9
3 .15
Po
Kroon
2o56
Hoog ,
4 M.Kroo'n
0,95 m.
~?g_e_~
5 D.Kik
3 M.Kroon
0.95
5.97 m,
6 C.v.Polen
0.80
5 Go rla rn'.3.s
4.99
I • Opsta 1 Bi·1 1.10
6 E.SchÖn
4.61

---~ ·-

60 m. 1. e serie
....-1 D.Kik
4 M.Kroon

sec.

3e Seriè - __
2 E.Hollink - 10.7
5 P.Kroort
11.6

sec ~

Ze se.::-ie
2 C. v.• Polen
3 3 "SchÖn
B.lL I.Opstal

sec~

..

JOS VAN DUFFELEN PROLONGEERDE HAAR TITEL OP DE 100 m. IN 12.2 sec.
." ~ -~·
Ná duidelijke ov erwinningen in haar serie en demi~finale en met de snelst e tijd, zette Jos zich in haàr startblokken voor de finale met haar concurrenten Ineke Strike~ va n S~arta en -Lidy Vonk van A~a naast haar. Jos ging
snel van sta rt e~ · toen 30 m. voor de fini sh Lidy Vonk naast haar lag, kon
zij no g goed d o or t re~ke n e n won met ca . e en rialv e rr o~c~ ·;ocrspt cJg . Wcsens
windvoordeél k on deie pr esta ti e nie t a l s dis t r ictsrecord erkend worde n.
Proficiat J os !1
'.

-...l.-- ~ -----

,,

Ell en O~t . had v oer d e z e we ds t r ijd e e n _invita t ie ont~an ge n voo r d e 100 m.
en 2ÓO m. Ne :~ p,:ij_ 1}/ind te ge n we rd El :J_eri, 0 1) bei(e numme :cs tw ee de i n resp.
12 . 5 e n 25.3 se c . He t ka at wee r de goe d e ka nt op Ell en , wa nt h e t v e rschil
tuss en je concu:::r en t en \'fordt st eefls kl e in e:.·.

13
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- ·----
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--30 Juni Jeugdcom:peti tie KrommeniG

:· -." -

_
Na een moeizaam begin van de trein missen in Haarlem, een wolkbreuk
.P:P_ weg van het stàtion naar het Lycurgus-veld en het verwerken van verschil-

lende opdrachten van Ria in verband met het wegblijven van enige deelneemsters
( foei! ~)· 9 ~ waren we tenslotte toch nog tijdig voor de aanvang van de wedstrijd
klaar.
-· veel uï~zonderli jke prestaties werden or die dag niet gemaakt. De 1. 40 m. hoog
vail'Tineke v.d.Klinkenberg is echter wel een vermelding waard.
UITSLAGENg
D::meis jes
1 Zaanland
2 Atmodes
3 Lycurgus

47 pnt.
32 pnt
15 pnt

B-me'i sjes
1 Dem I
2 Holland
3 Lycurgus
4 .Atmodes
..5 Dem II
6 Doves

3313 pnt
33 pnt
25 pnt
24 :Qnt
5i- pnt
5 pnt

C-meisjes
1 Lycurgus
2 Doves
3 Dom
4 Atmodes
5 Lycurgus II

27 pnt
26 pnt
2~ pnt
nt pnt
8 pnt

Individuele prestaties
Ver B
2 T.v.Gijlswijk
4. 30 m.
9 A.Warnas
- 3.88 m.

Kogel B
5 A.Warnas
6 A. ter Haar

7.83 m.
7.80

Kogel C
2 E.v.Thiel
8 L.v.d.Eem

9.38 m.

Discus B
5 T.v.d.Klinkenberg
6 B.Bijvoet

19 .14 m.
16.89

Kogel D
2 M.v.Leouwen
5 J. v. 't Hoff

7.74

Ver D
3 M.Soomer
4 A.v.Leouwen

3.49 m.
3. 40

1.08

rn.

6.--

80 m. B
4 T.v. Gi jlswi jk
5 M.v. 't Hoff
60 m. D
4 E. Bastiaan
5 Y.v.d.Kerkhof

Ver C
9 G.Kroese
' 3.20
10 A.Wornik - ... >:: 2 •.93
HoogB , .
.
3: T.:V.~.:E(lirikenb:; -:1.40 m.
9 ·M.v .~ 1 t Hoff
' 1.30
Hoog C
5 S.Cop
6 E .v.Thiel

1.15 m.
1.10

Hoog D
3 J .v.' t Hoff

1. 10 m.

11. 2

sec

11.4
9.7 sec.
9.7

60 m. C

3 S.Cop
L.u.d.Eem

4 x 60 m. Meisjes D
2 Atmodes 38.2 sec.

4 x 60 m. Meisjes c
2 Atmodes
36.4 sèc4

4 x 80 m. Meisjes B
4 Atmodes 46.- soc.

'"

EEN TOTOKLANT DpOR ELK LID
BETEKENT EEN KAS WAAR GELD IN ZIT

14

99- sec.

9.7

ELLEN EN JOS IN DE LANDENPLOEG
A.s. zondag 21 juli zal do landenwedstrijd Nederland-Frankrijk plaatsvinden. Onze jeugdkampioene Jos v.Duffelen ·zal ons land vertegenwoordigen
op de 100 m. en 4 x 100 m. estafette.
28 Juli zal Ellen Ort naar Oost-Duitsland vliegen waar zij in de Ned.ploog
de 200 m. en eventueel estafette zal
lopen.
Jos en Ellen onze hartelijke felicitaties met jullie verkiezing.
OPSPORING VERZOCHT
Bij het controleren van het materiaal
is gebleken 9 dat we 3 horden missen.
Zijn er soms onder deoud-atletes
mensen, die aanwijzing kunnen geven 9
waar deze horden zijn ??

----------

Bij het ter perse gaan van dit clubblad ontvingen wij de groetjes van
Anneke Jonker uit Lenden. Haar adres
luidt: c/o Mrs.Green 9 12 Linden Lea N2 9
Finchloy, London 9 England.
NAGEKOMEN.
Nieuwe clubrecordsg
16 Juli Leiden 4 x 200 M. van 1.50.2
naar 1.48.7 Betty - Ellen - Lotty - Ans.
21 Juli Beverwijk 4 x 100 M. van 51.naar 50.8 s. Betty - Janny - An,s - Ellen
speerwerpen van ·34.03 M. tot 37.36 IJI.
Greet Versterre- v.Zelm.
4öo1JI. van 66.8 .sec. tot 60.5 sec.
Ans Pennarts
verspringen evenaring 5.92 M.Ellen Ort.
Jos v.Duffelen heeft met de meisjes
Lidy Vonk - Corrie Bakker on Ineke Striker
meegewerkt aan een_nieuw.Ned.rocord
4 x 100 M. meisjes in 48 sec. tijdens de
landenwedstrijd Nederland - Frankrijk in
Den RAAG.

.,

Alle nieuwe recordhoudsters onze hartelijke
gelukwensen.

15

oktober 1963.
Officieel cluborgaan der H.D.A.V. 11ATMODES". i:on.Goedgekeurd 23 januari 1961.
Sec::-etaresse:

L.v.d.Vosse, Garenkokerskade .:34, Haarlem

P~nningmeesteresse: W.H.v.Opzeeland~~e Vos, Leidsevaart 502 zw., Haarlem.

tel.: 36910
Glrorek.207689. :t.n.v. Penningm.va~ "ATMODES 11 •
M.A.Ineke-de Vos, Mr.Jan Gerritszlaan 15', Haarlem. tel.:
_60761

Redactie-adres:
Clubarts : ·

·N·A·O.v.d.Hoeven~Wegener Sleeswi jk~

WEER EEN SEIZOEN VOORBIJ
Het is oktober en het wedstrijdseizoen is voor ons afgesloten. Een seizoen
waarop we met vreugde kunnen
ci~
terugzien en dat o~s alvoor 1964 optimistisch
len en Harry niet het minst
~~ {)~
stemt.
;._)
.
het prest~tiepeil
het algemeen omhoog en ik
de dit jaar ingestelde
me egewerkt. In zo'n
neen ster even belangrijk ,
niteit van een ploeg
e l kaars prestaties.
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van onze dames ging over
ben ervan overtuigd, dat
competitie hieraan heeft
· · co-mpeti tie is iedere deel:...
het versterkt de hom-oge·:...
en men trekt zich op aan

Wij hebben het Ned.kampioenschap in de 3e klasse veroverd met een grote puntenvoorsprong en van div_erse zijden kregen wij te horen , . dat wij beneden onze
stand . zaten. Ja _, nu het ' seizoen afgelopen is ', . kan ik dat ook beamen, want in
dè 2e klasse zouden de koplopers . a an onze vereniging ook een harde dobber
genadhebben. Toen wij echter voor deze competitie inschreven gingen wi'j 'Van
het standpunt ti~t, dat men in zulk soort wedstrijden moet groeien en dat het
programma van de 2e klasse, gezien de breedte van onz'e ploeg, te uitgebreid
vras. Wij konden niet voorzien , dat wij in onze top een behoorl:ijke ;aanvulling
zouden krijgen en dat haast alle deelneemsters in de compet:it~iew-edstr fjden
lrn'J. persoonlijke prestaties opvijzelden, hetgeen steeds puntenwinst bet.ekende.
Maar vooral levert dit het bewijs, dat de 'sfeer, die van zulk soort wedstrijd e ~ uitgaat, de clubliefde versterkt en men zich tot het uiterste geeft.

t

l

Onz e jeugdploeg traint over het algemeen goed en diverse jeugdige nieuwelingen 7"ijn in de wedstrijdploeg opgenomen.
W~j m~eten echt~r n~g me5raJä81f~ t~t ons kunnen _trekken ~n sc~oolgaande
Acmodinnen aan Jullie de p
om hiervoor te zorgen en misschien komen daar
dan cracks uit voort, w;a nt die schuilen ·er . momenteel niet onder onze juni- .
ore no Toch moeten wij met de atletes van nu in c,lubwedstrijden voor junioren
ook iets kunnen bereiken en aan jullie de. taak om door trouwe training, clubliefde en , _rtiviteit tot 'een homogene ploeg te komen.
#,: , ,t,I

t!:;\

(/'' ..()\'\//i.
- ~- ~

Ria Ineke-de Vos
voorzitster.

·0-

~" - @-,

'

}!t ~/

Ni eune leden ._ ~
Ma rja Balder
Ha nny Besselink
'l'i neke Beyen
,Jok e Bul ter
Ma rgreet Eichhorn

HET SECRETARIAAT MELDT
Anneke Hartman
Helma Fehres
Jolanda Kon i ng
Jo de Kort - Koolen
Willy Lensen

16. 4.46
2. 8.46
20. 9 . 46
17. 5.48
12 . 8.44
-2-

22.11 . 42
21. 2.46
1. 9.51
21.12.32
9. 3.49

9. 1. 48
27.12.53

Rina Mica
Carla v.Polen
; .. ., . '

·., .···. :

',.

"

..

.

Ineke Reynen
Emmy Schaap
Marijke Visee
.

.

. . .. .

.

Bovengenoemde nieuwe leden zijn · àl irige je Id
en
zich al helemaal ingeburgerd . hebben in Atmodes • .
Nieuwe

d~~a·t~urs/l~ic~s:: L·-.v~~~m~n, . Hr.K~oe.se,
.M.$po~~r,

WlJ

29. 3. 1+4
13.11.47
28~ 8.52
vertrouwen, dá t zij

Hr.L.We1tèr·, Hr.v.Thiel,

J.Geursen.

Bedankt als lid:
P.de Jongh, I.de Groot, L.Veerman, I.v.Schaik, I.de Bruin, L.Smit, T.v.d.Goes,
H.Soomer, M.Soomer, W.Walbre~ht, I.Geursen, - A.Wernik, I.v.Abs, J.v.Abs.
· · ·- --- ··-···

Training:
's-Woensdagsavonds Floraschool - Florapark
6.30
7.30 uur jeugd t/rii.-- 14· jaar
7.30 - 9 - uu~
we~strijdploeg
9
- 10 ~ur
nieuwelingen v/a 15 jaar.
's-Zondagsmorgens:
buitentraining CIOS - alle groepen vanaf 11 jaar.
Verzamelen 9.45 uur Kadervormingscenj:;rum aan het Houtmanpad, vanwaar we ~
zamenlijk naarhet CIOS vertrekken.
._
.
Niemand mag zich zondér leiding op' het CIOS begev.en, 'dus dit , houdt ook in, ·
dat niemand rechtsstreeks per fiets naar het CIOS gaat.

________ ,...._
Verslag der Algemene Ledenvergadering gehouden op 26 september 1963 in de
kantine op het sport veld aan de Kleverlaan.
Totaal 42 leden, donateurs en belangstellenden waren aanwezig.
De vergadering werd om + 8 uur hartelijk we lkom geheten door de voorzitster
Mevr.M.A.Ineke-de Vos. De notulen van de vorige algemene jaarvergadering werden voorgelezen en door
de vergadering goedgeke urd.
Ingekomen stukken:
Van 10 leden moc.Jµ.~-..wij bericht van verhindering ontvangen.
Mevr.Ort, die tot haar spijt niet aanwezig kon zijn, gaf hiervan kenniq door
onderstaande brief, welke opwekking wij ten _zeerste op prijs stelden.
Geacht bestuur, beste meisjes.
Tot mijn grote spijt kan ik dond e rdagavond niet tegenwoordig zijn
op d e ledenvergade ring v an "ATMODES".
Ik wens bestuur en leden een goede, tevens gezellige vergadering toe, met
vele nieuw e plannen in het vooruitzicht. Want meisjes het gaat goed me t
Atmodes~ Houden zo!!! Bedenkt, dat de oudere meisjes ook WBer eens v ervange n
moeten worden doqr jongere atleten e n dat daar goedm bij - zijn weet ik uit
goede bron!! Maar - succ es vraagt seri e uze training. We moeten straks in
de 2e klas kome n hoor!
Ik wilde we l, dat e r wat meer oud e rs v a n hun belangstelling blijk ga v e n, want
heus, als ook thuis enthousiasme en medeleven is voor de sportprestaties van
hun docht ers , dan is de a nimo al voor 80% gewekt. En voor de andere 20% zorgt
het bestuur wel •••• ~
Daar ligt belangstelling genoeg, voor i e d er lid, van jong tot oud. Ieder wordt
in haa r kwalit e it g e appreci ee rd a ls -h e t e nthousiasme er maa r is, wat ook
pr e ttig i s voor ee n se r ie u ze t ra in e r, die g r aag zi jn k r a cht e n e n a dvi ezen
geeft, ma~r 4an ook: trouw e opkomst op de t ra inin g sda ta~ •••
"ATMODES" he e ft nog een beteke nis:
Aan het t raine n Ij_e isj e s; op d e Br e s voor:
"ATMODES"
Me t vri e nd e l i jke g r o e t e n ,
3
Me vrouw Ort.

Nadat de diverse jaarverslagen werden voorgelezen en door de aanwezigen
akkoord werden bevonden, ging men over tot de bestuursverkiezing. Daar er
geen tegenkandidaten waren voorgesteld, bleef het bestuur ongewijzigd.
Voorzits;ter: M.A.Ineke-de Vos, Mr.Jan Gerritszlaan 15' , H'lem. tel: 60761
Secretaresse: L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem.
Penn.meesteresse: W.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502 zw, Haarlem. tel:
Wedstr. secretaresse: B.v. Polen, Junoplantsoen 92, -Haarlem.
Commissaresse: M.Hessels, Kortenaer9traat 27, H'lem. tel: 40260.

36910

Het bestuur heèft voorgesteld de huidige contributie te handhavt?n, waarmee
de vergadering akkoord ging~
\,

De commJ.,ssies werden na goedkeuring door de aanwezigen als volgt samengesteld:
Kascommissie: R.v.Drunen-de Vries, L.Plugboer, A.Pennarts.
Techn.Cpmmissie: M.A.Ineke-de Vos, B.v.Polen, H.Joacîm.
Ballotage commissie: M.A.Ineke-de Vos, P.Hagtingius-Verkerke, E.Ort.
Hierna volgde de uitreiking van de verschillende. bekers:
Lidy v.d.Eem mocht dit jaar de "Atmodeszuil" in ontvangst nemen voor J:iaar
trouw trainingsbezoek.
Wederom werd aan Ellen Ort de ''Ineke-beker" overhandigd voor de beste seniorenprestatie nl. haar 6.18 m. op h~t - i~~äpringen.
De "Prestatiebeker" mocht Jos v.Duffelen weer in ontvangst nemen voor de
beste juniorenprestatie nl. haar 12.1 sec. -op de 100 m.
Zeer" verrast waren de voorzitster en de penningmeesteresse over de bloem:en-hulde, die zij van de jongere garde van het bestuur in ontvangs:t mochten
nemen.
Ellen Ort vroeg ook het woord en bóod de voorzitster een foto in lijst aan
voor de steun, die zij tijdens en na haar blessure van haar mocht ontvangen.
Na de rondvraag werd de vergadering om

9.15 uur gesloten.·
L.v.d.Vosse.

-~-:--- ·-----

JURYCURSUS
Op maanciagél_vond 28 oktober zál de jurycursus in Haarlym aanvangen,
welke gehouden zal worden in de kantine van het sportveld aan de Kleverlaan, aanv~ng 8 uur. Als docent Zal fungeren de Heer Koelemeij uit Alkmaar.
Deze cursus om-\ra t 4 maandagavonden', dul lOopt t/m 18 november.
Diverse balîngstellenden hebben zich al opgegeven, doch wij verzoeken degenen, die~nog niet hebben gedaan en hie-rvo.or interesse hebben en-'_de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, dit alsnog per omgaande te doen.
Ouders van onze leden, wij hopen ook op U te mogen rek~nen.
fö_:=t Ine 1::2
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DE NATIONALE SPORTTOTO
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,l \/HNog steeds kunnen wij nieuwe totoklahten gebruiken.
1 je omgeving af, vraag vr-i enden, familie e~ kennissen, of ze
·
Atmodes willen steunen dobr via onze vereniging deel te
nemen aan <le voetbaltoto.
1-'~-"-lr-"'1.tc->::reng je een lid aan, prachtig; twee leden, fantastisch!!!
=--"--------maar voor 3 nieuwe totoleden ontvang je een prachtig vêr-zilverd atletieklepeltje.
Registratieformulieren bij het bestuur verkrijgbaar.
\/\:
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ATTENTIE:
De formulieren worden door onze speciale pools_ervic e-dienst aan huis opgehaald.
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Alleen met onze contributie kunnen WJ..J alle onkosten
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a~le mani~:en onze;.;: ~··._.·y_·.·. ~
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niet bestrijden, daarvoor
chten _wij OJ?
.•-.__:_,_·.:_._
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,_;.[ ' .:·
kas te versterken. De PersilemmertJ esac tie is daar een van. ·•
->. / ::r;;··/ " .:•.·-·_·. _.,_i":__ .. ....·_:
Gebruikt je moeder, tante, oma of ee n van je kennissen een
,é:<-~~~- '.:;:.>:'.:;: / -< ->~
Persilprodukt, vraag dan of jij dan de emmertjes voor haar / -:%i:>: . . · · ·{ :-,•,
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..·-.::~< .. <<;._
·_~/•!'~ "< -:;,,+.>::::.
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mag sparen.
Op ingeleverde kaarten - k~h men theedoeken of keukèndoeken'gratis bekomen, terwijl men tegen bijbetàling divèrse mooie voorwerpen zeer voordelig
ip_ 9ezit kan krijgen.
~1fl Met deze a ctie wordt Atmodes gesteund, want d e kas ontvangt voor elke
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Volle k aarten kunnen bij Ria Ineke worden ingeleverd.
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GEBOR.EN":

PÈRSONALIA
Marcel is de l e uke jongensnaam , die de . zoon van de Heer en Mevr .
Bunck-van Belle bij zijn g e boort e kreeg . Ab en Jen, het is we l
laa t, maar van hart e pro fi cia t.
Petra heet de dochter van Jan en ·Eef Deutekom-van der Goes. Ook
voor dit trqtse oud e rpaar onz e hartelijke.gelukwensen met hun
eers t eling.

ATMODES-HAARLEM HUWELIJK:
Op 30 a~gustus tog e n Cobi Dikkeboom en Jaap Kan naar het stadhuis
om elkaa_r ee uwig trouw te belov e n. -Luitjes van a lle groen-wit ten
heel veel ge luk.
GROETEN:

Van Mari jke de Boer-Hart stra ontvingen- we uit Purme r e nd, wat haa r
te genw oordi ge woonplaats is,een geze llige brief, waarin ZlJ ons
v eiz ocht aan alle bekenden groe tf~s over t e brengen vab haar , Kees,
Ke es je e n Anja, aan welk v e rzo ek wij gaa rn e voldoen.
Bedankt Marijke voor je s chrijven, fijn , da t je alles , wat de club
betreft, trouw volgt;
Uit Zaandam kregen we een prettig geluid te ho~en v2n Annie
Burger-Bakker_, di e ons f e licit ee rde me t d e s ucc esse n v a n onz e
we ds trijdploe g , e n d e g roe tj es voor alle, aan haar beke nd e Atmodinnen . Annie , je zie t het, aan je verzoek h e bb en we natuurlijk
gevolg gege ven~ van ons de h a rt elijke groeten terug .

Bedankje:

'

Va n de He er en Mevr.Kan-Dikkeboci~ ~ntvingen wij een bedankj e voo r
d e b e toond e b e l à rigstelling bij hun huwelijk.

ZIEKENHOEKJE: Be tty Bijvoets is in de dependance van h et Eli sab e thgasthuis
opgenomen voar h aar hoofd . De Atmodessc h a r e heeft haa r een
kaar t ges tuurd, maar h et z ou toch we l ee n s aa rdig zijn, a ls
zij ee n c l ub genote op bezo ek kreeg . Zij ligt zaal 9.
Be tty, wij wensen je een spoedig herstel to e en tof iiens van
a lle Atmodinnen.
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VAN DE PENNINGME-ESi'ERESSE

Zoals aan ~eder zp langzamerhand wel bekend is moet de contri~
butie op de training worden voldaan, daarvoor kun je elk trainingsuur bij
mij terecht. Toch zijn er nog steeds meisjes, die hoewel ze regèlroatig trainen achter zijn met het clubgeld~ zodat ~k verplicht ben ze achterna te
rennen, wil ik het geld binnen krijgE?n.
Maar werkelijk dames, di~ is nu afgelopen. Ik heb me~ pools opT
halen, donaties innen, clubblad, · broekjes naaien, gewone bestuurswerkzaam~
heden, plus mijn huishouden, al zoveèl te doen, dat mij echt de tijd ontbreekt, om bij jullié thuis de contributie te halen.
Laten we het volgende afspreken: Je betaalt op de training, ben
je ondanks herhaaldelijke waarschuwingen toch achter, dan zullen wij maatregelen moeten nemen.
Ik vertrouw er echter op, dat het niet nodig zal zijn en dat alle
Atmodinnen in het vetVolg niet alleen aan hun rechten, maar ook aan hun
plichten zullen denken.
Kun je door ziekte of stud-ie > tlj de lijk de training niet volgen,
bel o-f schrijf me even, _dan wordt het ~1a tuurlijk gehaald.
Wil v. Opzeeland, Leidsevrt. 502zw.
Tel: 36910; Giro: 207689.
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CLU'BKLEDING
" '

Clubbroekje :'Spikeszakje

f 2,75

Embleem
f 0,85
A voor op je trainingspak GRATIS

J0,60

Alleè te bestellen bij Wil

TRÀININGSPAKKEN
-Denken jullie eraan· bij het aanschaffen van een nieuw traingspak,
dat ons groenTwitte pak vervangen is door een geheel groen pak met gro~n
wit gestreepte boorden) met eveneens een A op de rug.
Deze pakken zijn met 10% korting verkrijgbaar bij onze adverteerder:
Sportmagazijn Gretha de Bruyn.

------'" '! -..J.SPORTUITWISSELING HAARLEM-0§.NABRÜC~ 14-15 september 1963!.
Allemaal waren we aanwezig op die prille zomermorgen van 14 sept.,
het wachten was al-leen op de ~r~~idente -_ Vàrt , "ATVJODES",
die - zo bleek achteraf - moeilJ_Jkheden had met de
prijze'n-mijnheer, dié ronar niet uit de doucre wilde
~ ~J/ '1~~
komen. Gelukkig was hd ~üe : .~ de Heer de Graa f , · d:::. 0
Î 6~?~:::, ~\,
uitkomst bracht en zo kon_ het ge~eur~n, dat we ·-om
l~:Ï
half negen oostwaarts koerstm, richting Teuge.
f
r~
.
Ach, het was allEtmaal nog e~n beetjè onw~nnig,
\ ~. _
~~)j '\?.f ~ f
maar in het pretpark, onder het genot va_n een kopJe
\ L'~·; (
/,~.:.>,;~( 1
koffie - we werden bediend door 2 watervlugge _obers J V
·~
'V'
\
kwamen we een beetje los en de ste mming k wam er in.
-:l
~S,-·/,~~;/•. '?
_,,,.,;
Onze eminente chauffeur Leo Kors hield echter
.....~::___~~ ,.,,.,,.,..,.
de klmk in de gaten, zodat wè ke::rig op ti j d circa 1
,_/~
uur bij het sportpark van Osnabruck arriveerdm. Dat sportpark mensen, om
te zoenen!! ! Kleedkamers, douch e s, ma ssagekame rs, alles even praktisch,
vóór de kleedkamers een overdekt tegelpla teau met banken, een pracht van
een sintelbaan, omzoomd door hellend gazon~ stenen tribunes, er boven het
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wedstrijdsecretariaat, geheel van glas, dat niet a~leen h e t uitzicht had
op de sintelbaan, maar ook op de bijvelden , mët . ëoiilplete accomodatie .
wedstrijd zelf begon met een défilé van de deelnemende ploegen,
Haarlem, OsnabrÜck en een Engelse militairenploeg, omlijst door marsmuziek van een Schotsekapel. Onze ploeg voor deze stedenuitwisseling gekleed
i n een rode broek en wit shirt met het embleem van de stad Haarlem, maakte
een zeer verzorgde indruk en terecht mochten wij daarvoor een welgemeend
compli ment van d e Heer Sèhirme r in ontvangst nemen .
Hoe de wedstrijd verliep lezen jullie eld e rs in dit blad, alleen wil ik opmerken, dat er wat dë dames betreft geen tegenstand van betekenis was, zodat we alweer zien, dat, al hoewel je beschikt over een prachtige oefenge leg~nheid, je nog niet direct een goede ploeg op de been kan brengen.
Na de wedstrijd werden er e e n 20 t a l jonge ns en me isjes ond e rgebra cht bij ple e gge z innen, terwi jl d e r es t, 2 7 man/vrouw in een jongensinternaat werden onderge bra cht. We rammelde n van de honge r, he laa s om half acht
kun je geen warm eten meer verwachten e n we moesten onze maaltijd doen met
brood, tomaten en uien !
Vlug opknappen, dan enige me isjes opgehaald en toen dansen maar
jongens, gelegenheid t e. over in OsnabrÜck !!! De nacht was ni e t zo . jong meer,
te e n wij, met d e h e l e groep int e rnaa tswaa rt s to g en . We li e p e n op onze we nkbra uwe n •. Ans li e p t e s t untel e n op haar ho ge h a kj e s , h aar e n e b een wee s naa r
Be rlijn, d e a nd e r e ko e rste richting Tirol 1 ma a r we zijn thuis g ekome n, zij
het ten koste van veel blaren. Na veel vi j ven en zessen konden we eindelijk
het moede hoofd neervlijen, echter voor kort, want om 7 uur r a telde me daar
e e n bel, di e ons de stuipen op h e t lijf j oe g , kwart ov e r z e v en rateld e da t
ding no g ee ns, terwijl e r t e n ove rvlo e d e nog ee n me vrouw me t h a a r hoofd om
de k ame rd e ur k wam om t e kij ken of we· ui t be d ware n .
En ,:i.l s j e nu de nkt, da t we me t slape rige hoof de n aan h e t o ntbij t
z a ten, heb je het goed mis, de dames waren juist opmerkelijk fit, slechts
enkele heren hadden, wat we in de wande ling noeme n, e en k a ter. Ik zelf had
totaa l geen st e m, maar dat kwam omda t ik -in d é .bus te h a rd " Holla nd" had
g ero ep e n! ! !
Om 11 uu r t roff en we e l kRar bij h et prac htige " Rat h Ru s" v a n Osnab r Üc k , waar we offic i eel w e rd~~ o ~f va n ~eri d66r de Beer Sc h irme r, t e r wijl d e
Heer de Graa f, ·n amens Haa r lem ee n dankwo o rd sprak vo or de pret t ige ontva ngs t
in Osnabrick. Daarna volgde ·een r~ndgang door h e t st a dhuis, maar of het nu
kwa m door de warmte of - door h e t ·gera t e l va n de Duitse gids, maar enkelen
van ons vie l e n zo maar in slaa p.
Te rug in ons "hot e l" wer d de warme maalti j d, die u i tst ekend wa s,
a lle eer aan gedaan en omdat ons nog maa~ wein ig -t i j d restte , b l e v e n we i n
d e tuin van het in t ern aa t en vlijden we ons op h e t h eerl ijk zac h t e gras ,
t erwijl een aantal jön gerfs ërt ·meisjes op h ~ t balkon een zóniîëbad t raèh tt en
t e n e men. Ik z e g trachte n, want h e t we r d , t ot grot e hila riteit d er gazonligge r s ee~ wa t er b al~ ë t ! !!
Veel t e gauw was h et drie uur, het t ijd·s tip v an v ertrek e n h o e
di ch ter we Haa r lem nader d e n, des te meer deed d e v ermoei dhe i d zich ge lde n,
alleen ach t e r i ri de , b u s wa r e n enige onverwoestbare j ongelu i, di e van Arnh em
tot Haa rlen als maar moppen tapt e n , Max Tailleur was er niets bij .
Ondanks verk eers opstoppi ngen war e n we d ankz ij Le o k e u ri g op ti j d
i n Haa rl em en de t rip naa r Osna br ück was wee r v erl ~d e n ti j d .
Res t mij n o g te v e r melden, dat het weekend v o o r 100% gesl aagd i s
e n aen ieder di e h i er aan h ee f t meegewe r kt onze hart e li j k e dank .
Mij n heer en Me vrouw de Graaf z i jn we z .e e r erke ntelijk , da t ze
d e trip hebben meeg e maak t en v6oral ho e z e tijdens de we dstrijd ijun b e langst e llin g voor de a tl e ti ek li e t e n blijken .
Ook Le o, d i e n i e t all een als chaffeur, do ch o ok als sport v rie nd
mee gi n g ee n ~ luim op j e ho ed vo or ~e wij z e, waarop j e d e l eidi ng ge holpe n
he bt, h un sc h aap jes bij e l kaar t e houde n .

De
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.Aia.n de OsnabrÜck
gangers
van "Atmodes": wat hebben julie Ria en miJ verrast, niet alleen door de geschenkbon-;- döch meer nog door de welgemeende
en hartelife speech op de vergader:ing.
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PENNARTS IN. HET ZONNE'lJE

Ans Pennarts is als winnares sprintdriekarrip B klasse te Amsterdam met foto in de 1-thletiekwereld in het -Zonnetje gez,et en ook
WlJ w~llen ~ens de schijnwerper richten op deze Eportieve en
prettige -clubgenote.
Ans, die· als C meisje bij ons kwam, trainde ge-regeld, 'deed aan
wedstrijden mee zonder op te vallen, won praktis.ch nooi't, maar
ging stug door met trainen.

Vorig jaar als laatste jaar juniore, deed ze het aardig, won
af en toe een medaille, doch haar prestaties - waren niet om te gillen. Ans '
bleef . echter trouw en in fensief trainen- en ·-z-±e dit jaar begon ze _op te vallen_, _al haar prestaties gingen met sprongen omho~g • . Ze .werd 3-voudig B kampioè:ne, 5e op de '400 m. tijdens de Ned.kampioenschapperi:
··
,.
4e tijd,e ns de Ned.kampioonschappen vijfkamp
"·
A klassèr n~ haar 3e hordenwedstrijd
A klasser na haar 1 e" 400 m. wédstrij q
A klasser op het hoogspringen. '
Een goede veel~ijdige, ma~r ~ooral bes~heiden atlete, waaraan
trainer,, pestuur e n de gehel_e ver_eniging veel p;Lezier bel~eft.
" Onderstaand een staatje met de ' diverse verrichtingen van Ans
in '. de loop der-- jaren en _daaruit kun je 1-ezen., dat het. helemaal geen bij-zonde_re . prestaties waren. Tientallen- jeugdige atletés komen boven deze
prest~ties uit. Maar zij is een enorme doorzetter en dahrdoor is zij tot
het peil van nu gekomen, wat voor haar een grotere prestatie is, d~n voor
iemand die het echt mee gekregen heeft · én daarom Ben voorbeeld genoemd mag
worden voor vele atletes.
C
B
Seniore
1963
1 958 - .:!.221.

m.

60
80 m.
100 m.
200 m.
400 m.
8oom.
ver
hoog
discus
speer
kogè1(2)
(3)
(4)
80 m.H.

9.6
11.7

11.2
13.5

13.27.5

12.8
26.1

4.73
1. 4o
17. 1 9
26.10

2. _3 0.1
5.29
1.48
27.30
25.81

60~5

4~30

1.23

4.62
1.35
25.24
21.82

4.45
1 . ·31
20.79
20.11

4.75
1.30
21.74·
25.29

9.37
8.68

9.40

-----------EEN TOTOKLANT DOOR ELK LID
BETEKENT EEN KAS WAAR GELD IN ZIT
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9.76
12.3

EISEN TOKIO
Een heerlijk geluid, dat we jullie kunnen laten horen is, dat onze
Ellen Ort als voorlopige kandidate in de ploeg voor Tokio is opgenomen.
Dit impliceert echter niet, dat zij wordt uitgezonden, dat· hangt van
haar prestaties in 1964 af.
Wij feliciteren onze sympathieke clubgenote echter van harte met deze
voorlopige verkiezing.
De eisen, waaraan 3 kèer moet worden voldaan-van 1 oktober 1963 tot
30 september 1964, zijn als volgt:
hoog
ver
kogel
discus
speer
5-kamp

100 m.
11.7 sec.
200 m.
24.2 sec.
400 m. 55.5 sec.
8 00 m.
2. 08. 80 m. H~ 11.- sec.

1.70 m.
6.-- m.
15.- m.
50 m.
51.- m.
4500 pnt.

----------.1

VAN HET WEDSTRIJDFRONT

Ot.T

JE

Engeland - ~ederland 13/14 september 1963.

Tijdens deze wedstrijd, die door ons land dik werd· verloren liep
Ellen de 200 m. in 24.4 sec. en werd derde op de 100 m. in 12.-sec.,
sprong 6.- m. ver, hetgeen haar een twe e de plaats opleverde.
Verder laat ik Ellen zelf aan het woord over haar belevenissen tijdens deze
trip.
Laatstè landeno~tmoeting in Engeland had ik een leuke gezelli~e ontmoeting~ Ik liep öp _het veld en ineens uit de toeschouwersmenigte een kreet:
ELLEN - ELLEN ORT - HOE HOE-!!! Ik probeerde te ontdekken van waar ergens
die kreet kwam. ROE HOE - van Atrhodes - dag!!! werd er weer gebruld. Ik zag
een meisje staan met een wit sjaaltje, maar wie het was, wist ik niet.
"Dag", riep.ik toch maar terug.
Ik ging het stadion uit door de deelnemerstunnel, maar ik was nog niet ver
gevorderd of opeens sprong er iets recht in mijn hoofd. Ik rende terug.
Ik wist al wie het was.
"Hé, hallo", riep ik, kom eens onder de tribune. Ik we~t niet, · hoe ik bij
je moet komeri'f ~ Het was een iroot si~~{on en dan is het moeilijk te bepalen in welk vak de mensen zitten. En nog geen 5 min. later ontmóette ik onder in de tunnel: Anneke Jonker!!
Geen steek veranderd of wel eigenlijk, ze is aangekomen: "2stories",
zei mij niks; maar 18 pond.deed me eens extra kijken. Ja, die heerlijke
cakes, ik kan het niet helpen, verontschuldigde ze zich.
Van de wedstrijd had ze niet veel gezien. Alleen het laatste nummer de'estafette. Ze was ·wel op tijd ván huis gegaa n, maar het Lond~nse veikeer is intens
druk en de bussen. Ja, die bussen. Eéri misten zé (ze was'met 2 vriendinnen),
doordat ze té laat bij de halte stonden. Toen ze een po6s gewacht hadden
moest Anneke naar een zekefe plaats én n et in die tussentijd, hoe misselijk
kwam bus nr.2. Zodat ZLe ook die niet konden nemen.
Maar en dat mocht ik niet vergeten, aan heel Atmodes de nartelijke groeten.
Anneke is nog : niets veranderd - hoor- nog steeds dat gezellige lachje over
zich en even vrolijk en opgewekt
op de trainingen.
Meedoen aan een landenwedstrijd betekent nooit alleen maar lopen,
springen of werpen. Natuurlijk is dat wel de hoofdzaak en moet je je er
volledig op instellen, maar na de wedstrijd komt er toch nog een staartje.
Dan is het niet erg meer of je laat naar bed gaat, of je gaat feesten en
dat je eens flink de bloemetjes buiten zet.

als
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Er gebeurt dan ook . altijd van -alles, waar je·nog ' tijden over kunt lachen ,
nadenken en gniffelen. ·
Zo was er eens een gluurder • •••••••• ~

\

/

Een lange, enge gebrilde Brit, een lange afstandloper, een eng wit jongmens. Hij gJ,u1îJ'.'d.e:ro.:ver zijn
brilletjeT••••• naar mij n.b. Hij wilde toch niet
dansen met mij ? Oh, help, doodeng.
Ik draafde-dan · ook vlug tussen de dansende menigte
~
door naar·een aangrenzende kamer, waar je wat kon drin•
ken. Mijn oOg viel ep een· bekende Ned •.hoógBpringer
· ~
·
een verloofde jongeman, met de voor mij vertrouwde
naam Harry. Dat werd mijn redè.er. "Red me .van mijn
schaduw"! riep ik. Want hij was inderdaad weer achter me aan gekome •
O, is dat alles, kom maar hier, ik bescherm je wel!" We begaven ons tussen
de dansenden. Gluuroog rriee. Hij kwam iïàast ·me .in eeri krüi.gspel staan, maar
de redder in de nood werkte zich met goed elleböógwerk er tussen. Maar
Gluuroog (echt Engels) bleef volhouden. Tken was er maar ~~n oplossing.
Wij gingen de zaal uit •••• • in een sc'hemérig deel van de gang zou hij me
omhelzen om de vent te . doen verstaan, dat · hij tOch echt"too late"was.
En net t~en de Engelse terrier weer een toenaderingspoging zou wagen, omhelsden wij e .l kaar. Maar. : • • • • daar was opeens de leiding. "Hè, wat is
dat nou ••• Ellen? .jij bent verlo~fd en jij Harry, wat vind ik dat flauw."
We moesten natuurlijk h~t hoe en waarom v~n . de~e reddingsaktie uitleggen.
Leiding af.
Het feest was voorbij.
Ik stond in de gang, de gluurder han ik niet meer gezien, tot opeens: staat
hij daar voor me en zegt notabene:"Thank you for the nice evening".
o, Engelse engerd, hoe kon je!

.

.

21 juli Reg.wedstrijd te Beverwijk
Nieuwe club.records: speerwerpen Greet Versterre-vTZelm
400 m. Ari~ Périnart~
.
4 x 100 m. estafette
Evenaring ~erspringen Ellen Ort.
Ans en Betty probearden het op de.ze dag op de 400 m. Ans werd
eerste in de prachtige tijd van 60.5 en promoveerde naar de A klasse.
Tevens werd zij clubrecordhoudster op dif nummer. Greet stelde haar speerrecord veiliger en bracht dit op 37. 37 m. Elle,n evenaarde haar record op
het verspringen met 5.92 m. De 6 ~. zif er nu - ln~
.
Een prima pre sta tie lev.erde ook Janny: ZwanenbuTg door met de ronde schiyf
29.31 m. te werpen en 2e te worden. Met een betere techniek zit je zo aan
de 35 m·. · Betty, Janny, Ans en '.E1·ie·n verbeterden het 4 x . 100m. record met
o,2 sec •

.

100 m. A 1 E.Ort 12.4 sec.
400 m.B/C/D 1 A.Pennarts 60..5 sec.NCR
B.v.Polen 66 . 3

D.

3 J.Bulten 7.67 m.

100 m:.A J.Zwanenburg 14.1

10

1 E •.Ort 5.92 .rn. ECR

"S12eer A 3 G.Versterre 37.37 m. NCR

c

G~Hoenderdos

32.12 m.

Discus D 2 J.Zwanenburg
4 A.Pennarts
6 M. den Ouden
7 B.v.Polen

29.31 m.
26.70
24.11
23.81

Discus·

Kogel ~ 2 M.den Oud~n 10.~1 m.
Kogel

Ver A

1

Disc~s . D · 8 G.Versterre

13 J.Bulten

23,65 m.
21.95

4 x 100 m. estafètte: Betty, Janny~
An s en Ellen 50.8 sec. - eerste~

' ~·

9 juli Avondwedstrijden

te - Am~terdam .

Elleri en Ans zouden voor het eerst e ens hun krachten . beproeven op
de 80 m. ~orden. Ze werden met ruime voorsprong 1 en 2 iri resp. 12.1 èn
12.8 'sec. en deze tijderi. bete.k end-e.n pro motie9 naar de A en B klasse.
Ans s:prong 1.42 m. hoog en we!l?d 2e. Betty maakte 14.1 sec. op de 100m•
en kon 'niet hoger komen dan 1.17 m.

16 juli Leidse estafette kampioenschappen
Nie~w clubrecord 4 x 200 m ~

Onze 4 x 100m. ploeg bestaand e uit Jos, Mieke, .ADe en Ellen liep
een subl:î,;eme ·tijd van 48.8 sec. en werO. e n e e rste voo.r Ce lebes. Helaas
moest onze ploeg wegens een foutiev e wi s sel gediskwalifice e rd worden.
Pech; dames, maar.het komt er heus nog wel e ens uit.
Betty, L6tty, Ans en Ellen de 4 .x ~00 m. plöeg·vo r mend, werden 3e
achter C'eleb ës en Bata-,fen in ·1' .48.4, h e tge e n èen verbetering van: hef óude
record beteke nde van ma~r liefst 1.8 s ec. Huld e dam e s .

20 juli Werpm e erkamn Rotterdam
Greet Hoenderdos, heel alle e n n aa r ~ ott e rdam getogen legde in de
C klasse beslag op de 3e plaats. Na ~ np mmer s zat het er dik in, dat ze
eerste zou worden, helaas het speerwerpen wilde ni e t.
Kogel 9.60 m.(1/2), discus 32.73 (1), s pee r 20.86 m. (5) .

21 juli Nederlan d- Fre:nk:rijk te Den Haag.
Jos van Duffelen, onze verteg e nwoo rd i g s .ter . in de Nederlandse ploeg,
kon het tegen de inelle Franse meisj e s ni et bolwerken. Zij werd 3e in
12.4 sec. Zij maakte deel uit van de 4 x 100 m. ploeg, die met 48.- sec.
een nieuw Nederlands record vestigde. G e felicit~~rd J~~ ~

28 juli Ned. B-kampioenschappen Arnhem
Nieuw clubrecordMarinn d e n Ouden ko g el 11.15 m.
Een kl~in ploegje B klassers trokken ~.l.v. Ria en Harry naar Ar~
hem om te strijd~n om het kampioenschap in die k lasse.
Ans werd maar liefst 3-voudig B kampioene e n wel op h e t verspringen 5.29 m.,
200 m. in 26.1 se.c. en 80 m•. horden in 12. 3 sec. en ZlJ ve-rbeterd-e op
deze nummers haar persoonlijke records. Op de 8 0 m. horden promoveerde _ zij naar 'de A Klasse.
Betty kon op het verspringen niet v~:r:'(j,e r komen d~an 4._92 m.,- dit be.tekende een vijfde plaats.
Marian 'den Ouden had veel strijd en vrer d 4e, maa r kon me t. haar 11 . -15 m. _ _
met de kogeY toch het genoegen sma ken he t clubrecord t e h ebben verb~ter~,
dat met 11.01 m. op , haar naam stond. 11

28 jul_i Oost-Duitsland - Nederland
Op 3 verschillen.de. pJ.aatsen waren Atmodinnen aan het strijden, waar
onder El;:Len te Weimar. Met 24.5 sec. werd zij · der.d e op, de 200 m. Je komt er
weer lekker in, Ellen!!

28 juli jeugdwedstrij~ te Amsterdam
Na een overwinning in haar serie in 12.4 ~ec. moest Jos v.Duffelen
voor de finale verstek laten gaan, daar ze kampte met een onwillige dijbeenspier. Mieke Sterk, die via een serietijd van 13.- sec. en een eerste plaats,
ook in de finale kwam deed het prima en werd derde in 12.5 sec. (windvoordeel).
Janny Zwanenburg maakte 13.9 sec.
De 4 x 80 m. ploeg A/B met Janny, Tineke, Thea.en Mieke lieten 42.3 s.
afdrukken en dit betekende een derde plaats.
Het hbogspringen meisjes A was voor Mieke met 1.45 m. Tineke v.d.Klinkenberg
werd 4e met 1.35 m. Janny Zwanenburg.werd 3e op het discuswerpen met 27.62 m.

4 augustus Districtskampioenschappen te Amsterdam
Nieu~ clubrecord Ellen Ort 11.8 sec.

80 m. horden.

Ja, het sinds .1957 op Nieske Wullems · haar naam staande record van
12.-sec. is door Ellen verbeterd. Gefeliciteerd Ellen! !
Uitslagen:
80 m. horden 2 E.Ort
11.8 sec.
Diebti~ · 3 G.Hoenderdos 31.95 m.
5 A.Pennarts 12.5
Kogel 3 M.den 0ude~10~9~m.
Ver 1 E.Ort
5.21 m.
Speer 2 G.Versterre-v-Zelm 36.09 m.
4 A.Pennarts
5.10
6 B.v.Polen
4.80

ELLE l"l 2X10 en
l\../\ ~

11 augustus Nederlandse kampioenschappen Rotterdam

j=>j () ~~ieuw

clubrecord Verspringen E.Ort 6.09 m.
Speerwerpen G.Versterre 39.92 m.

Onder zeer slechte weersomstandigheden werden deze kampioenschappen
verwerkt. De nieuwe clubrecords van Ellen en Greet mogen aui bi}~onder aangeslagen worden. We hadden een nog niet gekende de~lname, n.l. vier, doch
jammer was het dat Jos nog steeds last van haar been had, zoda t wij het beter vonden haar inschrijving in te trekken.
Ellen dus 6.09 m. ver, een e~rste plaats, een nieuw clubrecord en een
prestatiebeker voor de beste damesprest a tie.
Greet mocht ook het ereschavot b~treden, want zij legde met haar 39.92 m.
beslag op de 3e plaats. Ans Pennarts als d e butante op de Ned.kampioenschappen werd 4e in haar serie op de horden in 12.6 sec., doch wist via een
keurige 61.9 in haar serie 5e te worden in de finale met 62.9 sec. op de
400 m. Ellen legde de 100 m. in haar s e r i e a f in 11.8 sec. en zij wist met
11.6 sec. (windvoordeel) kampio e ne van Ned erland te worden. Op de 200 m.
moest zij de eer aan Tilly v.d.Zwa a rd l a ten. Tijd 24.6 sec .
12

80

60 m. C. 2 I.Jongert 8.5 sec.
hoog D

m. B

4 Y.ir,d oKerkhof 1.20 m. ED:;:(

discus A 8 J.Zwanenburg 22. 88 m.
~age~-~

T.v.d . Klinkenberg 11. 5 s.
1 1 .6
A<Scho nh a ge
11.
8
A. Warn a-s
4/5 T. v. d . KJ_inke n.b. 1 .34 m.
1 .19
15 A. Warnas

8 A.Schonhage 8.46 m.
13 A. Warnas
7 . 49

Ver C

6 J:.Jonge rt

3 .8 1 m.

4 x 80 m. A/B 5 Atmodes 46.4 s e c .: Ja!m'y Zwan"'nhur g , ti:-~-Wa.rnä s , ·A .Schonha ge
en T.v . d.Klinke n be r g.

Greet Hoenderdos kwam, za g e n overwon .
Di s cus BM
ho o g
kogel C
1 G.Ho e n de rdom 3 2. 335
1 - 1.25 2 - 10.09

speer .D.
1 - 25,28

Verlie s me t s l e cht s 1 p unt vo o r e: nze _Ncdt:::lanq§e pJ9?_g • . :Ell en k on op
d e z e zware, k l e v eri ge baa:i n ieT- goea· ül:c de voeten k o men e::1 kwam tot 12. 1 s
o p de 1 00 m., hetgeen ee n -3e plaats beteke2de ~nop de 200 m.- moest ze met
d e 4e p l aa t s genoegen neme n in 25 " 1 secc

24 a u g u st us Le iden - Kei:n~_E:-~rlanC:. .,

-

·-

Ni euw jeugdc lubrecór êi
~:e_E'._er 2 Greet Versterre 38 .- m.

100 m. s e n . 1 J. v . Duf fe l e n 12. h s.

1-'he}~e

.S-'ce r.k Vc;r. 5.37 :n .

m
3 0.1..
./ 2 .. -

!.!S2..o g __;_~ ~E--~- 1 :::11.S t er k

1•

Ver jun.
......--

5 .37 NCR,

..

- ~~·

1 M. St erk

o.

200 m. se~. 4 B . v.Pol e n 28~1 sec.
Ver sen.; ·

25 augu stus Reg . wedstrijden Zaandam
Nieuw clubr e co~d Marian den Ouden kogel 1~~40 m.
Daar gaat hij , dacht Marian en ze perste er een ni euw clubrecord
uit en ee:1 ee r ste pJ<'.aJ.::.s :i.c-:. ·l.; ~S j::lassc, G-:::f:';.;l:..c_._ '" çerd ~1 c0r ! !
Ook J a nny Bulten deed h e t met ~aar 9.29 m, n ie t gek. Ze werd 1e·in d e D klasse.
He t is zo jamm ~ r , dat geregeld traine~ . e : · niet bij is.
Lott y kwam tot een 3e ~ J aats met 7.83 m. Betty werd 2e op de 100 m B in 13 . 2 s .
wie r p de ~p ee r 20.9 1 m. ver - 7e pla2 ts: t e rwijl Lotty de 5e plaats opeiste
met 25004 m.
· ~_nt~~9'-t~onale w e ~~?t~-~!.i_d,~21 ~~pè.e n_ _::_Pen ~aag: "_
Nieuw clubrecord E~len Or~ Ver 6 . 18 m.
El len , die met de Haagse ploe g een week mee n aar Londen mocht , deed
het met verspringen fantastisch. Met 6 . 18 m. v es tigde ziJ een nieuw clubrecord en plaatste zich als 10e in het wereldklassement 1963. Proficiat Ellen ! !
1_
3

7 september
60 m.C
I.Jongert
S. Cop

·.

8.9 sec;. ·
8.9 .

E.v.Thi~l

9.-

- R~, g:.je~e?dwedstrij_ den ~eiden

80 m.B
't Hoff .
A. Warnas
E:.Snellens

M.v~

Hoog B
14 T.v.d.Klinkenb.1.31
16· M.v. 't Hoff
1.26
21 A.Warnas NPR 1.21

1 1 .1 sec·.
11 . 8
12, 1

Ver C 1e groep
3 I.Jongert
4~47 m.NPR
7 E.v.Thiel
3.99

Kogel B
14 T.v.d.Klinkenberg 7.89 m.
-1.8 -E .Sne±lens6.13

Ze groep
3 s.Cop
12 L.v.d.Eem

4 x 80

.4 .19 m.
3.47
8

m ~:

E.v.Thiel, A.Warna s, M.v. 't Hoff en
I~Jon g ert A5.2 aec. - 5e •

--=-------

~eptember Fin~le

clubkampioenschappen

M.Sterk _n ieuw cluhrecord mei s jes hoog 1.48+ m.
Nie"uw cluorecor d 4: x· 100 m. 5 0 .4 s ec.

"

Daar ginge n we d.arî t e zame n i n .ee n bu s me t h e t Ams t e rda mse Ams t e l op
naar Oisterwijk, wa,ar de final.e om het kampioenschap 3e klas s e werd gehouden. Het is ons· ge]y~t , _e ers'te ,fe wordep met een ruime voorsprong; mede· dank-zij de s'upporters' die do()r hun a a nvu e"zigheid d e atletes in e e n sfe e r hrachten, di.e tot grotere prestaties dwong•
·
·
· ·
De elneemster s aan d eze comp e titie onz e har te lijke ge lukwe nsen me t di t mooie
r e sul t aa t.
· · · · · ·--···
In h e t b e-gi n va n h e t volgende seizo e n zullen wij mo e t en- s tri j de n om • een plaa t s ·
in de 2e klasse, doch doen we dat met hetzelfde elan als nu in de -Competitiewedstrijd, dan zijn we optimistisch.
Nu de we dstrijd zelf. Er waren bui t e n ,de es_ta.fette, die ook voor ons was, 7
numme rs t e v e r we rken; --me·t - ~ : de elneemst ers· op··· e lk -n umme r. - Di t bra cht ons a llee n al 7 e ers t e p l aq tse_n op . De prima hoo,gsp r ong v a n M. ~ t erk b e t ek e nde een
ge dee lde eer s't e p l aa t s + e.e n ni euw c lubr eco r d , h e t geen me t 1. • 47 m. op naam
s ton d va ri Mary van Du ~fe l e n. Be tty v. P6l e n liep e en fant as ti s che 800 m. door
aan Ans Pennarts te bliJven hangen. Zij verbeterde haar p ersoonlijk record
met maa r li e ft s t 8.7 se c. Jos me t haa r z ~r e pootje li ep t och nog 12.5 sec e n
we rd tw eede .
UI TS LAGEN :
12 . 2. sec • .( 98.9 )900 800 Jn . , 4 A.Pe nna r ts . 2. 30 . 7/768 ( 776 ).
100_;n . 1 E" Ort
2 J . v . Du ff el en 12 . 5
.( 922 )838
, 5 B.v.Pol e n
. 2 . 3 1.• 7 757
Ver .1 E •.Ort
3 M. Ste rk

6 •.02 993 ( 1034)
5 •.01 754 (841 }

Dis cus
1 G. Ho ende rdo s 3 1 . 32 684 (749 )
8 J . Zwa n e nburg 26 . 03 5 63 (639 )
Koge l
1 M.den Ouden
4 G.Ho ende rdos

1-0 • 69 7.63 ( 8 1 4 )
9. 6 1 684 (737 )

1 . 48+ 814
Hoog 1/2 M.Sterk
- - 3/ 6 A.Pe nna r ts1 . 43t 756
Speer
· 1 G.Ve rsterre 36 . 77 801 ( 855 )

7 L . Plugboe r

25 . 76 592

Totaa1 -1 At mo des 12 . 3 93
2 GAC
îü . 840
3 Amste l
10 . 75 9

4 x 100 m. Jo s , Ans , Mi eke e n El l e n 1e in 5 0 . 4 se c . Ni euw clubr e cord.
De tu ssen haakjes gep l aat ste p unt e n gee ft de waa rd e aa ri va n j e b es t e pr es t a t i e i n 1963 . ·
10 sep tember Avondwe ds t r ij de n Amst e r dam
Be tty, Lo t t y , Ell en e"n Ans distric t s , ampioen
r ec ordt i j d va n 1 . 48 . 2 .
14

1+ x

200 m. in de nieuwe c lub-

13 - 14 september Engeland - Nederland
....

-

Het was de - Berste maal, dat Ellen in de la,:r1denploeg verkozen werd als
verspringster en·ze deed hèt prima, want ze werd 2e met 6.- m. De 100 m.
ging er door in i2.- sec. 4e plaàts en de 200 m. in 24.4 sec. 2e plaats, de
be~te 3aar~restat±e.
·
14 september Osn~brÜck ~·Haarlem
Nieuw clubrecord Greet Hoenderdos discuswerpen _34.38 m.
Ver 1 A.Pennarts
2 M. Sterk
3 B.v.Polen

· 1 2. 7 sec • ! !
1 00 m. 1 M. Sterk ..
2 A.Pe~~arts ~ 12.8 NPR

5. 07 . m.
4.95
4.85

80 m.horden
1 A.Pennarts 12.6 sec.

Speer

Discus
1 G.Hoenderdos 34.38 m•. NCR
4 L.Plugboer
27.19
5 J.Zwanenburg 25.57

200 m.
1 B.v.Polen 27.8 sec.
2 L.Plugboer29.3
3 J~Zwanenburg 29~4

Kogel

1 G. _Versterre 39.89 m.
!!

4 x 100 m.: M~de Raadt, M.Sterk,
B.v~Polen en A.Pennarts 51.6 sec.

ZM~dèri Ouden 11.11 m.
4 G.Hoerrderdos 9,79 m.
5 J.Bulten
9.38 m.

Ha~rlem 51 pnt.- Osn~brÜck 30 pnt.

Van de jeugdcompetitie D-meisjes op 14 september mochten wij geen gedetailli~rd~ . uitslagen ontvangen.
1 § sept.e mber Mi t telrhein - Nederland jeugd.
Noi~t~eds met een onwillige dijbeenspier liEp Jos de 100 m. in
12.2 set '.~ ter-echt· werd ze dan ook niet in de estafetteploeg opgesteld.
Na een paar maandjes rust Jos, is het leed . weer gele.den.

22 september Reg. wedstri.iden Wormer-veer.
80 m. B
M.v. ' t . --Hof:f. ..
T.v. d ~-Kli-r}kenb'.
A.Warnas

Hoog B
11.4 sec. , , 4/5 T.v.d.Klinkenb. 1.32f m.
.
M.'v- ~ it Hoff
. ·11 • 7
1.z2t
A.Warnas
~2.1. 22f
1.22-t
I. Jong~rt

Kogel B
1 M.den Ouden 11.05 m.

Discus D
4 G.Versterr~ 25._

Discus C.
4 G.Hoenderd. 31.55
M.~en Ouderi 21.88
Kogel C 1 G.Hoenderd.9.86 m.

28 ~~ptember Niederrhein

Nederland jeugd.

Jos in haar laatste ~edstrijd als juniore werd 4e in 12.6 sec. op de . 100 m.

29 september Ned.kampioenschap vijfkamp Beverwijk
Onder erbarmelijke weersomstandigheden werd deze vijfkamp verwerkt. Onze
debutanten Ellen en Ans deden het fantastisch, want een twoede en e~ri vierde
plaats was hun deel. Het hoogspringen van b e iden was prima, terwijl de vertesprong van Ellen meesterlijk was. Ans liep een goede 200 m. en hordenrace.
15

UITSLAGEN:
2 Ellen
4 Ans

80 m.H.
12.12.4

Ver
_6.20
5.27

Hoog
1.55
1.48

Kogel
9.8?
9.25

200 m.
25.8
27.2

4378 pnt.
3871 "

5 oktober Sprintdriekamp Amsterdam
-,

Ans werd winnares in de B-klasse~ 8 ~en beter re sul taa t als de enige
A klasser. Op sommige plaatsen stond àe baan blank en het was meer waden dan
lopen.
200
B klasse
100
150
26.4
20.2
1 A.Pennarts
13.2
59.8
21.2
28.2
62.9
13.5
7 B.v.Polen

c

klasse
3 L.Plugboer

13.8

21.9

29.7

65.4

D klasse
4 G.• Hoenderdos

15.7

24.4

34.3

74.4

100 m. BM 1 M.Sterk 12.9 sec.
12 oktober Roemeense kampioenschappen.
:Jieuw clubrecord verspringen Ellen Ort 6.20 m.
Een nieuw clubrecord, Roemeens kampioenschap en een baanrecord, dat was
de oogst van Ellen met haar 6.20 m. Met deze prestatie heeft ze de Olympische
limiet voor de eerste maal na 1 oktober gehaald.

ER WORDT GEFLUISTERD ••••••••••
Dat ••••• • Jos v.Duffelen met haar p •••• in het water is gevallen , want
Dat~~···· ze een verslag van Remscheid zou maken.
Dat •••••• Martin •••oo u• o • • •? de nieuwe trainer is voor de jeugd 's-zondagsmorgens
Dat •••••• We nog steeds niet weten, wat de Heer Kaan nu eigenlijk op die
prullenmand (waar hij doorheen zakte) deed in OsnabrÜck.
Dat~····· De uitgave van het clubblad wegens drukke bezigheden van de bestuursleden vertraagd is.
Dat •••••• We copie van de leden vragen voor het volgende clubblad.
Dat •••••• We leden zoeken, die het bestuur willen bijstaan in werkzaamheden
voor de voetbalpool, clubblad etc.
Dat •••••• We nog steeds voetbaltotoklanten kunnen gebruiken.
Dat.~···· Willemien ontbreekt in het ziekenhoekje.
Dat •••••• Ze er wel thuis hoort, want
Dat •••••• Ze moet rusten met een gescheurde spier.
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Officieel cluborgaan der H.D.A.V. "ATMODES". Kon.Goedgekeurd 23 januari 1961.
Secretaresse:
Penningm.esse:
Redactie-adres:
Clubarts:
Girorekening:

L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem
W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502zw., H'lem. tel: 36910
M.A.Ineke-de Vos, Mr.J.Gerritszlaan 15', H'lem. tel: 60761
N.A.O.v.d.Hoeven-Wegener Sleeswijk.
No.207689 t.n.v. Penningm. van "ATMODES".
Bij de Jaarwisselin~
Reeds een dag na Sint Nicolaas las ik een
advertentie, waärin kerstbomen te koop werden aangeboden"
Steeds voórui tzien , zo hoort het en dat is
ook van toepassing op ons verenigingsleven, .
waarin we, · het klinkt misschien . vreemd in ·· - ·•
jullie oren, reeds druk doende . zijn met de .~· ·······
voorbereidingen voor het komende seizoen en
vooral voor de competitiewedstrijden, in welke
wedstrijden we het afgelopen seizoen zulke
fijne successen hebben geboekt.

.-.-

Dank wedstrijdploegers voor jullie gehele
inzet en enthousiasme!

\~

Dank Dr:.v.d.Hoeven-Wegener Sleeswijk voor Uw
fa~ta~tische keuring, waarop de training af-

;. -.

ges t éld . koh wordenJ
Dank Harry voor je energieke leiding_~n. je niet aflatende gEEStdrift om de
ploegen voor te bereidenl
Dank support.ers voor jullie pittige aanmoedigingen op de divers~ 11.jedstrijden.
He( leek .wei , ·."ot --de successen en het enthousiasme afstraaid~n op de gehele
vereniging, want we hebben een machtig fijn jaar achter ons~
Daarom d.a:rkaän iedereen, die dit alles mogelijk gemaakt hebben en het vervult
mij met trots, dat ik vanaf deze plaats als voorzitster van "Atmodes", U
allen prettige Kerstdagen, een Gelukkig Nieuwjaar en een ·· succesvol wedstrijdseizoen toe mag wensen ~
Ria ·, ])1eke-dè · Vos
voorzitster.

HET SECRETARIAAT MELDT
Nieuwe L'e den
Winy Alkema
Ria Harwijne
Johanna Kruijff
Jos Laan

Margreet v.Leeuwen
' Lenneke v.Opz ee land
Yvonne Pras~
Suze Wijnands

3.12.36
23 . 6.44
6. 4.47
22. 1.35

25. 4.46
24. 8.54
4. 7.51

28. 8.41

Wij heten deze nieuw e l eden vaiLh~te '. welkoni en- hopen, dat ze een prettige
tijd bij o_ns zullen h ~p b e n.
"'.
Nieuwe do na tric~s: · Ro salié .Metz, 1iVil. ~1-arsman, J Öha. nna UU~on t; Me vr ~ J ongert,
,,
, ~ Betty. Bijvoets
·
~, ·
·
..... \ .

Bedankt als lid: Rosalie Metz, Wil.Marsman, Johanna Dupont, Joke Butter,
Ellie. ·, Schaap, ..J:<:
:1; n,et PauwL .Ellie··-- · ..Pauw,
.
- ··-- ·- -·· . Betty Bijvoets •
:

-

~ .

~
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., ,-

~
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Training:
Wegens herstelwerkzaamheden is de Floraschool tot A januari 1964 gesloten.
De eerste zaaltraining i~ dus woensdag 8 jantlati:
6.30 - 7.30 uur jeugd t/m 14 jaar. ,
7. 30 - 9
. uur wedstrijdploeg
9
-10
uur nieuwelingen v/a 15 jaé~r~
's-zondagsmorgens:
Buitentraining CIOS -' alle groepeh vanáf 11 jáar.
Vërzamelén 9.45 uur Kádérvorming-sc-eritrum äan hef Houfmanpäd, vanwaar we ~
zamenliik naar het CIOS vertrekken.
Niemand mag zich zonder leiding op het - CIQS --be-geven, -dus· dit houdt ook in,
dat niemand rechtsstreeks per fiets naar het , CIOS gaat,

JURYCURSUS
Het jurycorps van "Atmodes" i 's ' wee'r uitgebreid. De dames Mevr.Ort,
Betty v.Polen-, Lida v.d.Vosse, Gea Vermeéren, Carla v.d.Gevel, Ans Pennarts
en Lotty Plugboer hebben met goed geyolg de· cursus doorlopen. Allen van harte
gefeliciteerd; we hopen het kom-énde weds,.trijq:Seizoen op Uw deskundige hulp
te mogen rekenen.
-} .

DEKASVANATMODESDEKASVANATMODEpDEKASVANATMQDESDEKASVANATMODESDEKASVANATMODES
Maak voor het ni e uw e _ jaar h,et voornemen om ook een extra duit in
de kas fc werpen. Je kunt d i t doen· doO'.r aan d_e volgende acties mee te werken:
Weri
leden voor de Nationale Sporttoto!!!! !
Weten jullie het nog ? Voor 3 nieuwe leden Ontvang je eën fraai
verzilverd theelepeltje. Inlichtingen bij h.et Bestuur.
Att e nti e: De formuli eren: worden door orize speciale poolsèrvicedienst aa n huis opgehaald.
.of ei! l (Ç.
PERSILEMMERTJES
it ' ,\; ~
·spaar persilemmertj e s ! ! ! Op volle kaarten kan men
~
'" · \-·"·ï··"77>
t ·hèe-of keukendoeken gratis krijgen, terwijl men tegen bijbetali~g _
.
div erse mooie voorw erpe n z eer voordelig in b e zit kan krijgen.
{E!~
S•L
Voor elke volle kaaff, die bij ons wordt inge l e v e rd
~
~
ontvangt "Atmodestt f

r:;:;
··~ - -

0,40.

l}u-c

Werf dÖrrn"tï-Tèes/teurs

\~l
~

l-'KO

----

fd
'"'"
n:.
N

"'----

Een prachtige manier ti'Jht je _X~r1p:t,gin~ _ : te s~eunen is het werven van
dontateurs/tric es . Deze betalen minimum 1-3,50 per jaar off 0,35 p~r. maand. _
Het. me.e t toch niet moeilij.k zijn· om voo r deze .bedragen familie e n kennissen
ond_ersteun ende leden v an "A,TMODES " te maken.
.

.

DEK.ASV.ANATMODESDEKASVANATMODESDEKASVANATMODESDEKASVANATMODESDEKASVANATMODES
--

.·

.

.

Ziekenhoekj e A Van Harry, die wegens een flinke angina enige keren v erstek
mo es t laten gaan en na tuurlijk door "Atmodes " v e rw e nd werd met
/t
een fr uitschaal , ont:vingeri wij het vo lgende bri e fj e :
~
Lede n e n Bestuur, h art e lijk da nk voof med e l~ven in d e vorm van

1

6. (\J .

_~~-\~-·.~l-,·_!,n.' ~\J'.-~ ff~·
~i'1-ft

". ...

'' ' '

• :.

\

tL

6'f "(

~~"1~'

handt
en een fruitmand.
Ik begreep
jullie·om
wenk
ene
putte ekeni
µit rigen
deze verzorgd
e rustperiode
ex,tra kracht
julli
no g meer o'p je huid te kunnen zitten in d e naast e toekomst.
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Ellen,·· zelfs in het ziekefrhoêkjé onafschc_idelijk van ' Harry~ heeft een gescheurde ehkelband. Niet zo mooi Ellen, juist nu je volop in training was.
Doe wat de dokter zegt en moed houden. Je h~bt wel voor hetere vuren gestaan!!!.!

.:--!. i'

In januari/februari zal or.ze jaarlijk,se sportkeuring weer plaa_ts
vinden. Vooral voor de _nieuweling en wijzen wij op het grote belan~ biervan:
Want het is prettig te ~ eten, ~at onze toch nogal zw~re sport niet nadelig .
- --voor je .is.
Om de kosten behoef je het niet te laten, want die zijn zeer la~g~
Voor m~isjes en dames~ die aan wedstrijden willen meedoen is deze keuring
VERPLièHT. De kosten zijn:
.
Meisjes t/m 16 jaar
·
f 2,65
Dar;ies v/à 1)jaar
f 3,25

~ --

Wij maken· jullie ero:_; a ,: ;ten ,c , dat je na je oproep verplicht bent op
te komen. Blijf je zomaar weg, dan moe ·c bij hernieuwde opgave wederom betaald
worden.
Bij Mineke kunnen jullie je opgeven, onder
van het versch~l-d~gde be_drag.

..

VAN DE PENNI NGMEESTERESSE
De contributie dient op de training

b~taald

te worden. Kun je door

ziekt~ ~dt studie tijdelijk de traini ngen niet bezoeken, even bellen 36910

(na nog te bepalen datum 83295) e n het wqrdt gehaald. Gireren is ook mogelijk,
t.n.v .Pe n:n±ri:gm.v-an "ATMODES", Leiè.sevaa:l'.'t 502 zw, Nummer 207689.
·De ·contributie
bedraagt:
·r:
Adspir·n.nten t/m 11 jaar
f 0,70
Junj_ore:'.1 t/m 16 jaar
(inschrijfg~ld f 1,50)
f 1,75
(inschrijfgeld f 2,50)
Senioren vanaf 17 jaar
f 2,50
___ ,-.,

i

CL'.JBK:SEDINS
Club broekje
Spikeszakje

f 2,75
f 0,60

E>-·1bleem
f 0,85
A voor op je trainingspak G~ATIS .

Alles te bestellen bij Wil.

TRA I

nnm s p .AJ\KEIJ

Denken jullie eraan bij het a anschaffen van een nieuw trainingspak,
dat onz groen-witte pak vervangen is dcor een geheel groen pak met groenwit gestreepte boorden, met eveneens
een A op de rug.
Deze pakken zijn met 10% korting vc;rkrijgbaar bij onze adverteerder:
Sportmagazijn Gretha de Bruyn.

Ik wantrouw de mensen, die in een ton ziJn opgegroeid
en nooit anders dan door een gaatje hebben gekeken.
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PERSONALIA
HUWELIJK: Het schattige bruidje, dat dinsdag 10 december het jawoord gaf aan
Rob Haccou was Anneke Ha~tman.
Voor dit gloednieuwe echtpaar, heel veel geluk en prettige wittebroodsweken.
Van Bea Heilig en Jan Schulz ontvingen wij bericht, dat hun huwelijk zal plaatsvinden dinsdag 24 december om 9 uur in het stadhuis te Haarlel'.!l.
Jan - die ons afgelopen zomer assisteerde bij de jeugd - en Bea,
van harte proficiat met jullie voorgenomen huwelijk en voor het
huwelijksbootje een rustige lGvenszoo! !
THUISKOMST : Onverwacht heeft de Heer Ineke, komende uit Tokio, weer voet op
Nederlandse bodem gezet.
Vanaf deze plaats Wout, een hartelijk welkom namens alle groen/
witten.
En omdat we allemaal mee willen werken om het verlof van Wout,
Ria en Marjolijn zo prettig mogelijk te maken, laten we Ria,,
die een·poosje op non-actief gaat; wat Atmodes betreft, met
rust.
Willen jullie inlichtingen over pool, training etc. bel mij,
tel: 36910 (na nog nader te bepalen datu~ 83295) en ik zal
trachten onze vraagbak zo goed mogelijk te vervangen • .
Wil v.Opzeeland-de Vos
waarn.voorzitster.

ATLETIEKMOZAIEK
In de Athletiekwereld van 8 november, waa rin een interessant arti-kel
stond over de competitie, lazen we o.a.:
Gerekend ov er alle (acht) nummers v an het C (3 e klasse)-programma
was er trouwens nagenoeg geen krachtsverschil tussen -de 2e en 3e klasseclubs, hetgeen mag blijken uit onderstaande staat, die de - totaal puntenaantallen (van het C-programma) van alle 18 finalisten bevat.
1
2
3
4
5
6
7

Sagitta
D.E.M.
Atmodes
Bataven
A.D.A.
ff Jllandia
Gelebea
8 Kometen
9 G.A.C.
10 L.D.A.
11 Amstel
12 Minerva
13 Lycurgus
14 A.V.G. '26
15 A.L.O.
16 S.en L.
17 Siomo ·
18 Union

Amsterdam
Beverwijk
Haarlem
Leiden
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Arnhem
Hilversum
Den Haag
Amsterdam
Rott erdam
Krommenie
Groningen
Rotterdam
Wasse naar
De n Haag
Nijmegen

12519
12311
12303
11 959
11777
11556
11522
10871
108i:+O
10760
10759
10677
10611
10127
9942
9561
9473
9443
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1
1
3
2 1
1
1
2
3
2
3
1
3
2
2
2
3
3

Het lijkt . mij toe, da-t uit ' d~ze gegevens de conclusie getrokken kan worden,
dat naast de kwali tei:t .ook .de kwanti t _ei t vaak bepa)_end is voor de klasse,
waarip · een club ~an uitkomen •.. . Het prestatiep,eil in de . verschillende klassen
loopt - voorzov,er Jtet cli t .b.!:tsisprogramma betreft - immers niet steeds zo
ver uiteen. Ech-ter :zou .het . voor enkele lager geklasseerde clubs waarschijnlijk wel lastig -~ijµ ·or.n met een ploeg van grotere omv.ang in het veld te komen, . d• w. z. afgestemd op het meer ui.tgebreide B- of A-programma.
Niettemin blijkt uit .een. en ander toch wel, dat een club als "ATMODES" ook
in de 2e klasse een leidende rol had kunnen spelen en dat de~e Haarlemse
club, evenals het Leidse Bataven, ook in de 1e klasse waarschijnlijk geen gek
;figuur geslagen zou hebben.
· ··
.-o-oGerda Kraan, die ir;lde Athletiekwereld van 12 november haar belevenissen
in ~a:pa!l· op papier zette, schrijft onder meer:
In Ku-rochi waar . ik ook e_en wedstrijd had regende het pijpestel.en en er
stond een harde gur~ wind. De reis er naartoe werd per trein gemaakt en duurde liefst 20 uµr. 's-Nachts. hadden we slaapcouchettes waar mapnen en vrouwen
gewo,on door elkaar sliepen . Slechts primitieve gordijntjes. waren voor de
be~den gehangen. Ik kreeg een coup& t6egewezen.met bijna allemaal mannen,
waarvan de meesten Japanners ~ Alleen Olga Conolly was nog im mijn coup&.
Ik heb nooit geweten, dat mannen zà verschrikkelijk kunnep snurken. Het was
een kabaal vanjewelste. Er was er zelfs een bij, die op een vreselijke ma.,-:nier op zijn tanden · knarste.
·._,
-o-oOnder een foto van onze ploeg in de Athletiekwereld van ' 6 december prijkt
het volgende onderschrift:
Dit zijn -dB damë& - van ;~ Atmodes uit HaRrlem, die
glansrijk kampioen werden in de 3e klasse en nu in 196~een poging zullen
doen om de - 2e klasse t~ bereiken.
..,..o-oEn omdat het sinterklaas geweest is,
.
.
:
hiBrbij - '~ oxtra ' ~acticht ~
In Haarlem zijn er dnmesatl~ten
Die, wat hun sport betreft van . wanten weten
Ze werden kampioen van h e t Jaar,
Màar ze zijri nog niet klaar
Want nu moeten ze · zich rriet de 2e klas meten.

ELLEN AAN HET WOORD.
Op mijn laatste reis naa r Boekarest heb ik weer wat moois beleefd.
Het was nogil internationaal een druk bezochte . wedstrijd, en zo waren er
uit allerlei .landen atleten gekomen, o.a. Cuba, Senegal, Rusland, Noorwegen,
Engeland, Frankrijk en nàg heel.veel andere landen.
.
We aten. gemeenschappelijk in e e n grote eetzaal van het hotel. Elk
land äan een eigen taf e ltje,aangegeven door de nationale vlag van ieder land.
Zo ~eden wij ons te . goed rond de rood-wit blauwe wimpel geschaard. Toch wae
het, leuk! Vlak bij ons zaten drie Cubanen. Maar daar had~en we onze buik
al vol yan na de interland in Oost-Duitsland. w :1ar we een culturele avond
aangeboden kr e gen: "Wir gehen nach Cuba" !!!
Achte~ _ de Cubanen zat ~ het zw~rtst e negerras ter wereld n.l. uit SenegalAfrika. Ne~, niet gewoon in sportcolbert en lange broek, maar , ••••• in gewaden met : fezijes op. Vooral wit stak enig af bij die zwarte . voeten.
Met hen h~~den Lia .Hinten e~ ik een leuk avontuur •••••••••• ·
Het was een warme dag na d e_ w~dstrijd en we waren gezien de resultaten in . stralende stemming. We gi~gen per bus e~n tocht maken naar een
Roeme~ns meer bulten Boekarest~
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Daar aangekomen mochten we doen wat we wilden. Lia en ik slenterden het bos
in, dat langs het meer liep. Meer atleten gingen op stap.
Toen we een eind waren afgedwaald, kwamen we de Senegalese atleten tegen, die
we nu al goed kenden van de.wedstrijd en zij ons. Dus kwamen we in gesprek.
Maar van praten kwam niet veel, want Malek, Mamatoe-, Papadoe en hun vrienden
zongen en dansten liever. Ze konden geen moment op dezelfde plaats staan
en hoe het ineens kwam, weet ik niet meer, maar ineens was Lia aan het twisten
met Mamatoe en zijn vrienden zongen en om ook wat te doen klapte ik mee in
een bepaald ritme.
Het was echt gezellig.
Maar terwijl wij zo aan het twisten, zingen en niet te vergeten klappen waren,
naderden een paar andere Senegalese a ti-eterr.
Ze keken donker en kwaad.
"Jeempie, ~ia, het lijkt wel of we in de oerwouden van Afrika zitten i.p.v.
in Roemenie." En net had ik dit gez-egd, of de nieuwaangekomenen begonnen
zonder inleiding ons twee~n ineens met stenen te bekogelen.
Wij op een lopen, maar een eindje verder op hoorden we de reden.
Ja, zw werden kwaad, omdat jullie met ons li e p en en dansten an niet met hun.
Zo kan je nog van alles belev e n.
-·
Maa r d e middag we rd vr e dig b esloten ~e t ee n he e rlijke boottocht ove r het
meer mPt allen samen.
Ellen Ort.

KRUIZEN EN NULLEN
Grote gebeurte n isse~ w er~en hun schaduw vooruit
en dit geldt z e ker voor de Olympische Spelen 1964
in Tokio. Me n k an h a ast ge e n kra nt op e nsla an of
er staa t wel i e ts i n ov~ r dit groots e sportg e beure~,
int e r e s s ant e , maar s oms ook. we l ietwa t vreemd e
b e richten.
Zo las ik een poosj e terug in een van onze dagbladen, da t de He e r Price , d e coach van de Engelse
zwempl6 e g, zijn p upille n verbode n he e ft t e fuiv e n
of v e r l i e {d t e W ()rd e ~ ! ! ! Ze ma ger er gee n vri e ndje
of vri e ndinn etj e op na houde n, want, a ldus d e He e r
Pr ice , a l s 7. e z o'n j aa r of 17 zijn e n z e worden v e r li e fd , dan zij n ze v e r_
laren voor ae sport.
En nu ben ik zo vrij om in t wijfe l t e trekken of z e op d e ze mani e r
nu wel mee r goude pla k ke n h a l e n, wan t we we t e n he t a ll e maal, ee n ti e ner me t
liP ftl csv erdri e t, daa r is n ie ts mee t e b e.gi nn e n . Ef fin, ze gaa n hun g a ng maar,
wij gaa n ove r tot d e orde v a n de dag en omd'a t we aa n d e voora vond v a n h e t
ni e uwe jaar ' s t aan, k a n ik h 'e t ni e t l a t e n om e v e n ov e r mijn sc houd e r t e g luren n aa r h e t oud e , v e r t r ouwd e 1963 om t e z i e n h o e we h e t e ~ a f g e bra c ht h e bb e n ~ En op ~ et geva ar af, da t julli e mij ee n opsche pster vin d e n, voor mij
wa s h e t ee n "topper".
Voora l d e c omp e t i t iewe d s t·r i j d e n h e b b e n de we dstrijdp lo e g e :P h e cht
aan ee n gesmee d, z e h ebb e n z i ch a a n e l ka a r opgetrokken, z_odç; t e r p r es t a ti e s
g e l e v e rd zijn, di e we -e c h t n i e t v e r wa c h t h a d de n, me d e door de e nthousias t e
s u ppor t e r ssc.h a r e., die · naait moo we r d h un f a vo ri e t e n aa h t e mo e d i ge n.
Me.t h e t cltfb b l a d war e n we mi nd e r g e-l ukki g , é r i s ·fl i nk g e mopp e r d,
da t h e t maa r z o we irü.g. -i.s .v.e-rsch e n e n ( 8 ke e r ) , maa r dit i s toch h e us julli e
e igen schuld. Wij vrag e n s t ee ds om copy , doch Ell e n i s d e e ni ge , di e a f
e n to e ee n bijdrage ~ e v e rt. Nu i s h e t z o, da t he~ bla d mee sta l doo r 2 me nse n
wo rd t v o lges c hre v e n, d i t i s nie t a ll ee n v ee l we rk , doch o p di ~ ma ni e r h e bh e n
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al de Atmodes clubbladeîi ___ee'n. z.elfà'~ slfjf.-Wiïien --Jullie dus, dat de "Start"
regelmé3_ tig in · de. .bus . valt, gC?_ed, maar .dan
COPY · - · COPY . - COPY . ! ! ! ! ! !
Is he.t jullie opgevallen, dat ons . blad wèer zijn vertrouwde groene jasje aan
heeft? En heb je dat jasje goed,bekeken . ? Ik bedoel de advertentiès.: Deze
men~en helpen ons finanéieel door. . in de .Start een advertentie te plaatsen,
koop dus bij onze adverteerders. Bovendien, het kan je voordeel brengen, want
de firma .Gretha, .de B:ruijn geeft 1 o,% op alle sportkleding 1 •terwijl de hr. Braakman 10% geeft op alles wat· d.e wnninginric-h ting bétreft. Iet-s vo·or a •.s. echtparen ?
D•e . tr:aining
-van de w~?:13t:r:ijg_::_~l1- nieu:we.l ingenploeg baar't
ons .geen zorgen, t ,r a:iners of niet, -ze .ga-an·-stug door, al: kon de opkomst van ·
de da.me-s - nieuwelingen op z"ondagmorgen wel wat beter.: Niet Z<))ui games!!!!!
's-\!Yoensdag.:;;avonds ' is de· juniorentraining .goed bezet' maar · ., s-zondags'
nee, niet om ~v~r naar huis te schrij~en. · Bovendien $ijn er èen paar lastige
elementen, die de boel als maar saboteren, de dames zijn nog te beroerd om in
te lopen. Nee, ~i;3iS jo,lil; je komt om te trainen en heb je geen zin°' Best, wordt
dan maar lid van een handwerkclub, dan kun je zitten, want op deze manier
zijn de goedwillenden de dupe van -dé ·a Chfërblijvers. Tot slot nog dit, _ vanuit
het CIOS regelrecht naar het Kader.yormingscentrum en niet tot 12 uur blijven
spelen, wij willen ook naar huis~ He, he, ik ben er buiten adem van en ik stap dus van mijn praatstoel
af en zet er .fluks ~en punt achter.
Allen, gezellige feestdagen,. een heel gelukkig 1964, de wedstrijd_.
ploeg veel succes, voor iede:r;- prettige training en tot het volgende , c~ubl;Jlad.
Wil.

CONTACTAVOND

.-

·.· (G i

'

'.ifu1 :
. \)Il

Zoals jullie weten, is er' op de vergadering
·\''
be.sloten weer cöntactavonden te. organiseren. Ok~, iederèen
--.. _ ·.
was het er mee eens, maar als je op de trainingen vraagt,
lr~
_ (\J'
_ Îi
. 0_·_· · ·
kom jij ook, dan hoor je van alles, zoals: "ik heb geen zin,
.k ffd~.;lf
ik moet _mijn huiswerk nog maken of e r was twee ja.ar geleden
. ~ ~t:-i;;J~~,
oo;k niets aan, dus kom ik nu· ook niet".
---;;,
._•- ~~~
" . \~
Nou, meisjes, als we zo b.eginnen komt er niets van·· terecht.
// /
1,
We moeten proberen pm het cbntact tussed~Haarle~ en'~tmodes' 1 te bevorder n,
·
dan is het op de · training veel gezelliger en kom .je ook veel gauwer trainen.
Om te beginnen zal ik maay zeggen, dat het al heèl gezellig begon. ·
Atmodes aan de ene kant en Haarlem aan de andere kant. Apropos~ Atmodes liet
Haarlem erg in de steek. Maar dat was slechts een. kwestie van wennen, _want
al spoedig durfden de jongens een' meisje te vragen. De meisjes·, die' niet kort;;;.
den dans·en, hebben ,o ok meeg.eda?m, want die paar; :r.?-ssen. werd hun even. snel
geleerd • . Willem~kei1 mocht 'vah Herman ook wat )eren n.l. "De twist•i. Nou,
Willemien· bracht het er anders best van af.
·
We hebben verder nog veel plezier· g.ehad en . we hopen een volgen'de contactav~nd ·een filmpje te di:-aa'i en over de Atmodinne·n, die, Çl.an verschillende
wedstrijden -hebben meegedaan. Wie d:, t zijn' en w'aar. dat opgenomen is, weet ik
niet precies, maar als je z.'. · l:J.ebt" om te kijken ~ of je er bij bent, k.om dan
beslist, wie weet~ Dal was dus een kbrt verilagj~ over de 6onta~tavond.
Hoe anderen· er over denken kun. je · aan Willemien, Mieke, Tineke, Loes, Thea,
Maria, 'J??; vragen, want .die zijn er allemaal geweest. . .
.
Ik hoop ethter, dat e~ ' de ~olgeride keer mee~ z~llen z~jn. ,
..

8

Namens de feestcommissie
Janny Zwanenburg.

GERESERVEERD VOOR DE ADSPIRANTEN
Ja, jullie voelen je vast in d~ze feestmaand een beetje achteraf
gedrukt hè ? Het is ook verschrikkelijk jammer, dat de gymzaal zo lang gesloten is. Máar opgelet, omdät we niet ~illen, dat jullie Atmodes vergeten,
mogen alle welpen, dus de meisjes vanaf 9 jaar een zondRgochtend . training
meemaken.
-J~ kleedt je warm aan, trainingspak, als Je hebt, anderelange broek en warme
tru-i, gympjes ·en dan een uurtje lekker hollen in de duinen. We maken er
beslist iets leuks van.
Dus, wanneer het zondag 29 - d e o-erriber een beetje weer is, koude,
wat regen of mist kan ons niet deren; verwa chten we alle adspiranten uiterlijk kwart voor tien in het Kadervormingscentrum aan het Houtmanpad. Vraag
je ouders maar waar het is. Kwart voor 12 kun je weer thuis zijn.
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allemaal tot 29 december.

Mevrouw Wil.
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VAN HET WEDSTRIJDFRONT

Op verzoek van de redactie zette ·Ellen hàar eerste ervaring ver:...
springen op een grote wedstrijd op pa~ier~
Een kwartier voor de aànvang v a n de wedstrijd werden we opgeroepen bij de ingang van het stadion en op vertoon van deelnemerspaspoort
en rug-en borstnummer .fuocht je je achter elkaa r met je spulletjes bij het
hek opstellen. Dan keurig achter elkaa r lopend de arena in, op naar de verspringbak.
Daar aang~komen begon ineens iedereen enthousiast of misschien beter gezegd
nerveus op de plRnk af te rennen met meetlinten e.d. Ik wriemelde me er
tussen en paste mijn afstand uit.
Ondertussen was er links van ons kogelslingeren aan de gRng, rechts_ van de
bak hoogspringen, ze gingen daar ov e r de 2 meter zonrler blikk e n of blozen
en rondöm ons 800/1500/steeple en 200 m ~te rtj e s. Met de hodige toejuichingen.
Een reuze nerveuze drukke boel.
Om aan te lopen, moest je Yerschillendè mensen rustig opzijduwen
en dan z~lf vlug aanlopen, afzet bekijken om je aanloop goed te leggen.
Daarna moest je alles verleggen naar d e b~k ernaast, die de wedstrijdbak was.
Toen begoh de wedstrijd met ongeveer 30 deelnee msters.
Drie sprongen kreeg je om je . voor de finale te kwalificeren.
NiemaPd sprak tegen elkaar, als terri e rs beten we ons in het concentreren
vast •. Als je aan de beurt was, werd je naam omgèroepen in het stadion en
dan mocht je beginnen.
1e poging

S.87

m. Ik was er niet tevr e den me e , want reeds 5 anderen waren
beter.
2e sprong -een half uur later- ondertussen gedribbeld, gezeten, opgelet.
wat de anderen sprongen om je plaatsing in de gaten te houden. 6.06 m.
Gelukkig, nu hoorde ik bij de beste 6.
En zo kwam ik ook in de finale. Niet als nummer 1, maar als nummer 5. Met
een Westduitse(Helga Hoffmah~ 6.09 m. in de kwalificatie. Twee Oostduitse
6.15 en 5.99 m. Een Tsjechische (goed voor 6.49 m.) met 6.10 m. en een
Roemeense met 6.16 m. Een behoorlijk pittig stelletje dus.
_
Er was al een uur voorbij. Mijn benen werden zwaar, het werd donker, de
verlichting ging aan. Je zenuweh mo e st j e e norm in bedwang ~ouden.Geen bekende om tegen te.praten. Gelukkig had ikmijn "ko a la" bij me, die tenminste
"Hollands" verstond.
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Bij miJn eerste finale sprong werd er 6.14 m. opgemeten. Ik was er echt blij
mee en i _k kwam nu op.de 3_e pl9aJs. Achter GeisslerOost - Duitsland met 6.18 m.
en dë R6émé -el1.se niet ·6 :-16 m.
Mijn 5e sprong kwam ik nief-u±L Ik sprong .toch •.4.50 m. Boehh ! ! riepen ze
·van de tribune, -toen mijn' p'restatie op het bord bekend werd.
Ik schaamde mé diep, maai ja •••• • •••
Toen· zag ik Janny v.Eyck-Vos de 800 m.• ,l ope_n. Ze werd 2e. Ik dacht toen
Lia 1e, Eef 1e, Janny 2e en ik 3e of wellicht 4e,. als ik nog voorbij g€sprongen word. Ben je mal, ik wil beter springen. Het was mijn laatste sprong.
Ik stond mt/te concentreren en ineens " hé Ellen, gaat ie goed '?" - een breedlachende Cubaan, die zelf JJ.a "Qns moest springen. nNee nu niet, ik moet'
spr:).ngen", riep ik. "Idioot", dacht ik woest.
Ik nam een aanloop, lekker.op de balk. Het duurde' lang voor ze de · uitslag
doo~gaven. Maar toen er 6.20 m. op de borden kwam, · maakte mijn hart · een
overslagje van opwinding. Ik gRf in mijn enthousiásme het jurylid "sèhrijver"
een klap op de scho u der, want ik moest mijn blijdschap toch even uiten•
Gelukkig lachte ze erom.
Ik was niet de laatste, d i è aan sprong was, zoudeQ de anderen nog over me
heengaan? Iedereen begori me al te feliciteren, m111.n ik was liefst ee.rst
zeker van mijn eerste plaats. En toen het dan zov~r was, verliep alles in
een roes. Het schavot, de hoogste plaats, de rood-wit-blauwe vlag aan de
hoogste mast. Mijn prijs ? Een lelijke stenen vogel (n . b. made in Germany), . .
die ik later cadeau deed ~aa·n · onze kamerjuffrouw va.n het hotel.
Wat kon het schelen, mijn prijs was niet die monsterlijke vogel,
maar mijn opgedaiie ërvarin'g in .2-t uur springen op .een grote wedstrijd·.
Ellen Ort.

"." . - -· - ADVERTENTIE
Onze trainer Harry wil trouwen, maar in verband met eventuele
uitzending naar Tokio '. vatL Ellen moet dit of voor me.i 1964 geschieden~
of na Tokio. Wie weet voor Harry en Ellen een geschikte etage, ö11geméubileerd ? Met keuken ?

·---------©VERZICHT BESTE PRESTATIES IN 1963 EN ALLER TIJDEN
Toen ik een dezer dagen de prestaties van de Atmodes-dames in
het boekje "De beste Nederlandse Athletiek prestaties in 1963 en aller
tijden " probeerde te ontdekken, dacht ik er aan, dat het missc]1ien leuk zou zijn tevens op i~der · DUm~~i de 1e, 2e.en laatste dei 25 béste Neder·1andse atletes te noteren. Ten eerste om jullie een beeld te geven hoe
hoog (3.e Nederlandse atletie:k: "top" bij de dames nu eigenlij.K'wel is 1
ten tweede kun :]ebepalëri hoever je met je persoonlijke prestaties van
zo'n ereplaats ben ve r wijderd.
Het is echt niet nodig je hoofd te laten hangen, wanneer je tot
de conclusie komt, d~t dié afstand nog groot is. Niet iedereen kan immers
tot ·de top behoren. Hier koll'\t nog bij , dat die " top" prestaties ook niet
van 'zelf komen. Daar is serieuze, maar vooral regelmatige training. voör
nodig, niet alleen tegen het zo merseizoen , want dan heeft het geen zip
meer, maar benut vooral de wintertraining , dan ben ik ervan overtuigd,
dat ik volgend jaar meer Atm.o des - namen kan. note.r e·n.
Tenslotte en zeker niet op de laatste plaats feliciteer ik hen ,
die zich onder de eerste 25 hebben weten te scharen. Probeer je plaats
te handhaven of nog mooier, probeer deze plaats te verbeteren.
Ik wens jullie een succesvol 1964 toe.
Betty v . Polen
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Prestati.es :in 1963.
Dames 100 m.
1 T.Cruiming
2-4 C.Bakker
J.Bijleveld
E. Ort
6-~7 J. v. Duffelen
22-2.8 M.Sterk
2ÖO m.
T. Cruimin'g
1-2
E.Ort
16
.A.Pennarts

25

R.Overw~g

_De 25 beste prestaties aller tijden

11 .• 9 sec.
12.0
12.0
12.0 ( 1Î·.6 R. W.)
12.2
12.7
24.4 sec.
24.4
26. 1
26.5

400 m•.
1
T.v.d.Zwaard
G.Kraan
2
10-11 .A.Penrtarts
25-26 : J.v.Rooyen

54.1 sec.
54.4
60.5
62 .1

80. m;H.
L.Hinten
1
2-3 , ' T.Mutter.
L.Lansirtk
E. Ort
5-6
12-15 .A.Pennarts
24-26 A.Steur

10.9 sec.
11. 6
11. 6
11.8
12.3
12.7

VersEringen
1
C.Bakker
E. Ort
2
M.-Sterk
13
20 A.Pennarts
A.de Vos
27
Hoogs:eringen
M. Thomas
L.Lansink
2-3
A.Leenstra
E. Ort
7-9

6 . 34 m.
6 . 20
5 . 37
5 . 29
.. .
5 . 21

100 m. ·
1-2 F.E.Blankers-Koen
P.v.Duyne-Brouwer
4- 6 E.Ort

200 m.
1 F.E.Blankers-Koen
2-3 P.v.Duyne Brouwer
E. Ort

23.9 sec.
24.o
24.o

400 m.
1-2 G.Kraan
T.v.d.Zwaard

53.7 sec.
53.7

80 m.H.
1 L.Hinten
2 F~E.Blankers-Koen
~ 3-18 N.de Vries -Wullems
19-22 E.Ort

10.9 sec.
11. 0
11. 7
11. 8

Verspringen
·1
C.Bakker
2
J.Bijleveld
4-5 E.Ort

6.34 m.
6.31
6"20

Hoogspringen
1 F.E.Blankers-Koen
2 _]\J. Zwier

1 . 67 m.
1 . 61

. -T. 6T· ··

11.5 s.
11.5
11.7
( 11 • 6 R. W. )

1. 71
1.70

m.

1 . 55

Speerwerpen
1
_W.Hulshof-v-Montfoort
2
H.de Bruin
3
G.Versterre-v.Zelm
25
W.de Keizer

46.25 m.
45.07
39.82
32.72

Discuswerpen
1
L.Boling
2
E. Schot
25
G.Hoenderdos

43.98 m.
41.77
34-38

Kogelstoten
1
C.v. Wijk
2
E.v.Noordduyn
16
M.den Ouden

14 .30 m.
14.oo
1 1 .40

Speerwerpen
1 W.v.Montfoort
2 A.Hoogma
5 · G.Verst~rre-v.Zelm

Discuswerpen
1 L.Boling
2 C.Huyge n

Kogelstoten
1 C.v. Wijk
2 C.v.d.Bosch
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48.45 m.
45.60
43.20

48.86 m.
48.63

14.49 m.
14.38

Pre staties 1963

Pr e statie s Aller tijden

Vi .i fkamp
1 L.Hinten
2 E.Ort
6 A.Penna rts

4413 pnt.
4378
38 71

,4
1
2
5

48.9 s e c.
49 .7
50.4 '

Vijfkamp
1 F.E.Blankers-Koen
2 D.Hobers
4 E.Ort

4692 pnt
4494
4378

x 100 m. Estaf e H e

Celebes
Liqnitas
Atmode s

A-meis j es pr e staties 1963
1 oo rn .
12.0 se_c.
1 C. Ba kker
(R. W.12.1)
12.2
2 J.v.Duffelen
(R. W. 12. 5)
9 -14 M.Sterk
12.7
20-22 T. de Groot 13.0
Hoogspringen
1-2 L .La ns ink
A.Leenstra
16-23 M.Sterk
. 25 J .v.d. Ven

Ve.r;,springen
1 C.Bakker
2 1.-Lans ink
6 M.Sterk
24-25 G.Stikke lma n

6 •. 34 m.
5~7 6

5.37
5. 02

1. 61 m.
1. 61
1.45
1.45
--

Hiero nde r vo lgen de 10 beste p r es t a ti es op elk numme r va n het a f~
gelop e n seizo en; · In hef volge nde clubblad z ullen wij de 5 be è t e pr e ~t~~ies
va n d e dame s en meisjes i n de dive r se groep e n gesch eid e n opneme n.
60 m. c.
1 I.J ongert
2 S .C op
3 E.v. Thi el
4 L.Si everding
5 Y.v. d .Ke rkh o f
6 E. Bas tiaan
7 - 1 0 · I1 ·• v • d • E e m
·M. Soome r
C.Ve ldt
W. v.Leeuw e n
Ve r spri ngen
1 E .Or t
2 M. St e rk
3 A. Pe nna rt s
4 B.v . Po l e n
5 J.v.Duffele n
6 T • v • Gijl sw~jk
7 L.Pl ugbo er
8 I . Ge u r sen
9 I . Jonge rt
10 I.v.d . Linde

8 . 3 sec .
8. 4

9.9. 1
9 .2 D
9. 3 D
9.5
9. 5
9 ~5

9. 5

6 •.20
5·. 37
5 . 29
5 - 16
4 . 78
4 . 60
4. 51
4 . 50
4 .47
4 . 41

m.

A····-

A
B

c

80 m. B ·- · ·
1 T. v. Gijlswijk

100 m.
1 E. Ort
se
c.
11 . 6 sec .
1o . 9
J.v.Du
f
f
e
l
en
2
12
.1 A
2.M~ v~ ~t.Hoff
10 . 9
····3
11
~3
Graáfm1
ü1.sM.
M.
St
e
rk
12 . 5 A
3
,
4
4 A.t e r Ha a r
11. 3
A~' Penna rts .. ! 2 ~ ~
11 .4
5 A.Sc ho nhage
5 ~.v.Pol ~ n . . ! 3 ~.:;
6 A. Warnas
11. 4
6 I.v. d .Li nde 13 . 3
1 1 . 5 ··
7 G. Schulz
7 L. Pl 1,.1.gboer . . ! 3' 9 '
8 T. v"d . Klinke n b. 11.5
8 J. Zw? ne nburg_ 13 , 9 A
14 .- A
11 . 5
9 B. Bijvo e ts
9 L. J a n s e n
. 10 M. Br ouwer
11 . 6
10 J . Dup on t
14- ~ 7 - A
Ho ogs12rini;;e n
1 E. Ort
2 M. St e r k
3 A. Pe nna rt s
4 T. v.d . Klinke nb.
5 I . Geur s en
6 B.v.Pol e n
7 M. v . ; t Ho f f
8 G. Ho e nd e rdo s
9 I . v . d . Lind e
10 L. Plugbo e r

1. 55 m.
1 . 48+ A
1. 48
1 . 40 B
1 . 35
1 . 30
.1 . 30 B
1 . 25
1. 25
1 . 25

EEN TOTO KLANT DOOR ELK LI D
BETEKENT EEN KAS WAAR GELD IN ZIT .
12

· 2 00 m.
.1 E.Ort
2 A. Pe rina rt s
3 B. v . Pol e n
4 L. Plugbo e r
5 .J . Zwane nb.

. •24-, 4-

se c.
26 . 1
27 . 8
29 . 3
29 .4 A

DiscuswerEen
1 G.Hoenderdos
2 J.Zwanenburg
3 A.Pennarts
4 L.Plugboer
5 E. Zwanenburg
6 M. den Ouden
--- --1 E~v- ;·p0ren -8 G.Versterre
9 E. Ort
10 F.de Nooyer _

34.38 m.
29.31 A
27.30
27.19
25.75
24.11
· 23:97
23.65
22.34
21._24

Kogel 3 kg.
1 M. Sterk
9.q3 m. A,
2 L.Jansen
8.66
A
A
8.58
3 J.Zwanenburg
4 A.Schonhage
8.46
B
B
8.15
5 A.ter Haar
B
6 M. Brouwer
8.-B
7 T. v.d.Klinkenb.7.89
B
8 A.Warnas
7.83
··9· L.HeerschÖp
-A
7.74
B
10 M. v. 't Hoff
7.59

SEeerwer12en
1 G.Versterre
2 G.Hoenderdos
3 L.Plugboer
4 A.Pennarts
5 J.Zwanenburg
6 B.v.Polen
7 L . Heerschop
8 E,Zwanenburg
9 A.Schonhage
1 o - M~ Ster:k

39.82 m.
27.24
25076
24. 34·
23.86 A
23.81
· 23.17 A -21 . 63
20.40 B
19.6~ A

Kogel 4 kg.
1 M. den Ouden 11.4-o m.
2 G~Hoenderdos10.35
3 A.Pennarts·
9.76
4 E. Ort
8.94
8.39
5 L.Plugboer
6 A.Eggink
- 7"68
· 7 - B-.v. Polen
7.668 I.v.d.Linde 7.04
9 F.de Nooyer 6.66
10 I.Geursen
6.61

Kogel ~~
1 E. v.Thiel
2 C.Veldt
3 S.Cop
4 W. v.Leeuwen
5 I.Jongert
6 L.v . d.Eern
7 B.Samson
iJ Y.v.d.KerklÎof
9 M.Söomer
10 L.Sieverding

9.61
9.-8. 15
7.74
7.73
7.52
7.51
7.24
'?" 19
6055

m~

ER- WORDT GE~LUISTERD , •••.. ~_:..
Dat."- •••• "Atmodes'.i tegenwoordig al kalenders · opsiert, want_
Dat. 4!· • • • • Ellen en.Ans in vol ornaat prijken op.de "Olveh" kalender 1964;
terwijl -Ze over de horde scheren.
Dat. ~ .... Rie va~ Drunen zo verrukt was, dat h~~r ploeg een .goaltje scoorde
Dat. 4e • • • • Ze luidk~els roepend~, op Mineke's voeten begon t~ dansen, zodat ·
het arme :kind al 4 w~ken op gekneusde.tenen rond liuppelt.
Dat.~···· De wedst~ijdploeg zi6h zondags zo ' afg~beuld voelt
Dat"~ •••• Ze de K!N.A.U. wille~ voorstellen in plaats van atletieklepel~jes,
dierenbeschermings-lepeltjes uit te geven.
Dat •••••• We ~ adspiranten zondag 29 december om kwart voor tien in het
Kadervor~in~scen~rurn yerwachtah.
Dat ••.•••• Ellie Sne.llens ook in_ het_ ziekenhqekj <::: hoort
Dat ........ W.e dit be.richt te laat_ doorkregen
_
Dat •••••• We haar vanaf deze pl~ats van harte ~~terschap wensen.
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Officieel cluborgaan der

L. v.d. Vasse,-·· Gä're, nk_~kerskade 34, Haarlem
W.H.v.Opzeelarid..:de Vos, Leidsevaart -502 zw. H'lem. Tel' : 36910
No.207689 t.n.v. ~enningm.van Atm~de~.
M.A.Ineke-de Vos, Mr.J.Gerritszlaii f5 1 , H'lem. Tel: 60761

Secretaresse:
Penningm.esse:'Girorekenin·g: ·
Redactie-adres:
Clubarts:

N.A.O.v.d~Hoeven-Wegert~~-Sleesw~jk.

TOT OVER DRIE MAANDEN
·- ~ .

.J. -· -

"fO'f,

vriesz~~:-e.tje en· ::··- --.~:

-·Ter'wi,.jl

ik dit sèpriJf,· :s-chijnt er een
gekleed ·in maii1ots, la-nge broeken, :diJ:cke tr11ien .
- ;
en laarsjes.
,,
Je kunt je dan ook niet voorstellen, dat onze atletes:. - - -__-__ - -·--over goed twee maanden in kort-e broèkj es - als -hindén- ~óvè'.!- --- ---de banen zullen sn:e'.Lleri~ 'De tijd gaat zo· vreselijk vlug
en daarom zij:n ·.we volop à.an het trainen om meteen goed
voor de dag te korhen. ·

ZlENS-kij'n wë

Onze eerste clubwedstrijd zal een dualmeet zijn vó:o-r. sêniörèn-::
en jeugd tegerr hèt Rofterdamse >"HOLLANDIA'' . ·: OOk voor. onle _' . •
welpen staat er èe-n wed-strijd op ' het :ptogr<?-mm'á en· wei , in ·
Amsterdam tegen A.D.A. en· -waai'aan misSchien ook G.A.C ~ .
uit Hilversum zal '. deèi!lemen. · ______ _
De dualmeet tegen "Hollandia" en de :e-èrstë competitiewedstrijd zal ik tot
mijn spijt niet mee kunnen maken. Maar daar staat voor mij veel tegenover.
Zoals de meesten al weten, ga i,.k er .. drie maanden tµssentuit, om met - miJn man, die als gezagvöerder vaart , op de .· "iStraa t- 'Bali" e-en -fé1s meE!t.e maken.
Ik zal 1 maart naar Kaapstad vliegen en vandaar per schip naar SingaporeHongkong-Japan v.v. reizen.
Maar reken erop, dat ik, zodra het wedstrijdseizoen begint, de
" Nederland13e kranten :ya;L na p];~lizen op de verr:i~hti,pgen van ·. mijn_ vereniging
en ik h:Ö-óp veel '- 1 igroen~witters" aan -te treffen~
- ... - - --·- . --·--- -------- - - --Ov~r de leiding maak . ik mi,j . geen zorgen~ want we hebben werke~
lijk een fijn"act{ef best~ur, aan wie ik m~t een gerust hart, alles kan
overlaten.
Rest mij Harry , ~n alle Atmodinnen een succesvolle start in het
komende seizoen toe -·te wensen éh Tot bègirï- Jün:r~ --- - - ------ ··- ------ - , .
...

Ria Ineke-de

:. '

VQS·
,_;

-··

-· ~ -- --·--

.

voorzitster.
t.

'·\

Np.mens het Bestuur, trainers eri lèd:en wensen wij Ria :; :
vanaf déze plaats een · h e el prettige vak~ntie.
. ..
..

.

i_

.

-----------ATTE~TIE

- -.

!

ATTENTIE

ATTEN'TIE

·zoals uit hot bovönstaa ndc bli jk_t ~ ~is onze voorzi tstcr
voorlopig onboro,ikbaar~ Do vicc-voorzi tstor Wil van · Opz o oiand noomt dus voor
haar waar. Zij is ,:tolGfbnisch to b r; roikon onder no. 369io (na nog to bopalon
datum 83295.
2

"

- ----- - -

Nieuwe leden:

HET SECRETARIAAT MELDT:

Loes ·F '.larsey
Janneke Hartstra
Kikky Hartstrq.
Miekè Krammer

Nora Witmans

22.10.49
15. 9. 44
24.10:.48
11.12.49

9.3.53
5.8.53
22.:11.44

Henny · v.d.W~rff

Car·olien · Vosse ·
: .

&

~

Wij hèten deze nieuwe leden van harte we lk6m en hapent dat ~~.een prettige
tijd bij ons zullen hebben.
_________ ----·-·--·-. -------" ----- --Nieuwe. donatrices: Marjan Moeke, Yvonne Aster, Coby Kan-Dikkeboom.
Bedankt als lid:
Marjan Moeke, Brigitte Samson, Wil v.d.Pol, Loes Heerschop, Yvonne Adter;
Mia Teerling, G_er~1: Dr-~~huizen, Vera v.Reeden, Co~ji Kan..:.Dikke_bo~.rp., _- ; Loes
Koek, Fieneke v.GiJ)swiJk.
· · . .:>
TRAINING:
's-Woensdag-s avonds: Floraschool, Florapark
6.30 ·- 7.30 uur jeugd t/m 14 jaar
7.30 - 9 µur
wedstrijdploeg
9 - 10 uur
rii euwelingen v/a 15 jaar.
's-Zondagsmorg ens:
Büitentraihing CIOS ,:- alle groepen vanaf 1 1 jaar.
Verzamelen 9'~-45 uur· Kadervor'mingscentrum 13-an het Houtmanpad, vanwaar we
gezamenlijk naar · het ·
vertr·ekken.
Niemand mag iic~ zondei i~iding ;p het ClOS ~egeven, . dus .dit houdt in, dat
niemand rechts s tre eks~er fiets na~r h et cros gaat •

'cros

. :_

's-Zaterdagsmiddags :
CIOS-training ~oor . de weds trijdplo eg. Aanwezig zijn Kadervot~ingsce~ttum
1e groep.~0irt over drie; 2e groep kwart voor vier~

DEKASVANATMOI!ESDEKASVANATMODESDEKASVANATMODESDEKASVANATMODESDEKASVANATMÖDES
~eem het voornemen om 9ok een extra duit in de
dit doen door- aan de volgende acties mee te wé rken:

ka~

te

werpén~

Je kunt

, Werf rleden voor de Nation ale Sporttoto! !!!!t
Weten jullie het nog ? Voor 3 nieuwe leden ontvang je een fraai vèrzilv erd theelepeltj e . Inlichtingen bij het Bestuur .
Attentie: De formulieren worden door onze speciale poolservicedienst aan huis
opge haald;PERSILEMMERTJES

-~·-__J~?t~-:.=:~

L\\J(~!.' 111
/.~ 1

thee-~~a~:u~::~~~~::e;:1 ~~! ~~i~~e:~l!: r~~~~t::nk~:g:~:JJ j;>
biJ~etaling ~~verse
in~ H-=:J
!

mooie. voorweq:ien zeer voordelig
bezit kan kriJgen.
Voor elke volle kaart, die bij ons wordt ingeleve rd
ontvangt "Atmodes" f 0 , 40 .

"

§/ ,,.

t•;

Jt h \ j l
JF JI

1--:::-;

Werf dona tric es/t e urs
Ee n prachtige manier om j e ver e niging te steunen is he t werv e n van donateurs/trices. Deze b etal en het minimum van f 3,50 per jaar of f 0,35 per
maand. Het moet toch niet moeilijk ziJn om voor deze bedrage n familie en
kennissen ondersteunend·e led e n ván "ATMODES" t e maken .

3

U

PERSONALIA
Zieken:troce}{Je:
Tonny ·Jaiisma, die we al een tijdje gemist hebben, heeft een nogal ingrijpende operatie ondergaan. Gelu~kig is ze aan de beterende hand, maar voorlopig
zi~n we h~a~ nog' niet, want ze gaat eerst fijn win tersporten. Ton, de beste wensen voor een geheel herstel, ·van· alle· groen/witters vergezellen je.
We hopen je spoedig weer volkomen fit op de . training te zien.
Mary Brouwer is tot haar groot verdriet geaborteerd op een plaatsje in het
ziekenhoekje-~ 'in verband met blessures aan haar voet.
Me is Je, doe eens· een poosje rustig aan· en laat . je voet ~erst volkomen genezen.
Misschien kun je dan_, wanneer. de zomertraining begint, weer volop meedoen.
Mary, het allerbeste hoor! ! !
..
Geboren:
Op 31 januari liet de ooievaar "Ann~!rt:ie}i:_e-" _çi.ch ter bij de Heer en Mevrouw
Burger-Bakker. Voor dit gloednieuwe ouderpaar van harte proficiat!!
Huwelijk :
_ ... _ ······ ··· - ... ... ·· ---.
24 Maart is voor Atmodes een zeer bijzond e r e dag. Op di e datum
nl. zal Ellen, een \til.bloed groen/witter e n Toki.o kandidate, e n
Harry 1 oriz ~ hoofd-coach, in h et huwélijk treden. Luitj es , h ee l
veel geluk . en prettige wittebroodsweken.
··
~ .
Voor _ bel~ng9tellenden; Het huwelijk .wordt voltrokken om. kw.ar.....t~(
over tien in het stadhuis te Heemstede. Om 11 uur · wordt het
huweli~k kerkelijk ~~gezegend in de Wilh e lminakerk.aldaar~
~-:-2:·.
Rec e ptié ~ari half VlJf tot 6 uur in het Jeugdhuis, Her e nweg 111.

Z:--":..:, ...

.

·.

----------

SPORTKEURING

,:\:.:\\\.i

c'

~~0

~,~e~"\.~_::_~
.

\

rfj~~~4?
~7 '\1:~/

In februari/maart zal onze j aarlijks e sport~e.uring wee"l'.,;pla a ts
vinden. Voora l voor d e ni euweli n ge n wijzen wij op h e t grote belang -hi ervan:
Wa nt h e t is pret tig te wet en , dat onze toèh nogQ.l zwa re, sport ni e t nadelig
voor je is.
Om de kosten behoef Je' 4et _n iet te laten, want die zijn zeer l aag.
Voor meisjes en dames, die aan wedstrijden willen meedoen, is deze keuring
VERPLICHT. De kosten zijn:
Me isj es t/m 16 jaar
f 2,65
Dames v/a 17 jaar
f 3 , 25
Wij maken julrie e rop at~ en t, dat j ~ na je , opro ep v erplicht b e nt op
te komen. ~l~jf je zomaar weg, dan moet bij herni e uwde opgave weder qm betaald. wo'rd e n.
Bij ~ij kunnen jullie je ripgev en, onder gelijktijdige betaling .van
h e t vers~huldigde b e dra g.
Mine k e Hesseis .

VAN DE PENNINGMEESTERE:SSE
De contributie di e nt op de train~ng b e taa ld te word en . Kun je door
ziekt e·
s tudie tij de lijk, d e training en ni et bez o eken ' e v e n b e llen 3691 Q .
(na nog t e b e pale n d a tum 83295) e n h et .wordt ge.haa ld. Gireren i s ook mo gelijk, t _.n.v. Pennin·gr.n .va n "ATMODES "·., Le idseyaart 502zw. No. 2:07689 . .
De contribut.i e b e diaa gt :
Adspir.a n'ten t/µi 1 '.l jaar
· ,.
f 0,7Q
Juniore'n t/m 16 jaar
(inschrijfge ld f 1,50)
f 1,75
S e nior e n v a n af 17 jaar
(insc hrijfgeld f 2,50)
f 2 ,50

of

4

CLUBKLEDING

f 2,75
f 0,60

Club broekje
Spikeszakje

Embleem
f 0,85
i/voor op je trainingspak -~GB,ê.T]:$_
Alles té

~estellen

bij Wil.

TRAININGSPAKKEN'
."

. ..

Denken jullie eraan bij het a:anschaffeh van een n~euw trainingspak,
dat ons groen-witte pak v~r~angen . is door een geheel g~oen pak ~e€ groenwit gestreepte boorden, men eveneens een A op de rug.
Deze pakken zijn met 10% korting verkrijgbaar bij onze adverteerder:
Sportmagazijn Gretha de Bruyn.
,,,,

SPORT-EN VOEDINGSPRAATJE

•

l

Ol'\IT8~T

Onze clubarts Mevr.v.d.Hoeveh én Mej;Henning ~aren
zondag 9 fe'bruari in het Kadervormïngscehtrum te gast'
voor het houden va~ het jaarlijkse spprtp~aatje.
Ondanks de ~egen was er een behoorlijke ~pk6~st en nadat we allemaal_ op d~ tafels en stoelen gezeten en
voorzien waren' va'n koffie met koek, startte Dr.v.d.
Hoeven en· nam op haar bekende en ·c harmante manier de
hygi~ne in de sport Dnder de loupe.

Hier volgen~ uiteraard zeer, verkort, de voornaamste
punten:
Houdt ~peciaal sportondergoed; deze , kledingsstukken dienen na elke training ge~asse~ te worden.
Na elke training douche~ of baden.
Vanzelfsprekend schoon ondergoed aándoen.
Hoed je voor knellende kledingsstukk e n (te strakke b.h.) etc.
Zorg voor· voldoende na~htrust. Te kort aan nachtrust is niet in te halen.
_

1)
2)

3)
4)
5)

Het daaropvolgende voedingspraatje was deze keer uitermate interessant voor
de liikkertjes.
Juffrouw Henning brak een lans voor een stevig ontbijt. Het is absoluut
verkeerd om zonder ontbijt naar je werk of school te gaan.
Wat het warme eten betreft, de beste tijd - wanneer het mogelijk . is - is
's-middags. Het eten heeft dan alle tijd om te ve~teren. 's-Avonds daa~en
tegen verwerk _ je niet alles meer en de uvertollige calorie~n zetteh
zich al ~lapende ~ast in de vorm v~n vetkussentjes, je hoeft er etht niets
voor te doen.
V~rder stelde juffrouw Henning nadrukkelijk vast, dat we allemaal melk of melkprodukten~ minstens 3 bekers per dag, moeten gebruiken,
bij elke maaltijd, in de vorm van melk~ - Ydkhtirt
karnemelk, vla enz.,
keus te over. Voor
de
Nikkertjes:
"Pas
op
voor
het
.extra
klontje boter of
,,
.. -" .
schepje suiker.
Tot slot nog dit: eet je 's-avonds warm, ga je daa~na trainen,
eet dan niet te veel, laat bijv. het toetje - staan tot je thuis komt. Ria nam daarop het woord om Dr.v.d.Hoeven en Mej.H~nning te bedanken voor hun helder en gezeliig betoog en bood ze, namèns Atmode~ een
boekenbon aan, waarbij ze nog opmerkte, dat ze hoopte, dat de aanwezigen
het gehoorde in praktijk zouden brengen:.
Wil van Opz~eländ~ _
5

VAN HET WEDSTRIJDFRONT
Hieronder vo:i_g_~JL: de namen van de. Ji.'Cmo.d-in.nEin, die yoor bepé.rnlde ver- -. .ric&tingen iri het-átlefiekseizoén 1963 d~~K.N.A.U.-pres~atiespeld ~ntvi~~ "
...
gent· .
·· >Eilen Ort
vijfkamp 4378·punten ;' verspringe:n 6.2o·m"
·A-iis Penna:rts
vij :fkamp 3871 ·punten :
· JOs v.Dufreleh 100 m. 12.2 sec;·
Greet Versterre-v.Zelm speer 39,82 ffi,
Wij :f:..<?.~:i:ç_:itefE)JL.deze Atmodinnen ..rri.e:'c heLverkrijgen van è.eze speld en-·'wïj .hop·en, da:·t :bn -de toekomst deze li}st ·z:i:ch nog za:l ui-i::breiden.
··~

----- VIJF BESTE ATMODES
Dames 100 m.
1 E. Ort
2 J.v.Duffelen
3 M.Sterk
4 A.Pennarts
5 B.v.Polen

-·-."-.;- ~

_.,,

PRESTAI'IE~_1963

Verspring e~

11.6 sec.
12.2
12.7
12.8
13.2

Kogel
1 M.S].e:r;i Ouden _11 • 40 m.
2 G.Hoendérdos 10~ 35
3 A.Pennarts
9.76
4 E.Ort
@.94
5 L.Plugboer
8.39

l

2
3

4
5

..

E.O:r;t
6. ;2~0 ·ri1 ~.
A.Pennarts . 5"2.9
B.v.Polen . 5 , _1"6
M. Sterk . 5, 01
L. Plug.hoer..... 1-t-5'.L

1 E.Ort
2 11. Sterk
3 A.Pennarts
~- I.Geursen
5 B.v.Polen

1"55 JTI ·, ·_.
1. 48-t
1. 48
1. 35
1. 30

Discus
___ ".. ~--~~~--~ : .:- -~-Speer
__ _
1 G•.Hoenderdos
.:;A.
38
.m. -1--8 ~V·
,
·
'.
·
·
,
.
.
,
.
· · · · ·· -- · · "' ·
· , ers-cerre 3 ':)., ·s· 2·· m.
2 A.Pennarts . , 27.3.D ·
.2· G H . ·· ·, ·d ·· 27 2i
27 19
.. ·• .. oenaer, os
'+
3 i. P-lu.gboe r
• .
· 3 L. P:'.l.ugbo e:L' 25, 76
4 J.Zwanenburg 2.~~01 .. . L1- A..Pen~art}; 24 . 34
5 E. _Zwanenburg ?-:J.75 - . 5 'B.y.. Polen
23.81
0

200 m.
1 E.Ort
2 A.Pennarts ,
3 B.v.Polen
4 L.Plugboer
5 J.Zwanenburg

~eis.jes A_lOO __
m.
24.4 sec. 1 J~v.Duffelen 1"2.2 pee.
26.1
· 2 -M.; Sterk
12.7
27.8
3 J.Zwanenburg 13.9
29.3
4 L.Jansen
14. -_
29.4
5 J.Dupont
14.=

Hoog
1 M.Sterk
2 J.v.Duffelen
3 L.Jansen
4 J.Dupont
5/6 L.Heerschop
J.Zwanenb.

1.48-t m.
1.24
1.20
1.19
1. 14

Speer
1 J.Zwanenburg
2 L.Heerschop
3 M.Sterk
4 R.Metz
5 J.v.Duffelen

·-·····- · ·---·-·· - - ·'

Ho_?_gs_p;r:i.;1ge~

Verspr_ing,e n

1 IJLSt-;~k~- 5.37 m.
2 J.V.bGifelen 4,78
' 3 J.Dupont
4.22
4 R,Metz .
4" 14
5 J~Zwanefiburg 4"12

Kogel
1 M.Sterk
2

·3
4
5

Discus

'f~(·z;:é'. YJ.'.~ h'l;)u:cg 29.31 YlL

9,63 m.
L ~ Jan~en ·
' 8.66·J.Zwanenhurg 8 . 58
L.Heersdiöp ·--7.74
J. Dupont
:.· 6.92.

· 2 M~Sterk ·
.. 20~ 13
3 J .v.Duffelen 19.zd
4 L_Heerschop 18.99

5

L.Jan ~en

18.15

1 • 1 I+

23.86
23.17
19.66
17.22
14.08

B meisj~~Q-~~
1 T.v.GijlsYilj::C 10.9
2 M. v. ' t Hof f
1 0. 9
3/4 M, GräaTmäüs"""TT. 3
A. t 2 r Ha ar
11 • 3

5/ 6 A. \far.nac
A~Schonhage

Kogel
1 A;Sch6nhag~ ~.46 m.
2 A.ter Haar
8.15
3 M.Brouwer
8.-4 T.v.d.Klinkenb.7~89
5 A.Warnas
7.83

Hc:_9_g: •.
. .
.
1 ~.v.d.klinkenb. 1. 46 m.
2 M.Y " 1 c Hoff
1. 36
3 A,ter Haa:::'
1.24
4/7 A.PJ..ugooer
Î "14
T.v,Gijlswijk 1014
····· M . Brouwer ·
1. 14
M._Graafmans , •·· 1 .14 ,.

sec -~

. J .1 • 4
11.~

Discus
1 T.--;:-Gi,jiswijk 19.76 m.
2 T.v. d.KJ,i!(ke:r;ib . 19 .:14.
3/4 A.:~~ar.na,$-- -·· .;-:. -•- 17-.~2-~ ·
M.Brouwe~
17.25
5 G.Schulz
16.61
6

_f_p-u.;d 2_j:§~E?_ 0 E~-~.
1 I.Jónse·:~t
· 3;3 __ sec.
~ S ' .:c~p

.'

.

· 3--E;\r~Thie1··:..

4 :S.Sieverding

8, 4 ..
9. 9.1

Ver
1 I.Jongert
2 S.Cop
3 L.Sieverding
4 E.v.Thiel
5 W.v.Leeuwen

Hoogspringen --- --1 I~Jongert
1.25 m.
, 2.E.v.Thiel
1 .20
3/5 s.Cop
1.15
L.v.d,Ee m 1 .15
L.Sieverd,1.15

4.47 m.
--4. 17

Discus
1 I.Jongert
2 s.Cop
3 E.v.Thiel
4 L.v.d.Eem
5 W.v.Leeuwen

4.o4
3.99
3,87

17. 82 m.·
15. 63,
15.~3

D
1
2
3

meisjes 60 m·.
Y.v.d.Kerkhof 9 ·. 2 sec.
E. Bastiaan
9. 3
M. Soo me r
9.5
"

15.08
13.75

Hoogspringen
1 Y.v.d.Kerkhof 1.20 _m.
2 I.Opstal
1.10
1. 10
3 M.Soomer

Kogel
'1 E.v:Thi€l .
• 2 C~Veldt
3 s.cop
-4 W~v.Leeuwen
5 I;.-Jongert

9.61 m.

9;;.;...,.

8. 15
7~74
7~73

· verspringen
î Y.v.d.KërkhQfi" =3.53
- 2 E" Bastiaan.
3~ 27 - "
3 M.Soomer
3.18

-

Kog e l
1 Y.v.d.KerLhof- 7.24 m.
2 M. Söomer
7.19
3 I.Opstál
6.28

.

'f:.

·----···""''•"--·
; . ,. .
:· -··---

WEDSTRIJDAGENDA
21/22 Maart

Indoorwedstrijden Sporthal Zuid, ~ Amsterdam;
Zaterdag 21 ~aart - äanvang 14.3b ~ur
Meisjes D 60 m.
Meisjes C 60 m.
hoóg
Me isjes B 60 m.
60 m~ h6rden - hóog
-• Inschrijfgeld f 0, 75 per nummer. '· ·

jeugd

senioren

Zondag 22 maart - aanvang 13.30 _uUr i
Dàme,$: :6ö m. A/,B/C '"' 6ó rrî. hordén ·Ä/Ë/C .- 800 . m. B/C
Hoog A/B - 4 . x 2 00 m.

·.·

-- ---

;

.-·-·

. ,( :

Meidjes . A : 60 m.
6b m. horden
Inschrijfgeld f 1,-~ · per nummer.
5 april
12 april
~ mei

?3/7/1Ö

mei

Bosestafette Zwa luwe n
Onderlinge bosloop
Dualmeet Hollandia - Atmodes/Rotterdam.
Gereserve e rd voor co mpetiti ewe dstrijd e n.

.-·'..'

-.
INDELING JUNIOREN
A-meisjes
B-meisjes
C-meisjes
D,..meisjes

geboren
geboren
geboren
vanaf _1

in 1946
1947
in 1948
1949
in ,1950
1951 tot en me t 30 a:ri_ril
mei 1951.

------ .:- -.-WEDSTRIJDKLEDING _
'iATMODES 11 staat bekend, ·dat zij keu rig en uniform gekleed op wèd..'.
strijden uitkomen. Meisjes laat dit zo blijven: Inspecteer nu al je kleding,
dus A op trainingspak - groen clubbroekje - wit shirt me t embleem op linkerzijde. En degenen, die spikes hebben, kijk ze na of ze helemaal in orde zijn~
laat ~e ~nders tijdi~ re~are,ren •.
CLUBKLEDINq IS OP WEDS'l;'RIJDEN VERP:i;,,IQH'l;:
Voldoe je hieraan niet, dan wor,d·je van wedstr ijd e n uitgesloten. _

7

~

._ PROMOTIE-EISEN
Van _de Jaarlijkse Technische Vergadering van de K.N.A.U. staat eeri .
voorstel tot verscherping van de promotie-eisen ,op het programma en wel: !-

100 m.
400

B/A

C/B ,

D/C

12.4

13.64..3500

13.6 sec.

61.3800

rri.

vijfkamp

67.- s-e,c .•
3'200 pnt.

De huidige promotiegrenzen zijn:

100 m.
200 m"__
800 m.
400 m.

B/A

C/B

D/C

12.6

1_3. 2

13.8 sec.

Ve r --

26.---.
2.20

27.2
- 2.27

29.- :s e c.
2.35 min.

Hoog

-·

62.- .s ec.
12.6
13.4

80 m.· - H.

... .

Discus
§.E_eeE_

'1 4. 2 s e c.

Ko_fie l

B/A

C/B

D/C

5.30
1. 48

5.-1. 42

36. --.
3_5 . -~ 11.50

32.-31.-10.50

4.70 m.
1. 32 mo
28. _,_ rn "
27. - .:- m.
9.50 fl .

; .· .

TRACHT ALTIJD NUTTIG TE ZIJN, DOCH NOOIT,
U ONMISBAAR TE MAKEN.

COMPETITIE
Door de competietieleiders i s e en voor s tel ingedi end m.b.t. de competiti e 1964 . Wordt dit voorstel aange no me n, dan __hou d t . ~ it voor on s in, da t
we autörria ti ~ 6h in d e · ~e kiasse kom~~ . e~ c dän t eiame n me~ ~ iio g n ege n a ~d e r e
v e reni g inge n zull e n s trijd e n om h e t kampi o ~ ns c hap. De pr o~otie/d egr~ d~t i e
wedstrijd - zou da n kome n·t e v er v a l le n.
_ _
.
· ;
Verder een voorstel ·m.b.t. d e 4 x: 100 m • . estafette om eer'i. reserve
ploeg in te schéakelen of ·t n çnkolo puntonwaàrdo rïng voor d it nummer~
·
Momerit ~ el ligt het zo, dat, wa nn e er me n op a ll e numme r s voor lig t, _me n d oo r
ee n diskwa lifis atie op d e 4 x 100 m. in de on d ers t e g e l e d e r e n zou kunn e n
eindige n. Dit houdt ee n t e g rot e s traf i n e n wij kunn e n d it voor s t e l du s
a ll ee n maa r onde r st e un e n.
En nu ik h e t t odh ov e r d e c omp e titi e h e b, wil i k v a n af d eze pl a ~ t s
' Mevrouw Salari-J anker e n d·e Heer C. d e Bo e r als comp e titieleid e rs een comp liment maken voo-r d e wij ze ,. waa rop z i j d eze ge l e id -hebb en.

\'0""- \")\:\)//\h L
( .;

·ç/

lr

~ ~~

~-<-. ~~~~~\::'

-

--::;
-

---------

R I

k

•

ne e .

•T IS CARNAVAL , DE HELE WERELD IS

'"~';;:.::\SY~:__\

'N FESTI VAL • •• •

\\vrijdag 7 februari ze tten d e l e d e n v a n "ATMODES'' e n "HAARI_JEM"
'-._
~) -~
-de b-lo e me tj es_ ee n s _ _bui te n en v i e rd e_n 1-ustig e n voora l l uid----- ~
- ruc h tig c a rna v a l. J a , he u s , h e t -is ge b leken ; da t ze l f s
e n Haarl e mmer/ se pl e z ie r k a n make n, mi ts d e j uist e sfee r
/_ r i s. Nu, di e wás er . De f e estc ommiss i e was e rin gE;s l aa gd
~j ~ffi\ met vis n e t t e n , b a llonne n, i:' li n g e r s , lamp i onne n e n wat
( di efa:--in ee r. zij, d e z äal v a n '' Spar r e nh e uv ~ l" t e h e rschapen i n
ee n ruimt e , waa r h e f voor f,ees t e linge n a l tha n s ·goe d t o e v e n was _.

~ L---r(\~

_"-__)

8

De ingeblikte muziek had deze ke er plaáts gemaakt voor een heuse steengoede
band, maar toch, de echte carnavalstemming kwam er pas ip, toen een aantal
verklede ~ersonen zi~h in het feestge ~ oel wierpen~ Er waren zeer originele
vondst~n bij; de letikèten waren wel: de oud~ tienkamper, waarin we met veel
moeite Gea herkende, Jel als 11 weelderig" vrouwpersoon, compleet met stola
en kanten slip (nu ja slip !), aan ziin arm ~R~in als -ieeman, ee~ -Indiaan
met vredespijp en squaw,
Ellen en Harry, twee charmante poezen Suze en ?,
Ineke huppelde rond in een 111'.!'lannenzwempak" üï·t het jaar· 1900, er 'was een
paartje uit Hawai, een harem enz. te v~el om op te noemen.
De kienronde en verloting werd mede dankzij vele gulle gevers
en baksters ook financieel een succes, zodat de beide penningmeesters zich
zonder zorgen aan carnavalvieren over konden geven.
Om ca. half twaalf bereikte het fe 'e st zijn h·oogtepunt, · er ware·n ·· ··
muÜ'ie_n , toeter_s en serpe_tine9"'er werd gezongen., gedanst .en gesprongen, het ...
geen de baas van het zaaltje enige angstige ogenblikken bezorgde, want de
· vloer golfde bedenkelijk op en neer. Geen nood, we gingeh niet doo~ de vl~er, -:
en toen
om half een ,de finale · voor een daverend slot zorgde, -was ieder.
' he~ ~~ over eens, volgend jaar do~ri ~e h et weer, enne, misschien dan allemaal verkleed· ?

Rest me nog hulde te brengen aan Janny, Loes, Greet, Adri, Pim
en Kees, die geen moeite te veel vonden ~~bet carnavalsfeest tot een succes
te maken.
Feestneus •

..

BELANGRIJK

-

;_ -···

KLEDING

BELANGRIJK
i· .

.

.

• .

".

·.

•

L ·:· .

er meisjes, die onda nks herhaal de waarschuwin~ . .
gen in d~zeitde kl~dihg gaan . trainen, a l s in welke z~ naar . de trai ~ing komen. Het gevolg ±s, dat wanneer het . regenachtig weer is, de dames in kl efs natte broeken, jackets en gympjes naar hui~ moeten. Dit is goed om een 16ngontsteking op .· je hals te héilen~ Trquwens, al· jè inspçmning is dan ook voor
niets geweest, want wat je aan ~onditie hebt opgedaan, doe je op die manier
weer te niet. ··
· ·.
Nóg ste é ds

;,_,

zij~

1·'.

Dan nog iets. Het is me opgevallen , dat de meeste dames v an·de
nieuwelingen en jeugdploeg v eel te dun gekleed zijn. 0Rd er je trainingspak
alleen een h emdj e of shirtje is v ee l te weinig. Zo tra in je 's-zomers. Over
je bemdje een wollen kledingsstuk, wanne ~ r je dan trasspire e rt zorgt die
wol er wel voor, dat je . warm blijft. Want juist het stukje lopen · van het
CIOS naar h e t Kadervormingscentrum kri j g je de volle (wind-) laag .
Wil je y an d e training profi j t hebben, kleed je dan v ers t andig .
!

" ·- ·

r

MOZAIEKJES
In d e

Ath'l etiekwereld van 10 januàri 1964 l azen we:
"

Weet j e , waarom de Amerikaanse damesatletiek ~o weinig te bete-:
kenen h eef t, in tegenstelling tot de interesse , die in datze lfde land ' de
meisjes h ebben voor t enn:i,.s e n voor kuns trijden ? In " Spo:rt . Illustra t e d."
stond nu, dat d e oorzaa k s chui_lt in de we inig flatteuze kleding , dle d e
atletes drage n. We laz en nog~ dat niemand kan bewe~en, . da t ee n me isj e in
atletiek-kleding _ er goe d opst aat , ze i s er even chic mP,e als de · dames met.
hun badpakken in h et begin van de vorige ee uw.
9
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"Misschien" 1 zo lezen we,"wil Teddy Tinling, de succesvolle ontwerper van
tenniskleding voor dames zijn groot talent h6~ eerts aänwenden om de vrouwelijke sprintsters met iets lieflijkers als herenondergoed te k]_eden".
Lees goed •.••• we hebben deze regels overge~omen uit een Amerikaans sportblad en als je de AW-jeugdredactie zou ~ràgert, of die achter deze mening - staat,
dan zegt zij resoluut "Neen". De AW-jeugdredactie vindt dat onze atletes er
maar wat lief op staan en onze mannen mochten ~illen, dat zij zulk mooi ondér~
goed droegen •••••••
In de Athletiekwereld van 8 februari 1964:
De nieuwste, zeerTrisse, ijS-drárik,
MARTINI ON - THE NOC's
Alleen verkrijgba~r (op~recept) op schaats-en atletiekbanen~
Ook nog een enkele portie
_PANNEHOEK-TOE _
(tegen ster_k gereduceerde dagprijs)

Uit-"CLIMAX" van A.V. DEM het volgende:
Even lachen.
Vraag:"Wat is het toppunt van stekeligheid ?"
· Antwo'Ord: "Een egel Op spikes''-·

ELLEN IN ;DE n:EVA"
In de "Eva" van 12 februari 1964 troffen we onder de titel "EEN
RETOUR TOKIO" een -artikel verluchtigd met 3 foto's (2 kleuren en 1 zwart..:wit)
van onze eigen Ellen aan. En omdat er nog steeds meisjes zijri, die het
naadje van de kous willen weten, wat E4:len bJHreft ,' het Vè>:lgende <::}nt+,eend _ . _.
we uit dit blad:
ELLEN ORT : TRAINEN EN TROUWEN
I n onze parade van vrouwelijke sportsterren, die kans hebben ons
land te vertegenwoordigen op de Olympische ·spelen te Tokio deze keer
onze recordhoudster verspringen. (Redactie, moet zijn Nederlands kampioene
1963).
ELLENS DOOPCEEL
Leeftijd •••••••..• 24 jaar
woon t ••••••••.••••• Postlaan 10, H'stede
s port •••••••••••••• Atletiek, verspringen

Traint soms te veel
Trainer .• ~ ••••. en toekomstig echtgenoot de Heer H.Joacim
Beroep ••.•••••• onderwijzeres
Trouwen of Tokio ••••••• beide.

VERSCHANS U IN TEVREDENHEID,
WANT DA'I' IS EEN ONNEEMBARE
VESTING.
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NAGEKOMEN .PERSONALIA
Geboren 19 februari
Met grote vreugde ~even de Heer en Mev~ouw
van den Bosch-Moeyes kennis van de geboorte
van hun dochter "Margreet".
Gerrit en Greet, van harte proficiat namens alle bekende

1&/'j
Atmodi~n~~

ER WORDT GEFLUISTERD, •••••••••
Dat ••••• Toen Dr.v.d.Hoeven bij het meten van hàar longcapaciteit, de
spirometer opjoeg tot 4500 ! !, Willemien vol angst uitriep:
"Meid, houd toch op! ! ! ! "
Dat ••••• de K.N.A.U. zeer bezorgd is voor de Tokio kandidaten, want
Dat ••••• Ellen een kolossale bus met allerlei verschillende vitammnen
in huis heeft gekregen.
Dat ••••• Harry de koplamp van:Dr.v.d.Hoeven

aan . g~uzels

zwengelde.

Dat ••••• We nog steeds leden zoeken, die het bestuur bij .willen .staan met
de werkzaamheden inzake voetbalp9ol, donatie innen enz.
Dat ••••• We voor dit clubblad weer van .niemand copy mochten-ontvangen.
Dat ••••• We de moed niet opgeven en v;e j11l;Lie vr.iendelijk verzoeken copy
voor het volgende clubblad eind maart in te leveren.
Dat ••••• Loes Jansen op weg naar de CJÖS-training een aanrijding heeft
gekregen.
Dat ••

~.~

Dat.·•••

ze nu met een gekneusde
thuishoort,

pols

eigenlijk in het ziekenhoekje

Ook Miokc St6rk m~t •n Ónkolblossuro kampt,

:Oato ooooe wo hopon zo boidon woor gauw op do training to zion.

WIJ VERGETEN ZO DIKWIJLS EN ZO GEffB;EI,, DAT DE
GROOTSTE DINGEN IN 1 T LEVEN DE EENVOUJ)IGSTE ZIJN.

WIE NIET· TE'VREDEN IS Tu'lET WAT HIJ HEEFT 1 ZOU OOK
NIET TEVREDEN ZIJN MET HIJ ZOU WI LLEN HEBBEN.

IJIE NIET UIT ALLES LEREN WIL, V/IL IN 'T
NIET LEREN.
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PIM MULIE:R SPORT:l?ARK
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Het atletiekseizoen 1~64 ~al voor de Haarlemse atletiekverenigingen als een belangrijk jaar geboekstaafd worden. Immers, dit
. '" 'i':_ ~?~*
jaar zal de sintelbaan, waar w__e al zoveel jaren naar snakken
\g1'1
~~J
officieus in gebruik genomen worden.
~Lfi.. ~~
En hoewel dit feit ons zeer da~kbaar stemt, hopen we van harte,
9/\'J':;î
dat het niet al te lang zal duren eer de rijksgoedkeuring voor
i'-:- , ;·(
de complete acéommodatie af zal komen en we in Haarlem eindelijk
r~
ook eens wedstrijden op een volwaardig atletiekterrein kunnen
f / /.--1 ~ houden, zodat de atletieksport in onze stad aan populariteit zal
winnen, ~etgeen ongetwijfeld de groei van de Haarlemse atletiekverenigingen ten
goede ~l komenw
\

\

l

De eerste tijd zullen we het echter met de noodaccommodatie moeten
doen en omdat er dinsdags twee en vrijdags d~ie verenigingen van de sintelbaan
g ~bruik zullen make n, wordt het, begrijpelijk passen e n meten!!
Om rtu het hoogst mogelijke profijt van onz e trainingen te h e bben, verzoeken
wij jullie met klem de aanwijzigingen van bestuur en trainers op te volgen,
zodat een en ander vlot verloopt.
Voor allemaal, prettige training.
Voor onze wedstrijdploeg.
Jullie hebben d e hel~ winter fijn getraind e n we zie n dan ook me t
vertrouwen d e komende we d s trijden tege mo e t. Voor.al 1 mei Ellen Bochum/Dahlhausen.
3 mei Holla ndia - Celebes - Atmodes, 10 mei L.D.A. - Atmodes. V ~e l suc~es!- !t .

W.v.Opz eeland-de Vos
waarn.voorzitst e r.

Akela, akela, hop, hop hop
"Atmodes" mo et naar de top
Akela, akela S.O.S.
Voor "Atmodes" op de bres!!!!

HET SECRETARIAAT MELDT:
Nieuwe l eden:
16.4. 44
Henny v.d.Werff
Elisabeth Hanse't.
15.8. 53
Cara Wesseling
18.3. 44
Gerland F e rwe da
22 .1 0 .52
Wij .h e ten d e z e me isjes v a n harte welkom in onze "Atmodes " kring e n we hopen,
da t ze e en pr e ttige tijd bij ons zull e n h e bben.
Bedankt a ls lid: Anneke Haccou-Hartman, Diny Alkema-During, Tony v.Arnhem.
2

TRAINING

ATTENTIE

ATTENTIE

.

Met ingang van 1 mei vangt de zomertraining aan. Dez~ wor:d.t gehouden op de
Sintelbaan in het Pim Mulier-sportpark (Delftlaan tegenover Orionweg).
Elke dinsdag-en vrijdagavond van kwart voor .zeven tot ~ma:··~ ,- · ~ :: 9,
Woensdagavond: Alleen ·wedstrijdploeg~
Opgelet: dinsdagavond alle crobpen. Welpen en jeugdploeg t/m 14 jaar worden
kwart ~ zeven verwacht. Wedstrij_d:-en nieuwelingenploeg kwart over zeven.
Dît is dus de aanvangstijd.
vriidagavond: als dinsdaó, Uitgezonderd de welpenc
1
o-- , {)
PERSONALIA

~.t~~b

~

·,(

/J-,~

) () b

(j

Geboren: Op 16 maart bracht de ooievaar bij de Heer en Mevrouw Peute-de Wendt
e~n zoon, die de naam Jan kreeg.
Mia ~n Jan, onze hartelijke felicitaties met de geboorte van jullie
vierde spruit.
Verloofd: Marian Moeke en Jan van der Laan verloofden zich op 22 maart. Lu:Ltjes
van harte proficiat en een gèlukkige verlovingstijd!!!!
Ook Hilde de Graaf, die verscheidene jaren als wedstrijds ecretaresse
deel van het bestuur uitmaakte, heeft zich verloofd e n wel met ~ick
Pruis. Hilde, ook voor"jullie heel veel geluk v a n alle Atmodinnen.
Huwelijk: Op 17 april gaf Els Boons in h e t stadhuis te Haarlem haar jawoord
aan Wim Wolters c Voor -d it jonge paar onze welgeme ende gelukuensen
met deze stap en prettige wittebr oofts weken.
Het vertrek van Els na.ar Rotterdam, die, .hoewel z e ge en lid van Atmodes meer was, betekent voor ons een gevoelig verlies, §B~g~zi~Q~~
zij altijd het tekenwerk van het clubblad voor haÉti rekening nam.
Els nogmaals onz e dank da!'lrvoor.
0

Gro e ten:

Van onze voorzitster·, di e op h e t ogenblik in Yokoha ma (Japan) v e rtoeft, ontvingen we de hartelijke groeten voor jullie allemaal.
Ze maakt het geweldig en geniet heel erg van a lles , wa t je al zo
op zo'n reis te zien krijgt.
Voor d e wedstrijdplo e gers een succesvolle start ,
Helga Buis , die a l ee n poosj e ih Zwits e rland we rkt, v erraste ons me t
een groet voor a lle aan haa r bekende Atmodinn e n. Helga ook v a n ons
11 groetjes 11 en tot ziens.

Huwelijk E±len en Harry:_
.
Zoals jullie wet e n zijn Ell en e n Harry op 24 maart in het huwelijk
g e tred e n. Atmodes h a d d e rec ep tie uitgezoèht om " h un" trainer en
Elle n i n he t zonne tj e t e zett e n. Carla van Pol en e n Lenneke van Op\l !
z eeland, onz e we lpjes , mochte n - de felicit a ti e namens alle Atmodinnen
uit spreken. Nu, z~ deden het he e l. charman~, want he us het valt nie~

fn

J};\

"_{~_k_,_~_,;.-_,\·_· _·· ~
-'--.- .. mee.om 1_ gestoken J.n clubkostuum, in een eivolle .z~~l voor zo'n mooie

/ !{1'_.;_.: __'·:-: > - ·-" bruid Je vers op te zegge n. Je zou erva n gaan s-con-:eren !-! ! -

\ (~V '~~j;'! Na ee n hartelijke y el bood daarna Diana Kik een pracht van een

\\~="'-:J/1
\"..:.~'

·

.
f( hors d'o e uvre schaal met bijbe horende f e licita tie aan. Op d e feli~--:;;- ei t a t ie pri jkte nie t a llee n de handteke n inge :ri v a n d e gee f s t e r s , en
h e t g e dicht , Els Boons h a d h et ge h eel v ersierd met ee n t eke ning v an
bruid en bruidegqm, die ov er de horde n scheerd e n.
__ _
_
D~a rna mochten de a chter d e viag wacht e nde, v an o nge d~ld trappelend,
Atmodinnen hun opwa chting bij h e t bruidspaar maken . Het was ee n
11 gekla:?tt van jewels t e , wa nt zo v e rz e k e rde d e bruid ons - e r mocht

3

gezoend worden en dus lieten de dames - of was het de bruidegom, zich niet
onbetuigd.
In ieder geval Ellen en Harry nogmaals onze hartelijke felicitaties en voor
jullie huwelijksboot een voorspoedige v aart !! !!

DEKASVANATMODESDEKASVANATMODESDEKASVANATMODESDEKASVANATMODESDEKASVANATMODES
Neem het voorneme~ om ook een extra duit in de kas te werpen. Je kunt
dit doen door aan de volgende acties me e te werken:
VOETBALTOTO
Van de Stichting"Nationàle Sporttotàlisator" kregen we bericht, dat
de registratie . van, deelnemers voor het seizoen 1964-1965 met ingang van 16
april open is gesteld. En hoewel wij alle leden en deelnemers aan de voetbal·toto binnenkort persoonl;i.j:fç. zµllen benaderen, merren wij er goed aan te
doen van deze plaats af jullie aandacht er op te vestigen. Immers, nu is het
de tijd om met het aanwinnen van nieuwe totoleden te beginnen, want jullie
weten het:
tl".~1
WANNEER ELK LID ZORGT VOOR EEN NJEUWE TOTOKLANT
f/ r,.\7'.· ,~OR "ATMODES" DE FINANCIËLE ZORGEN AAN DE KA.Nl'.l , ~1 1...,.,.___,,.~1 1~~"';-î

f -.

~ 1 j~

lijf

1 1
( _

PERSILEMMERTJES

r ~~1

~__f:J j ~~j

'· Spaar persilemmertj es! ! ! Op , volle kaarten kan mem thee-of keukendoeken
gratis krijgen, terwijl men tegen bijbetaling ~iverse mooie voorwerpen zeer
voord~li~ in bezit kan krijgen.
Voor elke volle kaart, die bij ons wordt ingeleverd ontvangt Atmodes f o,40.
.

WERF DONATRICES/TEURS

f'E K~-Si l

Een prachtige manier om je veréniging te steunen is het werven van donteurs/trices . Deze betalen het minimum van f 3,50 per jaar of f 0,35 per maand.
Het moet ~och niet moeilijk zijn om voor deze bedragen familie en kennissen
ondersteunende leden van "ATMODES" te maken.

ZIEKENHOEKJE
Nora Witmans loopt met een g e broken arm tengevolge van een valpartij
over een bananenschil. Zo zie je Noor wat een schil je al niet aan kan doen.
Jammer van de bosloop hé, maar t ·roost je, er komen nog zoveel wedstrijden.
Beter~chap hoor, van ons allemaal!!!

SPORTKEURING
Nog steeds zijn niet alle meisjes en dames gekeurd. Vooral voor de nieuwelingen wijzen wij op het grote belang hiervan: Want het is prettig te weten,
dat onze toch nogal zware sport niet nadelig voor je is.
Om de kosten behoef je het niet te laten, want die zijn zeer laag. Voor
meisjes en _dames, die aan wedstrijden willen meedoen, is deze keuring VERPLICHT .
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De Jr0.sten zijn:
Meisjes t/m 16 jaar f 2,65
Dames v/a 17 jaar
f 3,25
maken jullie erop attent, dat je na je oproep verplicht bent op te komen.
Blijf je zomaar weg, dan moet bij hernieuwde opgave wederom betaald worden.
Eij mij kunnen jull.ie .je opgeven, onder gelijktijdige betaling van het verschc::ld igde bedrag:;

W~j

Mineke Hessels.

VAN DE PENNINGMEESTERESSE
_ De contributie dient op de trainini betaald te worden. Kun jè door
of studie tijdelijk de trainingen niet bezoeken, even belleri 36910
wo rdt gehaald. Gireren is O()k mo[!;elijk: t.n.v.Penningm.van "ATMODES"
Le idsevaart 502 zw., No.207689.
De contributie bedraagt:
Adspiranten t/m 11 jaar f 0,70
(inGCh~ ijfgeld f 1,50)
Juniqren t/m 16 jaar
f 1,75
( in s chrijfgeld f 2,50)
Seni6ren vanaf 17 jaar f 2,50
zi~Kte
e:.1 '-iet

C::lu b-oroel.r:j e

:3pike2 zakje

f 2,75 :
f 0,60 :

Embleem
f 0,85
Avoor op je trainingspakGRAT-IS
Alles te bestellèn bij
Wil.

TRAININGSPAKKEN
I)e.nken jullie eraan bij het aanschaffen van een nieuw traini.ngspaK-, . dat
ons groen:...witte pak vervangen is door een geheel groen pak met groen'- W'it ge3tr eepte boorden, met eveneens een A op de rug.
Deze paK.ken zijn met 10% korting verkrijgbaar bij onze adverteerder:
Sportmagazijn Gretha de Bruyn.

VAW HET 1NEDSTRIJDFRONT
Met r asse schreden nadert het nieuwe wedstrijdseizoen met o.a. clubcomp0titie61 inte~nationale, nationale en regionale wedstrijden, te veel om op
: c noel'.'len, Me t opzet noem ik de cluocorrrp e titie eerst, want deze wedstrijden
nemen een zeer belangrijke plaats in. Onze damesploeg start dit jaar in de
:~e :<: ~.ë.s:::;e,. Daarnaast hebben we ook voor een .jeugdcompetitie ingeschreven.
C! _ ~: _ n <-,0 1 n competi tie een zo goed mogelijk figuur te slaan hebben we mensen
n~6i~ 1 ~i e se rieus en regelmatig trainen en daarbij aan de wedstrijden enthousi adt tlco lne me n, wa nt juist da a r~o~r worden de prestaties tot grotere hoogten
0.iJg'-' voe1·d.
Daarbi} komt nog, dat wij binnenkort kunnen gaan trainen op een gloednieu~e - sf~telbaan, hetgeen voor ons een grote vooruitgang betekent.
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Er ZJ.Jn de laatste maanden heel wat nieuwe leden bijgekomen, die ;:i·atu·ûrlijk
binnenko:rt aan wedstrijden zu.1 1.en gaan deelnemen.
Hierbij dien je dan de volgende punten goed in ógenschouw te nemen:
1) Wanneer je voor een wedstrijd inschrijft ben je ook verplicht te .. komen.
2) Ben je door ziekte verh~nderd, laat dit dan zo spoedig mog~lijk aa~ m±j-

berichten1 zodat we bij vertrek niet voor niéts stáan te wachten.
·
1 1 - - boete opgelegd, wannéer je zonder r~den w~g
blijft.
Het inschrijfgeló dient dan toch te worden voldaan·aan de organiserende
vereniging.
Het is de gewoonte, dat we gezamenlijk vertrekken en ook weer gezamenlijk
huiswaarts kereno
Je clubkleding dient er als volgt uit te zien: wit~shirt(geen f-dn:rrebloesje)
met op de linkerzijde embleem, groen clubbrciekje ~ A op je traini~gsp~k.
Wanneer je kleding niet in orde is, worè
je voor deelname uitgeschakeld.
Zorg, d a t je altijd veiligheidsspelden bij je hebt.
Zorg er voor 5 minuten voor je nummer begint op de bepaàlde plaats aanwezig te zijn en vergee t niet je bij de jury te melden.
Heb je voor mee rdere nummers ingeschreven en beginnen die gelijktijdig,
dan. heeft he:!f loopnummer voorrang. Daarna volgt het springen en tenslotte
de werpnummers.
Stel de jury van het betreffende nummer even op de hoogte eh vraag of je
je beurt na het lopen in mag halen.
Laat je dit nai d~n wordt dit beschouwd als niet opkomen ~n volgt boete.
Tenslotte no.geen zeer belangrijk punt. Wanneer je hebt ingeschreven, ben je
verplicht vrijdags voor de we.dstrijd op d·e ·training 'te verschijne.n om je
startnummer in, ontvangst te nemen, waarop tevens de diverse gege"vens over
vertrektijd enz. staan aangegeven. Vanzelfsprekend ~unnen wij deze niet
achternéi · gae.n brengeno

3) Door de K.N.A.U. wordt f
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

Res t mij nog jullie allen een p.rettig, maar vooral succesvol wedstrijdseizoen toe te wensen.
Q:
i'.)
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Zo.te.c·Clar, 2'1 rc1anrt organise erde de afd.Amsterdam haar jaarlijkse indoorwedstrijden in de sporthal Zuid 1 waa r het die dag vreselijk koud en winderig
was. Maar onze jeugdpl o eg liet zich hierdoor niet afschrikken. Er werderi enkele goede prestaties · gele verd. Al met al eeQ~rettige sportmiddag.
Het begon meteen goed. Marjan Brouwer en Löes. Viss~r, beiden D mei~jes
lieten in hun serie op de 60 m. resp. 8.8 en 8.5 se~.noteren. Marien werd later
in de h a lv e finale op het nippertje uitg es chakeld. Loes bereikte de finale wel
en eindigd~ ~enslotte als twee de in 8.5 sec. Keurig hoor!!!
~
was het de beurt aan de C meisjes. Yvonne v.d.Kerkhof, die niet
voor Loes en J'fa rion wilde ond~rdoen, liep de 60 m. in 8. 4 sec., hetgeen voor
ons toch wel een v~rrassing was~ Jammer, dat je in de fin~le zo terug ~iel.
Bij de B meisjes werd Sonja C'op in haar serie ·2·e in 8. 6 sec. en zij
kwam evenali3 Ine Jongert hij het hoogspringen over 1.30 m·. Met wat meer zelfvertrouwen en durf wo rdt· dit zeker 1. 40 m.
De 1.25 m. hoog van Yvonhe bij de C meisjes n~e van goed ~eh~lte.
De ouders, die deze middag blijk ~aven van hun bel~ngstelling, h~r
telijk dank. Zonder Uw hulp had ik beslist Veel minder vlug door het alt{ja
razend drukke hoofdsted e lijke verkeer gekomèh.
Betty.
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Uitslagen:
60 rri. meisjes D 2 L.Visser
M.Brouwer
Meïs,jes c 60 m.
Y.v.d.Kèrkhof
C.Veldt
-w. v .LeeU~en
E. Bastiaan

8.5 sec.
8.8
8.4 sec.
8.9
8.9
9.2

Meisjes B 60 m.
S~Cop

8.6 sec.

.60 m• . Horden meisj es B.
11. 2 sec.
3 I.Jongert
A.
Warnas
5

Hoog meisjes c
6 Y.v.d.Kerkhof
7/13 W.v.Lee uwen
14/19 C.Veldt
J.Lasschuit
20 I.Opstal

1. 25 m,
1.20
1. 15
1.1 5
1. 10

Hoog meisjes B
7/12 I .Jongert
S.Cop
13/17 A.Warnas
22 L.v.d.Eem
23 G.Kroes e

1.30 m.
1 .30
1.25
1 . 10
1"00

ONDERLINGE BOSLOOP CIOS
Irt groten getale kwamen de groen-wit atletes zondag 19 april naar het
CIOS om deel te nemen aan de onderlinge bosloo~. Grote belangstelling bestond
er aan de zijde van de ouders. Zelfs de zon liet zich van de goede kant zien
en dat wil wat zeggen~
Nadat er nog enige noodzakelijke. veranderingen langs het zware parcours
waren aangebracht, hetgeen tussen twee haakj es meer tijd in beslag nam dan wij
hadden kunnen vermoeden, werden de adspirantj es voor d e 300 m. aan de star t
geroepen~ Zelden heb ik zo iets leuks ge~ien. Ze v e r drongen elkaar öp d e smalle
pad e n en toonden ond'e r h et lopen e.en ontzettende strijdlust. Joke So6mer kon
zich al spoedig aan het gedrang o'nttr(ikke n en me t een grote voorsprong kwam
zij op de finish af, welke zij na 1.31+.9 sec.passeerde. Elsje SchÖn ' vo-lgde
daarna met 1.40.0 sec.
Bij de G/D mei§jes, die 400 m. hadden af t e l egge n wer d het een felle
strij d, di e tenslotte eindigde in het voordeel van Marian Brouwer. Haar tijd
was 1.59.4 sec. ge volgd door Yvonne v . d.Kerkhof in 2.02.2 sec. Jammer 1 da t
jullie even zîjn gestopt. Hiermee gi_n gen kostbare seconden verloren.
Bij de B meisjes werd het spoedig duid e lijk, dat de st rijd om de ee rste ': plaats voornamelijk tussen Ine Jonp~rt en Elma v. Thiel zou gaan. Vanaf
het b egin namen deze twe e de leiding. Jl'e11 ·:l-!'l.t; te wRs het r·ne, die met de ere palm ging strijken. Ook nieuwe l ing Ril'.la Mic a h-eeft zich uitst eke nd geweerd,
een derd~ plaats was haa r d eel.
Bij d e 600 m. dames ni e uwelin ge>'n passeerde Marijke Boons als eerste
de - finish in 2.38.2 sec. alsof het h aar geen moe it e kostte.
Hannie Besselink verraste ons allen door de serie 600 m meisjes A te winnen.
Miéke Sterk (A meis j e), die er de voorkeur aan ga f bij de dames 800 m. te lopen wist zich na ca. 650 m. van. h aar concurrent e n te ontdoen en eiste de
éersté plaa ts voor zich op in d e tijd va n 3.09.6 sec. Ans Pennarts werd 2e
in 3 .1 2 .- sec.
AdsEirant en 300
1 J.Soomer
2 E:Schon
3 G.Ferwe rda
4 G.Visse r
5 C.v.Polen
6 L.Meyer
7 N.Hegrnan
8 H.v.d.Werf
9 I.Opstal

m.
1.34.9 sec.
1.40.1 • 40. 1
1.43 ~5

1 .45 . 1.46.-

Meisje:3 C/D 400 m.
1 M. Brouwer
1.59.4 sec .
2 .02.2
2 Y.v.d.Kerkhof
2.09.8
3 J.Lasschuit
4 L.Visser
2 . 13.3
E. Bastiaan
2 . 15.2
2 .1 6. 6 W.v. Lee uw e n
C.Veldt
7
8 I. Op:stal
9 M.Lo e rakk e r

'?

10
11
12
13
14
15

M.Hoo g l a nd
E.Hollrimk
J.HegmRnd
M. Kroon
M.Vis ée
J. KÖning

Meisjes B 600 m.
1 I.Jongert
2 E~·v. Thiel
3 R. Mica,,

·4

•

:s ,'Cap

5 A.Wárnas
6 ~v .Len'sen
7 M.Crammer
8 L.v.d.Eem
9 G.Kroese
10 E.Snellens

•,

Dames r}.ieuwelingen .. 600
1 M.Boo'ns
2 J.Hartstra
3 L.v.d.Vosse
4 G.v.d.Gevel
5 S.Wijnands
B K.Hartstra
7 E. Zwanenburg

2. 23. 1 sec·.
2.24.1
2.26.- -2.30.3,
2.31.2·

~

•

•·•

•

~

·"

2.,38. 2 sec.
2.52.1
2.58.3.04.8

1 ,·

DameswedstrijdEloeg 800 m.
1 M.Sterk
3.09.6 sec.
2 A.Pennarts
3.12.0
3.15,6
3 B.v.Polen
4 11,.Eggink
3.44.6
4.o8.6
5 J.Zwanenburg

Meisjes A 600 m:. :
2.47.2 sec,
1 H.Besselink
2 T.v.d.Kl±nkenberg2.50.2
3.50.3
3 A.Schonhage

t

m. ' · :

)

•

-~ ..~"

-~-------· --

VRIJWILLIGERS : GEVRAAGD ! ! ! ! ! ! ·• (historisch) .
We gaan. _er pr.;lt: op, dat we Ben specifieke damesvereniging zijn en .
over het algemeen reilt en zeilt alles prima_ zonder mannen,
~ } ·
/ rr./;:
maa-r .soms ziin er klusjes, waarbij we echt niet buiten het.
.
s t er k e ges 1 ac ht
. k unnen. En t oen we op een k eer een kl eine
re,I ~· 'l'I/ f ! . .... ·'
) >:/ "()_, C / D <P ara tie aan onze ma terialenkist moest geschieden, deden we
i'
J)r"'
.!>
een beroep op Annepie 's vader, W<?-arop hij spontaan reageerde~
- / r . ,,.. · '· · ·
Zö ' ' kbn ' het gebeuièn, dat onze voorzitster in hoogst
- 1.\~.~_-.I.~1 . !'.:::,.. .!\ (\
eigen persoon de Heer Pie naar de kist geleidde, ' ·. ~lwaélr het
f_
karwei in.ogensch9uw :werd genomen~ ·Dàt was zo geklaard en
\

1

~:~a~a~~~~~:;:t~! 8 d~~r t~~~ ~~~s ·~~d!~~=n~i~~~::e~i!1~~j~e~:

-~[1~!;<4iL -·

moei ter waard is, \Van t het · CIOS -is · •verkelijk een juweeltje van natu11rschoon.
Wat de arme man echter niet wist, dat hij, wilde hij naar boven, .de cal . o.P.,.
moest en nu kan dat voor ons wel een peulenschilletje zijn, maar ja, als
je niet sport ! ! ! !
_
Ria dartelde als een veulen voor ·'hFnT uit, ze zag zelfs kans om
al klimmende het gesprek gaande te houden, niet merkende, dat er haast geen
antwoord kwam. Gaat het · ?, vroeg ze belangstellend, toen ze halverwege waren.
"Best, hoor", perste Pa Pie eruit en zwoegdemähhäft'ig voort, vallend en
hakend achter boomwortels. Met een zucht van verlichting begroette · hij h:et ':
eind van de heuvel, maar onze presidente, niets rirerkende van 's mans - ünt.:.. - .
reddering, zette de wan~eling genoeglijk voort, Pa Pie in haar kielzog, wa~~
per slot van rekening, voor zijn prestige kon hij toch niet onderdoen voor.
een vrouwspersoon.
Om kort te gaan, er kwam een einde ,aan de martelgang van,de Heer
Pie. Hij is - zij het volkomen gekraakt - thuisgekomen, maar hij ~e hele
dag, zo is ars verzekerd voor ;'pampus-" fn een s.toel heeft gelegen.
Maar vanaf·die dag werkt het woord - "ATMODES" op hem als de bekende
rode lap op een stier!!!!!
LUISTERVIS.

8

!

MOZAIEKJES
In de Athletiekwereld van- 10 april lazen we uit het artikel Surinaamse atletiek in opkomst:
Eerst iets over de vier verenig.ingen, die de S.A.B.
kent; het 2ijn Gazelle, Roda, Olympia en de specifieke damesvereniging Atmodes,
die overigens niets van doen heeft met het ons beter bekende Atmodes uit Haarlem, toevallig ook een specifieke damesvereniging.
(Hoe zouden ze aan die naam gekomen zijn? red.).
In .d e Athletiekwereld van 27 maart 1964:
Omdat Japanners zo klein zijn - en westerlingen zo "groot", bestaat
er het plan om het aantal zitplaatsen in Tokio van 85.000 terug_ te brengen
tot 71. 300! !

ER WORDT GEFLUISTERD, ••••••••••
Dat ••••• Deelnemers aan loopnummers voldoende moeten hebben ingelopen en
dus klaar zijn, wanneer ze aan de start verzocht worden.
Dat ••••• Bij sprintnummers enkele proefstarts wenselijk zijn;
Dat ••••• We ons trainingspak aanhouden tot de seingever zijn instructies gegeven heeft.
Dat ••••• Je nooit achterom moet kijken;
Dat ••••• Onze handtekeningenjagers op de recepti.e van Ellen en Harry boften,
want,
Dat ••••• Er een flinke delegatie van de Nederlandse damesploeg aanwezig was,
die sportief handtekeningen uitdeelden.
Dat •.•••• Lenneke v.Opzeeland in verband met de bosloop al om half zeven op
was en
Dat... • • Ze toch te ·laat kwam.

WEDSTRIJDAGENDA
3 Mei .
10 Mei
17 Mei
21 Mei
23 Mei
24 Mei
30 mei
31 Mei
31 Mei

Hollandia - Celebes - Atmodes
L.D.Ao - Atmodes
Sparta, Den Haag - jeugdwedstrijden
Afd.Amsterdam - Avondwedstrijden
Beverwijk - Baanwedstrijden
Sparta, Den Haag _- Jeugdwedstrijden
Afd. A~sterdam - Open Amsterdamse kampioenschappen.
AV'23, Amsterdam - Open Amsterdamse-kampioenschappen.
OSV, Oostzaan - Baanwedstrijden.
ATTENTIE

ATTENTIE

ATTENTIE

5 Mei, Bevrijdingsdag, vindt de training geen doorgang.
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Of:.':îci.)el çluborgaan der H.D.A.V.''ATMODES''· Kon.goedgekeurd

23 januari 1961.

L.v.d. Vasse, Garenkokerskade 34, Haarlem.
W.H.v. Opzeeland-de Vos, -Leidsevaart 502 zw. R'lem. Tel:
Giro:.:o}::ening:
No. 207689 t.n.v. Penningm. van Atmodes.
1\sC.:::.c-c:i.e-adre s: M.A. Ineke-de Vos, Mr. J. Gerritszlaan 15' 9 H'lem. Tel: 60761
N.A.O. v . d. Hoeven-Wegener Sleeswijk.
i) o c::..'Gtaresse:

:Z:'o :'lnj_ ngm . esse:

OP ONZE SINTELBAAN
Ja, dat kunnen we nu zeggen, als we 't over de training of over
'n wedstrijd hebben. We waren altijd een beetje nijdig als we andere mensen hoorden spreken over hun baan en onze gedachten ginen dan naar ons trainingsveld aan de Kleverlaan en naar onze
-topathletes, die hun heil buiten de stad moesten zoeken voor een
baantraining.
Tiit is nu echter verleden tijd en met genoegen gaan we nu meerdere
malen per week naar de sintelbaan in het Pim Mulier Sportpal'.'k . waar
de nood.kle edkamers voor de training goed voldoen.
We hebbe n erg lang op deze baan moeten wachten, maar hij is er nu
toch en het is een zeer snelle baan geworden, getuige de resultaten
~' .n. üc iNsclstri jden van afgelopen weken. Hij is ook erg gezellig en als straks de
·r_··.:::j_)J<c:".lt:i n". hoog is opgegr-o eid, zal het geheel nog sfeervoller zijn.
:·L .~C ~:\ iCH'.1 J~ '") -!;
te laat van mijn reis terug, om getuige te kunnen zijn van de
y,:-.:ê'. c.:· h ·c;:i..:::;e resultaten die onze homogene ploeg in de competitiewedstrijd 2e klasse
o:p 6 juni -L;e Beverwijk heeft geleverd.
·
-:_;' 'Jo~ v'a!'.'ke li jk fantastisch zoals bijna alle meisjes hun persoonlijke records
cp1-jj~~ o:~ ë!_en en
'n :f'elicitatie, ook voor Harry, is hier zeker op z'n plaats.
Ria Ineke-de Vos.

---------HET SECRETARIAAT MELTIT:

:~.~::;,:,: ;i ::,~: clu J3oo:r
In :>':Lè. B:Jlcling
J';~::;, ~:·io:'l

Cl cme ns

:\ n<:_rca. .:ronl-::heid
:Uina lCc,mphui s
\\ -:_ ~_l y

K:r:uye:c

C:~, -

K~ün

h3r

Marian Lankhof
Mary Liebes
Loeke Mulder
Loes v. Pel
Lenny Ramkema
Henny Reytenbach
Minie Weenink
Conny Wissenburg
Marijke v.d. Veer
Tilly Wiélinga

12- 7-45·
20-10-48.

14- 5-57.
10- 1-52.
29-10--50.
26- 8-43.
1- 5-50.

23- 4-53
24-12-49·
0

10-12-50.

deze meisjes yan hç:i.rte welkom in onze "Atmodes 11 kring en we hopen dat
~s con prcttiGe tijd bij ons zullen hebben.
R~~~~:~~.!__2_}_~...J:~ d~
J. Bul ten 9 E. Zwanenburg, M. Balder.
\ "i ,~ 1:i.2~~8n

Mevr. v.d. Kerkhof,

2

de Heer v.d. Kerkhof.

Dinsdagavond

Training ~

Woensdagavond
Vrijdagavond

0Q

,~

van
11

"

, /Hleb, i1 •<2p,

6 045 - 9 15 alle ledeno
8.15 welpeno
6.45
6045
9 .15 wedstrijdploego
6.45
9 .15 alle leden, uitgezonderd de
welpeno
0
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PERSONALIA

De Heer en Mevro Bredouw-Stremrning geven met vreugde kennis
van de geboorte van hun dochter Ilseo Van ons allen geluk
gewenstJ !
11 Christel " is de naam die Cor en V
lil Aaftink-van Abs gaven aan
hun , eerstelingo
Cor en Wil 9 van alle bekende groen/witten welgemeende felicitaties.

Ineke Geursen en Ruud Timmerman verloofden zich 9 mei.
VVe zijn wel laat 9 doch het is niet mind er g3meend 9 van harte
proficiat!
Op de Haarlemse Kampioenschappen zagen we ineens een prachtige
verlovingsring aan de hand van Jos v. fuffelen schittereno
Op onze vraag of ze verloofd was 9 antwoordde ze beamend en zei
dat zij E;?n Gerard het in stilte gedaan haddeno
Jos en Gerard 9 wij wensen jullie veel geluk met deze stap en
, een prettige verloving sti jd toe.

Huwelijkg

De snoezige bruid die 12 juni haar jawoord gaf aan de H.A.V'er
Ton
van Zijl was onze eige n Gea Vermeeren.
Gea en Ton 9 van bestuur . en leden onze hartelijk felicitaties 9
prettige wittebroods weken en héél véél geluk.

SPORTKEURINGo
De doktoren van het sportkeuringsbur eau ZlJn de maand juli met vakantie.
In augustus begint het bureau weer te draaien.
Degene die nog niet gekeurd zijn 9 raad ik aan 9 zich zo spoedig mogelijk op
te geven 9 onder gelijktijdige voldoening van het verschuldigde bedrag 9 doio
t/m.
16 jaar
fl. 2 9 650
v/a.
17 jaar
3 9 25
Voor meisjes die aan wedstrijden willen deelne men is deze keuring verplicht,
maar ik adviseer alle leden zich aan deze keuring t e laten onderwerpen 9 zodat
je weet of onze sport goed voor je is.
Ria Ineke-de Vos.
· -~

Onze wedstrijdsecretaresse Betty van Polen heeft Zaterdag 11 Juli
haar jeugdleidstersdiploma c;ehaald. Fi jn Betty onze hartelijke felicitaties.
Onze jeugdige athleetjes hebben mee gewer kt om dit examou nogelijk te maken door
als proefkonijnen te fungeren. Van do D.T.C. der Kon.Ned~ A thl . Unie ontvingen
wij een dankbrief voor de medewerking en zij brachten tevens hulde aan de meisjes zelf, die onder zeer slechte weer somstandigheden hun ondankbare taak hebben
verricht.
3

DEKASVANATMODESDEKASVANATMODESDEKASVANATMODESDEKASV!NATMODESDEKASVANATMODES
VOETBALTOTO
Nogmaals een dringend oproep aan de leden.
Werf deelnemers aan voor de Nationale Sportt·otalisator • .De poolformulieren
worden aan huis Ei::Lgehaald door onze speciale toto-servicedienst.
Inschrijfkaarten bij het Bestuur verkrijgbaar.
Doe je best, want je weet hetg
Een totoklant door elk lid
Betekent een kas waar geld in zit!

VAN DE PENNINGMEESTERESSE.
PERSILETuTil/IERTJEf
Dez8 spaarregeling is voor onze vereniging komen te vervallen,
omdat het aantal ingezonden kaar~~!!-_.:!e klein was.

WERF DONATEUR~/TRICES.
Een _prachtige manier om je vëreniging te steunen is het werven --::'=
van donatetirs/trices.
Deze betalen het minimum bedrag van Fl. 3,50 per jaar of Fl. 0,35 per maand~
Doe je best, tracht familie en kennissen ondersteunende leden van
''ATMODES 1' te maken.

CLUBKLEDING
Embleem
f. 0,85
A voor op je trainingspak GRATIS

Club broekje
Spikezakje

Alles te bestellen bij

Wil.

TRAININGSPAKKEN
De:nken jullie eraan bij het 2,anschaffen van een nieuw trainingspak, dat
ons groen-witte pak vervangen is door -oen gehéel · groen pak met groe~wjt gestreepte boorden, met eveneens een A op de rug.
Deze pakken zijn met 10% korting verkrijgbaar bij onze adverteerderg
Sportmagazijn Gretha de Bruyn.

VAN -HET \l\limSTRI JDFRONT.
VOOR Diii NIEU1!1ELINGSW EEN PAAH SPCCIALE NOOTJES.
Als je je opgeeft voor wedstrijden .:'.1.;'?0t je na 1 september '63 door het medisch
sportkeuringsoursau zijn goe dgekeurdo

4

Ons wedstrijdcosturri ziet er als volgt uitg ·
Groen clubbroekje 9 wit shirt (geen zonnebloesje) met embleem op linkerzijde.
Voldoe je niet aan deze voorwaarden dan wordt je voor deelname uitgeschakeld.
De A op je trainingspak is ook verplicht 9 deze kun je gratis bij Willemien
verkrijgen.

---------3 MEI

.ATMODES.

Het was om te huilen 9 de regen kwam met bakken uit de lucht 9 maar
wat doe je?
~ehadden contact opgenomen met een bestuurslid van Hollandia en zo werd ons
verzekerd- het gaat door- dus met ons allen in de bus en rijden maar.
De stemming was oppe rbest 9 maar daalde echter tot het nulpunt bij het zien
van de Neneyto
De sintelbaan stond blank!! Er werd dan ook 9 zeer terecht 9 - echter tot grote
teleurstelling van onze geladen wedstrijdploeg- in overle·g met de Heer in' t Veld 9
beslotcm 9
Als pleister op de wonde bood deze Heer ons een kopje koffie aan en stelde ons
voor een tochtje langs de haven t e maken waar H.M. kruiser "De Ruyter'' voor
anker lag.
En hoe deze energieke r;1eneer Le_~ _ voer· a!kaar kreeg weten we niet 9 maar we kre'.'"'..c...
gen toestemming van een hele hoge "Piet" 9 om de kruiser met een bezoek te vereren. In groepjes van zeven onder leiding van een matroos 9 volgde een zeer
interessante en gezellige rondleiding over het schip 9 waar vooral de kombuis 9
waar voor ongeveer 300 man t egelijk gekookt kan worden 9 door de dames met
bewondering bekeken werd. Na een yell namen we afscheid van H. M. kruiser "De
Ruyter" en werd de terugtocht aanvaard .
Geen verloren dag dus 9 wel een flinke, s·:-hadepost voor de
vereni ging 9 di e veorkomen had kunnen worden indien de
wedstri jdsecreiG:reseevan HOLLANDIA de moei t e had genomen
zi ch even op de hoogte te laten stellen van de toestand
v an d0 sintelbaan.
Wil.

KOMPETITIE1Jin!::DSTRIJD 2e Klasse AMSTEL - L. D.lL - ATMODES

10 1'.IEL"

Alles was weer fijn ge organiseerd 9 doch het zat e r ni e t in. De Ams telianen
zouden ons preci es om elf 1mr a::halen van het Kennen;erplein. De pr ak tisch komplete wedstrijdploeg was er en me.t hon een flinke schare supporters, het was droog
en het wacht e n wa s alle en op de bus.
Ach 9 in het begi n tilden we er niet zo zwaar aan 9 "he t is boll enz ondag 9
ze zi tten in een f ile" 9 zeiden we 9 maar to en e r om kwart voor t waalf nog nie t s
was 9 r aakt e n we min of meer in paniok . We begonnen nu links en rechts t e bellen
en Mieke br omde zel :'.:s naar de Lnan van Rozenburg 9 waar Harry en Ellen wortel
stonden t e schieten . 0 9 het was afschuwelijk. De stemming zakte me t de r:ci nuut
en het ergs t e was noe 9 dat iederec:'.1 mi j bes chuldi gend aankoek 9 zovam "Heb
wel goed afge sproken?" Einde li jk om twaalf uur 9 pr e ci Ps een uur t e laat 9 h é hé
daar kwam een bus half gevuld met zenuwach tige All!IS'PEL-mensen 9 di e de du pe war e n
,geworden van oen verkeerde af:: ;praak van bu s ondornemingen onderling .

5

De chauffeur dec; ;~ ZlJn uiterste best om nog wat van de verloren
tijd in te halen. Waar hij :50km mocht rijden, reed hij 70 9 waar 70 was
toegestaan, scheurde hij maar liefst 90 km.Bovendien had die engerd een
afschuwelijke twee-tonige claxon, die hij te pas en te onpas liet loeien en
W2'a ?.' hij iedereen op de weg de stuipen mee o p het lijf joeg tot grote hilariteit van onze jeugd 9 .die iedere keer in gejuich uitbarstte wanneer er een
automobilist woedend naàr de kant stoof. Enfin~ om 1 uur 9 he·:t tijd~tip waarop de wedstrijd zou aanvangen~ kwamen we het· veld op. Varï de- frïäse, geladen
ploeg was niet veel meer over. We voelde_n ons al~ J~en st_ellat je ingezakte
plumpuddingen en de stemming was er volkomen üif:--:Eeri koiriplTmerit . voor onze
ploeg 9 die ondanks alle narigheid er in slaagde met 140524 punten de bovenste
plaa ts te bezetten vóór L.D.A met 13.487 en Äl\FSTEL met 10.121 punten.
Van de uitslagen zij vermeld dat Ans twee eerste plaatsen voor haar
rekening nam n.l. 80mo horden 12.1 (P.Ro) 9 fijn Ans en de 200 m. in 27.50
Mieke liep do 100 min de keurige tijd van 12.2 (1ste)o Jos in 12.4 9 niet
gek Jos! Betty een uitstekende . indruk maakte op de 800 meter 2o39.5(2e)o
Lotty die voo:r Ellen in mo e st valle_n op ver en de 3e plaats bezette 4_9 6_5.
Maar voor mij was Atie de he ldin Wn ·de dag. Zi j kwam n.L voor het eerst
~. _,- -:'(7;,~-~-\0) op de 8~0 me ter uit. We hi e lde n ons hart vast 9
~:ii#.~:} .,._ !f.·-:-w want do ' laatste 100 meter hadden de danies- de
c~r -~~--i)felle wind pa.J. te gen - en k wam volkomen fi.t
-~ ."'\: ,•%1'l:'l.:"7l J 1..:+~
door· ·d e· -finish 9 me t de opmerkingg " Volgende
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Q80 m. horde n.
1. A. Pe nna rt s
2. E, Joaci~ Ort

ke_e r ga ik harder 9 want ik ben helemaal ;niet ,
moe 1.' ! - :Gb.ti d gedaa n Aa.t ! Hieronder aire··u.it sra:.:· · · ·
gen e n è.e punte n we l ke op e l k nu mmer geh a al_d
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\. ,_l \/

zi jn.

~~~
1 2 .2

-

1. S:~e:::::::~e v. Zelm35:3::~,

87 6

2. L. Plu gboer

862

f·~

.

24. 9 7

776
575

29.93
27.64

653
630

800 r:10 t e r

2. B, v. Pol en
5o A. Eg gi nk

675

3~

547

G. Hoend erdos

4. J . Zwanenburg

..--

~~

10 0

~Je-te r

H oo gs pr ~1:!.sen

1. J'vL Sterk
3 ., J. v. Duffele n

Î 2. 2
12.4

3. M. Sterk

9 00
858

6.J.

Ve r springel"1:

Zwane nburg

780
462

1.45
1.20

Koge lst9ten.

2, :B. v. Po le n
3 ~ 1~. Plugboer

5.c5 764
4. 65.:. ,.66J

742
687 .

î • Mo d e n Oude n
10.39
3 .: ~_rl..!' _.Hc:> ~ nd~rdo s .. _ 9 . 65

4 Jt 100 me t er
1" ATMODES

50. 2 - 165 7

Jos - Ans - Mi eke - El l e n

INT:3RNAT !WEDSTRIJDEN: AMSTERDAJ'II 3 1 MEI.

400 M.A.
4 A. Pennarts
Ve r springe n A.
1 E .Joacim-Or t

100 MoMei s jes
61.2

5. 91

1 Mi eke St erk

6

A.
12.9

BOCHUM -

1 MEI

DAHLHAUSEN o

Ellen :haar eerste wedstrijd viel met recht in 't water, met 5,78 ma
ver werd ce derdeo

- , 7 lv'.IB:I REG. WEDSTRIJDEN ENKHUIZEN
Mieke Sterk · .... nieuw clubrecord

\

Kgg~J;

1• Eo

600 m.
100 meter D.B.

.·· D.D • .

1. A. Pennarts

Kogel

2. A. Pennarts
3. B.v. Polen

9. 71

M. B • . ·

.v.

~·

'

o

.

Thiel

Hooespr D-C.

8 .31

2. B.v. Polen

Verspr. M.A.

80 meter M.B.

1. M. Sterk

4• I. Jongert

Hoogspr. D.B.

4. A. Pennarts

too
1. 38

11.4

meter M.A.

1 • T. v ~ Gi j 1 swi jk

4. H• Besseling

600 meter
1. M. Sterk

1.30

1. 45. 2 nieuw

rec.

4 x 100 meter

1 ATMODES

53.5

Thea·v. Gijlswijk ..., A. Pennarts - B.v.
M. Sterk.

80 meter

1 ATMODES

45.6

E. v. Thiel - H. Besseling - M. Krammer

4 x

r.

Pol8 r~

Jongert.

17 :MEI INT. WEDSTRIJDEN DEN HAAG.
Prachtige 600 meter van .Mieke Stérk. Ook nieuw clubrecord hoogspringen"
Mieke was de enige A tmodesaan 9 die in aanmerking kwam voor deze internaFio-~
nale jeugdwedstrijd van SPARTA 9 aangezien men speciale pre sta tie-eisen 2te2.-~
voor deze wedstrijd.
Een keurige tijd van 1.38 bracht haar de . eerste plaats 9 een nieuw _clubrecord en de 1 ste plaats op de ranglijst van 1964.
Tevens verbeterde ze het op haar eigen naam staande clubrecord meisjes,
op het hoogspringen- en -~bracht h·è t op 1 o ·50 . m~ ..". ~
!.

---~.:

Als bi jnummem werd 80 J[.horden 9 hoogspringen en 400 M. voor dames verwe;:J.d
waarop Ans en Ellen beiä.ëii· 12.4--l::Fe t en· afdrukken e.n 2de en 3de werd<m. Ellen
spri:ing 1.55 hoog werd eerste, terwijl Ans 62.- draaide op de 400 M.

7

23 JIJIEI V\IEDSTRIJDEN OM DE GOUDEN SPIKE TE LEIDEN.
Nieuw clubrecord Ans Pennarts op de 400 M.
100 metGr. D.
3. E. Ort
4. J, v. Duffel en

400 meter
12.6
13.2

5. A.

Pennarts

59.8

nieuw rec.

100 meter M. Ä.

Verspringen.
1•
1 • E~ Ort

M. Sterk.

5.96

23 MEI REGIONALE JEUGDWEDSTRIJD C - D BEVERWIJK.
60 mete:q M.

c.

Hoogspringen M.C.

M. Loer akker

3/4 Y.v.d. Kerkhof

60 meter M.D.

Verspringen M.D.

2. L. Visser
5. M. Brouwer
G. Visee
J. Koning

8.9
9.3
10.4
10.5

6. L. Visser
7. M. Brouwer
260 Jo Koning
Hoogspringen M.D.
14. G. Visee.

1.-

6 JUNI COMPETITIE VJEDSTRIJD BEVERWIJK.

Nieuweclubrecords

4 x 100 meter
80 meter-- -horden

48. 4 se c.
11 • 6 11
op naam v-a.rt Ellen. ·

Toen we de uitnodiging uit Beverwijk ontvingen omdeel te nemen aan een
competitie wedstrijd ADA 2e kL DEM 1 e kl. ATMODBS 2e kL 9 namen we deze met
beide handen aan . Immers deze wedstrijden zijn altijd sfeervol 9 uitstekend
georganiseerd 9 maar wat het belangrijkste was 9 we zouden de strijd aart f110ëten ·
binden met 2 s terke (re ? ) te genstandeiers.
_
Bovendien, we waren tweemaal door pech achtervolgd 9 wi.e weet 9 misschien_ ha,d.dE'ln we nu; meer geluk. Nu 9 geluk hadden we J Het was s tralend weer, niet te warm,
bijna geen wind 9 onze ploeg was compleet, we waren al uren van te voren op de
baan en een stemming.......... jongens 9 niet gewoon meer!
En of het nu kwam dat er ergens in ons achterhoofd de gedachte zat 9 -we hebben een sintelbaan 9 we moeten·wat laten zien - of dat we Ria wilden ve~rassep
bij haar thuiskamst 9 ik weet het niet, maar het lukte!!! Op practisch alle nummers, uitge zonderd sprint ( die in Den Haag begunstigd werd door felle rugwind)
haalde n we meer punten.Toen de wedstrijd halverwege gevorderd was 9 ·haddëri we een
kleine voorsprong op DEM -ADA was niet van de partij- die onze mensen dankzij
een g-randi oos gèlopen estafette 48. 4 9 ! behielden.
Tegen zoveel geweld was zelfs DEM niet opgewassen en met 147 punten moesten
onze rivalen he t fiere hoofd bui gen.
8

Het begon al met de.horden 2 Ellen)iep yol}comen ontspannen haar race 9
resultaat 1e in 11.6 ( clubrec.) gefeliciteerd Ellen. Ans finishte als 3e 12.3
Mieke liep sterk de 100 rneter -1e in 12.4 9 terwijl .A.tie haar bewering 9 dat
zij veel sneller kun waar maakte door 2.40.5 voor zich af te laten drukken.
'Liefst 12.3 sec. sneller dan op 10 mei! Bij de 200 meter g:i.ng ons athletiek-:.
hart open. Ans lag in een prachtige 1e positie, met op enige meters achter zich
Jos als tweede • Wat dat ·kind: bezielde 9 weten we nog niet 9 maar na 100 meter
joeg ze als een dolle stier achter Ans aan om - we hielden onze adem in~
gelijk met haar clubgenote te finishen 9 tijd 26.8 ! ! (Zoiets levert punten op
dames!)
Speerwerpen 9 pet af voor Greet Versterre 9 die practisch ongetraind de speer
36.63 wierp.( Nou had je ook uitzonderlijke goede oppas hé Greet?) Jannie slingerde de discus tot onze grote verbazing 9 31.16 M.(p.re c .) van zich af 9 zo zie
je Jannie wat training- vermag _ Nia,r.;·ansto9tte de kogel 1l.11 9 Betty maakte een
vertesprong van 5.31 ook al een persoonlijk record!
En dan de estafette 9 om~e reserye ploeg zorgde
·vo~fngeldige 4 x 100 m in 55
sec. 9 zodat onze eerste ploeg Jos 9 Mieke 9 Ans 9 Ellen met een gerust hart kon
starten. Nu het was groots 9 - met argus-ogen bekeken we elk wisselpunt . Iedere
keer klonk luid gejuich wanneer het lukte en toon Ellen 9 die de eer had te
fi::üshen~ onder felle_. aanr.noedigende kreten van onze supporters er · uit haalde
wat er inzat kon het niet anders dan een nieuw clubrecord zijn.Ik sloop naar
de jury 9 • ~ •• 48. 4 ! ! '''Kan niet" 9 riep iemand van de tribune. Ik terug met de
vraag of ze mij voor de gek hielden. "Echt niet" werd mij verzekerd 9 nkijkt U
zelf mae,r". Nu 9 ik zag niets r,1eer 9 raaar wist alleen - dat het de snelste clubtijd van het ja~r was. Natuurlijk dolzinnige vreugde in liet ATMODESkamp en toen
Mieke zéér zelfverzekerd 1.50 hoogsprong ( p. rec.) en daarmede achter Marjan
Thomas ( 1o60) de 2e plaats bezette 9 was niet alleen de overwinning op het sterke DEM een foit 9 doch 9 en dat is veel belangrijker 9 staan we met 15695 punten
stevig aan de kop van de 2e klass~. Of we die voorsprong kunnen behouden zal de
tijd ons leren 9 maar zeker is het 9· dat ze van goede ·huize moeten komen willen
ze ons van de eerste plaats verdringen. Wedstrijdploegers 9 fantastisch gewerkt 9
Tonny 9 bedankt voor je goede leiding 9 . e~pporters 9 we hopen dat jullie 9 wanneer
in september de finale zal plaatsv:i,.nëlen 9 weer in grote getale van de partij
zullen zijn.
Willemien.
De gedetailleerde uitslagen zijng
80 meter horden.
1. E. Joacim
3 . A. Pennarts

kogelstoten.
11 .6 n.c.ro
12 3
0

948
848

3. JJT . de Ouden
11 • 11
4. G. Hoenderdos 10.05

verspringen
1. E. Joacim
2. B~ v. Polen

200 meter
5.90
5.31 n.p.r.

966
828

1. A. Pennarts
26.8 n.p.r.
2. J. v. Duffelen 26.8 n.p.r.

100 meter
1. M. Sterk
3. J. v. Duffel en

779
779

800 meter
12. 4

13.-

2. B. v. Polen
A.. Eggink

858
740

4.

~-~~_cuswerpen.

2. G. Hoenderdos
3. J. Zwanenburg

793
717

2.33.- NPR
2.40.5

773
664

Speerwerpen.
31.89
31016 n.p.r.

697
681

2. G. Vers terre
4~ L. Plug boer
9

36963
25952

799
587

.. -:pnt.

hoogspringen."

2. M. Sterk
4. T.v.d. Klinkenberg

1.50 n

0

C.oI• . .

··· 4 x · 100 meter

pnt.

Jos - .Ans - Mieke - Ellen.

836

1844.

597

1.30

7 JUNI NED. ESTAFETTEKAJ\JIP. TE

UTR~CHT.

Onze ploeg(4 x 100 meter)bestaande uit Jos - Ans - Tulieke - Ellen 9 werd
tweede achter Celebes.in de prachtige tijd van 48.5 ondai::Jks het feit dat de
baan door achtereen durende regen verweekt was. Het kwartet Ellen - Jos Ans - Betty deed het niet minder op d.8 4 x 2öó - meter,- Eier ook 1 n tweede
plaats in de nieuwe clubrecordtijd van 1 .47.4. Ook op dit nummer w~rd Celebes
eerste · doch eigenlfjk kwam de kampioens-medaille ons toe 9 aangezien er een
A meisje in de Celebesploeg rneeliep 9 wat niet is toeges:taan •

K

. . rR.
(\ - .· _v

/ tr.'
··

.

1 4 JUNI OPEN HAAGSE KAMPIOBNSCHAPPEN

Nieuw clubrecord verspringE;:)n meisjes 9 Mieke Sterk.

26.4

2. A. Pennarts

n.p.r.

3. M. Sterk
6. B. v. Polen

100 meter dames.

5.47 n.p.r.
5.45 n.c,-r.
).17

12. 7

2. M. Sterk
B~·

1~Y1

Verspringen dames.

200 meter dames

3. A.Pennarts

-~

v. Polen

13.6
~----~----- - -

20 - 21 JUNI VIJFKAMP BELGIE

-

,ENGELAND

NEDERLAND.

Nie.uw clubrecord hoogspringen Ellen Joacim.
Ellen was één de drie Nederlandse vertegenwoordigsters in deze landenwedstrijd. Zij verbetérde haar persoonlijk puntenaantal van 4378 tot 4412
en werd vierde achter twoo Engels.e n10isjes en Lia Hinten 9 met de volgende
prestàtiesg

8o' m. horden

11.9

hoogspringen

1 • 60. n. c • r •

kogelstoten

10.39 n.p.r.

verspringen

5.80 m.

200 meter
Ellen 9 WlJ ZlJn ervan overtuigd 9 dat diverse prestaties nog voor verbetering·
vatbaar zijn en jij de 4500 punten ruim kan passeren.

10

21 JUNI JEUGDLANrn!jNWEDSTRIJD NEDERL!.ND - NIEDERRHEIN TE SCHAESBERG.
Mieke Sterk eve.naart clubrecord meisjes 100 meter.
Miek e debuteerde in de landenploeg bijzonder goed 9 want met twee eerste
plaatsen op de 100 en 200 meter in resp. 12.2 - 25.4 haalde ze voor Nederland
de volle puntenbuit binnen. Tevens betekende haar 12.2 'n evenaFing van het
meisjesclubrecord 9 dat op naam stond van Jos v. Duffelen. Ook had ze aandeelin
de overwinning op de 4 x 100 meter in 49.2

24 JUNI EN 1 JULI HAARLEMSE KANJPIOENSCH APPEN .
De eerste avond van de Haarlemse kampi oenschappen trok veel publiek 1 ook
al omdat het de eerste officiële wedstrijd
goed weer was. De baan bleek zeer
snel te zijn en er werden goede pr e stati e s geleverd.
Op 1 Juli was het 'In zeer koude avond en direkt merkbaar aan de uitslagen.
Bij de dames waren alle titels9 op het hoog springen na9 voor ATMODES athletes.

24 JUNI
4 x 100 meter. 1 ATMODES : __ 48.5 _ Jos - -Ans - Mieke - E-llen.
80 meter horden dames·- 1 • E. Joacim
2. A" Pennarts
B.M. r:, " Sterk.

1L9
12 .-

1•
2.
3.
5.
6.
7.

hoogspringen.

3/4 J. Jongert
M. Krammer
5 ]JI v. 't Hof
6/9 E. Vo Thiel
A. Warnas
12 E. Snellens
0

1.25
1.25
1.25
1.20
1. 20
1.10

B.

Vo

Polen

A. Eggink

c.

v.d . Gevel

1. T,1 v. Thiel
2.-· A. 1Jl!a rnas

11.8
12. 4
12. 7
12 .9
13 .8
14. 4

:8.56
- 8. 54
8'14
7.07
6.18

J!Jc:i

3. M. v. 't Hoff
6. E• Snel lens
10. M. Kramer

5. 21
5 .19
4.45
5.85

4 x iIO meter meisjes A!._B
1 • ATNDDES
T. v. Gijlswijk I. Jongert
M. Sterk.

42.-

-

discuswerpen, dames.

1 • G. Hoenderdos
2. A. Pennarts
3. L. Plugboer
4o G. Versterre
5. B. v. Polen
6. G. Bootsma
7. M. den Ouden
8.A. Eggink

E. Jàacim
J. v. Duffelen
A. Penna rts

Ko gelstoten meisjes B.

Verspringen dames

1 .- A. Pennarts
2. B. v. Polen
5. L. Plugboer
B.M. E. Joacim

..

100 meter dames.

hoo gspringen meisjes A.

31.65
29 .11
26.325
24.82
24.71
24.28

2. M. Sterk.
4. T. v.d.Klinkenberg

5. H. Besseling
6. T. Be yen

100 meter meisjes
M. Sterk

- ~}. 69

1.

20.48
11

5. T.v. Gijlswijk

1.40
1.35
1.30
1. 25

A

12 .3
13.9

2e OI v'oi'l Dl

Kogelstoten dames.

·-

SiBtRiscH

1-<.ou D

.05 ! ! N;PR
10.54
9.59
8.37
8 .16
J.44 .

1 • Eo Joacim

11

2. M. den Ouden
3. G. Hoenderdos
6. Go Vers terre
1< !~. Eggink
8., G. Bootsma

1 JULI

hoogspringen dames.

yerspringen meisjes A!

5.31

1 , M. Sterk

2. E. Joacim
3/4 G. Versterre

80 meter _meisjes D.

3.

M. v. 't Hoff .

4. E. v. Thiel
B. Snollens

'.200 motor dames.
1•

2. J. v. Iluffelen
)
J3. v • Polen
.) "

5. A.

Speerwerpen, dames

1•
2.
4.
6.
1.

,~f.

25.4
26.4
27.2
30.6

E& Joaci:n
Eggi~ ,

G. Vers terre

M. StGrk
L. Plughoer
G. Hoenderclos
G. _]o_otsma

- B. v. Polen

9. A. ·Eggink

3. R. Mica

5. E. v. Thiel
11. E. Snellens

JUNI

REG.

37.70
28. 72
26.56
23.87
22. 43
20.56
J 9.16

Verspringen meisjes B.
1. I. Joneert

27

1.20
1.20

G. Hoenderdos

10.8
10.9
11 • 1
11.4
12. 7

1. R. Mica
2. I. J ongert

1. 45

4. 69
4. 41
4. 14
3.75

ITEUG])1}\IE])STRIJD LEIDEN.

DZ?..a:r· gingen \ve met een gezellige ploeg jeugd naar Leiden. Jammer dat de
organisatoYen zo ' n groot programma lieten verwerken 9 want nu moesten de meisjes
om half zeven 9 de verdere wedstrijd was al helemaal afgelopen 9 nog a~n het hoogspringen beginnen. t' Duurt allemaal te lang en d-o anino daalt dan
snel.
Do uitslagen zijn~

--60 meter meisjes
r .
'- 0

L. Visser
M. Visee

60 meter meisjes
Lankhof
Veldt
Bastiaan
..t'J
M. Loe rakker
i:;i
Hollink
~i~.'l g

,,

'... ! 0

0

LJ

o

6oq. meter me is-jes - 1\.;.

]) 0

5.

H. Besseling

Verspringen meisjes D.

c.
8.9
8.9
9.4
10 .10. 2

2. L. Visser

31. M. Visee

4.23
3.16

Kogelstoten meisjes

100 meter meisjes A.
T. Beyen

6. c. Veldt
22 • E . Bastiaan
E. Hollink
23

14.5

9.45
6.57
6.34

.

80 meter meisjes B.

kogelstoten meisjes B.

10.7
10.8
11.11 • 2
11.3
11. 3
12. 2
12. 6

R. Mica
r. Jongert
M.v. 't Hoff
E. v. Thiel
A. Warnas
M. Krammer
Eo Snellens
G. Kroese

c.

8. E. v. Thiel

8 .47
6.80
5. 41

18. E. Snellens
21. G. Kroese
verspringen meisjes A.

5. T. Beye_n
verspringen meisjes C.

1. H. Besseling

5. M. Lankhof
25. M. Loerakker

hoogspringen meisjes B.

9 /11 L Jongert
M. Krammer
18 R. Mica
1. ATMODES
19 A. Warnas
A. Vlarnas - E. v. Thiel-M.v. 't Hoff - r. Jongert.
4 x Gb meter meisjes B.

1.31
1 • 31
1.26
1.26

28 JUNI REGIONALE WEDSTRIJD RIJSWIJK.
I~oud. ongezellig weer drukte het stempel op deze wedstrijd. Een zonriet je
maakt alles veel sfeervoller. Mieke Sterk liep weer een.600 meter en moest
het eigenlijk alleen doen 9 daar het meisje Sarrlerson van G.A.C. verstek liet
gaan.
Zij nam van he t begin af de kop 9 om deze niet meer af te staan. Tijd 1.42.8 sec.
Greet Hoenderdos komt er weer in want zij wierp 32.99 met de ronde schijf
en werd 2e bij de dames B.
Betty werd 4e in
klasse 22.52 m. De 200 meter liep zij in 27.8, Mieke
won dó 80 meter meisjes A in 10.2 (serie 10 9 1) een kwartier nadat ze de 600 m
gel open had. A. Eggink werd 3e op de 200 meter D. in 30 - en 2e op het kogelstoten dames D. met 8.29. m.

Overgenomen uit de Athletiekwereld 19 Juli 1964.
OP UW PLAATSEN •••.•••••••. JEUGDRUBRIEK.
Tot slot nog een paar regels over, Mieke Sterk uit Heerde (m.z. Haarlem
die je dit keer bij deze jeugdrubriek afgebeeld ziet. Achttien is ze en zit in
de 5e klas van het gymnasium. Da's natuurlijk veel belangrijker dan alle
athlatiek bij elkaar 9 maar dat lltiëke in haar vrije tijd - en naast haar bepaald
niet makkelijke studie - een goed athlete aan het worden is zal.ze zelf ongetwijfeld ook prettig vinden.
Ze stapte vorig jaar over van de korfballerij naar de athletiek (ze korfbalt nog
stGeds red.) en nill. zit ze al in de nationale jeugdploeg. Is. me dat even een
bliksemcarrière? Mieke's prestaties liggen niet alleen op de 100 meter - in 12.4
( intussen 12.2) en op de 600 meter - 1.38 sec. ]daar ook bij de springbak~
waar ze al 1.50 hoog on 5.45 m. ver kwam.

13

Trainer Harry Joacim- de echtgenoot van onze verspring international Mevr.
Joacim - Ort, heeft er 'n dankbare pupil aan.
ONZE WELPEN IN ACTIE.

Het treffen tussen de we lpe n van 11 ADA" en "ATMODECJ " dat 13 mei. in
geëindigd n.l. 11.AJJA" en
Amsterdam heeft plaatsgehad is gelijk
"ATMODESu . 23 punten.
Bet zag er bij aanvang niet zo denderend uit, er viel een druilerige
regen en' de opkomst, 9 welpen 9 waaronder Nora met een gipsarm, was nu niet
direkt om over naar huis te schrijven 9 doch alles is toch nog meegevallen~
Na het kogelstoteng Nora 5 "79 m. J oke 5.14 m. en hoogspringen Joke 1.20 m
en Gerland ( als nieuweling ) 0,85 stonden we 2 punten voor die jammer genoeg niet verhoogd zouden worden, omdat onze Marina reeds bij het inspringen
uit de strijd genomen moest worden wegens een dijbeen blessuretBn aangezien
één meisje voor de punten niet meer dan aan 2 nummers mocht deelnemen, wreekte hier zich de slechte opkomst en moesten we onze toevlucht nemen tot onze
0llorjongsten. Loes sprong 3.95 ver, fijn Loes en Gebke, lekker fel 3. 44 m
keurig Gebke!Loes en Nora liepen de 60 m. in 9.1 en 10.7 sec. Lenneke en Carla
liepen de vrije 60 m. ·in resp. 10 - en 10.4 sec. Het -ornki·jken van Lenneko
scheelde haar kostbare delen van seconden, afleren hoo~!!!
Gebke kwam op dit nurumer ook goed voor do dag want ging in 9.9 sec door de
finish en Marjan Visee deed er 10.2 sec over.
De tijd van Joke Zomer vJas 9.9 en van Gerland :)ferwerda 10.4 sec.
]o estafette v:as, 1:.oewel Jolrn en Loes alles gaven eon verloren zaak, omdat
Gebke zowel als Lonneke va n toe.t en noch blazen wisten. ze~ liepen echter voor
vva t ze waard waren, lieten geen stokje vallen, 9 dus àa t was al heel wat.
ADA finistè als 1ste 39.2 seco ATriTOD':::S 2e 39.8 sec.
Nada~ Loo s als aanvoerster de prijs, die ADA ons aanbod 9 uit handen van
de wedstrijdleider in ' ontvangst mocht nemen 9 ( je deeè. hot keurig Loes!) on
de diverse tracta tie ' s waren uj_t gedeeld, werd de terug tocht aanvaard, die mij 9
zoals gewoonlijk 9 weer on:i,. ge gI'ijze hare.ri .brachtL Eerst dook de hele :ploeg onder
in eon "ijstent" terwijl ze mij 9 met de bagage op een vluchtheuvel parkeerde 9
en in de trein hingen do "dames" ~jo0l0nde uit do ramen. 9 maar gelukki_g 9 . we
kwamen i n Haarlem aan, zondf:Jr er een vorlo:ren te hebbeno
Tot slot nog di tg wanneer 11 1\.])1\.1' haar Haarlem komt voor een return-wedstri jd hoop ik dat all~- welpen va n de partij zul l en zijn.
Wil.
GELEZENg
In on;::; ::..and zi jn we s oms we l oons
bane;, dat jonge athletos te voel
doe noZe zijn e chte:r nie t v an suiker ! ma ar het tegenove rge s t e lde wat ik in een
Zuid A:'rikaanso k r a nt l as 9 lcrnk mi j toch we l e en b ee tje b arg
n C::.· oss c cunt=-:.r voor êi.ame sn over 1 ~ 7 rni les ( 20735 m.)
Hea the:- Pi :im die slechts 1 5 jaar is 9 word de rde 9 slèch ts twe e sec. achter de
18 "J"3:rigo-Y:; 2. WaéH' j e j e ogonop uitkeek was het lopen van Tania v. Zijl 9
die slschts 11 j aar oud i s on fini s ht e a ls vijfde .
Ria.

26 JULI ATMODES NATIONALE VIJF:{JJ'11P .
Op bovengencomdo dédi. ;_m zullen wij óp ónze sintel baan een na tionalo vijfkamp vo Jr dames houd.er.., waar a an bui t e n onze athl e tes Ellen - ·· Ans - :Mieke on
Be tty ook nog Li a Hin-Ce n 9 Hilly Gankema en onze a ndere athfe t e s zullen deelnemen.
. ..
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De wedstrijd be e int om 10 uur en wij hopen 9 dat er een hele ATMODES .
schare aanwezig zal zijn om onze meisjes aan te moedigen.
WELKOM IN HOLLAND.
Die voorzitster van ons toch 9 nauweliJKS 5 minuten in Nederlan~ 9 of ze
had reeds paniek gezaaid in onze gelederen,
Alles was weer eens zo fijn in kannen en kruiken 9 het ontvangstcommit6 9
-dat onze presidente zou verwelkomen na een afwezi gheid van 3i mmand zwerven over wereldzeeën - Betty 9 Lida, Ans 9 Micneke en ondergetekende, zou
snipperen 9 er waren bloemen, Mieneke had een auto georganiseerd ••••••••
. Kwart voor · twee snerpt de telefoom "met mevr. v. Opzeeland", " Ja Ria
hier 9 11 (Als· of ze thuis zat) "Waar zit je?" Op Schiphol~· klonk het laconi e}z.
Even kon ik het niet verwerken, maar liefst 2 uur te vroe g! ! ! Toen floepte
het alarm lampje aan en ik schoot uitg no9 jakkes, jij schopt ook altijd
alles in de war". "Nou zeg 11 Ria hevig ve r ontwaardigd, " mijn vliegtuig kwar;.
vroeger aan en ik kan toch niet blijve n wachten tot vier uur! "
Tja 9 daar zat wat in. Bel me over een kwartier terug 9 zal zien nog iets ·'; ,'
organiseren 9 Vlug met Mieneke bollen 9 ho era ze kon de auto krijgen. Precies
15 minuten later gleed de Opel voor 9 met aan 't stuur ••••• de eigenaar,
dio het ni e t verantwoord vond 9 zijn wagen aan die "paniekvrouwen° mee te
geven, en hij had nog gelijk ook! Ans was intussen ook gearri veerd 9 Mienel:e
was zo intelligent om een briefje qp de deur te bevestigen, voor Betty en
Lida me t de boodschap, iizoek je heil maar bij de buren" . Toen op naar
Schiphol waar Ria vol ongeduld v66r aankomsthal l 1 stond te wachten om haa1'
dochter en de afvaardiging in haar armen te sluiten.
Dat er op de terugtocht druk gekwebbe l d is 9 hoef ik eigenlijk niet te
vermelden , rest mij nog de heer Vollenga te bedanken voor zijn medewerking
en het beschikbaarè:stellen van zijn auto .
Wil.

ER WORDT GEFLUISTERD • • ••••••••••••• •
Dat •••• Wij een bril hebben gevonden in een der kleedkamers.
Dat •••• Degene die deze heeft laten liggen zich met het Bestuur in verbinding kan stellen.
Dat •••• Wij Elma v. Thiel tijdens de training tegen andere meisjes
zeggeng

hoordo 1~

Dat •••• Als je neusgaten uit elkaar staan 9 dan h eb je wat gedaan.
Dat •••• er pas drie Atmodesanen zich als lid van de voetbalpool hebben
aangemeld.
Dat •••• We toch wel wat meer toeloop van de leden zelf verwachten.
Dat •••• Greet en Wil, d:i,e op rozen liepen toen zi_j van de comp-wedstr. t e
Beverwijk om kwart voor negen thuiskwamen 9 van hun respectivelijke
ega' s de kous op hun kop kregen 9 Wil was te l aat en Greet had haa~:
Gerard (haast) laten verhongeren .
Dat •••• Hannio Besseling een reuze babysi t is, want Tcri:mj,e deed rustig
middagdutje in haar armen op de tribune.

zij ~·.

Dat •• • • Tineke v.d.Klinkenberg met prachtige cijfers haar H.B.S. diploma
haalde én Anneke Warnas met haar drie negens het niet minder deed
op haar MULO-examen.
Dat.; •• Wij hen en alle geslaagden van wie het ons niet bekend was dat 1~c)
examen moesten doen 9 hartel i jk gelukwensen met de behaalde resul t J.. L
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VREUGDE EN VERDRIET
,

T

~Jfrt

Ja, er was grote vreugde in het Atmödeskamp wegens het bè-

f :~'t'~0Jiz..-,. halen van het kampioenschap 2e klasse en vanaf deze plaats
\:' )
Î~ ~ jJ~r Harry en on~~ ploeg een driewerf hoera!! Oq~ wi~ ik
A-\\.\..'-'\--..;:))f
een appl~us biJvoegen. v~or de supportersschare,. di~ door

e:s

~ - ~)

·'-hun enthousiaste aanmoedigingen hun deel aan hE)t kampioeit-:-:
schap hebben bijgedragen:
.
.
. ··-- ·····-··· .:. .
\~; ·· , 1 Op de eerstkomende Technische Jaarvergadering der K.N .A. U.
1.:%'.~~\I~~" \:
Il zal een voorstel worden ingediend om het aantal verenigingen
~(~~t~~ 1 r Ol l
in de eerste klasse uit te breiden tot negen. Wordt dit voor~""'"'~'"'"
~," n
""
·(s t e 1 aangenomen': d an vo 1 g t voor ons au t oma t·isc h promo t·ie
oLnaar de . 1 e klasse-.
... ....... .

F-:;:;'/f;

H.O

H

Naast deze vteugdevolle klanken was er ook verdriet en wel om het feit~ ·
dat Ellen als kandidate voor To~io werd afgewez.en. :,Wij kunnen niet nalaten
onze bewondering uit te spreken voor _de wijze, waarop zij deze teleurstelling heeft opgevangen. 'Toch vraag. ik .m:Î.j éif, is het ju'ist éen atlete, die
topvorm is' te verplichten aari. een °Ölympische 'ttaining te '].aten deelnemen.
In dit geval betekende het, dat Ellen na een vermoeiende dagtaak en.bovendien
het huïsvrouw · zijn 'met alle' ' beslommeringen V:8:_il/dien, tweemaal per week naar
Den Haag moest reizen om te trainen onder è~ri ' arid~re leiding en uiteraard
ook een andere trainingsmethod~.
__
Ik wil helemaal · niets afdoen aan de kwaliteiten van de door de K.N~A.U.
aa_ngestelde - coach, doch het lijkt· mij te allen tijde onjuist om een atlete,
cfie ·liet volle vertrouwen stelt in haar .eigen trainer en welke trainer bewezen heeft zijn pupil naar een steeds betere vorm te kunnen brengen, te
lateri Wisselèri van trainer.
Ik weet wel, dat e_r · gezegd zal worden, dat is gepraat achteraf, maar ik geloof wel, dat dit voor de K.N.A. U. leidin'g voor de toekomst een punt van
overdenking is.

in ·

M.A.Ineke-de Vos, voorzitster.

-..:-.- ------·-.- -'HET SECRETARIAAT MEL.DT:
-~

Nieuwe leden:
Els Beun
Thea Eggenhuizen
Ingrid Feije
Hannelies v.Giffen
Yvonne de J.ong
Nelly v.d.Laan
Tilly Zegwaart

Bedartkt:
W.Reiber
W.Lë'nsen
M.L~erakker

30.8. 50
2.12.53
19.3. 54

3.5. 47
18.6. 51
_17 •. 7. 52
9 •.2. 52

H.v}~.Klinkenberg

T.Wielinga
_E.Hollink
_M.Hollink
L.Mulder
A.Schonhage

'.
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Training:
's~Zondagsmorgens ing.

c.·r.o.s.

18 oktober a.s.

~leden vanaf 11

jaar.

Aanwezig zijn ·9;45 uur Kadervormingsc.entrum aan het Houtmanpad.
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H. Vl·o't tes·
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jeugdploeg- t/m 14g_.:_~a,!lr-.
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' s-Woensdagsavonds: Floraschool - Florapark i;-g-. -21 oktober a. ~
6-7 uur
Jeugd t/m 14 jaar o.l.v. B.v.Polen
7-8.30 uur Wedstrijdploeg o.l.v. H~Joaci:m-- -- · - 8_. 30-9.30 Meisjes v/a 15 jaar.
. .
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Mocht er van de zijde van de ouders_ bezwaar bestaan om d'e 15 jarigen de late training te laten volgen, dan is het toegestaan om het eerste uur te
trainen.
·
Attentie: Voor de wedstrijdploeg zal :de .eerste w intertraining 1 november
aanvangen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Verslag. der Algemene Ledenvergadering ge houd.en op 7 oktober 1964 in de
kantine op .het sportveld aaq d~ . Kleverlaan. _
Totaal 35 leden, donateurs en belangstellenden waren aanwezig.
De vergadering werd om ca. 8 uur hartelijk welkom geheten door de voorzitster
Mevr.M.A.Ineke-de Vos.
,De notulen :van de vorige Algemene jaarvergadering werden voorgelezen en
door de vergadering goedgekeurd.
Ingekomen stukken en eventuele mededelingen.
Van 15 leden mochten wij bericht van verhindering ontvangen.
Het 'Bestuur stelt voor leden jonger dan 11 jaar niet meer aan te nemen,
: w~a~m~e ~e vergadering akkoord gaat.
Nada:t:de diverse jaarverslagen werden voorgelezen en door de aanwezigen
akkoord werden bevonden, ging men over tll.ot de bestuursverkiezing. Daar
er geen tegenkandidaten waren ~oorgesteld, bleef het Bestuur ongewijzigd:
Voorzitster: M.A.Ineke-de Vos, Mr ~ Jàn Gerritszlaan 15', Haarlem~ Tel: 60761
Secretaresse: L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem.
Wedstrijdsecretaresse: B.v.Polen, Junoplantsoen 92, Haarlem.
Penningmeesteresse: W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502zw., Haarlem.
Tel: 83295
Commissaresse: M.Hessels, Korten~~r~tra~~-27, Haarlem. Tel: 40260.
Daar het Bestuur de verhoging van de bondscontributie over het hoofd heeft
gezien, stelde zij voor het punt -Contributie van de Agenda in te trekken
en een nieuw voorstel in te dienen, nl. de ·contributie als volgt te verhogen:
Adsptranten t/m 10 jaar
f 1,-Junioren 11 t/m 16 jaat
f 2,25
Senioren
f 3,25,
met welk voorstel de vergadering akkoord ging.
..

.

De commissies werden na goedkeuring door de aanwezigen als volgt samengesteld:
Kascommissie: R.v.Drunen-de Vries, C.v.d.Gevel, J.Zwanenburg
Techn.commissie: M.A.Ineke-de Vos, H.Joacim, H.Vlo~tes.
Ballotage commissie: M.A.Ine_ke-de Vos, P.Hagtingius-Verkerke, · E.Joacim-Ort.
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Hierna volgde de uitreiking v~n de .bekers:
..
Loesje Visser mocht dit jaar ·m~- "AtrriodeszuiPr-1n: ónlvangst nemen voor haar
trouw trainingsbezoek.
De "Atmodesb~ker" werd aan Ans Pennarts uitgereikt voor het extra vele werk,
dat zij voor de vereniging heeft gedaan.
Wederom werd aan Ellen Joacim-Ort de "Ineke-beker" overhandigd voor de beste
seniorenprestatie nl~ haar 6.20 m. op het verspringen.
De "Prestatiebeker" mocht Mieke Sterk ir;t ontvangst nemen voor de beste junioren~restatie nl. haar 12.- op de 100 m.

Mevr.Ort vroeg ook .het :woord. en zij bood het Bestuur een doos kersenbonbons aan
als waardering voor de belangstellïng 9 die zij he<:Jft voor iedereen 9 ongeacht de
prestaties.
Na de

de vergaQ.ering om 1©.30 uur gesloten.
L.v.d.Vosse
PERSONALIA
Gerard Honkoop hebben zich 30 augustus verloofd
en het sprak vanzelf, een grote schare sportvriendinnen gaf op
de receptie acte de pr~sence om de feestelingen geluk te wensen.
Wij sluiten ons hierbij gaarne aan ·en wensen jullie ·· een gelukkige
verloving~tijd . toe •.
Irene Bessum en Hans Canjels ZlJn op 20 augustus in het stadb,uis
. ~e Haar1em {b de echt getreden. Irene, we zijn wel la~t, maar het
-is van harte "gemeènd, p~~ficiat.
Het schattige bruidje, dat.op 18 september het stralende midde±punt was en haar jawoord gaf aan Gerard Goedemans was onze eigen
Jos van Duffelen.
Luitjes, hartelijk gefelièTtê.erd en prettige wittebroodsweken.
Ook Smis Scheffer en Jan Schaank hebben de grote stap gewaagd en
stapten 24 'september blijgestemd ·het huwelijk irt~ Voor juli~ onze
ge"lukwerisen en voor . de huwelijks boot' een rustige vaart! ! ! .

Geboren:

Bedankje:

De Heer .en Mevr.• Ksnsen-ten Bosch geven met vreugde kennis van de
···· ·gehoor: te van hun zoon "Frank"~ Vcrnr dit trotse ouderpaar onze
welgemeende felicitaties met de komst van jullie stamhouder.
Van de Heer en Mevr. Canjels-Bessum ontvingen we.''.een bedankje voor
de blijk van belangstelling, die ze bij hun huwelijk mochten ondervinden.
Langs deze weg wil Onze voorzitster mede namens haar man bedanken
voor de bloemenhulde, die zij ter gelegenheid van haar 12f jarig
huwelijk ~ocht ontvangen.
Voor de C en D meisjes en hun trainer Hans een extra bedankje voor
de beeldige plant, waa_r jullie Ria mee verrast hebben.

JURYCURSUS
Ook deze winter willen wij komen tot een jurycursus om het Haarlemse
jurycorps
uit te breiden. Deze cursus omvat slechts 4 avonden met als afsluiting een examen.
Iedereen vanaf 18 jaar, die in atletiek geinteresieerd is en belangstelling heeft voor deze cursus kan zich bij mij opgeven.
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Ria Ineke-de Vos

BELANGRIJK! ! !

VAN DE PENNINGMEESTERESSE

BELANGRIJK!!!

Voor de leden 1 die op onze Jaarvergadering verstek hebben làtèrt
gaan en natuurlijk ook voor de ouders van de jeugdleden het volgende~
Uit het kasverslag van -het afgelopen jaar is gebleken, dat we een
flink nadelig saldo hq.dden, hetwelk in hoofdzaak veroorzaakt werd door de
posten zaal/terreinhuur en trainers.
Het zijn juist deze posten, waar absoluut niet op bezuinigd kan worden.
Immers, zalen en terreinen zijn een eerste vereiste voor een sportvereniging,
terwijl de drie trainers, die de leiding hebben over de diverse ploegen,
beslist geen overdaad zijn gezien de (gelukkige) grote opkomst van onze leden.
Het bestuursvoorstel om de contributie te verhogen werd dan ook door
de vergadering met algemene stemmen aangenomen.
De contributie is thans als volgt :
Welpen f 1,-Meisjes 11 t/m 16 jaar f 2,25
Dames vanaf 17 jaar
f- -3,2-5 :
Het inschrijfgeld voor nieuwe led(On bedra a gt: meisjes t/m 16 jaar f
dames vanaf 17 jaar f

2,50
3,50.

De contributie dient op de training te worden voldaan. Kun je door ziekte
of andere redenen niet op de training komen, . even een berichtj~ of telefoontje
83295 en het geld wordt bij je thuis gehaald.
Wil je per giro betalen, dan is dit m()g e lij~ door storting op gironti!TIW.-er
207689 t.n.v. Penningm.vari. Atmod~s, Leidsevaart 502zw., Haarlem.

CLUBKLEDING
Heb je al een Atmodesbroekje ? Het atelier heeft weer op volle
toeren gedraaid, dus w_ie nog gee'n bro e kje. heeft, moet zorgen, dat ze erbij
komt. Zijn er J:.edert ' of moeders, die het broekje zelf willen maken? Graag!!
Je kunt het gekn1pt, complêet -met band en e lastiek bij mij verkrijgen.
Denk er om op wedstrijden is het "Atmodes"broekje verplicht, _we
kunnen dus geen andere modellen of kleure'n groen toestaan.
De k;osten zijn:
Broekje f 3,-Spikeszakje f 0~60
Embleém .· (wasbaar) f î ,Bö -A voor op je trainingspak GRATIS
Trainingspakken: Groene trainingspakken met groen/wit wollen
borden met 10°/o korting verkrijgbaar bij Gret,ha d~ Br,uijn,
"··".-.
.
Twijnderslaan.
::::.

-------·-IN HET -ZONNETJE
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Deze maal laten wij het-zon~ e tje eens schijn~n op ~emand,
die in onze vereniging slechts bij enkelen békend i\s nl.:
De Heer vanAbs uit Heemstede
Zijn doc,hters, Wil, _ Ineke en Joke zijn lid geweest van onze
vereniging. Wil heeft zelfs e nkele jaren als secretaresse
gefungeerd.
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Nu ~al iedereeh zich afvrageri, wat heeft deze mijnheer verder nog
met Atmodes te maken en waaron moet hij in het zonnetje gezet worden ?
Nu dat gebeurt· om de ~ölgende reden:
Toen wj_j ons in 1962 aanme ldden als lic;l van de Nationale Voetbaltoto was het zaak overal poolleden te winnen. De ~eer van Abs maakte propaganda op zijn kantoor i~ Amsterdam en meldde diverse poolleden aan, terwijl
hij zelf zbrgde voo r de dist~ibutie en het ophalen van de formulieren.
Dit doet hij nu al voor het derde jaar en hij heeft inmiddelG zijn aantal
poolklanten uitgebreid tot 15. Dit gaat geheel belangeloos en tijdens ziekte
en vakantie zorgt hij zelfs voor een vervanger.
Een ereplaats in dit clubblad karnt hem zeker toe.

Ria

-·- · -·-----··--

Ineke~de

11· oe·

NATIONALE VOETBALTOTO
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Nog steeds geldt het devies:

1i.·1·

/

EEN TOTOKLANT DOOR ELK LID.
á.':·;~;.;.
':9 1r~p
.,_,,,"JJ·
i" ~
BETEKE~I'I' EEN KAS HAAR GELD IN ZIT,.:;~·
'~-Neem .een voorb ee ld aan de-Hèer van Absf op wie wij in het voorgaande
artikel de zon lietén schijnen.
Met een beetje moeite kan je toch ' wel ~nige poolklanten aanbrengen.
Onze poals~rvicediènst zorgt, ' dat het formulier thuis wordt opgehaald, dus
geen geloop naor sigarenwinkels .
Inochrijfformulieren'.3ijn bij het Bestuur verkrijgbaar. En weet je
het nog? Bij het 2anbrengen van'dfie nieuwe poolleden onf~ang je een fraai
verzilverd atletieklèpeltje~
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Op z a t erdaga vond 24 oktober
V~n 7-ca.9 uur zal een contactavbrtd
voor de jeug;dp lo eg plaa t sv iric~e n ten huize va·n de f a m. v .Polen, waar Hans
Vlotte s enige ~ilms za~ v e r t o ne n. De prijzenkait, die in Betty's kamer een
plaa ts ~eeft ge7onden, kan dan ook ee@ bekeken worden. Het spreekt vanzelf,
dat het aantal zi t:ol&a tsen er, serv,ie s beperkt is, daarom verzoeken wij jullie een kusse~ ~n een dr~ nk g las ~ee t~ nemen. We maken er een gezell~ge avond
vanc

KLEDING 3UITENTRAINING
Hoe moet ik mij k led en voqr de zond~gmorgentraining ? Wat een vraag
zal je denke~. Natuurlijk een trá iningspak. Inderdaa d tijdens de training
een trainingspak, 'naar · ~P:._1:_.::en. hemdje en i:;_en shirt er onder._
Geef de Tind en buitenluch~ geen gelegenheid d~ door transpiratie
vochtig geworden h u id a f ~e koelen 1 met alle gevolgen van dien 1 zoalb kouvatten, spierp~ ~ n e tc.
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Jammergenoeg kunnen wij na de training niet douchen, maar dat moeten wij dan
zoveel mogelijk opvangen door in andere kleding naar de training te komen,
dan waarin je traint. Schone sokken z:Ljn _ook zeer belangrijk.
Mocht het voorkomen, zoals vorige winter, dat bij regenachtig weer onze leden
doornp.,t aankomen en geen andere trainingskleding bij zich hebben, dan zullen
~ij o~verrichter zake naar huis moeten terugkeren.
W:L"j hè-1'._b(e n met jullie het beste voor, volg ons advies dan ook op.
Ria.

EN DE ZOMER IS VOORBIJ •.•••••••

bome~e~:i~Îa~:r:~c~!i~:nd;~~c~~~:: ~~a~:::~n:a~!~ ~:r~:~-

~§:t;~~b\,

de
tinten staan te pronken, het zonnetje nog een laatste poging ~
- -rF( i~·":J#t<iB~
_ ~iÇ;::

~~~~ -~:n o~s de m:~:1;s is w~!o;~~;~e W~= ~~~~~::n iu~~~~;: :~m:~- (['~~:J~;t~~ ~~z<î'

ur~n

~~_,f//~-;·~-~-C~--~--~

toilet jes, weg bikini ' s , voorbij zijn de heerlijke .
doorgebracht aan ons strand, weg warme zomerzon, die dit Jaar haar .&'21,('~\{ /}Jlf_~:::: '
stralen tot eind september zo overvloedig ov er ons uitstortte.
- - V66r ons ligt die grauwe, grijze winter als een lange donkere tunnel, waar
we, gehuld in dikke truien, maillots, lange broeken en ingeblikte kapsels,
doorheen moeten. Want geloof me, Koning Winter is streng en meedogenloos en
lacht om onze coiffure, die hij met één windstoot in de "vernieling" brengt,
hij lacht er om, als we bibberend op onze fiets zitten ery'de koude noord-oosten
win~ op ons afstuurt, die ons verkleumt tot op de botten, zodat we ijlings
naa~ binnen vluchten naar de kachel, de t.t.
Maar wacht, "Atmodes" is er ook nog. Atmodes helpt ons om fris en fit
die winter door te komen. Nieuwelingen, wel eens op het CIOS geweest? Dat
prachtige brok natuur, waar wij, bevoorrechte weze ns een uur lang mogen
sporten, ons ontspannen. Je zou in juichkreten uit willen barsten, omdat de
natuur zo mooi is, ook in de winter. En als je ~half twaalf thuis komt, tintelend van levenslust, dan weet je, dat je een welbestede ochtend achter de
rug hebt, terwijl er nog een zee van tijd is voor andere hobby's, huiswerk
etc.
Je weet het, 5 v66r tien vertrekken we gezamenlijk naar het cros,
enne.~ ••• laatkomers, haast jE(ee n beetje, laat ons alstublieft niet zo lang
"blauwbekken" aan het. hek, het is nu niet direct bevorderlijk voor onze spieren
en bovendien, zeer onbeleefd!!!
Over beleefdhe~d gesproken, we zijn deze winter weer te gast bij de
Fam. Timmerman in het Kadervormingscentrum. Het is daar warm, gezellig en
schoon. Laat het zo blijven en in hemelsnaam, neem je spullen mee!! Als wij
na afloop de 2aak opruimen, vinden we allerlei uiteenlopende zaken, zelfs
b.h.'s maken we buit. We spreken af, het bestuur sjouwt niets meer mee naar
huis. En weet je wat het bestuur ook niet meer doet ? Over de grond kruipen
om klokhuizen 1 sinaasappelschillen en wat dies meer zij te verzamelen, die
overal, ook in de tuin neegesmeten zijn. Echt, we staan voor jullie klaar,
doch daar achten we ons te goed voor. Wee,de ongelukkige, die we erop betrappen. Eet gerust een stukje fruit of een boterhammetje na de training, doch
deponeer het afval daar waar het thuishoort, in de afvalemmer.
Dan nog iets over de indoortraining in de Floraschool. Elders in het
clubblad vind je de veranderde aanvangstijden. We zijn hiertoe besloten, omdat
we herhaaldelijk klachten ontvingen, dat de me isjes, die het laatste uur
trainden, te laat thuis waren.

7

Let er wel op, er wordt precies· op tijd begonnen. Kom -dus niet om kwart voor
9 aanzetten. Dit is uitermate storend ·vo0r Harry, bov~ndien heb je niet het
volle profijt van de tr~ining, als je e~ h~lverwege in~alt.
He; he, dat was het weer, mijn: inspiratie laat me in de steek, dus
rest me niets anders, dan er een punt achter te zetten.
Luitjes, €rain ~lezieri 3, tot wederschrijven.

Wil.

VAN HET WEDSTRIJDFRONT
4 Juli
Met twe e V.W. 's, de fam. Visser was zo welwillend om mee te gaan,
trokken we naar Wormerveer, waar onze C-meisjes in een competitie zouden
strijden.
Door onkundighoid van de jury-aankomst werden Loesje en Marion ver- ...
keerd geklasseerd en kostte het ons twee finaleplaatsen op de 60 m. Na een prot es t onz e rzijds ~echt Loesje a l s 7e in de finale starten, maar er was voor
haar geen startblok, zodat ze a l gehandicapt wa s. Ze "knokte" ove rigens hee.l
goed tussen de Ctjes. Een en ander drukt toch de stemming. Yvonne e n Mieni
deden het voortr~ff~1ijk op het hoogspringen en werden resp~ 1 en 2 met 1.35 m.
Totaal bezetten w'.ij de 2e plaats. De volledige uitslagen mochten wij niet rontvangen.
60 m.
Kogelstoten
4 L.Visser 8.8 sec. (8.6)
M.Brouwer9.1 sec.
Ver s-rrinp;en
6 L.Visser J.~6 m.

3 C.Veldt 9.95 m.
Hoogspringen
1 Y.v.d.Ke rkhof 1.35 m.
2 M.Weenink
1.35 m.

4 :x: 60 m. Marion, 'Lo'es', Yvonne- Marion 34. 6 sec. 3e.

5 Juli Regionale wedst rijd Beverwijk
80 m. meisjes B
I. Jongert
A.Warnas
E.v, Thi_el
E.Sne ll,ens

Discus B
10.9 sec.
11. 2
-11. 3.
12,. 8

Hoog A·
?îo ·-±:-;.d.Klinkenberg· T.30 m.
_!!Ot?.G... ~
7 L Jongert
8/10 E~v .Thi e l
12 A . Vfarnas

1.25 m.
1.2t
:1_20

3 E.Snellens

17.77 m.

Discus A
6 T.v.d.Klinke nb erg

20.74 m.

Kogel A
12 T.Bè y en

8.03 m.

Ver A
14 T.Bey en

4,10 m.

4 X 80 rL
Tineke v.~.Kl ., Anneke, Elma, Ine
5e - 44. 5 se c.

5 Juli Regiona l e we dstrij d Rotterdam
Helemaal alleen trok Bet t y naar Rott e rdam, waar ze op het numme r
v erspringen op de 1e plaats beslag l egde me t 5 . 35 m., h etgeen een p e rs.record
beteke nde. De 400 m. ging e r door in 63.2 sec .
o.._

12 Juli Regionale

wedstri.j~A:nsterdarn

Jos en Ans liepen hier een goede 200 ril~ in de B-klasse in resp.
26.1 en 26.2 sec.: waa rmee ze de 2e en 3e plaats ~6or zich opeisten. Deze
tijden be~ekei;iden tevens pei·soonlijke records •. ~etty werd 2e in de C:-klasse
met 27.7 sec, en tevens 2e op het hoogspringen D met 1.35 m. Greet werd
hier 5e met 1.25 m. en k~gelde in d e C klasse 9.98 m. werd 1~ met Ans als
tweede met 9.57 m. Janny wierp de ronde schiSf 26.58 m. e~ werd 1e in de
C klasse. De kogel k wam neer op een afstand va n 7.13 m.

19--~~i

Ne=: .c i,.] eu gd~lmp iqenschappen.

Na een keurige 60 m. horden in de nieuwe clubrecordtijd van 9.3 sec.
en tyvens snelste serietijd, .~Üfi.rtt.e.... iVIieke>. al.R .favoriet voor de Ned. jeugdtitel; Helaas kwam ze bijna te vallen bij de tweede horde en was toen kansloos. De 100 m. leverde haar ee~ vi erde plaats op in 12.5 sec. (serie 12.4).

19 Juli Reg.wedstrijden te·Bev~rwijk

~oq~~

Ver A

3 AoPennarts
5 B,·1.Polen

3A~Pennarts

61.2 sec.
62 . 6
NPTI

, 4 B.v.Polen

Discus C

·Discus D
-----'5 B.v.Pölen
' 6 A ,Jonker

· 28. 05 m.

---·-

-·

.5.32 m.
5.19
22.85 m.
21.30

-···

26 Juli Atmcrde~-Nat~V~jfkamp
Het was een uitgezochte ntle~iekdag . De baan lag er dankzij de terreinbeheerders farttastisch bij. Diverse pro m ~nenten, ook van het N.0;~.
waren aanwezig om"voorál de prestati ~s van Lia en Ellen i.v.m: de ' Oly~pische
Spelen gade te slaan.
:Ge o:'.'ganis:.üie liep ui -'.:stel-::e1:d ~ 0.e soep v<:i.n Willemien was overheerlijk
en ori de luchtbedden, waar Ans vco:' ha0. gezorgd, was het goed rusten.
Ellen, Mieke, Ans en Betty vert egenwoo~digden Atm odes prima. Totaal waren
er 10 deelneemsters " Ellèn ~v.ierd 2e met 41+9 3 puiitèn ~ Mièke- · 4e met 4039,
Ans 6e met 3866 en Betty 10e met 3~45~u~t e n.
80 m., Horden
1e ser:..e
2 E. JQacio
3 A.:eelênarts
2e se~":Î. e:
- -- 1 HcSterk '
B.v,Polen

----~----

- -~- ---

~?gel9tot e_Y}.

11"7 sec .
12.3 sec.

2 E, Jcac:.ü.a. ; '··
!· M"Sterk

6

A"Pc~nax"l:s

îO B.v.P&J::en

10,51 m..
9~78

9 • L~2
8.20

Hoogspringen
2 E.Joacim
6/7 M.Sterk
8 A • .J'eimarts
10 B,v.Polen

1 • 54 lTI.•
1.45 .
1~4o

1.30

12.2 sec.

13. 8

y~r92_;ig:;-::~:
2 E. J o&ci;:il
I+ A.P2ï1na1·ts

6-04 m.
5.33
5.25
5 , 06

6 M. Ster~'>: ·
'8 E.v.?0J.e:1

9

200 m"
1e serie
2 E,Joacim
3 M.Sterk
22 serie:
1 A"Pennarts
3 B.v.Polen

25.- sec.
·25.5
26.6
27.3

· .29.Ju:li Trialrpeet
100 m.
1 E.Joacim
2 B.v.Polen

" 12. 3 sec.
13 .1

Hol~and-Lycurgus-Atmodes

kogel
4 r-'r°::-S t er k
9.43 m.
6 G.Verst erre 8.32

800 m.
1 B.v.Polen 2.34.3
3 A.Eggink 2.41.7

.·(.

Speer
1 G.Versterre
4 C.Wesseling

-··-·· ....
~·

39.65 m.
26~

9+· - .

---~.··

Ver
1 E.Joacj_m
2 M. Sterk

.·

H~og

5.54 m.
4.88

2 A,Pennarts
6 T.v.d.Klinkenb.

1. 41 m.
1. 31

4 x 100 m~
Mieke, Betty, Ans, Ellen 1e - 49.8 sec.
Tot aal 1e mot 11.515 punten.

Discus
4 J.Zwanenpurg 28.22 m.
5 A.Pe nnarts
26.10

22-23 Augustus Nederlandse kaml2J-oenschapuen Beverwijk
Nieuw clubrecords G. Verste_r:!'_~§.E.~~.r-~n_Mieke St._erk .1 00 m.A.
Een record aantal Atmodes-deelneemsters nl. 5 heb'ben' ge·s{;re'd-en q,m
de Nederlandse titels.
"·
Ellen werd 2e op de 100 m. in 11.8 sec.!! met Mi éke als keurige
4e in 12.- sec., welke tijd ~en recordverbetering betekende. Op de 200 m.
eiste Ellen in 24.8 sec. e>.ieneerts eè-n -twee de plq_a-:._E3 op, terj.' lijl ze ~ het . hqi_a;r
6-08 m. verspringen (3e plaats) voor de èerde maal Öphet_ schavotje kwam.
Betty kon niet verder komen· -dan de ?e plaacts met 4~ 98 m, Via de 2e plaats
in 60. 6 _ç;ec. op de 400 m. plaatste An s zi«:';:h in dé finale en werd goede 4e
in 59.9 se6. Keurige tijd Ans! Greet Versterre verbeterde het op haar eigen
naam staa~de record met 2 cm. en bracht het 2 op 39.84 m~, hetgeen haar een
4e plaats opleverde.
·
~

.

--·--- -·--~-_ ..;.

....

___

.

?..- ·::

9 Augustus Frarîkrijk-!'J~ Ç:e_fLJ~a,nd Jti'ni~~en Parij~
Mieke mocht mee: '~çiä.-f:~ de lichtstad, waar ze een prima indruk achterliet doo~' _2e te wor.den op dè) -horden in : 2. 1 sec, Op de 200 m. werd ' r ~~:· 3e in
25 . .6 sec_'. Tevens màakte ze dèel. uit ·.ran de ~ x 110 m. ploeg, die 48.4 sec.
liet noteren.

9 Augustus

N~_land.::_~~len

te Breda.

Ellen kon op de~e wedstrijd niet verder komen dan de 4e plaats
oe t 5.90 m. ver. De 4 x 1oo · m~ -met Ellen a ls tweede loopster ging er door
in de goede tijd van 47o3-.s ec.
'.

Ans Pennavts werd OP,, 9;e;ze .meerkamp 1 e me t 3077 punten. Haar discusworp van 31. 39 betekende een - riüm=iff -ç.ie,rs record. Mieke Sterk werd 3e met 2805
.l9.9_m_._
Ver
pis_~-~'.§.
KOgel
punten.
A.Pennarts 5.·~) · r~.
A.Pennarts 31.39 m. : A.Pennarts 9.07 m.
M.Sterk 12.2 sec.
M.Sterk
5.40
B.v.Poli;;n 23 ~ 85
M.Sterk
9.-· A.Pennarts 12.7
B.v.Polen 12.9
B.v.Polen 5 ~ 07 .
M. St ~rk
21.86
B.v.Polen 8.25
o

· no ~

·, '; : .;:-,

- - 16 AugustU~ lntefnationale we6siri~~ A.A.C.
Op deze-uitnodigingswedstrijd liep Ellen de 200 m. in 24.9 sec.
en werd 1e~ Een tweede plaats bereikte zij op het verspringen met 5.93.m.

29-30 Augustus Benelux-Frankrijk te Brussel
Evenaring clubrecord 80 m. horden.
Ellen moest hier aantreden voor de vijfkamp en alles ging goed,
totdat haar sterkste nummers kwamen. Haar 5.78 m. ver en 25.- sec. op de 200 m.
verknoeiden haar laatste kans op Tokio. En het zat er zo dik in.
De aanloop voor het verspringen was dermate slecht, dat geen enkele
van de ruim 6 m. springsters een behoorlijke afstand haalde. De 200 m. liep
ze fantastisch goed, doch een snellere tijd kon ze eenvoudig op deze "patat"
baan niet maken~ Ze werd 1e met 4498 punten met de volgende prestaties:
80 m.horden 11.~ sec. - kogel 11.06 m. ~ieuw pers.record - 1.53 m. hoog 5.78 m. ver - 25.- sec. 200 m.

29 Augustus Haarlem

OsnabrÜck

Eindelijk konden we OsnabrÜck op een behoorlijke baan ontvangen.
Het werd een aardige wedstrijd, die in een overwinning voor de Haarlemse
dames-en herenploeg eindigde. Bij de dames was de ei.ndstand 41f t.egen 31f pnt.
Betty maakte een p~achtsprfung van 5.55 m. en verbeterde hiermede haar pers.record.
80 m. horden
1 M.Sterk
11.7 sec. NPR
4 T.v.d.Klinkenberg 13.6
Verspringen
1 B.v.Polen 5.55m. NPR
3 M.Sterk
5.43
200 m.
1 B.v.Polen 27.4 sec.
Speer (buiten
1 G.Versterre
2 C.Wesseling
3 L.Plugboer

de punten)
38.35 m.
27.99
26.21

Discus (buiten de punten)
1 G.Hoenderdos
33.22 m.
2 J.Zwanenburg
30.29
3 G.Versterre
25.15
4 M.den Ouden
23.18
100 m.
4 J.v.Duffelen

13.- sec.

Kogel
1 M.den Ouden
3 G.Hoenderdos
4 x 100 m.
1 Haarlem 50.1 sec.
J.v.Dü~felen, I.Perukel (Hall),
B.v.Polen en M.Sterk.

-----------6 September Onderlinge Wedstrijd.
I
/ /, l>I 1/

,

/, .

Dê zon, die de hele zomer rijkelijk heeft geschenen liet reeds

/ v.rfjáagsav5rnds verstek gaan en gaf Pluvius vrij spel. Het gevolg was, dat er
·· ; zondagmorgen met bezorgde gezichten van hemel naar baan werd geblikt en de
/
onzekerhéid over het wel of niet doorgaan ons in spanning hield. Toen om half
elf de lucht opklaarde viel het besluit van de terreinmeester: "Nög een half
uur de baan laten uitzakken en jullie kunnen beginnen''• Naarstig werd alles
in gereedheid gebracht en de strijd kon beginnen. Topprestat±~s konden op deze
doorweekte baan niet verwacht worden en werden ook niet gemaakt, hoewel wij
de 27.95 m. E?peer van Janny Zwanenburg toch niet onvermeld willen laten. Ook
de 1.40 m. van Mieke Krammer en 1.30 m. van Loesje Visser op het hoogspringen
zijn het vermelden waard.
11

Onze jongste deelneemster Gebke Visser __toonde :ziçh___ een echte vechtjas. De
11 jarige Marien Brouwer dér ·4 .10
ver mag o-ok ge zie~ worden. Ans Pennarts
was bij de dames wedstrijdploeg ongenaakbaar e-n- nam de beker voor een jaar
van Ellen over. Irene v.d.Lirtde werd eerste bij de dames nieuwelingen.
.
Mieke Sterk was onbetwist de sterkste bij de A-meisjesr terwijl Ine Jonge~t
bij de B-meisjes zegevierde. Bij de meisjes nieuwekiy~en was het Lenny Ramkema,
die slechts twee punten voor Mary Brouwer eindigde, adoordat de regen bij aanvang van het hoogspringen voór deze ploeg met bakken uit de hemel vie~ werd" dit
nummer
toen afgelast en "Mary
·de kans ontnomen om te trachten deze
achterstand weg te werken. Lóesje Visser won 'dik bij de 12 jarigen, terwijl
Marian Lankhof de eer bij de 13 jarigen opeiste. Wil van Leeuwen zegevierde
bij de 14 jarigen.

m.

YJ:~?lagen:
pa~i_e s

Wedstr. ploeg

-1 A. Pennarts
L.

Bov,Polen

3 J "Zwanenburg
!+

G, I-Io enderdos

5 G._.Ve rsterre

6 k.Eggink
.P:2-.!I:~.:?

Nieuwelinge n

'I l . 7. d.Linde

2 M"Boons
3 L.v.d.Vosse

100 m. hoog
1.45
13.2
1.35
13.3
14.4
- 1.30
1. 20
15.4
1.25
15.7
14.6
1.25
<

'14.5
15.2
15.3

discus

ver

5. 01 25.55
5. 02 22. 95,
4. 4_1 29.25
3.99 31.53
3.6,9 24.10
3.93 15.98

1.20 4.47
1.25 3.66
1.20 4.19

16.47
17.Q7
2_0 .47

!'!e:ï,.;_s_j_es Wedstr.ploeg
1 Mr.Sterk
·
2 ToBeyen
3 T.v.d.Klinkenberg
4 H.Be sselink
5 T cv . Gjjlswjjk

A

12.9
15.2
15.2
14.8
14.6

1.40
1.25
1.35
1.30
1.10

4.99 23. -10
4.16 22.93
4.20 17.89
4.o8 . 16.29
4.15 16.56

~'1el_~~s

80 m.
11.3
12.11.9
12.11. 9
11.3

1.30
1.40
1.25
1.25
1.25
1.15

4.47
4.41
4.o8
3.73
4.48

Wedstr.pl.B

1 L Jongert
2 M.K:'.'ammer

3 M, v , 't Hoff
4- E" v.Thiel
5 A"Warnas
6 ·R"Mica
~i~-2: .'.?_,i~ s

kogel

totaal

4016
3688
3511
3334
3184.
2889

19.-18 · 6.39
17.11 7.3ó
14.13 5.98

2734
2528
2488

27.- -1o.95
21:40 7.61
12.92 8.09
17.26 7.10
13.89 7-05

4119
2959
2783
2730
2409

22.90
22.60
14.39
20.24

7.79
6.37
9.03
8.25
7.99
6.51

3290
3115
2858
2764
2612
2033

7.97
6.85
7.91
7. 33
6.11
5.96

1746
1744
1609
1447
1248
1:210

7.'24
6.61
6.69
5. 91
5. 99
5.25

1_910
1753
1600
1200 11-84
1154

-----

15.04

Nieuwelingen

1 L" Ramkema
2 McB:rouwer

3 E"Snellèns
4 L.v .d.Eem
5 Ï cBolding
6 G"Kroese
~sJs_j~s

--..l-

20.86
19.08
18.27
16 .17
20.37
16.13 ·

s:eeer

24.10 9.66
21.72 8.25
27.95 7.75
26.74 1o.1'8
37 .1'5 8. 6'1
25.64 7. 70 .

c

12 jaar

1 L"Visser
2 M.::3rouwer

3 J.,Vi nk
4 MoKroon
5 M.Vi seé
6 M.Ba r e ndregt

12.5
12.4
13 .....
13.5
13.5
13.2
60 m.
9.1
9.3
9.4
10. 3
10.4
10.4

~ ege n

3.96

regen 4.23
geen 3.70
door- 3.49
gang - 3. 50

3.34
1.30
1.10
1. 05
1. 00
1. 05
1.00

3.36
4 •.10
3.87
3.48
3.16
3. 59
12

16~62

16.88
16.93
17.39
14.38
14.--

Meisjes G · 1:3 jaar .
1 M.Lankhóf
2 D.Kamphuis
3 I.Opstal
4 I.de "Jong

60 m.
9 •.3'
9. 1
10.7
11. -

Meisjes C 14 jaar
1 .W. v. Leeuwen
2 Y.v.d • .K:érkhof
3 E.Beun
4 M.Weenirik
5 C.Veldt
6 E. Bastiaan
7 M.Loerakker

9. 1
9.2
9.5
9.4
9.4
9.5
10.6

Adspiranten
1 J.Soomer 1 1 j.
9.8
11 j.
2 D.Kik
9.9
N.Witmans
11
j.
10.1
3
4 E.SchÖ n 11 j.
10.6
5 T.Snellens 11 j. 1o.4
6 G.Visser 9 j.
10.10
L.v.Opzeeland
j.10.2
7
10.1
8 G.Warnas 10 j.
11 • .,..
10
C.v.Polen
j
•
.
9
10 LFeije 10 j.
10.7
11 L.Meijer 11 j.
1o.7
11.2
12 P.Kroon 1 î j.
13 C.Wissenburg ~ 1 j. 1-1 • 3
12.,..
14 H.Opstal 10 j •.

ver
4.-4.20 3.44
3. 12

hoog
1.•. 15
1 .1 ö
1. 00
1. 00

3.92
4.Q7
3"99
li
'
'.05
·3.86
3.83
3.27

1. 25
1. 30
1.25
1.30
1. 20
1. 05
1. 00

3.76
3.38
3.62
3.33
3. 09·
3.37
3.34

1.15
1.15
1. J 0
1.00
1. 00
0.95
0.70
0,.95
0 .. <;)0
0.95
0.90
0.95
0.90
0.70

2~71j..
3~22

2.98
3 . 16
2.51
2.39

kogel
9.27
7.64
7.45
6.72

8.48
7.-01
8.53
7.29 .
9. 07 '
6.89
6.36

_,_ totaal
2oz6
_1901
1276
.1077

2112
208 0
2077
2069
2027
1592
1140

. 1653
6.51
6.81
1554
1450
6.05
· 5.44
1069
1031
5.54
1009
4.57
5. 14
953
5 031 .
874
834
4 .92
4.84
821
744
3.95
. 616 .
4.93
4.13 ":·- · 550·4.55
376

.
.
-------------.

13 S e ptemb e r 1964 "ATMODES n KAMPI OEN 2e KLASSE 15034 PUNTEN
14106 PUNTEN
"KOlJE TE~J"
2e

,~1il~~f~1:

~ag,

1?

la~en

Sep t emb er was· de .
da t 11 Atn10des 11 moest
-~~>~;;;t: :'."i:r··,)i/Ï
zien , dat ze werke li Jk goe d war e n voor h e t kampioen."..
~;:·::yt~ . schap. En of ze h e t h e bben l a t e n zie n.
·
11
_ -~:,~~;/i}t~JWeli swaar· sc h o'te ri de "Kome t e n plotskla ps a l s kome t e n
'~$~~~t4~:i;h~fl omhoog en wisten zelfs no g even een voorsprong op ons
.,,,, W,\fi~,V ';\~~~~'.f&;t e nemen, h e t geen onze jeugdige supportertjes de schrik
.. . }i\%'~<~,< g'fü?' om het hart deed s l aan , maa r to e n de o nz en eenmaal g oed
,,..__"'"""=~~42.·':>ts_:d~
:.::: :,.~f~~~ ./
op;ka n g wa-r e n, kon ni emàhd z e me e r t ege n houden, h e t was
iede r ee n ·duide lijk " At modes "is fa v orie t!!!!
De bu s wa s tjokvol e n bracht ons rijk e l,ijk vro eg op .d e Ne nijto, di e zcw.aa r
"droog" stond e n .t erwijl de atletes zic.h ger ee d maak,ten 7ard e komende strijd
zochten de suppo rt e rs ee n goed plaatsje op de tr i bune , waar zij all e s g o e d
kond e n eiv e rzi e n. Was onz e plo eg ge l ade n, de mrnhi1. ng ni e t mind e r. Werkelijk,
onz e mense n zijn .die dag op het g e juic h v an o_n ze aa nrii_oedigers naar d e finish
ge drage n, er kwam gee n p lo eg bove nuit • .Zo blee f h e t ~e h e l e middag e n to e n
Ria a l s ploegle idster u it h a nd e n v an d~ Heer _d e Bo e r d e prachtige ''St r e n g holtb e k e r'' in ontva n gs t mocht n e me n, wa r e n we h e ~e maal door h e t doll e h ee n , ge tui ge
het filmpje, da t Hans Vlott es van d e z e ,comp e titi ewe d,strijd maa kte.
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Moet ik nog uitWeidSn over de terµgreis en vermelden, dat ~et een
gezellige boel was ? Er is · ~o gelachen en gezongen, dat de ruiten haast bare· ~'-'
en ik heb horen verluiden, dat de meestén de ·vol8encle d.ag "gekraakt" waren.
Ik zelf had een week geen stem ·e_n ik ben er geloof ik nog moe van.
Van de u i tslag€n zij verneld, dat Ellen twee eerste plaatsen voor
hnar rekening nam~ ver en de 200 m., dat Jos, tlie niet veel getraind had en
wier bolletje hele.maal niet naar de competiti.e "sto~nd (ze zou 5 dagen later de
bruid zijn) ons niet liet steunen en îe ·werèf . op de · 100 m. en Ze in haar serie
op de ZOO m. Betty li.ep W'eer uitgekookt de _800 m. (Z.30.3 nieuw pers.reco:;. d)
en ze ontving dan ook zeer .t.e.r.?çht. de ' prijs, the uitgeloofd wn.s 'v oor de beste
persoonlijke p r estatie, terwij r Janriy, 1:die op dat nummer . inviel voor Atie (ze
had
nog ' nooit zo'n berenèind gelopen )l-' dé
voor de moedigste
.atlete aar>·
.
. .
," .P'rijs
, .
.
geboden kreeg.
.
·
. ,
·· · ·_ , .. ·
.
Tot slot de estaf~tte, voor m:l.'j altijd het glansnumrner van de wedstrijd. De
reserveploeg h~~gezo~gd voor een geldift~ 4 x 180 m., zódat onze 1e ploeg
alles op alles .ko_n zetten.. En hóey.rel .de_ ' eerste ·tvis;:;e1 tussen Jos en Mieke
minder gaaf was,--: Mieke giri:g 'ie ts te vroeg V.<?.n start en moest inhouden - . de.
wissels tussen Mieke en Ans~· Ans en Ellen wh~en haarscher~ en toen Ellen er
all es uitgooide, wat ze nog. aan 'k~aéh.t ov er h_a,q , ~n mei~ grote voorsprong finishte:
kende ~et enthousiasme ge~rr~renzen. 48.z s~i~, ~eer ee~ nieuw clubreco~à!! ·
Fijn gedaan dames, het br.stc.ht ons rim".9.r liefst 1866 punten op. De "Ko~eten 11 en
"P. S o V o " maakten respec_tievé'1ijk 51 en 52 sec. De nA trn.odestaart", die a l le
è.ee~.neemsters de vólgende dg..g "thuis bezorgd kregen, h e bben jullie zeker verèiend. Niet alleen voor het kampioenschap; maar ook. voor de fijne en spo~tieve
manier, waarop-het beh~ald i~. De suppbrters een pluim op d e hoed ; want geloof
me: juist op clubwed,strijden zijn aánmoediger/sters onontbeerlijk.
_Hi€rorid.e r volgeri de gedetailleerde uitslagen:
"
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100 m.
1-J~v-:-Duffel'en 13. Z sec. 703 pnt"
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80 m. horè.en
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12.4 sec.
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~5.3 ·
2' ,J •l~ l)uffelen 27. 2

905"
748

800 m.
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1.45 m.
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835 p"Gto
835

773
J:23
950

_0.e~Iw e ::'.'p ~L~.

Z G. Ve rsterre
8 é~.VVesseling

sec. 1866 pnt. Mieke, ~9s·
Ans en Ellen
Ze pl. 53.7 sec. Janny, Ha~ny, Co~a
en Betty"

737
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I3esselink
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5 I. ,J ongert
6

~,L

8

A" W•.-,::-na3
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100 m.
11+-T~ec.
· 1Li-.1

·80
- -·m· -.
10. 9
11 ' 1
11"5

hoog_
1.z5 m.
1 , 30

discus
Z1,L:.5 m.
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4.2"5
4.4'1
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1701
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13
14
21
25

E.v.Thiel
R. Mica
M. Brouwer
E.Snellens

11.4
10.9
12.3
12.7

3.74
3.76
3.79
3.45

7.78
6. 15
7.36
6.98

1519
1486
1331
1130

--------------27 Se12tember Ned.kam12. Vijfkam12 Vlaardingen
/

....,,.~.

·1,;t\·?~

Ellen Nederlands kamEioene. Proficiat \.

"\l\\f/.•~

Na

4 nummers lag Ellen met een pracht puntenaantal van 140 dik voor

op Corry Bakker en 39 punten winst op haar wedstrijd in Haarlem. Helaas speelde de v e rl'.!loeidh e id h aa r parten en kwam z e er op de 200 m. ni e t aan te pas.
Heel jammer, het had een pracht afsluiting VRn het seizoen kunnen zijn. Die
4500 ~unten s~hijn je niet te mogen halen Ellen.
Ans h~d het ongeluk op haar eerste ntimmer, de 80 m. een horde stuk
te trappen, waardoor ze uit balans raakte en~e tijd dus niet al t e best was.
Met de kogei wilde het ook niet lukken en de achters tand op haar eerde r gemaakt
punt e naan tal l~êk ni et in t e halen. Inderdaad l~ék, ze zette haar tanden op_
elkaar e n sprong 1.51 m. hoo g, hetgeen een persoonlijk record betekende. Met
é~ri klap had ze haa r achterstand ingehaald en een prima vertesprong en 200 m~
iorgden voor puntenwinst en een 6w plaa ts .

80 m. horden
1/2 E.Joacim 11.7 sec.
9 __ A.Pennarts 13-3
Verspringen
2 E.Joacim
p A.Pennarts

6.03 m.
5.34

Kogel
2 E.Joacim
7 A. P ennarts

10.62 m.
9.32

Hoog
1 E.Joacim
4/6 A.Pennar ts

1.57 m.
1.51
NPR

200 m.
2 E.Joacim 25.7 sec.
6 A.Pennarts 26.5 sec. NPR,

ER WORDT GEFLUISTERD ••••••••

Dat•••••

er ondanks de stromende regen sleehts
strijd verstek lieten gaan.

3 leden op de

Onde~linge

wed-

Dat ••••• de fam.v.d.Kerkhof tot onze trouwe supporters behoren.
Dat ••••• zij in de twee jaar, dat de competitie draait, g e en enkele wedstrijd
hebben ove rgeslagen.
Dat ••••• de Heer Penna rts, die we zelden op atletiekwedstrij den signaleren,
nu zijn dochter toch wel eens wilde zien lopen.
Dat ••••• hij aankwam bij de baan met een logé aan de riem.
Dat ••••• hem toen d e toegang werd gewe ige rd, aa ngezi e n e r g ee n honden werden
toe g ela t e n.
Dat ••••• Mary Brouwer en Gonda Schul z bij het vertrek van de Osnabrück-ploeg voor
het eerst in hun leven rode rozen ontving en van charmante jongemannen.
Dat ••••• deze geste de Heer Schulz de verzuchting ontlokteg "Nu g a ik merken,
dat ik oud word".
CONTACTAVOND TEZMilEN MET DE HAV "HAARLEM"
Vrijdag 9 30 oktober van 8-11 uur zal de eerste gezellige contactavond

plaatsvinden in A$t zaaltje op het sportveld aan de Kleverlaan.
Elke Atmodesaan, die van gezelligheid en een dansje houdt 9 verwachten we daar.
Tot 30 oktober!!!
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'HA~RLlM.
Kût'\ll'IKLYK GOED6E.:,,K€URD

GERESERVEERD

VOOR

hAGTiNG\llS

Dl-=<OGl 5TE.R~ tl"'l

Perseusstraat 31,

H.A.ARLEM-N.

tel.~

Plesmanplein 3,

HAARLEM-N.W.

tel.g 62066

V0 0 R

T 0 UR I N GCAR S

52207

Z 0 MER

en
WINTER
brandt bij ons de kachtel dus

Leo

DROGE SIGAREN

l.OU

- SIGARETTEN

BRAA~MAN

Sigarenmag. "PRINSENHOF"
all één
Jacobijnestraat 8, HAARLEM tel: 19972

VOOR UURWERKEN - GOUDEN RINGEN

Hlor~loqe~ie
J~ej')rnao

NAAR
1

Mulde·pj
l

Scberipe0hutjzen
voor uw camera's, rolfilms, ontwikkelen
en afdrukken

Kamporvest 51, HAARLEM
t el. g 21101

OOK VOOR UW FOTOREPORTAGES EEN
GOED ADRES.

OOK 'UW ADRES VOOR SPORTBEKERS EN
MEDAILLES.

STATEN BOLV\IERK 6, HAARLEM

POOLT U AL IN DE NATIONALE

VOETBALTOTO???????

N E E N????????

DOE
Alle inlichtingen bij het Bestuur van onze vereniging.

t el.: 20095
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Officieel cluborgaan der H.D.A.V. "ATMODES". Köh~goedgekeurd 23 januari 1961.
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Girore~ening:

Redactie-adresg
CJ_ubarts&

L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem.
W.H.v.Opzeeland-de Vos 9 Leidsevaárt 502zw., H 'lem. Teh 83295 _
No. 207689 t.n.v. Penningm. vàn Atmodes .
M.A.Ineke-deVos, 1/Ir.Jan Gerritszlaan 15', H'lem. Tel& 60761
N.A.O.v.d.Hoeven-Wegener Sleeswijk.
-_DECE11IBERGEDACHTEN
De eerste dag na de verjaardag van de Goede
Sint zie je overal, dat de etalages naarstig
in Keistsfèer worden gebracht. t]o roes van
Sint Nicolaas zit nog in je hoofd. ' J~ kunt gewoon niet meer anders dan op rijm denken, maar
na een paar dagen 9 als de voorbereidselen voor
het Kerstfeest in volle gang en de dagen
somber en donker zijn 9 dan kom je zo echt in
' de sfeer, die zo kenmerkend is voor de cembe:r.
En als het zo tegen Oudjaar loopt, dan ga je
1964 nog eens na. Zijn we tevreden? Is alles,
naar wens gegaan ?

-En dan mogen we wat "ATMODES" betreft niet ontevreden zijn. We hebben de beschikking gekregen over een prachtige 9 snelle Sintelbaan en
wat betreft de volledige accommodatie kunnen
,,
we met vol vertrouwen: de ·.to-ekomst tegemoet zien.
Het ledental bleef ongeveer gelijk, de opkomst -op de training was prima. De prestaties van vooral de senioren waren in stijgende lijn, getuige de vele record- .
verbeteringen. In Ellen en Mieke hadden wo twe e interna~tïaals--è n aan dó -Nèdê:rlandse kampioenschappen hadden we zes deolneemsters, hetgeen een recordaantal
betekende in ons verenigingsbestaan.
Een prachtsucces, waar we met vreugde op kunnen terugzien, i s het
Kampieonschap 2e klasse.
Over de Olympische Spelen te Tokio e n onze afvaardiging is zoveel geschreven on kritiek uitgeoefend, dat ik mij daarvan wil onthouden.
We moGtcn voorui tzi ~-n en uit het interview, "dät ~~en sportredacteur voor
de T'~V'. i-ne'-( de K.N .A. U.-voorzi tter do Heer Jutte had, bleek, dat ook de
K.N.A.U~-leidingzich goed bewust is 9 dat er op een andere basis gewerkt zal moe ten worden, willen wij er over twee jaar op de Europese
kampioenschappen te Boedapest en de völgénde Olympische Spelen te Mexico City
aan te pas komen.
Na zo in vogelvlucht teruggeblikt to hèbben 9 kijken we het nieuwe jaar
irt <:m gaan ons cP.n centreren op zaken? die dan aan de orde komort. Zo rnoeten we
ons ten volle voorbereiden op d~ promotie/degradatiewedstrijden voor een plaats
in de eerste klasse en de eventuele strijd om het clubkampioe nschap van Nederland.
Mits wij do volle medewerking he,b ben van onze we dstri jda t l et0s doo_r een regelmatige opkomst op de training en een voll0dig0 concentrati0 op h0i; ,a.s• wedstrijds0izoen, kunnen wij met vol vertrouwonstarten in de hoogste klasse.
De prestaties van onze :jeugdige 10de n zijn nog niet van dien aard, dat
wij aan de Nederlandse Jeugdclubkarnpioenschappen kunnen dee lne men 9
doch a+s er door h e n met dezelfde élan wordt ge traind als tot op hedè n,
zullen de r esulta t en zeker niet uitblijve n.
Rest mij 1eden 9 trainors 9 donateurs on be langstellenden 9 prettige
Kerstdagen en een succesvol en goed 1965 toe te wensen.
Name ns h e t Bestuur
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M.A. Ineke-de Vos 9 voorz .

HET SECRETARIAAT MELDTg
Nieuwe ledeng
Ineke Dekker
Willy Divendal
Anne Hardebelt
Kiki Heupers
Gerda de Jong
Anna Koning
Ria v.d.Kroft
Marina Muller
Ellen v.Mu.nster

Leny v.d.. Plas
Wil v.d.Pol
Martha Roelofs
Brenda Sakkes
Marga Tromp
Else Verhagen
Joke v.d.Vosse
Liesbeth de Vries

21 • 4. 50
5. 8.51
6. 4.48
7. 7. 53
29.10.49
21.10.48
11 • 9 3·2
25. 7.46
21. 6.47
0

~-

16. 5.48
22. 9. 48
15. 2.48
8.12 . 51
9.12.49
26.10.49
3. 6. 46
31. 3.50

Allemaal van harte welkom in onze vereni ging en we hopen 9 d.at jullie trouwe
groen/witters zullen worden.
Bed.anktg
H.v.d..Werf
E.Schön
I.Canje}s-Bessum
S.Schaank-Scheffer
M.Graafmans
M.Wijnveen

I.Fei je
H.Reijtenbach
C. Kuin
Dames v.Zadel
l'JI. Wie bes
Dames Kroon
M. v"d.Veer.

TRAINING
's-Zondagsmorgens C.I.O.S. voor leden vanaf 11 jaar. Aanwezig zijn 9.45 uur in
het Kadervormingscentrum aan het ;Houtmanpad.
_, s-Woensdagsavondsg Floraschoo1 - Florapark
6 - 7 uur
Jeugd t/m 14 .-jaar
7 - 8.30 uur Wedstrij-dploeg
8.30..:. 9;30 uur Meisjes y/a 15 jaar.
Mocht er van de zijde van de ouders bezwa a r bestaan om de 15 jarigen de late
training te laten vqlgen 9 dan is het t oegestaan om het e~rste uur te train.e n.
ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE
In verband. met de sluiting v an de Floraschool vinden de zaaltrainingen van
30 december en 6 januari geen doorgang . Ook de CIOS-training van 27 december
komt te vervallen.
PERSONALIA

·.

~.

Atmodes/H.A.V . huwelijk:
Het schattige bruidje 9 dat op 15 december aan de H.A.V.-er
Wim Krijnen eeuwi g trouw beloofde 9 was Carla v.d. Gevel.
Onze welgemeende f elicitaties vergezellen dit jonge
paar en we we n s en jullie heel veel geluk.

ATLETIEK- MOZAIEK
Aan de Athletiekwereld van 4 december ·1964 ontleenden we het volgende g
TOKIOO'.CJESg
..
Vlak voor de finale 100 m. raakte Bob Hayes in paniek. Het bleek nl. 9 dat hij
zijn spikes in het Olympisch dorp had achtergelaten. Goede raad was duur. Het
was de 800 m. ~ loper Tom Farell 9 die uitko mst bracht 9 want in diens spikes werd
Hayes kampioen en evenaarde hij h e t we reldrecord (10.0 •sec.).

3

Tien km. winnaar Wïlliams Mills was in de interviewkamer g oed van de tongriem
gosnedeno Tot de aanwezige journalisten z e i hij ~ " Jk heb voor 7 /16e in.dianefr··
bloed in mijn adercno Mijn voorvaderen hielden zich nog onledig mot het ;:; calpe:·en ·
van hun vijanden 9 maar dat is al lang gemen~"
Ingrid Lotz (DDR) 9 . 2e bij het discuswerpen, evenaarde met haar worp van 57 o 21 m.
het •••• autonummer van haar echtgenoot Martin Lotzo

CLUBKLEDING
Heb je al een Atmodesbroekje ? Het atelier he e ft weèr o:p volle toeren
gedraaid 9 dus yrie nog gee n broekje hee ft~ moet zorgen 9 dat ze erbij komt . Zijn
er lede n öf rno ë d-èrs 9 die he t -'broekje zelf vvillen maken ? Graag!!! Je kunt het
gekni pt 9 compleet met band en e l astiek bij mij' vcrkri jgen .
Deruc erorh op we dstrijden is het "A tmodesbro ekje 1 .:rnrplicht 9 we kunnen
dus geen _a'i;:1_d,§l_re 1Ilodellen of kleure n groen toestaano
De k osten z ijm
Broek j(3~ }i'l. J _
, -:-Spikes zak je Fl. 0 9 60
Embleem (wasbaar) Fl . 1 9 60
A voor op je trainingspak. GRATIS .
,.!("".
Trainingspakkem Groene trainingspakken met groe n/wi tt.~:koile n
boorden met 1 ü% korting verkri jgb_aa)'.' _bij Gretha d e Bru~~-~)
Twi jnderslaan 9 Haarlemo
,_,.,_ r-·"""'
,·

VAN DE PENNINGMEESTERESSE
De contri buti e dient op de trai n ing te worden voldaano Kun je door z iekte
of andere redenen niet op de t rainin~ komen, even bellen 8 3 295 of een berichtje
en het vvordt bij je thuis opgehaaldo Wïl je p er g iro betalen 9 dan is dit mogel ijk d o or storting op gi rónummer 207689 t.n oVo Penningm. van "At modes" 9 Leidse-vaart 502 zwo Haarlem.
',
J;)e ~o,trifu(ie bedr aagtg · .
·
-~\ \ . 1 / / /
_.
~e ~p~n Fl. 1 9 - - •

I n de loop dér jaren he eft Me juffrouw Henning 9 voedings l e rares en d i ëtiste 9
al heel wat causerieën voor ons gehouden en menige bijdrage v oor ons clubblad
goleverd o Er z :i_ jn echt er vv-eer tal van nieuwe l eden en daarom leek het ons nuttig
n ogma2.ls het interessante en op popuJ.aire wijze geschc:-even a,rti.kc1 "Voedm;;~~
De Bron der Prestatie" in dit clubblad op te nemen .
Redo
In deze he rfst ige woken 9 waarin zoveel mensen in het ziekbed zijn tere cht
gekornen 9 zal een juiste voeding van bijzonde r belang z ijn om toch nog in een
r e de lijke co nditie aan het wedstrijdseizoen t e kunnen begihneno Immers 9 iedere
griepaanval of verkoudheid - i e d ere k oort spe r i ode o f diarrhee brengt nu ee nmaal
een achteruitgang in conditi e me t zi ch me o -" en dus een verminderin.g van pres-tat i eso Deze achteruitgang is echter nie~ al l een op te heffen door een intense
trainingsperiode - hi e r is een optimale voeding van het g rootste be l ango ( opti-m'.1al wi1 zeggen 9 een vo e ding 9 welke niet voor ve-rbe tering vatbaar isY:- '
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Niet alleen is er kans 9 dat door de lange winterse periode een tekort is ontstaan aan vitamine C9 maar tevens aan vitamine D - immers~
Vitamine C komt voornamelijk voor in verse groenten en fruit en aardappelen 9
welke op de juiste manier zijn schoongemaakt en gekookto Bij het
bewaren van aardappelen en fruit bijvo daalt het vitamine C-gehalte
aanzienlijko
Zo bevatten appels in de maanden september en oktober veel 9 cloch in
DEZE maanden bijzonder weinig vitamine C.
Appelmoes is lang niet zo gezond als veïë mensen denken (vaak lang
bewaarde appels en een (voor het behoud van vitamine C) verkeerde
bereidingswijzo!)o
Het is dus aan te raden in de ze máanden iedere dag een citrusvrucht
te eten - een sinaasappel of grape-fruit bijv.
Vitamine D Op ied_er pakje margarine kun je lezen 9 hoeveel vitamine D per gram
in zo'n pakje voorkomto In roo mboter komt vitamine D van nature voor
en daar deze hoeveelheden enigszins wisselend zijn 9 staat dit niet
vermeld. Tevens komt vitamine D voor in levertraan.
In onze normale voeding komt echter onvoldoende van deze vitamine
vooro Toch kan dit vitamine voldoende in het lichaam aanwezig zijn 9
indi e n de mens zi chzelf geregeld bloot stelt aan het zonlicht. He t
vitamine D ligt namelijk als een ONwerkzame stof in het huis opgeslagen en wordt pas werkzaam onder invloed van de ultra-violette stralen van de zon, Blijft de zonbestraling achterwege 9 zoals in de maandèn met een "R" 9 dan is een extra dosis vitamine D in de vorm van een
lepel levertraan of een vi tamiriE.J _D -preparaat zeer aan te bevel en .
Meer nog dan in andere maanden is het NU van belang aandacht aan
de voeding te besteden. Om jullie een beetje op weg te helpen 9 volgt hier een
lijstje van GOEDE en SLECHTE broodbeleggingen - doe er je voordeel mee!
OP BRUIN BROOD
GOED
kaas
vle eswaren
vis
/~
1\\\\ tO 6
ei
marmi te
·
fruit (appel 9 tomaat)
~k~~
groenten ( sterrekers 9 veldsla··.' ~ p
ge raspte wortel e n :ffe ,..,y ) ,~
roze bottel jam - pindakaas ;}f \ g -~
keukens troop - honi ng
(t '
appelstroop
·~

'Ç=J'\

En denken jullie dan ook

SLECHT
kristalsuiker
basterdsuiker
chocola dè hage lslag
muisjes
vruchtenhagel
jam (uitgezonderd rozebottel)
speculaas.

i''

f'..... _

1'~13-0E

de volgende 10 punten!!!!!!

1 geen al cohol
2 niet roken
3 ni et snoepen ( wees voor zichtig met ijs 9 vooral op wedstrijddage n!)
4 bij iedere maaltijd hoort melk of een melkgerecht (vla 9 yochurt )
5 op wedstrijddagen 5 kleine in plaats van 3 grote maaltijden
gebruike n .
6 t enminste 8 uur slaap!! !
7 controleer regelmatig je lichaamsgewicht.
8 train r egelmatigo
9 verzorg je l ichaam goe d door veel wassen en douche n ( afwisselend koud en warm)
10 zorg voor een juiste ontspanning .
M.A.N.C.Henning.

5

ZOETJES GAAN DE PAARDEVOETJES
Ja _hoor 9 we hadden hot voor elkaar gekregen, do Sint zou persoonlijk
oen bezoek brengen aan do jeugd van "11.TMODESn en we besloten eon leuk feestje to
gaan bouwono
Sinterklaas 9 die van do Leidsovaart naar de Floraschool vervoerd moest
vvorden 9 was zijn ·waardighoid motoen al kwijt 9 want door het :open dak van do
"volksbibber 11 staken. kromstaf en mijter omhoog en hij moest oen verwoed gevecht loveren met de wind?' die speels ,aan baard on pruik rukte o
:Bij de gymzaal aangekomçrn 9 klonken reeds de tonen -vç;m het schone liedg
"Zie ginds komt de stoomboot" enz 9 door de concierge aan do piano ontlokt 9 ons tegemoet en nadat de Goedheiligman on zijl Pieten hul/coiffure wat in orde hadden gebracht,
schreed hij naar binneno Zijn knechten strooiden kwistig heerlijke toffee's onder
hot uitstoten van allerloi vroerndo klankon 9 die overal op leken~ behalve op Spaanso
Door onze voorzi tst~n --p ersoonlijk werd de hoge -b ezoeker naar zijn zetel geleid on van harte welkom geheten, waarna hij zelf het woord nam on zijn
tevredenheid uitsprak over de prachtige opkömst van de junioren 9 maar zo zei hij,
or zijn ook enige "lastige portretten" ondGro Nadat hij deze een hart onder do
riem nad gestoken9 konden do feestestafettes beginneno
Do Pieten traden op als assistenttrainers
on ik moet zeggon 9 me t ~lan, ze dode n alles
verkeerd!! Onze Si-nt zat te wippen op zijn
stool, hij wilde o_ok __~o -~:raag meedoe no Nu
dat kon on of hot nu kwam door die dropsliert
'dio boven in het wandrek bungelde9 dat wil
ik in het middort latert 9 doch plotseling zagen
wo debisschop in ijlende vaart, met wapperende
mantel, één hand aan de mijter 9 sprongsgewijs
op hot rok .afstcrmen 9 happen naar do sliert,
hupsekee, een stuk van zijn hennepsnor vloog
meo naar binne n en toen 9 ·och arm 9 hij raakte
verward in zijn kanten klèed 9 hing amechtig
in do hoogte en kon geen kant meor ui t o De
moriaantjes moesten er aan te pas kocierr om
hem tussen de spijlen uit te plukken, dit alles
. uiteraard onder luid ge juich der "A tmodinnen 11 •
Tot -slot werden de cadeautjes uitgedeeld wat hebben jullie er een werk van gemaakt 9
·er waren ochto leuke surprises bij - en toen
was daar het onverbidde lijke klokje ' van zeven uür 9 het sein voorSint om zich
terug te trekken 9 hetgeen gesehiedde onder het uit voll e borst gezongen lied:
Dag Sintorklaasje 9 daag, daag.o•• Hans 9 Ans en Anne 9 fijn gedaan 9 hartelijk dank
voor jullie medewerking.
Wilo
CONTACTAVOND VOOR DE JEUGD HoA.Vo Haarlem - "ATMODES"
Op 30 december zal in de kantine van hot sportveld aan .d e Klevorlaan
oen contactavo nd worden gehouden voor de jeugd van de beide verenigingen. Ledort
tot 14 jaar zijn allen van harte welkomo .H et valt in de kerstvakantie 9 dus als
het wat later wordt - het duurt van cao. half acht tot half., 10 •;,.. is · geen bezwaaro
Wat er op het programma staat ?? Tja 9 dat is een verrassing 9 zeker is
het 9 dat we gaan kiene n om echte prijzen! -Het ge heel staat onder leiding van de
Heer J.v.Drunen on Movrovo Opzeeland-de Vos 9 dus jullie z:ijl in goede handen. We
rekenen erop 9 dat jullie allemaal komen! Tot 30 december.
AAfHVEZIG ZIJN 7. 1 5 UUR.
Bestuur 'H.D.Ao V. "ATMODES".
6

OVERPEINZINGEN
Nauwelijks heeft de Sint zijn mijter aan de kapstok gehangen,
of de kerstman zet zijn bontmuts op en de liedjes over de hoge,
hoge daken maken plaats voor me e r stGrnmige melodieën alsg "White
Christmaa".
Het is haast niet bij te houden, we rollen van het ene feest in
het andere, de helft van Nederland gaa t op bezoek bi j de andere
helft en we geven ons ove r aan culinaire genoegens .
Maar ·onvermijdelijk ko mt 2 j a nuari 1965 9 waarop we wakker zullen
worden zonder vrije dagen 9 zonder feestjes in het verschiet,
in de spiegel kijke nd zull e n we e en "ve rmoe id hoofd"zien met wallen onder de ogen van he t l ate na a r bed gaan en wat het ergste is g
Onze rits gaat niet meer di cht !!
Paniekerig zulle n we naar de weegschaal s nell e n om t e constatere n 9
dat we ettelijke pondjes zijn aangekomen. Het marsepein 9 banket en
oliebollen zullen bij menige n omgezet zijn in "vetribbels".
Je kunt dàn twee dinge n doe n 9 of je, gaat door en laat de ribbels
zitten waar ze zit ten 9 of 9 en dat lijkt me het gezondste, je probe ert op een v er a ntwoorde mani e r he t ove rto l li ge gewicht kwijt te
rake n. En da t i s voo r jullie 9 jonge gez onde me nse n een vriJ eenvoudi ge za:ak 9 mati g me t snoep en pat a t te n ! 9 vee J/Lo pen 9 maar voora l
Sporten!!!
'Nat · da cht je 9 zo 's- zondagsmorgens 9 de "pade n op 9 de lane n in" 9
de ponden vliegen weg e n dan de indoortra i ni ng 9 Harry wee t wel 9
ho e. hi j . ons· a an moe t pakken, drave n ma.a r jonge ns, al je s pieren
k omen in actie 9 ook je 59 lachspie r en ! ! !
Maar nu nog ev e n serieU:s . Hoewe l de opkomst 9 v ooral v an de j"eugd e n de ni euwelingen-·
ploeg werkelijk goF)-ÇI_ is 9 missen we toch n.o g te v eel atletes op de training,, Kom
lui (en dit is speciaal voór de wed s trijdmei s j e s ) nog even e n we trekken de spikes
weer aan 9 he t is zo mei ! Neem je v oor ( en v oe r het dan ook uit red.) om in ·1965
e lke traini ng t e volgen.
I k .e indig me t jul lie pr e ttige .Kerstdagen toe te we nse n en v oor 1965 9 heel v eel
ge luk! !!

ALLES IS GEWOONTE BI J :DE MENS 9 ZELFS DE DEUG:D.
Métas t ase.

NATIONALE VOETBALTOTO
.'

. ·~.: ~·

BENT U ER AL BIJ ?
Nog steeds ka.l'l men ziqh a a nme lde n als lid van de · Voetbal toto.
Zoals bekend worden de formuli e ren door onze totocommis s i e thuis opge haald .
Registrati ekaa rte n zi j n bij he t Bes tuur ve rkrijgbaar .
EEN TOTOKLANT :DOOR ELK LID 9
BETEKENT EEN KAS 9 WAAR GELD IN ZIT.

EEN VROUW9 • :DIE ZICH GOE:D KLEE:DT EN VERZORGT9
VERVULT EEN N~ATSCHAPPELIJKE PLI CHT.
1/Iusset.

7

VAN HET WEDSTRIJDFRONT

2o September Oost..;Duitsland ,_
en 24"7

Nederland'te Berlijn.

·.Ell~n

sec~!!

li?P op deze wedstrijd àe 100 en 200 m. in resp.
!Zij werd op beide nummers 4e.

20 September Nederland ..,. Mittelrhein Jeugd.
Mieke kon aan eigen publiek laten zien, wat zij waard
in het Pim Muliersportpark kwam zij tot een duidelijke overwinning op de
80 m. horden in 11.8 sec.

27 September N~derland - België - Niederrhein te Utrecht
Nu moest IvJJeke onzE; Nederlandse kleuren verdedigen Op de 2ÖO m.
en 80 m. horden, hetg~en voor haar wederom tweemaal een overwintiing betekende
in resp. 25.6 en 11.7_sec.

4 Oktober Final_~-- ~':u15dmeèrkamp ·te Delft
Mieke Sterk was met . Martha Klaassen Bos van Sagitta door de Techn. _
Commissie van het Disirict Noprd-Holland aangewezen voor bovengenoemde - finale~
Aart Hilly Gankema moest zij d~eerste plaats laten en werd zelf tweede.
· 100 m. 12.7 sec. 60 m. ~o~den 9.4 sec.
kogelstoten 12.01 m. -hbogspr. 1.44 m•

.:..----- -- -- ---

-~-

-.

4 Oktober-Meerkamp- . Utrecht
200 m,
2 A.Peunarts 25.9 sec.' NPR!!
3 B.v.Polen 26.7
/
"Speerwerpen
24.69
m.
/
· .
ó A.Pennarts
c B.v,Polen 21.89 m.
·

Disèus
5 A.Pennarts 27.49 m.
10 ~~v.Polen 23.59 .m.

,

.~
'--

Verspringen
2 A.Pennarts 5T08 m.
3 B.v.Polen 4.90 m•
.§_____\ _______ _;

l\

4 Oktober Jeugdwedstrijden Amsterdam
Nieuw clubrecord B-meisjes 60 m.horden LJongert 10~8 sec._1 ! _
.Gefeliciteerd Ine.
80 m. B.
M. Krammer
E. v.Thiel
E. Snellens . ·

11.7 sec.
11.7
12.5

.100 m. A
H. Besse:O. nk

_f>_q m.horden

2 I.Jongert
5 A.Warnas

1o.8 _sec. NCR
11.8 'sec. _

!:f~og

B
MoKrammer
A.Warnas

1.35 m.
1.25
E.v.Thiel 1.25 m._8-

14.2 sec.

Ver A
T-.Beyen
H.Besselink

4.48 m.
4.20

Discus A
T.Beyen

23.99 m. NPR

Discus B
2 I.Jongert
E.Snellens
A.Warnas
L.v.d.Eem
E.v.Thiel

24.40 m.
19.57
19 .10
18. 25 .
17.90

Kogel B
. L.v.d.Eem
E.Snellens
I.Bolding

?.59 m•
7.01

6. 61

CLUBRECORDS PER DECEMBER 1964
Dames
80 m. Horden E.Joacim-Ort
11.6 sec.
1 00 Yards
·: ·:lL J oacim-Ort
1 0. 7
100 M.
E. Joacim-Ort
11. 7
200 1.~.
E. J oacim-Ort
24.400 M.
A.Pennarts
59.8
800 M.
A.Pennarts
2.30.1
Hoogspr.
E.Joacirn-Ort
1. 60 m.
Verspr.
E.Joacim-Ort
6.20
Discusw.
G.Hoenderdos
34.38 m.
Speerw.
G.Versterre-v.Zelm 39.84
Kogelst.
rq. den Ouden
11 • 40
Vijfkamp
E.Joacim-Ort
4498 pnt.
4 x 100 M.
J.v.Duffelen 9 M.Sterk
A.Pennarts 9 E.Joacirn-Ort
48.2 sec.
4 x 200 M.
A.Pennarts? B.v.Po len?
J. v .Duffelen 9 E. Joacim-Ort
1 • 47. 4
, ., .-

.

, ·

-

l

r

.-

.

C-ineis jes
60 m.

_J .v.Duffelell'
8.- sec.
. M.v.Rheenen
8.A.Plugboer
8.80 m.
M.Pijl
10.9
Verspr.
L.Plugboer
5.16 m.
Hoogspr.
I.v.Abs
1.36 m.
Discusw.
M.Pijl
24.90 m.
Spcerw.
M.v.Rhecnen
30.26 m.
Kogelst.2 kg. M.v.Rheenen
10.82 m.
4 x 60 m.
M.Pijl 9 J.Tirnmerman 9
L.Plugboer 9 R.Strcmming
33~- sec.
A-Meis jes
80 m.

60 m.Horden
100 m.
600 m.
Hoogs pr.
Vcrspr.
Discusw.

J.Dobbelaar

sec.

Me is j 13s
60 m.

J.v.Duffelen
11.v.Rheenen
A.Plugboer
80 m.
J.v.Duffe len
100 m.
M. Sterk
60 m. Horden ]II.Sterk
Hoogs pr.
M. Sterk
M. Sterk
Vers pr.
600 m.
M. Sterk
Discusw.
G.H oenderdos
Speerw.
I.Dankmeijer
:rs,:ogelst. 2 kg.M.v.Rhccnen
Kogelst.3 kg. M.den Ouden
J>-'j:neisjes
60 m.
Verspr.
Hoogspr.
Ko ge lst.2 kg .
:B-meisjes
80 m.
60 m.Horden

L.Visser
A.Plugboer
L.Visser
P. Miljon

8.- sec.

8.8.9.9
1 2 .-·

9.3
1. 50 m.
5. 47
1. 38 min.
31 .35 m.
33.15 m.
10.82
13 .03
8.- sec.
4. 39 m.
1.35 m.
10.40 m.

J.v.Duffclen
I.Jongert
M.v .Rheenen
M.v.Duffelen
H.Bergering

9.9 sec.
10.8
Ver~pr.
4.96 m.
Hoogspr.
1.44 m.
Discusw.
27.12
Spe e rw.
~ .Pijl
31.26
Kogelst.3 kg. M.den Ouden
10.64 m.
4 x 60 m.
A.Warnas 9 E.v.Thiel 9
M. v. 1 t Hoff 9 I.Jongert
32.4 sec.
4 x 80 m.
J.Dabbelaar 9 A.Pennarts?
L.Plugboer 9 M.Pi j l
42.- sec.
A- Me is jes
Speerw.
I.Dankmeijor
33.15 m.
.Kogelst.3 kg. M.den Ouden
13.03 m.
4 x ,100 m.
I.Dankme ijer 9 M. v.Duffelen 9
rJ.l:.Kools 9 O.Berkhoff
53.2 sec.
4 x 80 m.
J .Kneijnsberg 9 G.Vermeeren 9
T.Bouman 5 M.Wijkhuizen
41.8 sec.

1 0 BESTE , PRESTATIES VAN NEI/l!.fil.:..AiifD

In de 1 O bestenlijst komen de volgende Atmodinnen
100 m•.

~E oJoacim-01°t

200 m.
3/4 E~Joacim-Ort

B..'.lQ~~'?J2.:r i_ng§.g

IDo

·s· -~!\. o·Pe nnar ts
G.Versterre

m.

39.84

. ..
L1.

x 100 m.

1/2 Atmodes

.§Q_m.
L.Visser
Y.v.d.Kerkhoff
W"voLeeuwen
C.Veldt
MoLankhof
§,Q..J1Lo_
HoMica
IoJongert
11o v. 1 t Hoff
M o Kr amrnc .J..,
A o We.rnas

200

'

M.Stork
A. Pe nnar ts
<Tcv.D uffelen
B . Y .o Poleri

1 964

~00 m..~.

B.v.Pclen
AoEggink
Jo Zwanenburg

9.-

600 ni.
~1 .stër !{

c

HoBesse link
10o7 S8Co B
1 o.8
B
11. B
11 (, 1

B

1L2

B

08 seèo
12. -A
12o4
12.7
1 ·')
a
Î 1

1-C-

8

/

24.8
25 .L~
25.9
260 1
26 .7

se co
A

l+Q_Q_m.'.:.

A" P0 nne.r ts
B ov.Polen

4498 onto
4039 pnt"

803 SeCo D
807 S8Co c
c
809
c
809

m~

fä-:Joact1m·

Y.Jj;fkam.12
2 EoJoacim
7 lVi"S terk

PRE$Tjj.'I'I1~S

1QO~"Ih

E.Joacim
M.S terk
J. v .D uff e len
Ao Ponnarts
B.v . Polen

1 o 60

48o2 sec.

.5_ BESTE

59.8 sec.
6206 sec.
10

m.

3 E oJ'oacim

5908 SeCo

$_'Qe e:c_~e rpe Q

5

11.6 sec o
11 • 8

. V~J2..$J2ring~ n
3 E.Joacim
24.7 seco
6008 m. _
8 niet opgenomen BovoPolen 5.55 m.
25o4

7/9 M.Sterk

400

80m.Ho
3E-:)oacim-Ort
7/8 M.$terk

1108 sec.
12.-

5/8 MoSterk

voor~ .

60 m. horden
· -~
M" 0 t;; •ok
.t
L Jongert
J\. o V<l a.r nas
.L

(1

0

-..J

,B_o m. horden
E o Joac i m

2.30.3

-2" )+o. 5
3.0801 o38o-·
1 59. 6
0

A

A

9o3 sec • A

-1 Oo8

B
B

1 L8

M.S te j_,k
AoPennarts
T .'v od.Klinkenberg
Bcv.Polen

11. 6 sec.
11. 7
A
12013.6
/\
13. 8

Hoogs 12::: :i_ng§ n
E . ,Joa.c Ln
A. Pe nna:r ts
MoSterk
MoKrammer
4 m'3 t

1 060 m.
1 51
1. 50
1.40
1 035
0

A
B

~~f;T_§J) :~JJlK.E?..11

'E Joac im
o

Bov , Polen
A" Pe nna.r ts
MoS terk

Ic J onge:r t

6.08 m.
5.55
5.47
5 • 1+5
4.69

_Ä~

B

Discuswerpen
G.Hoende:rdos
A.Pennarts
J.Zwanenburg
L.Plugboer
G.Versterre
Spe erwerpen
G.Versterre
M. Sterk
c.wesseling
J.Zwanenburg
G.Hoenderdqs
Kogelstoten 4
M. den Ouden
E.Joacim
G.Hoenderd9s
r,I. Sterk
A.Pennarts

Xogelstoten 3 kgo
Jid.Sterk
MoVo ! t Hoff
E.voThiel
A.Warnas
LoRamkema

33055 ffio
31 .39
3,1.-16
26.32
24.40

!(o~elstoten

39.84 m.
..
.tl
28. 72
27~99

.27 95
26. 74
0

kg~

î L 11 m.

-11 06
10. 18
9o78
9 71
0

à

12. 03 m. A
B
9. 03
B
8.56
B
7,99
B
7. 97

2 kg.

C.Veldt
M.Lankhof
E.Beun
WovoLeeuwen
LoVod.Eem

9.95 m.
9.27
8.53
8. 48
7.59

Vijfkamp_
E.Joacim
Nl. Sterk
A.Pennarts
Bavo Pelen

4498 pnt.
4039
3869
33 45 .

0

wi j de beste pJ;estaties opnemen van de juniores
gesplitst

("·()
----~----------

l
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februari 1965.

Officieel cluborgaan der H.D.A;;V. "ATMODES"i Kon. goedgekeurd 23 januari 1961.
Secretaresseg
Penningm.esseg
Girorekening:
Redactie-adresg
Clubartsg

L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem.
W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502zw., H'lem. Tel: 83295
No. 207689 t.nov. Penningm. van Atmodes.
M.A.Ineke-de Vos, Mr.J.Gerritszlaan 15', H'lem. Tel: 60761
N~A.O. v.d. Hoeven-Wegener S~eeswijk.

VAN DE VOORZI TSTER

Nog even en dan zien we onze groen/witte kleuren weer volop op
de banen om te strijden om de hoogste plaatsen~
Ook vele nieuwelingen zullen hun krachten gaan beproeven op de
diverse nummers en al zal het nu niet meteen gaan zoals je wel
zou willen, ik adviseer je: "Zet door en je zult zien hoeveel
vreugde het geeft je prestaties geleidelijk op te voeren.
In navolging van de seniorencompetitie, zal er dit jaar ook
definitief gestart worden met jeugdcompetities in de diverse
groepen enonze vereniging zal hieraah met zoveel mogelijk ploegen deelnemen.
Voor onze dames zijn er al twee competitiewedstrijden gepland en wel op 9 mei
in Amsterdam een dualmeet tegen ADA en op 16 mei een trialmeet t egen Sagitta
en Dem, welke wedstrijd door R.K.-Holland zal worden georganiseerd.
Op 8 augustus zal onze vereniging in opdracht van de K.N.A.U. de jeugdlandenwedstrijd voor meisjes Nederland-Frankrijk organiseren, dit in het kader van
ons eerste jubileum.
Op 17 juni zal het nl. 10 jaar geleden zijn, dat wij de H.D.A.V. "ATMODES" oprichtten. Van de 33 oprichtsters zijn nog slechts 4 leden werkend lid tw.
Nel Hagtingius-Verkerke, Wil v. Opzeeland-de Vos, Gea v.Zijl-Vermeeren en ondergetekende. Diverse oprichtsters zijn hun vereniging nog trouw gebleven als ondersteunend lid.
Wij zullen hopen, dat ons jubileumjaar een goed jaar zal worden op elk gebied.
Iedereen kan daar aan meewerken op haar eigen wijze, o.a. regelmatige training,
daaruit voortvloeiend goede prestaties, die onze vereniging de nodige propaganda
bezorgt.
Ria Ineke-de Voso

HET SECRETARIAAT MELDT:
Nieuwe leden:
Yvonne Honing
Ellen Suikens
Anneke Lasschuit

Merkje van Giffen
Sonja Dirks
Tiny Drogtrop
Marijke v.Keulen

3.12.50
27. 6.54
25.11.46

Hartelijk welkom in onze vereniging1!
Bedankt$
Mary Brouwer
R.v.Leeuwen
J.Kruyf
T.v.Gijlswijk

Nieuwe dona t ri ces:
R.v.Leeuwen
A.Eggink
Mevr. Wullems
Mevr. v. Druneno

A. Eggi nk
Mevr.Wullems
Mevr.v.Drunen
2

12.6.48
22.12.42
14.8.53
2.10.51

TRAINING
's-Zondagsmorgens C.I.O.S. voor leden vanaf 11 jaar. Verzamelen
aan het hek van het Cios.

kwart~

tien

's-Woensdagsavonds: Floraschool - Florapark
Jeugd t/m 14 jaar
7 - 8030 uur
Wedstrijdploeg
8.30 - 9.30 uur
Meisjes v/a 15 jaar"

6 - 7 uur

Mocht er van de zijde van de ouders bezwaar bestaan om de 15 jarigen de late
training te laten volgens 9 dan is het toegestaan om het eerste uur te trainen.

BELANGRIJK! ! !

A T T E N T I E

BELANGRIJK ! !

In verband met de verkoop van het Kadervormingscentrum kunnen wij
daar niet meer terecht om ons te verkleden. Om ons uit de nood te helpen, is
de Heer DoQYOS zo welwillend geweest om ons voor dit doel kamer 5 van het gebouw
in gebruik te geven. Wij zijn de leiding van het Cios hiervoor zeer e rkentelijk
en jullie begrijpen wel 9 dat de voorwaarden 9 die ons hierbij gesteld zijn 9 uiteraard opgevolgd dienen te worden. Je hebt je daarom aan de volgende punten te
houdem
1e Verzamelen voor het hek van het Cios 9 10 voor 10 gezamenli jk naar de kleedkamero
2e Tien over 10 in één groep naar buiten en snel verspreiden.
3e Na de training weer met je ploeg tegelijk naar binnen ( dus niet nakaarten
om het gebouw of in de hal).
4e Vlug opschieten 9 zodat we uiterli jk 10 over half twaalf de kamer opgeruimd
hebben en kunnen sluiten.
Het behoeft geen betoog 9 dat het Bestuur er nauwlettend op zal toezien 9 dat alles
rustig en ordelijk verloopt. Bij voorbaat bedankt voor je medewerking.
Het Bestuur.

CLUBKLEDING
Heb je al een Atmodesbro ekje ? He t atelier heeft weer op volle toeren
gedraaid, dus wie nog geen broekje heeft 9 moet zorgen 9 dat ze erbij komt. Zijn
er leden of moeders, die het broekje zel f willen maken? Graag!!! Je kunt het
geknipt 9 compleet met band en elastiek bij mij verkrijgen.
Denk erom op wedstrijden is het "Atmodesbroekje" verplicht 9 we kunnen
dus geen andere modellen of kleuren groen toestaan.
~"",
", ,~'/
ne kosten zi jng
" ~ 0~;
r
Broekje Fl. 3 9 - -, ,,"
oV ''
Spikeszakje Fl. 0 9 60
\ :),:'J'...l·
"j
Embleem (wasbaar) Fl. 1 9 60
1~ 1
À voor op je trainingspab GRATIS
---<,, \ !
Trainingspakkeng Groene trainingspakken met groen/ wi", -·e wollen
boorden met 10% k orting verkrijgbaar bij Gretha de Bruijn 9
Twijnderslaan 9 Haarlem.
0 o s t e r s

s p r e e k w o o r dg

Het laatste strootje breekt de rug van de kameel.

--3---

VAN DE PENNINGMEESTERESSE
De contributie dient op de training te worden voldaan. Kun je door z i ekte
of ande:ç,e .redenen niet op de training komen~ · even bellen 83295 Of een berichtje
en ·het .word.t · 'b i.j : je thuis opgehaald. Wil je '. per gïro be·f alen 9 dan is dit mogelijk door :stor:ting op gironummer 207689 t.n.v~ Pennirigm. van AtP.lodes 9 Leidsevq:a,-;et 502zw •. 9 . Haarlem.
·
:'·,", De .contributie bedraagt g
.. . , . !
Welpen Fl. 1 9 - Meis' jês t/rn 16 jaar FL 2,25 (inschrijfgeld FL :2 9 50)
Dames vanaf 17 jaar FL 3 9 25 (inschrijfgeld Fl. 3 9 50)

---------...·- -.;_
PERSONALIA
Zieke:nhoekjeg Marjan La*hof is na 1-~ maand afwezigheid weer v,olop aan het trai""'.'"
",
net.lo Fijn_ '"Mar-jan -~ ·a~_leen ·een g oede raadg .. \nfanD:e.er ';jEf -wéer. _.v~n .d.t -e
handstandneigingen krijg't 9 al het meubilair en ·hond de kamer : uit!!!
Ellen Joacim is weer uit het ziekenhuis ei moet thuis n:og wat opknappen. Rustig aan Ellen, en tot ziens op (!.-e training!
Bedankjeg

Van de Heer en Mevrouw Krijne n-v.d.Gevél ontving en we e en welge.;;.
meend bedankje voor de belangstelling bij hun huweli.jk ondervonden.

Vertrekg

Onze 800 m. loopster Atie Eggi:rik gaat ons verlaten om tijdelijk
in Engeland te werken. Vle zullen je missen Aat 9 niet all ee n op
de 800 m. 9 doch ook met pools ophalen 9 nog b e dankt hoor!
Onze beste wensen vergéz e llen j e 9 - maar r e ...... denk om j e l ijn
met die Engelse cake!!
Op verzoek van Atie 9 vanaf deze plaats een hartelijke groet aan alle Atmódesanen. Raar adres is~ lVI:iss A. Eggink, c/o South·~Western
Hqtel, Óen~ral Station, Bairnemouth, England.
·
·
Van de Heer en Mevrouw de Muynck-Schiller ontvin ge n we h e t be richt '
van de geboorte van "Monique " . An neke e n The o , van a ll e bek end e
Atmodesanen 9 Proficiat!!!
Zondag 14 februari was he.t . de d!'J,g 9 dat Marijke Boons -in stiltezich verloofde met Henk Brouwer. Luitjes vanaf de z e plaa ts een
gelukkige verlovingstijd toe gewEmst doo r a lle groe n/w:i_tt or B.

Verblijf
buitenlandg

Gevondeng

Onze clubart s Me v :r .v-. d.Ho e v e n-Wege ne r Sl eesvri j k ve rblijft Binds
septe mber in Tha iland bij h aar e chtge noot 9 d i e art s i s bij de
1JVereld Gezondsheids Organisatie . Wij hopen 9 dat zij e en prettig e
tijd he e ft en wij daclcen haar voor de goede wens e n9 die wij mochten ontva ngen.
Bede larmband j e e n 2 Atrnbdesbroek je B. ·

V-OETBA1TOTO
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\~ toto
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cre~~~"Jg)&c.}z\"jh öp

l'{letde
g a a t hq.t b i j Atmodes nog steeds
dit . tijdstip ç:tl 20 meer lede n geregis treo~~d da nhe t vor i g jaa1' . He b ;ii;i a l ee1-i
- poollid aangebracht ? Nee ? Nu zeg 7 dan wo r dt he t hoo g t i j d h o or. En ~lS ho -t j e
voor d i t ja,'ar ni e t lukt9 . wel ga dan v àst aan 'de gang v oor he t vo l g end j a ar • .
J e weet h e t 9 door onze pool s e r1ics di e n s t worde n d.e f ormuli e r è n ag,n_
huis opgehaald. Inlichtingen bij he t Be stuur . ·
·
EEN TOTOKLANT DOOR ELK LJ:1)
BETEKENT EEN KAS WA11.R GELD I N ZIT .
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ATLETIEK-MQZAIEK

-

·-

·-·
~ .

·--·

·· ··-

.. . . Prijkte Marjolijn Ineke in vol ornaat -clupkostuum en starthouding- op
de omslag van de eerste"A thletiekwereld" in 1965 . met- de hoopvolle woordeng
"JÖng geleerd is oud gedaan'' 9 de "Athletiekworeld" van 29o101965 maakte het
nog - rhöoier door de voorpagina te versieren met een foto van ons snelle viertal ·
( 48. 2 sec. op de 4 x 100 mo) 9 waarbij het volge nde onclerschrift: "Een charmant
kwartet vormde in 1964 de 4 x 100 m~ plo ~g van Atmodes uit Haarlem 9 füfieke Ste rk 9
Ellen Jaacim-Ort 9 Ans Pennarts en Jos van Duffelen.

SPORTKEURING
Deze maand gaan we weer starten Jnet de_. jaarlijkse sportkeuring. Zoals be""'. .
kond mag niemand aan wedstI'i jden deelneme n zonder medisch te zi .]n goed-gekeurd. -·
Deze keuring zal plaatsvinden in de G.G~D. en loopt via onze véreniging. Laat
het niet op de laatste maand aankome n 9 maar geef je zo spoedig mogelijk op
onder gelijktijdige betaling vang

Fl. 3 9 - Fl. 3 9 50

meisjes t/m 16 jaar
dames vla
17 jaar
I

.-:

.

. .

aan Ria Ineke-de Vos.

WEDSTRIJDKLEDING
Op wedstri jdon gaan we uniform gekleed en wel in een groen clubbroekje 9
wit shirt mot embleem op .linkerzijde-. Ande re kleding kunnen wij nîet toestaan.
Bestel je broekje bi jti jd.s 9 - wärit vlak voor het seizoen ~begint is het mogeli j k 9
dat deze zijn uitverkocht en -je daardoor ni e t aa:n de eerste we'dstri jden ]<unt
dee lnemen.

' ·,· .

CLUBBROEKJE EN ENIBLEEM
ALLEEN BIJ WILLEMIEN.

WE GAJ.'\.N VAN HET JAAR WEER NAi.R HE"SMSKERK TOE 9
HOLA JE! ! ! ! - HOLA J O! ! ! !
We kwame:r:i. or niet onder uit 9 de wedstrijdploeg ' zètte ons 'z o onder druk 9 dat
we
\ . zijn bezweken 9 we houden van h e t jaai- wee r - eo n sportweèkend ! !
Omdat we met z o 1 n grote groe p zijn _en pe r fiets gaan 9 ·is de kémze der j eu g dhe rbergo
. n beperkt en w~ gaan daarom we·e· r naar . "SLOT ASSUMB)J}y;/g
.: _we lk gebouw ui.t <ie. " Î
13e eeuw dateert. Eigenaar was lange
\l ~/
· lî~f-.~~i~h~-:---j
· · . ·~'- /
tijd hét Ri d dergeslacht van 11Asseridelft 11 .'>lr ,, t,r..-.(7
.
\ 11~1,."', , ! j
· ·ri
·A;.. -~~~"1" ... ..
·.
;1111:·1
r
rw1~···
,M''
Aan het einde der 17e eeuw word Mr.Jan van ',,.iY /
h /.'\;i
. 1 .L. L4~
",.--'=

:!:·
~:~t~e~e t:~~~ t!;~" d~i~e;~s 0~:~ ~~g~s~~~P-;j.(;~) -~[ -, ifl;~ ~ . ra'<~'
:' . l \1j' ,. ,-M" " -•~'" 'i,\"~ 1-;"·'_·
,' c
Coi:ipagni.o . Hi~ veranderde veel aan het
/.:/.Ï /~_,) ~ ~I • rfp- i·~ ffi §.;:111'
\-. 1~

.t

-::-.lttl ·

hu:i.so Late r ging hGt slot over aan Jhr •. ~. '-)'
n · 1 · { Hl <11
111
~:.
Gevers o De z e liet do fraaie botimmeringe~\ .. . rJ~ .fil !
1 ,: ~ Ï±i ~11
.·q:_.; - ·•(~~\"
overbrengen naar kaste e l. "Marquette" en schonk _daärn'd h e t s lot aan do St~a t de:r ··
Nederl artdon 9 om het voor verva l t e behoede n. ·. Iri 1933 vv:ord ee n groot gedeelte '0'\( door werkelozen ingericht als jougdhe rberg o MonumGn t e nzorg i::> _mo1!Je nto e.l druk ·
.·
doende om hot oudste gedeel t e 9 de Zuid-Oost vleugel te r es t aureren. Hierin bevinden z ich de gevangenis, do kapel en de gerechtszaal.
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·.!l±LI

Het jeugdhorberggodeelte bevat o.a. 5 slaapzalen en 3 dagverblijven. In het midden van hot huis is eon grote binnenplaats. Hier bevindt zich de Vierschaar.
Daar werd vroeger recht gesproken 9 nu is het een trefpunt van do jeugd uit velo
landen.
Hot sportfestijn houden wo op 24 on 25 april a.s. 9 dat is oen week na
pasen? zodat ook de scholieren meo kunnen. Wat we er allemaal gaan uitspoken,
horen jullie t.z.t. nog wel 9 zeker is hot echter, dat indien hot weer hot toelaat, we onze bosloop in de duinen houden, compleet met prijzen en diploma's
(Goud op snee).
Wio or moo mag? Luister goedg Iedere Atmodesaan 9 dio in hot bezit is
van eon goede fiets mot licht 9 in staat is 15 km. te fietsen en !7.ci c.h boyondien
met eon vrolijk gezicht aan de regels dor jeugdherberg (corvee) 9 wil houden, leo~
tijd speelt geen rol!! Voor brood zorgt i e de reen zelf 9 bovendien ben JO verplicht
2 lakens en een sloop mee to nemen. Do kosten zijn zo laag mogelijk gehouden, nl.
Fl. 5,50. Je kunt in gedeelten botalen 9 als jo maar zorgt 9 dat de Fl. 5,50 vóór
20 april is voldaan.
Je opgave verwachten wij echter zo spoedig mogelijk.
WIL.
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PUZZLE
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N.K. Kestonti

•

Rome
Modan

W.K. Mazcko
K.T" Dreakotlo

"<'-

c.s.

Schrandaks

N.N. Gaudcsjus

Niagara
Athene
Tokio

l
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l
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Vijf naambordjes met steden waa r deze per sonen wonen. Maar wij kennen do zo 5
buitenlanders ze er goed. Het zijn name lijk 5 bekende sportfigure n uit onze eige n
Nede rlandse sportwereld. Zoek uit 9 wi e he t zijn on we lke sport ze beoefenen.
!

Voorbeeld:

\/

LL. Neloëbvijtnue Monaco

= Coen

Moulijn

voe tball e n.

Je kunt er eon leuke prij s meewinnen. Bij me e rdere goe de inzendingen beslist het
lot.
Inzenden

vóór~

15 maart 1965 bij
E.Joacim-Ort 9 Laar;Nan Rozenburg 33, Heemstede.

Me t t egenwind in j e l eve n, zul j e toch me t
laver e n j e doe l b er e iken.
6

VAN "DREUNEN" EN "DROMEN" ! !
We schrijven 6 februari 9 nog volop winter. En toch 9 een goede
opmerker bespeurt zo hier en daar al de tekenen van het komende
voorjaar. Soms is het een zonnestraaltje, dat speels je kamer
binnen huppelt en je verwonderd de ogen doet sluiten, ha heerlijk ,
lento ! Een andere ke e r zijn het wat bolletjes, die aarzelend
hun kopjes door de harde aardkorst proberen te wurmen en angstig de koude 9 vijandige wereld in blikken. En heb je daar alle-maal geen oog voor 9 nu dan zijn het wel de dag-en damesbladen 9
die met grote koppen hun deels interessante 9 deels belachelijke
modenieuws brengen, zo in de trant vang "Topless is "uit" 9 de
komende zomer is alles kuis en hoog gesloten. (Zet je voorpand
maar weer in je bloesje 9 hoor). Plooien 9 vooral plisé is "in".
( Jammer van al die rokken, die we voor stofdoeken verknipt heb-ben). Daar kunnen we het dan weer mee doen. Net denk je 9 dat je een aardige garder·obe hebt opgebouwd of boem 9 Dior beslist anders!"
Zo is het ook in het verenigingsleven. Juist als alles lekker loopt en
je na de feestdagen even op adem denkt te komen, sta je plompverloren met je
atleten in de regen. Gelukkig 9 Cios hielp ons uit de nood door ons voorlopig
kamer 5 in gebruik te geven voor verkleedruimte. De tweede dreun 9 die we moesten incasseren was het bericht 9 dat met ingang van juli 1965 het Cios niet meer
beschikbaar is voor clubtrainingen. Adieu 9 heerlijk oefenterrein 9 waar de wind ge c~
vat op je krijgt, waar je amper regen voelt 9 waar alles aanwezig is voor onze
atletes om de zo noodzakelijke conditie op te doen. Zoals we er nu dus v9orstaan 9
hebben we voor het volgend seizoen géén kleedruimte en géén CIOS. En hoewel we
in al die jaren 9 dat we al meelopen in de vereniging 9 geleerd hebben niet direct
in paniek te raken 9 ben ik er 9 getuige de nachtmerrie 9 die ik er van heb gehad 9
toch druk mee bezig geweest. Ik droomde nl. het volgendeg
De H.A.V •. Haarlem en Atmodes hadden besloten om op de Blinkert te gaan
trainen en Joop (v.Drunen 9 red.) en ik werden erop uitgestuurd om een grote tent 9
geschikt als verkleedruimte voor beide verenigingen, aan te schaffen. Nadat we
de hele stad hadden afgestruind 9 kwamen we thuis met een pracht van een legertent 9 uitgerust met een voorhan§ die de tent in twee8n deelde 9 reuze geschikt
voor dames en heren. De eerste de beste zondag togen we naar de Blinkert om het
ding op te zetten 9 voordat de ploegen kwamen. Er woei een straffe Noord-Oester
on we waren al doodmoe en koud eer we op de plaats van bestemming waren. Enfin 9
vol goede moed begonnen we het gevecht met het 1innengeval. Nu heb ik helemaal
geen verstand van tenten opzetten 9 ik houd nu eenmaal niet van een kruipvakantie 9
en eerlijk gezegd 9 mijn makker in de nood wist or ook niet veel van. Juist toen he
gevaarte, zij het een beetje wankel 9 stond en wij binnen met de tentstokken in de
weer waren 9 toen 9 ach het leek wel een gedicht - ene windstoot velde de tent
hij zeeg als een plumpudding ineen - ons bedelvend onder het linnen, haringen
en touwen. In een mum van tijd zaten we erin verward en leverden een verwoed geve c:
om weer in de buitenlucht te komen 9 waar grijrrzendoAtmodesanen en H.A.V.ers ons
2,anstaarden en geen hand uitstaken om ons te helpen.
Schreeuwend en schoppend werd ik wakker en sinds die droom weet ik het
zeker, voor mij geen tent en geen "Blinkert"! Waar we dan heen moeten? Geen zorg,
hot Bestuur zit niet stil 9 voorlopig houden we het oog gericht op het komende
wedstrijdseizoen 9 waarvan de competitiewedstrijden voor ons héél belangrijk zijn.
Doch ook andere evenementen vragen onze aandacht en het lijkt ons juist om de be·langri jkste data voor onze vereniging in dit clubblad op te nemen.
Zo dames en hoewel ik nog lang niet aan het eind van mijn latijn ben~
stop ik er maar mee 9 want als mijn bijdrage te lang is 9 zetten ze er onherroepelijk het mes in 9 dus plezierige training, tot een volgende keer.
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ATMODES-KALENDER
15 februari
22 februari
26 februari
1 maart
8 maart
2 april
24/25 'a pril
9 mei
16 mei

Aanvang jurycursus ( kantine
2e les
H.A.V.
3e les jurycursus.
4e les jurycursus.
Aanvang zomertraining (Sintelbaan)
,
Atmodes-weekend Heemskerk 9 Jeugdherberg Slot Assumburg~
Dualmeet ADA / Atmodes 9 Amstordam 9 competitiewedstrijd.
Competitiewedstrijd in Haarl emg Sagitta - DEM - Atmodes te
organiseren door R.K .-Holland.

'

. 1 ·.

VAN HET WEDSTRIJDFRONT
Uit het boek "De beste Nederlandse Athletiekprestaties in 1964 en aller
tijden" van de Heer J.Moerman 9 ontleenden wij de volgende gegevensg
Dames
100 M.
2
E. J oacim-Ort
5/8 M.Sterk
J .v.Duffelen

11.8 sec.
12 .12.4 bb. rugwind

400 M.
8 .A. .Pennarts
25 B.v.Polen

59.8 sec.
62.6

80 m. horden
3
E.Joacim-Ort
7/8 M.Sterk
11 /17 A.Pennarts

11. 6 sec.
11.8
12 .-

Hoogspringen
3
E.Joacim-Ort
1 4/18 A.Pennarts
19/ 26M.Sterk

200 M.
3/4 E.Joacim-Ort
7/9 Me Sterk
17 J.v.Duffelen
18/20 A.Pennarts

24 . 7 sec.
25. 4
26. 1
26.2

Verspringen
E.Joacim-Ort
6 . 08 m.
3
11
A.Pennarts
5. 41
12
M. Sterk
5.40
22/23B.v . Polen
5.31
Betty heeft echter zonder rugwind
5.55 M. gesprongen en zou dus 8e
moeten staan.
A.Pennarts
5. 47 m. bb. rugwind
M.,Sterk
5.45 m. bb. rugwind

1.60 m.
1. 51

Speerwerpen
5 G.Versterre-v.Zelm

1.50

Vijfkamp
2 E.Joacim-Ort
7 M.Sterk
11 A.Pennarts

4498 pnt.
4039 pnt.
3869 pnt.

Meisjes
100 m.
1/2 M.Sterk

12 .- sec.

600 m.
2 M. St e rk

200 m.
1/2 M. Sterk

25.4 sec.

60 m. horden
5/6 M. Sterk

Verspringen
4 M.Sterk

5.40 m.

Hoogspringen
7/11 M. Sterk

Kogelstoten
14 M.Sterk

12.01 m.

4 x 80 m.
8/9 Atmodes

39.84 m.

4 x 100 m.
1/2 Atmodes 48. 2 sec .
J.v.Duffelen 9 M.Sterk 9 A.Pennarts
en E.Joacim-Ort.

8

1 • 38 .9 . 3 sec.
1.50 m.
42.- sec .

BESTE PRESTATIES ALLER TIJDEN
100

4/6

200 m.
2/3 E.Joacim-Ort

ffio

E.Joacim-Ort
M. Sterk
E.Joacim-Ort

13/20

11.7 sec.
1 2 ....

80 m• Horden
11/13 E.Jbacim-Ort
14/19 N-.W'llllems-de Vries
(don)
20/24 M.Sterk

11 • 6 b b. rugwind-'

.('.;Q ff'.o

2172-2~-A.Pennarts

24.- sec.

59 .8 sec.

11.6 sec.
11. 7
11.8

V~,!.§l_Pringen

4./5 J:B.Joacim-Ort

m~

6.20

Hoogspringen
11/13 E.Joacim-Ort

Speerwerpen
5 GtVersterro-v~Zelm

43.20 m.

Vijfkamp
3 E.Joacim-Ort
14 MiSterk

4498 pnt.
4039 pnt •

. L

1 • 60

fit

......._....____
WERELDRECORDS

Olympi$che Records
W•Thyu~

USA

11.2 sec.

22.9
22.9
N.Korea 51.9

Me. Guire

US.D.

23.- sec.

B.Cuthbert

Austr,

Gr.Brit.2.01.1

.A.1Packer

Gr.Br.

52.- sec.
2.01.01

80 m. Horden
' G.Birkemeyer
B.Moore
K.Balzer
I .Press·
D.Stamejcitch

Dui tsl.
Gr.Br.
Dui t sl.
USSR
Joeg.

1o.5
10.5
1o.5
1 Oo5
-1o.5

K.Balzor
T.Ciepla
Kilborn

Duitsl.
Polen
Austr.

10.5 sec.
10,5
10,5

Ver spr.

M. Rand

Gr.Br.

M. Rand

Gr1Br,

6.76 m.

Hoogs!'.r•
Speerw.

Y.Balas

Roem.

6. 76 m.
·1 • 91 m,

Y.Balas

Roem,

Y.Gorchakova

USSR

62.40 m,

Y.Gorchakova

USSR

î.90 m.
62.40 m.

Discusw.

T.Press

USSR

59.29 m.

T~Press

USSR

Kogelst.
Vijfkamp

T.Press

USSR

18.55 m,

TePress

USSR

I.Press

USSR

5246

I1Press

USSR

100 m.

W.Rudolph
W4 Th;yus

USA
USA

400 m.

W.Rudolph
M.A.Burvill
Shin Geu·m Dan

800 m.

A.Packor

200 m.

11 • 2 sec.
11.2

us1~

USA
-·--·

pnt~

43. 6 sec,

4 x 100 m. Polen

Polen

57. 27 m.
18 .14 m.
524~ pnt.
43.6

SGCó

---------BJIJtNRECORDS PER 31,12.1964 VAN DE SINTELBJ,.,'i.N VAN HET PIM:MULIER_SPORT:PARK.
Dames
-100 m.

E.Joacim-Ort
200 m.
L.Hinten
400 m.
vacant
800 m.
J.van Eyck-Vos
80 ffio horden L.Hinten
4 x 100 m. Ned. Jeugdploeg
4 x 200 m. vacant

.A.tmodes
K.& K.

11 • 8 sec.
24 . 5 sec.

24.6.1964
26.7.1964

G.A.C.
K & K.

2.09.6
11 .3 sec.
48-3 sec.

26.7.1964
26.7.1964
20.9,1964

9

3 x 800 m"
10 x 100 m.
200-100-80-60m.
Verspringen
Hoogspringen
Kogelstoten
Discuswerpen
Speerwerpen
Vijfkamp

vacant
vacant
vacant
K & K
L.Hinten
Atmodes
E.Joacim-Ort
Holland
11. v. d.Raad t
· Atmodes
E.Joacim-Ort
Daventria
N.Faber
G.Versterre-v"ë'
Atmodes
Zelm
L.Hinten
K & K

6.07 m.
1.54 m.
1.54 m.
l1 • 03 . m.
37.42 m.

26.7.1964
26.7.1964
26.7.1964
24.6.1964
20.9.1964

39.65 m.
4534 pnt.

29.7.1964
26.7.1964

De clubrecords zijn reeds in het vorige clubblad opgenomen.

Nederlandse records
F.Blankers-Koen ·
P.v.Duyne-Brouwer

11. 5 sec.
11. 5

23.2

F.Blankers-Koen

23.9 sec.

Gr.Br.

52.7

o:Kraan
T.v.d.Zwaard

53.7 sec.
53.7

Gr.Br.

2. 01 • 1

G.Kraan

2.02.8

G.Birkemeyer Duitsl.
B.Moore
Gr.Br.
Duitsl.
K.Balzer
USSR
I.Press
D.Stamejcitch Joeg.

1o.5
1o.5
10.5
1o.5 .
1o.5

L.Hinten

10.8 sec.

Ver spr.

M. Rand

Gr.Br.

6.76 m.

C.Bakker

6.3 4 m.

Hoogs:12r.

Y.Balas

Roem.

1.91 m.

F.Bankers-Koen

1 • 71 m.

Europese records
V.Krepkina
USSR
100 m.
D.Hyman
Gr.Br.
E.Klobukowska Polen

11.3 sec.
11. 3
11. 3

200 m.

D.Hyman

Gr.Br.

400 m.

A.Packer

800 m.

A.Packer

80 m. H.

.

~

.

Speerw.

Y.Gorchakova USSR

62.40 m.

Discusw.

T.Press

USSR

59.29 m.

; L. Boling

49.03

USSR

18.55 m.• ·.

C.v.Wijk

15.22

USSR

5246 pnt

F.Blankers-Koen

4692 pnt.

Pole n

43 .6 s e c.

Kogel

T.Press

Vi ;ifkam:p
4 x 100 m.

I.Press

W.Hulshof-vTMontfoort

49 .03

Ned. records me isjes
80 m.
J.Bijleveld
100 m.
L.Eoel o
I.La man
600 m.
60 m. horde nL. Hi n t en
M.v.d. St aal
Verspr.
C.Bakker
Hoo gspr.
A.Leenstra
Spe erw.
C.Pill e r

9 .6 se c.
11. 9
1 • 33 .8 . 8 s e c.
8.8

6._34

m.
1 • 65 m.
41 . 25 m.

Di s cusw.
Ko ge lst.
4 x 8 0 m.

L. Boling
44 .67 m.
E.v.Noorduyn
16.09
Sparta? De n Haag39.4 s ec.
ADA, A 1 da m
39.4 sec .
4 x 100 m.
Nat.ploeg
48.- se c.
(J.v.Duffeleri 9 C.Bakke r? A.Vonk
en I. Strike r)

Wie o p e e n eers t e indruk afgaat,
loopt t e lkens weer de kans zijn
me de mensen totaal v e rkee rd t e
be oorde l e n.
10

ZOMER TRAINING
Do wintertraining gepubliceerd op pag. 3 van dit blad loopt tot ultimo
r ·:;i,2.r-c. Ingaande 2 april begint de zomertraining op het Pim Muliersportpark en

s fö nsdags-en 1 s Vrijdagsavonds van 7 - 9 uur alle , ploegen
· s Vvoensda gsavonds g Wedstrijdploeg.
1s
Zaterdagsmiddags van 14.30 - 16.JO uur Wedstrijdploeg in de maand april.

1

Paaszaterdagg jeugdtrainingswedstrijd.
2e Pa asdagg
senioren-trainingswedstrijd.

ER WORDT GEFLUISTERD ••.. . ...• . .
JJat ,, ••• , •

we allen~ jong en oud hard gaan trainen voor de komende
competities.

]),re."

we de advertenties op de omslagen eens goed gaan bekijken en

o

•••

:'.}a t ooo• • • we bij onze

adverteerd~rs

gaan

~open.

])ë,t u •••••

we natuurlijk allemaal mee naar Heemskerk gaan.

~!)2,·c , • •• ••

we v e rnomen hebben, dat de we ds trijdploeg daar voor de gezelli ge
avond zal zorgen.

lîa t., •••• het Bestuur met dit voornemen . zeer content is.
'

''

:'.}at ••• • • • de ni euwelinge nploeg e lke Zondagmorgen traint voor de bosloop.
.
Da t • • • ••• de maillot van Anneke Jonker de s panning nie t meer kon v erdrage n e n
·~ -

Lc>,·c •• ,••
~):;:. t,

~.

dat zij de verdere training in de tocht liep.

.•• •• we we derom ge en copy v0or dit
ontvangen, doch

D:J,t o ••••

o

clubbl~d

, van de l e den mochten

we v ertrouwen voor de vol·ge nde "START" - e ind Maart - onder
'n lawine zullen worden bedolven.

LAATSTE NIEUWS

-T 0 T 0

LAATSTE ·NIEUWE -

T 0 T 0 ·

Nu opgegeven voor de pool ,
Dan s t eunt U een t weeledig doel.
De kans t e delen in de prijzenregen,
En bovendien door UW DEELNAME gaat onz e
kas s teeds zwa arder wegen .
11

april 1965.
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Officieel cluborgaan der H.D.A.V."ATMODES. Kon. goedgekeurd 23· januari ·
1961
L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem.
Secretaresse:
Penningm.esse: W. H.v. Opzeeland-de Vos, Leidseva!=J.rt 502 zw., Haar_lem ,
.
Tel: 8329 5 ..
Girorekening:
No. 207689 t.n.v. Penningm. van· Atmodes .
Redactie-adres: M.A.Ineke-de Vos., Mr.J.Gerritszlaan 15', Haarlem. Tel:
60761
N.A.O. v.d.Hoeven-Wegener Sleeswijk.
Clubarts:

Aangezien bij vele leden de oren tuiten van ~esprekken
over de competitie, wil ik hierbifhet een en ander
uitleggen, zodat het voor niemand meer abacad~bra is. ·
Sinds 1963 is er een landelijke co n:i_,etitie voor seniore r .
draaiende, waarvoor wij toen inschreven in de 3e klasse
en het kampioenschap behaalden. Ook in de 2e klasse war e1 1
wij heer en meester en zouden dit jaar trachten ~~ promoveren naar de 1e klasse.
Het bestaande competitiesysteem is dit jaar echter herzien en er is een
hoofdklas;se gekomen van max. 12 verenigingen, e_en 1e klasse met evenee E.;::
max. 12 verenigingen, een 2e klasse van max. 24 verenigingen en een 3e
klasse met een onbeperkt aantal verenigingen.
In deze overgangsperiode zitln de promotie/degradatie wedstrijden vervallen, zodat "ATMODES" automatisch in de hoofdklasse is geplaatst. Wij
zijn hierop zeer trots en met elkaar zullen wij onze uiterste best doen
en trachten een zo'n hoog mogelijke plaats in deze hoofdklasse te be-zetten. De zes best geplaatste verenigingen komen aan het eind van het
seizoen uit om het kampioenschap van Nederland.
Met ons strijden: Sagitta en ADA uit Amsterdam, Minerva en Hollandia
uit Rotterdam, LDA en Celebes uit illlen Haag, DÈM, Beverwijk - Bataven)
Leidèn....:. De Kometen, Arnhem - PSV, Ej_ndhoven·- en GAC, Hilversum.
Het pr ogramma van de hoofdklasse is zeer ui~ge~reid nl. 100 m.-200 m.400 m.~800 m.-80 m. horden - 4 x 100 m. estafette - hoog-en verspringendiscus-en speerwerpen en kogelstoten. Op ell~ rn-?-rnrner komen twee deelnee:EJ.,
sters per vererrèging uit, terwijl elke deelneemster aan twee nummers "
plus estafette mag deelnemen. Uit het bovenstaande blijkt, ~at willen - -~·
wij alle nummers goed bezetten, een regelmatige training ·Acsor grote grotpen noodzakelijk is, zodat wij een brede baèis krijgen en er uitvallers ·
zouà.c,1
zijn1 we voldoende reserves hebben.
Nu de puntenwaardering. Elke prestatie wordt gehonoteerd volgens de
IAAF--~elling. Dus in een competitiewedstrijd zijn alle deelneemsters
belangrijk, elke . tiende seconde en centimeter winst brengt punten .. op~ .
Maa~ niet minder belangrijk is een enthousiaste supportersschare. De
afgelopen jare~ heeft ook zij een niet gering deel bijgedragen töt de
behaalde kampioenschappen. Ook dit jaar hebben wij deze st~un weer ha~d·
nodig "
Op 9 mei starten wij in Amsterdam tegen ADA en De Kometen en 16 mei
verwachten wij heel "ATMODES'' OP onze eig en Sintelbaan in de strija
tegen Sagi tta enDËM:---·--··- -·2

:f:/B_~~i,~j~§.~

.
Op dezelfde basis - echter niet in klassen - start dit jaar een com- ·
peti ti~e voor .A/B junioren,· waarvóor wij ook met een ploeg hebben ingeschreven. De nummers zijn als volgt:
.
80 m.B . - 100 m.A - 600 m.' A - ver- hoogspringen A/B· -· discuswerpen A/Bkogelstoten /l/B, 4 x 80 m. estafette.
···
·
· · ·
.
'
.A en B meisjes vecht je door s .e rieuze en. tra.u we training een plaats
in de pl.oeg en h outlt de volgende da.ta. vrij: 4 juli Haa;rl_em, : 25_ juli
Amsterdam •

.Q/D_@~3:_.ê_j_~.ê.!.
Op een meerkampbasis z a l de competitie voor onze jongste groepen worden gehouden. In beide catagorie~n hebben wij met een ploeg, welke bestaat uit min. 4 en max. 7 meisjes, ingeschrëven. · De meisjes dienen
buiten de 4 x 60 m. estafette in een meerkamp uit te komen, bestaande
uit: 60 .m., ver-en hoo·g springen. De 4 best geplaatsten van .elke vereniging vallran in dE'. punten. Het i ~ dus z a ak, dat alle C en D meisjes
goed trainen om tot zo
goed mogelijke prestaties te komen.
Er zijn vier wedstrijden gepland en wij rekenen erop, dat de meisjes,
die t.z.t. voor deze wedstrijd · worden a angewezen, onderBtaande data vrij
houden:
·
·
1 mei Beverwijk, 22 mei Haarlem, 5. juni Beverwi j k en 10 juli
Haarlem .
. ~ ~- · .

'\, \ !,

\ ~;

Allemaal heël veel succes.
Ria

Ineke-d~ · Vos.

voorzitster . · .

! ~~t,\·~t~~~N~ :_ /..__ f '

f"ll..,_ ~ _~j~j~T §.E ~'fARJ;AA'.L!<_!ELDT:
A

!!~~~~-!~s!~b.:..L~ ~~_:::./ .J

- - - - - -_
------

Corry Blok
. ~~~..:...-~~ . 2 ..12. 4 7
Angela .Deen ·'~lZ~~~r.~~~ 3.. 5. 5.3
Annelies Gorter'.Z~)i; 2. 9.48
Coby Hogen e s
""'··
16 • 4 • 5 1
GinY Ineké. · ·
9. 3. 51
Ria Janzen
30. 9.52
Bedankt:
B. Hansen, L. v.d. Pel, M. Loerakker,

·

.. Winny_ KçHremans ·
Wil l y Marsman
Marjan-Mollema . . .
Ineke v . Va 1 en
Elly v •.Wolfferen
Jacqueline Zoridervap

c. We sse•lin,g,

18.11.51
18. 3.• 45
23 3. • 4 7
22.11.46
9.12.43
4. î2. 48

R. Heikens-Dieters, N. v.d.
Laan •

.Adres~3:_j_ziging:

Miss Atie Eggink, c/o J.Lewis
25 Elisabeth Avenue
.
Ch:istchurch Hants (Englaµd}.
1'.Eain3:_gg:
'Ilinsda::g. 4 mei ge en training.
's-Dinsdags-en 's-Vr·:L j dagsavond s alle ploegen Sintelbaan Pim Muliersportpark
Jeugdploeg aanvang 7 uur
Wedstrijdploeg aanvang 7.15 uur
Nieuwelingen aanvang 7.30 uur.
's-Woensdagsavonds: Weàstrijdploeg.
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ANTI-PROPAGANDA

- '.~~ Uw _ ~;;~;~~;~~:stand.

,•),'\.'

zo niet, dan bedrijft U

'

:;! 2.

Versclll J'.:.r,~~ _;;~P :~:: cl.u l>cos tuum <m traningspak. Zo niet , bedrijft

<·~3.

Draag duideli j ke

.A
iî

\edri jft

.&~

'u

startn~mm.ers

op borst-en rugzijde. Zo niet 9 dan

.~TI~~ROPAGAN'.DA

.
·A 4.Kom op tiJd bl J de start-, spring-en werppl.aat.s.Zo niet

9

dan bedrij.ft U

'.'~:1

ANTI-PROPAGANDA
~~~'.J 5. Gedraag U correct en sportief tegenover eenieder. Zo niet, dan

·:>~bedrijft U
.
>'<:~,
~/
. ANTIPROPAGANDA
.,;\J. 6. Verlaat direct· nà Uw nummè·r · het midd.enveld; dit geldt eveneens voor
~l./

~,: ]"

'"'1
J7·

de jury-leden en ru:nderei noodz;akelijke functionarissen!Zo niet dan
bedrijft U
AJ\îT I --PROPAGANDA
·-.-

t
"\

De cor:utributie dient op de training te____wo;rden voldaan. Kun je door
ziekte of andere redenen niet op de training komen, even bellen 83295
of een berichtje en het wordt bij je thuis opgehaald~ Wil je per giro
betal.en, dan is dit mogelijk door storting op gironummer 207689 t.n.v.
Penni.rigm.van Atmodes, Leidsevaart 502 zw. ,Haarlem • •
~ De contributie bedraagt:
Wèlpen Fl. 1 9 - Meisjes. t /m 16 jaar Fl."2.25 (inschr.g.2.50)
Dames vanaf 17 jaar Fl.3,25 (inschr.g.3.50)

4

q

\

CLUBKLEDIN G
Heb je al eeh(Atrno-d-eshroek-je? Het. ·ate-liêr heeft; weer op volle toeren
gedraaid, dus wie nog geen broekje heeft, moet zorgen, dat _ze erbij komt"
Zijn er leden of moeders, die het broekje- zelf willen · ma-ken-? -Graa-gf!·
Je kunt het geknipt, compleet met band en elastiek hij mij verkrijgen.
·
])enk erom op wedstrijden is het ''Atm.od~sbroekje" verplicht, we kunnen
dus geen andere modellen of kleuren groen toestaan.
·
De kosten zijn:
Broekje Fl.3,-Spikeszakje Fl.0,60
Embleem (wasbaar) Fl.1,60
A voor op je trainingspak GRATIS
Trainingspakken: Groene trainingspakken met groen/witt~
wollen boorden met 10 %
. korting verkri jghaar hij
Gretha de Brui jn, Tw i jnderslaan, Haarlem.

PERSONALIA
HU\NELIJK

Irefile van de Linden en Rob Termeer hebben de eer U
kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk op donderdag
22 April a.s. om. 12 uur ten Stadhuize te H{larlem •
.Iren e en Rob, van af deze plaats onze harteli jk.e felicitaties ·en. .héél véél geluk ! l !
Hoera 1 Betty van Polen is na afwezigheid van dri'e maanden weer a a n het train en gegaan. Fijn zo Betty,maar doe
je .nog wat kalm aan? ;Vroeg naar bed en zo?
Want j e hebt h et . ond ervonden, een verwaarloosde koude
gaat je niet in j e kl er en zitten , integendeel , j e hebt
h et g oed t e pakken gehad .
_
-Onze best e wensen om algehel e b eterschqp!l

TOTO NIEUWS
De i nschrijving voo r ni euw e ledei'l aan d e national e vo etbaltoto 1965 - 1 6.6.
is.we er opengeste ld.
Do e allen j e b est , vraag familie , vrienden en ken.niss en bij "Atmoàe s"
t e pool en.
Het grote vo ord ee l bij ons is, dat onze poo ls e rvic e di ens t d e for muli e r en aan huis ophaalt. Dus geen geloop naar si gar enwinke ls etc.
Voor , e ].k e drie pooll eden die j e aanbrengt c.ntvang j e een fraai ve:irni lv e rd at l e ti ekl e p e ltj e ~
All e inlichtingèn,registratieformulieren e tc . zijn bij het b es tuur verkrij gbaar.

5

c

Het spor~we,ekend · staat voor de deur, dus, hier volgen de laatste instrt.fcties en het programma.
We gaan met ruim 50 dames en meisjes, een respectabel aantal, doch we
z.ijn niet voor een kleintje vervaard en gaan van het standpunt uit, hoe
meer zielen hoe meer vreugd, welk standpunt door de jeugdherbergvader ·
gedeeld wordt.
·
Er zijn echter enkele puntjes die ik graqg onder jullie aandacht breng:
le

Lat en. zij' die niet van plan zijn zich aan de· regels van . de J .H ..
te houden-rust · op de slaapzaal.,... alsjeblieft thuis blijven, "dan hebben we tenminste kans 's zondags fit aan de start te verschijnen,
want DE BOSLOOP IS HET HOOGTEPUNT.

2e

Zorg voor een goede fiets me.t een slot en licht Het is voor Har'ry ·
_en Hans geen doen om als maar fietsen te rt:;pareren •

3e

Laat je bagage dmor je vader of broer goed op binden want als wij
. vrouwen dat doer, kunnen we_ wel blijven afstappen. '.

o

.

. 4e-

5e

'

:

Beperk ·je bagage, kleed je gemakkelijk (lange broek), · nie·tin trainingspak, dit gaat echter wel mee,evenals een wit shirt met· embleem
(op linkerzijde van shirt )"Cluhbroekje 9 gympjes of /en spikes.
·.
Zorg ook voor , regenkleding. Mocht het weer erg slecht zijn, dan gaan
. we per bus, zorg er dus voor reisgeld (Fl.1,50) bij je te h~bb~n.
HET WEEKEND GAAT TEN . AI,LE TIJDE 'DOOR
'

6e
7

-·--:----~-·--

Verplicht mee te nemen: 2 lakens en sloop. Liever geen slaapzak,
(verzoek J.H.Vader)

e . Voor brood zorgt ieder e en zelf. Neem dus voldoende mee voor 3
maaltijden
HET · PROGRAIIJ'll\JIA. 9 .IJS EN WEDER DIENENDE 2 . IS ALS VOLGT:
ZA'.1:'ERDAG 9 24 APRIL
We verzamelen om kwart vocir vier op het SOENDAPLEIN/ HOEK
melden bij mij en vertrekken orider leiding van Harry en
Hans. Brommers zijn toegestaan, mits ze bij de ploeg blijven.
-- ]e volgende leden 'hebben zich opgegevern ·
T.Zegwaart - N.Witmans - M.v:t Hoff - W.Kruyer - L.Ramkema - A.Warnas M.Brouwer - ].Kamphuis - M.Hessels - W.v.Opzeeland - B.v.Polen - A.Pennarts M.Sterk - E. Joacim - A.Joriker - Ev-Snellens - J.v.d~Vosse - L.v.d.Vosse - I.v.Valen - L.Visser - G.Visser - L.de Jong - Y.de Jong - D..Ineke ·: _; G~Kroese
T.'I)rogtFop .;... I.Boekhout - I.Jongert - M.Larikhof - M.Krammer - ' E.v •.Thiel . M.Trömp - H.Besseling - T.v . d.KliYLl<enberg - G.Hoenderdos - E.Bastiaan J.Virik - G.Ineke - C.Hogenes - W.v.Lèeuwen - J.Soomer - L.v.d.Eem Y.v.d~Kerkhof - L. Plugboer - c. Wissenburg - C.Veldt: - R.Janzen - C.Blok J.Zwanenburg - M.ten Have - YoHoning - H.Joacim - H.Vlottes - C.N.v.Opzeeland.
• Degenen die de kosten voor dit weekend nog niet hebben voldaan 9 dienen deze
fl~ 5~50 uiterlijk Vrijdag, 23 April te betalen.
.
AANKOMST · JEUG])HERBERG "SLóT .ASSUMBURG" plm. half zes. Broodmaaltijd 6 uur.
· Corvee. Vrij t®t acht uur. VERZANJELEN IN HET ])1\.GVERBLIJF EN ])AARNA ??????
' 6
--

FLORESSTRAAT~

ZONDAG 25 APRI L
~j
)
~~o~a~~ ~~~t~eisjes gelegenheid tot kerkgang, H.Mis

/t

~

1 •

·

C ]

g~;~;~: lalf negen,

)

In sporttènue verzame l en bij de fietsenstalling om
10 uur.
BOSLOOP
Jleze 1-'.rnrdt. gehouden in de Provinciale Duinterreinen.
Ploe.g inde l ~~g wordt ter_plaatse bekend gemaakt.
Om 4 uur zi Jn we t erug in de jeugdherberg 9 waar vóór de
prijsuitreiking de bagage wordt ingepakt en op de fiets e.i: .ge ?ond e.i: • .
. _.
Pri Jsui tdeling half vi Jf.
Warme maaltijd half z es .
Om ca half zeve n vertrekken we weer zuidwaarts en hopen om ca.8 uur weer in Haarlem t e zijn.
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Tot slot nog d i t: Bën j e in het bezit van een b admi .n ton,tafeltennisspel, bal, enz. pe cm mee! Beter mee ver l egen dam om v e rle gen .
"
r .

Tot zat erdag , namens het
.b estuur 9 Wil van · Opz eeTand
/\
de Vos.

:#:'§? +9-,1.~+~+~4-~+~+~+~+_f2"T"~+~
-~·;::~.-
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· Weten ·jullie dat de z u ivers t e barometer voor het naderen van de l ent e de vrouw is?
Natuurlijk zijn er d e bóllemte ld e n di e uitbundig hun prachtige kl eur e n t en toon Sprë id e n;···a-E:- bomeri-(:;n sfruikëri die u:lthotten 9 d e mussen
en spreeuwen di e in d e dakg oo t romme l en met v eert j e s e n pluisj e s , om
al l es t ij dig in order t e h e bb en voor de k om end e blijd e geheurteiils 9
maa r d!tft a ll e s zinkt in h e t niet , bij h e tgeen er in ons binne nste g e b eu rt bij d e eerste ~arm e zo nri€§tf ~äT~ i e ons tuintj e komt binn e nd art e l e n. Want of _j e -nu een huismo e d e r bent~ cllie b ij dat eerst.e l e nt e zonn c t~ e a l haar b e ddengoed e n de.k e ns naar bui ten s l ee pt en me t fanatieke bl ikken. di e ze lfd ~ bedden mishandelt, ~f ee n me isje van h et .
romantische soort 9f z om~ar ee n ~ ~ isj e 9 er komt een ,dag dat we na . een
blik . in dc;s pi,egel ont:r e 9.d.e r d kermen 11 Wa t een gezicht 9 mo e t je z içn
wa t g 00:r;- t! Ga ee n p oo s j e vro eg naa r b e d 9 rad en j e ( mann e lijke ) h v.isg eno v.en j e , aan .. We h a l en onz e scb,ouders op , wat ee n ve r stand., en on ze
blikke n z~kk e n _van h e t val e g e.zicht naar onz e doodsbl e k e _onderdanen,
tw ee me l kfles s i es 11 .en afgri jz,e n v ervult ops . We smere n bruine
11 p reci e s
c r eam op .ons gezicht, om di e e r t e rstond weer af t e vegen, omd_at. we
vinden d_a t w G zo h e lemg,al op e.en. opgewond ~ n ege l li jlç.en"
We sne l len naar de kast en constater en dat we niets mee r aan kunnen ~
ons h aar z it a b omi n a b e l . e'n voorts staa n we drom e r i g voor een e t a l age
met _badpakken e n miniscuil kl e ine bikini' s 5 waarna we opeens we ten ,
dat we er in zo'n badpa k zulle n uizi e n a ls een rolmo ps . Driftig v e rwiss e l e n we ons kopj e koffie met s ui ker vo or tomatensap e n uitge p e rst e cit ro en .
1

En toch, dit alles verandert niets a an het feit dat er binnen in ons
iets kriebelt, huppelt en neuriet. Laten de pessimisten dan maar uitroepen dat het Hollanc'eo
voor jaar maar één dag per jaar duurt, als
deze dingen zich in je afspelen,dames, dan is het lente1!l
Ook bij Atmodes is het lente, de wintertraining
heeft plaats gemaakt voor de zome:ttraining en we rennen als ijverige
mieren elkaar in de weg op de sintelbaan, die waarachtig wel de ~rote
Houtstraat op zaterdagmiddag lijkt.
Ondanks de drukte verloopt alles prima.•
De wedstrijdploeg onder de eminente leiding van Harry, gaat rustig haar ga
gang, met het oog gericht op de komende wedstrijden.
Onze jeugdgroep, waarover Hans de scepter zwaait, heeft een fantastische
opkomst, zo goed 1 dat we naar een assistent voor Hans moeten uitzien •
.- Hans, voor jou een tien met eeri griffel en een zoen van de juffrouw."
.:/

:' De r.üeuwelingenploeg 1 die het de hele winter zonder trainer heeft moe- \
~
te stellen, heeft in de IJioss,er Herman Hofstede een enthousiast coach ',
gevonden. Het nadeel van een Ciosser is echter dat ze zo lang en vaak
vakantie hebben, maar dat nemen we graag op de koop toe!
Nog een paar sihtelbaantip:s:
Laten we proberen elkaar niet in de weg te lopen !
Wanneer atletes/atleten aan het starten 1 sprinten of horden zijn, toe
ga er dan niet tussen door, maar loop even om, hetzelfde geldt voor de
werp-en stootnummers, mijdt het middenveld. Steek nooit dwars over,
dit is levensgevaarlijk, vooral nu de duisternis nog zo vroeg in valt.
Dan iets over de verkleedruimte.
Wanneer het mooi weer is, barsten de kleedkamers bijna uit hun voegen.
Het bestuur stelt dan ook de volgend e reg e ling voor:
l Wedstrijdploeg, aanvang training kwart over zeven,
'
Nieuwelingengrol'~ begint half acht
\
Als ieder zich aan die tijd houdt, wedstrijdatletes, kwart over z.even
uit de kleee!kamers, nieuwelingen er in (dus niet te vroeg dames) kunnen1
we ons tenminst e roerenll
Dames en meisjes, prettige training,
voor onze wedstrijdatletes, ve e l succes, vooral 9 en 16 Mei •
....".· "

."".... ",.,"
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VAN.HET WEDSTRIJDFRONT
_In_d'.":O r wedstrijden RAI

20-2'1 maart

De e e r ste wedstrijden van het seizoen zitten er weer op, al
waren het dan Indoorwedstrijden 9 over de uitslagen mogen we ni et ontevred·e n zijn.
Voora'l kwamen er aardige prestatj_es · uit de bus van nieuwe ling§n, zoa l s~ Mi eke I{rammèr 9 · Mar ga Tromp en Hannslies van Giffen wel ke laats t e
het voortreffe li jk deed op de 600 metero
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KLASSE Il1illELING

Junioren zijn onderv e rd ee ld in kl a ss en naa r
A meisjes g eb.oren in 1947·-19 48
J3 meis j es geboren in 1-949-19 50

c

sec.

l l .~-

11.3 -

l ee ft i~d

me i s j e s geboren in l951-l95·2 u; m 30 a pri l
D me i s j es geb.oren i.a 1952 en n a 30 a pril 1953 .
.L

9

/

en we l:

2.07

sec .

•

Voor de senioren geldt een andere regeling. Daar wordt men ingedeeld naar prestaties op; 1ieder nummer.
Een nieuweling begint altijd in de D-Klasse en kan door bepaalde prestaties
promoveren naar A/B of C-Klasse •
Onderstaand de klasse-indeling
B-A

C- B

D- C

100 M.

1 ~;4 sec.

13"- sec.

13.6

200 M.

26.-

27"2

29.-

400 M.
80c
800 M"

61.-

64.-

67.-

2.20

2.27

2.35

12. 6

13.4

14.2

80 M.Horden

sec.

Hoogspringen

1.48 M

1.42 M

1.32 M

Verspringen

5.30

5.--

4.70

Discuswerpen

36.-

32.-

28.-

Speerwerpen

35.-

31.-

21.-

Kogelstoten

11.50

10.50

Vijfkamp

3800

3500

9.50
3200

J"van Duffelen

100 M- A.

200 M - A

E"Joachim

100 M - A

200 M - A

80 M Hord.-A

ver epn • .A

Hoogs-:pr A

Kogel st.

G.Heenderdos

discusw.B

Kogelst. C

T.v.d.Klinkenberg

hoogspr. C

80 M Hord. C

I.v"d.Linde

100 M

B

c

M.den Oude

Kogelst. B

.A.Pennarts

100 M
800 M

B

c

200 M - B
hoogi-.A

400 M-A
ver-A

80 M Hord-à
Kogel~.-C

-C

L.Plugboer

200 M. C

ver

B.van Polen

100 M-B
verspr.A

200 M-C
400 M-B
80 M. Hord.-C

M. Sterk

100 M-A
Kogels-C

200 M-A

G.Versterre

Speerw~.-A.

J.Zwanenburg

Discusw-c

10

800 M-C

80 M Hord-A

Verspr. A hoogspr.-A

Officieel cluborgaan der H.D.A.V."ATMODES". Kon. goedgekeurd 23 januari 1961.
Secretaresseg
Penningrn.esseg
Girorekeningg
Redactie-adres g
Tekeningem
Clubarts:

L.v.d.Vos se 9 Garenkokerskade 34 2 Haarlem.
W.H.v.Opzeeland-de Vos 9 Leidsevaart 502 zw. 9 Haarlem. Telg 83295.
No. 207689 t.n.v •. P8nningm. van Atmbdes.
lv1.A.Ineke-de Vos 9 J'VJr. J .GerrJ.tsz-laan 15' 9 Haarlem. Telg 60761
H.Bolland.
N.A. 0. · v. d.Hoeven-"Weg'ener Sleeswijk.
STEEDS

HOGER 9 SNELLER 9 · STERKER.

Ter gelegenheid van ons tweede lustrum vind ik het we.l op zijn plaats eens
terugblik te we rpen op de afge lopen 10 jaar en de voornaamste hoogtepunten
eens te memoreren. Op ons verzoek aan diverse " oude getrouwen" om nog eens
bijdrage voor ons clubblad te l everen is gunstig gereageerd en wij stellen
ten zeerste op prijs.

een
nog
een
dit .

Onze oprichtingsdatum 17 juni 1955 zal ik niet licht vergeten. Wat een enthousiasme en een bedri jv'igheid'. Ons trainingsveld was in het begin de openbare s·peelweide in het Noordersportpark 9 terwijl wij later door B.V.C~ Bloemendaal uit de
nood werden geholpen en t wee maal per week op het Bloemendaal-veld mochten trainen o.1.v. de Heren Rusele~ en Wullems.
Een hoog tepunt was de grote deelname aan onze eerste Onderlinge Wedstrijden i n'
september. Een pracht propaganda voor het nog jonge Atmodes. Vooral de eerste
jaren groeide het ledenaantal gestadig en na 3 jaar na onze oprichting behoorden
we reeds tot een der grootste specifieke damesvere nigingen van Nederland.
De namenvaJ::l ,diverse Atmodinnen- kwamen vanaf het begin van onze oprichting r egelmatig voor -in de beste j aarprestatieboekjes en steeds in grotere mate 2 hetgeen
impliceert, d.at het presta tie pei l steeds steigende was ( en nog is). Nog steeds
zijn we een veel gevraagde en graag geziene t egenstandster iri dual-en trialmeets.

1958 Was een top met betrekking tot he t aantal deelneemsters aan de Onderlinge
Wedstrijden nl. 76. In 1959 hadden wij in Ellen Ort onze eerste vertegenwoordigster in de Nederlandse ploeg en ook mochten Jos van Duffelen en Mieke Sterk al
verschillende malen onze Rood-Wit-Blauwe kleuren verdedigen.
Onze clubarts, die
nog steeds in Thailand vertoeft, is ook a l reeds 10
jaar aan onze vere ni ging verbonde n en in de loop der jare n mochten. wij veel s teun
van haar ondervinde n.
Onze aanmelding als de e lneemster aan de Nationale Voetbaltoto in 1961 was een
goede s t ap en betekent een onmisba re bron van inkomsten.
2

:Oe d]_:V!J.rse weekends 9 die on ze ,-e re n i g i ng in de loo p der jaren h eeft georganiseerd
z i jn . .-~-~~e~ ~s :_.· · ·e'e'n su.cè_e s g ewe est ,;

~-

In 196L'r g i yi_g,, de grootste wens van, de Haa rle ms e a tletiekverenigi ng in vervulling,
nL we kre{5e n de b es childün g over d·e l à ng ve r wa ch te Sintel baan. Eindelijk een eigen
hom0 ~. En 'i n de r daa cr 9 '' he~ ;is [ee n.' hom~ 9 we 'v oe len e r ons . g o13 d t hu i s en wat n og veel
me·er zegt. :< • ~ ••• b,et i ~ ipe n. ,d.e:ci sn~}s t.8 banen van Ne d e rl and geworden . Het wach~ en is_c'·· :qu, riog op de ~ vol ledi'ge ~-ç t'.:onhrtod.~ ti e . Wi j v ertrouwen er e cht er op 9 dat hier'mede -n og dit jaar een begin zal ~orden gemaakt.
Ik f elici_te e r alle A·cmodinnen met he t -; 0- jarig bes t aan v a n hun v e reniging en wens
onze tra i ne rs Hq,rry Joa cim 9 h oo f d cÜa ch 9 Hans Viottes 9 ·· jeu gdl eider en Herman Hofs t ede a l!3 traine r van de Ni euwe l inge npl oe g hee1 ' veel SFc ces met hun plo egen
Ri a Ineke-de Vos
v o orz i tst e r.

HET SECRCTARIAAT ME LDTg
liJic:ouwe lede ng
'l1iny Vocl. .Berg
:r..Joe s Kl e i.n
·-··· ··Hel · v ö I,a;o,~~
Ineke J'k :m.s e n
Be,l tien v " f . • Ree

23. 4. 45
53 : -;
13.12"45
15.1 2·. 47
20 . 5. 51
11 ~ 3

Truu s Si nte nie
Marianne v.S cho o ten
Janny v, Thiel
An nemarie Wassenaar
Marianne Willernse

0

7.12 ~ 52

5 .1 . 44
18 .; 12. 53
4. 5 . 42
23 7. 44
0

Wi j :~e t en a l len he,:ct e l i jk we l k om en wensen julli e ee n pre tti ge ti j d in onze vere ni gi ngo
Bi=::danl~ t

1;.:xö·lliz~:_e

al s

l id~

fd.-;n. Kik .

Tr2,:ini ngg
Ïli~-sclug:-en v rijdagavond e,118 p l oegen Si ntel baan Yirn Mu1 i er spo r tpark.
J e u gdyJ_oeg a anvang 7 uur
We ds t r ij dploe g a a nva n g' 7 ~1 5 uur
Ni eu-v-relinge n aanvang 7. 30 uur .
Woe nsdagavondg we d s t r j_jdploeg "

AT'l'ENTIE
Er s t aan wee r e ni gq ni e uwe a dve rt enties in ons c lub bl ad. Me t deze inkomste n bes trijden wi j ee n gedee l t e v àn de kosten vooT o ns orgaan. St eu n t jull ie op je
teurt Q8 adve rt eer d e r~
KOOPT JJUS BIJ- .DE ADVERTEBR:OERS

De contribu tie dient o p de t r aining te worde n volda,an . Kun je d oor ziekte o f
ande r e r edene n ni e t op de trai ni ng komen, ev e n bell en 83295 o f een b e r icht je
en he t wo rdt bij j e t hu is o pge haa l d . Wil je per giro b e t a l en 9 dan is dit mo g elijk door storting o p giro nurnme~· 207689 t . n . vo Penningm. v a n At mode s 9 Le idsev aart 502 zw. ~ Haarl em .
'
'

3

De contributie bedraagt:
..
· Welperr Fl. 1 9 ..:..:..:
Meisjes ·t/m 16 jaar Fl. 2 9 25 (inschrijfgeld Fl. 2 9 50)
Dames vanaf 17 jaar Fl. 3 925 (inschrijfgeld Fl. 3 9 50)

___ ___
.;_

..CLUBKLEDING

·. :

.Atmodesbrookje F1. 3,-Spfkeszakje Fl. 0 9 60
Embleem (wasbaar) Fl. 1 9 60
A voor op je trainingspak GRATIS
Trainingspakkem groene trainingspakken oet groen/vvi tte wollen boorden
metJQ% --korting vè:rkrijgbaar bij Gretha de Bruijn 9
Twi jnder:::\laan 9 J?: aarlem en Nihek Sporting Goods, Ri jksstraat\~;e~ · S,~ g, Haarlem.
0

---

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

PERSONALIA
Bedankjes: , Van d\'l Heer en Mevrouw Termoèr-v.• d.Lindon ontvingen we het volgende
' bedankjeg"Op deze vvijz;Ç3Willen wij het Bestuur en de wedstrijdploeg
heel hartelijk; d:ankeri .voor hot prachtige cadeau en h0t bloemstukje,
dat wij yoör ."o'n s huwelijk mochten ontvangen. De belangstelling op onze
trouwdag ho e ft or me de voor g0zorgd deze dag voor ons onve r ge telijk te
., :iná.ke n. Ra b e n Ire ne .
Van do Heer cm Mevrouw Pennarts ontvingen wij de' volgende briofg
· "Wel om- even te vermelde n" . . .
Onderge tekende wil langs deze weg, ook · namens zijn vrouw 9 het Bestuur
harte li jk da nkzeggen vo ór de. he e rlijke t'aa rt 9 die wij heb bon mogen ontv a ngen a l s bijdrage voor regi s s eur v oár . de .alom' .bekende ope r a "EULALIA".
F.t~t is jarnme r 9 dat ho t al weer voor bij is 9 di e geze llige r e pe titie
avpnde n 9 e n ni e t te verge t e n de s po nt a nite it van do medewe rkende n, ook
niet te vergeten voor zijn bijzondere activiteit. Gaat zo door
- · -~Hans 9 de v e reniging t e stou non 9 want bij 4toodes moet je zijn 9 soe pele
spieren? steyi ge body9 l evensvreugd en slanke lijn.

Harr$

Ma on Pa Pi e .
Gebore m

De· Heer on Mevrouw Bl a mv-v-Wavoren gev e n me t vr ou gde k e nnis v an do geboorte vanhu:ri 2e s pruit 9 d:l o de naa m Anne miek e kreeg. Ton en Siog van
alle beke nde groen/witton 9 hartelijk ge lukgewenst.
Ook v a n ..d e Hoer on Mevrouw Timme r man-Geurs.e h on tvi nge n wij oen schattig
ge boortek aar t je, waa ro p de a a nko ndi gi ng van de geboorte v a n Mï r -jarn-Kari n 9 hun oor s t e li ng ? Ook v oor jull i ·e proficiat ! !

Groeteng

Va n .Ati o Eggink ont vingen we een prach tige ka:art mot do vo l ge nde woordem
Hallo Ria en l e de n van Atmodos 9
Om t e beginne n ha rte li jk be da nkt vo or he t toe sturen van h ot k r antje.
Hot was mi ete r s weer eens een bee t je te horen va n jullie . Jul l i e zull ~n
intussen wel geda ch t hebbe n? dat i k jul l ie v ol komen v e r ge t en zou zijn ,
maar dat is echt ni e t waar . Ik h eb ho t hi er e cht er e norm druk gehad, i k
heb a l twee ve rhu izingen a ch t e r de rug e n he t kos t natuurlijk e en be e t j e
tijd je volko me n aan t o pas se n aan a lles . Ik be n e ch t e r nog s t eeds bij
dezelfde famili o 9 vade r moeder, do ch t e r va n 2-! j aa r e n zoon van 7 mnd.
Allen zijn ove n s chattig voor mo .
4

I~;:

hob hGt erg getroffen 9 w:i.llt de vader is manager van een groot vakantiekam:p 9
'\vi ,j nu ook wonen o Het Jigt aan een rivier 9 ·waar alle ,soorten wa·tersport .
worden beoefend en ik denk 9 dat ik maar lid .word van een rooivorenigibg., omdat
c-:.o at.loti.okc-lub : oen boet j0 _:yor weg .is. Intussen .v oor de wedstrijdploeg heel vçicü
sue;cos in dé komo.nde strijd 'tegen .AJ)A e-n de Kometen. Wi1lomien 9 je schreeuwt
wo1 even voor mij hè'? Veel sterkte dus 9 (ik zal in ieder geval duimen).
Eart o lijke g:rnoten on tot schrijfs 9 Atie -. --- ··
'i'.':::.. 2, ~c

TOTONIEUWS
Ilo to":o 1964..-65 is langzamerhand afge lopen, doch dat betekent niet, dat we lok-

kör gaari lµieren 9 integendd.31, nü is hot zaak om nieuwe leden aan to brengen

()_D ~ce. laten ~nschri jven. · Je weethet 9 onze poolservicedienst haalt de formulie:ccn vrekoli jks oj:i 9 dat gemakkèli jker kan het niet. En weet je ook 9 dat jG voor
.3 cüemvo poolloden oen fraai v8rzil verd atletiek-lepelt je krijgt ? :Doe je bost 9
allo inlichtingen, registratieformulieren etc. zijn bij het Bestuur verkrijg-

baar.

.
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"pookelon". Tevons zal er aan de aanwezige leden een
aan dit heugelijke feit worden ui tgereikt.
Vanaf 8 uur is iedereen van harte welkom. Tot 17 juni.
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HETo

17 Jurü 1955 zag "A tmodes" officie e l het levenslicht, en héél voorzichtig, o zo -

,:'. :C.:'>c~ ele nd trad de groen/witte ploeg me t
;~u , '

slechts 32 leden de wereld in.

tie n jaar later is er geen spoor meer van aarzeling, integendeel, wij zijn
tot een behoorlijk grote e n gezonde vereniging, die als tegenstan·.J:r, de sintelbaan graag gezien en zeker niet onderschat wordt.

·::1 .':. -c geg~~oeid
d.u~·

D.u ::d bo-!;ekent in sportkringen een 2e lustrum niet zo voel - het is echt geen
:L::.:lon o.m or do · vlag voor uit to steken of een feestje te gaan bouwen - juist
oi::dat . ö'.n ze vereniging zo jong is, heb je met de meeste oprichtsters nog cont9-ct on om dio roden vond ik het we l oons aard i g om deze maal mijn bijdrage
c~L ~i t clubblad to wij den aan de oprichters en de werkers van het eerste uur.

5

Lida is vol enthousiasme in hot archief godoken on hot volgende statistiekjo kwam
uit de bus.
Onderstaande dames richtten op 17 juni 1955 do H.TI.A.V.".ATMO])ES" op:
T. Bouman (donatrice), G.Boerboorn (donatrice), T.Chapel (donatrice, wedstrijdsocretarosse 1956/57) 9 E.Claasson 9 P.v.Egmond (donatrice), E.v.d.Goos (donatrice),
H.do Graaf (donatrice, wedstr.socr. 1959/60 9 cornm. 1960/61), N.Hagtingius-Vorkerke
(lid, 1955 tot on mo t 1960 commissaresso), C.Hoorornans, K.Fonnis 9 M.A.Ineke-de
Vos (lid, vanaf1955 voorzitster), P.Jasper (doriatricé), J.de Jong (1955/56
wodstr.secr.) 9 J.Kncynsberg 9 ]).Klein (donatrice), M.Laadstra (donatrice), A.de
Mooy (donatrice), J.Mortens, W.H.v.Opzecland-de Vos, (lid, vanaf 1955 ponningm.) 9
L.v.OpzeGland-de Vos (donatrice), C.v.Rooden, G.Takken (donatrice, 1955 tot 1959
secretaresse, 1959/60 commissaresse) 9 T. Takkcm (donatrice), J. Takken, L.Schoenmaker, R.SogÖrius 9 G.Vermo eron (lid), R.Warmordam, T.v. Wavoren (donatrice), N.
Wullemi;i.,-de Vries (donatrice), M.Wi jkhui zen, R.de Vries (dOnatrico).
_
Uit het bovenstaande blijkt, dat nog.4 oprichtsters lid van .Atrnoèfos zijn, 16
donatrice; met slochts 12 hebben we goon contact moor.
Bleef hot bestuur do oerste _5 j_µ ron praktisch ongowi jzigd 9 alleen G.ProséoTakken werd in 1959 cornmissarosso 9 hot togonwoordige bestuur ho o~t or ook al weer
hool wat jaartjes op zitten, nl.:
M.A.Ineko-do Vos
voorzitster vanaf 1955
L.v.d.Vosse .,- co-m missar'o sse 1961/62 9 secre taresse vanaf 1962, lid vanaf 1956.
W.H. v. Opze.olandpenningme'osteresse vanaf 1955
de Vos
wedstrijdsocretaresso vanaf 1960, lid vanaf 1959.
13.v.Polen
M.Hessels
cornmi ssarosse vanaf 1962, lid vanaf 1955.
Tot nu too is or nog geen 11 man 11 aan to pas gekomen, maàr vergis j e -niet, zonder
het sterke geslacht zouden we het echt niet geklaard hebben" ])enken we op de
eerste plaats eens aan do HorGn Chris Ruseler on Co Wulloms~ onze eerste trainers 9
dio Atmodes velo jare n belangeloos trainden 9 die ons st eeds mot waardevolle ad~
viezen tor zijde stonden. Wout Ineko 9 die do naam~ Atletiek - Moeder - ])er Sporten (Atmodes ) aan onze vereniging gaf 9 clublieden yell _ dichtte 9 broekjes e n
;lag ontwierp. Koos v a n Opzèoland, die ons i0dere koor a ls de goldkist weer le eg
was -on dat gebeurde zo vaak 9 want het duurde lang 9 voor we financie e l voet aan
de grond kregen- uit de brand hielp door het goven van renteloze leningen~ bovendien stonden zij beiden als een _rots in de branding achter ons en gaven ons de
ment8.l 0 s teun 9 die ·wi j toon zo hard nodi g hadden. En dan de Heer Takken, die ook
al pro Deo oersterke startblokken maakte 9 ze zi. jn nog in gebruik ! !
Lest 9 best· nog t vvee dames 9 als eers t e onze clubart s Mevrouw v.d.Ho even-Wegener
Sleeswijk 9 eon fantastische v:rouw 9 die ondanks haa r druk beze t leve n 9 altijd voor
11 .Atr:1od,es" klaar staat 9 wie herinnert zich niet de interessante en gezellige sportpraatjes en <ÎE; u nieke keuring op he t CIOS voor de wedstrijdploeg. En dan Mejuffrouw Henning 9 voed_ingsleraros en diëtis te, die ]\/[evr. v.d. Hoeven ass isteerde
bij de keuringe n on koor op ko.er caus erieen hiolcl over de voeding en de sport.
Ik wee t het9 ik zou zo nog wel een po osje door kunnen gaan 9 want or is door
velen die eerste jaren hard gewerkt . Er zijn door de leden diverse a cti es gevoerd om aan geld te komen 9 maar dit praa tj e over het begin van 11 Atmodes 11 is al
weer ve e l t e lang, daarom buldo en dank aan allen, die meegewerkt hebben om
"ATMO])ES " t e maken wat ze nu is 9 een fijno 9 sportieve c:m vorgeof me a ls he t misschien wat t rots klinkt, vooral oen " s t erke" v e r eniging.
Wil v.Opzeeland-de Vos.
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Mèvrouw -Ort aan het woord.
M:'. j werd gevraagd een bi jdràgè te willen leveren aan het Jubileumnu1mner van de
"Start'-' en graag. wil _ik aan dit verzoek voldoen 9 als Donatrice en als Atletiek-enthöusias·ce o ·
Ik lo'->Ï) al enige jaartjes mee met de "A tr,10dinnen" en dan merk je nog ' wel eens
o
:bo leiding vàn "Atmodes 11 geeft aan ieder clublid de spirit · mee voor
een, trouwe en goede training 9 opdat ze wat zal kunnen presteren tijdeüs de zo:...
merw-ó'ls-cri jd.en: Ik vvil met nadruk zeggong ieder clublid 9 beginnelinge of topatlete! :Oat is juist het prettige wat mij opviel bij dit Clubleveü• Er gaat een
zekere bezieling uit van de Voorzitster en van haar medebestuurle'd-en 9 - van de
trainers; die ~lle me is jos' (en ook w-:i j ouders) zeker héél erg mogen apprecieron,
w~á1t voor ~-=il~ 11 LtmOd('fl'~\ffCjet1 ·hebben zè alle aandachto Iedereen telt volop mee 9
elk in h aar (ligen a±'cieling.

op,.

vra·c

O.:;i d.e:os basis hoeft zich een gestad:i..ge groei van het aantal leden gevormd en

n:J. nArr'l!IODES" :'..n juni ao s o haar 10-Jarig Jui:Jileum gaat herdenken, heeft ze een
lecl r3naahtal ·. ve,n 11 5, me is jes en dames 9 vancd 11 jaar. En ik geloof wel 1 dat ik
mede 9 namens alle ouders het Be stm.~r en de trainers (ook degenen, die vroeger
hur J::rachton en ti ji gegeven hebben aan deze Club) héél hartelijk mag feliciteren me·c dit heuglijke feit en "ATL10DES" een voorspoedige "Start" mag toewensen
i1aéG' ou1 volgend Jubileur,1 !
Oué'ce::-s , wonlt to0h allen donateurs (tri ces) van de Club van Uw dochter( s) en
ko m"0 ::>ok ec11 s naa:c de wods·cri jden ki jkeno
, .. ~ .
I~~l om::. alJer rneè.elG v e n zal zeker bijdragen tot een
serieuze t~aining vah de meisjes. Daarmee beloont
U ool~ ho-c vele> 'Vork, dat door het Bestuur en de traino::."s ·w çi'd.t ',r erz-et.
St3, r:::: ,j toe (be stuur!): èat ik in een kort gedicht
onkelo ::.1unt8::1 uit het "Atmodös-leven" licht •• o o .
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Yé ~:1 het kLüne clubje, dat hot ó8ns was...
Zijn zG nu ·al gekomen in de hoogste klas( se).
Y:anneer wo de afg8lopon jaren nog eens overzien,
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Tot -;\'óègeklaag van hare echtgonoton vaak....
··
).
.l·ll
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Hoe h-etht blèek-toen de Clubgeest:
- dé Sportgeest QV()I_'V\'.O_r1• .o • • •
De teleurstelling was gauw voorbij - ze-déed weer
wat zo kon !
De wintertraining brak weer aan~
Daar werd door allen trouw aan meegedaan .
Ter onderbreking was er het "Feest van Carnaval"
"Haarlem" en 11 Atrnodes" deden samen mal
OOk dat moet kunnen op zijn tijd 9
Je moet je energie 1 s:...winters toch ook kwijt ••••
Als afsluiting van hot winterseizoemverk~
Volgde het gezellig weekend in Heemskerk.
Tot slot moet nog vermeld:
De Toto 9 die ons vaak voer verrassende problemen stelt.
Ik wil besluiten met deze wons:

•

Atleten van "ATMODES"
Dat jullie mogen sport en met succes 9
Zodat je komen zul t op het nivoau
Te worden uitverkoren voor •• • •••

..
DoOrt-Schuitenvoerder.
------~-

de-

C lvbo~@st
'1

,

Toen mij de uitnodiging bereikte om een artikel te schrijven 9 realiseerde ik mij,
vooral omdat het hier een jubileumuitgave betrof 9 dat ik er dit keer niet onderuit kon. Na alle weigeringen doe ik dus in feite op deze plaats boete. Aan de
andere kant wi l ik U wel zeggen 9 dat ik het een bijzondere eer vind een artikel
te mogen schrijven in dit clubblad van Atrnodes. Het eervolle hiervan schuilt
voor mij in het feit 9 dat deze uitgave het resultaat is van de gezamenlijke ak-·
tiviteiten van hen 9 die 10 jaar lang de verantwoordelijkheid droegen op het gebied van de verenigingsleiding en dat ik nu mag meewerken met de huidige bestuur-·
sters aan het tot stand komen van dit feestelijke exemplaar.

•

Wanneer wij ons bezinnen op de training 9 dan wordt onze aandacht onmiddellijk
gevestigd op enkele punten 9 die in het verband van het 10-jarig bestaan van wezenlijk belang zijn.
])aar is dan allereerst de vlucht 9 die het lédental in de loop der jaretrgenomen
heeft 9 wat meerdere problemen met zich meobrachtg trainers 9 materiaal ,e n accommodatie9 meer trainingsorganisatie en moeilijke coaching. Een andere factor, die
het verenigingsleven sterk beïnvloedt 9 is het intensieve privéleven van vele bestuursleden en atletes. Velen 9 die zich uitsloven voor de club 9 zijn ook op ander
terrein vaak aktief. Dit ve!'eist voel opofferingsgezindheid van de betrokkenen.
Maken we dan ook in het licht hiervan de balans op na 10 jaar in vereniging geleefd en gestreden te hebbon 9 dan doet het mij machtig veel genoegen alle leden
en het bestuur van harte te kunnen feliciteren met hun lidmaatschap van zo'n
fantastisch gezellige club. Een vereniging 9 die verjaart en met voldoening 9 kan
terugzien op 10 zeer arbeidzame jaren 9 waar hot altijd en voor iedereen prettig
werken is geweest, waar geest-en daadkracht van het bestuur uitging en zodoende
het individu de kans kreeg zich te ontplooien en te vormen en aldus de vere:tüging deed floreren~
Van harte proficiat met a:lle tot nu toe -ge leverde prestaties van de leden en de
wedstrijdploegen in hun geheelo J)e naam Atmodes is nu aan iedere atleet en vereniging in Nederland bekend 9 ze wordt al met een .zekere schroom gebezigd door de
tegenstanders 9 aan waardigheid ontbreekt het haar ook bepaald niet. Tracht nu aan
dit prestatiepeil en aan do clubnaam te we rken .door je te gedragen op andere sportvelden zoals je op de trainingen en bij kontakten met het bestuur word t meegegeven. Bewaar altijd die frisse, spontane sfeer 9 die de trainingen van Atmodes
zo kenmerken 9 verstevig nog meer de onderlinge relaties, laat het door de jaren
heen een oergezellige 9 typischë damesvereniging blijven.
Alle komende jaren zullen talloze leden zich inspannen rond de bestuurstafel of
als commissielid. ])eze dienen echter te we ten, dat allo praktiserende atletes
hun uiterste best zullen doen om hun werk te . stirnulc;iren en henzelf te inspireren, door in individueel en in ploegverband zo. goed mogelijk voor de dag te
komeno
Speciaal dit jaar kunnen en zullen de me isjes tonen wat ze waard zijn, dat ze
al het werk achter de schennen waarderen en er trots op zijn een bijzonder tintje to kunnen geven aan dit jubileumjaaro Velen maken een moeilijke tijd doorg
eindexamen 9 blessures 7 come- backs (van de jonggehuvv-den) o Ma.ar zij zullen doorzetten en U tonen, dat er genoeg pit in zit voor nog eens 10 jaar. Zo hoog mogelijke klasseringen in de competities, bij de 5 kamp-en de estafettekampioenschappen zullen de enorme cadeaux zijn voor het jubilerende kader en dan meer in
het bijzonder voor de twee kopstukkon 9 presidente Ria Ineke-de Vos en haar rechterhand Willemien van Opzeoland-de Vos.

9

Harry Joacim.

ALLE BEGIN WAS MOEILIJK
Tien jaar gelden werd door een aantal moisjes do H.n.A.V, "ATNIOIJES" opgericht.
Vol enthousiasme werd begonnen met de eerste voorbereidingen. Daar was eerst de
vorming van het . voorlopige bestuur om daarna, enige tijd later een aanvang te
nemen met ·de training.
J)e eerste' trainingen werden gehouden op do speelweide in Haarlem-Noord, om oen
jaar later in Bloemendaal de veldtraining te laten verlopen met de eerste startblokken, horden, kogels, onz. Ilo basis was gelegd om weer een jaar lator in Haarlem op de gemeente velden eon tooloop van nieuwe leden op te vangen.
Voel is er door deze meisjes in do beginjaren voor onze mooie atletiek gedaan,
om de naam Atmodos in Haarlem eon goede klank te gev en, mot een goed draaiend
bestuur.
Met veel genoegen hob ik in de beginjaren, dat ik de technische leiding had, geconstateerd, dat do ware clubgeest·onde- grote saamhorigheid van do meisjes nummer één was, om me t e lkaa r de lichamelijke ontwikkeling voor e on ieder moge lijk
te maken en dit is toch wel hot essentiële sport beoefenen. We vveten, dat het
niet voor oen ieder is weggelegd om topprestaties to leveren, maar het moet toch
voor een iodor, die de atletiek beoefent, voldoening geven, naast onze dagelijkse bezi gheden cle war e ontspanning t e vinden. Ilaarin zijn jullie geslaagd met oen
sterk bestuur, want van niets, is iets in 10 jaren opgebouwd, een verenig ing,
welke stork on nog steeds strijdlustig de wedstrijdsport op eon gezonde basis
beoefent .
Ik hoop vurig, dat het Atmode s mag gélukkon onder deskundige leiding van het
huidige be s tuur, waarin nog steeds dames zitting hebben uit de beginporiode 9 de
hoogsto top in de Nederlandse atle ti ek wereld t e betreden 9 juist nu in he t
lustrumjaar.

•
Daarom heb ik met ge noege n aan het verzoek voldaan eon bijdrage te leveren in
he t jubil eumnummer en ik feliciteer bestuur en allen, die het goed me t do
H.IJ.A.V."ATNIOIJES" menen, met dit 10-jarig bestaan.
Chr. Ruseler
( oud-traine r , Red o)

1 O JAAR ATivIOIJES

Ja, h e t is al weer 10 jaa r ge loden 9 waar blijft de tijd. Het was e e n mooi jaa r
1955, eon same nwe rking va n v e r s chille nde me nsen, be trokke n bij de geboor te v a n
Atmodes. Juis t die s a me nwe r king wa s nodig om eo n goe de basis t e legge n, wa a rop
ee n vereniging verder kan bouwen. Dat de basis goed was 9 bewijst het nu 10-jarig
bestaan der vereni ging.
Natuurlijk wa ren er iri het begin v e l e mo0ilijk:heden 9 ma ar aan de gezamenlijke
inspanni ng van ve l e n is h e t t o da nke n , da t di t alles is overwonne n. I k de nk
bijv. a an tra iningsmoe ilijkhed e n wat be t reft he t t e r rein.
In eerste instanti o trainden we op de speelwe ide achter ' ho t Haarlemte rre in 9
daarna ware n we t e ga s t bij de voe tbc,lclub "Bloe mendaal". Bij de traini ng op
de speelwe ide maakten we van de j eugdherbe r g "Ja n Gijzon" gebruik als kleedruimte .
10

Wat het materiaal betro~ hebben we veel te danken aan de Heren Segerius en Takken. :O.e. ?er.ste maakte_ de hoogspringstandaards 9 de tweede de horden en startblokken. Ook via.'t betreft de vViritBrtraining hebben vve veel hülp gehad van de Fam.Blok.
Jarenlarig heb(Jen ~e gebruik gemaakt van hun schuur 9 di'.e 'we :de :"Blokhut" noemden.
Aan bovengorioemde personen is de vereniging veel dank verschuldigd 9 1,Vant zij
waren het 9 die ons toen door de moeilijke eerste jaren hebben heeng8holpen.
091<: het toeµr;Hlige bestuur hee-ft in a_e beginjaren vele moeilijkheden gekend 9
e_n riu na 10 jaren mogen we wel dankbaar zijn~ dat de juiste mensen toen op de
juiste plaats_zateY1.

Atmodes gelukgewenst nm+. hut; 10-:_j;:irig bestaan en op naar de 25 jaar.
JsWullems
(oud-trainer 9 Red.)

WIE WEET HET . ?

De oplossing van de puzzle in hGt vorige cl-µbblad luidt als volgtg
Tom Okker~ tennis
2 Ada Kok 9 zwemmen
3 Gerda Kraan 9 atletiek
4 Ard Schenk 1 schaatsen
5 Anton Geesink 9 judo.
Er waren vele goede inzendingen, dus het lot moest beslissen. ])e HeGr J.I'eute 9
eon dcuateur van ons 9 was de gelukkige winnaar en mocht uit handen van Lida
een heerlijke doos kerse:nbo:tabons in ontvangst.nemen.
Ellen 9 we wachten met smart op je

volgendepuzz~e.

Ook van Jenny Bunck-van Belle ontvingen we een inzending 9 in welk schrijven ZlJ
meteen verzocht via ons clubblad de hartelijke groeten over te brengen aan alle
bekenden 9 hetgeen we hier dan doen.

·------IETS OVER WISSELTECHNIEK
Nog maar al te vaak zie je aan het einde van.een wedstrijd.tijdens een estafette,
de darnes of heren plotseling afrernn1eri .om ·. ·t .o ch .dat "stoklçi. e~ ' - nog Voor c1G eind- ,._
streep van het wissel vak in het bczi t te kri j gen. ])at dit .t ijd kost weet iedereen? maar dat er een goedkoop middel bestaat om deze kwaal te bes;trijden, weet
lan9 nog niet iederoen.
·
Tijdens de eerste wedstrijd van dit jaar 9
zag ik een stelletje van die "broekies"
een demonstratie goven 9 waar ik stil van
werd_. ) J.[et grote ogen ( nou ja ogen, het
loken wel 40 plus kaasies) 9 :heb ik die
estafette demonstratie gevolgd.
Tevens heb ik alles in dat malle "atletiek
koppie" van me genöt_eerd met het gevolg 9 dat
jullie nu· een · stukkie · onderwijs kri jgen 9
waar zelfs -de vakman ' stil van wordt.
11
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Die "broekies" gingo-ri als volgt to werk. Ivîon had een 11 normaal 11 teaL1 9 dus vier
"broekies" o Hot eerste ·.i !broekie" nam plaats in de nstarttor~n" en word enige
tijd later "weggeschoten''• Het stokj:l stevig
!J,c
,.__..~
J:..
in één harer "handjesrr {een kolenboer zou
),J o. . Y.·~'} ~· '-1- ~.,.J1:? J.-4 ./,. ,.,J. ~-tr
··~·
,-,
~./-i:;;. /~"..,
......~-'
er jaloers op zijn) geklemd. "Broekie" No. 2
/0 ont von0 ~t. n~h'1~"7.
stond 3 à 4 meter voor de beginstreep ~
het wisselvlak startklaaro
Zij waren ongeveer oen L1etor of drie van
elkaar verwijder-d 9 toen dat eerste "broekie"
;iffhaar "bekkie" opendeed en do medede ling
deed 9 dat "broekie" No. 2 móst maken 9 dat
ze wegkwam 9 wat deze dan ook prompt do od .
Ç . ,"

.;

~·

Het toeval wilde 9 dat di t overeeri.kwam met
de beroemde TV-kreet van Barney oftewolg
VrILMAAli.AA.i.\ !

~

!

Na enige sï,ntels uit mijn oor gepulkt te
hebben 9 bleek he t toch ie ts anders g~weest
te zijn, nrnl. g WIL, Glu.î"AAA ! !
Nou ja 9 een--~kni osoor 9 die daar op let.
Enf in 9 "broekie Ho . 2 op gang gebracht
door de .l uchtverplaatsing van de kreet van "broeki e" No. 1 9 zotte er de h.Uierlatten in. Wonderbaarlijk 9 zo snel als clat "broekio 11 over der toeren was, oh ••••e
pardon 9 op toeren lago Precies in he t midden van het wissel vak gekorüen 9 had zij
het "stokkie" to pakken en onverwijld "stoonclo zij door';. En zo gi ng dat voort,
een schoolvoorbeeld.
Na afloop s:p:tak ik nog mot nior:mnd minder dan Toon Hermans. Zelfs hij was nog zo
onder do indruk v a n hetgeen hij gezien had 9 dat hij er alleen nog maar h e t volgende uit kon brcmgem 0 Mensch enkinder 9 da vmhr was los!"
Vrij vertaald~ "Wat oen voorwielaandrijving''.
(Ecm oi:mchrijving hiervan vindt U op blz. 47-11 van de medische oncyclope die 9
auteur Dr. HoJ.Knuddo, red.).
Inderdaad rnensen 9 àe manier waéLI'OP gefinishod word , was subliem.
Hannes .
PS. De nk e r eons aan tijdens een wedstrijd.

AT.Tf:i.:NTIE

REGELS

WA.L.RAI~N

I"i.:m ZICH TIIENT 'rE HOUDEN, WANNEER

E8N ZICH VOOR EEN V!EDSTRIJD HEEFT

OP G.SGEV]~N .

----

1) Vrijdags voor do wedstrijd dien je je t oogangskaart 9
waarop alle gogavons vermo ld s t aan 9 af to halen 9 of
indie n je vorhinderd bont na de training 60761 (Ria)
t o bellen voor de l aat s t e gogovons. Van nu af aan
wordon do startkaarton niot Door achterna gebr acht.

2) Zonder t egenbericht di e nt mem zich altijd op do afgesproke n pl aa t s t e verzamo l en, tenzij me n dit met de
ploegleider/l eidster anders hooft afgosprokon. Eon
e n ander voorkomt Bisve rstanden .
12

3) Do K.N.A.U. d\..hrijft v erplichte clubkloding voor~
groen clubbrocl:~e (alleen bij de vereniging verkrijgbaar), wit shirt net embleom middenvoor.
Bij niet nakomen van dit voorschrift kan men op
de we_dstri jd goor de wedstrijdleider van· deèlname worden uitgeschakeld.

4} 11len' dient altijd veiligheidsspelden bij zich te
hebben voor het bevestigen van startnurnmers en
om
eventuele pech op te vangen.

5) Als men zich heeft opgegeven voor eert wedstrijd, dan
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is men verplicht op te komen. Blijft men zonder
geldige reden weg, dan wordt or door de Kon;
Ned. Athletiek Unie een boete opgelegd van F 5,-voor se nioren en Fl. 2 ,5 0 voor junioren. Deze
mo.at:cege l heeft do Bond moeten instellen vanWOD"G het feit •. dat velo atleten (s) hun inL:>
,
schri jving niet· -gestand cloen. Men ooet bov_endión het inschrijfgeld betalen.
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Ons sportweakend, dat wodoroo begu113tigd werd door mooi weer, is achter de
rug en als het b0s tuur er nog a2.n denkt, zucht het van voldoening.
Elders in het clubblad vind je or oen verslag over van Ineke, dus ik beperk
oe ortoo om jullie al_len te bedanken voor je medewerking.
Het was vveor fijn jong0ns, vooral die rust op de slaapzaal. Ik kreeg zowaar een c .:E:pli wentje van de 11 Vaclern.

Golukking hoefde do bezemwagen van Riél, Ineke geen dienst te doono Ile,a r de
zon zo hee:rli jk schoen on we aller;1aal zo 1 n goedo zin hacldon 9 zullen we 3r maa::c
niet verder over zeuren, dat we mot 50 man ruim een half uu~ hebben orngeroden.
]ezo kleine:! onvolkomenheid mooten. we maar vergeten.
Alhoewel de jeugdherbergrJoeder--en vad\o:r van het Slot "Assur;1burg" 9 ons einddool 9 niet al te boste herrinneringen aan ons hadden 7 worden w5_ j toch vrioncleli jk ontvangen. Ifaar wij moesten wel beloven 9 dat we o ns dit keor 9 vooral
1 s--nachts rustiger zouden geclragon 9 wat wij uiteraard ook t.ebben gedaan 1!1
Wij sJiopen allemaal in een :::::laapzaal en nadat Gers·i; do '.1wi jze oude 11 .Atmodinnen" de !Deest strategisèhe beddEîn hadden be.zot,. wörd de r<'.:'st :van de· groep in
do zaal losgel~ten.
De broodmaaltijd was in hot gez\Y}f-j-g ingoriohtu dagverblijf 9 mot verdoling
van de corvee' s, Tot acht uur daar;:la OD te "acclamatiseren ' ~ en de omgeving te
verkennen (wélar niet ::i,l to veoJ. a a L was)"
M:et loul::o films vertoond do o r Hans 9 werd de: avond ingeliiid 9 vvaö.rna Wil namens
het ·bostuur iodGC(Jen welkom heette on met een declamatie G..e avond opende 9 ook
:Marjo ten Have; d:toeg con god.ichtjc voor. Ellen en Mieke brachte:r: do storJiTling
orin met hun "}oh6.nna 11 • "Pinda b.ep langs spol?rwegbaan" is ons tweode clublied gewcrc1.en- Over eb opera 11 Eulalia" kan ik moeilijk iets z8ggen 9 daar onder__ k. onel e ZCJ.I c,o
~
cl
. . . . . /-"\/"'~-:~ ,-:-;:-,
go _,0e
wi ;1s K.7/l Jt was" Maar
aarom
/ .--..
--.
~-···- ·-··· · -~·-·'."""--··-··-,. ".
"'' v t. 0"'s
·"' opge
. _b e1:1r d • .Dau/
+ -~ , . i1~--~--·=~--·:;.:'.~~-'-·>-'-"'
1 i 1 1
!• /i~~J·~t~t r
1-li· c,
_ t ge-trou"".' C:.,. gç.uw d.e -OvOL,l
ging riiet hclo:1;ae.J op 9 wa:-rc Qe vloer, b.et he-c · iL\1 ·-, --:-~-;~<·(iJ
'" \ "/"'
niet toe? lla t or n:Lssaa1 goplo0mploemd werdo
rrocl-1 vras he.t . .-..Gr YJj_o .t ,n,inder gezolli.g Oillo Om
half elf cnve roiddeli jk bedti jcL Of we allomaa1 wel of niet goocl tses::;_2.pen hol)beï1 9 -Nil
ik j n hc:'t r'.lj_clden J_a~;en 9 maar wol j_s c-;~::., onachts good g·ogoten, getuig0 het cmorrno
·:
2.fval de vo l gundo mo rgen. Niot erg leuk
f' .·. ~ , 1 "'""'~· ,,;5\, ~A· J
"--,,.---...-./
voo:'.' dogonon, dj_e s:;_aa pzaal-corvee hadden!
·~-" \ ~: ·,;
Vanaf de rustiek G binnenplan,ts worden w0
__
"-__..,.- ..____/
(_.,.;
met r.mziek officiool on 7 liur gcnvek t 9
ó ,.,.,
om 5 uv:c waren se bij ons al wakker.
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Het gevolg was in de kortst foogeli jke
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Alleen jammer, dat de wasruimte en toilotten niet op z ove&l meisjes berekend
waren, een internationaal gevras e:>l. gekarn~ vvaarbi j opviel, dat onzo Franse
zusjes lj.un haar allemaal tegonkammen !

J:JJ0t een al of niot ctevig ontbijt achtor do kiezen 9 startten we om iO uur ' naar
do dl;"inon voor cle bosloc1p" Over het tech::iische godeel te zal ik niot uitwi jden 9
raaar het vvas eon behoorlijk zwae..r parcours . door al dat r:.~ulle zand en 1000 r.1
was ech·c vwl veel"
0

Na al cüo inspanning was hot goed bruin bakkon :i.n de zon en de rest van do
uidd.ag -nas, donk ik 9 voor de meesten vvel het hoogtepunt" Berlijk gezogd 9 had
niEma.nd L1et zijn kleding o:p zoveel warmte gorokond.:. ;naar dat v1r:,s vooT ons hole.:...
maa1 goen bezwaélr ! ! De Heer ve,n Opzoeland en Hc.,ns zaten er die rnidclag dan ook
warmpjes bij on ·Hans wist niot hoo snel hij dat "allomaa1 11 op zijn film moest
vereeuwigono Maar het was een succeso
rf'orug in do jeugdherberg werd door Ria do pr2. Jzen u:i. tgorcikt ~ torwi jl Hans
eon bekert je 2,anbood aan hot snolsto C/D meis ~je Giny Ineke. Daar-112. volgde een
heerlijk dine:;.~D Né!. hot opbinë_o"1 v&n de b::Lgago word or:1 l:alf zeven do aftocht

Met Gon flink tGmpo en ::,onder omriJaen 9 ons clublied luid zingend door de
BreGstraat in Beverwijk 9 waren we 0E1 half acht weer op hot Soendaplein.
Mèt een hartelijke dan..lz aan het bestuur en de "mannen" 9 die wij dit
weekend niet konden missen 9 zeg ik 9 tot het volgende weekenà
Ineke.
Uitslagen~

600 m. Nieis jes c
1 Giny Ineke
2 Tilly Zegwaart
3 Marjo ten Have
4 O.Hogenes

uoo

m. oot jagor}

600 lTI o D-meis,ies ooo m.
1 Joke Soomer
2 Loes Visser
3 Nora 1Ni tmans
4 Gebke Visser
5 Carla v.Polon
6 Tineke ])rogtrop
7 Conny Wissenburg

1

600 m. l:Ioisjes Nieuwelingen
1 Lenny Ramk e ma
2 VJil · v.Leeuwen
3 Elly Snellens
4 Edith Bastiaan
5 Lidy v.d.Ee rn
6 G.Kroese
7 Yvonne Honing

2.39,2. 40. 9
2, 48.2
3.04.n1et

jager)_
2.43.2 .43. 4
2.50.2
2.5J.4
2.54.2
2.59.4
3. 02 .-

Daoes Nieuwelingen 800 m.
1 Joke v.d.Vosse
2 11.nneke Jonker
3 Ineke v.Valon
4 Wil Kruyer
5 Truus Verho e f

I'tieis .4es Wedstrijdploeg 800 m.
3.03.1 Ine Jongert
2 ])ina Kamphuis
3.5.5
li Marian Lankhof
3.5.9
3. 6. 1
4 Elma v. Thiel
v.d.Klinkenberg
Tineke
3. 1 2 .5
3.12.1
6 11.nneke Warnas
Mieke
Krarnr.ier
3.12.2
7
g.t.
8 Marty v. 1 t Hoff

0

3.38.6
3 40 .1
3. 47 .3. 48. 9
0

3. 49. 2

Damos Wedstrijdploe g 1000 m.
1 Ans Pennarts
4. 21 3
2 Mieke Stork:
4.21.3
3 Ineko Boekhout
4.26.3
4 Lotty Plugboer
4.26.5
5 Hanny BessolirLlz
4.27.5 .
6 Tineke Beyen
4 ;28.5
7 J anny Zwa no nburg
4. 29. 6
0

C/D J E U G D
H 0 0 F DK1 AS S
Avondwo dstrij l en
~eugdwed stri~ d en

Eorst e deel 5aarlo ms e kampi oe nschappen
C 0 M P E T I T I E A/B meis j es
0 N:O E R L :'.: N G E

2 34. 6
2.34.7
2.36.4
2.36.6
2.38.5
2.40.3
g.t.

VJ

~

]) S T R I J D

~

Twee d e de el Haarle r;me k arJpioenscha ppen
De rde de el Haa rle ms e kampio e nschappen
(Estafett e s)
C 0 lil P E T I T I :S C/n j eugd
Atmodos 9 pr ogramma 1e klas
Holland
co mpetiti e
C 0 M P E T I T I E C/D jougd
C 0 1II P E T I T I E A/B me is j es
r.:::~

N

Beverwijk
D Am IBS-

Amstordam.
Amsterdam.
Landsmeer
Haa r lom.
Haarlem.
Haarlem
Haarlem.
Haa rle m.
Haarlem.
Haarlem.
Haa rlem.
Haarlem.
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80 m. Horden Dames/Me i sjes

A

14.4 soc.
15.2
15. 4

2 T.v.d.Klinkenberg
3 A. Warnas
4 LJongert
60 IvI. Meisjes D
1 L.Visser
2 J.Vink

8.7 sec.
8.8
9.9.3
9.8
10 .-

3 J.Soomer
4 G.Visser
5 T.Snellens
6 C.v.Polen
N. Wï tmans
T .Eggenhuyzen

60 l!Ie Neisjos
1 M. Brouwe r

c

3 W.Divenda l
4 G.Ineke
5 Ll. ten Have

80

l1I.

9.9

?1eis jes B.

1 NL. Krammer
2 I.Jongert

3 E.v.Thiel
6 Y.v. cl .Kerkhof
J;T.Lan..1{:hof
E.Beun
G.Kroese

10.1
10.3

9 .- s e c.
9.3
9.3

10.9 sec.

10.9
11. 2
1 2 .-

12. 2
13.13.6

800 M. Dames
1 :.r: .Boekhout
2 R.v~d.Kroft
3 T.v.d.Klinkenberg

2. 51 3

Speerwerpen Dames
1 G.Verst e rre
3 L.Plugboer
4 J.Zwanenburg
5 G.Hocmder dos
6 G.Bo ots ma
7 T.Beyen

0

2.55.3
.~.

2 ~ 56.2

600 M. Meisjes .A
1 1L v.GiffGn

100 m. ]'Jeis jes fJ..
1 R . Tl!i ca
3 :uI. v. 1 t Ho ff

4 A. Warnas
Hoogspringen lJeisjes C
1 W.Di v e ndal
2 G.Ineke
3 1'1 .Brouwer
4 IiI . ten Have
5 C.Hogenes
Hoogspringen Dame~Ueisjes
41- M.l'1tuller
6 T.v.d.K:j_inkenberg
7 G.Hoenderdos
Verspringen rne isj~s C
1 H.Brouwer
3 W.Divonclal
4 E.ten Have
5 G.Ineke
6 '11 • Zo gwaart
8 C,Hogcmes
Ho ogspringcm r:Ieis jes B
1 l'L Kramrner
3 Y.v.d.Korkhof
4 E.v.Thiel
5 E.Beun

14 .- soc.

200 M. Dames
2 B.v.Polen
3 W. lfar sman
5 J.Zwanonburg

14.1
14. 6
1 l5 m.
0

1.15
1.15
1.05
0.80

39.71 .m .

25.88
25.30
24.82
22.63
20.58
29.1 sec.
29.2
30 .1

Hocr;;springen J'!fo is jes D
1 L.Visser
2 J .S oómor
3 J.Vink
4 N. WitEJans
5 C.v.Polen

1.--

Ve rspringen Meisjes B
1 ILKrarm:1o r
5 IN .vcLe euwe n
6 lE.Lankhof
9 L . Ra mke na

4.75
4.08
4.07
3.83

1 • 30 n .

1. 25

1.15
1.10

A

1.35 m.
1.30

1

1.25

mi:.

4 . 21 rn •

3.80
3.69
3.43
3 41
2.84

Verspringen DaEJesjr~eis ;jes A
6 .A. Warnas
4.24
8 lEcTilul 1 er
4. -16
9 G.Bootsma
4. 13
-10 Tá.v. 't Hoff
3.97
12 Gol-k enderdos
3o32

0

1.35 m.

Ve rspringen I:Ioisjes ])
1 L.Visser
2 J.Vink
3 J.Soomer
4 N. Witrnans

1030

1.25

1.25

16

L1 o

4.22 mo
4.16

3 .86
3.66

V0rv. Vorspr. meisjes D

5" G. IJïssGr ·

5~43 m.

6 'J.'. Snel lens

3.35
3.30

7
8

T.Eggehuyzen
Cov.Pclen

3 .16 -.

4 z 60 m. l:Teis jes fü 3e in 37 .8 sec.
Loesje - Joke - Nora - Janny.

4 x 100 ms Dailles/r11eisjesJ1~ :2e in 55.3 s.
- :Betty - Janny - Tineke -- v~d.KL - 11. . Warnas

4 x 60 m. I:lGis jes _fü 1 e in 33 .8 seç.
Ine - Mieke - E1ffiä ~·· .1i1vonne · - ·
4 x 60 m "• Noisjes C/fü 2e in 37 "6 soc.
1,18'rion - Willy - Gebke - Nar jo

JEUGDC01'lPETITIE C/D · 1 t11EI TE BEVERWIJK
NIEUW CLT.JBRECORD VERSPRINGEN J',lEISJES D 19VISSER 4.43
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Beste luitjes, hier clan een versle,g van c,n~e . ~1...._{-"\;:__ t-..\f.....X'-v· y\0\.·\ ff'--. Î.
eerste coppeti tiewedstri jd te Beve:rwi jk op 1 mei, . r ____. t'' /
/ /\ \ \l~
"de dag van · de .t.rbeid." Nu. het w~s voor jull~~ met ____.:.---:--/~ §-~~ ~ ! . . ~
recht de dag van de arbeid en ik moe t ee:rliJk
~-<~o__;;;"'. -. - - ~-~-Eir~;·
°""'l...;l;',.,, ~'""''
. ~c;"i'~"6;~
, k ~......,,
zeggon~ "jongens" jullie -hebben -je kranig ver. ~~~
.>~~~~i&i-~
_,~:._,
wee::çdo D<$ persoonlijke pre-staties '.4:Ljn bij de
l,~~~~ç~~~i(-._;;;~'<l>-v~~
meesten van jullie verbeterd en_dat kwam vooral
, / .,, :î · -~t_,,..,..,_.~r J __b::i' '
door de -goede teamgeest en de juiste wedstrijdmentaliteit, die jullie hebben
tentoongespre i d. I k hoop dan ook van ganser harte, d.at dit in de _ volgende wedstrijd -op 22 mei te Haarlem ook zo het geval zal zijn.
/i)

,'11..

l

-

Ik zou zegger..n; "Houwe n zo ! ! ! !

nl' \.

A. l

1

f:{:~-

~--V 1~;T

Al vorens ik mot het verslag begin, wil ik
,
eerst namens de jeugdploegers en haar leiders een woord van dank richten aan,
onze chauffeurs/supporters. Ik vond hot zeer fijn 9 dat doze zo spontaan hun
medewerking hebben toegeze gd o:o deze eerste wedstri jcl t e doen sl__agen.
p!i jnheer SooL!er e.n Loek 9 hart e lijk- dank.
En tot slot Ria 9 lost best, jij voöral bedankt voor de sublier;1e voorbereiding
van deze :r'êis.
Ja, ·en dan de pre sta ties 9 nu cl0ze zijn r;n J perso onlijk voor de volle honderd
procent .mqogevallen. Ten eerste is he t nog vroeg in het seizoen en ten twë ede
waren er onkelo nimwNelingen 9 die zich goed hebben aa,pgepast en dan die straffe
wind, de z. e s t ond in do lengte richting van de baan on deze dead toch wel :a,f.:.:. ~ breuk aan de looppresta ties. "Jongens" 9 niettegenstaande dit alles, hqbben v-.r-0
ons toch " l aten zien" 9 vo oral op het hoogspringen bij de D-m.::lisjes. Hier werQ.en
we îe 9 2e ren 4e en hoe 9 dit was wat je nu echt noent "knokken". Nora 9 Joke en
Loes 9 ik r.1oet jullie toch e oh+, even noeri1en, oen tien me t een griffel en eG-n
zoen (nu nie t van de juffrouvv) 9 maar van i:rij . Verder nog een eervolle veroelê),ing
voor de wijzo, waa rop do ])- neisjes do overwinning bevochten op de 4 x 60 11.
Dit vv2s goocl werk 9 n aar hët kan no·g beter 1 !
l ae.tste geldt voo~cal voor de C-mois jes. We zullen gozamenli jk het oen
en anc::_er nog eens goed doornemen en: dan komt dat ook wel voor o lkaar. Ik vraag
dé::.:n ook aan jullie de volledige medewerking on vooral een regeli:1atige opkomst !
Vooral het laatste is zeer belangrijk ! Afgesproken ?
D:ï. t

Dan o.ls laG.tste volgen de uitslagen en het offic:i.eus behäàlde puntenaantal.- -

Hans.
?So Oudere leden komen jullio ook eens kijkon naar
de verrichtingen van onzo jeugd.

UITSLAGEN
D-meisjesg totaal 6889 punten
60 M.
9 .1 sec. - 598 pnt.
2/3 L.Vissor
J.Soorner
6
533
9.5
10.2
443
1 5 N.Wi t1-:ïans
10.3
429
15 T.Snollens
10.7
22 C.v.Polen
10 .8
23 L. Meyer
f: '
26/27 T.Drogtrop 11.1

-

Totaa l

4 x 60 M. 1e in 37.3 sec.
1130 pnt.
N. Witmans - T.Snollens - J.Soomer
L.Vissor.

1956 pnt.

C-meisjesg totaa l 6965 punten .
60 M.
3/5 M.Brouwer
9 .1 sec.
598 pnt.
10/11 W.Dive ndal 9.4
549
518
14/17 G.Ineke
9.6
23/26 M. ton Have 10.- 473
23/26 T. Ze!'Swaard 10.-

Verspringen
7/8 M. Brouwer
10 W.Divendal
12 G.,Ineke
19 I'il. ten J:Iave
20 T.Zegwaard

-

2138 pnt.

Totaal

2 ADA

3 Sagitta
4 DEM 1

:..:

.

4°43 rn.
4°17
4.10
3.88
3.8 4

-

606 pnt.
536
517
456
2115 pnt.

Totaal

4 x 60 M. 3e in 36.8 sec. - 1162 pnt.
1 • 20 ~m . 1. 20 .·
-

L 15 1;10
1 010

Totaal
Meisje s D
1 Atrnodes

1800 pnt.

Totaal

606 pnt.
534
476
340

4.43 m. 4.16
3.95
3. 48
3.40
3.20

Hoo gspringe n
9 IJl ~ Brouwer- .
10 w.n:i:vondal .
17 T. Ze gvvaard
23 G.Inoke
24 M ~ ten Have

1.30 m. - 597 pnt.
1.30
- 597
1. 20
- 462
1.00
- 144
1.00
0.90

2003 pnt.

Totaal
Verspringen
1 L. Vissor
4 J.Soorner
7 N. Witrnans
19 T.Snollens
21 L. TIIeyer
25 C.v.Polen

Hoogspringen
1/3 L.Viss er
1/3 J.Soor::ier
4/7 N. Wi tr.mns
T.Snollens
C.v.Polen
L. Meyer

462 p:r:it.
462
- 313
- 313

W.Divendal - Nl. ten Have. - G.Ineke l!T . Brouwer.
·'

1550 pnt.

Totaai overzicht v a n Noord-Holland t/r::i 1 rnoi 1965.
·Me isjes C
1 Sagitta
6889 pnt.
8865 pnt.
- -2 L:D11.
686 4 pnt.
7820 pnt
6179 pnt.
3 DEM 1
7337 pnt.
6158:.. pht.•." · 4 .At modes _
6965 pnt.

______ _

_.

......
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\TERLORENg
Elly Snellens heei't op . de training haar halsketti ng in
de zak van een verkeerd. :Qlauw jack gestopt.
Bij wie is dit geweest? Zij i s erg op deze ketting gesteld
en zou hem gaarne terugontvangen .

18

'

Op bovenstaande fOto prijkt de Hoofdklasse-ploeg en reserves, zoals

deze voor dit seizoen is samengesteld. V.l.n.r. eerste rij: Tineke
v.d.Klinkenberg - Mieke Sterk - Betty v.Polen - Willy Marsman Janny Zwanenb~rg- Rina Mica. Tweede rij: Greet Versterre - Ineke
Bc.!Jkhout - Ans Pennarts - Hannelies v.Giffen. Staande: Harry Joacim Ria Ineke - Lotty Plugboer - Ellen Joacim - Tineke Beyen - Ha.nny
Besseling - Hans Vlottes.
Heel jammer is het, dat Marian den Ouden - Jos Goedemans en Greet
Hoenderdos hierop ontbreken.

---------16 MEI COMPETITIEWEDSTRIJD ATMODES

DEM - SAGITTA

PRACHTIGE VERBETERING CLUJ3RECORD SPEERWERPEN GRE'l:T VERSTERRE
Ter gelegenheid van het 40 jarig Jubileum van R.K.Holland werd op uitstekende wijze door deze vereniging grote competitiewedstrijden georganiseerd,
waaronder bovengenoer:1d treffen.
Ondanks het feit, dat onze ploeg door het ontbreken van Jos en Mieke
(op de sprintnummers) niet op volle st~rkte was en dat de sterke wind de prestf:!,:ties ongunstig beinvloedde, mogen wij over het behaalde puntenaantal niet
ontevreden zijnDe prestatie van de dag was wel de schitterende speerworp van Greet
Versterre van 45.13 m. Trouwens al haar worpen waren van een zeer goed gehalte~
41.13 - 44030 - 45013 - 40.70. Greet proficiat, het is nog zo vroeg in het seizoen, we zullen hopen 9 dat het elke wedstrijd raak zal zijn.

De 400 en 800 m. waren met de sterke wind extra zware nummers geworden.
Ans 9 Bc:0-cJcy 9 Ineke en Lotty 9 we zullen vo or 7 juni duimen voor windstil weer.
En Ineke 9 dan zit er voor jou een clubrecord in.

.

.

.

Dan een saluut voor de nieuwelingen Willy (examenzorgen) en Hannelies,
die ondanks 9 dat z.e zaten te trillen in hun startblokken, goede races liepen.
De einduitslag van deze wedstrijd wasg 1 Sagitta
2 DEM
3 A-~modos
De totale stand is nug Sagitta, Ar::1Sterdam
Minerva 9 Rotterdam
ADli. 9 AE1sterdar:1
DEL'f, :Beverwijk
Hollandia, Rotterdam
Atmodes, Haarlem
Kor;-ieton 9 Arnhem
PSV 9 Eindhoven
GAC 5 Hilversum

18486
15855
15697
18486
16494
16315
15855
15826
15697
14371
117 42
10410

pnt.
pnt.
pnt.
pnt.
pnt.
pnt.
pnt.
pnto
pnt.
pnt.
pnt.
pnt.

Ria Ineke.

CON!P:8TITIE
Het is inr;iiddols al weer enige tijd geleden, dat er keihard geknokt werd
voor het eerste puntentotaal in de hoofdklassecompetitie. Het r esultaa t is de
T.C. bijzonder meegevallen, gezien de moeite, die zij hebben gehad omeo n ploeg
samen te stellen, en de onvoordelige·wind. Zoals jullie wel we ten, moeten we
bij d~ beste 2es verenigingen zien te komen o~ aan het eirid van dit seizoen te
mogen · meedoen aan cle P.J. bekerwedstri jclen. Op het rnor.1en-è ste.an we op de zesde
plaats en dat bevalt de T.C. niet. Er moet eon beter resultaat mogel ijk zijn
mGt dar:rui t voortvloe~nd ee n betere klassering 9 die de T.C~ de zekerheid goeft 9
dat Atmudes niet op de la2.tste competitieèlag nog gewipt kan worden. Bovendien
moet do ploeg op die P.J. aan de start kunnen verschijnen met eer.. zeker zelf--.
vertrouwen en met een overwicht aan ·:punten. In dit s·oort weclstri jden beïnvloed
je daar bij voorbaat de tegens-t;andors al mee . Voer nu de resultaten van de vorige ploeg naast die van de ploeg voc:r 7 juni korJen te staan, wi1 de T.C. eerst
nog iedere Atrnodin erop wijzen, dat het zonder moer een eer is om opgesteld te
worden ::_n oen dergelijke cluploog als die van AtLlodes. Verder is het duideli jk 9
dat je uitverkore n bene op grond van je prestaties en/of je vechtlustige eigenschappc.n.
Da1.,Tnaast zi j r1 er de goede oude getrouwen 9 waarop oen beroep wordt gedaan 9
die of : n hun eigen specialiteit zullen optreden of een :moeilijk nummer op zich
nemen, ·': aarvoor geen jongeren in aanmerking kor,1en i.v.r;i. hun jonge leGftijd.
De T.C" doelt hier in hot bijzonder op de 800 m. Zij vertrouwt erc: p, dat ieder
van ju~ :.ie die zichzel::' als 11 slachtciffer" van hot we els tri jdprogrararna beschouwt,
dit fe:: '"; ;: :.onder mekken accGptee:rt? speciaal met het oog op het moreel van de
ploeg. De ~1 .Cc I'Gke:rit op iede:::'een wat betreft de maximale prestaties 1 die straks
geleve r~.:. I'.loeten wortlen en wat de trainingsijvei' aangaat.
Hie:r ,J nclGr treft U aan de ploeg. van 15 nei me t haar prestaties en puntenhonorering, ter vergelijking goste1cl !laast de ploeg~ die 7 juni gaat prcberen dit
totaal uet zokcr 1000 punten ornhocg to brengen. Presteren jullie het~ dan staan
we op clo tweede plaats van de r anglijst" Verkocp je A van Atrnocles zo duur mogelijk.
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1 6 mei
--·__....--

7 Juni

80 M:, Horden
---3 .A.Pennarts
6 T.v.d.Klinkenberg
M•. sterk
-100 M.
---5 W,füarsman

12.2 sec. 862 pnt.
13.6
690

200 ]:I ~
-·-2 E.Joacim

JQ2_. I·L.
3 li.. Pennarts
4 B.v.Polen-

2.35.2.50.2

5 :L.Plugboe r

822 pnt. ( res. T.v.d.Kl.)

-

27.8 sec.
702 pnt.
25.6
- 878 pnt. (res.H.Besseling)

60.8 sec.-780 pnt.
-603
65.7

800 IfI:,
-----4 I.Boekhcu t

-

12 .8 sec. - 778 pnt.
( res. W. J':Iarsman)
12. 2
- 900

26.3 sec.-819 pnt.
28. 7
-639

5 WoMarsman
r:l[, Sterk

2 •.3 sec. - 848 pnt.

12 .5
13.5 sec.-649 pnt.
-518
14.3

6 IL Besseling
J.Goedernans
E.Joe,cim

Î

--722 pnt.
-570

60.- sec.
63.5

- 823
651

2.35
2.55

- 722 pnt.

pnt

-

(res. N.N.)

-

527 pnt. ( res. T.Beyen)

-

597 pnt.
597 pnt.

Ho~g3prinp_;0n

1.30 m" -597 pnt.
5 ]J.,S terk
6 Tev"cl.Klinkenberg L30
-597
,p
1 er U.L
,1
...L
H.Besseling)
1J . N" ( l'·T I"ul
~ •.~ &

·· 1 ójO rn.
1.30

~

Y.~E..ê_PJ'.'inge::!:

2 E.Joacim
4 B.v.Polen

5.48
5.08

-868 pnt.
-771

fJ.

5.70 m.
5.20 rn.

- 920 pnt.

-

pisc~s werpe n

801 pnt. (res.H.Besseling of
T.Beyen)

4 G.Hoenclerdos
5 J.Zwanenburg

32.13 m.-701 pnt.
28 40
-619

32.51 m. - 710 pnt.
28 . 49
- 621 prtt. · (res. T.Beyen)

.Speerwerpen
1 G.Versterre NCR
5 NI.Sterk
L"Plugboer

45.13 m.-940 pnt.
29. 75 -672

42 .49

0

27.50

Koge lstoter:
J':L den Ouden
G"Hoenclerclos

E1o

- 898 pnt.

-

628 pnt. ( res. J.Zwanenburg)

1o.50 m. - 750 pnt.
- 695 pnt. (res. G.Versterre).
9,76

4 x 100 m. 1e ploeg 50.8 sec.1596 pnt.
1Nilly 9 Betty 9 Lns 9 Ellen

48.8 sec.-1800 pnt.
Jos 9 MiGke 9 Ans 9 Ellen (res. Willy/
Bott;y).

4 z 100 m. 2e ploe g 53.- sec.
Hannelies 9 Hann:c9 Rina 9 lifieke

52.sec8 (1480 pnt.)
Hannelies 9 Hannie 9 Betty 9 Wi11y
(res. Rina/Janny).

Totaal

Totaal

15697 pn_!.

DEELJIJ1EE11JSTERS EN SUPPORTSTERS
WE VER~. 1' 3.illLlfü ONS VOOR DE VIEDSTRIJD OP 7 JUNI IN DE HAL VAN
HET STATION (VOORZIJDE) OM
10.45 UUR.

16668 pnt"

Eventuele ve randeringen~
200 m. Hannelies Lp.v. 1.J ieke
400 m. Mieke
i.p.v. Ans
Hoog
Ans
i.p.v~ N.N.
1

De Technische Commissie.
21

COMPETITIE ADA - OLYNIPIAPLEIN 9 AHISTERD.Al\11
AANWEZIG ZIJN

1T."4·5· UUR

7 JUNI

-

" .. " " . "

HAL STATION .. ···

AANVANG WEDSTRIJfü 2 UUR
DENK OM DE CLUBKLEDING

A/B TJ.IEISJES OPGELET
COMPETITIE A/B JEUGD - HAARLEm - ZATERDAG 19 JUNI - AANVANG 3 UUR.
Dit is de ' e e rste Competitiewedstrijd van d it seizoen A/B, waarin _
de volgende nummers worden verworktg 80 M.B. 9 100 M.A. 9 600 M.A.,
Ver A/B 9 Hoog A/B, Discus
Kogel A/B"
.

A/B,

Teneinde op de diverse nummers tot zc'n sterk mogelijke bezetting to komen, dienen wij op de trainingsavonden kleine selectiewedstrijden te houden voor d e v o lgende rneisjesg
80 M. B. Ine 9 Dina 9 ~Jieke , 11ar ga 9 Marian, Yvo nne
100 M.A. Rina, Merkje 9 Marty 9 Anneke
600 M.A. Hannelies 9 Tineke 9 Merkjè 9 Anne Hardebelt
Ver A/B Ine 9 Marg a 9 Rina.
Hoo g A/B Mieke 9 Els Beun, Tulie nie 9 Yvonne 9 Els Verhagen
Kogel A/B Marty, Elma , Coby ,
9 Els Verhagm 9 Wil v.LeBuwen
Di s cus A/B Coby 9 I ne 9 Marian? E l s 9 Elly 9 Elma 9 Anneke
. ,,~,
4 x 80 m. te kie z en ui t d e lo o psters e
",à.\-:· ~'t

uit.~

Op elk nummer komen 2 deelneerasters

--------

. , ' j
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ONDERLINGE WEDSTRIJD8N ZONDAG 20 JUNI A.S.
Ook de d a g der onderli nge w_e dstri ~ d e n n ade rt weer sne l. Dit maal vroeg
in h e t s eizoen, daar e r in se p t ember geen datum meer vrij was .
DE ZE WEDSTRIJD I S VOO# IEDEF.EEN
dus o ok v oor de ' n i e u welingen o Hi j s t aat bekend als de geze l l i gs t e weds t ri jd
van h e t jaa r e n j e be nt o nder :plooggo n o t .e no Ni e u we ling en, d it is juist oe n
r:1ooie ge l ege nhe id om v oo r h e t eer s t in Wo d stri j dv o r m uit t e k ome n. Schroom
niet e n goof j o op o De trai ne r s zull e n ~ll e nu mme rs door neme n 9 zor g du s ook 9
d a t j e ger egeld aanwez i g b ent.
· _' '
. \ \ .1 / 1 ! /
~

)}.i
1 \

.

. ,r<-_.

-

Verder is he t een g oede gewoonte 9 \
~ ?J #(\11), ~
", ·-, .
dat alle leden van te v oren een pri J' s , rnee:-' ~
·
~
-:
.
~
'
,
·
----7~
_1':/,
·- ,'}',_,
. .
~- ~·nemen9 zod a t we op de weds tri jdda g e on
._ ~ ·. 1 -.:·
:_, ~.p1
prachtige pri j~~ntafo l he'?b~no Niemand
\.~
V/-';Jj//f
gaat zon der pri JS naar huis .
o..;__ . \ .'-//.
\' ~~~

l(

f(di' )\

T!Ie n dient om 9 .30 uur op he t Pim J;lu l ie r spo r tpark a a nwezig te z ijn.
Lunchp a kket meenemen .
CLUBKOSTU'u1.1 I S VERPLICHT
dus gro e n Atmodesbroe1'je,wi t shirt p l us embleem rni dclenvo oro Broekje en embl eem
bij Wille mi e n v erkri jgbaar. Opgave voor deze wedstri jd bij Ri a I nek e .
J)ENK AftN J)E PRIJ ZEN •
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ER WORDT GEFLUISTERD.,•••• o. ,
Dato•••• de aankomende modinettësvan het atelier 9 waar Bcitt;Y 'ä1s leidster optreedt9 "stiklessen" kregen in de vorm van -"Atmodos" ,vlaggetjes.
Dat ••••• ze reuze in de smaak vielen en de meisjes bedankt ,werden,met de traditionele dropsliert.
Dat ••••• Hans bijna do jougdherberg uitgegooid werd wegens orde verstoren op de
slaapzaal 9 oodat hij 2 uur moest peuteren eer hij zijn dichtgenaaide
pyama open had.
Dat!•o~· _ we , vero11derstellen 9
Dat~····

dat de "Atmocles" lieverdjes hier meer van weten.

de orde bewaarsters op de slaapzaal zeGr actief waren 9

Dat ••••• het ene bestuurslid hot andere bestuurslid (Willemien en },T ineke) in haar
"kladden" greep.
Dat.o••• de ploem 9 ploemjenka met zoveel kracht gedanst werd 9
Dat •••• o muren weken 9 gordijnen omlaag kwamen en het niet veel scheelde 9 of we
waren met zijn allen in de slotgracht geploemd.
Dat ••••• Ria een kaartje in de bµs vond 9 dat ze een postpaket met strafport af
moest halen op de Baljuwslaan 9
Dat ••••• ze na voel moeite en pijn parkeren 9 een clubblad zonder postzegel in
ontvangst mocht nemen.
Dat ••••• tijdens de wedstrijd om de "Go~den Spike" 9 Ans en Betty op de baan een
11 gröte"
vondst hebben gedaan.
Datoe••• deze vondst tot hun grote verbazing bestond uit: een eentandig gebit.
Dat ••••• zij dit aan niemand kwijt konden 9 en
Dat ••••• zij dit toen maar ten eind~ raad in een closetpapiertje hebben gewikkeld en als gevonden voorwerp aan het wedstrijdsecretariaat hebben afgegeven met de mecledeling 9 dat z-e _iets "raars" hadden gE:)vonden.
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