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Haarden - Kachels - Kolen - OHe
(Landelijk erkend gasfitter)

J. Breeuwer
en Zn.
Rollandstraat 46 - Haarlem - Tel.: 31 67 26
Pijlslaan 15
- Haarlem - Tel.: 24 49 14

Landelijk erkend Gas- en Waterfitter
*Centrale verwarming
* Dakbedekkingen
* Sanitaire installaties
* Gashaarden
* Gasfornuizen - Geijsers
*Wasmachines - Vaatwasmachines
* Koelkasten
Haarlem - Gierstraat 31 - Tel. 312460 - 242065

DE VERFBRON N.V.
Specialist in :
* EXCLUSIEVE BEHANGSOOR TEN
*VERF - GLAS
*VENTILATOREN
*ZONWERING ENZ. ENZ.

15 speciaalzaken
Italiëlaan 149 - Telefoon 288005 - Botermarkt 48 - Telefoon 312938 - HAARLEM

Voor

TOURINGCARS

Gereserveerd voor

,,Hagtingius''
Drogisterijen

LEO KORS
HEEMSTEDE

Tel. 023-280999

PERSEUSSTRAAT 31
HAARLEM
TELEFOON 25 22 07
PLESMANPLEIN 3
HAARLEM
TELEFOON 26 20 66
WINKELCENTRUM- HOEFPLAN
ALKMAAR
TELEFOON 02200 - 2 08 63
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Officieel cluborgaan der H.D.A.V."ATIWDJ~S 11 • Kon. goedgekeurd 23 januari 1961 .
Secretaressez
Penningm.csse g
Girorekeningg
Redactie-adres g
Tokeningeng
Clubartsz

L.v.d.Vosse 9 Garonkokerskado 34 9 Haarlem.
W.H.y.Opzeeland-do Vos 9 Loidsevaart 502zw. 9 Haarlem. -Telz. 83295
No . 207689 t.n.v. Penningm. van Atmodes.
M.A.Ineko-dc Vos 9 Mr.J.Gorritszlaan 15' 9 Haarlem. Telg 60761.
II.Bolland
N.A. 0. v. d .Hoeven-1JVegonor Sleeswijk.

DAl\flES C1UJ3KAMPIOT::NSCHAPP::!:N T2 ROTTERDAM

Nog o ngeveGr eon week scheid_t 0::1.S van de bolangri jkste wedstrijd van. het
jaar 9 nl. do strijd c;n de "J?:rinses Jul i.c..nabokor 11 9 d. w, z. het clubkampioenschap
van Nederland in de hoofd.1-'.:lasse. Hat i s de eerste maal in ons 10-Jarig bestaan 9
dat wij mogen strijden in de hoogcto regionen om do zo fel begeerde trofee
en wij zijn er dan ook zeer trots op 9 dat wij tot de finalisten behoren.
In de voorronden zijn we tot een derde plaats gekomen achter Sagitta
en ADA 9 terwijl wij ~1.fin erva 9 :DEM en Bataven achter ons lieten. In de finale
vervallen de eerde:r behaalde punten on starten alle verenigingen met gelijke
kansen.
Mot do juiste wodstrijdinstellinó· en de ware vechtlust
dit betekent
"knokken" voer elke punt - zal onze ploeg ondanks de handicap 9 dat wij Ans
Pennarts 9 één van onze beste krachten, moe ten missen,
hoge ogen kunnen gooien.
Plooggenoton 9 leef naar dozo wed.strijd toe.
Supporters/sters 9 U hent ook belangrijk, door U beI~ l"Î~' .'\\--7 ~
langstelling geeft U onze meisjes de steun, die bij
~\\,..'l
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zo'n wedstrijd hoort. Dan met elkaar moe.ton .·i.ve tot
een goed resultaat kunnert kcrr.eno
.
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de hoogste eo:;~ en a l he8ft onze 1m;i ::.; jc,splc.eg nog
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niet do klasse van de da.mes:plosg 7 toch kunnen zij een
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eervolle plaats hc.len. Trouwens l18t de e lnemen aan zo'n wedstrijd heeft al haar
bekoring on men loei·t de juiste instGJ.ling voor clubwedstri jdcm kennen.
Op deze dag zullen E~_len en Mieke aan hot Ned. Kampioenschap Vijfkamp
te Vlaardingerè me :::doen, to:rvvi ~l (:Je n ~de in ploegje dames naar Den Haag zal gaan.
Ik wens jullie allemaal ~eel veel succes.
v
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Ria Ineke-de Vos.
voorzitster.

Nieuvvo led en~
Marian Augustin
Marijke Hazelze+,
Rita Nieuwenhuys
Anny Oostermeyor

î8.7 , 51
50

Loesje v.d.Pol
Yolando Ruseler
Tilly Ri jbrook
Marga Soomer

24.2.

23. -10"54

î7 .5. 47
2

10.7.
30. 6.
7 • 4n
4.5.

54
54
52
51

Evelien' Ulrich
Carla , Verdonk
Antoiriettö v.d.Water
Tina v.Wisse

1 .8. 51

John v.Wisse
Roelie Wijnoogst
Ida v.d.Zalrn

13.3. 51
30. 4. 53
27 4. 54

29 120 51
1.12.52
13.9. 51
0

0

Alle'.Ilaal hartelijk welkom als "A tmodin" en vvi j wensen jullie een prettige tijd
in onze vereniging.
Bedankt als lidg
Y.de Jong 9 L. de Jong 9 G.Pebesma 9 B.Sakkes 9 W.v.d.Pol 9 S.Schulz 9 I.Iviensen 9
K.Heupers 9 R.v.d.Kroft.9 LTerrneer-v.d.Linde en Lv.d.Ree.
Nieuwe donatrices g
R.v.d.Kroft 9 I.Termeer-v7d7Linde en I.v.d.Ree.
Trainingg .
Zomertraining tot en met 29 september.
Dinscl ag-en vrijdagavond alle ploegen op de Sintel baan - Pim Muliersportpark.
Jeugdploeg aanvang 7 uur
Wedstrijdploeg aanvang 7.15 uur
VJoensdagavondg wedstrijdploeg.
Ni euwelingen aan-.rang 7.30 uur.
1Nintertrainingg
]3I"Dnentraining9 ingaande 13 oktober- Wedstrijdploeg 3 november.
Woensdagavond Floraschool (bij de Wagenweg).
18-19 uur
Jeugd t/m 14 jaar
19--20.30 uur Wedstrijdploeg
20.30-21.30 u.Nieuwelingonploeg v/a 15 jaar.
Mocht er van de zijde der ouders voor do 15 jarigen bozwaron ZJ.Jn tegen het
laterG trainingsuur 9 dan is plaatsing naar de jeugdploeg moge lijk.
Bui ~-nt_;::-aining 9 ingaande 7 novomber - Wodstri jdploog 14 november.
Zondagmorgen c.r.o.s. van 10.15-11.15 uur.... Allo groepon.
We dienen . de volgende punten in acht te nemem
II ot vo :rk l odon diont alleen in do aangegeven ruimte te geschieden. 1:len hoort nog
nader waar dit zal zijn.
We vertrekken om 10 uur gezamenlijk naa r het CIOS 9 niemand begeeft zich dus vóór
dio tij è. op de weg. We houden rekening met de zondagsstilte en gedragen ons dus
rustig.
Niemand begeeft zich zonder leiding op het CIOS. Ben je te laat en is geen enkele ploeg meer te zien 9 dan zal je onverricht e rzake dienen terug te keren.
Je dient bij je ploeg te blijven 9 want word je alleen aangetroffon 9 dan krijg
je eon waarschuwing en na oen tweede waarschuwing word je geschorst.
Ben je door bepaalde omstandigheden je ploeg kwijtgeraakt 9 d~n dien jo je aan te
sluiten bij oen andere Atmodesploog. We gaan dus niet dwalen en zoeken op hot
CIOSo
We vertrokken weer gezamenlijk uit hot CIOS. Het is dus niemand toegestaan achter
te blijven.
We mogen ons nimmer in en om het huis begeven .
Het is verboden planten of bloemen te pluk.1'::en on zich bui t e n de paden te begeven.
Het lijkt
alles zeer plezierig
We zijn de
heid gesteld zijn om

wel erg streng 9 maar als j e je gewoon gedraagt 9 verloopt
en fijn.
CIOS-leiding he3l dankbaar, dat wij toch in do gelegen.,.
onze training normaal te doen verlopen.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op dinsdag 12 oktober 1965 zal onze jaarlijkse algemene ledenvergadering
plaa tsvindcmo Led,,en bovcm 17 jaar zijn stemgerechtigd en verplicht deze vergadering ij to wonen.
Houdt dus dozo datum vrij.
Convocatie met do agenda etc. worden toegezonden.

ATTENTIE
Er staan weer enige nieuwe adverteutics in ons clubblad. Met ·deze i:rikornsten bestrijden wij een gedeelte van de kosten voor ons orgaano Steunt jullie
op jo beurt do adverteerder .•
KOOPT DUS B!J DE ADVERTEERDERS

VAN DE ·PENNINGM8ESTERESSE
-De - contributie dient op de training :te worden voldaan. Kun jo door ziekte of andere redenen niet op dè trairiing korrion 9 even bollen 83295 o~ eon beri cht' je en hot wordt bij jo thuis opgehaa ld. Wil je per giro betalen 9 dan is dit
mogelijk door storting op gironumriior 207689 t.noVo "Ponningm. van Atmodes 11 9
Lei~sevaart 502 zw ., Haarlem~
Do contributie bedraagt ~
Welpen Fl. 1 7 - - per maar'id
llioi'?jos t/m 16 jaE.Lr Fl. 2 9 25 por maand (inschrijfgeld Fl. 2 9 50)
])amef3 v:anaf 17 jaar Fl. 3 9 25 per maand (inschrijfgeld Fl. 3 9 50) o

Atmodesbroekjo Fl. 3 7 - Spikeszakje Fl. 0 9 60
Embleem (wasbaar) Fl. 1 9 60
A voor op je trainingspak GRATIS

Verkrijgbaar bij Wil

v.Opzeeland~

Trainingspakkom groene trainingspakken met groon/wi tte wollen boorden
rriet 10% korting verkrijgbaar bij Gretha do Bruijn 9
TwiJndors1aan 9 Haarlem on NIHEK Sporting Goods, Rijksstraatweg 86g, Haarlem. -

TOTONIEUWS
Het nieuwe totojaar is ingegaan en het aantal deelnemers is
weer groter dan aan het begin van hot vorige seizoen. Hot aantal
kan echter nog veel groter worden 9 als alle le den maar meewerken.
EEN TÓTOKLANT DOOR ELK LID 9
BET'2;KENT EEN KAS WAL.R GELD INZIT"
Je wee.t .h et 9 onze poolseryièodionst haalt d.e
formulieren wekelijks op 9 g8 makkolijkor k an hot niót.
En weet je ook, dat je voor 3 nieuvve poolloden e en
fraai v0rzilvord atletiek-lepelt .je krijgt?
4

Doo jo bost 9 allo inlich tiY).gon 9 J:'Qgis:tr:a:ti _o _fq:rn1t,1;t._j,eron otc. zijn bij
hot Bostuur verkrijgbaar.
De Totocommissio.

PERSOlJALIA.
· : ·.

Verloofd:
Truus Verhoef heeft zich(in _ j~ni al) verloofd met Hans Knoop.
Truus en Hans, we wensen jullie beiden heel veel geluk en een prettige
verlovingstijd toe.
Ook Wil Marsman en Bert van He~ningen verloofden zich en wel
op 1 augustus. Ook jullie van harte proficiat en en een gelukk ige verlovingstijd toegewenst.
- - --- - --- ·
Geboren~

:De Heer en 11e7rouw Schoon-Klijn geven met
grote blijdschap kennis van de geboorte ~an hun
tweede dochtertje Carla.
·
-Luitjes, we zijh wel laat, maar het is van
har-Cegemeend: van alle bekende "Atmodinnen"
gefeliciteerd.
Getrouwd:
Een beeldige huwelijksaankondiging ontvingen w.e uit Zwitserland en wel van Tonny Bouman en Heinz Ruf, die op 7 augustus 'jl. in
het huwelijk zijn getreden te Aarau.
_. ·
'
/~-A
_ Adres van__ he_t echtpa~r Ruf-Bouman is:
~u·.\~"'1~~-:::;l!, ~
~ ~~
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Nesplenweg"'.,~~~~""~ /~r111.~~~ç~
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Beste Ton, onze kaart met feii~iiatie en handtekeningen kwam
zeker nog wel . op tijd hè ?
Van deze plaats, nogmaals hartelijk gefeliciteerd en heel veel
~eluk in je nieuwe vaderland.
Ve::;:'loofd ~
:Dineke Bultman en Kees Biere zijn van plan zich op 18 september te gaan verloven. :De receptie is van 2-4 uur~ Frans Halsplein 1 rd.
Lui, namens alle groen~witters, word je een feestelijke en
gelukkige dag en een fijne verlovingstijd toegewenst.
Ziekenhoekje:
·
Joke Lasschuit heeft een bijzonder lastige en pij n lijke operatie aan beide voeten moeten ondergaan. Vie·l tegen he Joke ? Gelukkig ben je weer zo'n beetje aan het trainen, van harte beterschap
hoor.
·
Marjan den Ouden heeft in het ziekenhuis gelegen voor het verwijderen van haar amandelen. Jammer, dat we de juiste tijd niet wis·ten Marjan (je zou me nog bellen), we hadden vast en zeker wat van
ons laten horen. Ook voor jou een spoeèl.j_g en al geheél herstel.
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Ellen Joacim en Mieke Sterk tobben al een poosje met diverse
blessures, terwijl ook Greet Versterre tijdelijk in de lappenmand
was. Op 29 augustus hebben we jullie echter weer aan het werk gezien met een behoorlijk portie vechtlust, zodat we hopen, dat die
narigheid voor jullie ook weer tot het verleden behoort.
Ans Pennarts, en in dit geval gaat lest
het geheel niet op, moest zo nodig
vakantie een been breken, en dat, terGerard nog zo op het hart hadden gedrukt
Ans te ~assen - competttie nietwaar ?
Gel,ukkig gaat alles nu prima, maar al is
- het nog zo'n tnooie breük, voorlopig 4ie je de
sintelbaan ' als toeschouwster en moet je al je
energie ,opsparen' voor het volgend seizoen.
Zielig voor jou, sneu voor "Atmodes".
Ans, vanaf deze plaats word je sterkte en
geduld toegewenst door bestq,ur en clu,bgenoten.
best in
in haar
wijl we
goed op

VIERING TIENJARIG BESTAAN
Wat bedoeld was als een gezellige bijeenkomst, groeide
tot enze grote verbazing en verrassing uit , tot een waar "Atmodes"feest. Het begon al zo gezellig,, bij het betreden van de "feestzaal'' werd het Bestuur meteen in de bloemetjes gezet, we kregen een
beeldige corsage opgespeld, een attentie van Mevrouw Ort.
Onze jeugd, die in groten getale was opgekomen, bezette reeds bijna alle aanwezige
~ - ~ 7 --.(\ (~
plaatsen, maar zocht spontaan een heenkomen
J o ~ t::... r"1 1'1\j èJ
op de vensterbanken om plaats te maken voor
Lf\.) LJ U
'.9, de ouderen.
~c:::i.Nadat Ria en ik voor onze 10-jarige bestuurs~ functies een bloemenhulde van de fam. Kools
dankbaar in ontvangst -mochten nemen, kon het
feest beginnen en onze voorzitster nam het
woord om in vogelvlucht de levensloop van
"Atmodes" met zijn ups en downs te schetsen
en ieder te bedanken, die eraan meegewerkt
heeft om onze verenigirig te maken wat zij nu
is: een gezonde, sportieve vereniging.
Vervolgens bood ze de genodigderi, het oprichtingsbestuur, de . aànwezige oprichtsters en
natuurlijk ook onze leden een jubileumaandenken aan nl. een paar miniatuur spikes, waarop
de ,datum en naam van onze vereniging, met de hand erop geschilderd
door Mevrouw en Ja.nny Zwanenburg.
Mevr. v.d.Hoeven, onze clu,barts, die na.tuurlijk ook aanwl!?zig
was bij haar "Atmödes" ' sprak op , haar bekende charmante wijze het
jubilerende bestuur toe en bbod een pracht van een wisselbeker aan,
die uitgereikt moet worden aan dat lid, dat het meeste voor de vereniging doet.
6

Hiermede was het offici~le gedeelte achter de rug en net wild en we ons te buiten gaan aan een heerlijk kopje koffie, toen . onze
aandacht · werd getrokken door twee zenuwachtige junioren - in club- .
kostuum uiteraard - die zich aarzelend in het feestgewoel wierpen,
resoluut voortgeduwd door Ans.
Het was Carla, die hoogrood gekleurd een gedicht ten gehore
bracht en Hillie, die twee beeldig opgemaakte
tinnen vaasjes met inscriptie droeg, die ze
keurig aan Ria en ondergetekende uitreikte,
terwijl · Betty, Lida en Mineke bedolven werden
onder een prachtig boeket bloemen. Tjonge,
het was me wel een verrassing hoor, we zaten
maar wat trots tussen de bloemetjes. Allemaal
heel hartelijk bedankt, je kunt ervan opaan,
dat we deze spontane geste van de leden bijzonder op prijs hebben gesteld.
Tot slot vertoonde Hans de 11 gecensureerde 11 film, die hij gemaakt heeft van ons s~tweekend te Heemskerk. Wat zal dat een werk
geweest zijn, muziek, gezang, niets ontbreekt eraan. Het is een
zonnig stukje 11 Atmodes"-geschiedenis geworden. We hebben zitten
gieren om onszelf, echte filmsterren zijn we nog niet ! !
Hans, mijn compliment voor dit meesterlijke stukje werk.
We rekenen erop, dat we het filmpje op onze jaarvergadering nogmaals
te zien zullen krijgen.
·
Het einde, is gauw verteld. Er werd ''gepoekeld" en "gepoekeld",
er kwaä1~rn foto's van man en kinderen op tafel en om 10 voor elf moesten we dames verzoeken het zaaltje te verlaten, geen nood, buiten
werd de conversatie voortgezet. Hoe lang, ach dat weet ik niet hoor,
wij zijn met onze bloemenhulde naar huis gegaan.
Wil van Opzeeland.

~--e~
BEDANKJE
Gaarne wil ik van deze gelegenheid ~ebruik maken om voor
het front van de vereniging alle medewerkers aan de Sportfilm
(onlangs vertoond op oDze lustrum bijeenkomst) hartelijk dank ~e zeggen
voor huh spontane medewerking.
Pa pie & Co .• heel hartelijk bedankt.
Willemien, je was grandioos in je rol, vooral je conversatietechniek
kwam er heel goed uit!
Verder deed je me denken aan Marlene Dietrich. Wat een .smile . zeg,
enorm.
Ja en dan kom ik bet laatst aan mijn technische staf. Tjonge,
wat klinkt dat zeg! Jullie werk is minder opvallend voor het publiek,
doch onmisbaar voor de filmproducent en daarom mogen jullie hier toch
wel even in het zonnetje worden gezet. Janny en Henk, heel _ hartelijk
bedankt voor jullie morele en daadwerkelijke steun. Wat hebben we
toch met zijn drietjes geploeterd om alles nog voor de lustrumavond
klaar te krijgen. Enfin, hij is er goed doorheen gekomen en daar
ging het toch om.
Verder wil ik al diegenen, die mij persoonlijk hebben geschreven, bedanken voor hun leuke reacties.
\>
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Hans Vlottes .\
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VAf:J HET · WEDSTRIJDFRONT
Wedstrijdagenda
11 September - Haarlem - A/B Jeugdmeerkamp
12 September - Rotterdam - Finale C1ubkampiocmschappen van Nederland
15 September - Amsterdam - .Avondwedstrijd
19 September - .Amsterdam - Meisjesclubkampioonscha:p van Nederland
19 September
Den Haag - Baanwedstrijden
19 September
Vlaardingen - Ned.Kampioenschappen Vijfkamp Dames
2/3 Oktober

1o Oktober

- Osnabrüok - Haarlomo
- 3 Districten ontmoetingo

UITNODIGINGEN
Ellen Joacim en Greet Versterre maakten afgelopcm weekend de.el uit van
de Nederlandse ploeg 9 die te Parijs do strijd zou aanbinden togen de Franse
ploeg. Ellen moest do Nederlandse kleuren hoog houden op do Vijfkamp on Greet
op het Sroerwerpen.
, Onze felicitaties voor deze verkiezing on voel succes.
Vpor 'do 3 Districten ontmoeting op 10 oktober hebben wij uitnodigingen
voor de Noordhollandse ploeg gekregen :Y:.?o_r _(}roet Verstorro-va.n Zelm, Ellen
Joacim-Ort on Mieke Sterk.
-----~~

In verband met de grote hoovoolhoid copy zijn wij genoodzaakt onderstaande verslagen kort te houden.

15 Mei Amsterdam - Jeugdwedstrijden
Door hot wegblijven van juryleden voor do diverse num~ers begon deze
wedstrijd drie kwartier later dan gepland ·waso Tevens ontbrak hot deze middag
aan goede voorlichting voor de jeugd.ige atletes. Normaal doet do ploegloidqr/
ster dit 9 maar deze moesto:rl" nu als jurylid fungeren i.v.m. hot reeds eerder ge~
noemde tekort aan juryleden.
Al met al een rommelige wedstrijd, die óón brok "Anti-propaganda" was.
De behaalde resultaten warcni
60 m. meisjes ])
1 L. Visser
8.5 soc.
J.Vink
9.- "
J.Soomer
9.2 Il
Verspringen M.C.
1 e groopi
17 M. ten Havo

3.21 m.

2e groep:
8 W.Divondal
21 ToZogwaart

·3 .21

Varsprin,gen M.D.
1 L.Visser
2 J .Vink
6 J.Soomor
17 N.Witmans
4 x 60 m. ~~.

3 .85 m.

4. 43 m.
4.27
3o97
3.53

C/D
2o in 34.j sec. met Janny Vink,
Nora Witmans, Joke Soomor on Locs
Visser.

Bijnummer: 60 ·m. Horden M.B.
10.7 s~c. (Nieuw B-record)
2 I" Jongert
11.9 Il
3 M.Lankhof
12. 6 Il
4 D.Kamphuis
8

22 MCI JBUGIJCOl"iPSTITIE - HAARLEM
D-Mo isjos
Cov.Polon
J .Soomo1·
Lo Visser
N.Witmans

Hoogspringen
0.95 m.

Verspringen

60 m.
10.5 SGC-o

3. 1 3 m.

8.9
809

1 15

3.90
4°39
3.60

100 1

4 x 60 m.1

0

37.8 soc.

L05

Totaalg 5559 pnt. { 6889).
C-Mc is jes
NJ:.Brouwe r
WoDivondal
Tu1.Zogwaart
Mo ten Havo
G.Incko

60 m.
8.9 soc.
9.3
9.9

Verspringen.

!_Ioogspringon

4o22
3.72

1 • 1 5 m.

3o39

1~1

9~6

3°34
3°44

L 15
1 10

9°4

Il1o

Î

0

15
5

4· X 60

illo g

35 o-

SOCo

0

I

Totaal: 6606 pnt. _(6965)
':f'usson he.akjos hot roods .oordor behaalde puntenaantal.

--~"
\
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-

.

.

.

'
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22 MGI NATIONALE WEDSTRIJDEN - LEIDEN
1 ÜÜ Mo

400 M. Do.Lo
Ans Ponnarts 6106 soc.

lJoAo

6 M. Sterk

12.8 soc • .

4 x 100 m.
Betty - Ans- l\f!ioko - Ellen 3o in 49. 4 soco

23 ME I REGIONA~E WEDSTRIJD - ~J'.!ISTERDAM
80 JiL M.B.
6 Do Kamphuis
I.Jongcrt
.]}.;v. Thiol
M.Lank:ho f
111. Wocmink
Hoogsprj__ngon M.Bo
5 r1I. V\T0cmink
7/8 EoBonn
I oJongort
-1 2 D. Kamphuis
16/17 rn. Larikhof

Kogelstoten M.A.
5 MoVo I t Hoff

9 013 m. NPR

1.35 m. NPR
L30 i'JPR

Kogelstoten rLB .
6 E.voThiel
12 E.Beun

9 .12 filrt NPR
7937 m.

l'-1.v. ' t Hoff

0

î 030 m.
L25 m. NPR
1
'

0

r- c:; Dlo
é. ./

14.1 soc.
tr'
Î 4o 4

NPR

23 MEI
J)iscuswo rpon D.C.
3 J.Zwanonburg

i-00 M.
Îilo f:.. o
A. Vfarnas

10.8 soc. NPR
10 .8 il
EPR
11.1
" NPR
i1 3
NPR
"
120 1 l!

REGIONAL:~ W~DSTR IJD

- WCRiiiE:RVEZR

Discuswerpen D.D.
1 A. J on.1zcr

26.89 m.

9.

30 • 41 m. Y! NPR

Hoogspringen D.D.
8 G. Hoenderdos
9 I.v.Valen

1 • 1 0 m.

1 00 M. D.D.
I.v.Valten

16.9· sec.

800 M. D.D.
1 T.Beyen

1 • 20 m.

3.00.2 !!

Kogelstoten D.C.
2 G.Hoenderdos
10.13 m.-

27 MEI NAT. INVITATIEWEDSTRIJDEN LISSE
100 M. D.A.

3-Ë:-J oac i_m

12.4 sec.

Verspringen D.A.
1 E.Joacim

5.66 m.

3 x 400 m.
Betty, Ans en Mieke 2e in 2.04.4

ö.0 MEI ·C/D JUl'UORENWEDSTRIJD - BEVERWIJK

Tijdens deze wedstrijd behaalde Loes Visser na een enerverend
gevecht met T. Lesterhui.s van Sagi tta, een prachtige overwinning op
het nummer verspringen met een ·afstand van 4. 69 m. ·Dit betekent een
nieuw clubrecord. Van harte Loes !
Verder lof voor de gehele ploeg, de meesten van jullie verbeterden je persoonlijke records, zodat we met voldoening terug kunnen zien
naar deze wedstrijd.
De uitslagen waren:
60 m. M.D ..

2L. Visser

8.5 sec. (8.4 s. in halve finale)
9. 2 -- .ll..
9. 6 !!.
~09gspringeh M.D.
1 J.Soomer
1.30 m.
:Y ~ rspringen M.~.
5 N.Witmans
1.20 m.
l _L_ Vi.sse:r..
4.69 m.
17 C.v.Polen
3 . 1 1 ·ID.
4 x 60 m.: 3e in 39.3 sec.
J.Soomer
-N. Wi tmans

60 m. M.C.
FC-.Brouwer
W.Divendal
M. ten Have G. Ineke
T. Zegwaart .

8.5 sec. NPR
9.2 "
"
Il
9.3 "
Il
8.9 Il
Il
9.4 "

KC?g s;lstoten_Q
C Hogenes

7.51 m.

;tioogspringen M.C.
10 'vf .Divendal
1 1 T, Zegwaart .

1 • 1 5 m~
1 • 1 5 m.

Vers12ringen M. C.
7 M.Brouwer
13 G.Ineke
22 M. ten Have
29 C.Hogenes

4.43
3.95
3.49
2.96

4 x 60 m.: 3e in 39.3 sec. (fout_ieve v-zissel).
10

m.
m.
m.
m.

. 30' MEI REGIONALE "WEDSTRIJD - LEIDEN
80

1 00 ni. r1 ~ A."
4 A.Warnas
5 T.v.d.Klinkenb.

. . . ·-·· ·-- ·--·· ---- ·
10.7 sec. NPR "! !

n. r1.B.

-. - -·- - -·- - -· -·--~-"

"5-·:r:J o-ngert
6 N"Xramrner
D.Kamphuis
1 , B a,Lik erna

10.7
10.7
11 • 7

1 ?

NPR
NPR

Il
fl

200 m. D.D.
H. Bes s ·ê~F:Ln:k

1 1

·• .. yersprir~n M.A •.
3 A. \rlari':las
Y~;Qri1'.1_~g

4 · JVI.Krammer
I.Jong ert
M.Lankhof

=

11

= _2_1_f2..._P.Q.h.
24 8 5-- pnt ..

s pringen M.J) • .· . . ·..
L. Viss er
""4:"36 m.
= 587 pnt ,
J. ' J ircl;: ·
3.83 m.
= 442 pnt.
J.Soome:c
4.05 m.
= 503 pnt,
N . VIi t:nans
3 . 5 5 ·m-. · -·· -_._· .:_3_S_1_:"2!.l.i!.:·
~Te ::-

Totaal

9.6 sec.

9.4

M.J3_:_

4 ~45 m.
4.39
4 .J6

]loo,g_ST;!!'J n_gen I~.]).
L.Visser
1. 30
J.Vink
1 • 15
J.Soorner
1 .25
N.Witrn3.n s
.1. 20
·T:otaal

.6 8 5 · pnt.
66Tpnt:
615 P.nt.

"

'.:e otaal

M.t '.J n Have
G. I '1 eke

4.67 m. NPR

NPR

JEUGDCOMPETITIE - BEVERWIJK

8.6 .sec.=
8.c( 11
=

9. Î
9. 5

1 • 30
1 • 30
·1 .-20 - . --· ...

FI7ogs12riqg_en rL A._
·-·- - -7- 8 --T .v.d.Klinkenb.1.31 m.

60 :n. M.D.

VI . D ~. ve~dal

D.D.

2;3· H.Besselink
4/5 J.Zwanenburg
7
G.Hoenderdos

§.E.c_er;Jerpen D.D.
:2 l~ .l' e nnarts
26.65 rnè NP.R
5 G . Roen.derd os ·" · 25. 64 m.
G ,T .Zwanenburg
·25 .43 m.

60--lT. M.C.
T.Z s gwaa.rt

1.35 m.

~~~ngen

Kot=:elstoten D.C.
·1-ö'::J-i'oenderd os
10. 34 m. NPR

·-· 9.9 •6

NPR !

D.C.

2 · B-.v.--Pe-lBn

Ko{"elstoten M.B.
T1-L . Ramke nia
8 • 01 m,

J.Vink
,T. 8 -J omer
N.W itmans

.tL .

28.7 sec.

HoogsJ2_I_'in~en

Di f.?,_ous,werp.en D.D .•
7 B .v.Polen
24.- m.

.s .·,;~:ss er

13 . 8

1 '

Il

1 oc TIL D. B.
iC'P8 n-;1arts
- ,12.9 s e c.B. v. Polen- . :~ ::.. .- . .. · · ·1 3·;, ·=·"·--u .... :..: ·

2. JUNI

13.6 sec. NPR

Il

!f

"

Totaal

4 x .60 m. :
,,

35~1

.. •

.• _

2198 pn t .

597 pht.
390 JElUt
532 · pnt.
462 î>nt ~
1981 pnt.

sec. = 1296 pnt···

.

T.Zegwaart
W.DiYend al
. Jl'l.. ten Have
G.Ineke

M.C.
l. 15
1 . 20
1 • 15
1 . 20
Totaal

11

=
=
=

' :

Hoog_~_:i;ingen

= 518 pnt.
= 598 ''
1'

=

T o taal : 7 6 5 5 · p n t .
Hierm ede hebben we ons vaster
in de kop vart de ranglijst van
de D-meisjes ·genesteld.
Keur ig werk, meisjes !

1893 pnt.

= 533
~ ?.3:.2 __11_

m.

m. =
m. =
m. =
rµ. =

390 pnt.

462
390
462

tl
ff

Il

1704 pnt.

JEUGD -JNTERLANDWEDSTRIJD NEDERLAND - FRANKRIJK 2 8 .AUG.
In het kader van ons tienjarig bestaan 9 organiseerden wij in opdracht van do K.N.A.U. 9 de bovengenoemde ontmoeting. · Hot betrof niet alleen
de wod.strijd 9 doch ook hot verblijf van do Franse ploeg 9 dat van Zaterdag tot
Maandag zou duren•
Do organisatio-,commissio Ria 9 Hans 9 Lida 9 Ton on ondergotekondo
hadden niets aan het toeval ovorgolaten 9 de Bilt voorspelde~ luchtige kleding
mot voel notwork 9 dus wat kon ons gebeuren? Ca. kwart over vieren werden do
Franse gasten door do Hoor Moorman namens do K.N.A.U. welkom gohèton 9 waarna
hot gezelschap in pijlsnelle vaart mot do bus van Kors Vogelonzangwaarts ging 9
naar hot loken-instituut 11 KRUISVAARDERS VAN SINT JAN" 9 alwaar zij zeer gastvrij
worden ontvangen.
Hot onderkomen viel zoor in do smaa~ want iodoroon had oen
eigen gozolligo kamer 9 er waren douchos 9 'n vrolijke eet- rn rocreatiozaal 9 'n
mooi aangelogd0 tuin on boevendion eon prima keuken.
1 s .Avonds troffen w9 elkaar woor bij het Frans Halsmusoum 9 waar
de officiolÖ ontvangst zou p1áàfavino.0n. Nadat do Haarlemse Bloemonmois jes allo
aanwezigen mot oen corsage haddeh verrast- oen geste die vooral door de Fransen
zoor word gewaardeerd - heette . do Hoor Baard 9 directeur van het musoum 9 mot eon
charmante spooch officials on atletes namens hot Gomoonto Bestuur hartelijk welkom in Haa,rl<)m 9 waarna öon ;rondgang door hot museum volgde.

Do Zondag word begonnen mot con autobustocht door Konnomorland 9
waarvan ui toraard hot bezoek aan Zandvoort hot moost g~waar.doord word. Hot was
helaas con kort bozook: 9 aangezien do wodstri jd. roods om twoo uur zou beginnen
on ieder tijdig op do sintelbaan aanwezig diende to zijn.
Ovor do sin tol baan gosprokon 9 do aanb,l ik ervan dood ons mot do
ogon knipperen!! Rondom ~ hot ereschavot stondonklourigo bloembakken 9 -alsmede
vlaggc.n opgostold. Do grasrna t was keurig vorzorgd 9 over.a l wappordon vlaggon 9
helderwitte krijtlijnon 9 kortom hot gohool zag or foostolijk on verzorgd uit • .
En dan to bedenken dat çon lokale bui van twoo uur (in Amsterdam is goon druppel
govallon9 hob ik mo laton vortollon) allo witte lijnen volledig had. uitgewist.
Toon hot om 10 uur droog word 9 konden do torroinmoosto.rs woor opnieuw beginnen.
Dat do jongens in ti'jdnood kwamen konclon wo op onze vingers na tollon 9 maar all os
kwam - zij hot ton kosto van monig zwootdruppoltjo - keurig op tijd klaar.
Hulde aan do bohoordors van do sintelbaan!!
Om procios twoo uur bogon do opmars dor ploegen. Tineke on Tinoko 9
dio als vlaggendraagsters fungoordcn dodon hot kourig 9 zodat ook hot dofiló
stijlvol verliep. Persoonlijk vond ik hot jarnmor 9 dat do Nodorlandso ploog zich
in trainingspak aan hot publiek voorst oldo 9 do "Mariannos" in hot kort, maakten
con voel pittiger indruk. ])at die indruk ni et vorkoord was bowoos do uitslagg
do Ncdorlandso mois jes loden con ~o:qüottorondo no dor laag van ,67 togon 39 puntpn.
Voor hot talrijke publiek was hot jammor 9 dat hot krachtsverschil zo groot was 9
want na con half u;u.r was do spanning or volkomen uit. Do stooplo-chaso races
voor sonioron _on junioren om hot kampioenschap van Nodorland waren wol atractiof.
Do wodstri jd vorliop overigens op do, minuut 9 1 n complimmt voor do organisatrico
Ria Inoko 9 do wodstr,i jdloici8r do · Hoo,r Moorman on zijn assisto.nt clo Hoor do Zwager 9
do juryleden· die all.o n hun taak vlot ui tvoerdon. Do Hoor Jutt_o Jr. toonde zich
oon waar microfonist 9 duidelijk annoncoordo hij do nummors 9 zodat hot publiek
van minuut tot minuut op do hoogte bJeof vo.n do pre staties.
Vermeld dio·nt to wordon 9 dat do vaantjes dio "il:TMODES" voor olko
doolnoomstor beschikbaar stoldo 9 vervaardigd waron door Gora~d Honkoop 9 Iijn
gedaan Gerard!! ·
·Hot Banket dat bïj Rost. Brinkmann gehouden word 9 bracht ons om
·zos uur woer bijeen en vorliop zoor goanimoo rd 7 hoowol or van"vorbroodoring 11
dor ploogon goon sprake was 9 daarvoo~ 2was do Tae,lbarrióro to groot!

• ;i Avonds om plmo 8 uur stapte hot groots to dool van hot gezelschap
woor in do bus, ·om con kort bezoek aan Amsterdam to ·brongen, waarvan do rondvaart
d c: oi:- clo verlichte grachten hot hoogtepunt was. Eon wandeling door hot centrum van
do stad rondde hot gohool af.
Maandagmorgen was do goholo organisatie-commissie o:p hot station prosontcom~loot mot lunchpakketten on sinaasappelen- om onze gasten uit to zwaaien~

Als laatste verrassing kregen do atletes on officials con doos Drostoflikkon aangeboden - 'n attontio ván do Fa. Droste - on terwijl hot gezang van do
groep langzaam v e rstomde on do trein nog maar con klein stipje was 9 zijn wij do
trap:1c n afgostrom:polcLlinea r6cta do snack-bar in~ waar Hans ons op oen kopje koffie
tractcordo.
Do organisatie van onzo oorsto intornationalo ontmoeting was ton einde
on. v10 kunnen or mot gepast trots op terugzien.
WIL.
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ATMbDES.

Nieuwe clubrocords van Betty v. Polen o:p do 800 M. on
Groot Hoendordos op t_ot discuswerpen.

----------------~

In dozo wedstrijd konden WlJ ons puntenaantal mot maar liefst 1535 punten
verhogen on nestelde ons veilig op do dorde plaats on 't is niemand gelukt ons
voorbij to komcin.
Alles lukte. it Woor was good. Do homogeniteit in do ploeg was geweldig! !
Do supportorscháro rouzo enthousiast. 11..llomaal factoren die ontzettend belangrijk
s i jn.
Allo on op do 400 M. on spoorwG:tpon natoordon wij vorlios t.o.v. 16 Moi.
On èco overige · nuLli11or~ \rvas. i tvdnet ' wat do klok sloeg. Vooral op do 100 M. door
~ li okc on Jos word oen winst geboekt van 530 pnt. Ans on Marina bezorgde do pioog
307 pnt" moor op hot hoogspringen, torw;i. jl Betty on Inoko op do 800 Tul. formidabel
voor do dag kwamen on240 pnto ' moor in wacht sloopte. Voor Betty botokondo do
2 min. 29ol soc. con nioû.iiv clubrecord. Cok Groot Hoondordos vostigclo'- mot do rondo
2 chijf oon nieuw clubrecord. Zo liot 35.56 Me opmotono
Gofolici toord clamos ! 1
Vnorui -Cgang toonde ook Tinoko Vod. Klinkonborg op do hordon o 1 t Kan nog sneller
Tinoko.
Ui tslagorn
ë êlJ.,~:ï~ordon
200 NL
l E.Joa cim
12.2 M.Stork
NPR 25.932
890
1602
"l- To \;- . d .Klinkonb. 13.4
712 NPR5 W. Mars man J\J-rR 2801
681
1613
verspringen
~<_:·gc:~s toto!'.2
3 M. d tm Ouden
782
10.95
1 E.Jo3.cim
941
5.79
5' G. :l ooYJ.dordos
10.34
1520
738
2 B.v.Polon
837
1778
5.35
J:JO 'JT.
800 M.
12.3
879
3 B.v.Polon
2.29.i. NCR 788
L~. J . Goodornans
12.6
818
1697
4 I.Bookhout
2.32,.9 NPR 744
1532
t oer ·.··1.
discusworpen
l A.Ponnarts
800
60.3
2 G.Hoondordos
35.56 NCR 775
6 T. ~'.o yon
6802
3 J.Zwanonburg
527
1327
638
29024
1411
4 x 100 M.
b_ ~; g ': J&:...~~1go n
3 A. :..' onna rts
780
1.45
ATM. I 2o 48. 7 Jos-Mioko-Ans-Ellon 1811
4 ~1I. 2'1 ; J_ior
721 NPR1501
1.40
LTM.II
53 .3 Hannolios-Hanny-Rina-Botty
Spoo:i:·:·mrpon
TOTAAL 17232 punten.
3 G. Vo rstorro
39.10
841
BO- M
MoKr ammor
ll.- E.v.Thiol
llol
--. I.Jongcrt
6 L.I'lugboor
26cl2
599
1440
ll.- Y.v.d.Korkh. 11.5
D.Kamphuis
11.1 M.Lankhof
11.9
13
E.Beun
12 ··-

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN
I. ·r., ] ·:::c~ .

-·--·-

1.-.rr.TSTRIJ1;-·

. -- -

·

.,

____{i:"

. ....... ".. •. "- .cz...... " ... -

E.Joacira
.A.Ponn2rts
B.v.Polon
GoHocn.dordos-è
Je Zwanenburg
T.Boyon
I.Boclóout

·r;- ~ r:

"_j~
,

../~":

,_

12.5
13
13. 4
l) o2
u-·

J_ L} o -·

Mo7
13J3

vors pr.
- 5.79
5.14
5.06

-

2'.)

JUNio

hoogs pr.
1.47
L42
i.]2
1:22
1.1.2
1.22
1..22

discusw.
24.13
26.84
23.98
30.10
27. 69
21.85
19.59

spoorw.
20.17
27.96
22. 2·4
24_. 7•7
25.83
19.65
11.94

kogolst.
lQ.88
9.96
7.35
10.68
7 .43
7.02
6.8.9

pnt.
4343
4201
3587
3379
3176
2998
2870 .

· 4o 53

i:30
1.40
1.30
i:20

.3.80
4.18
4.05
3.98
4.06
4.02
. .4.35

L30
1.30
1.30
1.20
1.20
1.20

25.96
18.-80
17 :16
20:76
22.75
i6a3
18.96
16.26
15.22
19.22
14.32
20.16

23.95
20.43
22.20
12.28
17 .56
15.83
11.59
7.29
10.45
ong.
14.49
15.37

8.56
7.83
6.90
8 ~35
7.30
6.72
8.28
9.65
. 8.44
8.51
6.26
8.46

3582
3360
3095
2886
2803
2784
2755
2724
2618
2550
2547

2l~ll

7. 71
5.89
6.62
5.41
5.80

2719
2087
1987
1931
1582

8.18
7 .53

7.51
7.54
6.87
5.79

2987
2963
2752
2739
2502
2436
2428
2425
2026
1748

8 .·96
8.·21
7 .·09
7.57
6.57
6.20
6'.27
5.61
5.50
4.77

2484
2223
2174
1866
1575
1527
1247
1132
1125
1017

4.08
4o27
4.65
4~69

MEISJES
- -- WEDSTRIJ:DPL.~G AfB~} QQ_l6.0 NL. .
I.Jongort
]LK:rahlmor
H.v"Giffon

lL··lL '2

l3o9
l~ .• 3
Mo L?.ri..khof
11.6
Y.v.doKorkhof 1L5
T.v.d,K1inkonbol ,i" 7
MoVo: t Hoff
14"-:O.Kamphuis
11.3
E.v., Thiol
11.2
R.M.i.oa
14< 2
M.T:.:cmp

fi_. Warn'.1 s

DAI/iE;S·-Y:IEUWELINGE!J .
100 r1I.
15 03 L.Jans on
Lv,va::_on
15,2
J .v.c~" Vosso
160 -·
L.Dokkoi~
15-5
E ov" \'Jolfforon 1602

4c48
4.56
4~39

3.98
3.84
3.70
3.86
3o44

MEISJ33 NIEffiVELINGEN A/B,
.~QQZ8ö M.
CoVoldt
1L7
4o08
M. v, G:i. ::'fon
1 4 ,9
4.33
1 o H2nlr:0Da
12o2
4.• 14

1~20

1.20
1.15

18.83
13066
·.19.30
17.89
15.56

1.---

12.90
20.39 .
14~39

15'.71

.

1354 ~-

- - --- ··

~,i ') Vloo 11 ·.L:. ~k

1 -1
L
.•. .L. 0

:r;:: "Boun

12-3
12.7

l l'.• 5

3,.66
. 3.48
·4 , tll

11.7

3~93

L,.,vo c::.. .:E;on1

GoSc::iulz
v.r.v.Loouwon
E:,S ::-io2-1cns

G<K::- oos o

___
__D
11F.ISJ"G3
,

Thr. Sno~_ lons
!l

~-

..L U _., ... ~

t:..

1 ")

_!._ LIJ '-'

3o8 4
3"9 4

19.72
16.57
16.42
16.30
17.85
18.56
15.33
19.65
17.78
13.25

1~40

1.20
1.35
1.25
1.15
1.15
1.25
1.05
1.10

23 .• 07"
19.81
20.13
ll.3Ö
14.• 75
.1 8. 79
9.26

-----

12.37
6.37

8.19
6.84
7 .34

8 .19

___..,

L.Vis sor
J. V:~nk .
J , Soono:r
N. WitBans
To :::::.i-i tonic
G. \ïi :::;sor
Cov., Polon
J, v. 1111:,iol
L

-

4~28 ' .

1.20

I1fl:o ~1 · o ::·.

60 l'f! ,o

-8~6 ~
·::i

u

(~

~

'.

9 ." .
';/ e

;

9 ,,4
0
/

..,

,_ .)

10,.3
J.Oo2

s :'.S

10,j

4,29
3 a8Ó
3.98
3.87
3.86
3o46
3.25
3.51
,3. 25
3-31.

l.30
1.25
1.30
Ll5
1 .--L05
J......'.-

0.80
0.90
0.90

14

welp

vorvolg uitslagen ondorl.wodstrijdon.
MEISJES Do
60 M.
vors Er.•
3 •.08 '
LeKloin
9.8
C,Wissonburg
10 •.6
2.,97
H.Opstal
2.85
11.5
12.5 ,
2.,71
A.Joustra

' '

MEISJES

}j.oogspr.
·0-.90
o_.90
0.80
l<i05

kogolst.
4.83
4.32
6.08
5.04

c•. '

Vv. Di vo ndal

M.Brouwor
G.Inoko
B.v.d.Roo
M.ton Havo
T.Zogwaart
S.Schulz
C.Hogonos
I.v.do Zalm

9.1
8.6
9.2
9.6
9 •. 6
9.6
10.10.8
10 •. -

4.17
4.'09
3.71
4.02
3.42
3._90
3.35
2.99
3.89

l '.30
1.20
1.20
1.15
L20
1.20
1.15
··.Oo80
1.--

wolp

2214
2207
2155
'2022
1795
1778
1608
1106
1073

7.14
7.87
9.89
8. 77
7.26
5.57
6.71
8.02

HAARLEMSE KAMPIOENSCHAPPEN.

pnt.
1012
819
799
764

Rogon!

.Rogon! .. Rogon!

16 JillJI.

c·'1. ...:T,., J11"·- Ba
~ - - - ~--

1 LJongort
2 D.Kamphu.is
3 M.Krammor
4 E.v.Thiol
5,- J\K.Lankhof
0 Y.v.d.Korkhof
W.Loouwcn
C.Vcldt
M.Woonink
vorspringon M.B.
1 1![. Krammer
2 I.Jongort
4 D.Kar.rphuis
5 M. Lari.khof
6 Y.v.d.Korkhof
7 E.Boun
9 M. Wc onink

vorspringon ·DaCTos.
1 E.Joacim
5.51
2 A.Ponnarts
5.09
ll.4. 70
5 T.Boyon
6 B.v.Polon
11.2
4.52
ll.}
3.94
7 M. Muller
kogolstoton M.A.
11. 4
2 ~!i .v. 1 t Hoff
11.'7
9.10
11.8
4 .A. Warnas
8.94
12.- NPR 5 E.Snollons. '
7.38
100 M. M. A.
2 lfi.Vo 1 t Hoff
13.7
4.43
13. 7
4.35
3 R.Mica
4 AóWarnas
4.18
14.400 M.Damos
4·--'
60. 6
1 M.Stork
3.81
2 A.Ponnarts
61.5
3.64
3 B.v.Pol on "
66.5
3.48
4 L.Plugboor
69.8
73 •.,,.
5 H.Bossolink
10.·8
10.B

discuswerpen dames.
1 G~Hoondordos
34.03
28.06
2 J.Zwanonburg
26.95
3 L.Plugboor
23.63
4 G.Bootsma
21.97
5 T.Boyon
kogolstoton M.B.
1 E.v.Thiol
9.10
NPR 2 C.Voldt
8.93
4 M.Lankhof
8. 49
8.07
5 E.Boun
NPR 6 I.Jongort
8.07
NPR 7 L.v.d.Eóm
8.07
7.47
9 W.v.Loouwon
100 M.Damos
'
1 E.Joacim
12.2
2 M.Stork
12.6
'
vorspringon moisjos A.
'
4. 3.i2
3 A.Warnas

23 JUNI
200 Modamos
80 ·M.hordon dames .
1 rn.stork
1 A.Ponnarts
12.7
26.2 A.Pcnnarts
26.6
3 T.v.d.Klinkonborgl4.6
3 B.v.Polon
28.4 H.Bossolink
15.4 H.Bossolink
kogolst oton damos
28.9
1 M.don Ouden
10.86 .
5 H.v.Giffon
29.2
hoogspringen dames
2 G.Hoondordos 10.72 !
i.4'0
2 A.Ponnarts
4 M.Stork
9.52
1.3·0
3 B.v.Polon
5 L.Plugboor
9.-4 H.Bossolink
6 G.Vorstorro
8.67 NPR
1.30
1.2·0
5 T.Boyon
8 G.Bootsma
7.88 _NPR
s poorworpon dames
vorv.spoorw.
y-GoVorstorro
· 38.33
6 G.Bootsma
25.10
2 M.Stork
30.63 NPR 7 T.Boyon
20. 70
4 L.Plugboor
26.57 NPR 8 M.don Oudon
16.31
5 GoHoondordos
26.01
15

discusworpen Mo A.
2 A. Warnas
-- 20.81
3 E.Snollons
19.92
4 M.v't Hoff
16.50
discusworpon M.B.
1 E.v.Thiol
24.17 NPR
2 I oJongort
21.10
3 ]LL_ankhof
18 .48
4 C.Voldt
16.57
5 M.Krammor
15.33
hoogspringen M.II..
3 T.v.d.Klinkonborg 1.30
4 M.v. 1 t Hoff
1.25
7 A. Vifarnas
1.20

:'lOOJ_;S V'ingen
J_ lil, K:':'e,DI::ier
2 M" Weenink.
3 C~~ Volclt

L35
1.30
1.25
1.25

5
6
7

Y"v.d.Ker.khof
MoLankhof ·
L 'Jo ngort
8 E.v.Thiel

NIEUW CLUBR:iBCORD 4
11. x 100 M. ])aoes

.:::~~-~y

·-~c

Il

2e

"

209-;_00--80-60
..LO

·1

Il

2e

"

1.15

200 r11. DAMES.

le ATMODES I 49.6
Il
2e
I I 53.7
Il
le
I 1.46.2
Il
I I 1. 56. 7
3o

lG

9 L.Ràr.lk:om
1.25
1.20
l.; 20-· - ,.__ ·· --1. 20

J: 43·I I .44.4

Jos-Ans-Mioke-Ellen
Willy..,,.Hanny-Betty-Rina
Nfieko-Ans-Botty...;-B llon· NOR
Jos·-Willy-Hanny-Hanno1ios
Ino-Ili na- llii okó- Ri na
jnneke-1/Iarian-Yvonno-Elma _

I J5c5
II 58.J

Niieke-J3etty-Jos-Ellon
.Ans-Wil ly--·Hanne li e s-Arinok9

HAARLENI 2 JEUGDCOîi11PE TITIEWBDSTRIJD A-B

19 JUNI.

..... ·.

m.

600 l\iloMoJ\.c
--·--H.v,Gif:en
1.49.4 NPR! !
I' ;) :rc ~~-11)l1ui s
T.v,cl .Klinkenp.Ç"00.5 .
1C' ~.L I,I.A .
versy_!-'irtgon.-M.
Ï.1:r -=J-";-t Hoff
14.J
4 A.V\Tarnél.s
4~71 ! !NPR .
13~8 ! !
5 LJ'ongè"rt
4~ 67 -! ï
ETNDUIT2Ll\.Gg
Q..'2_'.:'.fI.~1?.!'ingen M.
3:~' JÜ).i\_ : --·- -~~ ~1::0 Krar,1r.mr
1. 40
ll. 492 pnt.
4 Y.v.cl.Korkhof 1.30
2 f\.TMQDES
9.804
L1_ x 30 NI.
3 I,YCTJ.R.GUS
9.004
~ e '~-9 o 3
Anneke-Dina-Ino.,-J!Jioke4 IlEl\I[
8~944
5.420
5. SUQMI ·

discusworpen
"6I:J-ongort
9 C.Voldt
kog61st "NL- M.v. 1 t Roff :
E.v. Thiol

::o

Hoogspringen Nl.C . W.Di;vonclal
1.30 NPR
G.Inoko
1.20
M. Brol:wr
1 ~ 20
T.Zogwaart
l.15
kogel_~9ten M. C •.
C .Hogonos lOe 7. 96.
Verspringen Ni.D.
40:-L Visser 4. 20
J.Sooaer
3.90
J.Vink
3.85
N. Wi tr.mns 3 .81
C.v.Polen 3"43 NPR

llo2
11.2

1: )

- - -- --- -~·

·,7 . D.i. vond.al

5o

M" s::-.~ou':JO:r

8"4
8.6

r:- r. ~11 rJ }<:O

8~9

C ~ IIoc o nos
i'iO ~\:l o ]\1!. D •

gt.

8.6 NPR
8 CrO l:~1C ~-C'

8.4
809

iL \jVj_ -'cr:v:è::CS

gt.

C"-li- :?o lon

gt_.

~~- .:c~ t ~-- -~~1I ~ _C/ TJ_
~;_c:

3o

21.88

' ,,

--

Iil-Co
···-··- - - - -

;_;- to

23.13

'.

1'11 ~ ICr a.rnrao r
D "Kar:i~'hui s
'! ,v.,d" I~o rkhö'f
C, Volclt
G.Kroçso
-~.c 1 2,i::cSo f

10.9
lL11.- NPR
11.1 NPR
gt.
11 ~ 7
Ro o ~sp ringon M.B.
~~~i~ Kr-$,nm8r -~·
40
C.Vo ldt
1.30 NPR
M. Vh:::mink
1. 30
Y ., v" cl. :~orkhofi. 30

\_'l'I·i'.lODES II M~ rj~on:-Willy-·Giny-·1' :i.11y
1'
I Jokc-·1'fora-Janny-LocE1

1:-

c
D

r.,Iar5. an·-Yvo nno-lh n~".: ·- ~~i o:.\.e

27 j UJ'H (BAANWEDSTR IJDEN geen Uitslagen cmtvangon,;
( RO'l11l 1ERDt'i.ï\fI
}, 6

Vers2ringen M.C.
T.Zegwaart
3.65 IJl:•.
W.Divendal
4.25 m.
M.ten Have
3.57 m.
G.Ineke
3.85 m.
Totaal

4 x 60

3_9_0 :Pnt.
= 558 "
= 367 "
= 447 "
1762 pnt.

-

m.~

gediskwalificee rd

Totaal: 5664 pnt.
Wij staan ~et 6965 punten op de
6e plaats. Dit moet nog ierbeterd kunnen worden !
.

6 JUNI INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN DEN HAAG.
Hartelijk gefolici t8Grd_ Mieke met je nieuwe :B-clubrecord hoogspringen!!

80

80 M.Horden D.A. ,

B. ·

D~Kamphuis

10.8
10.9

I.Jongert

10.9

M.KrammGr

12.8

6 A.Pennarts

]~.Meisjes

Hoogspringen M.A/B.

1.45 NCR-B

1 M.Krammer
Verspringen D.A.

5~18

6 A.Pennarts
7 B.v,Polon

5.02

4 JULI A/B-JEUGD cciMPETI1'IE - HAARLEM.
PRHl[(-1. 600 M. VAL~ HANNEL.IES 'EN ANNEKE.

80

100 M.A • .

M.~JI.B.

11.3
10.9

D.Kamphuis
M. Krammer

1.47.9 · NPR

R.v.Giffpn:NPR

.. 1. 53. 2

M.v.Giff~n

verspringen M.A/B

hoogspringen M.A/B

A.Warnas
M. Krammer

M.v. Giffen
Y.v.d.Kerkhof

kogelstoten M.A/B

4 x 80 I,VI. _.

L.v.d,Eem
M. Lankhof

discuswerpen M.A/B
1.31
1"31

M.Lank!lof
LoVod.Eem

7.66 5o A4.5 Hannelios-Yvonne-Dina-Annoke
7.5+···

18 .34
17 .16
~2~Lu~~=~~~J

ATMODES SPARRINGPARTNER HOLLAND-LîCURGUS COMPETI'HE le KLAS
PRQGRANITJIA. HAARLEM - 7 JULI

80 M.HordGn

3 A.Vlarnas

15.3

100 M.
3 M.v. tt Hoff
4 H.v.Giffon

5 TaBeyon
hoogspring0n
4 M.Muller
5 M.v.Giffon

27.96 NPR
25.42

! ! 200 M.

4 LBo ekho_ut

5

800 M.
1 M.Ste rk

Speerwerpen
4 L.Plugboer
5 J.Zwanonburg

28. 4
28.4 NPR

IL Va Giffen

2.28 .- Nieuw Clubrecord
2.46.8 NPR! !!

4
1.35

x 100 M. ATMODES I
ATMODES II

DiscuáwerpGn
2 G.Hóonderdos
3 Jo Zvvanenburg
verspringen
4 L.Plugboor
5 A.Warnas
koge lstoten
1 ~·:1 . à.on Oud on
3 G.Hoénck:rdos

33 .08

30. 40 .
4. 51

4.50
10.71
10.32

1.35
_17 JULI C/D COMPETITIE - BE T'~RWIJK.

Ir.. d0zo laatste compoti tic-wedstrijd konclon vn J ons puntenaantal
niet VGrgroten. Onze D-meisjes bleve n
k0urig l ste on onze C-mo isjes zesde.

r71

We hebben niets gehoord van 'n eventuele finale togen andere districten dus zullen wij daar maar niet op rekenen. Onze C-meis jes gaan wol goed vooruit 9 vooral
hot hoogspringen was keurig!
4 x 60 M.
vorspr. ·
C-moisjos~
60 M~
hoogs pr~
9.1
McSoomor
3. 78 .
1.15
T.Zegwaart
9~5
Marga-Giny-Tilly-Willy
4.22
1.30
W.Divendal
8.7
lo - 34.2 ! !
4.09
1.30
G.Inoke
9.1

.

D-moisjosg
J.Soomer
Tr.Sintonio
L.Vissor
L.Klein
J.v.Thiol

9.9 .7 ! ! !
8.8
10.9
10.2

EINDSTLNfü
D-meis jos
1 ATMODES
2 ADA
3 SAGITTA I
4 DEM :t
5 Sl~V
6 ZAAN LAND
7 SUOMI
8 LYCURGUS
9 AMSTEL
10WAT1':RLAND
11 SAGITTAII
12 DEM II ·

1.20
0.90
1.30
1.10! !

C-mois jes
1 SAGITTA
2 DEMI
3 li.DA
4 ZAJÜÎLAND
5 SAGITTAII
6 ATMODBS
7 LYCURGUS
·8 SUOMI
9 AN!f?TEL
10 DEM I I
11 LYCURGUS II
12 D:fuM IIl
i3 SAGITTA III'
. 14 osv

7655
7531
6678
6511
6417
6104
5766
5638
5574
5355
4988
- 4588

4.22 ! !
3.52
4.32
' 2.96
3.24

8865
8546
8526
8182
7286
6965
6924
6722
6279
6244
5782·
5089
4678 .
. 3912

Joke-Janny-Truus-Loos
2e ..,. 34.1

A[B-:meisjos
1 ADA
2 SAGITTA
3 DEM
4 ATMODES
5 LYCURGUS
6 ESTAFETTE
7 ZlJ\.NIJi.ND
8 SUOMI
9 All.l!STEL

11.952
ll. 669
10.802
9.804
9.126
8.766
5.757
5.420
4.663

HULDE aan onze benjaminnon 9 die steeds vol vuur hebben
''geknokt'' om hun eerste plaats te behouden. PROFICIAT! !
18 JULI ])J""ED.13-Kll.MPIOENSCHAPPEN 9 AMSTERDMII •
. Fa;ntasti.sch Groet die , 11.25 M& op de kogel hetgeen oen 4e
plaats cm eon nieuw peisóonlijk record betekende; -terwijl je óok Op 15 cm. het
clubrecord benaderde-.. :Maar die verbetering bewaar je. . voor 12 September natuurlijk.
Laat je dat niet op je zitten Marian? Dos to beter! Tovons 1 n 4e plaats voor
Greet op hot discuswerpen met do matige WO'rif van 32.80 M.
25 JULI

NOORD-HOLLANDSE KAJ\,IJ:PIOENSCHAPPEN 9 ZAANDAM.

GREET' VERSTERRE EN MIEKE STERK NOORD-HOLLANDSE KAMPIOENEN.
Speerwerpen
1 G.Verstorro
kogolstoton
6 G.Hoenderdos

42.02
10.66

200 M.
1 M.Sterk
26.6
discuswerpen
5 G.Hoondordos 34._02

80 ~,~.ho.rden
3 M.Stork

12.--

1- AUG. AMSTERDAMSE KAMPIOENSCIIAPPEN.
Greet Vorsterre word hier 2e achter Wil Hulshof mot 42.44 M.
14-15 AUGUSTUS 1\1EDERLANDSE KAM?IOENSCHAPPEN-GRONINGEN.
Ondanks de .:Qlessuro van Mïoke . maakte ze tooh '.n ui tstokondo
indruk op clo 400 M. waärop zo met 57.9 soc. 3o word achto·r Hilde Slaman on
Geesje Soesboek. Op de 80 M. horden noteerde .· zo 12.- soc. Groot Versterro werd
2e op hot spoorworpen met 'n worp van 43.23 M. Keurig dameso

vervolg pag.13
100 M.~H.A.
1 R. Mica
2 A.Warnas
4 J\.1. v. Giffon
6 E. Snollons

-7

Junio
13.8
13.9
14.8

16.-

80 M.M.B.finalo
3 I.Jongort
4 D. Kam:phui s
5 M.Krammor
6 iY. v. 'l'hiol

10.9

io.9
11.1
11.2

600 M.M.A.
2 H. v. Giffon
1.51.8
T-..v.d.Klinkonborg
1. 57 .4
3
NPR

Tijdons do wodstrijd Ymond - Distr.Groningon/Dronto dio op Zaterdag 3 Juli
to Groningen word gohoudon 9 tradori. öok Ellon on :Betty in hot strijdperk.
Tot onze grote schrik liopEllon daar oen dijboonblossuro op, maar gelukkig
is dozo inniddols wócr v ordwonon on koet zo lahgzamorhand woor op gang.
Ellen word 2o op hot hoogspringen mót 1.55 M.!! on sprong 5.92 M. ver. Prima!!
Verdere uitslagen zijn ons ni et bokondo
· 29 AUG·; WEDERLJi.ND_?E ESTI:.FETTE-KAl/JPIOENSCHfi.PPEN 9 AMSTERDAM.
Jar:u:ior dat -onze ploeg op clo 4 x 200 rJI. word godis qualificoo rd 5 want
do 3o plaats in do sorio botokondo niet alleen in finalo-plaats 9 doch do tijd
van 1. 44~8 botokondc o_en clubro<::ordvorbotoring van maar liofst 1. 4 soc., torwi jl
do wissels nu n:l(Jt bo:paald van 1 n goed gehalte waron 9 dus con schorporo tijd zat
or zokor in. To vroog naàr binnon gaan van Ellon was do oorzaak van dozo disqualifisatio~ - ·
' - Na 'n twoodo plaats in do sorio in ' 49.3 soc. plaatsto onze ploog zich
in de finale ovonoons als twoodo in 48.8 sec. on mochten wij do zilvoron modaillo
in ontvangst nonon. Do ploog bostond uit: Jos-Mioko-Botty-Ellon. Dozolfdo loopsters vormden do 4 x 200 M.ploog.
Onzo 4 x 80 Mo no is josploog bolarrldc n~ 'n dorde plaats in hun serie
in 42.7 soc. ovonoons in do finaloo Do vijfde plaats in 42.8 sec. was hun dool.
Do wissols waren priL1a mois jes. Hot wnron Ino-Dina-Annoko on Mioko.
On:z,o Groot Vorstorro wist op ~ _CIJo
hot clutrccord to bonadoron 9 want r.J.ot
45.'~ 10 M. werd zo oors te. Op naar de .50 M" Groet!!
WIE G.AAT ER MEE??? -

WIE GAAT ER -MEE????

12 SEPTIT:MBER FINALE .CLUJ3KJ\.]/lPIOENSCHAPPEN VAN NEDERLAND
ROTTERDl\JllI.
NENYTO-BAAN.
ploeg zal bostaan uit: (ovontuolo *ijzigiri.goh ~oorbo~oudon)
80 M.horclon
M.Sto rk '
T.v.d.Klii1kenborg
ros.: H.Bossolink
E. J oacim-Ort
J. Gondomans-v . J)uffol.
W. Tuiarsman
100 M.
200 IJ[.
H.y.Giffon
W.Marsoan
"
M.Stork
L.P1ugböor
400 M.
T~Boyon
800 M.
. B.v. Po-lon
'I. Bookho:tit .
T.B.oyon
verspringen
B.v.Polon
E.Joacim
T.Boyon/A.Warnas
IvI.Mullcr ·
hoogspringen
T.v.d.Klinkonborg
M.v.Giffon
discuswerpen
Groot Hoondordos
J.Zwanonburg
A.Jonkcr
spoorworpen
G.Vorstorro-v-Zolm LoPlugböbr
J.Zwanonburg
kogelstoten
G.Vorstorro
M.don Ouden
G.Hoondordos
4 x 100 M.
J os-Mioko-;B<?i; t;)'.'-J?1l,c,:r!-_c, rsF•}Jt~1~arsman . ,·, .
Wi lly-Ha11noli'os-Ari.hökö.;...Lotty
ros. T.Boyon
4 x 100 M. ros.
Do

Wo gaan por bus naar Rottordan. Do roiskost_o n voor do doolnoo.mst ors
fl. 1 7 50 on voor do supportors/stors , fl. 2 9 ,50.
Ria Ineke-do Vos 9 zal a1s·:p1ooglöidstorftihgoron~
WE VSRTREKKEN 01,1

bedraagt

10.30 mJR 111ET- BUSONDifüNEMING- KORS VANAF HET KENNEMERPLEIN
(achtorkant station)

l-~----~--

.

/

ILJ/1A
,_LJ.

f /
.v.

••
~AARL~M

1 ·\955
7
JUN
1
KOril~iK.L 1 JK Gor-=DGEt<~EURD l
1

GERESERVEERD

VOOR

Perseusstraat 31,

HAARLEM- N.

tol.~

52207

Plesmanploin 3 9

HAARLEN}- N.W.

tel.

62066

g

-------- ·--·--------------------- · -~---- "-

V 0 0 R

T 0 UR I N GCA R S
t

Z 0 ME R

WINTER

en

brandt bij ons de kachtel dus

/

DROGE SIGAREN

r
.··"" i/:'\
r :;_,.'--"
'-)
\/ \ o
\

'

- SIGARETTEN

L rj1
\_ G )

1

Sigaronmag . "PRINSENHOF"
allóén
Jacobijrtostraat 8 9 HALRLEM telg 19972

VOOR

UUR~~RKEN

- . GOTJ])EN RINGEN

NAAR

c·

1

.

l~

. _

'---) c \) e 0 r=>er)r) uyzen
voor uw camera's, rolfilms 9 ontwikkelen
en a :f dru..1<.k en
Kampervest 51 1 HAARLEM
tel.

g

OOK VOOR UW FOTOREPORTAGES EEN
GOED AilRES.

21101

OOK UW A:DRES VOOR SPORTBEKERS EN
teL g 20095

MEDAILLES.

POOLT U AL I N DE NATIONALE

VOETBALTOTO???? ?? ?

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

DOt

clo111

Alle inlichtingen bij het Bestuur van onze vereniging.

11e Jaargang No. 63

November 1965.

Officieel cluborgaan der H.D.A.V. 11 ATMOD6S 11 • Kon. goedgekeurd 23 januari 1961.
Secretaresseg
Penningm.essog
Girorekoningg
Redactie-adresg
Tekoningeng
Clubartsg

M. Bo ons 9 Di ckmans traa t 15 9 Ilae.rlem., . Telg 43181 •
W.JI.v.Opzee+and-de Vos 9 Leidsevaart 502zw. 9 Haarlem. Telg 83295.
No. 207689 t.n.v. Penningm. van Atmodes,
M,A.Ineke-de Vos 9 Mr.J.Gerritszlaan 15' 9 Haarlem. Telg- 6076L
H.Bolland.
N.A.0. v.d.Hoeven-Wogener Sleeswijk.
VAN DE VOORZITSTER

Het wedstrijdseizoen 1965 is weer achter de rug en :we hebben genoten van
oen welverdiende rustpauze.
12 September was het afgelopen seizoen wel de
climax voor "ATMODES". In de grote strijd om de P.J.
Beker is door onze ploeg met voel elan gestreden en
op do behaalde derde plaats in de hoofdklasse mogen
wij dan terecht bijzonder trots zijn. Ploegleden 9
ploegleidsters en coache..s _van harte proficiat met.
dit prachtige resultaat. Dit was oen waar cadeau voor
ons 10-Jarig Jubileum. Het Amsterdamse SAGITTA was
eenvoudig niet te boreiken 9 dat wisten we vantevoren 9
zij hebben achter hun ploeg nog een behoorlijke
reserveploeg staan en zitten niet zoals wij met hun
handen in het h~ar als er een deelneemster uitvalt.
Zo gauw er zich bij ons eon blessure voordoet 9 zijn
wij zwaar gedupeerd. Daarom moeten wij bouwen aan een brede basis. Er moeten
bijv. niet twee me is jes trainen op de 400/800 ]/Io 9 doch meerderen 9 zo ook op
de technische nummers. Jullie moeten klasgenoton9 vriendinnen, die sportminded
zijn 9 warm maken voor onze sport.
Op onze laatste Algemene jaarlijkse ledenvergadering, welke 12 oktober word gehouden 9 zijn Betty en Lida 9 die resp. 5 en 4 jaar zitting hebben gehad in het bestuur 9 afgr~treden. Vanaf deze plaats wil ik jullie hartelijk danken voor de velo vrije tijd 9 die jullie aan "ATMODES" hebben gegeven en voor
de fijne samenwerking, die wij al die jaren in het bestuur hebben gehad. Ans
en Marijke nemen de opengevallen plaatsen in en wij hopen op dezelfde wijze
met >.0n
te mogen samenwerke_n.
.
··.
•

Van de Gemeente hebben wij toestemming om ons in de Beatrix-school
te verkleden 9 dus het kle edprobloem voor 's-zondagsmorgens is ook uit de weg
geruimd. Wij zijn de CIOS-directie 9 alsmede de Directeür van d0 Lich. Opv. der
Gemeente Haarlem heel dankbaar voor de medowerking om onze wintertraining normaal te doen verlo·pert •
. . ::Lk wens

julli~ ,, allen

een fijne wint0rtrai,ning toe.
Ria Ineke-de Vos.
voorzitstsr.

HET SECRETARIAAT NiELDTg
Nieuwe leden:
Ludy Handgraaf
Ria Lamoree

Bep' Südmèier
Tineke van Voorst

12.7.1947

4. 5 .1944
2

2 11 1950
13.3.1953
D

0

J":::.~1nJ-'

26.12.1953

Warnas

Anneke Zonneveld

10.7.1952.

Al dozo "gloednieuwe " Atmodinnen hartelijk welkom.
_}}~:..g.p.rlc.t

als Jidg
Eita Nieuwenhuys 9 Ingrid Bolding 9 Els Beun 9 Ria Jansen 9 Carla
An s v" d. Water en Ineke v. Za1m. · L .· ~ .'.'

Krijnen-v.d..Geve1~

m.ouwe donateurs:
r:; . Krijnen-v.d.Gevel en de Heer Ramkema.
'riiAIJ'TIJ.ifG
g
... ·-.-....---.' s:-W~ns.~agsavondsg 18.30-19.30 uur Jeugd t/m 14 jaar - Floraschool (bij de
uur WedsirijCl.ploeg
Wagenweg).
19.30~21.21 .- -22 .- uur Nieuweling enploeg vanaf 15 jaar
,_~

:.foclrc or van de zijde dor oud~ro he zft: :"r>r< zi"jn vóor de 1 5- jarigen t () r:;~ n het
l a t e :>:o trainingsuur 9 dan is na overleg met het Bestuur 9 plaatsing naa:r de jeugd-1

·;l_ c or,- rco golij~.
,' ,···

_ ·0.::.~ o nd é!:.<;' S~~rgensg

·

C.I.O.S. van 10.15 - 11.15 uur - alle groepen
· · ~ .. V<frkleden · in de Beatrixschool - Houtmanpad, 9. 45 ,uur aanwezig
zijn._ NIET VROEGER.
, I

WE llIENEN DE VOLGENDE PUNTEN IN ACHT TE NEMEN g

Kom. !.fhet i\l'l. trainingspak 9 doch verkleed je in de school 9 neem schone sokken rr:o c"
V oo2 ~ l met
extra
kleding meenemen •
.
,· r~genachtigweer
.
.
,.
Ca z a~.G,cr.l:. jk vertrE}kken we van de Beat:tix...: school naar het CIOS. Op d8 speelplaatr~

niot>gebald worden.9 .dit om rui ten breken en de daaraan verbonden kosten te
'.roo rkome'n. "._ ·- '- __-· · ., "

lr.ê1,C

Nio rnanci begeeft zich zonder leiding op . het CIOS. Ben je te laat en is g een onk e!"e ploeg rnÓer · Ü~ zi~n~ dan zal je onverrichterzake dienen terug te keren.
J o dient bij je ploeg te blijven 9 want word je alleen aangetroffen 9 dan
j e ee.n waarschuwing en n,g, ,een tweede waarschuwing word , je geschorst.;

krijg

i3s n j e door bepaalde omstand:i,.gheden je ploeg kwijtgeraakt 9 dan dien je je aan
te sluiten bij een andere Atmodesploeg. We gaan dus niet dwalen en zoeken op
ho t CIOS.
7.'8 y·cr trekken weer gezarnenli jk uit het CIOS. Het is dus niemand toegestaan · acht eT
te b lijven.
\ife r,: og on ons nimmer in

~I(j-~

'én om het huis begeven.

is v e rboden planten ·o-f bloemen te plukken en zich bui ten de pa~en ·te .·b8geiicr1"

W:ï.j hebben van de Gemeente de opdracht de kleedruimte schoon achte.r te laten.
:Ji t ll0t okent dus 9 dat wij het kleedlokaal even moeten aanvegen. Er zal hiervoor
e l ke tr a ining door Ans Pennarts iemand vvorde n aangewezen. De wedstrijdploeg
va:1_t h i 8r voorlopig buTten~ omdat zij na î januari langer doorgaan en dan dit
C;O:C""v eo he bben.

ATTENTIE
Zi j:1. e r n eg leden 9 die halters 9 kogels _,, speren of ander .A tmodes-ma teriaal ond er
r.:o,rt:· b E:rustirig hebben ? Gaarne hiervan me d edeling.
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.ALGEMD1NE LEDENVSRG.AJl;@RING.

on-

werd

1'!èt 39 leden/dorr~teii;r~
~élá:rtgs{ellehcléh
om 20.15 uur _de Verga•
de ring door de ' voorzi' tster~' ge6pcfod / .. . .· • "·· . ' . .. '
De notulen van de vorige Jaarvorgadering 9 alsmede de diverse verslagen
·· ·-·-· ·- -· ···--··· -··- ··· ··· ..
werden goedgekeurd.
Na aftreding van Lida v.d. Vos se 9 sec_rQt!:l_r esse on Betty van Polen, wedstri jdsecretarosse word het Bestuur alS:-vè>lgt·~samengesteld;
Voorzi tsforg
M.A.Ineko-do Vos, Mr.Jan Gerri tszlaan, 15 r. Tel: 60761 . __
Secretaresse:
1/I.B.o ons 9 Dic.kmanstraat 15. Telg 43181.
..
_ ".
Pennirtgrri~~sSe: W.H.v~Opz'oel'and;.;.de Vos 9 · Leidsevaart . 50 2zw. Tel _g.- 83295_• .
Wedstri jdsecr.; A.Ponnarts 9 Eschdoornstraat_ 6, ;Tel: , 9_3:048. ·
Commissaresse g M.Hessels 9 Zandwortselaari-- 142·;--lieernstede •
. "\
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Alle comrniss-i~~ - vv:er.'.CJ-.ep siamerige~j;e1d 9 zop.-Îs in de conyoca;tie voorgesteld.
Hierna yo),.gde de uitr-eik;ing . vap de beke:i;-s:
> ' _, _, ,
Anneke Warnas mocht dit jaar èle "Atmodeszuil" in ontvangst nemen voor ha.ar trouw
trainingsbezoek.
------De "Dr.v.d.Hoeven-boker" werd aan Tineke Beijen uitgereikt voor het vele werk,
dat zij voor onze vereniging heeft g.éd.&.a±L. ~ '.... :."·
De "Ineke-beker" voor de boste . sen:i,or~nprestatie w~:i;-d overhandigd aari Ellen
Joacirn-Ort voor haai- 5-_ 92 n:t• op · het v-0-r springen • .De concu;rrentie wäs nu gF9~.e~
dan and8re jt3,rén. GrpotjrE?isterre met s.p 9erwerpen en Miéke St~fk op .de ~orden
zaten vlak achter }jäar.
.. ·- .
.
.
De "PrGstatie""".beker" roocht Mieke Kramrno r in ontvangi;it nemen yoor de best0juhiorenprestatiè . nl ,• . haar 1 ._45 m_! · 9p,_het hoogspringen. - .
._ · ·- • ·
_
. .. .
_
Onze jeugdtrainer Hans Vlottes had een beker beschikbaar gestelél, .voor, de beste
prestatie, die tijdens de jeugdcompetitie geleverd zou worden 9 welke beker aan
Loesje Visser uitgereikt wer9- vc)Q! ; haár:· 4. 69 m. _op iié~ · v~rspringen.

Na de rondvraag werd de V~~gadering ~m 9.30 ~{i_r gesloten •
.:,
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ATTBNTIE
Er staan weer enige nieuwe advert:e erders in ons clübbla.d. M~t deze inkomsten bos tri jden wij eon gedo ~l te van - de kqsten yoot ons orgaän• Steunt, jullie op je beurt de adverteerder.
· ·
· .
~.
KOOPT DUS BIJ DE ADVERTEERDERS.
-··-··-·-···. --·..
..

!.
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VAN. DE

PENNINGMEEST~RBSSE

... ·-
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De . contributie dient op de training 'te worden voldàa:h~ Kun je door z:.iekte of -andere redenen ni·et op de training kómen{ :even bel:fon .83295 of een be;_
richtje en hot wordt bij je thuis opgehaald. :wri- j'e ·per giro botalen 9 dan is dit
mogelijk door storting op gironummer 207689 t.n.v. "Penningrn.van Atmodes''/
Leidsevaa.rt 502 zw. 9 Haarlem.
4
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De contributie bedraagtg
Welpen Fl. 1 9 - - · per maand
Meisjes t/m 16 jaar Fl. 2 9 25 per maand (inschrijfgeld Fl. 2 9 50)
Dames vanaf 17 jaar Fl. 3 9 25 per maand (inschrijfgeld Fl. 3,50).

CLUBKLEDING
Atmodesbroekje Fl. 3 9 - Spikeszakje Fl. 0 9 60
.
Embleem (wasbaar) FL 1 9 60
A voor op je trainingspak GRATIS

)

)

)
)

Verkrijgbaar bij Wil van Opzeeland.

Trainingspakkeng groene trainingspakken met groen/witte wollen boorden met 10;;
korting verkrijgbaar bij Gretha de Bruijn 7 Twijnderslaan en
NIIIBK Sporting Goods 9 Rijksstraatweg 86g~ Haarlem.

DE VOETBALPOOL
.·
Het 'gaat goed met de pool 9 ~e ZlJn nu een paar weken bezig en .or komen
regelmatig rii_èuwe poolers bij 9 die · meestal (helaas) alleen aangebracht zijn
door onze poÓ1ophaalsters. Maar 9 we zijn or nog niet ! Er kunn(iln .er n.og veel
mee:r bij.
,. .
..
. .
. .
Willen wij eon reserveká~ oppouwen 9 dan ' moet er .nog .hardE'.r aan gewerkt
worden ! Zot nu eens allemaal - jé beste beentje voor en .kom eens met _.e en paar
poolklanton o~er de brug • .'" . , . .
. .. : ,
EENTOTOKLANT DOOR ELK LID
BETBKENT
EEN
.KAS
WAAR GELD IN ZIT.
"f; _ ,.·
. . ,...
Inschrijfformulieren en verdere inlichtingen bij Ans on Wil.
De Poolcommissie.

PERSONALIA
VERLOOFfü
Ans Lasschuit verloofde zich op 2 oktober -met Beer Wentink. Voor dit
tweetal 9 vanaf deze pl_aa ts v1~m harte proficiat en een prettige verlovingstijd
toegewenst.
· - "
;·
GEBOREfü
Het beoldigo 9 zelf ontworpen en getekend kaartje 9
hetwelk de geboorte van "CynthJ.at~~":aà,nkondigde 9
kwam van het trotse ouderpaar Wim en Els WoltersBoons9 die door alle q.e kende groon/vvi ttors van
hartelijk worden gefelic'i teerd.
·-

".

HU1JVELIJK g
De stijlvolle bruid 9 die op 12 oktober het jawoord gaf aan Hans Knoop
was Truus Vorhoef. Luitjes 9 onze hartelijko ·gelukwensen en prettige wittebroodc -weken.
ATMODES /HOLLAND HU\i\IELIJK g
Betty van Polen en Loek Gielis goven kennis van hun voorgenomen huwo-·
lijk 9 waarvan de voltrekking zal plaatsvinden 'vrijdag 12 november a.s. öm 11.30
uur -ten Stadhuize te Haarlem. Receptie van 16.00 tot 18.00 uur in de Schuylenburcht9 Kleverparkweg 15 te Haarlem.
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Botty en Loek 9 van ons _ét~}?n e_e_n:.:.:J?.~~§r1t;j.ge dag en heel voel geluk toegewenst. Dat jullie huwelijksboÖt lang en rus ti g moge varen 9 is de wens van alle
'· ... ·-·· . _ --~- - '·.

Atmodesaneno
THUISKOiilST ~

.~

- - -- ---~-~ ·· · --:'-= -··-.:-. :-,: ·"-:-··- :-~·=-·--·· -·

Op 11 november a os. hoopt W<fu:t-' Irïoire :weur ·vnet ·01;- dë .. Nedorlandse bodem
te zetten. Bestuur en leden roepen je een ha;rtel.i jk welkom toe en .wensen jou 9
Ricf ·eti '.:1Jiar Joli -·j ll: eeh·-. ::·p·rett'ig· ve.r·;l _~ ;f~---:·. . .. " -~ · <. · .- ;..
..
Om dat 'inogelÎ'jk te ·makèh ·g aat ' Ria ca.• J maanden op non-actief 3 hetgee;n
betekent; dat Wanneór j"ê' in1·:lohhng en tvenst · i .nzake training 9 pool etc. je 83295
m0'e ·t :bellë:h9 Lóidsevaart 502 ZW9 ' of, een vari. çl.ë CJ.ndere bestuursleden _(zie be-::-· .·
stuuJ:'.ssamenstèll'~ng). Dàrnos vast 'be~~apkt voor jullie medewerking.
_i

\.

Wil v.Opzeeland
( waarn. vöorzi tster) •.
ZIEKENHOEKJEg
.
Onze trouwd ' supportcr 9 Ma:rêo ·verstérre is ; v~örlopig
uitgeschakeld. De arme jongen' hooft · Cie · ziekte ván "PfÇ3::ifor, l:let-.
geen betekont 9 dat hij niet naar sc}1ÓÓi mag. All_een ,ais hij
go.en ko~~J;'t~. he e ft·~, ma;g Jü j ' een frisS'è n èus 'halém. Zes _weken
::~dmift cia t grap je al 9 0;!n or komen er nog ·.minstens zes bij. ·
. Arme Marco 9 arm.c Groet' ! f
.
. . . . ..
. .
. Marco is Q.of.op post9 dus :dames en rnó1Sj8s 9 maak het ventje blij en
. ..stuur
-hem
:eofü·mooi
gekleurd
kaiartjê
·óf ·postzoéeisi
Bazellaan 43'' ' 9 Haarlem.
.-·... ..
..
/ ' . ·-·
-·
..
·.
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I~t~ -·oV:~r< het · belang : van de. wintertraining.
.· "
.. ':._.
'" . \,' ·. . . '.\7\èle 'v an do ;j~ngoro'·'niÉruw~omors bnd~·r· ons hebben mij al oons govraagdg''Hahs9 '' wat. 1gaan \,}iij hu precies dóon op hot CIOS" .• Daarom heb ik mot beide
· handen do mij gebodqn kans aangogropon om jullie het eon en
\__,,.L,,
,/ andèr uit dè doeken ' to doen. ·
..
..
il

·· ···~-t'"·

'
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~De traini~g op het CIOS «hoeft ten doel öm jullie conditie te
verbeteren voor-hot komende .seizoen.

.

jullie zuilen hot zolf oncJ.ervd:nden 9 dat ik ocl'.i't niets te veel
he.b gozegdo De. kracht 9 die j'o. :hier opdoet 9 kunnen we dan in
hot komende voorjaa r om gaan zetten in snelheid. De training
op h-ot CIOS is, nl. eon basistraining en met deze ondorgráind 'gaan we ons prostatiepeil opvoeren· ~ MÇ3isjes 2 hot is nooclzakelijk 9 . dat je deze training regelfnatig
mecr11aakt'e

., ·

·

~. .

.

1

Als je z'o màar oons a f on toe komt 9 omdat bijv. het wo or nou niet al to voel moewerkt9 heoft , het totaal geen nuto De rege lmaat moot hot doen!
Ik hoop dan ook van gans e r harto 9 dat jullie in groten g~ta;t.è op zult
komon,·ook al is hot voor sómrni g en van jullie oen hóel qind fietsen. , Laat jo hierdoor echter niet afschrikken Gn kom (loor weor on wind naar h\?t CIOS,(dcmk ook.
eens aan jullie trainers), heus hot is
möoito waard.

do

Hari.s Vlottos.
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VAN HET WEDSTRIJDFRONTg
FRANKRIJK - NEDERLAND
PARIJS 2 3/4 SEPTEMBER 1965
3 ATMODINNEN IN DE ORANJEPLOEG
Ellen Joacim was reeds definitief opgesteld op de 5-kamp voor de landenwedstrijd Frankrijk - Nederland te Parijs o Schrijfster dez.Gs had het . genoegen
de door een blessure gêkwelde Henny de Bruin te mogen vervangen. En één dag voor
de a:frois moest onze Mi0ke s ·terk van het strand gehaald worden om de oranjekleu..,.
rën te verdedigen op de 400 mo Dit door e0n blessure van G00sje Soesbeek. ·
.
Onder leidingvan de Heor Nloerman vertrokken d0 drie vijfkampsters (Ellen~
Marjan Thomas on Hilly Gankema) 's-morgens reeds per vliegtuig naar Parijs.
5 s-Avonds zouden nl. :reods 3nummers van de vijfkamp worden verwerkt.
Mieke on mijn porsoont je worden op de trein naar Roosendaal g0zet doo,:r
eon trotse Willemien on Ria (dit trotse vanwege do 3 Atmodinnen). In de t1'.'éin ·
kregen wij gezelschap van 800 m. lbopster Ilja Laman.
Na honderd en één keer gestopt te zijn arriveerden we om vier

·0·.. ·-_
, _ __._ .

minuten over één in Roosendaal, vànwaar do gehele Neder-. 0-1 an d se p 1 oog gozamen 1 i. J'k .ver d er zou rei. zon.

~-. ·.
--=-~

. . .___,·
. · -1
,

.

· . . .. ·--~Wie beschrijft onze schrik toon we bemerkten, dat de trein n a ar Parijs om precies é6n uur was vertrokken ! ! Het was ._
1 · ~· . .
·. ~
~
bepaal~ ge_·_en .loll~g.e situatie waarin we . o. n. ~ - bevonden. . <\ ~
;_'~> ,-~~
Zonder · kaart JOS, zonder geld, zonder enig idee waar ons
ho tol in Parijs was.
.
. . .. .... .... .
. .
<l /
' /
Allereerst probe e~de~ w~ ka~rt JOS op ·:rekm:nng t~ kr~ ~lf'/ ~~ . ~- -1\ __.--~

<. . . ·.

/

.

=-=- _._: ·:--- ---

~;~~t~1~a~o d~i~~~~i~:~l~~gÎ_ ~~~t~~s:~-~-!~~=~k~~gN~~~ 0 bl~~k

lil

·· - \ll_l 11'1 - l' l-0-2
')
n1h1L Er vverd ook nog IJ)Qt ..h~t ...idee-.gespeold o.m...zonder
-~
- ···· ·· ·· } ·- ·r·1· ·~
kaartjes i~ ~e trein .te .stappono Het risico om i_· n België i
.
i~·
'~op een pol~ tieburea1:' te _b elanden lGok ons toch to groot, .
~
j ~ . ..
zodat vve dit plan licte:n varen.
Tem oindo raad zijn we naar een bank gestapt en hebben daar genoeg gold
los kunnen krijgen om met de luxe T.E.E. Parijs te kunnen bereiken. Daar aangekomen om ca. kvvart voor acht moes;ton wij constateren, dat zelfs' hier niemand ·
achtergelaten was Om ons op to vangeno Het moot mij wol van het hart, daar waar
5 man (vrouw) leiding mot de . ploeg me<P was? or zich toch wol óén om ons drieën
had kunnen bekommeren.
.
.
~ ,
Het enige, dat wij VV~§lten was, dat de wedstrijd in het "Charlóty Stadion"
zou worden gehoudono .ónze hoop ,wa:;i or nu op gevestigd~ dat de vi jfkart1ps.ters nog
ë anwozig waren, dus wè besloten een taxi te nemen naar het Stadion. Dit was
echter gomakkeli jke r gezegd dan gedaano.· Geen taxichauffeur wist waar dat stac}.ion
was en· mijn speer was ook geen aanbevoTing ons moe te nemen. Hot regende _ nl~
':·. ·
behoorlijk on een open dak was niet aanlÓk;kelijk. · Na een half uur van do ene
taxi naar de andoro gerond to hebben 1 trok ._ Il ja de stoute schoenen aan en? torwi jl de chauffeur stond af te rekcmen me.t . zijn laatste vracht je? wipte ze onze
bagage achterin on ik frummelde mijn sp13 e.r door een zi jraamp~e naar binnen.
Geen mons kon ons moor uit dit voOrtüig -.krijgèn. oY1 dät had deze Fransman ot>k
~.:; poodig door.
"
Hij begon alras te rijden on_ bra cht ons zowaar waar wo wezen wilden. De
moed zonk ons wel in de schoenen bij do aanblik van een volko men donker ·en verlaten , stadion. Aan de r e chterzijd;ó meenden we zoiets als een restaurant te zien
on mot h o t laatste restje hoop zijn we ai6 kant uitgerond (het rego~de nog steeds).
Enzowaar daar zaten drie vorkleumde 7 kletsnatte atletos oen beetje op verhaal
te komen. Onder erbarrneli jk slechte wèorson1standighedon waren zij in het strijdperk getredono Do 12o2 seco op de horden van onze Ellen mag dan ook zeer goed
g enoemd wordeno Op 1 .45 mo moesten 5 van do 6 atletes de strijd op hot hoogspringen stakeno

/
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Marjan Thomas kwam tot .rna.ar··-'liefst 1 .64 -m.--Bon forinidabele prestatie als je bedenkt 9 dat do· af zot to taal onder wa tor- s'.tE>rtá:.- ~- Bij al deze nattigheid had Ellen nog o~h extfà slechte orvaringg haar nieuwe
inloopschoenen werden go stolen.•
- · · -·
Het was, denk ik 9 half elf toon hot sein~ ' 1 naar het ho tol (internaat) 11
word gegeven. Vervoer was or echter -rïiët.- Ge.è n -täxi te bekennen. Na · onigè tijd
op eon terrasje to hebben gezeten, kon do eorsto ploeg, waaronder Ell~n, oen taxi
bemachtigen, maar ze hadden te vroeg gejuichd 9 waht halverwege was do benzine
op ••••••• Uiteindelijk zijn we . toch allemaal in hot internaat beland.
Do volgende ochtend volgde oen korte kennismaking mot Parijs 9 waarvan
ik genoten heb. De ondergrondse bracht . öns-näar "Place do la Concordo" en onder
loiding van Ellon (zij bracht hior immers haar wittebroodsweken door) durfden
we iets vorder Parijs in to .gaan:.-:.Hot - is eon·gewo-ld-igc stad, vol leven 9 boelden
en bouwwerken. Beslist do mqo-:i,.,t;;e waard or :een wookjo ·-·~oek te 1n:~hgen.
's-Avonds om 9 uu:r- ·narrl' --éï.ï'.rzo lfëh*weèistri jcl ·8on aanvang. Voor de meesten
van ons eon primeur. Hot was wonder boven wonder droog geworden. Do vijfkampstors
moesten roods eerder aantreden voor hot verspringen ·
1
en do ~00 m. Ellmi sprong eon verdienstelijke 5. 63 m.
~
\ v ·o r. rlaar tijd over do 200 m. was 26.3 sec.
f=.\ \) ."\ S~ Er gobeur~len .vre·cp;Ddo dingen, tijdens deze wedstrijd.
.
.
~ /-\\"
Er moo .s t . ingolopep worden op Gon volkomen donker ter~'\
rein met hior on daar eon b:Oomstronk on wa~ onk~uid.
\~~--\ ~ ;~~ . . Hot w~.s. · wel vroe.md., . dat g. eo~ ~nkel~ Fra.n9r:ise h. ior
l\
gebruik van maakte ! Dat was ook niet noc.hg blook
· t::::~___._,_--:1
lr:ter, ., w
.· a. n.· t zij hadc·l·.O
· n do beschikking
oen
~J\~
\'t t~~ glad?'çschoron grasveld. _·...
.
~
! Bi J hot inlev
. erG."n. cl.er speren (verplicht voor de wod,
\!.......,_,~
strijd) Y:'~~-he~n1~j niot mogelijk oen andere spoor te
~'~ll}\
pakken t~ kri jg~n om in , t~. worpen.
~±, ~
<- • -~~J3'i.:j -Fransé ·· successen vvel'rd vee lvuldig · gebruik gemaakt van
hot schavotje. Toen het guidelijk werd, dat Nodèrland mot do overwinning ging
stri jkon, we:qd,en do pri jzop ergens · op do tri bu~c:; · u._itg(;l_re_ik_t. Als klap op de
vuurpijl de Fràriso krarifi - 1-fa pagin·a --ovor ·Llo wedstrijd Frankrijk - Tsjecho Slowaki jo heren, (.clio t,ogeli jkorti jd word vorworkt) door Frankrijk met ruiin verschil
werd gewon~~n. Ergens onderaan zegge on schrijvó 3 regeltjes mot 'tió uitslag
Franco - Pays-Bas 58 - 70 punten.

\ .t , ';, ·\

\\j

_l--~. ,..i\ ~~~_9~:-.~l
. ,"'-. .__ .: .
___,_ (1 '--'-- \
._ · ·

OV~r

\

\._

p~ach-

l\
L

Na elft nogatiovo geluid is er vöol posit,i o fs io melden. Do stemming
in onze ploeg was opmerkelijk enthousiast é n moolovond. Mieke liÓp -wat zo lopen
·kon en eindigde als vierde in 58~3 sec. Zelf mocht ik h<3,t genoegen smaken voor
hot eerst mot do Hold-speer to wo_r pen. Hot rosul_ta.a t was ••••• eon taart (door
Willemien ui tg'oloofd bij ver he to ring van hot districtsrecord 45. 61 m~· t.n.v.
Movr.A. Weischer-Hoogrna van' :Sag'i tta). Do afstandg 46. 06 m. plus oen zoen voor de
moostor.
De Frarn;aises h:ebbon wo slechts ontmoet tijdens de wodstri jd. Nog
er voor, nog or na was or iets gezamenlijk georganiseerd. Onze leiding word wèl
eon diner aangeboden. Wij hadden het waarschijnlijk verbruid bij de Franse orgánisatoren vanwege do over~inning.
Desalniottomin hebben 'NO ons bi jzondor geamus8ord on wol Tilot de show
van Marjan Thomas. Doze zoor talonvollo atlete is oon nog talentvoller tonoolspoolstor. Zelden heb ik 3 uur 's-nachts zo . gelachen.
Na oon bijzonder leuke torµgtocht was ook dit feost weor ton einde.
Margreét Versterro.

8

60 M. D.
J.Soomer
C.Wissenburg

60 ]L C.
--4 vV. Di vendal

6 M.Soomer
G.Ineke

4 SEPTEl;:BER JEUGDVGDSTRIJD TE AMSTERDAM.
Hoo~springen c
4 x 60 m. cLn
4 W.Divendal
1 Atmodes 33.9 sec.
9.2 sec.
1 25 m.
1.20 m.
10.7 Il
W.Divendal
L.Visser5 G.Ineke
0

Hooei:sErin~en

8.8
9.9.3

sec.
il

Il

1
5
23
24

1

I1/Lüs :1'os B
3 M. Tromp
4 M.Kramme r ·
5 C.Veldt
6 I.Jongert
7 D.Kampliuis
8 M. Vleonink
9 Y.v.d.Kerkhof
12 W. v. Lo euvrnn
1 5- :C. Beun
17 I,.Ramkema

80 m.H. 100 m.
15.3
15 .80 M.
11. 9
11. 7
11.9
11. 6
11 5
12.1
11.8 ! !
11. 9 ! !
12. 7
13. 2·
0

- J.Soomer.

1. 25 m.
1.20

L.Visser
J.Soomer
C.v.Polen
C.Wissonburg

11 SEPTEIVIBER
RIIei s jes A
3 J\... Warnas

M.Soomer

D

1.--

0.90

JEUGDHlE~RKANlP

TE HAARLEM

Kogel st.

Hoogs Er·

Totaal

8.15

1. 25

2039

9.22
7 61
9 01
8.80
8.30
6.95
6.96
7.30
7.36
7.91

1.35
1. 40
1.30
1.25
1. 25 NPR
1.30
1. 25
1. 20
1.20
1.15

1652 Keurig Marga!!!
161 6
1573 Zö doorgaan Coby!!!
1541
1519
1366 .
1}55
r297
1170
"
1074

0

0

NPR
NPR
NPR
NPR

1 2 SEPTEMBZR FIFALE HOOFDKLASSE TE ROTTERDAM

Nieuw clubrecord van Marian den Ouden op hot kogelstoten ... •.
· en evenaring clubrecord op de 80 m• . horden van Mieke Sterk.
:

' . -~

Op deze sfeerloze wedstrijd mot Fl. 2 9 50 entree (ook voor. jeugd!! !) 9
was hot onze supportorsscharo 9 die nog enige fleur bracht. Het was alles
11 .ATMODES" 9 wat vanaf de tribune klàmk.
Na onze opmars nl. 1963 Kampioene derde klasse - 1964 Kampioene tweede
klasse - nu in 1965 een prachtige dorde plaats achter SAGITTA en ADA in de
strijd om de Prinses Juliana-beker on dát zonder Ans Pennarts en in de 4 x 100 m.
zender Mieke Ste:rk 9 die geblesseord was.
Meisjos 9 jullie 'liebben het vortrouwen 9 dat wij in jullie hadclen 9 niet
boschaamd 9 mot dG juiste n1eptali tGit en als een eonhGid hebben jullie gevochten
om olkG . punt 9 met dit prachtige resultaat.
HULDE AAN ONZE PLOEG 9 M.AAR OOK HULDE .AAN CNZE SUPPORTERS/STERS,. welke \
onze loopsters als het ware met hun aanmoedigingen naar d~ ~
.roegen.
.
"''~~F'
j /

~~~~:ten vo~r~l
.1.-.nluh

\Y/

'_/,

.

/

>'!2t:_-·

J \J' ~'\__!/. "'./_

ELLEN JOACD11 sloot met deze wedstrijd haar a tl. e. ÜekcarrierG af
Een carriore 9 die haar vele successen heoft go- l~!/'v'!-- .. .. V ///,--~
.
bracht en waarin zij velG i lî1alen de Nederlandse
-'-L_ t" \ / i/}::
'\
kleuren mocht verdedigen.
/"//~
.
De 100 m. liep zij in 12o4 sec. (858) en met
/, ,1 \
~<t I ~ \
5o77 J\/T . op hot verspringen (936) werd zij eerste. f
-~_?, -~ X
JOS GOEDE MANS deed op de 100 en 200 M. meer dan wij. van haar ftr~Qy..,._-/. i~i
1\
h~ddcn vorwachto De 12.3 sec, (879) 9 die ~e .
-;:-~ .
rJj~•/
liet noteron 9 betekende een de rde plaats in dit
~

--..._IFJ-

'

'"'

9
~

..L

tl

.
)r/!//::

-~

· >}.:~_,.~/"

sterke veld van loopsters 9 maéiJ.r >zij bleef_.. tevens slechts Oo1
seco boven haar beste prestatie uit ;1963 en op de 200 m. noteerde zij de beste tijd uit haär atletiekloopbaan nl. 25.8
seco en dat na slechts enkele weken trainen. Daarmede wil ik
dus laten uitkomen 9 dat zij tot nog veel betere prestaties in
staat is (860).
toonde haar kunnen op de 200-m. Haar 27o7 seoo bracht 709 pnt
WIL MARS HAN
opo Zij had tevens de moeilijke taak op het laatste nippertje
de plaats van Mieke op de ~ 4_ x ]pO m. ~e _moeten innemen 9 wat zij
moedig deed.
MIIBKE STERK
liep ondanks haar blessure een goede hordenloop en liet 11. 6
seóo afdrukkeri 9 hetgeen eén evenaring van het clubrecord 9 dat
'OP naam van Ellen staat 9 betekende ( 948) o Op de 400 m. 9 die veel
van haar zere been vergd@, 9 kwam zij toch nog tot een verdienstelijke 58.2 sec. (891). TWee twoode - plaatsen.
TINBKE BEIJEN vestigde een nieuw persoonlijk record door 67.9 seco op de ,400 m.
:-té: draaien. Het ging beter qan in :Amsterdam 9 hé Tineke o ( 536}. -BETTY VAN POLEN valt in een competiticwedstrijd nooit tegen, Eerst 800 m. lopen
én 10 min. daarna verspringen vergde heel wat van haar zenuwen~
Maar haar prestaties mogen gezien worden 2.31.1 (764) en 5o27 m.

-

(8-18 )~

0

\

-

--

-

tegen zi chz-e'l~f --voór- - de 2 min. 40 sec~ ( 67-oL - - ------terwijl zo reeds 2.32o9 heeft gelopen. Bij hactr wreekte zich
hot gebrek aan training 9 vooral voor dit zware nummer.
TINEK,E, '{~D.KL!NK_É:N:BJ~:RG overtrof zichzelf. :Ha:rl-iy- 'fl-acl van tovorE)n gezegcl 9 te..:- -- _,
vfedén te zijri met 1306 SOCo Laat zij nu 13.- seco lopen <m
'
dii betekende 759 pnt.
·
MERKJE VAN GIFFEN sprong 1•-40 m. o.n rechtvaardigde daarmede haar opstelling. :
(721).
:
MARINA MULLER heeft nog niet genoeg zelfvertrouwen 9 zij strandde op de 1.40 m.
en moest met 1.30 m. genoegen nemen (597). Met een tussenhoogtG
van 1.35 m. zou zij het waarschijnlijk wel gered hebben. Dit is
echter -Gen 'Punt voor :de NTC. Op alle nummers kan men D-klassGrs
opsfël1Ein -el'l--worc18ri--ëiok :hefe -s1ech-fe prës-taües met punten gehonoreerd. Met hoogsprin,ge-ri- h-eud t men echter het règlemerit vá-n - A-klassers aari;9 -wat vÖor Gen cümpeti tie zeer nadelig is9 want er
springen misschien maar de helft A-klassers.
,
·
GREET ~RSTERRE werd met 42. 49 m. tweede op het speerwerpen ( 898) en wa's in e'en
juichende toestand 9 omdat zij tevens hoorde? dat ze mee naar
Kassel mocht in de siri'j'ci--öin ·a:e-· Europacup. Elders in dit blad
vindt men een verslag van deze wedstrijd.
LOTTY PLUGBOER kon de' speer niet- goed We-g'iüijgen en haar 26.08 m. viel
enigszins t()gon ( 599). En t?ch:: ~?~1 j() volgend jaar over de 30 m. :?
Lottyo
GP..E:~T HOENDBRDOS had haar vakantie goed ovGrleofd 9 want haar 34. 34 m. was zeer
zeker niet slecht (748) Gn ook op het kogestoten stond zij met
10a83 m. (773) haar vr-ouwtje.
JANNY ZWANSNBURG liet 30.22 m. opmeten en kreGg daarvoor 660 pnt. Gelukkig
wGer boven de 30 m. 9 _ ,Janny. _
MARIAN DEN OUDEN. Last but not least. Ongetraind stootte -ze me daar 11.50 m.
Een nieuw clubrecord ! ! Ge:feiiciteerd Marian. Met een be0tje
training kom je over de 12 m.
JOS - WILLY -BETTY - ELLEN lieten 50.8 sec. noterGn op do 4 x 100 m. (1596).
LOTTY - HANNELIES - ANN2K".'B - HANNY vormden de reserveploeg en lieten de chronomd ter op 55a1 soc. s~~lstaan.
INEKE -BÖEKHOU1I'

-mo-~- st- ;vechten

10

Do einduitslag wasg DAGITTA
ADA
ATMODES
MINERVA
DEM
BATAVEN ·

19379 pnt.
17.673 pnt.
n.014 pnt.
16.9 31 pnt.
16. 236 pnt.
15.577 pnt.

19 flEPTEIVIBER NEDERLANDSE

JEUGDCLU:SKAMPIO~ NSCHAPPEN

Op deze wedstrijd kwamen wij er niet aan te pas 9 .maar het is toch leerzaam eens mee to do-on om e cm idee te krijgen van zo'n clubwedstrijd en om hornogeni tei t aan te kweken. Do organisatie w~s rommelig en volledige uitslagen mochten wij tot op heden nog niet ontvangen.Al-zijn voor de puntentelling No. 7 t/m
12 niet belangrijk 9 voor de vereniging zijn zij het wel.
600 M.A.
4 H.v.GiffGn
6 A.Warnas

1 49 .1. 53. 3
0

3
1

100 M.A.
6 M.v. 't 'Hoff
R.Mica

13.8 1
14.2_
1

4

80 m. Horden A.
T.v.d.Klinkenb~

I.Jongert

Kogelst. A/B
8 M.Tromp
9 M.v. 't Hoff

.13.1
15.1

Hoogspringen A/B
5 M.Krammer
1.40
8 M. v. Giffen
î.35

9.12
8 . 94

Verspringen A/B
2

80 M.B.
4 . M.Krammer 11.5 ]).Kamphuis 11.1

A ~ Warnas

4.55
· A .24

' R.Mièa

3
2

5
Discuswerpen A/B
10 C.Veldt 20.36
11 I.Jongert18.38
Spo orwerpen A
H.v.Giffen ·- 21.80
M. v. Giffen
21.60.

4 x 80 m. 4e ll,.'l'MODES 43J , s~c . Ine - Dina
Anneke ""'. . Mieke.
De totaal uitslag is mij echter niet bekend. Wij werden vijfde.
--.-~- --.- - - -

_19 SEPTEMBER REGIONALE ViJEDSTRIJDEN TE DEN HAAG
Disëuswerpen D.B.
1 G.Hoenderdos
34.83 m.
Discuswerpen D.C.
2 J.Zwanenburg
28.50 m.

200 M. D.
J.Zwanonburg 30.- sec.

---------26 SEPTElVIBER R8GIONAL'S Vl/i!JDSTRIJDEN TE AMSTERDAM.
Discuswerpen
1 G.Hoendordos
1 J.Zwanenburg .

C

Kogelstoten B
2 G.Hoendordos 11.- ! !

100 M. D.
G.Hoenderdos 14.9 NPR

10 OKTOBER DRIE DISTRICTEN ONTMOETING TE LISSE.
Noord-Holland - Zuid-Holland - Zuid.
Voor Grcot 9 Ellen cm Mieke mochten wij een ui tnodi gihg ontvangen voor de
Noordhollandso ploeg . Uit e indelijk wa s hot alle e n Greet - als aanvoerdster die Atmodos vert egenwoordigde. Mot haa r 42.20 m. werd zij eerste e n bezorgde
Noor'd~Holland de nodige puntcm. De Noordhollahdse damesploeg werd winnares-, maar
door hot verlies van de he renploe g word District Zuid e erste in hot alge meen
klassement.
11

EEN ERNSTIGE. NOOT ]!JET E-:LlN VROLIJK EINTIE
C/D-tjes OJ?~ele!_j_
Zoals jullie reeds bekend Waf39 zou ik .een wisselbeker uitloven voor diegene? die de beste prest~tie le'rerde tijdens de jeugdcompeti·tie. Maar niet alleen
de prestatie vvas hiervoor doorslaggevepd 9 doch tevens het ge-drag tijdens de wedsstrijd. Ih t laatste vind i.k persoonlj.jk zeer belangrijk.
~~~ ~omt nl. de laatste t~jd nog al eens voor 9 dat atletes
en atleten 9 die net een teleurstelling te slikken hebben
gekregen 9 dit op de een of andere manier gaan afreageren
op tegenstanders 9 publiek 9 clubgenoten, ploegleiders en
ja zelfs op de juryleden. Dit waren gelukkig uitzonderingen9 maar toch is dit iets wat er steeds meer in komt.
Lees bijv. maar eens de sportverslagen! In diverse sporten
heeft men te kp,mpen met deze "ziekte". Meisjes 9 laat het
nooit zo ver komen. De sport, die wij bedrijven is voor
ontspanning, het is maar een klein onderdeeltje van ons
levenspatroon, doch wel een belangrijk onderdeeltje. Het
haalt ons uit , om~e dage:J.i jkse beslommeringen en geeft ons .
de geestelijke omtspanning 9 die we zo nodig hebben -in'. deZEf
jachtige tijd. Doch laten we er ge~àmehiijk voor waken; ~
dat de sport ons riiet zo in beslag neemt, dat we bij het minste of goringste in
vuur en vlam staan~ · we maken allemaal foutjes on mocht bijv. èen·sportcollega
eens een fout bogaa:n waarvan jij de dupe wordt 9 verwerk dit dan sportief. Is het
iets ernstigs, spoel dan geen eigen rechter, doch ga dan naar je ploegleider(ster)
en laat deze de zaak voor je ophelderen. Oké ?
;: Goed en däri riä tloze ernstige noot een viölfjkër vervolg. Terugziend op
de af'g elopen jeugdcompetitie moet mij van het hart 9 dat vooral de D-tjes mijn
stoutste verwachtingen hebben overtroffen. Meisjes 9 dit was heel fijn!
De C-tjes bliezen hun partijtje ook heel aardig mee 9 maar bleven iets onder mijn
gestelde verw-achtingen. Hopenlj_jk - döen jullie het volgend sej_zoen nog beter 9 dit
kan haast niet anders 9 want jullie ploeg zal aanmerkelijk worden versterkt.
Enfin 1 genoeg gepraat. De uitslag is als volgtg

1
2
3
4
5

L.Visser
J.Vink
J.Soomer
W. Di venclal
M.Brçmwor

6 G.Ineke
7 N.Witmans
8 M.Soomer
9 T.Zegwaart
10 G.v.Polen

39 pnt.
32 Il
31 Il
30 Il
. 27_- .

Il

24 pnt •.
23 il
22
19
18 Il
tl
tl

Hans Vlottes.
--~-----------

TIBN BESTE PRESTATIES
Hi0ronder volg0n de 10 besto prestaties op olk nummer van het afgelopen
seizoen. In hot volgende clubblad zullen de 5 boste prestaties van de dames en
meisjes in de diverse groepen gescheiden worden opgenomen en tevens een overzicht
van alle clubrecords.

60 m. c
1 W.Divendal
2 L.Visser
3 ]![.Brouwer
4 J.Vink

8.4 sec.
"
D
8.4

8.5
8.6

5

"
tl

J)

12

G~_ Ineke

6 J.Soomer
7 M.Soomer
8 M. ten Have
9 G.Visser
10 T.Sintenie

8.9 sec.
Il
D
8.9
9."
9.3
"
9.3
" Welp
D
9.4

80 m.B
1 I.Jongert
10.7
2 D.Kamphuis
10.7
3 M. Krammer,. ,r -, r - _: .J Q.7
4 -Y.v.d.Kerkh°'f , Jd ~-:
5 E.v~Thie1 ,. _ij - 1J t~ 1
6 C.Veldt
..
11.1
7 M.Lankhof .. _.. _11.j
8 .M.Weonink r11. 6 ·
9 W.v.Leeuwen
11.7
10 -L.Ramkema ·.·
11 •. 7 .

100

m~

·.

,,

-

·'

-

1 ;r.doBdemans · ·~2 M. Sterk
3 E.Joacim
-4A.Pennarts
.5 Brv.Polen
6 H;v.Giffen
.T W.-Mars man
8 A.Warnas
9 M.v. 't Hoff
1 0- R. Mica

--- -·-· 200 ·-mö
1 . M. Sterk
12. 3 2 J.Goedemans
12.4
3 E.Joacim
1~.9
4 A.Pennatts
13.5
W.Marsman
13.4 A
6
B.v.Polen
13. 5
7 I.Boekhout
13.6 A
8 H.v.Giffen
13.7 A
9 H.Besselink
13 • 7 A
10 J.Zwanenburg
12 ~ 3·

,·. :

400 II).
. 1 M.S.tork
2 A0 Pennarts
3 B.:v.Polen
4 T. Bei jen ..
5 L.Plugboer
6 H.Besselink

60 m. Horden B
M.Stork
2.28.1 I.Jongert
B.v.Polen
2.29.1
2 Y.v.d.Kerkhof
3 M.Lankhbf
I.Boekhout
2.32.9
T.Beijen
2.46.8
4 D.Kamphuis
L.Plugboer
2.50.2
80 m. horden
R.v.d.Kroft
2.55.3
1 M.Sterk
T.v.d.Klinkenb2.56.2 A 2 E.Joacim
3 A.Pennarts
4 T.v.d.Klinkenb.
5 H. Besselink
6 I.Jongert
7 A.Warnas

·. 800 m.

1
2
3
4
5
6
7

57.9
60.3
6:3 ;7
67.9
69.8
73.-

600 m. A.
1 H.v.Giffen
1.47.9
2 A.Warnas
1.53.2
3 Tov.d.Klinkcnb~ 1. 57.4
:-,~

Hoogspringen
1 E.Joacim ·
2 M.Krammer
3 A.Pennarts
4 M. v. Giffen
5 M.Muller
6 B.v.Polen
7 M.Tromp
8 M.Weonink
9 T.v.d.Klinkonb.
10 Sp~ingsters van

1.55
1'.45
1.45
1. 40
1.40
1.35
1 -35
1°35
1. 31
1.30

Speerwerpen
1 G.Versterre
2 M.Stork
3 A.Pennarts
4 L.Plugboer
5 G.Hoondordos
6 J.Zwanenburg
7 G.Bootsma
8 I.Jongort
9 C.Veldt
10 B.v.Polen

Kogel 4 kg.
46.06
1 M.den Oude
30.63
2 G.Hoendordos
3 E .Joacim
27.96
4 M.Stork
27.96
26.01
5 A.Ponnarts
6 L.Plugboer
25.83
25 10
7 G.Vorstorre
23.95 B 8 G.Bootsma
23.07 B 9 L.Jansen
22.24 10 J.Zwanenburg

Kogel 2 kg.
1 G.Inoke
2 L. Vis se r
3 B.v.d.Ree
4 J.Vink
5 C.Hogenos

25.25.8
26.3
26.6
27.7
28.28. 4
28. 4
28. 7
30.-

B
A
B

B
A

Verspringen
1 E.Joacim
2 B.v.Polen
3 A.Ponnarts
4 M.Stork
~ M.Krammer
6 A. Warnas
7 T.Beijen
8 I.Boekhout
9 L.Vissor
10 I.Jongert

5.92
5.35
5. 18
4,87
4.75
4.71
4.70
4.69
4.69
4,67

0

9.89
8. 96 ,
8. 77
8. 21
8.02

6
7
8
9
10

A
D
B

11 • 50
11 • 25
10.88
100 11
9.96
9 10
8. 67
7.88
7 71
- 7. 43
0

0

M. Brouwer
N.Witmans
M. tem Have
W.Divondal
J.Soomer
13

B

Discuswerpen
1 G.Hoondordcs
2 J.Zwanenburg
3 A.JonJfor
4 L.Plugboer
5 A.Pennarts
6 I.Jongort
7 E .v.Thiel
8 E.Joacim
9 B.v.Polen
10 G.Bootsma
Kogel 3 kg.
1 M.v. 't Hoff
2 M.Tromp
3 E.v.Thiel
4.C.Veldt
5 A.Warnas
6 I.Jongort
7 lVI.Lankhof
8 D.Kamphuis
9 T.v.d.Klinkenb.
10 L.v.d.Eem
7.87
7.57
7 .26
7 .14
7.09

1 o. 7
11. 4
11.8
12.6

11. 6
12 .120 2
'13 .- A
15 .15 .1 B

15. 2 A
35.56
30.80
30."41
26.95
26.84
25.96 :B
24.17 :B
24. U
24. -23. 63
9.65
9.22
9 .14
9.03
8.94
8.80

8. 49
8.44
8. 28
8 19
0

KRUISWOORDPUZZLE g ATMODESEMBLEE]Jr

I1·. :.[l.I~ i_:.;l-i~.:. ~ -_0r_i~0.:~'+.1.,-.,_,_-+_,__-+_,,,_e_-+-,, 1..;,·"1., .- ,+.+-==--+s_l_l_·

J.T<f..,,%....

:r

..

+?.~ . ,.~-:"i-~ f

,_.i,.._,,,..:-;-,.
/ ;--::
z· _ _,.,._
,.,..
___

;;w<;:;:: ;,,~:t-J-::r

Niet alloen onze leden,
~rJ.ifr;/iff(':{ft'
doch iedereen die dit·
clubblad ontvangt~ mag de
oplossing inzenden aang
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E. JOACIM-ORT,
Laan van Rozenburg 33,
HEEMSTEDE.
Onder de goede inzendingen
wordt een prijs verloot.
DOE JE BEST!!!!

". .".

·.. '. .
. ·. •. \
;--:.....
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HOHIZONTAALg
1 leiding
6 workwoordsvorm van 11 wassen 11
7 afkortingg laatstJ_odon
8 'vo-ornaam van de spil van Atmodes
9 afk:ort ingg Algemeen Nieuws en Tolograaf Agentschap
10 voornaam clubrecordhoudster
hoogspringen dames
11 afstandsmaat
1 2 toneolnaarn van eon p0rsoon uit de
A tmodos-opora~ 11 -1'!:ulalia"
15 e orsto -vrouw
17 bier -(Engols)
19 vorenigingsnaarn (atlotiok)
20 Geliefde van Zeus
21 vorrnakoli jkhoid · ·
24 voorvoegsel (niet)
25 bijwoord
27 ' Politioke Partij
28 bijnaamw. bijwoord
30 wat niemand meer heeft (tegenwoordig)
31 mot Adam is hot een cabaretgroep
32 doo l van ontkenning (Frans)

·------------------------------------

J

van cle maancl
voornaam van eon bestuurslid

16
18
21
22
23
27
29

snol 7 vlug
14 groop
14

voorzetsel
voegwoord
veronigingsnaam (atletiek)
het binnenste
afkorting~ ingenieur
opera
werkzaam.

EEN HUWELIJKSDRANIA IN DE 1 6e EEUW
HE~R

We hebben al menig prettig sportweekend
in de jeugdherberg "Assumburg" doorge.,.. ·
bracht en het intrigeert ons telkens
weer 9 dat de geschiedenis van dit
slot ons onbekend was.

GERRIT VAN ASSEND"SLFT BG:!:TTE

OP SLOT ASSUMBURG VOOR EEN JEUGDZONDE 9
MAAR HIJ VJRLOOCHENDE NOCH ZIJN

"ZONDE-KIND", NOCII DIENS VALSE-

En zie 9 in het Haa-rh~ms Dagblad van
16 oktober 1965 troffen we een interessant artikel aan van Mr.H.J.M~Tonino
over het slot 9 hetgeen we hier voor de
liefhebbers verkort weergeven.

MUNTENDE MOEDER.

:.: . t.

Wil v. Opzeeland •

.•..
. ·;:

HET SLOT ASSIDIIBURG te Heemskerk 9 thans-gedeeltelijk in gebruik als jeugdherberg
en voor het overige in (trage) restauratie 9 dateert in zijn huidige vorm voor een
groot deel uit höt jaar 1546.
De belangrijkste , ,l:;ewonll.r vé\-n ASSID:IBURG is wel Gerrit van Assendelft geweest•
Reeds in 1529 - hij was toen 42 jaar ..- werd deze Gerrit op grond van zijn ''ge.;.
leertheyt 9 discretie 9 wi jsheyt ende Gxperiëntie" door Karel V benoemd tot ·-,;Eerste :
Raad" 9 een der hoogste functies -in d.e Lage Landen. De Heer van Assendelft vond
de toen nog bescheiden behuizing te weinig representatief én :b esloot van Assumburg
een hom en zijn naza teri vvaardige ro's identie te maken. Aan bouwmateriaal had hij '
geen gebrek. In de onm±clclellijko nabijheid van Assumburg bevond zich de ruïne vari ;
het eertijds onneembaa-r geachte Kastèol Haarlem 9 die tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten · met nog 17 andere kastelen door de Kabeljauwen verwoest werden.
Toen het hû,i s , A~sumburg in _:v;o;tle pracht gereed -l.:__,-".:'\
was 9 kreeg de Heer Gerrit het ~ando Waarom had hij het~
-__
{>~
niet gebouwd op de puinon van het, oude - "Haarlem"??
_,
I'
' ·
~
füaar godane zakon nemen geen keoro Het ouclo "Haarlem"
--~ h::-··:\.""
vervi el sto eds meer en de Ri jksdien§t voor Oudheidl~
,~ 3"-~
kundig Bodemonderzoek heeft de allerlaatste met gras L._~ ,"
: ~
bedekte rosten 1.mige jaren geldep. , opgemeten alvor0ns
'(~ ·'
,
ze
_
voorgoed ondor _nieuw tç bouwen woningen in do ··, \...--r ' / ~
vergetelheid zouden geraken.
--\
~/7 : ;/

...._"9f _
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ONG'8L UKJE IN PARIJS

.::;:

J'.Á l,' hI/1// I

'

i~~~ ~: h;:e~e~::r~:nG~~~~! :a:a!:~~~d:;:~ :~!~en~~////./~
- 'fJJr-.'> ,...f" /
//J ' \

was
t
gezegd, cla t hij er ook ge cri pogingen toe gedaan heeft.

\
1

Hij was allerongelu._'l<kigst getrouwd. Gerrit was in 1487 geboren en als heel jonge
man word hij 9 zoals in die tijd bij do aanzienlijkon gebruikelijk was 9 ter voltooiing zijner opvoeding naar het buitenland gGzondon om zich bij oon universiteit to laten inschrijvono De keuze viel op Parijs. Gerrit blook de vveo~ge van
de vri jhoid niöt te kunnen cl!t'agon en er gebeurden ongolukken. Hij ontmoette een
meisje uit een wijnhuis 9 waar een "jager" uithing. Ze stond later bokond onder de
naam Catherine de Chasseur. Op e0n kwado dag werd hot tvveetal door de vader van
het meisje betrapt in een uiterst compromittante situatieo De waard van "De Jagor 11
zag nu een kans 9 zijn dochter te binden aan een man van geld en aanzien en hij
eiste van Gerrit 9 dat ij haar zou trouwe n.
Als hij alles had kunnen voorzien zou hij zich we l tweemaal bedacht hebben.
Onze Gerrit 9 nog geen twintig jaar oud 9 verklaarde waarschijnlijk onmiddel1ijk 9
dat dit altijd in zijn bedoeling had gelegon 9 dat hij or niet aan dacht Catherine
in de steek en in oneer te laten enz. enz. 9 kortom hij trouwde haar .
(wordt vervoled)
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elari ·zijn ·wê na ue> rustpauze · volgend o:ri het zomerseizoen
weer aan_-_:~;~ ,; condi ti.etraining begonnen, als opb'oi:l,w. voor · het komende
wedstri"j:dSeizoen. Vooral na . januari": zal Harry. er weer :.bel1..oorlijk aan
"trekken·w \ o'l'µ te zorgen· 1 :- '.da~ _: · j ul~~. e. '-O- z,od.ra de wëdstrfjdèri·· ;geginnen
in condi ti é :. zijn. Uiteraard · kan bnze:.:coàcb. dit alleen ·~oereiir:.en met
de volledige inzet van de atlete ~ .zèl_f •.: Een gezonde leèfwij ze · en
regelmatige training is dan ook vEJ,n ,he.t . grootste bt;ilang. · Wanneer men
zo eens te hooi en te gras · komt- t:raineri' en dit geldt :voor de gehele
Atmod,_esploeg, mag men ook geen persoonlijke topprestaties verwachten.
V{é::':iri'.Jn -niet allemaal. wedstrij"dàtlete, maar ciok --v.oor julliè" dlë _dB'- ··::·
·trà:i'.nirig louter als genoège'n JJ·eschouwen, is · die Tegelmaat ook belapgrijk. De gehele dag o.p school,> kaqtoor. qf in e,e,n ,w inkel vraagt oni ·
ontspanning en vooral de zond'ágmorgent'r aining in de duinen . en het :bos
van het CIOS geven je een brok gezondheid, je leert je longen volledig gebruik~n . e._n "dit
kan allee.n
maar voordeel
opleveren..
. . ··--·"-~- - . -".
..
.'
.
'
Als ik DU een terugblik werp
J;----/Ti"l~
. > '(\' \.
_ ......
op het afgelopen jubileum-jaar, mogen
'" \ /..~'\ 9
\ . 'z,r~A
we niet ontevreden zijn over de be~~- ~__/~~
haalde resultaten. De derde plaats in
de f~nal~strijd om ~e P.J.Beker vormde
~- "-."_.
-:-· ·T
wel het h6ogtepuht · èn;~et z~l hèel wat.
c
·
.
.
.
;
-----~---van onze atletes ~e~~eri om deze ·plaats
te homologeren~ Temeer daa~ onze ~röötst~
'
troef Ellen - · ~oed ' Vbor ~ojn 2200 punten-~
-zich uit d~ w~dstr~jdsport . heeft . terug~
. ' :
.
_.
~ ,.
. . :
.
"-,
getrokken·.; ..•. ·.
· · ·
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·
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· ·
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Onze juni oren hebben zich· in O: d e .diverse . c ompeti tief3 oolç :goed _
kunnen plaatsen en vooral een pluim op de hoed van Hans en onze Dtjes·is weT verdiend; omdat zij vanaf het begin de leiding in Noord..,.·
Holland· heb-hert ~ènomen ·e n die . niet meE;r hebben afgestaa-ri ·~

de

Het in het·-vourjaar gehouden wèeken.d in
"Assµrr{b'u;rg" te Heemskerk kon zich in een goede -deelname .. ve:;r_heugen, w.q,nt ca •. 55 meisjes namen hier.si.an deel, hetgëen de clübsfeer efl' teg.µige e st ten goede· komt.
De do01-{
,r Hi:irts - gefuaakte -film is hier wel . hét groots.te bewijs van.
.
.1
Trots konden:·.we ook zijn, dat er drie va-n onze atletes 11,et
Oran·j e van: .de Ned e rlandse ploeg mochten . dragen t.w. Ellen, Greet en
M~~ke e-n voor .Frankrijk-Nederland; .zelfs · alle dri•e tegelijk.
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·~en : hoo~t~punt in ons jubileumjaar was eveheens de z~er
goed geslaagde jeugdin:terlan'dwedstrijd Nederland-Frankrijk,hetge en
ons deb~ut betekende wat betreft organisatie op internationaal niveau.
Volgend ja~r zullen te _ Boedapest de Eurpp~s~ atletiekkam~
f)iöèrrschappen worden gehouden en als Mieke zich, met de hulp van
Harry, werkelijk goed voorbereid en blessures uitblijven, ~an zie ik
voor t háa·:r ,~·nog ' wel een mogelijkheid om dit atletiekfestein mee te maken.
' Voor: het komende jaar wens ik alle . Atmodinnen, onze trainers
Harry, Hans en Herman, onze clubarts Mevr. v'. d'.H'oeVeh,-Wegener· Slees+
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HET 'sEc.RETARI~°A.T MELD'.r:
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N·ieüwe lêd en:
c5::_ 6 '-- 1'.J 4 2
Ria v.Leeuwen
Willy de Roov
Hanny Otte ~
P1.oby Grootveld
"15-9-1939
..
Al .deze "gloedriie_uwe" 'Atmodinnen ha.r telfjk w_elkom.

3 ... 5...:J94s
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Bedankt als lid: ·
Gea v.Zijl-Verm~~ren, - Laure Dekker en Tru~s Knoop-Verhoe~.
c -
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Nieuwe donateurs! ; :
Gea,. -...v.Zijl-v'~"'rmêère'no
. ""

;~ ·
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TRAINING:

. ..

~

~:.: ..

--·-

. -····

'S=WöëJiiidags-av-q_!i_g..§.~ Floraschool ·- Frorapark (bij de -Wagenweg~

18.30-î930 uur ,Jeugd t/m 14 jaar
19.30-21. - üur Weds trijdploe'g
. !
21 ,i : -22- .~ uur Nieuwelingen vanaf 15 -jaar .
Mocht er van de zijde de~ ouders bezwaren zijn tegen het latere
trainingsuur voor de 15-jarigen, dan is na overleg met het Bestuur,
plaatsing naar de Jeugdploeg rnogelijk.
_:·

,'.

i

. --

.

'

;

'

.

's-...::zondagsmo.rgerr.ê,: C.I. O. S. van iO'. 1 5 ..: 11. 1 5 · uur - alle groepen.
Vé'r kleden in dè Bea-crixSchool- .:... Houtmanpad.
·'·· c--~ Aanwe2J--i g zij-n: _ 9.+_5 uur. NIET VROEGER . ,

.

)~-

.

....

.

Z-:~and!~~:~î. ,. T~,:-~-..n-_-d-:T::::::chool vind8n \
de zaaltrainingen van 29 · december en 5 januari geen
doorgang. Ook de CIOS training van 26 december, tweede
kerstdag komt te vervallen.
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MATERIAAL
Zijn er nog leden, die h~lters, kogels, speren of ander
onder hun berust~ng hebben ? Gaarne hiervan mede-

Atmodes-~ateriaal

deling.

~~,/////_
..

ö''"''"'

ADVERTENTIES

Er staan weer eni.ge. nieuwe adverteerders in ons clubblad.
Met deze .inkomsten bestrijden wij een gedeelte .van de ka-sten van de
"Start".
Koop dus bij de adverteerders!!!

VAN DE PENNINGMEESTERESSE
De contributie dient op de training te worden voldaan, Kun
je do'or zièkte of ·a ndere redenen niet op de training komen, even bellen 8.32'9-5 of een beriëht' j e---en het wor.d_t bij je thuis opgehaald. Wil
je per.gi~q _ betaJ.,en:, dan is dit mogelijk door storting op gironummer
11 Penqi ~1gm. van Atmodes", Leidsevaart 502zw., Haarlem.
207689 ·t.):î.v.
.
'
De contri-butie bedraagt:
Welpen Fl. 1 ,-- per maand
Meisjes t/m 16 jaar Fl. 2,25 per máand·(inschrijfgeld f2,50)
, · Dames· vanaf 17 jaar Pl. 3,25 per · maand(inschrijfgeld f3,50)

-------

.·

CLUBKLEDING
AtmodesbroekjB Fl. 3,--·
)
Spikeszakje Fl. 0,60
) Verkrijgbaar bij Wil van Opzeeland.
Embleem (wasbaar) Flw 1,60
)
A voor op je trainingspa~ GRATIS )
Trainingspakken:groene trainingspakking met groen/witte wollen boorden
met 10% .korting verkrijgbaar bij Gretha de Bruijn,
~wijnderslaan en NIHEK Sporting Goeds, Rijksstraatweg
86g, Haarlem.
·
·
De VOETBALTOTO
Sint Nicolaas heeft alle dames, die iedere week door weer
en wind in de weer zijn met het ciphalen van de voetbalpools, verrast
met een chocoladeletter, waarbij het volgende gedicht:
Zeg Sint, zeg Sint, wat zie ik daar ?
Zijn die dames nog niet klaar ?
Vrijdags zwoegen is dat nodigi
Pools ophalen ? Overbodig ! ! !
Zwarte Piet wat ben je dom!
De kas van "ATMODES", daar gaat het om!

4
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Als b'eloning ·k offie met.....
hl(~·
·Ën hem cla'ri · we er o;r{ge'zet, · ··:
Pools sorteren, centjes tellen
Kleine foutjes kunnen kwellen.
'N kopje soep geeft nieuwe -kracht
Zoveel winst ? niet gedacht.
fr ~
Kamer kuisen, 't s..puL afw.à .ssen,
/d~ ~ f
Huis toe fietsen, door de plassen.
~~
Sint weet dit alles te wàarderen .
/:! ' . ~~ ..A
Wil je daarom :dee 'z letter offreren
~(j ..· ·./. ~~ ·
Met de dank van heel groen en wit . .
fJ
··
Want jullie zorgen. v_o.ör. _e.e.ri :.. kas_waa..f_;gf;ld.:_:i.):1. ___z_:tt.

.· . ·

l·

/

~,.

_l _'

Inschrijfformulieren en verde~e inlichtingen bij W.v.Opzeeland, tel.
83295 of Ans Pennarts tel.: 63048.
.c
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..____.
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PERSON.ÄLIA
BEDANKJES:
Van Loek en Betty ontv~ngen WlJ het v~lgende b~iefje: ··
_
Langs -deze wegdankei:iwij een ieder voor de ·belangstelling
op onze trouwdag ondervonden : - ·
Wedstrijdploeg e rs en train e r het . standaardje met fruitmesjes is
schattig, en vanzelfsprekend wordt van de broodtrommel, die door
Hillie en Connie namens de jeugdploe~ aangeboden werd, druk gebruik
gemaakt. Ook de oude garde heel harte°fijkdänk voor de leren kleerborstelgarnituur. Wil en Ans een extra pluim voo~ d~ leuke organi-.
satie.
Door toedoen van U allen kunnen wij _te:,rugzien .op .èen onvergetelijke trouwdag.
·Loëk en Betty.
Vanaf de'ze plaats bedankt Wout Ineke voor de bloemen, die hij bij
zijri thuiskomst '. mocht ontv~ngen.
Van Mevrouw Knoop-Verhoef ontvîngenwij een bedankje voor de belangstelling en de bloemenhulde, die zij t e r gelegenheid van haar huwelijk mocht ontvangen. Verder dankt zij iedereen voor de fijne tijd
bij Atmodes doorgebracht en zij vroeg ons ieder hartelijk te groeten.
Haàr ·rii'èuwe adres is: Brittenburg 14, Leiderdorp.
ZIEKENBOEKJE:
Ine Jongert is in het ziekenhuis
opgenomen voor het ver~ijderen van een b6tje uit
haar voet. Het is nog al een v e rvelenêe geschiBdenis. Eerst moet het wondje genezen en dari ·pas
voetje in het gips. Ine, voorlopig ben je uitgeschakeld. Houd je haaks, sterkte en bete rschap. Tot ziens op de training. ·
5
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Het KlJMI verwacht tot vanavond
.. \ .
WISSELEND BEWOLKT ·
.· . \' ·.
met plaatselijk enige regE'.n of hagelbui~n. \ \ )'\... VA.N DIT EN DAT, VAN
Matige aanvankelijk af en toe krachtige en
~
. ALLES WAT.
aan de kust harde wind overwegend tussen
\ . \\. 1. ··\ ·
• ·

;::;e~~t~~~~d:~:t ~i:~~~!~~
i'·

ongeveer

deze.~fd~ 'fo~·'-

·.

Van een nazomer, · waarin we volop ;hebhèn kunnen genieten
van de --g·oud·en zonneschijn, het geheimzinnig, getemperde licht,
kruidige lucht in ·bos en veld, dUikèlden we pardoes -in een grauwe,
-grimmige- winter! Regen, sneeuw, -hagel, storm en ijzel' niets werd
ons bes paard.
.
Diezelfde ijzel was er dab ook dè' öor;z aak v-an, dat de training van 21 november - zeer terecht - -geen doorgang vond. 'En nu
werpt zich de vraag op: WANNEER GAAT EEN TRAINING NIET DOOR -? Stel
je gerust, praktisch altijd!! Regen, koude of wind kan ons niet
deren. Bij mijn weten is het in. de . tijd, dat "ATMODES" bestaat 10 jaar - s.lechts 4 keer voorgekómen. ,•
, ,, ,
,'
Kóm echter niét :i,.n j ,e t 'r:ainingspak
de training . . [.roen .
we 6 december · doórnat"'Vär:i het _CI:OS kwamen, ·gingen verscheid.ene meisj es zo, zonder zich te v·e rkleden naar huis, dit is vragen om
een "koutje".
;
·
Neem droge kleren, · séhoenen en Sokken mee naar de training,
en je zult er wel bijvaren, tot zondag •

naar

.

1

•

•

17 Novembéi weid jeugdleider Hans onder het oog van z1Jn
pupillen in het zonnetje gezet. ne vele woensdagen, dat hij geheel
belangenloos de trainingen van de jeugdploeg heeft geleid, vormde
de aanleiding. Hem werd -namens het Bestuur eerf iangspeel band voor
zijn tape-recorder aangeboden. Hans, _, har:te1ijk, ,dänk voor dé , vele
uurtjes aan "ATMODES" besteed.
In schrille tegenstelling tot het bovenstaande het volgende:
De clubblad-staf ván · 11 ATMODES" had zich de "zenuwen" gewerkt om de "'START'' voor Betty 's huwelijk de deur uit té krijgen,
hetgeen na veel organisatie en improviseren gelukte.
'
Op de training, waar de bladen werden
uitgedeeld, vroegen we de medéwerking van de
leden om wat ..clubbladen rond te brengen.
Pas na 1i week viel het clubblad bij een
van de leden in de bUB. Op gnze vraag aan
het bewuste meisje, waaromzae "START"
niet eerder had weggebracht, kwam als
antwoord:"Geen tijd gehad".
··
Geen tijd om 3 huizen verder te
·1open. Als het niet zo triest was, zou ik
erom lachen! ! ! !
Wil van
6

Opzeeland~

Voedingslerares
en . diëtiste Mej. . . M.A.N. C. Henning,
die nauw
t
.
.
;
·aan onze vereniging is verhonden, zond voor ons orgaàn dit prettig ge.

I

'

.

'· ·

sc}ireven, interEl'ssant~ e:n;'leerrijke artikel; '. hetgeep wij iedereen
ter leiing aanbe~eleri.
Red •
._'·

,'

VOEDSEL •••..•..... DE BRON VOOR PRESTATIE
,
In de jare;n 1920-1930 bezat Nederland behalve enige wereldkampioenen, · zoals de zwe.m ster$ Willy den Ouden, ,B,te Ma.ste,n broek ~n
Nid~ Seriff ·ook enige zwemt ra ins ters van werè.ld naam. , .. .. ... ~
·..·. . . .··
Werd Willy den Ouden door de rustige Mevroliw van . \iVijckhuiz~n- getraindRie Mastenbroek ·bereikte haar prestaties onder ·de bezielende J,eid:ing -~
va.n Mevr.ouw BrB;un. Het was "Ma Braun 11 (zoals zij ·altijd genoerrid werd)
te danken, . ,dB;t ook . ondergete ken.d e tij _dens haar korte weds tri j d,_-periode
(zwemmen du,s) iedere dag met steeds meer tegenzin een schoteltje bruine bonen consumeerde.
Al is. nog lang niet iedereen doordrongen va:ri het vrij nutte-':
loze van die simpele bruine-bonen-'et·erijtjès, lari'gzaarii maar zeker
beginnen ·ook :·in Nedérland de ver~chiT]tende 'spo.r_thoYldàn de neiging te
vertonen zich ·_met d~ , voèding te gäan bezig houden. · ·
··
Een verheugend teken - hetgeen echter niet mag ~nhouden; d-at
nu naarstig gezocht moet wo,rden naar een bE:paald ,;"sport-voedsel".
Dat ·bestaat namelijk nie~+-.:·· -· . ·
· · ··
·
Aan Amerikaanse en Russische atleten wordt in verband met
hun enorme sport-prestaties we l eens het gebruik van een soort magisch
voeds~l - töeb~dacht. Niet~ ié minde~~aa r!
Al het ·voéd-sei, : "ci.'a t over de ger'ie:l-e wereld wordt gegeten, of
dit nu in ·G.r o.enlari'd ..of' in,'. Japan óf Amerika is, is slechts. ,opgebouwd ·
uit de vo.l gende zes. ;vOE])INGSSTOFFEN: eiv~ i t .. .
.. ..
:. .
·
vet
koolhydraten (ook wel suiker-en
meelstoffen genoemd)
water .
zouten ep
vitaminen; ·
Deze zes voedirigsstoffeYl worden ~erde e ld in drie grote groepen,

zogeriaamae B-groepen :. Bouwstoffen.
Brandstoffen .

de .

.

Beschermend~ ~stoffen.

Tot de bouwstoffen behoren::
..
·Tot de brands tO:f.Ien' behoren:

eiwit

water

vet

Tot de bes .c hermepdè s.toffen:

zoutert

koolhydra,ten
vitaminen

. .

"

'.

zouten
·---- ------(ëïwi t)
eiwit.

Bij :v~l.e mè,nsen bestaG.t cte neiging om vooral de voectings ·.. .:
stoffen, .'di~ tot/ de brandstof fen be-horen, het 'be larigr:i·j ks te te vinden.
Zij hechten \wè el waa·:ti..9-e aan over&ifdig eten, waarbij voqrn9melj_j k brodd
en aardappelen een grote plaats inneme n.
·
· ·' ,
· :
Het vet 9 in de ~orm van vette jus en dik smere n, wordt meestal niet
vergeten. ·Ook vari suik~~ verwachten ve e l sportlieden meer dan het waard
is!
·- . " ..."7 ········· ..".

..,

'{_o or het goed functionèren van het lichaam ziijn alle zes
reeds genoemde voedingss~offen :no.odzakeli;jk.
_ Voor de opbouw v-ah he_t i'içhaam ( dus odk -de spieren!) en
het vervangen van de "versleten" delen hebben we iri he ,t bijzonder de
BOUWSTOFFEN nodig.
De voornaamste bouwstof is EIWIT.
Krijgt men nu door een niet geheel juiste voeding te weinig eiwit
aangev-oerd; dan reageert men daar pas na een hele tijd op.
Het kan dan voorkom.en, dat "pet ineens niet meer gaat" en d_a t men voor
àe rest vari het seizoen _geell góede tijden meer heeft te verwachten.

Ook een tek_o rt aan vi tarriinen en zouten hebben een verminderde presta-tie tot gevolg.
Om in een zo goed mogelijke condi ti'e té koII).en is dus naast ·
de training-_qe VOEDING wel d(gel~jk van· belang.
/
GE? br.u._;Lkt men IEDERE DAG 1de voe.dingsmiddelen van onderstaand
lijs i;jE/, .·dan 1:ieva t de voeçiing ALLE nood~akeli jke voedingsstof fen,
die nodig zij~ voor eert goede lichamelijke conditie.
Per dag:

~-1

liter melk of karnemelk of yoghurt

75.,.,100-, gram vlees of 150...:.200 gram vis
i'
2 plakken kaas •;_
. ·~ .

I

:

j .

\'

:

4 eetl~{pels 0 ~roente

- ' -·-

1 eetlepel rauwkost ;(dl~S i_ ~dere dag)
1-:2 _stuks; fruit-,'; waar.van _graag een sinaasappel. (appelmoes _
telt niet mee!)
tenminste 1 aardap~el
liefst bruin brood
1 snee roggeb_:r;o-od

enige eieren -per week
1 x per week

peulvru~htqn~

Nog even! Denk niet, dat je hi'ermee in maart kunt beginne.n als je
aanstaande zomer resultaat wilt zien!
M.A •.N • C.• Henning .
-~--· -~ .i---
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Maa·r toen h-ij naar Holiand terug moest keren, probeerde
_G errit zijn vrouw, die notabene een k;ind moest krijgen, in Parij_s .
achter te. laten. Dit lukte hem niet. Catherina reise hem achterna
en toen Gerrit haar noch op Assumburg, _noch in zijn huis tEi ·n en , Haag
wilde_ ontvangen, beviel zij in een herberg van een zoon, d:ie Nioo-:laas werd genoemd. Gerrit dacht er geen moment aan~ de wettigheid·
van dit kind te ontkennen. Hij beloofde het een opvoeding naar zign
stand te zullen geven, maar de moeder, die was hem te ordinair ....
8

Hij liet haar. met kind en al voor de -d eur st.aan. Catherine liet zich
dit niet aanleunen en zij begon teg.en de jonge vader een procedure,
die zij na jaren geharrewar won. Gerrit moest moeder en kind bij
zich inhui.s. nemen. Opnieuw werd er over en weer .gepraat en ten
slotte liet Catherine zich overhalen, genoëgen.tenemen metëen·royaal
jaargeld en een geriefelijke eigen woning aan de "Nijeuwer Straete"
te Den Haag.
Inrni.ddBls overleed Gerri ts moeder, die hem een rijke erfenis
achterliet . .Wanneer hij in Den Haag moest verblij_ven in zijn kwal.i .tei t. van president van_ het Hof, bewoonde hij .een groot huis aan het
Westeinde, dichtbij de St.Jacobskerk, waar zijn familie een eigen zijkapeT had. Catherine wild~ daarbij - niet.a~hterblijven en omringde zich
met de luxe, waarop zij als echtgenote van zo'n belangrijk man ~eende
aanspraak te kµnnen maken. Maar de kosten
van de afzonderlijke "hof"-houding aan de
Nieuwstraat werden op geen stukken na ge~.._,,_.
dekt door het bedrag, dat Gerrit haar gaf
~ -- ~en toe-n hij niet van zins bleek haar ali-- : ~~
,~,
mentatie belangrijk te verhogen, deed
-.'"" \
\ __
\
Catherine hem een nieuw proces _aan. Zij
\~ {_"\..,
.\-9- ;;.::., l .,-i
eiste, dat alle vorige overeenkomsten
1·
~p1 !"1 \ --~~---~j;\·l\l
betreffende haar onderhoud zouden worden
~
\ . . . .- -._ ~ . \ '"
bernietigd. Over hun zoon Nicolaas i:ioest
/}~<~~:/
VfJ'" -. f \.))
een voogd worden aangesteld en Gerrit
:j; 1 . /·-r;-=:::_ .__ !.:__..____
moest haar het vierde deel van al zijn
j l\~/-"'."-t\.\
---~\;:-......,
goederen in eigendom afstaan.
· ·
\\''
Na veel rekken en trekken eindjgde de procedure met een
akkoord~ Cathe-rine kreeg het huis in de ,Nieuwstraat te Den Haag in
eigendom en een aanzienlijk groter jaarlijkse uitkering. De kosten
van de opvoeding van de kleine Nicolaas zouden geheel door de vader
worden gedrager:i ._,
. ca-the-r-in~ ~Y,lgm hiGr 'g~hoegen mee en trok haar eis in. Maar
zij scp"é_e..n. heel moëïli-jk: de _ tering naar de nering te kunnen zetten.
Ze liet · een eigen huis-k'apelaán uit Frankrijk komen, Mathurin Alys
genaamdi als ook: twee kamG niers, Huguette en Robine, en een page,
Ambroise" .Dat kostte veel geld, vooral omdat de kapelaan prijs bleek
te stellen op een heel prettig leventje.
De situatie in het huis aan de Nieuwstraat werd moeilijk, maar Cather..,.
ine begre e p , dat ze niet weer bij haar man om geld behoefde aan te
kloppe n. Goède raad was duur ... totdat zij zich haar oude vrienden
in Parijs herinnerde. Er waren er een paar bij, die haar voorgoed
uit de nood :zouden kunnen helpen, als ze wilden. En de heren wilden
wel. He_-'c Y!..?:S.Q.n valse munters, vaklieden in hun soort.
Catherine v~rschafte de beide gezellen het materiaal, dat ze nodig
hadden en een ruirnte 9 waar ze rustig enonbespied konden-werken. De
kapelaan hielQ in zijn vrije tijd gretig een handje mee. Voor de verspreidirtg v art. het vals e geld zorgden Catherine en de rest van het
gezin. Het .i s echter nooit bewezen dat de kameniers en de page wisten,
dat. aan het geld, dat ze voor hun inkopen meekregen ~ ee~ luchtje zat.
Het was blijkbaar zo goed nagema~kt, dat Catherine het door bemiddeling van _làmbardiers (geldwissela ar s) kon laten verspreiden tot in
Delft en Haa~lem toe.
·
·
·
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WATERKUUR
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Pas ·in _februari ;1541 '. werd. h_ ~. t misdrijf ontdekt·. C_atherine \.rnrd met hàa·r 11dienstwiJ. ff" Huguette en haar huiskapelaan Mathu.r in in de ·voorpoort van het Hof van ·
. _
Holland ing~sloten. Op 9 · april viel het vonnis. De
kameniers en de page werden niet gestraft, maar wel
·.
over de grens gezet als ongewenste vreemdelingen •. .De
.
/ •. - .-.;;;,. valse munters en de kapelaan werden na op de pijnbank
u~- =:::;.: '; tot bekentenis te zijn gebracht' ' in 'het publiek ' ont-

b
.

• .

'·Jl1 '
ll' ,_}~,---:-? .~~~~~~ine

m. '

zelf ontliep de pijnbank doordat ze tijdig
V\
. had bekend. Maar omdat ze h e t middelpunt geweest was
(~_:...) '\\. · ~ van het complot werd zij .veroordeeld nmi tten Brande",
1:>:s/\.t.J,,.~~· . --~ tof · . ~ ·e brandstapel. Op voorspraak van haar echtgenpot
f l .-.F ..... V'
~" ,._.~wercl zij door de landvoogdes Maria in zoverre bege~
/ !(-\'t- ·\
nadigd ;_ dat het vonnis niet in het openbaar ten uit-r/Ülj \ _,.li 11\
voer zou worden gebracht en niet op de brandstapel,
\\1 '. · \~'1
maar "mi tten zwaarde ofte anderzins ''. Het zou "ander. ~-~.
zins" worden •.•••
Nadat ze twee dagen en twee nach;ten biddend had doqrgepracht in g.e,zelschap van twee dominicanerpriesters; werd zij aart de · beul Ja•n
.
Syters overgeleverd. Die bond haar vast op een bok, '"1rpng een trechter
tussen haar tanden en goot zolang water in haar licháam · t 'à t zij
stierf .• •.•

.

_Voor haar man was he,t een uiterst pijnlijke tragedie. Hij
had haar e xecutie niet kunnen VE:rhinderen, zijn fami1i'3 voorkwp,m, .dflt
hij Catherine' s lichaam in dq ' ka:pel ,. cj_es Assendelfts -l iet bij zetten: :.Het uiterste_ wat_ hij bereiken kon .: Wàs, dat zij tQBrni-nste iri gewÎjdê
aarde werd begraven.
· ·
De origelukkige zoon van Gerrit van Assendelft e n Catherine,
Nicolaas, die het grootste deel van zijn j e ugd in de omgeving van zijn
vade:r: __hád doorgebracht, omhelsde d é geestelijke' ·stand. Niet ''vrijwilligu, doch "gewillig", een verschil dat er·op neer kwam, dat vader
Gerrit hem de pen op de neus gezet had en hem te verstaan had gegeven,
dat hij uit "penitentie" voor de schanddaden z ijner moeder het priesterkleed maar had aan te trekk ê n;~aarbij dit and e rs in de toekomst
wel aan zijn beurs zou me rken. Nicolaas zag g e en andere uitweg dan zich
de lagere wij4ingen tot aan het diaconaat te laten toedienen. Na de
dood van zijn váde-r hihg-·NïcöTaas· ïjTings ·zijfï habijt aan de kapstok,
eiste hij als erfgenaam de goederen van zi-jn vader op en trad hij
in het huwelijk.
·
_·Gerrit van Ass e nd ~ lft · moet een moeilijke ~an geweest "zijri, ·
die een Vöortdurend e strijd voerd e met zijn gèwe ten, he e n e n weer
geslingerd werd tussen wat hij als rechtvaardig mens zijn plicht
achtte tegenover zijn wettige echtgenote en ~ijn afk ~ er, wiischien
wel haat j e gens haar. Hij he e ft nooit pogingen gedaari, h e t in jeugdige
onbezonnenheid met Catheripe gesloten huwelijk niètig verklaard te
krijgén, maar hij heeft haa r ook nooit bij zich willen ontvangèri.
Hij hè~ft zijn b e st gedaan, d e haa~ opgelegde straf verz~ciht te krijgen., maar haar zoon dwong hij de geesteltjke stand in om te vöorkomen,
da.t nazaten vim de "waardsdochter" de schande van zijn huis zóuden
~erlengen '. Hij had zich die moeite k~nnen sparen. Het in strijd met
zijn wens door Nièolaas gesloten huwel(jk
bracht geen
kinderen voort.
.
.
'.

:

'
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KERST-REBUS
·- · •w-· • ·~•

~~ .:•."'

Niet aileerl onze ·lederî, doch iedè:reèn, di 'e: dit clubblad ontvangt, má\g
de oplossing inzerrden aan: H.Vlottes
Middenweg 96F,
Haarlem.

DOE JE BEST! ! ! !
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-· . --Onde~:r d-e - g.oe.de inzendingen wmrd t
een .Prij.s .verl oot.

H.Y.

--------

MIJN EERSTE ERVARI NG BIJ "ATMODES".
Eindelijk waren we het er dan met elkaar over eens geworden, dat ik bij de atletiek zou gaan. En de zondag brak -aan,
wa,arop de eerste training zou beginnen. Het is prachtig weer; zei
mijn man om een opgewekte stemming te veroorzaken in de vroege
morgen. Hij kreeg -slechts l?~-:n .klein' brom.geluid te horen vanuit het
bed, waarvan ~k me niet . los kon scheqren.
11 -Poeh",
zotternij om voor f 3,25 in de maand je eigen
een rotje te g~an lopen :in e~ _ n compact vrouwengroepje. Je hijgend
op heuvels te werpen om dr dab met iwaaiende armen en reuzenpassen
je er weer 0f _te ~aten vallèn. Ma~n~ dat zou het ergste i1iet zijn,
ik zou het :niet eens kunnen._ I~ zou als een stijv~ hark - een~aam · op
een heuveltop moeten achterb lijv en, om hijgerid \' in ~ dè - d~len te ' kij~ ken waar. een groepje vrquwelijk sch9011 als atleten - zich zouden ·· voort_bewegen. Hpe-vernederend! Maar ik ben op weg gegaan, ook a l werden
mijn gedachten nog sombe~der~ daar ik besefte~ dat dit alles nog ~
zou geschieden met een laag kruis in het trainingspak.
11

+

,..,

v:onderwel ben ik bij het gebouw aangekomen, heb ik mij bij een groepJe ontkledende vrouwen gevoegd om er weer gekleed in pak en gympjes
uit te komen. Het gröepje heeft zichzelf naar de plaats van onheil
gebracht en toen is het begonnen~ "Dribbelen dames, ga maar door de
knieën dames, hupp-elen dames en laat je maar vallen dames". En aan
die mentaliteit moest ik me onderwerpen. Maar het was zalig! Prachtig
natuurschoon, leuke sfeer en het tempo kon ik met hijgen en druppeltjes op de neus bijhouden. Hoewel, lang niet moeiteloos en als reactie
nog enkele dagen gelijk een zware reumapati~nte door het huis banjeren; en dit alles voor slechts f 3-,25. Het is geeh prijs !
En de zondagmorgens st a pelden zich op deze wiJze op, op eentje na. Door het fanatisme gedreven ging ik ondanks de slechte weersomstandigheden op weg, Na een bescheiden
-fietstocht, moESt ik over twee bruggetjes
heen om bij het bewuste gebouw te komen.
<~~
Ik stapte van de fiets om klauterend,
· \
zoals al tijd, erover te komen. Na twee
--Q \.,
1
passen schoven fiets en ik terug naar Çl.e.
/ . ) , \' {:! i
plaats van klauterbegin. En daar lagen ·
/ /
\
1 ~'
we, knus n~ast elkaar, fiets en ik. Ik
/ -~...._
,,.,.---......._h.?*
gehuwd en moeder. van een kind. Opstaan, ---~---~ ;,r-_.._ 1
~~
fatsoen?ren, fiets in de klauwtjes, en r~ ;ir.\ { / ' 111'{\tdl'~;-'--, --"hup", v':ln jo~ge~s we Je: ten ons niet . //~..:-~"
~:-::· ,,__ : _.)>,
kennen, in driftig·e pa~Jes weer op' f~y :~~~;<~~
~
waarts. Schuif, kledder! Naast .·e Urnar (f~~) i \ -....._ ,(<-~\
-1 ond~r aan het. 1;Jrugt?et je. Laat -d~t brug- ~
<..')
1
'"'\:
11
getJe nu vol iJs zitten. DankziJ ·· de
~'-'-..,..,_
f\
training ben ik door de knieën kunnen gaan, heb miJn tas een por gegeven, zodat deze op een zalige manier aan de andere kant kwam .. Teen
mijn fiets, deze ging ietwat onzalig~ Na deze driftige handelingen
heb ik schichtig alle kanten uitgekeken en me op het zitvlak neerge la:te-n, me afgezet; maar ach, bij de ronding van de brug ging ik
er n:iet . over, maar weer terug.• Door wanhoop gedreven ben ik weer
gaan st~~n, om vasthoudend aan ds leuning erover heen te schravelen.
Laat de leuning nu ook vol ijs zitten. Het werd weer uitglijden. Ik
hing met twee handen aan het bruggetje met onder me water met een
ijslaagje, dat me zeker niet zou houden. Als een slingeraap bewoog
ik me voort en kwani aan de andere kant, waar de trouwe tas en fiets
enthousiast lage'ri te wachten voor het tweede bruggetje, Ik ben erover he enge komen eh. kwam bij het gebouw aan, waar een armzalig
groepje stond met de mededeling "AFGELAST WEGENS GLADHEID".

"""

PLONY.

•

IETS OVER DE

OLYMP~ADEFILM

Ik moest een poosje geJa:ien op. -zakenreis naar Werk spoor iri
Amsterdam en daar de film "Tokio Olympiade" da.ar vertoond werd, had
ik er voor mijzelf maar een uitje_a0n vastgeknoopt. Nu, daar heb ik
geen spijt van gehad. De Olympische Spelen Tokio 1964 hebben laten
zien, _dat het onmogelijk is een Olympische film reportage ~e maken.
Hoe zou dit ook mágelijk zijn uit hop.derden uren hoogstaande sportieve strijd en zoveel uiteenlopend~ _ takkEin van sport!
12

Ook de grote Japans~ regisseur-kunstenaar Ron Ichikawa leverde . ge~ri reportage over de Spelen "in Tokio, al stonden vele tientallen _kilometers filmmat eriaal' tot : zijn beschikking. In de film
"TokiO Olympiade" komen zelfs vele grandioze lIH~mpische wedstrijden
niet è 'e As apn bod. Wat deze film :z o :· groots maakt, is de onvergetelijke ~ijz~, ' waarop de mens in dé sportb~oefening tot .leveh . wordt
gebracht. ·-;Het is een epos van strij'd' " teleurstelling, wilskracht,
vreugde en overwinning. Het is een "d.ocumerit humainn, dat laat zien, _
hoe zeer de sport een volwaardige'· mensel:ijke - levensuiting is, die veel
meer omvat dan sterke longen of· so:epele- spieren. Dit kwam niet alleen, ·
tot uiting in de ontroer ende manifestatie tij~ens de sluiting van
d~z e · Olym~ische Spelen, waar allen, die aan d~ ~ed~trijden hadden
deelgenomen, ongeacht ras, kleu~; -~eloof of pólitiek door elkaar heen
hun spanningen afreageerden in ~~n gemeenschappelijke uitbundige
vrolijkheid.
·
·
-Het bovenstaande lijkt veel op een filmrecentie en .jullie zullen je allicht afvragen, waar wil hij naar toe. Nu,. dat zal ik jullie vertellen.
Volgend jaar is voor de atl.ç ;;tieksp9rt ·heel belangrijk, we
hebben dan nl. de Europese kampioen~thappen . te Bo~dapest. Misschien.
wordt er wel 1em~nd uit ~n~e vetenigirig w~ardig geacht om de Nederlandse kleuren in Boedapest ±e.· veraedigén. Ik ' den~ 'bijv. aan Mieké, als
zij het geluk heeft, dat ··ze ge~n last meer krijgt van haar oude · ·
blessure en :de wil op 'ka'.b brengen orri er . weer' eens ouderw~ts ''tegenaan te ga~n 11 , wel mis~chien maakt zij dan ~og wel een klein kansje
voor de 400 m. Maar nie~ alleen voor onze topmensen is het een belangrijk jaar, nee, voor de gehele ver~niging.
. . · Volg~p.4 jaar starten we weer met een nieuwe competitie en
hope.lflijk gaan we \·rner met zulke hoge · ogen gooien als het afgelopen _
seizoen. Mê;l.ar dan zullen \'Te er ook met zijn al.l .én .aan moeten , 11 trekken 11
want zoal,s jullie w~ten, heeft bijv. de wedstri·j:dploeg de hand;i,cap,
dat ·El.l en.,..Joacim-Ort
ermee is gestopt. Deze leeggekomen
.
plaé.~ .
zul ., ._ weer ing'~riome·n · moeten worden~ ·· Maar daar kunnen jullie
gezam~qli:jk v.àl: 11et eeri ',eri ander a a n doen. Als j.·ullie w~rkelijk wil- ,
len .eq " ()esp(1çi.):'d bli.jven "voor blessures ; i weet ik· zeker, dat jullie on.der 'de .. goede · · leiding vari Harry: tot die ' prestaties zullen: komen, di:e
nodig zijh voor die gqede ' klass.ering.
-·. ·
, . :, .
En wat betreft· die .training,s ijver en ,d i,e ' wil, dat 'kc}in je nu:
zo goed zi~n· in: die pracht'ige film. Hier in zie · je de sportmensen· a'l;s i
het ware naar hun topprestaties toeleven. Ik kou je wi'llen aanräden
als je er de tijd voor vrij kunt maken, ga deze film zien.
Tot slot zou ik graag van deze plaats af, het Bestuur, trainers, juryleden, at l etes enz. enz. gezeg~nde kerstdagen willen toewensen en daarbij de hoop uitspreken, -dat het komende jaar voor hen
een succesvol jaar zal zijn.
"
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' Hans Vlottes.

HET WOORD IS AAN •..•...
Bernard Shaw:
Als ik grappig wil zijn, heb ik het grootste succes mèt een'-voudig de waarheid te vertellen.
13
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JURYCURSUS .
Het ligt in de bedoeling van de D.T.C. om in het kcimende jaar
bij voldoende deelname - wederom een jurycursus te organiseren.
De cursus is gratis en omvat 4 Ïesavonden en wordt besloten met
eeri eenvoudig examen.
We bevelen deze cursus van harte aan, niet alleen aan on~e
dames en meisjes (minimum leeftijd 18 jaai), maar ook aan ~e ouder~ · ·
van onze leden, die belangstelling voor atletiek hebben, zodat
wij hier in Haarlem een groot en capabel jurycorps krijgen.
JEUGDLEIDERSCURSUS
Voorts ligt het in de bea6eling van het District NoordHolland om bij voldoende deelname t.~.t. weer een jeugdleiders~
cUrsus te houden •. Het doel van een dergelijke cursus is de vorming
van atletiekleiders en leidsters, die de atletiekjeugd zelfstandig
kunnen leiden. Deze cursus omvat een 40-t.al lessen van 1 les per
week.
Inliohtingen .over beide cursussen worden U gaarne verstrekt
door Mevr. v. Opzeeland.. Tel: 83295.

•
KRUISWOORD~PUZZLE

CLUBBLAD NOVEMBER 1965.

Na loting ond~r de.goed~ inzender~ werd aan An Hardebelt
een heerlijke doos kersenbonbons overhand_igd.

VAN HET WEDSTRIJDFRONT.
·CLUERECORDS.
Dames
-SO m.h.

"

E.Joacim-Ort
M. Sterk
100 m.
E.Ort
E.Ort
100 y
E.Ort
200 m.
Hoogspr.
E.Joacim-Ort
Verspringen E.Ort
Discusw.
G.Hoenderdos
G.Versterre
Speerw.
M.den Ouden
Kogelst .-

11.6 s. 4 00 rn.
M.Sterk
57.5 sec.
11 ~ 6
M. Sterk
2.2.8 .- s~c
800 .rn.
1 1. 7
4 x 100 m. 48.2 sec.: J.v~Duffelen
10.7
M.Sterk - A.Pennarts - E.Joacirn.
4 x 200 m. 1 .46.2: A.Pennarts24.B.v.Polen
, - J.v.Duffelen - E.Joacim
.
1 • 60 m.
6 • 20 m. A3 xp 400 mt. 2M.048 .t .4:kB.v.Polen • ennar s • er .
35.56
46.06
11 • 50

14 .

.&1.eJ..~j_ e§.
60 m.

J.v.Duffelen
M.v.Rheenen
A! JeJ.ugboer
'

80 m.
1 00 rn.
600 1-l'• . .

.J ..v. :Ou,ffelen

8.- sec.
8.8 ....

J.Tiobbelaar
T.Bouman
0 .:Berkl+off

10.6 sec.
10.6
10.6

M.Sterk

9.3

100 m,

M•.Sterk
NLSterk

12.5 .47 rn/

IVL Sterk

1 .50

31 . 35
33.15
13.03

-----

---·~·-··- -· · · · ··- -

·-··- -·· ...

9,9 sec.
·1 2' -

60 rn,H.

9.3

~F."
J10..2. g §_]2_;::_.

80 m.H:

11 . 8

:Oiscusw.

G.Hoenderdos

5.47 m • ....
1. 50 m.
31 .35 JTl ••
33.15 m.

..êP~,§rv:...:..

I.Dankrneyer

Ko_gelst.:..

M.den Ouden

--~~~

).38.-

........"

M.Sterk
,B9og~pr..!.:.

,JVI •.Ste;rk

Dis cusw. ··' G .-Hoenderdos

§.p_~~~~~~' ,'. I.-pan~meyer
Ko g~l- .?~gl..M. vI . Rhe éhen
.Kogel,
_ __ ..... ..........3kK..Il1. ."den Ouden
_,,,

,

..,......~

~ ~-

•.

.·

\. .

'·'

'.

Î

4 x 1~0 m.: 53.2 sec. - I.Dankrneyer
TuLv-:-JJuffê-Ïen -- M.Kools -- O.Berkhoff.

0. 82 HL

13.03 m.

C-meisjes
·· --··

·r··- . --.;.- ..,..s.o_

oO m"

--~--·

B-meis~es
80-·Jil~" .." -·--

J. v. Duffelen

60 El.H.

I.Jongert

9.9 see.
·- -- -- · · ·-- se· -M·.-· ····

10.7

J.v.Duffelen
IvI.v.Rheenen
l"...P}.ugboer

8.-· sec

IvLPijl

i0.9

.4. 90 rn, _ ~~E~EE..:.
L. I)l 1J ~boer
___ ___: -~ T:-z+.s ....:'L~: - ·.: .:áo og~F.:.~ ..:-·---·· -Il~ v , Abs
1tC2"~E.êJJr:"
-Nr-. Krä:tnmé:r
.· ... .2 7 . î 2
J?i 8..2_;1-S'y__._ M .;J? ij 1 .· ' R~.?_5'...l:~~~" - H. :Borgering
oe_e···"T
M. v. Rheenen ' ·
31 • 2 6
.::_.,__
__::_'.~ .''."
M. Pijl

r:L v .Ene.enen

Vel~§_P.I..:_

Q

E;9~g_J;3't_..

IvL den Ouden

8.8. --

5. 1 6 m •
1 . 36

24.90
:c.82

4.x.60 m.: 33.- sec. - M.Pijl -

10 . 64

~/: TimmeY.man ." L,cPlugbo er ·- R.

4 x 60 m.; 32.d sec. - A. Warnas --

Ë-:v-·.--ThicT -· M. v. 't Hof - I-Jongert. ·-·
~
, ..D'."" rn ei s j es
4 x 80 ~. : ~ 2.- sec. - J • D.0 b,oe... 1 ac:c
..;.-------·---·- ··
I7:Pë11nai::Is - L.Plugboer - lVI. Pi j _L -. ·-60- m•
Vers pr"--·
·Hoogsp::c;..

Stremming.
L.V1sser

8.3 sec.

L.Visser

4. 69. Jll.
J . 35- rn.

L.Visser

.:L".:.-'.f__§_Q__rg_~ D-me is jes; 34. 1 s eC~.:: .."" .J ;S oomer - J. Vink - T, S intenie
L.Visser.

Wegens ruirntegebre< zullen \'Jij de 5 beste ·pr:estaties op elk
numL1is:::- van ic.;dere groep apart .in . het volge_nde clubblad op~emen ., .
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Dr.Frederik van ------Eeden:

·-·· --- ..-.-- -~ ·· ·

Als kinderen nooit andere wegen zouden hebbe~ ontdekt
dan hun ouders, zouden wij nog in holen wonen.
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11e Jaargang No. 65.
Maart 1966.
Officieel cluborgaan der HoD.A.v. -nATMODES". Kon.goedgekeurd 23.1.1961.
Secretaresse ~
M.Boons, Dickmanstraat 15, Haarlem~ Tel: 43181.
Penningm.ess o ~
W.H.vaOpzeeland-de Vös, Leidsevaart 502 zw .• , Haarlem.
Tel: 83295.
Girorekening:
No. 207689 t.n.v. Penningm. van Atmodes.
Redactie-adres: M.A.Ineke-de Vos, Mr. Jan Gerritszlaan 15', Haarlem.
Telg 60761.
Clubarts:
N.A.O.v.d.Hoeven-Wegener Sleeswijk.
P.Grootveld-Heemskerk,
Tekeningen:
. .

·,

\TAF :DB VOORZITSTER

De keurj_ng door o:::i.z :.: clubarts Mevrouw v. d .Hoeven-We gener
Slee svvi jk h eeft ui tgewe; zen1 d:-:1 t de conditie van onze wedstrijdatletes
over de gehele linie, in vergeli jking met andere jaren op dit moment, veel minder is. Br is ook veel minder getraind en de slechte
weersomstandigheden vnn d~ze ninter zijn hier debet aan.
Wel moet mij van het l-:-..a::'.'t , dat er soms wel ee.n s te gauw gezegd wordt, dat het wee1 te slecht is, dit als excuus voor het geen
zin hebben . :Liate::.1. we toch vqn onze vereniging geen club •imooi weer
atletes" maken, tenslo-cte zijn jullie gezonde Hollandse meisjes en
een beetje spirit mogen we-~ót~~e~_ yerwachten.
Ik ve rt1 ouw erop, dat jullie van nu af aan regelmatig· trainen,
zodat vve 2.ls de wedstrij.den ü:c ginnen, behoorlijk kunnen. meedraaien.
Onze clubarts wil :i_k hi(;roij hartelijk danken voor deze unieke
keur:;_ ng en het altijd weer geze ll.i ge en leerzame praatje, hetgeen
altijd geheel belangeloos geschied t. Ook Mejuffrouw Henning hartelij k dank voor haar medewerking en ~e causerie over de voeding.
Dan ga ik weer verder raet de spo-r tkeuring, die door het Bureau
voor :Medische SportkeurJ.ng wordt verricht. Deze .KEURING is voor iedere en die aan wedst~"ijJen wil deelnemen (en wie wil dat niet ?)
VERPLICHT" Niemnnd kan dus, o.l is het maar aan éér_i wedstrijd ongekeurd deelnemen. Trouwens ik :raad alle Atmodinnen aan zich aan de
keuring te lo.ten onderws::::pen" =ret is zeer belangrijk te weten,
dat deze sport niet nadelig voor je ia •.
De kosten zijn laag nl. voor jeugd geboren in 1949 of later:
f 3,-- en voor ouderen f 3,50.
Wel attenderen wij je e rop, dat wanneer je NIET OPKOMT, een
TVJEEDE OPROEP Hfl. 7 ,50 KOST. Afschrijving door ziekte word~ alleen
geaccepteerd als men een doktersverklaring kan overleggen • . Het ·
sportkeuringsbureau he eft deze maatregel moeten stellen, omdat ~r
v ee l t e veel mensen afschrijven zonder geldige reden. Als men zorgt
tijdig aanwezig te zijn, stant men binnen i uur weer op straat.
·
1

1

\

Ria Ineke-de Vos
voorzitster.
2

I-r!!;T SBCR::DTARIAAT MiDLDTg
Nieuwe lodong
Majorie Vo Gei tonbo c~k
Dinoko Noorlandor
Margroot Warmordam

Freddy V!ijkhuizon
He1ga Vlo ber

19'-1-53
14..:.7-52
10-10-43

28-1-50
22-4-51

Al do zo "gloodniouvro 11 Atmodi:imon hartelijk wolk om.
Bedankt als lidg
Kikkie en Janneke Hartstra - donatro
Elly VoWolfforono
TRAININQg
's-Woonsdagsavondsg Floraschool
18030-19.30
19 ,o 30"'.;21 o21 o- -,-22 o-

- Florapark (bij de Wagonweg)g
uur Jeugd t/ra 14 jaar
uur Wedstrijdploeg
uur Nieuwelingen vanaf 15 jaaro

Mocht or van de zijde dor oudors bezwaren zijn to ge n hot latere trainingsuur
voor do 15-jarigon 9 dan is .na overleg met hot Bostuur 9 plaatsing naar do
Jeugdploeg mogelijk.
's-Zondagsmorgonsg CoI.O.S.' ·van 10 . 1-5 - 11 .15 uur - alle groopono
Vorkloden in de Beatrixschool - Houtrnanpad.
Aanwezig zijng 9.45 uu,r o NI:ST VROEGER.

DENK ER AAN JE OP TE 'G"8VEN VOOR DE ·SPORTKZUR::i:NG

ADVERT':GN'I1IES
' Er staan weEH' enige nieuwe adverteerders in ons clubblado :Met deze
inkomsten bestrijden V\[ij eon godool te van do kosten van de nsTART".
KOOP . DUS BIJ DE ADVCR~SRDEHS ! ! ! !

VAN DE PENNING MEE STER'SSSE o
Do contributi6 , dient op de training to worden voldqan. Kun je door
ziekte of andere redonon niet op do training :komon 9 oven bollen 83295 of een
beri!êhtje en hot wordt bij jo thuis opgohaaldo Wil je por giro botalon 9 dan
is dit mogelijk door storting op gironummer 207689 ton.vo"Penningm. van Atmodos" 9
Leidscvaart 502zw·. 9 Haarlem.
De contributie bodraagtg
Welpen Fl. 1 ?-- por maand
Meisjes t/m 16 jaar Fl. 2?25 per maand (inschrijfgeld Fl. 2?50)
Dame~ vanaf 17 jaar Flo 3?25 per maand (inschrijfgold Fl. 4 9 50)0

3

CLUBKLEDINGo
Atmodosbroekje Fl. 3,-Spikeszakje Fl. 0 9 60
EmblGem (wasbaar) Fl. 1, 6 5
A voor op je trainipgspak GRt};Tiê_

)
)

)

Verkrijgbaar bij Wil van Opzoola,nd.

)

Trainingspakkem groene trainingspak."k:e n met groen/witte wollen boorden. niet 10%
korting verkrijgbaar bij Gretha de Bruijn, Twijndorslaan en
NIHEK Sporting Goods? Ri jksstraa twog 86g 9 Haarlem.
..

KERST-REBUS OHTWO'R..r'EN DOOR H. VLOT T8S
De oplossing hiervan luidt als

val~t!

"Het Bestuur on trainers wensen jullie p:rottigo kerstdagen on een voorspoedig
196611.
Er waren ;helaas maar we ini g :)._nzendingen. Maar onder deze . goede inzendèrs i(;l een, prachtige doos Boldoot eau de cologne in een spui tfle.s verloot.
De gelukkige winnares was Ans Pennarts.

PERSO:tfäLIA .
VERLOOFfö
Corrie Blok hooft zich ·- 25 docomter EÜ - verloofd met Hans Ter.c l. Cor, Wl J
zijn ijselijk laat, maar j e weèt, het clubblad was· net uit, onzo hartelijke
felicitaties on oon he e l gelukkige vorlovingst.jd toegowonst. ·
GEBORENg

. "Alexander Goazewi jn 11 , zoon van o'nzo donateurs Wil en Cor Aaftink.
Lui tjos? van h2,rte pro~iciat mot do geboorte van jullie stamhouder van allo
bek:end.e groen/witters.
·
HUWELIJKg
Gerard Honkoop on Ans Pennarts gov2 n k e nnis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de -vol trekking zal plaats,:indon_ op d ins dçi,g_
_
-·--..........,
~
r ---·
•
8 maart a. s. orn ·12 1rnr ton stadhuize to Haarle m.-·- -----~~----=::::----:;:::;:;;-_,,,-- ·
De kerkoli jko b evest i ging zal geschieden o.in 13. 30 -~ ."1 @
uur in de I mmanue lkcrk ? Veen I:gmondstr~ 9 liaarl érr:-N .-~/;
~Receptie van 16.~)0---18.30 uur in gooouw n:Do Lingo"?
)J
Linges tr aa t 9 Ha,ar:lem-1'T.
-a
Een ch a r mante bi jzonclerhe id wil i~ jullie niet
)b:;:;.t- '.
.-~~,
=1
rc:
.
onthouclen 9 h e t t:;-ni l s:paa:c cm ge vol g, za l zich in
~
B..JJLt.J~!?lil\
i,,.~
koets jes naar het sta.clhuis en kork begeven..
;~)
l{I
Ans on Gerard, vanaf dozo pl aa tc alvast onze welgemeende felicitaties, namens
de ovori go 'bestuursle::len 9 t rai :1o rs on a ll e AtmoO.innon.
Wi j wo nsen jullie he e l golvJckigo 7vit-~eb:i.'oodsweke n to e e n voor de huweli jksboot .
oen rustige on b ehouden vaa :rt.

Q_. ·
_::::?.

::tl

ATMODIHilill:if OPGE:LT:'iT ! ! !
Iedere en wordt op cle re-ë0j)ti8-~~on1a cht0m- c a. half zes om onze weds trijdsocretaresso pO:::'SOOnlijk geluk te wensen"

4

ZIEKCNHOEKJEg
Meldden wo in het vorige clubblad 9 dat Ino ·-Jo nger t goopore2rd was aan haar voet 9
nu kunnen we berichton 9 dat hot gips verwi jdord is, maar dat hot lope n nog ni.et
zo fijn _gaat 9 dus aan traine n is nog niet to donken.
Ine, geduld 9 tot zion's op do training.
Giny Ineke is ook geoporoord 9 doch haar hobbon wij al weer zien schittoron
op do training. , Wo l eon bo c; t jo rusti g aan doen 9 hoor meiske .
Onze dorde klant van doze rubriek is Tonny Jansma 9 die ook. al con operatie
hooft ondergaan. Gelukkig was .zij net cip tijd zo ver horsteld 9 dat haar wintersportvaka ntie door kon gaan. Ton 9 onzo bosto wensen voor 00n geheel on spoedig
horstol.

ATIÀÖDES-J,GENIJJ\.
14
20
21
27

Februarü
Fobruarig
Fobruarig
F.ebruarü

1 o les jury cursus 9 docent do Ho_or J .He rmans
Keur'.):ng wedstrijdploeg door Mo vrouw v.d.Hoovon.
2o l os jurycursus.
Keuring wedstrijdploeg door Mevrouw v.d.Hoevon
Causerie door onze clubarts en
Voedings praatje door Me j. Honning.
28 Februarig 3e l os jurycursus ,
7 Maartg
Slot- los jurycurfus.

i Op-11f~b:r~ari- jl.-o-\;:~;1-~od -.;olk-0-;;1on

on;;-;~~ht; d-:; -ïi;-er v-~~ )

1Polen op ci8 le ofti jd van 51 jaar.
! Op vele wodstrijdon'gaf nij blijk oen groet hart voor clo
! atletiek te bezitten en wij v0rliozon in hen dan ook eon be- '
i1angstellonde en hartelijke vriend.
' Wij wcms en Mevrouw van Polen on haar gezin kracht. to e or;1 dit:
! srna:rtoli jke v erl ies to dragon.
Eos tuur der H .D. A . V. "!l.TI·JO:J?B_S'' ._
--~---~-----

WIT ZWART-OP-ART
qnda:nks dat .de wint or in a l zijn hovigho id woed t on vio lov0n in oen
witte 9 gladde cri koude worold 9 lwt voor jaar nad a rt mot rasse schr c~don t Ert
wanne '3r. je niet zo opmorkza:am bent 9 dat je clo lente aanvoelt kcir:·,on 7 door het
waarnemen van eon vordwaalcl zonnestraaltjo 9 do..t vrolijk door d o kamer huppelt,
of door do schoonhe :i,.d van oon bosje (ka s)tulpen 9 sla dan de krant op 9 do koppen
van do vrouwen pagina's schreeuwen hot uit: - ZE ZIJN 'CR WGBR 9 DE NIEUWE LIJNEN !
Hot Syndicat do la Haute Coiffure uit Pa rijs schrijft voor, d :-i,t de "London Look"
hooft afgedaan on l an ce e rt voor do vo orjaar de "Ligne Chanco 11 9 oen zoor vrouwelijk en schalks ka psel, Uit0rmate geschikt voor ons wind erig on vochtig klimaat. Er word nog veol moo r uit do doeken godaan 9 doch als ik hot vrij vortaal
komt do 11 golu.1<kj_go lijn" hierop noerg do ono kant lang on hol 9 do andere zijde
kort en bol. ·

5

Wat de modelijn 'roor onze kleding
betreft 9 1966 belooft een heerlijk jaar ~e
worden. Rokjes 10 cm. boven de knie (laton we
hopen 9 dat er een flinke zoom inzit) 9 onze
natuurlijke rondingen behosven niet weggewerkt
te worden en onz.G taille:mag blijven zitten waar
hij zit.
Wat de k2-euren bet1'eftg e.J_los n".ag 9
maar op-art viert hoogtij. Ald.us Ma:ry Guant 9
promotor der hyperjonge mode ,o Eer~ijk gezegd 9 yl
\Jj
somsword je wel eens dol van B.1 dat wit-:zwart9 maar als - je je ' ogen do kost geeft 9 valt het allemaal: nog al 1I1ee en is
er ook voor ons nog wel wat bruikbaaro, bij.
Maar nu even serious 9 dat de tiener 9 de jonge vrouw mode bewust is 9
bemerk' je zelfs bij 1 'ATMOD~c: S ", De beeldig e suode 11 Courriges" : laarsjes 9 die maar
net om de stev-ige. I-Iolle,ndso kuiten passcn9 vindt iedr;>re_e n hqt 11einde'' • En de
wazige lingerie 9 'Naarmee we sorns g econfronteerd worden 9 lokken steevast, kreten
van bewohdering tü L Zelfs op de s:poTtkleding drukt de . rrtode zijn stempel. Was
het vroeger traditioneel om in oen clubbroekje en shirtje te trainen 9 nu loopt
de een in ' oon sing-sing hemd mot rnaillot 9 de ander voelt zich wel in eon pittig
shortje en blouse in B.B. ruit.
En nu kari het me holomaa1 niet scholen wat jullie aan hebben met trainen9 hoofdzaak is 7 da t ju je er prettig in kunt bewogen 7 !:~~r op wedstrijden
is hot wat anders.
Daa:r--schakelon we cle mode ui t 7 hetgeen niet zeggen wil, dat we er antiek bij lopen. Integendeel 7 onze broekj.c s zijn kort en hebben een prima coupe.
als je begrijpt wat ik bedoel o:î ook cLe shirtjes zijn ·lekker vlot 7 maar bovendien
en hier ei teer ü: .letterli j:1:: uit hot wodstri jdreglement der Koninklijke Ned.
Athlotiek Unie 7 artikel 8 punt 6 ,~ '
.

,4_\{

"Elke deelnemer moet g ekleed zijn i.n het s hirt en de brook 7 welke als het offi"ciële tenue van zijn -v-erehig ing bij c'. o K.N.A.U. zijn geregistreerd. Dit tenue
"moet voldoen aan DO'_'n aJ, o oiso-n . van zinneli jkhcid en vorm 7 zulks ter beoordeling
"van de wedstrijdleider. '.aij ni e t v olrlOen aan het bovenstaande heeft de wed"strijdleider het recht de cr<fe :;:-t:redor van deelner;ühg aan de wedstrijd uit te
"sllüten.
Zo 7 daar kunnen \VJ_ j :wt w e .G :c mo e cloen 7 maar als jo het bovenstaande
goed gelezen hebt 9 b o ~rijp je ook 9 d~t onze voorzitster er zo fel op toeziet,
dat onze kleding i n orde j_ ;;, l/ o oT de meisjes en dames 9 die het nog niet weten,
ons clubkostuut'l best&a t ui t ~ e on v-1i t s b,irtje met "Atmodes" embl.eem 7 groen broekje met witte 1Ji e s.~ Ben je : : n h e t be zj_t van een groen trainingspak met groen/
witte gebrei de ·boorclen 9 G_an e on _·:::!:_~G-i:o,. A op de rug. Completeer je het geheel met
een groen spiko:J-- z c.~;:je mot wi tt o A, nu dan bon jè "in" J1;0or,.
,
·
Nog oen g oc cic r a &.cl 9 z org !E::'. in het bezit van ee~ "Atmodes" broekje te
komen 9 alle; r:nton zijn voo .r:radi g. ':'!:mn oer je tot de zomor wacht 9 kan het wel eens
gebeuren, dat je nul op req_uost lcrijg"c. Ik benut namelijk- ~lJ.< , zonnestraaltje,
zit dus zomors comit :int in 't i jLl:10od. :Broeken naaien is e:r: dan echt nie~ .bij.
])ame;::; e 1.' msüijes, p:.c-::d;ti g.e training en tot wedçrschrijvGn.
Wil van Opzeeland.

menc~en v-:eten juist genoeg van anderen
om zich in hen te vergissen.

De meeste

0

ILBusó
G.v.B_o.uillonstraat ,679
Haar lom. Tel. g l9624.
1 ~

•

•

•

' .,_Geacpt Bostµur~
.
,... __
'•

-. · -- . _Vi:J,n 30_ augustus t/rr; 3 sept enlbor vinden volgend jaar in
Boe da pest "_dê Europese Atle tiekkA.rnpi
ocrnschappen plaats.
.
_ Wij zijn in onderha ndeling met een reisbureau om per bus
een trip naar deze kar;;p io enschappen te orga niseren. Zij zijn bekençl niet de or.ganisatie van een dergelijke trip 1 zij organiS ao rden in het verleden reizen
naar Rome 9 Olyi:ipische Spelen en Belgrado 9 _Europese kampioenschappen. Zij "beschikken ovèr uitstekende relaties in het bui tonland en hebben de modernste_reiswagens. De reisduur zal niet langor dan 1-ft à 2 dagen in beslag nemen.
Gaarne . zouden wij van U v e rne me n of er belangstelling
bêstaat in Uwvoronigingvoor een dergelijke reis. Mo t het oog op de voorbereiding zouden wij hot op prijs stell e n zo spoedig moge lijk be richt van U te
rnogèn ontvangen.
' Voor Uw medewerking in dezen dank ik U bij voorbaa to
;

/"

- Me t vriendelijke sportgro e ten 9
H.Busó.
:· ··

.

·_; ,··

NI~UWS VAN

DE PROPL.GANDACONll\flISS IE.

De op -î 5' debember jl. geplande fi1mavond kon gee n doorgang vindon 9aangezien de He (;;r Tissot van Patot schitt e rde döor afwL)zighoid. Jamme r voor
dGi- Propagand~ Comm:i,_ssie 9 , .jammo r voor do caó 60 a tl o tiek-enthousiastelingen 9
dio _•de -kantino : pevo:J._kten on _zoor _ tç_l 5:mrgest el~ , huiswaa rts toge n.
·
,;
_Inmi.ddols ontvingon wij van do Hoer T:\.ssot oe.n kaartje 9 waarin hij ons ,,
zi jn"veJ'.'ontschuldigingÖn aanbood voor zijn vergoe tad1 tigheid 9 wolke door ons
gaarrie -wordi; aan:Vaard en ,waarin hij ons tovons voors t olt om in 1966 oen filrr....avond geheol -gratis te verzorg.on. Eon aanbod 9 dat we zoker in gedachten zullen
houden.

In -dezelfde week 9 dat do "Tokio Olyrnpir.i.de" in do Cinorna vertoond vverd~
viel·; Haárlom de eer to beurt oh1 als Sportstad 1965 te worden uitverkoren.
Deze verkiezing goschiedde op grond van clo door inwoners bohaalde rosulta ton op sportge bied on bewijst goenszins9 dat e r veGl Haarle mme rs eert
sport beoefonen of spo:tt-rnindod zijn. I:htogondeel 9 die prachtige wportfilm
werd!/ mede door het koude weer en misschien ook wel door de ijspr e t9 uitermate
slecht b 8z ocht 9 hetgeen voor ons dubbel jammer was , áàngozien de Propaganda
Comr;1issie van 11 ATMODES 11 en "HALRL8M" in de hal van dé bioscoop een propagandastand hacldeningoricht.
De stánd~ die met onze vlaggen 9 foto's 9 materiaal 9 enz. zoko r hGt
aanzien we.ard was 9 word verzorgd door Atmodinnen en HAV-ors 9 die tevens folders uitdeelden en allo gewenste inlichtingen gaven. Iedereen 9 die hieraan
heeft r;iedegewerkt 9 onze hartoli jke dank_.
De d irocti o van de Cinema Pale,co 9 sporthuis "Haar l em 11 9 de Heer Go arts
en het Haarlems Dagblad zijn wij zeer erkentelijk voor do medewerking, die zij
ons hobbon gegeven om deze actio to doon slagen.
Namens do Propaganda Commissie
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Wil v.Opzeeland.

··,
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VOETBALPOUL~

Met de toto gaat het nog steeds crescendo ! Maar hoe meer poolers hoe
meer werk. En als het zo gaat als op die ene gladde vrijdag 9 toen er 2 medewerksters met vakantie waren 9 één ziek 9 van de 2 reserves ook nog één ziek 9 nu
jongens 9 dan hebben we hot ni e t meer J !!
Ik doe een dringend beroep op jullie 9 meld je aan, niet alleen als
~oollid 9 doch ook ais medewer~~ter of reserve. Hoe meer mensen we hebben 9 des
te meer kunnen we er uit halen.
, Naraens de Poolcommissie,
Wil van Opzeeland.

WEDSTRIJDJ.GENDA
In _verband me t hot vaststel1o.n yan, vakanti es geven wij onderstaand
de belangrijkste wedstrijdda tag
17 April

Gezame~l~

14/15 Me i
19 Me i
28/29 Me i
4/5 Juni
Bvt. 10/11 Junj_
19 Juni
.
2/3 Juli
3 Juli
Evt. 16/17
Juli
6/7 Augustus
7 li.ugustus
14 Augustus
21 Augustus
30 AUg·-4 Sept. g
11 . September
25 September

?ornpet~ ~:eda,ç;_ • . HOU])T DEZE DA~UI~1 VRIJ~

jke Haarl. Ver. _ trainingsweds tri jd~n/ 0

& .....-:-..-::::: ~~ .

j ;(~~
~':.._"'(~

1r!edstri J~en OLl ' d: 11 Go1:1den SplkG" 9 Leiden. if0\~::=:x.~·.' -~~':_~~"
Ope n A~s ~ ordams~ · Kçi.mpi~e;;schappen.
(7
' fi,~ /\'"':\'·
\::
Compe titiedag, HOUDT D..0~1.:, DATUM VRIJ.
r7 1~ { / - - - - "
Landenwedstrijd 5-kar;ip ·darnes.
Il};=-/ · - · · ·.· · \
Driç; districtenontrnoe.ting.
1 ·j
. 1,fi
,,,..~
Ned • . jeugdkarr1pio.0nschappen 9 Groningen. /__J
",<\Jj~Av~~ .1
T\.
t . t '
.
h .
1
-u
. 1/
. ,,
JJ lS ric sKarr'pioensc .. appen 9 Beverwijk,
1.
._.,_,"
.
·
;

J

-r-

1·- .'/:/:;

-----,__./

7. _

)

Ned. kampi oens chappen 5-kamp 9 Vlaardingen!~ / r ·
\
Ned. k arnpio e nschappen 9 Ams terdam.
~//~
)~\
"t~Ned. B-kampioen_schap1;en 9 Don Bosch.
\.r.:'.'',._
"
• 1 ·-:;,~
.1
,, .
..
........
"''.:,.
Nederlapd-Frank:r'i jk 9 Rotterdam,
!- ---'---- - -" -b- - _:,::" ~ ..:_-"'··:"
Gez. Haarl. Vor, Selectiewedstrijden voor' :Boedapest :.
Europese' kampioonschappo11 - Boedapest.
P.J •. Beker
Ned. Estafette kampioenschappe n.

·>/ __
}. ,,:'• /

HET WOORD IS AAN •••••••••••••
E. W. H o w eg

Niots is vermoeiender dan voortdurend dankbaar
te moeten zijn.

8

,

~
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,
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VAN If'l:T VlEDSTRIJDFRONT
. Hieronder volgt een overzicht van de 5 . beste prestaties in 1965, onderve~d~~ldl ih alle grciepen:

Dames
100 m.
1 J.Goedemans
2 ]'\![.Sterk
3 E.Joacim
4 A.Pennarts
5 B.Gieles
~00

1
2
3
4
5

~200

120 3 sec.
12. 3
12.4
12. 9

13.-

m.

M.Sterk
B.Gieles
r. Boekhout
T.Beijen
L.Plugboer

Verspringen
1 B.Joacim
2 B.Gieles
3 A.Pennarts
4 M.Sterk
5 T.Beijen

2.28.2.29.1
. 2.32.9
. 2. 46.8

1
2
3
4
5

m"
M. Sterk
J.Goedetnans
E.Joacim
A.Pennarts
VV.Marsman

25.- sec.
25.8
26 .3
26.6
27.7

80 m. horden
ll. 6
1 M.Sterk
2 E.Joacim
12 .3 A.Pennarts
l~. 2
4 H.Besselink - 15 ·~,;;.

2.50.2
.

5~92

m.

5~35

5. "18
4.87
4.70

Discuswerpen
1 Gderiderdos ·
2 J. Zwanenburg
3 · À.J"~cicer
4 ' 1-Plugboer
5 A_.Petmarts _

35.56 m.
_30,80 ..

30. 41
26.95
26.84

400 m.
1 M. Sterk
2 A.Pennarts
3 B.Gieles
4 T.Beijen
5 L.P+ugboer

57.9 ·sec.
60. 3·
63.7
67.9
69.8

Hoogspringen
1 E.Joacim
2 A.Pennarts
3 M.Muller
4 B.Gieles
5 3 springsters

1.45
1.40
1.35
1.30

Speerwerpen
1 G.Versterre
2 M.Sterk
J A.Pennarts
4G.HOenderdos
-- 5 · J.Zwanenburg

1 • 55 m.

46.06
30.63
27~96
26.01
2 ·5~83

Meisjes A-100m.
1 H~v.Giffen
13.4 sec.
2 M.v.'t Hoff 13.7
3 R.Mica
13.7
4 T.v.d.Klinken-'
berg
13.8
5 A. Warnas
13 ~ 9

600 m.
1 H.v.Giffen
1.47.9
2 A. Warnas
. 1. 53.2
3 T.v.d.Klinkenberg
f. 57 .4

2 T.v.d.Klinkenberg
1.31
Hoff
NL.
v.
't
1.30
3
4 H.v.Giffen
1.30

Verspringen
1. · A.VVarn.a s
2 G.Schulz
3 H.v.Giffen
4 R.lllica
5 M. v. (}i ffei.:1

Discuswerpen
1 A. Warnas
20.81
2 E.Snellens
'1 9.92
3 M.v . 't Hoff
18.96
4 T.v.d. Klinkenb.18.96
5 H.v.Giffen
17.76

Kogel 3 kg.
1 M.v.'t Hoff
9.65
2 A.Warnas
8.94
3 T.v.d.Klinkenb.8.28
4 M.v.Giffen
7.53
5 G.Schulz
7.51

Speerwerpen
1 H.v.Giffen
22.20
2 M. v. Giffen ' . 21 • 60
3 R.Mica
14°49
4 E.Snellens
12. 3 7
12 28
5 A. Warnas

Meisjes 13
80 m.
1 I.Jongert
2 D.Kamphuis
3 M.Krammer
4 Y.v.d.Kerkhof
5 2 loopsters

60 m.horden
1 I.Jongert
10.7
2 Y.v.d.Kerkhof11 .4
3 M. Lankhof
11 .8
4 D.Kamphuis
12.h

Kogelst. 4 kg.
1 M. den Oud.en
2 G.Hoenderdos
3 E.Joacim
4 M.Sterk
5 A.Pennarts

11 50
11 "25
0

1o~98

10.11
9.96

HoO~springen

1 M.v.Giffen

1.40 m.

10. 7 sec.
1 o. 7
1 o. 7

11.-

4 . 71 m.
4. 41
4.39
4°35
4.33

0

11.1

9

Hoogspringen
1 M.Krammer
2 M.Tromp
3 M. Weenink
4 springsters

1.45
1.35
1.35
1.30

Y.'~~E!2-~"Q.
• M .• Kra'.1lrne:r
2 IoJonge rt
3 M. Lan'chof
4 M. Yvee nic'ÜC
2 sp:'.'.'ings ters
K o_i;~~]=-~ ~t_?_t_~~3 kg.
1 Mo '.ITorn:p
2 }i;.v,'I'hiel

M. Larlchof

4 .28

4. 18

0

2 W. Di -re ndal.

4.25

<' · î 0

4

~'3"v.d.Ree

5

T" Z0LfiF2J art

4.02

3.90

4 L.Rarrkema

. 2Ö.'f3

5' L.v.cl.Ee m

JS.79

0

~--'-· -· -· -. ~r.2-...

1 .. G 9 Jneke

9.89

2 B.v.d.Ree
3 C .Hogenes
4 )II. Brouwer
5 M. tem Have

5. 71
8.02
7.87

..

7'~

.

'

5 To Si'ii-CG:rLLc~

0

'

••

:

J

.

.

'· .

'-

1 0 30--

1"'30 :
1.20
J ~. 2~
.: •;.

'f 20;-·
9

Me is jos J) - ·E;o m.
-8~4 sec.
2 J. Vin..~ , "~ · -- Ef~:~6
3 J.Soom~r
8~9
4 T.Sintonio
9.4
5 N.Witmans
9.6
~ogolstoten

2

kg~

8.96

1 L.Vis se r
2 J • .V,ink

3. N•Wi,tma ris .

o5. '

.- ._ '

.

~

Hoogspringen
1 W.Divendal
2 G.Ineke
3 M. Brouwer
4 M. ten Have
5 T.Zegwaart
1 L.Visser

26

Ho og_s.pr'i_-ngó'n
1 J.Soomer
1.30
2 ~.Visser
1.30
.3 J.Vink
î.?5
4 N: 1JVi tmans ' r. 20
5' 2 ' springstors1

4.69
4,27
. .

21 .$8.. ··

20 16

• l{()D·ê1 ·z-k!7 o

3 Go ~CnG~e

23.95 m•
23.07
20.43 .

-2-f>.Ve1d t
3 Hl.Krammer

'

4.1+3 m.

3 J.Söc:n<;r· ·
4 i\J . VTi t rn2;ns'
·:

..é 24~+·7~ ~
22.75

§peerwerpen
1 l;.~Jongert

m~ ·

Mei.s jes C - 60 m.
w. Divendal
8.4 sec.
2 M.Brouwe r
8.5
3 G.Tneke
8.9
·4 J,11. ;foome r
9..
5 L, ten Have
9,3

0

yt. ,\'~. · ..~

- ··

25.•9,6

-··r

9.22
9 14

7crspr:i_:pge'1
~1--]-ii -Br·o
- 11»re,';;
~ ... et -

Discuswerpen
1 I.Jo11:gert
2 E.v.Thiel
3 M"Lankhof
4 C.Vel dt
5 M.• Tromp

rn.

9.03
8.80
8 49

3 C.Veldt
4 l. J o ~'l:sert

5

4, 75
4 .61
4.36

i

4
5

J •.s ·o.orne r

T.Sintenie

8. 21
7. 57 '

7.p9
,,. .·,. . '
:

0:51

..,·

·· -'- ----· i ·-- ~- -~

JI.i e ron·d,e.r · volgt een· ovBrzi.,c h t 9 vai--1 :de a t10te·s ·v an lt tmode's di-8 \rö .or~ · ·· ··
k vve..mon op de, lijst van d$ b~ s t e at l e tes van Nede rland~ sám8nge3to1d' door de
Heo J~ ]~9erma n.

__oo-irî",

J)ames
-i
.... _....__
1 î 1::: • J-oac i m
1 6 l'il . ~3lerl;:

Î

2. 2

Î

2. _JJ

25

î9 J

25 .8

G C 0 (~ 8 !Tl :.',j_~8

0

0 _,_

7

:·Io

20

_l\..flmm2"rts

~J-:2r~ -~

Kogelstoten
If[. den OÜden
25 G.Hoenderdos

c;:r•

j(

"5

:8

c

~.;; .

,

~) t cr.:.~l\.

•j

J 0 2 c]_m

ï 2

,,

:L~_=:-.'E~~~· T~!~~~~::_
h.

_/,

11 • 50 m.
11.25

Yi jfkam:p

6 se r,.

'

. 4 x 100 m. estafette
3 Atmodes

0 ·-

12 "

2 E~o '~· o a.c i 1n
22 Il . G:. 3les

55 J?·

S8Co

60 .3

4 E.Joacim

9 fJl

o

GO Co

18
_j~OO ~1'.~.

~I

_Spoorvvo rpen
·3 G.Ve ;rsterrc

200 m,,
----·-"] î T·.Io St (3r1:~
1

1Io?gspringGn
9 E .JOaci m ·

;-~ r:;c("

41 48 pnt.
48 . 8 sec.

~.
~

92

5.35

MEISJES
600 m·.
25 H.v.Giffen

111 c

10

1 .47 .9 sec.

·" · ,

. DE :BESTE 25 NEDERLANDSE . ATIBTEÎ'î ALLER TIJDEN
100 .m.
21 M.Sterk

11 • 7 sec.
12 .-

200 m.
3 · E.Ort
27 M.Sterk

24 ..... sec.
25.-

400 m.
11 M. Sterk
26 A.Pennarts

57. 5 sec.
59.8

80 m• . horden
1 5 E. J oacirn-Ort
1 6 M~ Sterk

11. 6 sec.
11. 7

6 E.Ort

Verspringen
5 E. Ort

6.20 m.

HQqgspringen
·· 14·E .Joacim-Ort

1.60 m.

Speerwerpen
3 G.Versterre-v.Zelm 46.06 m.
Vijfkamp
3 E.Joacim-Ort
15 }[.Sterk

4498 pnt.
4039 pnt.

Van Ome "ZATO".
Sinds enige tijd ben ik hot trotse eigenaa rtje van een ochte grote lîle.n -.
sen portable schrijfwachine, gemerkt Romington idool. Da t idool is schromelijk ovorclroven, want ik zook rno ie de re keor ·w ild naar do volgende letter,
aleen me t hot boll e tje aan he t eind van eE3h r ogel heb ik geen moe i to, maar do
klepel heb ik nog niet kunne n vinden.
Telkenmale, a ls ik de kl e pel b_:Ljna tq _pc;i,kkon had, kwam do r ech torkantlijnstop in zicht om mijn laa tste lett e r t e blokkeron. ( Alle e n begrijpelijk
voor hot vrouwe lijk kantoorpersoneel). Dus - l a ng . gezwegen niet gekro g-:m .
Maar zwijgen voor dedarnes l odon is a l not zó rnoö ilijk als voor mijg opgestaan, plaat s vergaan en v e rdGr gegaan . Want ik wil in eon zo kort moge lijke
tijd de grootst mogoli jke onzin op het moc.dogcmloze papier l ettoron.
In do H.A.V.-er ken ik do uit erste gr e nz e n, maar in dit bl ad blijf ik
nog maar red e lijk op de vl ak te. ( wa t me ove ri gens ve~ l me <;r moe i te kost haak je
sluiten.
Verde r ga ik ongemerkt.af:riokkeny want ik zit gruwelijk t e kraken van de
honger, maarrrrr wij ko me n toru& ,."°. eh, ik bGdoel~ Ik ho e f ni 0t om mijn
lijn te denkon, mijn ri:ts gaat .~ . ltijd. dich t 1 (Dez e zin lett erlijk overgeno rno n uit hot k orstclubblad v~ n . decE:Jmber 1964 9 waarin ~lfevrouw van Opzeoland
do dames vvaa:rschuwt t oge n do culinaire en gast ronornisoho govären van Kerst'
en Oud en Nieuw).
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Secretarë:s se

Penrii!lgm.~sse

Girorekt?ning
Redactie-adres
Clubarts
Tekeningen

·

M.Boons; D:ick:manstraat 15 9 Haarlem. Telg 43181
W.H.v . Opze,E;?1ànd-de Vos 9 Leid's evaa:tt 502zw. 9 Haarlem. Telg 83295
No. 207689 _t ,.n.v. : Pc::mningm~ . vàn Atmodes
M.A.Ineke-de Vos 9 Mr.J.Gerrit s zlaan15' 9 Haarlem. Telg 60761
N.A.O.v.d.Hoevén-Wegènr . Slecswijk
P.Grootveld-He emskerk.
VAN DE VOOR.?:ITSTER

\

Na de '~linterti jd_ te hebbèn _benut voor de opbouw van onze condi t .ie 9
diverse bestuurSzaken o.a. ve:rgaderingên etc. 9 starten we we e r met frlsse moed
het niemve wèdstri jdseizóÈhi~ .
"
'
'
Vergaderingen Iijkdn ' voor ·do leek onbelarigrijk 9 maar zijn toch brIDodnodig.
Er worden immers allerlei besluiten genome_l'.1 9 die ingrijpend kunnen zi Jn voor het
verenigingsleven. Ik denk hierbij bijv. aan de besluiten van financiële aard 9
die genomen zijn op de Algen::cne . Jaarverga dering V2.n de Kon.Ned.Atletiek Unie 9
waarbij alle atleten/es zijn aangesloten~·- De -- financiële po si tie van onze bond
is niet zo roo$}deurig en het voorstel om de verenigingscontributie van Fl, 15 9 - te brengen naar Fl. · 50 9 - - werct met algemene, stemmen Ei.ingenomen. H.et voorstel
om de bond voàr dit jaar uit de ergste nood te helpen9 door .een eenmalige hoofdelijke omslag van Fi. O950 per lid . 'te hernfen 9 werd ook goedgekeurd.
.·
Een en ander is gezien de fina.nciële positie vaµ "de bond w:el gerechtvaardigd9 doch betekent weor een onvoorziene belasti'ng voor ' on~e v e renigingskas.
•- ~
Op de vergadering van Nat.Techn.Camnüssie en de competitieleiding
is een en ander besproken .b"e;treffende de .competitie en: men: heeft de data en
de indeling vastgeste1d 'o Onze damesploeg~ die in de ho.o fdkJasse uitkomt z.ullen
op de volgende data in het strijdperk tredeng
15 Mei
Sagitta
ADA
Atmodes
DEM
Ciko 1 66
LDA

••

f

5 Jun{ ·
Amsterdam
Celebes ..,,. Den Haag
Bataven · -Leiden ·' ·
- Amsterdam
DEM
- Beverwijk
- Haarlem
- "Beverwijk ( org.) LDA
Den Haa g(org.}
Arnhem
Atmodes
Haarl'em
..
· Sagi tta - 11.rnsterdam
- Den Haag ·

26 Juni
ADA
Atmodes
.LDA
HolÏandia
:Ba taven
Celebes

- A'dam ( org.)

-

-

Haarlem
Den Haag
Rotterdam
LBiden
Den flap,g

Door het niet meer be.s chikbaar zijn yan Ellen .en Jos . ondergaat onze .
ploeg ·een grote aderlating. Vel_e · jonge atletes s:taan weliswaar ,klaq;r om de opengevallen piaatsen in te nemen 9 döqh al zijn dit. ~eer bruikbare krachi~n 9 ze
zijn nu eenmaal niet de klasse van Ellen en Jos.
·
De mentab_ tei t van onze ploeg k(:mnend~.J we e t ik echter dat iedereen 9
dus niemand uitgezonderd zal knokken voor wat ze waard is om tot zo'n hoog
mogelijke klas'sificering te ko rneno
Voor onze A/B-mej_s jes hebben wij ook --mot een ploeg ingeschreven, evenals met onze C_en D-:meisjes, Allemaa l van jong tqt oud proberen we zulke hoog
mogelijke ogen ie gooien. _Welke ploeg zal zich hetbeste plaatsen ? Dames -- en
meiskes allemaal veel succes en ik hoop op vele verbeteringen van jullie pyrsoonli jke reCO:!'dS_9 wa nt dat b e tek ent tevens een ver bering van het pre stat.ie-;
peil.
Ria Ineke-de Vos.
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HST SECRSTARIAAT IVîELDTg
Nieuwe ledeng
Ineke Keesstra
Leny Ludding
·Joke Ludding
José Voorma

Elly v.Voorst
Hanny Wijkhuizen
Verne v.Wees
Judith Groenendaal
Joke Zedel
Al déz'e "gloednieuwe" Atmodinnen hartelijk welkom.

2-3-1954
28-1-1950
19:...2-1948
13-8'"-1941
3-11-1943

27-6-1946
24-5-:-1946
3-9-1949
1-10-1953

Bedankt als lidg
Marian Mollema:- A.Joustra.
TRAININGg Pim Mulier Sportpark
's-Dinsdagsavonds) 19-20.15 uur
Jeugdploeg o.l.v. Hans Vlottes
's-Vrijdagsavonds) 19-21 uur
- Wedstrijdploeg o.l.v. Harry Joacim
) 19.30-20.45 uur- Nieuwelingen o.l.v. Herman Hofstede.
's-Woensdagsavondsg19-21 uur uitsluitend wedstrijdJ?loeg. ·

VAN DE PENNINGll!IE:SSTERCSSE
De contributie dient
ziekte of an&ere ~edenen niet
· · bericht je en het wordt bij je
is dit mogelijk door storting
Atmodes" 9 Leidsevaart . 502zw.,

op de training te worden voldaan. Kun je door
de training kö~ert, even bellen 83295 of eeh
thuis opgehaald. Wi 1 je per giro be tal en, dan
op girq_numme r :l'.07689 t.n.v. 11 Pen!'.1ingm. 11 .van
Haarlem.

OE

De contributie bedraagtg
;W elp_en Fl. 1 , -- per maand
Meisjes t/m 19 jaar Fl. · 2 9 25 per maand (inschri jfgeld Fl. 2,50)
Dames vanaf 17 jaar Fl. 3, 25 per . maand (inschrijfgeld FL 4, 50)

CLUBKLEDING
Ben -;je al in het bezit van een Atmodesbroekje en embleem? Deze kleding alsmede ~eri wit shirt is verplicht als je aan wedstrij~en mee wi!t doen.
Verschijn je -a nders dan in clubkleding aan de start, dan word je van deelname
uitges'èhakeld.
Een groen trainingspak kan men met 1 ü%korting kope_~J2,i j onz~adverteerders gSportmagazijn Gretha de Bruijn, Twijnderslaan en /~---~ l,~~
.."<':· ".
NIHEK Sportin~ Goods 9 ~~jk~straatw~ g ~~g, .Haar~emf~:W"~-~J~) "/èSJ/:·::~~~/
De A voor op Je rug kri Jg Je GRATIS bi J Willemien~ . ·'V "
·-~ -~J .~K.1
! I
\
'!-,'-~,.i ·
1

""

r

/ i') ~) \_/\

-------------JURYCuRsus
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,~((Y
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f1

1~

__:__JVî
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Op 7 maart, de laatste cursusavond, vierden d'e adspirant-juryleden
duchtig 'aan de tand gevoeld wat betreft het theoretiscBe gedeelte. Van de 15
kandidaten, die aan dit examen deelnamen zijn er -1 3 geslaagd, waaronder zeven
van Atmodes, nl. Plony Grootveld-Heemokerk , Riet van Leeuwen, Ria Lamoree,
Janny Zwanenburg, de Heren Soomers, Vink en v.d.Meulen. Allen gefeliciteerd.
T.z.t. zal er nog een prak tische proef rweten w:Jrden afgelegd 9 doch daar
krijgt rns Ji! dan nog wel bericht van.
Wil van Opzeeland.

3

_pEACH'rE DONATEDR/DÓNATRIGE'j -In dit clubblad treft U een girobiljet aan. U zoudt mij een groot
plezier doen en veel werk besparen 9 indien U uw donatie over 1966 op onze girorekening zoudt willen overmaken.
J3ij voorbaat mijn dank.
- WoH.v~Opzeeland-de Vos
Postrekening no. 207689
Fcnningm. van Atmodes.
Leidsevaart 502 zw.,
HAARLEM.
SPORTKEURING.
Degenen die zich voor de medische sportkeuring hebben opgegeven
attenderen wij op de volgende punteng
L

Kom je niet op de vastgeste-lde datum 9 dan vervalt je aanvraag en dien je
opnieuw een aanvraag in te dienen. Voor de tweede oproep wordt door het
Medisch Sportkeuringsbureau fl. 7.50 in rekening gebracht.

2.

Moqht je niet lekker zijn 9 dan dien je toch aan de oproep gevolg te geven
en dit aan de keuringsarts mede te delen, zodat hij hiermede rekening kan
houden. DIT IS GEEN GELDIGE REDEN GM NIET OP TE KOTu'IEN.

3.

Zorg, op de aangegeven tijd aanwezig te zijn. Je staat dan met een uur weer
bui ten.
-

4.

lilfaak een duidelijk zichtbare notitie, zodat je deze -oproep niet kan vergeten.
M.A.Ineke~de

Vos.

EEN NIEUWE LENTE 9 EEN NIEUV\r GELUID.
ONZE LEDENWERF ACTIE.
Heb je al een nieuw lid aangebracht? Neon? Lukt het je niet?
Kom, kom 9 niet zo . gauw opgeven hoor. Too 9 probeer hot dan eens met een donateur
IE T S! ! 1 !
of een toto-deelnemer, ien ieder geval D 0 E
-~------------------~

er onder 9

Laat het :Se~tuur nu eens niet alleen modderen, maar zet je schouders
met elkaar moet deze actie eon succes worden.
·.....

OPGELET!

HIER ONDER VOLGT NOGMAALS DE P R T J Z E N E X P' L o· S I E.

Elk aa.ngabraoht"mieuw lid wordt ingeschreven onder een nummer. Na
het beeindigen van deze actie dingt elke aanbrengster mee naar _ de cadeaubon,
welke verloot zal worden en die de waarde heeft (in guldens) van het totale
aantal aangebrachte leden.
Ilevendien stellen wij voor het
aardige attentie beschikbaar, maar wanneer
brengen - en let nu op, want hier volgt de
een groene SKAI SPORTTAS, waarop met witte

aanwerven van drie nieuwe leden een /J
je erin slaagt vijf leden aan te
1
klap op de vuurpijl - dan staat eI1f-IJ
letters "AT1V!ODES 11 9 op je te wac · -

Ook het aanbren8'en van donateurs zal je geen windeieren leggen, hiervoor geldt een zelfde verloting 9 en ook
bij het aanmelden van drie donateurd ( nüno bedrag fl. 5--- -;::~_
per jaar) ontvang je een verrassinge
IN ACHT TE ~~~ "
ATTENTIE ! ! HET VOLGENDE DIENT
{
WORDEN GENOlV!EN:
\ Rrf\ o o~s

4

Jl

__tr~~ ; ;

"

i((-';,_~, '
~ K ~A:f:{

11r·>l11 1 ''
\-

~

Alleen de aanbrengsters van d.e ,. leden 9 die ~ maanden lid zijn of 3
maanden con tri bu tie betaald he bben 9 komen t ,n aanme~rking voor de eerder genoemde · prijzen.
··r. .c
De aangebrachte donateurs tellen rhee9 indien-de donatie over ,1966
voldaan is.
Verdere inlichtingen over deze aktie en . gedruktie folders voor propaganda bij het Bestuur verkrijgbaar.
Namens het ;Bestuur
Wil van Opzeeland-de Vos.
,,
"-:--~~------

VOETBALPOOL
van deelneme:::-s aan de Sporttoto voor het nieuwe seiingang van heden opgengest e ldo
Poolt U reeds bij "ATMODES" en v1il t U ons- weer begunstigen~ ' dan ' behoeft U niets -anders te doen 9 dan het formul ier 9 dat U inmiddels wel zult
hebben oh.tvangen 9 mee te gevan aan één van onze poolmedewerksters 9 uiteraard
tegen betaling van de registratiekoste1 ado FL J 9 50.
D ~-,,fegistratie

zoen. is

mè~

" ·--·

-

·-··

-

_Poolt U nog niet 9 maar voe_l t U er iets voor 9 meldt U dan als deelnemer
bij "ATMODES" 9 want U zult het ' we l wè ten 9 deze dure tijden vragen ook van de
sportverenigingen grote :financiêle offers en door Uw deelname aan de voetbaltoto bij '"ATMODES" ·hebt U niet alleen kans -op een grote prijs 9 doch U steunt
ons daadwerl\eli jk.
_,
De ingevulde pools 'Norden wekelijks opgehaal door onze speciale poolservicediensto Mocht U interesse hebben 9 even bellen of een berichtje via een
lid van onze vereniging en wij zorgen vei or de rest~Namens de 'l'otocommissie

~

.ï

PERSONALIA
· aEBORENg 't is een dochte:r -, .
Naamg Petra
Datum~ 2 maart 1966
-. Gwwich:t;~ . 5 -pond 9 3() gram
Oudersg .Çq,Tla 'en Wim Kri jueno
Ziedaar de duidelijke geboorte aankondiging 9 die wij uit de Duinoordstraat ontvingen. Onze welgemeende gelukwensen voor dit gloednieuwe
··· 'ouderpaar. ,En pu maar hopen 9 dat Petra de "a tletiek-benen" van haar
~ade r heeft - !
.
VERLOOFDg
Op precies 1 april dvmrrelde de volgende
"Verwe:nde Lezer 9

be.rich~geving

in . .d0. bus:

Ghy syt eene van de sovGle, ui tverkorenen 9 dye .wy willen ..betrecken in datgene 9 .
wat eygentlic alleen onszelve aangaato So U alrede be-rnerckt sult hebben 9 levet
gy in een tyde 9 waèrirtne -- de gezwindheyt wae rmede , de gebeurtenissen ende voorvallen hunne plaetse grypen nauli es plecke li}et 'voort so beriodighe wel verwogen
heraado Dies achten wy tooc van zi chzelve sprekend a1sdat wy onszelver verloven gaan."

5

Het Oud-Hollandse verhaal .was nog veel langer 9 : maar het komt hier op neer en het was geen 1-april mop 9 want we hebben de gloednieuwe 9 glanzende ringen
al mogen bewonderen - Marianne den Ouden en Sjoerd Rijpma hebben zich verloofd.
Lui 9 de hartelijke felicitaties van alle 11 Atmodinnen 11 9 en een fijne verlovings-:tijd toegewenst.
------------ ~ -'

.

.

OP-ART
POP-ART
Een brandende vraag. Wat is het v e rschil tussen OP-ART en POP-ART ?
Op-Art is afgeleid van "OJ,ïlti.ca1 art." 9 d.w.z. optische effecten te
geven 9 die berusten op ge z ichtsbedrog.
Pop-Art is afgeleid van 11 popular ç;,rt"en _bédoe}t de pop_ula~re voorwer:pe.r.i
uit het dagelijkse leven van hun omgeving los . te mak:en 9 o.a. door ze overdreven
te vergroten.
Op-Art en Pop-Art zijn r'?cente stromingen in de kunst 9 voor het eerst
gebracht door Amerikaanse kuns'tenaars·•.

Antwoord~

:_.....;_.:. ...:.::.L.... ___ ...:_ _ ..... ~

OH ! · 1:18.~JTEPRÁCl(T 2 .. OH ! . ~ENTE.PRACHT 9
HOE HEERLIJK

·rs uw TOOI!

Na een wilde maan,d. maart 9 die ons van alles gaf - een staart je V\'inter
rookbommen - een koek<heksei lJ:1. ~_a,rid e rmaps pe::;;t - razzia's houdende huisvrouwen 9
behalve de .9 zomerse:
9 -~bëia::o:a.a.~n-we ·Tn· hët wà t ~-rüstige april.
Niet dat april ons met wa:rnr\;e heèft verwe_nd. Oh nee 9 zelden heb ik het
zo koud gehad als in die na-~ :p[1ai:ïd~g8ri,.- _No g 11ööit· neb ik me zo te kort gedaan
gevoeld •• Hèt was, niet alleen de. koude 9 ,die l:let zo triest maakte 9 nee hElt was
het tijdstip van die koude 9 half . april mag je toch wel op wat lentewarmte
en zonneschijn r.ekenen.
Maar al hebben de vogelt jes n,o g. zo'n zorgelijke trek on'l' hun snaveltjes
en hoor je ze denken 9 oh! vvµ s ik ma ar .bij moeder thuis gebleven 9 de zomer is
niet ver meer. Want ze zitten a~ weer deftig tq , doen 9 die tieners 9 _ op het
terr~s . bij Brinkmann 9 . met . de grote donkere . zonnebri}len op h.un. .
prille
neUSJeS 1 ! !
'
. .
'
'
!
~- "
Trouwens 9 zelf heb ik ook e e n vleug je
,.
/' ~ · ·• \:\>
.
zomer geproeft 9 2e paa::;dag . op de Hoge Veluwe.
1 hf:il fii t
Het was een v a n die moment~n; wa,arop je maar
(
il
één ~~ng behoef~ te doen .om_ volkomen geluk1:ig
\ \ ~~rl\~y,/
te zi Ji:1 9 een ~~il wegget Je ii:slaan ei: .rus~ig
\
~\:& _, /f
.
gaan zitten ki Jken naar al die heerli Jkherd
/ ~- ~- ltl
"~'

-(J.agen-

nog

i·'-/,,. . /

om je

~~~~~n

als fregatten met oqlle z eilçn

,,""t':"'- -

• ,

-~ '~/î 11·!jti1 il1r;/j\i\%'~\~1•

r~Jl~1 tl\\)~~~\\'f

boven je9 he.t lu:.do geschette.r l[a.n een voge·l
achter je en om je heen de volkomen puurheid
...
t'\~\Jl ,r ~j) 1 rj\\I
van een schoon geregende wereld. Gee·n ve.rkeer 9 geen mens te zien in ae \vi ~ e
omtrek. En daarom 9 we blijven.op.timist:i,scb, 9 want püsschien 9 heel misschien 9
wanneer dit clubblad bij je in de bus glijdt, zitten we midden in het heer-li jke voorjaar, hebben we al wat echt atletiekweer gehad en is het trainen
op de sintelbaan een genot.
Benut elke training 9• \'Vant nog even en we werpen ons vol enthousiasme
in het wedstrijdgewoel 9 en hollen we van de ene compet,:i,.tie naar de andere, van
de onderlinge' we.d stri jd naar een brood-e;B koffiewed.Strljd; van · een sprintdriekamp naar dë Nederlandse kampioensche<ppen.

Tja 9 ·wat 1'Atinodes" betreft 9 we ziJn benieuwd 9 onze wedstrijdploeg
heeft zich van d:e winter wel · eeh beetje van de w'ijs laten brengen door het
weer. GelUkkig is de opkomst op het Pim Mulierspartpark fijn 9 van álle groepen
t:rouwèns 9 h'o uden zo ! ! ! ·
·~
·
Het is heerlijk om je daar uit te laten waaien 9 vooral als je de hele
dag binnen zit 9 moet je ervan profiteren. Nog een goede raad; sla het vorig
clubblad nog even op 9 je weet wel 9 ·· clubcostuum ·verplic{it. Heb je nog geen
"Atmodes"- broekje ? Tee haast je 5 ik heb een pracht collectie
·sa long 9
Wil van Opzeeland.
.

.

----------~

DATlL Wlu\l™EDE :MEN REKENING MOET HOUDEN!
WEDSTRIJ D,AGENDA
30 Apr.il .
1 Mei
1 Mei
7 Mei
11 Mei
14/15 Mei
19 Mei
19 Mei
28/29 M~ i
4/5 Juru
Evt. 10/11 Juni'
12 Juni
19 Juni
2/3 Juli
3 Juli
Evt. 16/17 Juli
6/7 Augustus
7 Augustus
14 Augustus
21 -• Augustus
30-Aug.-4 Sept.
11 September
25 Sept e mber .
8-15-: 2:2 .JUNI .

0

Baanwedstrijden - Baarn
Regionale wedstrijden Senioren - Arris~èrdam
Jeugdwedstrijd A/B - Zaandam ·
Jeugdwedstri jcl A-It:-C-]) - Amsterdam
Avondwedstri jèL Dames - Amsterdam
Competitiedag. HOUDT DEZE : DATUM- VRIJ '
Wedstrijden om de "Gouden _Spil.rn" '- Leiden
Regionale A/B jeugd~vVedStJ:Tj d ..:· ·Amsterdam
Open Amsterdamse kampioenschappen
Competitiedag. HOUDT -DEZE' DATUM VRIJ.
Lariaenwedstri jd 5-kamp dames. C/D camp. AMSTÉRDAM.
Onderlinge wedstrijden
Drie districtenontmoèti'n g. ·
.
Ned. Jeugdkampioenschappen 9 Groningen.
id.
Districtskampi oc.nschappen 9 Beverwijk.
Ned. kampioenschappen 5-kaE1p 9 Vlaardingen.
,
Ned. karripioenschappen 9 Amsterdam.
Ned. B-kamp io enschappen 9 Den Bosch.
Nederland -· Frankri jk 9 Rotterdam ·
Gez. Haarl. Ver. Selectiewedstrijden voor BOedapest ~
~u ~opese kampioenschappen - Boedapest
P.J.Beker
Ned. Estafette kampioenschappe·n .
HAARLElViSE Kli.MPIOENSCHAPPEN.
1

g

g

g

RECTIFICATIE
-------.. :' In het vorige clubblad werd Anneke Warnas als 5e geplaatst
op ,de 100 m. met 13.9 sec. Haar , 13~6 sec. was echter goed vöor '. de , 2cr
plaa'.t s ~- ·. ·
· ;
· Zo ook voor Ellen Joacim. Er stond 12.4 sec. achter haar naam,
zij heeft echter 12.2 sec. laten · afdrukken.
HET WOORD IS AAN ..... .

Samuel Johnson:
Dankbaarheid is een produkt :van hoge beschaving;
men vindt haar niet bij- onbeschaafde ·lieden.
7

· PROMOTIE-EISEN
.
- DAi'VIES 1966 .. . .
" ..
D-C
B-A
C-B
12.6 sec.
"14:""2 sec.
""13.""4 sec.
13. 6
1 2. 5
13.-, .
27 ..2
29.26 .. .-:-·.
61.67. 64. -2.20.2.27.2.35.-4,70 m.
5.-- m.
5.30 m.
1. 32 m.
1. 42 m.
1. 48 m.
' 9.50 m.
11.50 m.
10.50 m.
28.-- m.
32.-- m.
36.-- m.
. . 27 .~= ID";
31.-- -m.
35.-- m.
3200 pnt.
3800 pnt.
3500 pnt.
~

SOM.horden
100 M.
200 M.
400 M.
800 M.
Verspringen
Hoogspringen
Kogelstoten
Discuswerpen
Speerwerpen
Vijfkamp

.

.

.

' ..!...

•

_:_

.

-,

~

·j ' :
~ - .'

.;
...

"

.

.··.
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· KLASSE-JJ!J2ELING JEUG:D .
A-meisjes geb~ren
B--meisjes
"
C-meisjes c
:n
D-meisjes ·
ÎÎ :

in 1948 ~
in 1950 in- 1952 <:
in, ·1954 . -

1949
1951
1953 _t/Il1 30 _april
· 1953 :·v /a :, 'i mei.

PROGRATvn1~\ -· A-B JEUGDCOMPETITIE
.•

J.

: ;

.

-

80 m.B - 100 m. A -:- 600 m.A - verspringen - hoogspr~ngen kogelstoten. -··· c1±scusyrerpen en 4 x .80 M."
.- · .· · - ..
Twee deëlneémstè'rs pt;ir ·nuljlmer; Elke · ~ee,ln,eemëter mag · a~~ 2 n_u mmers
meedoen + estafette,
:Oatm - 22 MEI ._ Z1\!l.Liffä\M
30 1\JIBI
AMSTERD.UJT
'' '

· · .-.

28 ~~:UG. ". Hfu'i.RLEM.

..

-

· 10--DAAGSE REIS NA.AR :OE EUROPESE ATLETIEK
KAivIPiüENSCHAP:t>EN . 1 966 TE BOEDAPEST (HONGAHIJE)
Hfi. 3.50 , --

----

-----~------·--·· --·-....,..---------~-·.

Gezien de ·grote belangstelling v oor dé Europese Atletiek-Kampioenschappen in Boedapest van 30 augw;;tus 1966_ tot 4 septen:ib-er·-1966, hebb e ~«1
wij gemeend hiervoor een extra 10-da'agse reis te organisèreri in de
periodG van 28 augustus tot 6 september 1966, aldus RÉüsb-ureäu B.B.I. n.v.,
Het programma van deze reis i s als volgt E
_ ~·
1e dag 28 aug.: Vanaf diverse vertrekplaatsen ~n Ned~rland via
Keulên;-Frankfurt naar Neu,re::'lberg, voor diner~· logies en on.tbi j t.
2e

da~

29 aug.: Via Passau, Linz, Wenen naar Boedapest.
's .:.'. avonds tot 4 sept. l96b.

VerbJ~i}f:ln·-·13o:è aapest vanaf 29- aug.
§~s_ dag_ ~:~R,t: __~

Na afloop van _de wedstrijden vertrek uit BoeQ.~.pest
naar .Wenen...voor d.iner, logies . en on to je j t. 1 s-A-;,;- ónds. · gelegenheid
voor een bezoek aan Grinzig enz.
·

-~§._d~.g_?_::?..§12.!.:...~.

Via Sàl.lzburg 5 München,
diner, logies en ontbijt .
8

Augsbu ~cg

naar Stuttgart voor

..J.9e .dag 6 sept_. : Via Franki'urt_,
plaatsen in Nederland~ · - .-- " ·· ·

-~ eu~eri_ . ~e:rll.g

. -

riaar de diverse instap -,-·

Aangezien het te veel ruimte vergt de gehele convocatie op te nemen,
kan men verdere inlichtingen bij het Bestuur bekomen .-

JEUGDPAGDTA
JEUG]_Q.QMRET I ~.1"[.~_19

.

.

SL§. -

Jongens, eindelijk is het don weer zover, het nieuwe seizoen
2·b3at voor de deur. Over een paar weken hebben we onze eerste compe titiewedstrijd al weer, om precies te zijn op 14 mei te Amsterdam.
lie t is dan ook noodzakelijk , dat we ons hierop serieus gaan voorbe:ceiden. Dat wil voor jullici: ' zeggen: · regelmatig' trainen en je houden
c:aa de aanwijzingen, die tijdens de training gegeven wo:i;-den (ge:1 oor û ~ Thea - L i e s be t h - 'FJ i 1 et c . ) .
- . . ·
··
Zoals de oudere leden ond er jullie - ongetwijfeld weten, heb~e het verleden jaar lang niet onverdienstelijk gedaan (vooral de
lJ-tjes). Ik hoop dan ook van gansèr harte,- dat diegenen, die voor
een. plaats in de ploeg in aam11erking k()m_en, zich weer geheel zullen
goven,
Voor de nieuwkom ers even een overzichtje van de af te werken
nummers:
60 m. - hoog-en \re~springen -_ 1;. x 6o·m~
Diegenen, die de -Tec h~ische Cömmi~sfe w~a r~ig acht om een
plaa ts in te nemen in het ~edstrijdteam, zullen door mij t.z.t. op
c<
. e tr.a i_nirig worden ingelich t, . HGt J_j_gt :naffielijk j_n mijn bedoeling
om deze· mei-s jes 1 s-woensds.gs_a.1ton dEi een speciale t -raining te geven,
ge heel gericht op het af t e werkeh programma. Dan kunnen we rustig
~et elkaar de diverse nummers door~e~rin. Dit wil echter niet zeggen,
dat diegene , die hiervo or niet is uitgenodigd, bij voorbaat al
kans loos is voor een plaats in het team. Neen, iritegendeel. Het hang t
e chter wel af van jullie ijver en strijdvaa~d ighei~ om deze plaats
te bemachtigen ... lk wens ;jullie . . dbn ook eè n · he el ·prettige en vooral
nuttige trainingstijd to e en een he3l goed we dstrijdseizoen. :
?iet h em op ! ! !
·----<-~-~t bes.luit een overzichtje v2n de diverse wedstrijddata:
Zaterda~ 14 me~
- Amste ~ d a m
Zaterdag 11 juhi
Amsterdam
Zaterdag 2 juli
- Zaandom
Zaterdag 3 s epternber - Hs.2.rlem.
De grote finale vindt plaats op 8 oktober a.s. (plaats onbekend) .
Ik reken op een behoo~lijk supporters-korps, kompleet met
toete rs, bellen, enz. enz. Oká"?
e~

gi_C?.ElL.,~f:YOOJZ..L.._<!_at · j_~_ ._1:?.ed:?J;.;..Lt~.l~les!J.-_i:_i.&_ in
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diskw
_onherroepelijk
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-... - ..... .........nlificätie:
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orde is i anders vo1F(~
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Hans Vlottes. ·

9
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~ ' _tTAf~~MSE Kil.I\IIPI.OENSGH.ll.PPEN te organiseren door .
.
, . , ;: .:
.
··
'de - ge.z~" Haarle atl.etiékverenig:lngen.
PROGRA.]JllJ.t/-l..:; ·:
, ..~
· :-_
Woensdagavond 9 "$ Juni ·~- · p,ar:wang ~9· 15 U• ·
:

.. .

~

Dames g 80 lvLhordei'l -~.· 4dö J,(o - - höogs':i;i:tihgen ' speerwerp,e n ~ 4 x 100 M.o
Me is jes J1_g 100 TuL - ver springen -- kogelstoteno
M:ei,_~_;)ces B_i,. J;coge,lstpten·
_:, • ])fü_ UfS.CHRTJ'VING · SLUlT OP . 29 lYIÈI<
Woensdagavond

15 .Ju.~ü ·- e,a:wang 19~·1§ U::~ .

0

: - ·,

Damesg
lÓÖ M,. :. 806 ~L '. :~ ve:Çsp:r.ingèn'.:.. 1;:ogelstoteno "·'
Meis ;jes Ag 200 M" . ", à:ls~U9wêrperi ~ . .4 i 80 M; .. ·.. .
. .
Meisjes m ho.ogs p1~inge ri'- discuswerpen - 4
8ó M,
DE INSCHRIJVING SLUIT OP 5 JUNI.

x

1(

.. .~ '

·.

Dames
200 ]iio - discuswerpen - 4 x 2CO M"
lv1ei3jes Jü 600 · ]1r:'·'- :ho~és'pringen
M:eiSJ88137 80 M. - v s rs po:·ingen
DE I NSCHRIJVING SLUIT OP 12 JUNL
GK8N NA-INSCHRIJVINGEN!
·.

-------··

~·....-

.15 IJiei. .gaat h.e.~ er: dµ,s 9m s.pan,nen en " aangezien de eerste klap
een daalder vv~ärd: is 9 m6eteh viè' ailes ·9v i:1J.),$s ~eti,<311: q_l;i~ <3.~n. zo'.n groot mogelijk
aantal punten t e vergaren.
.. 1/Vf3 reken.~.n erop 9 dat j_edereen dio is opgesteld 9 zich zo goed
mo8elijk zal -"vóór'Nirej_cîen. Tiûs ook geen strandgenoegens de Zaterdag ervoor.
. - • '.l)(L·'.î'echbische Commissie is tot de volgende voorlopige opstelling
0

100 M.

Q
- Q'

].~o:····

200
". ." . '~
400 I\10
800 J\[o
;·g
80 M.Hörden ~g
0
'0

\

M. Sterk

•
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··· ·

•

res.g

MoKrammer
W. lliar!'31flÇJ,J;'l ,, , -
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A.Honkoop
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hoogspringofÎt
-, J'/10Krammer
M. ~11u1):ir .~
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ver'3pr:,n.7en g
13i. Gj_ ·:; }f;i:; •
. f~. Wa:p'.Ïas ·
di3C\'..S\Vp-i")p·e!1 ~
A~J_onker ..
.
q. Roencle:s.dos ..
G, oVeJ.:-stè'rré ·
"'")e orw""·rpen
.. .J. Zwanen_bµrg ,
· ·. G"_Hpëncfoi'.dQs · ·
]11.de n Cuden
~;~~o1s t~te1~
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_,\o \iih::.-;:·:v12.s ·· M. s:':romp
R. Larnoree
·. T •. v .• d.Kli :1konberg.·
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vV.Marsr;ian
:JllI. v. Giffen
H. v. Giffen
- P.Grootveld
. A. 1Narnas
- Mov.Giffen - T"v.d.KL
. _ '.[l~:Beyon·

.J.Zvyane:riburg
M. v •. Gi:ffen .
G~Versterre

L o.Handgraaf

MoKramrnér
W~Marsman...:. H_.v.Giffän
I. Jongert ...- 'J. Zwa:rïenburg
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30 LPRI L NATION11:·m A--1NEDSTRIJDEN 9 Bfi.ARN o

, Greet Ve:ts.:te :c.?'.'e e:n Mieke Sterk ' trokken sa:men naar Baarn 9 . waar ze aan
een gl'OOts e,tJeti?k:f.e~:J:ein .zrnucien deèlnenieno Zielig' voor ' de organisa toron was 9 dat
de i nschi'ijving vrese:lijk k lein was . GT.eetwas de enigste speerwerpster· en wie rp met
de heren mee n.sa r : n :p:rima 44·7-·- M~ O:p naar de· 50' M! W.iieke was de enige 100· M. ioopste:e 9 r'lJ?.rü·o:n 1J1ocht ze :J::ï. j de J!.-meis jes m:9eàtar'teh. De echte wedstrijdspanning was
er r.atmccJijk vo er haar ;ui i; " Ze \vo1'1 met eèn straatlengti:i in 12"4 sec"~ hetgeen op
een grasbaan 9 zonder ccncurrentie en examenspanning ge en onve;rclienstelJ.jke tij d iso
Op het

versp:r;ingen~· :_bra cJ1·c:~·ze-

he-C !Got

5 ·~ 17 ·, J~I~·

:1-0

.,_,

lU!.\..r.t~J.!\.VlV.tr.il~

.tl.t'.i.tUvtl'l'.fü\J

.

13~ '1.ank je

Vanaf deze plaats willen WlJ het bestuur, leden en trainers hartelijk danken
voor alles wat _J;~rtoe . bijdr-oeg om onze trouwd?,g zo fijn t.e maken •
. .parla . e:n, .Connie- 9 ju],lie voordracht was fantastisch en daarachter het wasrek met
aanhang vonden wij enorm leuk bedacht. Van de kruimeldief en het mooie ontbijt_;,
laken zullen we ook veel plezier hebben, vooral als er eens Atmodinnen straks in
Arnhem ons komen bezoeken.
Janny heeft ook er leuk gesproken en toen ging er ook wel wat in ons om, met de
gedachte straks -in Arnhem te _ vv.:~m19n zonc1er Atmodes.
Want jullie zijn het er toch ook wel over _eens, dàt . er nïet gauw zo'n fi-jne sportieve vereniging als Atmodes te vinden is elders in ons land.
.
, _
.
Ook Willemien had haar beste· beentje weer vóortgezet met de leuk19 organisatie . ·
van dit alles.
Kortom, alles was fantastisc? en hebben . qok julli.e onze trouwdag onvergetelijk
gemaakt.
Gerard en Ari.s.

·le:ctrek~
-Tot
·----·
onze

grote spijt zal de trainer van de nieuwelingenploeg, ons aller sympatieke Herman Hofstede onze gelederen onverwachts verlaten in verband met andere
toekomstplannen•
.

.

.

. ..

Herman, hartelijk . dank voor de .prètt:i.ge samenwerking van de afgelopen jaren en
wewensert je het allerbeste voor de toekomst.
~

'

Namens het Bestuur,
M.A.Jhek&de Vos~

ER WORDT
JJat •••••
Dat,.e ••
Dat.no •.,
Dat ••• ".
Dat •• o••
])atoc•••
Dat. " • • •
Dat •• " ••
Dat •••••
Dat •••••
:Dat •••••
Dat •••••
Dat •••.•
Dat •••••
Dat • • ~ ••
Dat ••• ""
])at •••••

GEFLUISTERD.~

••••.••

Plony de · Spörtkeuring nu niet zó erg kon waarderen,
Ze achteraf de humor ervan inziet~
Ria Lamoree aan de kop staat van de ledenwerfactie.
Zij' reeds drie nièuwe leden hee.ft aangebracht.
Wij jullie allen opwekken haar voorbeeld te volgen.
Wij blijven vragen om copy voor h,et Clubblad.
De copy vóór 30 mei ingeleverd dien~ te worden • . ·
t
])e 'trainingswedstrijd wegens de kou en slechte baanconditie geen
gang ,;kon vinden,; .
Anneke Jonk.er op honger.tocht na een flinke jaap in haar vinger met
bloedige gevolgen voor het vloertje ging.
Ze met haar hoofd op het dressoir viel en en passant de schemerlamp
meenam .
_ .
.
.
Dit hele kabaal rond middernacht- een woedende Pa Jonker naar beneden
deed stuiven onder niet bepaald lieflijke uitroepen, maar
Toen hij het bloedba~ zag, àlarm sloeg.
An hierdoor weer bij haar positieven kwam 9 maar
Ze dacht, dat ze in een shock-toestand verkeerde 9 maar
Ze niet besefte 9 dat haar bril in de strijd was gebleven
Ze daardoor alles wazig zag..
Het gezegde "zo worden snoepers gestraft" al weer is opgegaan.
11

1
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Officieel cluborgaan der H.D.A. V. "ATr.10DES". Kon. goedgekeurd dd. 23.1 .1961.
Secretaresse:
Ponningm.osso:
Girorekening:
Redactie-adres:
' Clubarts:
Tekeningem

W.H.v.Opzeeland-de Vos 9 Leidsevaart 502zw. 9 Haarlem. Tel: 83295
No. 207689 t.n.v. :t_>enningm. van Atmodos
M.A. Ineke-do Vos, lir. J. Gorri tszlaan J 5' 9 Haar lom. Tol: 60761
-. ',
N.A.O.v.d.Hoovon-Wegenor Sleeswijk
P.Grootveld-Heomskork.

EN DE MIST TROK OP !
Jullie mogen het best woten 9 we hebben het heus_ niet zo broed gezien
mot onze damesploeg in do hoofdklasse. Do Tochnischo .Conunissie stond voor
de moeilijke taak om velo opengevallen plaatsen aan to vullen . mot nieuwelingen. Doch roods oen half uur na do aanvang van de eerste competitiewedstrijd blook 9 dat wij hot to somber hadden ingezien, want de "oude rotten"
zweepten do nieuwelingen dermate op, dat we aan oen puntenaantal kwamen,
waarvan we dit jaar niet hadden durven dromen. Slechts 800 punten bleven
we onder hot vorig jaar en mot 16.432 puntow bezetten wc momenteel de 4o
plaats? achter Sagitta 9 fü1omphis on AD.A..
En nu woot ik wol 9 dü vakanties zijn roods bogonnen 9 mot daaraan
onvermijdelijk verbonden oen terugloop van hot trainingsbozook 9 maar ik
zou jullie wol toe willen roopem "Kom zoveel mogelijk naar de baan on werk
ieder op oigon mani or naar 1 î september toe 9 do da turn. vvaarop do firialë
hoofdklasse om de Prinses Jul _ianabokor gehouden zal worden."
Dat botokent niot alJoen deze da turn vrij houden 9 doch ook geen zonnebad of fuif _vooraf 9 zodat_ wc mot con good getrainde 9 voor.boroido erï g.e1.ä-dën;
fijne ploeg do strijd mot do sterkste verenigingen van hot land kunnen aanbinden.
Onze A/B jeugd doet hot . :aok hooi louk in do competitie en bezetten
do 4e plaats in Noord-Holland. ,
De pupillen van Hans doen het ook fijn, dus wo hobbon allo roden om
do toekomst zonnig togomoot to zien.

~

Nu moet me vanaf deze plaats con wàars-chüvring van hot hart on dit geldt
vooral voor onzo jongste meisjes, die org hardleers schijnen to zijn. Hans en
ik wijzen er steeds weer op 9 dat je moot -inlopen op -gympjes, dus niet op je
spikes. Op spikes kan je niot ontspannen inlopen en je achillespozon worden
daardoór vool zwaàrClo:r 'bolast~ 0 '
Een tweede punt is hot gevaar · met hot vrije oefoningon doon on afgelopen week
liop hot inderdaad verkeerd af. Eon dor meisjes word mot oen spike van oen
ander meisje in haar pols geraakt on moest naar hot ziokonhuis om to worden
gehecht. Van nu af aan zullen we er streng op - toezion 9 dat or op gympjes wordt
ingelopen.
•

•

Ria Ineke-de Vos
voorzitster.
-------~---
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Niouwo lodeng
Francine Bol tL1an
Dienoko Bulters
Irma Go~sons
Ineke Hollander
Anita Hollink
Toop van Horon
Elly Koster
]ffarja Kroono
Wilma IVîoon
Gusta Moorboek
Hanny Op don Kcldor
Ellon PlaatEca.n
An Ruiter
Mary Schroudor
]/Iargrict Spoor-Gooyor
Gorda Scholto
Sylvia Ulrich
Edith Vorlooy
Ineke Volkorts
Gonny Zodol
Rioty Vod.Zoo-Vroom
Marga Zwarts
Yvonno Zwarts

HET SECRETARIAAT ]/IEL]Tg
Aangebracht door~
I. J o'rigort
2-3-1950
27-9-1950
T.Zogwaart
30-5.... 1953
31..,.7-1953
C.Wissenburg
5-3-1954
Y.Zwarts
28-12-1944
I.van Valon
25-12-1947
- l 5-6--l 9-~0 - ----NL. S-oomor E. Snollons
19- 2-1949
F.Wijkhuizon
10-10-1950
20-7-1952
I.Jongert
28-11-1947
T.v.d.Klinkonborg _
28-9-1952
W.Bosdijk
20-10-1946
T.Zogwaart
14-3-1953
E. Ulrich
15-1-1950
G.1,1oorbook
25-10-1950
W.v.Leouwon
9-1-1952
3-4-1947
R.Inoko
29-6-1938
Y.Zwarts
1 6-4--1.947
7-7-1948

Niouwo donatoursg
J.Vissor-Dobbolaar
R.v.d.Woolo

R.Inoko
R.v.Loouwon.

Bedankt als lidg. M.Moll oma - A.Joustra - E.v.Munstor - I.Koosstra - J .Ludding TRAINING.t Pim Mulior Sportpark.
'e-Dinsdagsavonds) 19 - 20.15 uur
's-Vrijdagsavonds) 19 - 21
uur
) 19.30 - 20.45 uur

~E.

en J .Soomer.

- Jougdploog
- Wodstrijdploog
- Nieuwelingen

's-Woonsdagsavondsg19 - 21 uur uitsluitend wodstrijdploog.

VAN DE PENNINGT!IE:'SSTERBSSE
Do contributio diont op do training te worden voldaan. Kun je door
ziokto of aridoro rodonon niet op do training komon, oven ballon 83295 of oen
bericht je on liet ·wordt bij jo thuis opgehaald. Wil jo per giro botalon, dan
is qit mogelijk door storting op gironummer 207689 t.n.v. "Ponningm.
van
Atmodos", Loidsovaart 502zw. 9 Haarlem.
Do contributie bodraagtg
Moi s jes t/m 1 6 jaar Fl. 2 9 25 por maand ( inschri jfgold Fl. 2, 50)
Dames vanaf 17 jaar Fl. 3,25 par maand (inschrijfgeld Fl. 4,50).
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CLUBKLEDING
Bon je al in hot boz:l t van con Atmodosbrookjo on ombloor.i ? Dczo kleding alsmede con wit shirt is verplicht als je aan wedstrijden moe wilt doon.
Verschijn jo a~dörs dan in clubcloding aan do start 9 dan word jo van doolnamo
uitgeschakeld.
Eon groen trainingspak kan mot 10% korting gekocht worden bij onze
advortoordors~ Sportnagazijn Gretha do Bruijn, Twijndorslaan on
NIHEK Sporting Goods 9 Rijksstraatweg 86g, Haarlcra.
Do A voor op jo rug krijg ·je :G:RJi..TIS bij Willor:'lien.
---~--------·,

NIEUWS VAN ONZZ LEDENWERFACTIE
Do ledonworfactio begint na con stroeve stgrt op. gang to komen. Reeds
21 loden hebben wo kunnen noteren, daarentegen slechts 2 donateurs! Too'Atoodinnon9 hoc heb ik hot nu ? Weet je, dat hot aanbrengen van con lid vóól moeili jkcr is dan hot worvon van oen donateur ? ( r.ünimum Fl. 5 9 - - ) . Bo tor je loven
on doe eens wat voor je vereniging.
BR,'!:;NG EEN LID 9 DONATEUR OF POOLLID AAN.
Intorossoor je ouders 9 familie -of kennissen voor "ATMODES" 9 propagandamateriaal verkrijgbaar bij hot Bestuur.
~:<. .J,
PRIJZEN - PRIJZEN - PRIJZEN.
Jo weet hot toch 9 .aan hot eind van do actio wordt or oen verloting
onder do aanbrengsters gehouden, voor 3 loden ontvang je oen aardige attontîo,
terwijl als je crin slaagt 5 loden to winnon 9 or con prachtige sporttas op
jo .;taat to wachten.
Namens Hot Bostmur
Wil v.Opzo oland- do Vos.

AAN ONZE DONATEURS/TRICES
Hartelijk dank 9 dat U zo snol aan r.üjn vorzook 9 do donatie 1966 aan
mij over to maken, hooft voldaan.
Voor dogonon, die er nog niet aan toogokoEJon zijn 9 U kunt Uw donatie
storten op Postrekening 207689 t.n.v. PonningLl. van Atmodos 9 Loidsovaart 502zw 9
Haarl·ora.
W.H.van Opzooland-do Vos
Ponningm. van Atr:10dos.

NATIONALE SPORTTOTO
Poolt U al bij "ATMODES"? Neon? U woot toch 9 dat wij con spociale
poolsonvico,-dionst hobbon 9 zodat hot formulier wokolijks bij U thuis wordt
opgehaald. Ilus geen geloop moor door wc or on wind nanr do sigRron winkoliors.
4

Tevens steunt U mot Uw doolnar:1e onze vereniging daadworkeli jk, Heb t U intorosso,
dan kunt U ons bollen of U geeft oen berichtje via con lid ~nm onze vereniging on wij zorgen voor do rost.
TOTOCOMJffS STS.

PERSONALIA
GEBOBENg
De Hoor on Mevrouw v.d.Bosch-Mooyos govonr,1ot yreugde kennis van do goboortG
van hun dorde spruit.
Margreet on Gorrit 9 namens allo bekende groen/witten van harte pr oficiat!!
Wir sind glücklicho Eltern geworden. Unsor Sohn hoisst Frody. 28 Juni 1966.
-Tonny und Heinz. Ruf-Bouoan - J3alsthal - d:-Le Seb:;;oiz c 11

11

Vo~_r dozo trot~~ ·oudörs do golukwonson not do geboorte van jullie stamhouder
van allo bekende Atoodinnon on donatrices.

Jan Jillos is do naao 9 die do Hoor on 11evr. v. d •.Hoovon aan hun op 7
gnboron zoon gaven. En hoewel Ria naoons
allo "Atmodinnon" U al persoonlijk golukwonst hooft 9 vanaf dózo plaa ts 9 hartelijk
gefeliciteerd on goed rois toogowonst. Wij
hopen, dat U in hot vorro Nopal nog oons aan
Uw 11 ATMODES 11 zult donken on dat wc, ondanks
do afstand, niet hot contact mot U zullen
vorliozon.

·~( ·

BEDANKJE~

Van onze clubarts Movr. v.d.Hoovon-Wogonor
gondo briofg

vol-

Boste Atnodinnen,
Novrouw Ineke kwam tot mi_jn grote verrassing persoonlijk
naar Don Haag oo mij voor rïijn jongste zoon oen boold:i.. g -oabypakje ne.r:10ns
Atmodos aan to biodon.
Jean-Gilos on ik waren er hool erg blij moo on hot p::kjo ligt Rl klaar oo
to worden ingepakt voor als wc over onige · oaandón door d:o lucht naar zijn
vader gaan. Hij workt als arts in Nopal on kan do dag haast niet afwachten
_ dat hij eindGlijk zijn zoon in lovondo lijve zal zien,
Hot zal Gen hole tijd duren voor ik jullio wocr zien zal 9
maar ik wil proberon voor do oudoron nog oons in sopte m'oor oon praatje to
houden. Zor.iaar over van alles on nog wa t. Tfla'a r "eerst vroor vronncn aan do babyverzorging. En dit val t 9 als jo op-óón-na jongste zoon 20 is 9 hous niet r:100.
Hartoli jk dank on con good yvedstri jdsoipOO!L

GESLAAGD
Hoorah 9 zo ZlJn or door.
Wc kunnen felici torem Mieko Ste:ck - Gyrmasium A
Eloa van Thicl - H.B.S.A.
Mork,io van Giffon - HBS-A
Marina Muller - L1ulo,

5

WIE LACHT NI:2T 9 I>IE I>E IJENS BEZIET o
Hot voorjaar hobbon wo goviord 9 uitbundige zonneschijn is in onvoör~
stol baro hoeveelheid over ons uitgestort. Iodoroen ho·Jft or van goprofi toord 9
mon trok uit naar bos on hoido 9 en de karavaan naar hot strand 9 is al nonig
koortjo voorbijgotrokkono Pa voorop 9 vlot in "korte" brook 2 dio not do kniohol to raakte on twoo "molkflessios" vrijliot 9 do fiets volgestouwd _..mot bagage~
hot jongetje wat naél.st hom rood stevig in do nokgroop houdondo. Jn zijn kielzog "moodors;' 9 dio v1:1'nwogo hot warmo . woor 9\
~
{f~ , ~:rU
allo knollonclo kledingstukken had ui tgol~.-tQll
, '/
,.. ~ v IJ JJ 0
on dio blijkbaar sinds hot vorig jaar flink V<i~ • t'
~
---=ui tgodi jd was 9 hotgoon mon kon zion aan
~~~
~
_:::::::::--11
1
do volo "votkussontjos" 9 clio vrolijk op on
:
) ('
• :___.---noor huppoldon in hot .ri tf'.lo van hot ~rappen. J
/! -. '. ;_,_ _
's-Avoncls trok do stoet huiswanrts 9 ;
•
· ·" \
vormooid 9 doch zichtbanr voldaano Op clo
·
1
- _
"molkflcssios" loken vuurrode otik:otton to zijn
1
geplakt, noo's iets to lage halsuitsnijding
) ]~~
-~
1
liet con duchtig verbrand vollotjo zion 9 torwijl haar pornanontjo door do invloed van zon 9
wind on water onigo golijkonis vortoondo r:iot oon
Maar wat doet hot er too 9 hoofclzaak is 9 dat oon gorÎiot
maar op zijn oigon manier.
Wij trokken op zijn tijd naar de sintelbaan en geni e ten intons 9 als
or oon "Atoodin" geheel overwachts eon paar punten r.10or in do wacht sloopt, dan
was gepland. Wo voolon do 'tolourstolling OD hot vorknaldo nur.ir:1 0r 2 do spijt om
cle verloren punton 9 oaar kop op 9 sport is sport 9 ovon slikken en do supporters
yollon op do tribune woor vrolijk verdor.
Ook op hot Pir:1 Mulior Sportpark is voel to gonioton·2 do afgelopen
wokon was hot hoorli jk om to trainon 9 nog naar zelden hebben wc zulko r:iooio
avonden gohad • . Ilo opkomst 9 van allo plocgen 9 is clan ook zoGr goed to noemen,
ja.Dmor dat wo uot con trainer voor do niouwolingonploog zo aan hot sukkelen
zijn. Enfin 9 o_o k cla t probloor,1 zal wel wc or opgelost wordori 9 1:iaar ffir is nog con
ander probloo1:i9 oo-n brandend probloon zelfs. Er zijn namelijk nu do nylons in
do kast blijven hool wat "buikos" gosignaloerd! Fooi L1oisjos 9 hot noot op jullie
looftijd toch ni~t nodig zijn, dat de spieren door oen stoppin in hot garool
gohoudon r:iooton worden. Wat jo or aan doen r:1oct is ovorbokond. Voor do nieuwelingen zullen wo hot nog ,ovon horhalom -1 o laat clio vet to "friotto'' on croq_uotton
oons oon poosjd staan; 2o voer do buikspioroofoningon niet alleen op trainen,
rJaar ook dagoli jks thuis uit. Succes zal niet ui tbli jvon ! ! ! Voor hot to nolligo zitvlak 9 do ruige cocosmat 9 fantastisch !!!
Tot slot oon pluim voor onze coopotitio-ploegon. Onze jeugd doot hot
heel leuk on clowodstrijdploog - dat hobbon wc na 2 compotitio-wodstrijdon
goEJorkt - is van plan haar huid zo duur mogelijk to vorkopon. Mot con bootje
geluk en daar bedoel ik moo 9 góén blessures of uitvallers 9 Dooton wo toch in
staat zijn con eervolle plaats in do hoofdklasse to bohoudon.
Ilanes on Doisjos, voel succes en pre ttige training.

@

'1JilJ

f1CJ

·cc.J - -.

Wil van Opzooland.
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ONDERLINGE l'TEDS TRIJD 1966.
Hot was brooiorig woor 9 ocht goon dag voer hot snouvolon van clubrocords of hot -lovoron van grootso prostatics. Vlol was hot woor rouzo gozollig on voor hot eerst in do arnalon van 11 ATJ\füIJ:ES 11 kwaD hot voor 9 dat wo
_
ruim voldoondo jurylodon haddon 9 zodat hioLland oon dubbele taak to vorrichton
kroog. Onzo vocrzi tstor had nu oons tijd óE1 net de diverse oudorparon 9
'
dio naar do prostaties van dochterlief kwamen kijkon 9 kennis on/of oon
praatje to rnakon. Er word woor 9 vooral bij do niouwolingon door juryl eden
on tooschouwo rs gocoachod 7 dat hot oon liovo lust was on dat was ook wel
nodig 9 want jo r,10ot daar maar staan 9 ç:1ls glocdniouwo "AtDodin" Liet discus 9
speer of kogel in j8 handen! ! !
Het \;.rodstrijdsocrotariant ond,Jr oppertoezicht van Tonny Jansr:1a 9
r:mt assistentie van Riot van Locuwon on "do iJonoor van hot geluid" werkte
ri:lstig on accuraat 9 zodat or na do wedstrijd niet onnodig lang op do ~it
slag govvacht ~ohoofdo to worden. Voor hot zdvbr was 9 krogon we van -Pluvius
de vollo~ natte l-a&.i,g on wo noesto.n net ons ho1t:J hebben en houden, priJzon
en tafo1 - incluis 9 onze toevlucht zoeken in de "nissenhut". Ovor do pri jzon
gesproken~ jo'n gons wat -heb bon jullie: 1fwor jet best godaan 9 or was zovool 9
dat_ WG• boslûten oon yi jftal lou,kc pri jzon ónder do j'uryJedon to verloton 9
con gostG dio door- dozo ónnisbaro dames en heren uiteraard zoor op prijs
word ge-stold.
En oncht iodoreun aan ons verzoek gevolg had gegeven oi:1 nog oven
uit do buurt van hot wedstrijdsocrotnriact te blijven 9 worden do laatste
lijstcm in oen record-tempo verwerkt on 20 mnuten na hot booindigon van do
wedstrijd kon roods ~ot soin gogevon worden voor do hi 9 ha 9 happening. Do
ganse hordó rukte toon op naar do nissonhut, waar in verband uo t do regen
de prijzen wordon uitgaroikt.
Tot s lot wi l i:c nog voroo ldon 9 dat Gerard Hönkoop ook dit jaar
woor die mooie vae,ntjos hooft vorvaardigd 9 fijn gedaan Gorard 9 dat Ton on
Riot con pJuj_n verdienen voor hun telwerk on lost bost 9 onze juryleden
to bedan.1<on voor hun komst naar hot Pin Nuliorsportpark. Modo doprUw hulp
kunne~ wo torug~ion. op_ oen u~ tst~kond goslaFtgdo "A trJodos"-da ::- '§r~~-[?J{r/,LÎ~ (Do ui tsl agon vind JO 0Jdc1·s in dit blad, rad.).
,)=,
Wi l.

f,I• ,~f
~

l.,:j

'~

\1

~/,

/1:0

WAT ZIEN IK ?
Döorclringond ra tolt do telefoon "r;iot mevrouw
9
zich schanon". Ach zóker verkeerd verbonden on ik zei nogrnacüs ni jn naaD.
"Ja 9 dat weet ik 9 klmnk hot bits 9 hot is oon schandaGJ.l on dat op Uw leeftijd! P' Lieve holp 9 wat had ik nu woor godaanikik dacht al tijd 9 dat ik
nogal notjos loofdo 9 do enige uitspa tting 9 die oij veroorloof is af on toe
als oen bozctono to zi tton brullen op do tribune 9 maar daar zi tton 1Jo0r
van dio govallon 9 dus loop jo ni ot in do gaten. Enfin 9 OD op ons nannotjo
terug to ,koraon 9 ik snapte or niots van 9 dus zoi ik kort 9 dat hij vorkoord
was vorbondon. "Wis on waa rachtig niot 9 U hobt toch 83295 ? 9 Ja dat heb
ik. Nu !7lovrouw 9 ik vind hot r.10or danorg 9 dat U pornografische tokoningon
vorsproid ! ! ! ! " Nu bon ik hous wo l voorui tstrovond 9 r,iaar ik zou toch ocht
niet woton 9 wao,r ik die roL1uo l vandaan noost halon en ik zei dan ook 9 dat
hij niot goed snik was on ik wilde hot gesprek afbr.oken. Manr nee hoor 9
hij had noe neer pijlen op zijn boog. "U hebt toch connectie ne t "Atnodos"?

7

'l1 ja 7 dat kon , .:i;k noeilijk ontkonnon.

"En U schrijft ock wol eons oen stukje
in dri t blad ? (on blaêl kl!Dnk not of hij in con ei troun boot). Ja 7 ik schrijf
ook wol eens con stukje in dat l1lad. "Nu 7 ik sla dG>uitg2.vc van noi 9 p1'..gina
11 opon on-wo.t zien ik? Bah 9 wat con tekening ! !! Woot U wol 9 dat zo'n
kincl or allerlei coDploxcirLva.n-kan k:cijgon 9" rntcldo hot volgens r:üj vol-kor;ion verknipte kereltje. Er eing oen lichtje bij oij op 9 ha waaide de vvincl
uit clio hook! Ik kreeg overal de lachk.:ciebols on toen hij eon ogenblikje op:üold on lucht to happon 9 zei ik zo ernstig als ik kon:"Op do oorsto plan ts 9
dat kind is zolf i-:i0odor van eon kind on bovendien, zo hooft dat vrouwtje_ zelf
eetekcnd! ! ! 11 Iloodso stil to an.n- do andoro kant vetn de lijn, toon not con k1D.,pclc ho,ór;n op c.lo. hao.k.

3 î jüll

Rogj_omüc . wodst:::-i jdcn voor A 9 B 9 · C on D-Sonioro.n to Bovorwi jk. ,
Sc~iorcnavondwodstrijd

6/7

cug.

to hostofdan.

Ned. l:anpioqnschappon to 11.mstordaD.

14 aug,

HodorJ.and - Fro.nkri jk to Ro-CtordaD.

1 4 Rug.

Afdeling Konnouorlnnd -

30 aug Ll

îî

sopt.
sopt.

J~ugd-vmdstrijdon

Euro1)cso kaDpioonschaP.pon

-~o

to Haarlen.

J3oodapost

P.J;.~Bokor.

Zli.ANilAM - JEUG:m-;::!;DSTRIJilEN - 1 MEI
Op ·1 noi was hot dfm oinclclijk v:rocr zovor 9 wo togen opgewekt na
oen lange on intonsiovo wintortraining naar do sintelbaan tco 9 welke or prnch~ic
bij lag ondor oen hol blauvvo luchti waa:rui t con strn.lonclo zon schoon ...... Hot
was dan ook wat je noomti a tlotiokwoor.
J'-lras 1;1oeston do B-t jo s do spikes aantrokken om to traç:h ton do 80 Ll •
.:;~c zo snel noc;oli jk uit te roffelen. Wolnu 9 dit e:;ing vr~ j rap. Ilo prostP,ties.
warong

80 EL·
-4. ~vf:""~5i vond al
C.Voldt
:a . otto
B. Sucl1:-:oi or
A.v. Voorst

1 Î , ·1 soc.
11.1 .

11 • 5

)

11. 5

)

11 • 6

Hot gaa t g oed zo 9 jongens, Ga zo door ! ! !

)
n

0

Hoogspringen
10 A.v.Voorst
12 vV.Divonclal
16 B.SudrJoior

1 • 30 o.

1.25

Koutig ! Mot rogolLia tigo training zit hier
oinstens 1.40 o. in.

1.20

Verspringen
7 W.Di vcmdal
12 H.Otto .

Kogolstoton
3 C.Volclt

4.31 Ll.
4.08

9"08 o..

Bmj do 1\..-ooisjes is hot voleondo to rnoldon:
Hoogspringen
100 r:}.
2. 11.KrawDor
1 • 50 r.1. Dit bete4 III.KraDrJOr
13.3 soc.
kent eon evenaring van hot club14.5 A.Warnas
record. Proficiat Mioko !
Verspringen
Kogelstoten
2 A.Warnas
4.70 r.1.
L.v.d.Eom
Dis i::u swo rpe ri ·
G.Krooso
L.v.d.Êoo
16.98 Q.
G.Krooso
13.80
4o 4x80 r;1" A/B 4;2 .8 sop. (gehinderd)
Tifa t ni j bpviol ti jdons do zo wedstrijd:
'Ju. Dat Nieko zo .ontspannen haar ·. serie liop 9 r;mri.r clànrmntegon zo vorkraDpt haar

finale. Hiorvocr was echter oen O[}rzaak. Eon goodo tip9 houd je trainingspak aan 9 ook i;tl schijnt ' do zen nog zo fol~
B. Dat · onzo nieuwe aanwinst en

c.

7.ich

zo goed vorwoorclon.

Dat or nog wisselpuntcormlissarisson
lotton!

zijn 9 die niet woten 9 waarop zij r.ioeten

D. Dat Wil Divendal 9 Giny Ineke on Coby Hogonos op oigon initiatief naar do
trein gingon 7 zonder voore.f contact opgenor:1on to hebben r:mt hun leider.
Dit is oons 9 17laar nooit r;1ocJT 9 clanos . Goed begrepen!!!!
Hans Vlottos.

1 J'JTI:!;J

K'~GIONAL'!l

WEDSTRIJDEN - AMSTSRDAM

Op clozo oorsto wedstrijddag i;1ooston wc na hot koude on slochto weor wol
evon wennon aan clo hoge teLîporR tuur van eon stralendo zor:iordag.
Do bosto prostatios kwar.;en van Marina Tlrullor 9 die not hF.tar 1. 42i Do 9 waar
zo ruiD boven zat? zokcr tot .1,.50 u. k2.n kor.1:,;n on van Hannclies van Giffon 1
die i;1ot rocd vorbrando bonon tot 2. 36 soc. kwe.ti -op haJ.r oorsto 800 Do race.
Op naar do 2o30 Hannelics.
Uitslagen g
800 r.1. C/D
2 H.v. Giffen
Hoogsprinn;on 6/D
C • 1 M. :M ull or
D. 2 H.Bossolink
Do 4 WoMarsoan
D. 5 R.L8.L10roo

2 r:ün. 36 sec.
.

c D
W. lfiarsnan
( D) R.Lai;1oroo
(c) H.Bessolink

28.7 SOCo
29o2
29.4

Vorspringon A.
4 A.Honkoop-Ponnarts

4.89

200

1

Ill e

c

1. 422 n. PrOL1o B
Prorn. C
1 .32-Jt
1027i
1022~

9

Ll.

7 ~1f.8I AiifSTERDMfl: - C/n
60 m. Mois jos
L.Vissor
J.Vjnk
J. Soor,1or
T.Rijbrook
T.Sintonio
R. V!i jnoogs t
]).Noorlandor
L.Kloin
]llo Gei jtonbook

JEUGDWE:SSTRIJ]).

c.
8. 4 ( 2o in do finale)
8 .5 NPR
8.8 NPR
9.3
9.5
9.6

Kogol C-n1Gis .i o s
5. 90 r:i.

9.9
1

o.-

C-mo i .~4.::.i_~
NPR 1o prijs
NPR

NPR

1.15

10.-

7.35

f.1.

Hoogspringen ])-moisjos

·60 o. t1ois,ios-D
8.6 (10 in do finale)
.J.Voorna
G.Vissor
9.2 NPR
11.L.v.cl.Pol

4

Hoogspringen
1.35 m.
1.30
1.30
1.15
1.15
1. 20

x 60 R. ostafotto: J.Voorua

11

1 • 20 m.

T.Rijbrook

NPR

J. Vink - L. Visser - 34. 5 so0, - ·
3c plaats"

rmn Ar,:STERföH,1 - . SCNIOREN AVONJY,".1EDSTRIJD

E.Gioles: 400 u. B - 66.1
Ver .A 5.03 o.
P.Grootvold: 400 m. ]) - 73.4
L.Handgraaf: 100 o. D - 13.9 - 14.1 Var.]) 4.49 r:i.
G.Hoondorclos: V0r ·- 3,98 Discus Îie 33.92 Da
A.Honkoopg 400m • .A 2o 61 .1
Ver A 5e - 4.99
A.Jonkor: Discus 26 o.
R.Laooroe: 400 m. D 67.4
Vor D 3.56
W.L;arsman: îOO n. C 5o 13.7 soc.
J.Zwanonburg: Disc"J.s C 32.33 2c NPR
M.Stcrk: 100 E1. A 1o 11.8 soc.
Vor A 3e 5.34

] 5 r:iei 1 e COMP"STITIE WEDSTRIJD - BEVERWIJK
])e oorsto klap is eon daaldor we,o.rd 9 dat ervaarden wij in Eovorw:i.jl..:~
wan,r wij oot oon fijno strijdbare ploo& tot con prachtige 2o plaats acht::;~"
ADA on mot oon onvorwach t hoog aantal punten uit do bus kwaDGn. Fijn i:;odc2~-ilui.
Mü;ko St e rk toonde zich r.18t haar 11 08 een dor sterksten op de hor-d e n,
terwijl Ans Honkcop oot haar 61. 7 soc. op clo 400 ra. zichzelf on ons vc::To.,s ~e.
}hnnolios draaide louk op do 800 nî •. oyt liet 2. 35 .- afdrukken on ook lha LamCL' O'.J
liot r.1ot haar 2.44, 1 soc. oon goodo indruk achter. Marga Tromp voel. cl::; zi, ; ~: no c·
wa t onzokor net do spoor in oon stork werpstorsvold on cli t ui tto zich ~- n lv~. c" -:prostatio, c.loch inr'lidclols hooft zij orvaron 9 dat hot nu do gocdo rict.t_n[
c:
gaat. Jn.nny Zwanenburg wiorp de discus
nan.r 32.84 on cli t · l)ctcl'~ c ndc ocl;.:
voer haar con nieuw persoonlijk record. Marian clon Oudcn 9 dio all.oen in °c:t i o
korat 9 als we ha2.r nodig hobbon 9 liet zion 9 d. 2. t zo toch nog oon ro::;pcccr:o<L c
afstand kan st o tcn 9 wGl moest zo nu in Gro o t Hoondordos haar no c rdo:co crk.onnorL
Ellen 9 die do wedstrijdsport vaarwel heeft gezogél. 9 maakte zich nu zoor -.:rcrcJ j er::-; :;-:: ·lijk als ploocleidstor.
10

2o COMPETITIE WEDSTRIJD 5 JUNI ·- AMSTERDAM -Op d0zo wedstrijd, waardo prostatios nadelig word0n beinvlood door oon
stormn.ch tigo wind liop Plony Grootvold haar twa ede 800 n. on dn t dood zo noodig. In Gen veld van cracks liop zo oon eonzar.10 ra co 9 doch blo0f in óón tompc
do c rgaan on dit rosul to orde in 2. 52. 4 soc. l'v'.!ioko Krammer kwam tot 1. 50 rn. 9
hotg0on oon oooi puntenaantal opbracht. ~farina is nu steeds goed voor 1. 45 r::1,
maar die 1.50 zit er voor jou ook in. Groot Vorstcrro bracht doze wedstrijd ho è
grootstG aantal punten in op het spoorwerpen.
UITSLAGENg
1 00 rn.

1 5 r.1oi

5 juni

M~Stcrk
I!L Kr a I:Jmo r

2o 12. 4
4o 13 .3

858 pnt.
685

2o
9e

12.6
13.5

818 pnt.
649

200 Ll.·
Worforsman
A.Honkoop

50 27.6 NPR
3o 26.3

716
819

80
40

27.9
26.7

695
787

400 D!.
A.Honkoop
B.Gielos

2G 61.7
3o 63. 9

737
634

3o
60

61. 4
($.6

757
606

918679

1o
7o

12.- 13.9

771

4o

5.03

759

656

1 2o 4.46

614

80 rn. horden
I:;L Sterk
2o 11 .8 EPR
'l'. v , d.Klinkonb7o 13. 7
y_orspringon
B.Giclos
A. Wa:c'nas

4o 5.08
60 4.62

1L?c:_gspringon
M.Kramr.ior
5/6 1.45
780
l';L 11Uller
3/4 1.45 NPR - 780
Spoorworpon
G.Verstorro 1o
M.Tro'.'np
80
J,Zwa nonburg

42.40
20.88

_:piscusworpon
G.Hoondorclos 4o
J.Zwanonburg !:)o

908
483

·- 890
657

4o
60

1. 50EPR 836
1.45 EPR 780

1o

41.66

884

1 Oo 25.56

588

34.34
749
32 .84 NPR 7'17-

4o
9o

30.38
28.78

663
627--

G.Hocndordos 2o
M.don Oudon 3o

10.77
10.60

769
757

5o
60

1o.49
1o.37

749
740

800 m.
R.Lar.1oroo
H.v . Giffon
,P.Grootvold

2. 44.1
628
2.35.-NPR 722

9o

2.44.9

620

120 2.52.4

550

JÇ~golstoton

7o
3o

4 x 100 m.
W. Narsman - A.Honkoop B.Gielos - M.Stork
2e
_E2s.~loogg

50.4

50.7

1606

54. 2

-------

1638

A.Warnas-

H. Bossoling-R. Lar.1oroe-

1;1.Kramr.1er
Atmocles
Sagitta

53.5
2o

2e
1o

16. 432 pnt.
11

15.885 pnt.
19.231

;.

.15
1o

ADA
DEM

3o
4o

LDA

5 juni

moi

16.556 pnt -'
15.389
12. 040

Bataven
Colobos

3o

1 5. 61 3 pn t.

4o

14.072
12.839

5o
--~----~-----

19 li'.[EI A/B "JEUGDV.'EDSTRIJD - Am3TERDAM
Op deze wedstrijd brak Dinä "Karnphuis. haar pors. record uct vorspringon9 zij r.1ai1kto con kourigu spr ong van 4.80 r,1. en word tweoclo. Mioko Krnmr.1or
werd 1 o i:iot oon hc c gtosprong van 1. 50 n . Keurig gedaan. Mioko 9 maar hot kan
n og hoger ! Mar ga Tromp vorb o torclo- ook haar porsoonli jk record n1Gt hoogspringon9 zij sprong 1 • 40 m. 1 ·

80 m.
D.Kanphuis
A.v.Vocrst
H.Otto
C.Vold.t
M.Soonor
E.Suclr;1oicr
B.v.cl.Roo
G.Inoko ·

100

Vorspringcm
4.80 NPR

10 .8
11. 2 NPR
11. 2 NPR
11.3
11. 4
11. 7
11. 7
12.1

. . . 3.90
3.83
8.35
7.20

3.88
4.06 NPR
3 .55
Ho ogspringen
1.50 ECR
1.40 NPR

f.1-o

JJi.KraDmor
Mw Tror.rp

Kogelst o ten

13.4

13.7

1 9 r:1BI GOUDEN SPIKE -

Kogel
A. Warnas

Discus

8.25
8.09

19.24 NPR

LEIDEN

Nlioko Stork liet in- o on st e rk Tó ö fisTörsvcld zien; - àat zij tot do
Nodorlandsc top boho c rt. Op do _ 100 r.1. fini s bj;c zij als 4e in 11 .9 soc. 9 hotgoon con nieuw po'rsoorilijk roc nrcl botokonclo. Hot vorspringon nam zij mot oen
sprong van 5.68 lll . voor haar rekening. Ook oon vorbotoring van hari,r oigen
pro stn tic. Fijn gedaan TJioko.
- ··

--------·------·· ··

22 VEI

.

·- - . . -

'

..

·- ... .

..

1 c . A/B COMP~TITill WE])STRIJD- ZAl.NDAI:I

Ondanks het st or oa chti g o woor 9 W2.(=trbij wo elk ogonblik in zwarto'stcfwolkon van clo toplaag vmren g e huld? filo g on wij niot ontovrod.on zijn ovor hot
bohaétldo rosul taat. Een two c clo pl é:èn. ts mot 9484 acht e r ADA was c. ns dool.·
De bes to pres tri. tics kw::tnon op no.ar.1 van Dina Kamphuis 9 dio onclnnks
do st orm p;:il tüzon 11 • 1 op do 80 o. dr0,aido on Annoko Wa~nas 9 clio 1 • 53. 1
op do 600 rn. liot afdrukk e n on oen zoor cooclo indruk maakte. Do 1 • 45 m. van
Morkje o nd e r a l1 0rslochtsto OEl~t rmcligh o clon is voroolclcnswaard.

12

Uitslagen:

Bo

m. B

D.Kamphuis
W.Divendal
600 m. A
A.Warnas
[.Jongert

11 .1

12.-

1 • 53. 1
2.7.5

617 pnt
443
1060

100 m. A
M. Krammer
M. Tromp

4.65
4.43

1104
1.45
1.45

663
606
1269

Hoogs;erin~cn

11.Krammer
M.v.Giffon

518 pnt
429
947

Vors;eringon
D.Kamphuis
-· A. Warnas

651
453

14.3
14.9

Discusworpen
E.v.Thiol
I.Jonge.rt

· 780 ·
780

1560
4 x 80 m. g Marga - Dina - Anneke Mieke 4o 43.6
1316
Rcs.ploogg ~!J:orkjo - Ine
Willy Coby 2e 45.4

23.54
239--

990

Ko~olstoton

M. Tromp
C.Voldt

-

502
488

9. 11
8.45

645
59")

-1238-

---------~------

22 MEI REGIONALE WEDSTRIJD - BEVERWIJK
Een klein groepje van drie vortogcnwoordigclo 11 .Atmodos 11 in Beverwijk.
Hanny Bossoling deed hot prima op hot nummer hoogspringen C en werd mot 1.40 ,.
1c. Keurig Han! Op do 100 m. C wo.rd zij .met tegenwind 5o in 14.4 soc.
Groot Hoondordos legde mot 1O.73 in~ ,:,:'t'>Ö~l~g 'cp de 2o plaatl:) op hot k ogolst c ton
Ben wierp do rondo schijf 32.94 rn. vcr~ '. al was hot bui~qn ooclodinc ing.
Plony Grootveld 9 die debuteerde op de 800 w. liet 2.54.- afclrukkon 9 voor do
oersto maal niet gok 9 Plony !

28 MEI OPEN AMSTERDAMSE KANPIOENSCHAPPEN
Illiok8 Sterk: 100 m. 5o in 12.- soc. - hoog 60 mot 1. 45 m.

30 Mei 2o A/B JEUGDCOMPETITIE -:- AMSTERDAM:
Eon winst van 592 punten op do oorstc wedstrijd ia hot resultaat van
eon homogene ploeg 9 die in Amsterdam in hot strijdperk trad on do 3c plaats
bezette r:mt 10.076 plinten. Leuk gedaan meisjes. Eon stormachtige wind boinvloed·do do loo~prostaties nadelig en daarom is de 1.50.9 van Anneke op do 600 m.
eon extra voroolding waard. Hot hoogspringen van Mieke en Mi:trga, resp. 1.50
en 1.40 m. bracht do meeste punten op, terwijl ook hot verspringen van Dina
on Anneke resp. 4.90 on 4.80 m. oen behoorlijk puntenaantal opleverde. Hot
kogelstoten van Ine on Coby viel enigszins togen.
Ui tslagon: ·
80 m. B
D.Kamphuis
W.Divondal

11.2
11.6

100 m. A
I.1.Krammor
J,q.Tromp

597
518
111 5
13

533
533
1066

•
~

600 m.

' ;

A. Warmis

., .

.

',

r ;_

Ho ögspringeri>,·.; ·•·
ltl.Krammo:r . n') ~ • 50 ECR
..-.M-.-T-romp -·:.::.. ~ -~::~ t~i: .40

-·· 1:·50·; 9 NPR .. 68) ________ -

E.v. Thiol ....". . 1 • 54• t :'..:;:... ·____ 6J-5- ------:-

-

836
:121

1318.
Vorspringon·
D.Kamphuis
A.Wi'l.rnas

1557
"Kogolstdton
'I.Jongo:tt
· C.Voldt

727 .

4.90 NPR
4.80 NPR

701 .

8.66

611 .
578
1189

8.27

1428.

·, ·4 x 80

Discu's worpon
I.Jongort
E.v.Thiol

25.25
22 .85 .

"

m.~

Mari:;à _- Dina - li.nnoko Miokc 43 .1
·Ros. ploeg: Elma ·- Ino - Willy Coby ·44.9 .. . ~· .; .. . cé .: . · ,

559: '
484·
1043.

--

-~

'

------~"

J..

'.\..

FR ·;cHE-N ( DUITSLlrND)

12 J1UN'.r

' Nieuw club'rocord Mioko Sterk 80 m. b,ordon 11

.5

soc.

-' "

"

JYfii.oko- Stork nacht in do wcdstri jcl ·Dui tslartc.l - Frankr:l, j):c ·"-: .. :rfodo;r1and op ·'
do vijfkamp hot Oranje van do Nodorlanclso ploog dragon on d;0:o d- -d:i/t':~ niet onvor- -- ·
clionstoli jk" Allo on ha::tr kogols-t o ton wo.s ·nogal ZVV'A.k. Zij _kwam tot oen totaal vnn
4283 a ~· bozö.tto da;i,rmoo do 2o Ncdorlandso· on in het gohoo'l do 7 plaats van do'
12 deolnaof.1s.tors. Hot. botokondo· ook con porsoonli jko roco".rdyorbotcring 9 tórwi jl
zo mot 11 .5 s'oc. hot hordonroc o:rcl van Ellen afsnoopto.
··
'
Pre sta tics: 80

hO:rd.on

r;i.

. · 200 m.

11.~

.

NCR

25.-

5.5~

· Vorspringém
~

-

"

'

, Jioogspr;i.ngon
. ~ogolstp~on

ï

Als rGs o rvo voor clo succosvollo 4 x 100
Krofold. Zo kon jo ncç oons or;g~m;:; h6.

JU!J(c/D

..

48 m.
· f1. 68 m•

'

i'üo ,-

ploeg ;r.o isdo zij 1 6/17 juni moe naar
./
·.· " .·

19

'

. .i. J.

..

WEDSTRIJD - ... BEVERWIJK .

•.'

Ondcr · loicling"van Janny ZwanonbuI'.g on El~y : snollon~ toog · onze jeugdploeg
por fiots n~är BovorwiJk 9 waar lèuko succosson ee?ookt wo*dcn. Loos Visser nam
weer twoo prijzon moo ' naar huis en vo oral haar 4.70 rn. vor ., _·waarmodo zij oorst c
word 9 mag gozion worclon. Haar zus jo Gcbko word 3o . op do -t5qn1. bij de D-t jos mo{
9.3·scc.
;

Uitslagen~

60

illo

Ce

2 L.Vissor

60 m. D.
3 G.Vissor

8.5

soc.

9.3 soc.

''

Vorspringon
1 L.Vissor
T.Ri~brook
.Verspringen
G.Vissor

4. 79 m.

'·

3.59

3.87 ra.

Hoogspringen .c;·
N. Wi tmans

1.25

J.Soombr
T.Zogvyç,;:i.rt '
F.Sintonie
C.v.Polon
C.Wissonburg

1.25

" ;('.

tDo off±ciölo uit~dagon mochtêm wij
nog niet o ntvan:g~n.

1.20
1.15

1.10
1 9--

14

12 JUNI ON]ERLINGE VVEDSTRIJDEN PIM MULIER SPORTPARK.
DAMES WEDSTRIJDPLOEG~

100/80 M.verspr. hoogspr.

discusw. specrw. kogelst.. To 'ti:ái .
0_8,;.:..;,;...;._;;;;..1.:....4....1.o~;;;..;;..-2.:...7;.;;;;.-7-..2.. __,.;._24....."""8'""8,__;..___,.9.__..,..8-7--4ó~f,;~-··4.94
1.30
24.79
22.05
7.14
3528
4.06
1.20
31.42
24.29
10.30
3323
4.21
1.30
18.72
20.94
7.01
3090
3"94
1.20
28.66
24.09
7.37
3077
~: 8 ~39
3.60
1.20
20.45
18.91
8.05
4.09
1.25
19.28
13.55
6.24
25 !;-1
? ? ;;: ~·)
3.30
1.10
24.-18.84
6e64
1622
3.20
1.-12.88
12.18
6.52

.:...A;_.H;_o;;..;nk--.o;;..;op-;;;......;P;_e..;;;n..;..n.;;;;;aro;.,;t;;.;s=---....;1;;..;3...;..'-2~~-5-.

B. Gi el os -v-Polen
13.4
15.3
G.Hoenderdos
H.Besselirilc
13.7
J.Zwanenburg
14.7
R.Lamoree
13.6
T.v.d.Klinkenberg
15.A.Jonker
Nieuw. 16.4
P.Grootveld-Heemskerk" 15.5
MEISJES WEDSTRIJDPLOEQg
M.Tromp
A
14.M.Krammer
A
13.8
I.Jongert
A 13.9
D.Kamphuis
B l0.9
A.Warnas
A 14.2
Y.v.d.Kerkhof
B 11.4
E.v.Thiel
A 14.3
MEISJES NIEUWELINGEN A/B
C.Veldt
B 11.3
B.v.d.Ree
B 11.7
W.Divendal
B ll.)
T.v.Voorst
B 11.4
L.v.d.Eem
A 16.2
B.Südmeier
B 11.5
G.Ineko
B 12.G.Moerbeek
B 11.2
E.Plaatsman
A
14.6
F.Wijkhuizen
B 12.4
E.Snellens
A
15.8
J.Wisse
B
12~8
H~Wijkhuizen
B
12.8
C.Hogenes
B 14.M.Soomer
BM.
B
11.4
MQKroone
B
12.9
D.Bulters
B 12.3
0.Kroese
A 16.1
MEISJES C.
60 M.
L.Visser
8.5
J.Soomer
8.8
J.Vink
8.6
N.Witmans
9.M.Schreuder.
8.6
T.Zegwaart
9.1
T.Rijbroek
9.3
T.Sintenie
9.4
L.Klein
9.9
L.Meyer
9.3
C.Wissenburg
10.6
G.Scholte
10.4

4.45
4.41
4.11
4.31
4.58
4.26
4.10

1.35
1.45
l.35
1.20
1.25
1.20
1.20

23.88
19.62
21.47
15.86
20.29
20.19
17.84

26.4:L
21.39
24.33
18.79
17.83
16.50
-----

9.55
7.65
8.53
8.85
7.95
7.27
7.56

3 6.::',)
3402
3371
315 r5
309c:
3028
23 6'ï

4.10
3.97
3.93
4.10
3.32
3.81
3.98
4.39
3. 73
3.48
3.72.
3.04
3.08
3.18

1.35
1.25
1.25
1.25
1.15
1.30
1.25
1"35
1.25
1.15
1.10
1.-1.-0.90

3.41
3.53
ong.

xxxx
1.-xxxx

21.70
16.66
14.81
12.29
24.01
21.70
14.25
6.50
13.30
14.14
18.02
11.18
ll.95
11.26
12.34
12.39
5.51
25.49

23.49
15v69
14.3.6
14.41
22.55
12.30
9.54
l0.93
16.96
12.51
18.98
12.76
10.92
16.64
9.98
ong.
7.53
11.79

9.15
7.78
7 .28
7.25
8.71
6.22
6.41
4.81
6.23
6.82
7.06
6.50
6.18
6.63
7.51
6.95
4.79
6.02

35'.i'.3
2911
2803
2755
2591
2568
2503
247 0
2414
2305
2300
1760
1715
1709
1596
153 2
14S3

4.52
4.29
3.97
3.96
4.27
3"92
3.70
3.72
3.39
3.57
2"86
2.93

i.35
1.25
L25
1.25
1.10
1.25
1.15
1.10
1.20
1.05

8.29
8.72
8.88
9.36
7o26
6o)2
7. 42
7.25
7.14
5.94
5.50

2649
2465
241 0
2406
2139
212i

1.--

0.90

15

4~76

11 72

200::::

1905
J.8913
187C
11D9
1055

..
lt

MEISJES D.
T.Snellcns
J.Voorma
G.Visser
T .Hollander
C.v.Polen
Y.Ruseler
T.Wisse
E.v. Voorst
L.v.d.Pol

60 M.

verspr •.. . _ . hoogs:p;r.

9.4
8.8
9.9.5

. 3.66

10.1

3"55

9.5

3.63

9"4
10.2
10.7

kQgelst.

1.15
1.15
1.15
1.10
1.10
l;.05 .

3.79
3.72
3.69

3.57

-----r;-05--

2.88

0.90
- 0.80

2;91

-·

totaal

2001
1979
1933
1835
1755
1698

7.67
6.33
6.26
6.66
6.89
6.26

5.70
5.93
5.27

1637
1180

1029

---->
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600 m. LI.A.
7 A.Wnrnns

1 • 53 .-

Ho0gspringcn D.C •
.1 H.-Bossoling

10. 7

Hoogspringen M.A.
2 m. Krammer
9 LJone;or t

14 I, J o nCTo rt
80

5

1,1.B.
D. Kar:·1phui s
W.Divc nda l

LEIDEN

IJ.

11.3

1.36

1.46
1. 31

Vçrspringo n M.B.
2 D. Kar::1phui s
23 W.])ivè ndal

200 IJ. D.C.
4 ILBos soling

4.80

3-- 76

100 rn. H. A.
Iá.Kranmor

8-1 5-2 2 lIUNT -HJL"ntLEiilSE
Ni ._;uw clubrecord · 4 x 80 m. -

KA~1PIO~NSCBAPPEN

-

41 .- sec~

Moc;o n clczo wcdstri jdon vo o r do h o r en i\üs sc~üo n wel inte ressant zi Jn 9 vo or
ons zijn hot c ewoon o n dor lingo W1.Jds tri jclen 9 want RKL.V-Hollancl l:ad oen zeer kleine
i~eohrijving
-en h o t ho-c ft vo e r ( ns dan ook geen enkele zin om op deze
mi1.ni ur croo r to gaan.
_---- ------.·Om v::i,n do Haarlemse bijv. Kenndrllirr k ar;1pi co nschappon t c '--rn2.kon lijkt ons de
b ~s to cpl o ssing on winnen d az e wödstrijdo~ tcnmi~st 6- aa n krach{.
Op uon ui tzoncloring -nii -Vvo r èlon -e r go
bi jzoncloro pro stn. tios colov o r d .
Wo l wil ik ove n no omdn do 800 rno ván Plony Gr oè t-\i-o lc1 9 zo v o rbotor clo haar p e rs oo nlijk r e c ord mot maar liefst 7 soc. Nioko Stoik toondo haar vo olzijc.l i gho icl doo r
do spoor 36. 22 mo to worpen on 'proniovo o rcle ook cp cl i t numme r nar>.r do A-klci,sso.
Trcuwons 9 Ino on r/Ia.rga doelen :h ot óp ê_ i 't nummer o ok niot gok.

on

Uitsl agong
Daoos
80 m. horclon
1 1,T oSterk
400

8 Juni
Spoorworpen
1 G.Vorst o rro
Z-11.S tork
4 MoTromp
·5-1: Jorif,'Ort

11.8

Do

1 R.L arnoroo
2 P .Groo tvol èL

66.8 NPR

·:6 :r:;ov~d~Eem
7 A.J onk or

71.3 NPR

~Uçogspringen

2 Mol'iiullor
5 II.Bossolink

4 x, 1 00 m.

1. 40 m.

V!:il

1.30

38 o 7 fr

ffio

36022 NPR
26.95 NPR
26.77 NPR
23 .65 NPR
160 54

g

r.~arsr:1a:n

Hannie Bosso link -

Mi-~'ko K:rarnn:ior - Mieke Sterk 51.6.

16

Iäois jos

·rao;:~

T-rEj(ramrnör· ·;/; +J·. ·6·
2 A"Vlarnas :· · 14.3 Mo '11romp
.1 4. 1
4 :Sovan Thiei 14.3

. ,Vera;prins;cn_, ,. ":' Kogelstoten
.:.4··1(J--·· ·m;--:: ·
2 · 4.60
· ·
··.4·. · 4. 47
· - ··
5 · 4.19 NP~'' ·

/• ,.

\ , "'.

15
Dar,:JoG

.
· Kogel Moisjo~_B _ ..
1' -1~·Jonei-ort"·· 9~06· NP:ir" 1 D.Kamphuis 9.43
2 L.v.d.Eom 8.86 NPR 2 C.Vcldt
8.77
· 3 A.War·n·as
8 .81
4 E.v.Thlol 8.13
.
5 M.KranÎriior 8. 07 NPR

•. : ~

• :
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.",. ;,

. 13. 2
13.4
13.5

Z Vi,Me.rsman
4 .B.Gt clos
R. Lnco roo

5'

V.orspringen
_8.Çl.O m.
.·
5.11
:1- H.v.Giffen · 2.38.8 .i 1· B.Gieles
2 P.Grootvold 2.45._A _ 2 A.Honkoop 4.86
3 W.Marsman 4.34

Kogelstoten .
· ·
1 G.Hoendordos· 1'0;62
2 A.Honkoop
9.85
3 R.Lamoreo
8.34

13.7
· ·- -.... .:.:._. Mei·s·j"es·--B:--:.-_.:..i.~' ".,,._._ ",......" · ···-· --··-· - -·~ - - ·-·-·

n·>i" ~.r, •• (i .
_,_,,,,_,..
2CO ...r.10
___

_.:..,~__ _.;_~}""~:."~~-

1 }I; .; ..,. 'I'hi 0 ]:' .
2 . I.Jon.gort

29.29.-

Discuswerpen
1 :r;.J ongort · 25. 1' 1
2 E.v.Thiel
22.10
3--J;. v-.. d:w-Eeill-· · 21-. ·71
j E.Sn~llons ~0.71
5 M.Kramlller
·1:9. 69
6 ..A •.Warrias
_1.9 .63
•

•

' .• •

Discuswerpen
~ogspringe_!!
1 C.Veldt · · 22.57-- 1 C, VG l d t , 1 • 40
2 M.Lankhof 19 .'18 3 T.v.Voorst · 1.35
3 D.Kamphuis 16.64 4 E. Sûdmoio.r • 1 .JO ·· ·

5

M.19.~hqf'

9
7

D.Kar1ipb;ui~

-;1:-30. - -;

B.v~d.Roo

1 .)Q
1.25

1

.

''

l'Jiouw clu!)rocord 4 x 80 m. A/B': 41 • .;.·. sec.
2e E.v.Thiel - I.Jongort - C.Veldt
1o']L r:r1;üii;p - D.Kamphuis - A. WarnaS
en B.v.d.Ree : 42.8 soc.
en M.Krammer

22 JUNI -1966
Dawo 0

2-00·-;~
î J'IL,Sl;'.o rk
~~~- 1

-~ ,_

26.1
26.8
27.9
28.8

2 .1.LHcn::i koop

· '·'· 4 Br.Gi olos

·5

R . J,2~mórec

6 1 c h 1;, ndgraa~ 29~4

DiscuEwerpon
4 x 200 m.
1 J. Zwanenburg_ Jt._9ff_: :J.9 pJ_qgg godi.skW... 1 • 51 • 8 - Ria L. - .·
2 G.Ho.enciërä.ös .31 "84
Hannolies - Betty - Ans
5 B.Gielos · ·- -25•55 · ..: 1e-·2c ---:p1·006; -- L -5;.4:·;:,:" Anneke w.6 A_.Honkoop
24.32
. Mieke Kr. - Elma - Ine
2ó 3e , ploeg 2.91 .4 - 11.,ldy - Merkje ~
~: ~ ~
Janny - Greet H.
Meisjes B ."
Hoogspringen 80 :m" . . .
.Verspri,ngon
1 D.Kainphuis 10.9
1 4.84 _ ·
1 M. Krammer . 1. 45
2 M.v.Giffori : 1.40
2 T.v.Voo-rst 11.5
7 4 •.06 3 I.Jongert ~: 1.30
3 C. 1,Toldt
. 11 .• 5
5. ·4.,J8
4 M. Tromp
···1. 25
w.bivondaJ·11.7
2
5 A. VlarnaS.,
1. 25
5 E.Süc.lmeiór 11. 7 · ,..<·3-· .• . 1.2" · · ·
11.7 _,. 6 4 _ 7
8 E.Snellens 1.10 6 H.Otten
7 B.U-.d.Roe 1.2:.3 4.38 ·
8 G.Il'leke
1 ~-2;>
9 4.-M. Lankhof'·
· 4 4. 23
• .. 1

Mcis;jo s A.
6öö~ n "-~·-·-

.

·· T"îf:v:'2.'rüel · 1,·: 5o ~~ 1
2 1:.. . Wc..r h as

1 • 50. 4

4

·••

.•

4.aa·
4:.to

. ."_,./"

.
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ER WORDT GEFLUISTERD •••••••
Lidy v.d.Eem na haar vakarttio, zodr.a ze voet opNed8rlandso bodem
zot.te, opgehaald werd met eon auto om haar met spoed naar 'de DEO
to brengen.
·. "·
" ·-- ·
:Dat ~ ,. " • o:I. Zo al lang wachtte v:oor :e:en opname om oen cporátie tb ondergaan.
Dat " .,i -~- ,., Ze. twee dagen la tor weër
do training verschoon, want
Dat~ • ~ o ~. " Ze uit hot z:iekenhuis was ontslagen, omdat do q.okter zelf ziek was.
u

C,I

Óp
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Officieel cluborgaan der H.D ..-A.V. 1.1.ATMO-DESÜ•'.- -Kon.· ·-goedg ekeurd d.d . 23-1-1961.
Secretaresse: Mej. J. 2w~nenburg, Verspronckweg 227, Haarle~
_
Penningm. esse:W.H. van Opzeeland-de Vos; Leidsevaart 502zw., Haarlem. Tel: 83295
Girorekening: No . 207689 t . n.v. Penningm. van Atmodes
,
Redact.adres : M. A. Ineke-de Vos, Mr. J~ Gerritszlaan 15', Haarlem. Tel: 60761
Clu barts :
N. A .O. v.d . Hoeven-Wegener Sleeswijk
Tekeningen:
P . Grootveld - Heemskerk

1
VAN DE VOORZITSTER

Tevreden kan ik op de resultaten van het afgelopen wedstrijdseizoen
terugblikken.
Greet Versterre werd de Nederlandse kampioene op het speerwerpen,
terwijl Mieke Sterkals tweaievijfkampster te boek staat. Ook de vierde plaats
van ónze dames in de eindstrijd om de P.J . beker en nog wel zonder EllenJos en Wil is niet onverdienstelijk.
-Ja, unze ploeg heê-f t"' zi"è.h met spirit ën teamgeest voortreffelijk geweerd.
Ook onze meisjësploeg bereikt.e · een vierde plaats in de strijd om het Ned .
jeugdclubkampioenschap, terwijl zij zich in de 9ompetitie van Noord - Holland
als derde klasseerde .
Dan wil _ik zeker onze jongste meisjes, dec e n "D'tjes niet vergeten te
noemen , ~ant ook zij kwamen, onder de enthousiaste l eiding van Hans, tot
reuze leuke result a ten . Voor beide ploegen ook een derde plaa ts op de ranglijst
van Noord - Holland en dit betekende e~n finaleplaats tegen Zuid-Holland.
In deze finale bereikten de C- meisjes .een tweede plaats en de D-meisjes een
vierde pl a ats. Proficiat meiskes!

"1

\

Het trainersprobleem , waarmede wij deze zomer te kampen hadden, is inmiddels opgelost en alles loopt momenteel op rolletjes.
Van de diensten van Harry, die ons in september zou verlaten, moesten wij
reeds irt juli afzien, aangezien wij ons niet meer konden verenigen met zijn
dalend enthousiasme van het laatste jaar~
Wij willen echter niet nalaten hem vana]' dez'e plaats hartelijk te danken
voor zijn bekwaam g eleide trainingen van de voorgaande jaren en hopen dat hij
bij de H.A.V. Haarlem ook goede resultaten zal boeken.
In
Gerard Kamp, jullie allen reeds bekend, hebben wij een _enthousiast en
bekwaam trainer gevonden. De opkomst van de wedstrijdploeg, die de laatste
maanden te wensen overliet, is nu gelukkig weer behoorlijk.
Voor de nieuwelingenploeg maken ..wij .sinds augustus gebruik van de diensten van de Heer Van Hqgezand en ik geloof wel te kunnen zeggen, dat in deze
ploeg ook hard en enthousiast _wo-rdt gewerkt.
Hans zal :~ok de k9mende .·maanden weer de C- en ~ meisjes onder zijn hoede
nemen en deze -vèrt.rouwen wij hem met ee:p ger;ust Äar.t tçie.

Res~ mij· j~llie op het ha~t te dru.kken,toch vooral regelmatig de
winteftraining te be~oeken en zodoeride . esn goede conditie op te bouwen,
welke straks de basis is om tot prestaties te komen .
..

.

Ria ' In~ke - ~

dd Vos

voorzitster.
2

HET SECRE.TARIAAT MELDT:
Bedankt als lid:

Nieuwe leden:
Elly Boesenkool
Margot Breeuwer
Jeanette Fonkert
Aria Fonkert
Elise Harsveldt
Ria van Hoven
Anja 1ibbenga
Andrea Regoor
Tecla Sommer
Jos Mooijen

6-8-1953
24-8-1955
10-8-1955
9- 11 - 1949
10-7 - 1948
23 - 6-1948
8- 1- 1948
18-7 -· 1952
17 - 12-1947
2-· 10- 195 2

J. van Thiel
J. Groenendaal
Y. Zwarts
G. Zedel
R. Mica
E. Joacim-Ort
M. van Giffen
M. van Schooten
N. Willemse
1. Klein
H. Op den Kelder
M. Spoor-Gooyer
J. Zondervan
1. Jansen
G. Bootsma

's - zondagsmorgens

-

Nieuwe donateurs:
R. Mica
Mevr. Zegwaart
G. Bootsma
TRAINING:

i!,lgaande 16 oktober
voor alle leden

- c.r.o .s.-

Aanwezig Zl.Jn 9.45 uur, kleedkamer Beatrixschool, Blinkertpad 3.
We begeven ons gezrunenlijk naar het C.I.O . S .. Er wordt getraind in 3 groepen:
jeugdploeg o.l.v . Hans Vlottes
nieuwelingenploeg o.l.v. de heer van Hogezand
wedstrijdploeg o . l.v. Gerard Kamp
Wij Zl.Jn de leiding van het C.LO.S. zeer erkentelijk, dat wij ook deze
winter weer gebruik mogen maken van deze ideale oefengelegenheid. Vanzelfsprekend zijn hier enige voorwaa rden aan verbonden, waarvan de voornaamste zijn:
1e.
2e.
3e

bloemen of planten te beschadigen ; te plukken
en/of mee t e nemen.
zich buiten de paden te begeven
zich all e en op het C.I . O. S. te bevinden.
Ben je te laat, dan dien je dus naar huis
terug te keren.

Het bestuur verwacht dat iedereen zich aan deze regels zal houden .
Overtreding hiervan kan schorsing voor de training ten gevolge hebben.
woensdagavondtraining - ingaande 19 oktober Floraschool-Florapark.
7-8 uur jeugdploeg t/m 14 jaar o.l.v. Hans Vlottes
8-9 uur wedstrijdploeg
o.l.v. Gerard Kamp
9-10uur dames en meisjes vanaf 15 jaar o.l.v. Gerard Kamp

-------------------'
Goede atleten komen niet vanzelf, ze moeten
met geduld en wijsheid gevormd worden.

3

VAN DE PENNINGMEESTERESSE

De contributie dient op de training te worden voldaan. Kun je doo·r
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 betalen,
dan is dit mogelijk door storting op gironummer 207689 t.n.v. "Penningm.
van Atmodes", Leidsevaart 502 zw., Haarlem.
De contributie bedraagt:
Meisjes t/m 16 jaar f
Dames vanaf 17 jaar f

2,25 per maand (inschrijfgeld f
3,25 per maand (inschrijfgeld f

2 9 50)
4,50)

Ben je al in het bezit van:
Atmodes broekje
f 3,25
Alles verkrijgbaar bij Wil
Atmodes zakje
" O, 15, zolang de voorraad strekt,.,--~br oekje +
Showshirt
"17, 50 spikezakje tesamen voor "tf,'·~2,,} 75. /
A voor op trainingspak gratis.
\Î\\)/ Vj/~_} ' j

;f'}:f·

Een groen trainingspak kan met 10% korting gekocht wo~2ie9 bij"'<\.JÎ
Sportmagazijn Gretha de Bruijn, Twijnderslaan en
) \_,. !U 1 %
!
Niheks Sporting Goods, Rijksstraatweg 86g, Haarlem.
\"-.ÀV.0 ~111:~~-j
( .-=--!

--;-~:oco-;.

1

~~TN ~
) ~. ~1/1 /

')_ !J (::)

NIEUWS VAN ONZE LEDENWERFACTIE

/~Gf_)('

.· ·----~

\r

Nog steeds tellen de leden di e aangebracht worden, mee ÎrLor d:J\\, •
1
ledenwerfactie!!!!!!!
Wij rekenen erop, dat, nu wij ons weer vol frisse moed in de wintertraining gestort hebben, er ook weer een stroom nieuwe leden te noteren
zal zijn.
EN WAAR BLIJVEN DE NIEUWE DONATEURS?????

(minimum f

5,--)

HEB JE AL EEN POOLLID AANGEBRACHT???????

PRIJZEN - PRIJZEN - PRIJZEN- PRIJZEN
Je weet het tochi aan het eind van de actie wordt er een verloting
onder de aanbrengsters gehouden, voor 3 leden ontvang je een aardige attentie, terwijl als je erin slaagt 5 leden te winnen, er een prachtige
sporttas op je staat te wachten.
Namens Het Bestuur,
Wil van Opzeeland-de Vos.

4

Hartelijk dank, dat U zo snel aan mijn verzoek, de donatie 1966 aan
mij over te maken, heeft voldaan.
Voor degenen, die er nog niet aan toegekomen zijn, U kunt Uw donatie
storten op postrekening 207689 t.n.v. Penningm. van Atmodes, Leidsevaart
502 zw., Haarlem.
W.H. van Opzeeland-de Vos,
Pe:rningm. van Atmodes.

SPORTTOTO
Nog steeds kunt u zich aanmelden a ls poollid . U weet het toch?
Wekelijks worden de totoformulieren bij u thuis opgehaald. Denkt u
eens :Ln·; wä.t -~ en geI!lak v an de winter a ls het koud is!!!

HEB~~:;;,:ERESSE, EVEN -83295- BELLEN, EN WIJ ZORGEN VOOR DE :;;~
,
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Micha Robert, stamhouder van de heer en mevrouw
Canjels-Bessem. Voor deze "gloe dnieuwe ouders" onze hartelijke felicitaties.

Paula en Co Lagendijk werden 29 augustus 1966 verblijd met hun 3e
zoon, Robert. Luitjes rio~ één erbij en de H.A.V. HAARLEM, heeft over
luttel e jaren ee.l'.1 "Lagendijk estafetteploeg"!!!! Van alle bekenden proficiat!
HUWELIJK:

H.A. V. HAARLEM/ATMODES

Op 4 oktober hebben Ineke Boekhout en Jeltjo Doornbosch, hun beider
lot met elkaar verbonden. Het sportieve bruidspaar, dat hun intrek neemt
in de Duvenvoord o straat 19, wordt vanaf deze plaats geluk gewenst namens
a lle "ATNODINNEJ'if"
EF.DAIJKJES :
Van onze voorzitster Ria Ineke-de Vos ontvingen wij de volgende brief:
BG s te

Atmotli~nen,

Mede na~ens mijn man wil ik jullie hartelijk dankzeggen voor de welgemeende belangst~lling en medeleven betoond bij het overlijden van onze pasgeboren baby.
Jullie pl a ntenbak en het schattige vaasje met anjers van de jeugdploeg,
behoren tot de mooiste bloemstukken, die ik mocht ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Ria.
De heer en mevrouw van Heiningen-Marsman bedanken vanaf deze plaats heel
hartelijk voor de leuke cadeaux en belangstelling bij hun huwelijk ohdervonden.
5

SHOWSHIRT I
Het succes van onze "BLITZHEMDEN" is voor het grootste deel te danken
a a n het aparte, stylistische figuurtje dat het shirt siert. Dit ontwerp is
ontsproten aan het artistieke br e in v an Dick Grootveld , enthousiast geassisteerd 'door Plony ,
Lui, je hebt het gezien, de meeste "Atmodinnen" hebben zich zo'n shirt
aangeschaft, grotere waardering is niet mogelijk. Hartelijk Da nk!!
Wil.
SHOWSHIRT II
Aangezien ik op de trai ni ng beg in te lijken op een "wandelende wasvraagbaak" volgt hi er het wasvoorsch r ift:
U mag: wassen tot 70° Celcius,
synthetische wasmiddelen g ebruiken.
Drogen in de centrifuge, strijken
met een temperatuur als wol.
U mag niet : chloren, borstelen
wringen.
Wanneer het kledingstuk op deze manier wordt behandeld,blijft
het prachtig. (Uit ondervinding)
Wil.

CLUBBROEKJES
Mevr. v a n Drunen heeft füWgeboden om voort aan de clubbroekjes te
een aanbod d at door ons, met beide h a nden werd aangen omen.
Rie, het bes~uur is je v ee l dank verschuldigd voor deze daadwerkelijke
~erva ~ rdigen,
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zelfde tint als het groen van een jumper, toen
er v a naf het centrum een optocht naderde .
1
~,-_ 1 (_\/ <'·•1 ~:'f?'" --- "\:t~~\~\
Op de ~~an~oeken die werden meegevoerd, door
4.':.
___
-~\~}'.
j;_~:_:'.\/j,_~~~\ hoofdzakellJk Jonge echt~aren op schapei:iwoll~X:-_ ~- - · .•_: i
-___ _
-~'J.fr.~%.~~ ~
sokken en s a nd alen, las ik W.W .W. 5 wat ik vriJ
N~>
··.
•.<
.. · ld e i~'.1:
.
WiJ
.. W'i_11 en Wonen .
If!:::;,~y
''"-".p;f-'f'
-Z:Vver t.aa
fr·~~ chterhoede bood e en hee l andere aanblik, zij werd gevormd door opge 511 oten l~ngharige jongelui, die op fluitjes bliezen of zich onledig hielden
~~ ~ t het uitstoten v a n r auw e kreten.
~'- /
Ik keek geboeid toe, en juist toen ik er eens rechtop voor ging zitten,
~erd de boel onoverzichtelijk. Uit alle hoeken en gaten schoten agenten tevoorschijn, die het publiek poogden tegen te houden? er werd geschreeuwd,
geschopt en gejuicht.
1
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6

Vanuit het kluwen dat een veilig heenkomen zocht, maaktte zich een
meisje los en plofte 9 volkomen ademloos naast me neer.
Ze kon amper 16 jaar zijn, had een leuk sportief figuurtje en was gekleed in een strakzittend geribbeld lila truitje en een spijkerbroek, die
een mozaïek van bleekwater vlekken vertoonde.
Haar slordig opgebrachte make-up was onder de ogen aan 't uitlopen, en
het blonde piekhaar, dat het smalle. gezichtje omlijstte, zou van een wasbeurt
erg opknappen.
"Sodem,,,,,." perste ze er tenslotte uit,
"Hard gelopen?" informeerde ik,
"Nee zeg 9 ik wandelde", en toen met leedvermaak "die kippen hadden me bijna,
maar ik loop veel harder"
"Wat deed je dan?"
''Wat ik dee??" de tiener keek me aan met een blik, waarin alle meelij van de
hele wereld lag opgesloten.
"Nou gewoon .,. ,, .. EEN MENS MOET TOCH WAT TE DOEN HEBBEN"
"Tja" ik knikte wijsgerig . "Waa r ging het om?"
"Nou gewoon , ,, .,. pret est! Pretestdemestrasie ! ! ! ! 11
Ze stond op "nou ik ga maar weer, ze hebben me nodig" . , En de daad bij het
woord voegende, sloot ze zich weer aan bij de staart van de stoet? die inmiddels
weer gehergroepeerd wa.s 9 en klonk haar, door verse adem gevoede kreet:
"Hi ; ha 9 happening . ''
Ik zocht mijn tenen, - die nog steeds los in mijn schoenen lagen- bijelkaar
en zette koers naar het parkeerterrein, En onder het lopen dacht ik:
wat ben je rijk als je voor ontspanning een sport
Wil.

VAN HET WEDSTRIJDFRONT

2 JULI - C/D COMPETITIE - BEVERWIJK

c

meisjes:

60 m,
1 . L. Visser
2. M. Schreuder
3 J, Vink
0

Kogelstoten
3 N. Witmans
7. T, Rijbroek
12 T. Zegwaart
0

0

Vers;eringen

Hoogs;eringen

8.3 sec.
8.4
8.5

9.08 m
7,41
5,63

2. L, Visser
4. N. Witmans

1. 30 m
1. 25

1.
3.
5.
9.

4 x 60 m estafette
M. Schreuder
N. Witmans
2e
J, Vink
33.2 sec.
L. Visser

7

M. Schreuder
J. Vink
M. Rijbroek
T, Sintenie

4.52 m
3.82
3:74
3,44

D meisjes: 60 m

Hoogspringen

V_e rs ;er i nge n

8.8 sec. NPR !!
2. G. Visser
3. J. Voorma
9.1
4. L. v.d. Pol 10.8
NPR

1. J. Voorma 1.15 m NPR
5. G. Visser 1.10

3. C. van Polen
3,55 m

4 x 60 m estafette

Kogelstoten
4. C. van Polen

L. v.d. Pol, C. van Polen 9 2 e
G. Visser, J . Voorma.

6.41 m

3 JULI - NOORDHOLLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN

SENIOREN - HAARLEM

NIEUW CLUBRECORD EN DISTRICTSRECORD SPEERWERPEN
GREET VERSTERRE - VAN ZELM

VAN

100 m

200 m

80 m Horden

3. M. Sterk 11.9 sec.
A. Honkoop
B. Gieles

3. 24.6 sec. NPR!
6. 26 1

2 . 1 1 . 4 sec . RW .

Hoogspringen
6. M. Muller 1.44 m

37 . 2 sec .

Verspringen

6. 5,09 m
5. 5.13 t

<

Kogelstoten
5. G. Hoenderdos 10.71 m
J. Zwanenburg

ID

Discuswerpen
5. 32.14 m
7 , 29.79

Speerwerpen
1. G. Versterre

46. 64m NCR ! ! ! ! !

NDR. ! ! ! !

3 JULI - REGIONALE JEUGDWEDSTRIJDEN - ZAANDAM
80 m meisjes B

Hoogs:eringen B

5. W. Divendal 1 1 . 1 sec
T. v.d. Voorst 11.7
G. Ineke
12.-

1,T.

60 m meisjes C

T. v.d. Voorst
Divendal
G. Ineke

Verspringen B
1. 25 m
1 . 25
1. 25

Verspringen C

1. L. Visser
8.2 sec.NPR 1. 1. Visser
4.76
2. J. Vink
NPR 8. T. Rijbroek 3,99
8.4
T. Rijbroek 9.2
NPR 9 T. Sintenie 3°95 .
D. Noorlander
NPR 10. J. Vink
3.86
9.3
T. Sintenie
11 . T. Zegwaart 3.80
9.6
M. van Gijtenbeek 9.7
NPR 13. M.v. Gij tenc. Wissenburg
NPR
10.3
beek 3 "58
17. D. Noorlander 2.84
60 m meisjes D
VersEringen D
<

3.
3.
4,
5.
6.

G. Visser
T. Wisse
J. Voorma
c. v Polen
W.v.d,Pol
0

9°3 sec.
9,3

T. Wisse

3-54 m

9.-

10. 1
10.8

8

Ze w~rt 1.25 m
Wi se burg1.10

10 JULI - JEUGDINTERLAND TEGEN MITTELRHEIN

DEN BOSCH

Mieke Krammer viel de eer te belirt 9 om op 10 juli voor de eerste maal
uit te komen in de Nederlandse jeugdploeg voor 16-17 jarigen. Zij werd eerste
met een sprong van 1.50 m. Gefeliciteerd Mieke!!!
13 JULI-SENIORENAVONDWEDSTRIJD - AMSTERDAM.
Mieke Sterk
80 meter horden en 100 meter 9 respectievelijk 2e in 11.5 sec. en
4e in 12.3 sec.

16/17 JULI - MIEKE STERK VIJFKAMP - BEVERWIJK
INTERLAND

NED.-ENG. W.-DLD.

Mieke eindigde als de beste Nederlandse en als 3e totaal!!! Proficiat Mieke!
80 m horden

Kogelstoten Hoogspringen

11.5 sec.

9.86 m

1.50

Verspringen 200 meter
5.60 m

!Il

Totaal

25.5 sec.

4286 pt. NPR.

17 JULI - REGIONALE SENIORE1TWEDSTRIJD -ZAANDAM
M. Krammer

3e

A. Warnas

'100 m

c 13. 2

100

D

ID

13.9 sec.

/
/

4e Verspringen

4,45 m
23.68

sec. NPR.

3e Hoogs:.eringen L45 m

I. Jongert

Il

14. 3 sec.

/

4e Discuswer:een

G. Hoenderdos

Il

14 "7 sec. NPR

/

2e Kogelstoten B
2e Discuswerpen B

ID

10.14 m en
32.60 m.

24 JULI - UITNODIGING MIEKE EN GREET VOOR NEDERLANDSE PLOEG
NAAR TSJECHOSLOWAKIJE
Nieuw club - en districtsrecord ! ! !! !! !! ! Greet Versterre speerwerpen 46.98
Fantastisch Greet!!!
Mieke Sterk

80 m horden

11 , 6 sec.

31 JULI - REGIONALE SENIORENWEDSTRIJD - BEVERWIJK
M. Krammer
A. Warnas

Hoogspringen A
Discuswerpen D

1.50
22.42

9

ID
ID

NPR.

ID

6/7 AUGUSTUS - NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN - AMSTERDAM
Nederlands Kampioene op speerwerpen werd Greet Versterre-van Zelm met een
worp van 41.70 m.
Mieke Sterk werd 3e op de 80 rn horden in 11.5 sec.
In de serie 100 meter eindigde ze als 4e in 12.5 sec . en
in de 200 meter serie 3e in 25.6 sec.

14 AUGUSTUS - UITNODIGING NEDERLANDSE PLOEG TEGEN FRANKRIJK
VOOR MIEKE EN' 'GREE'r TE ROTTERDAM
Overwinning voor "keiharde" Mieke Sterk.
In de vijfk a mp zag het er na de eerste dag niet al te rooskleurig uit n.l.
1. Bonnaire met 2693 pt.; 2. Banteg ny 2636 pt.9 3. Mieke Sterk 2587 pt.;
4. Hillie Gankema 2565 pt.; Thetu 2546 pt. en Liberta Lansink 2470 pt.
Daarenboven klaagde Mieke 9 die de beste tijd op de 80 m horden noteerde
in 11.4 sec. 9 over pijn in haar lies en had zij een verstuiking aan haar
linker voet . Er werd echter niet gewanhoopt 9 want het verspringen en de
200 m was onze dames wel toevertrouwd. Mieke 9 die nog een appeltje te schillen
had in verband met h a ar echec bij de kampioenschappen hetgeen haar haar plaa ts
had gekost in de ploeg voor Boedapest, vergat haar blessures 9 kwam in de niet
idea l e v e rspringb a k tot 5 , 63 m en noteerde de indrukwekkende tijd van 24.9 sec
voor de 200 meter .
(Overgenomen uit Atletiekwereld)
Uitslag :
80 m horden
11.4 sec

kogelstoten

verspringen

10.81 m

5 "63 m

hoogspringen
1.50 m

200 m
24.9 sec.

Tot aal
4431 pt.

Slechts 67 punten van het clubrecord af 9 dat op naam staat van Ellen Joacim.
In één woord : FANTASTISCH!!!!!
Greet Versterre werd 1e op speerwerpen met een worp van 45.12 meter.

14 AUGUSTUS - AFDELINGS JEUGDWEDSTRIJDEN - HAARLEM

•

60 m D
2. J. Voorma
3 G. Visser
4. T . Wisse
L.v.d . Pol
0

vers12ringen D
8.9 sec 7.
2.
9.2
3.
9.7
11 2
10
0

0

4 x 60 m estafette C/D

3.41 m
NPR
3.96
NPR
3.70
2 . 86

1 e. J. Vink-L. Visser-M. SchreuderN. Witmans
33.6 sec.
3e. G. Visser-T. van Wissen- 1.v.d.PolJ. Voorma
38.6 sec.

c

60 m C

Hoogspringen

1. 1 .
2. M.
3. J .
T.

3. J. Vink 1.29 m
4. N. Witmans 1.19
Kogelstoten C
3 . N , Witmans 9.32 m

Visser
8.4 sec.
Schreuder 8.5
Vink
8.8
Rijbroek 9 . 4

10

Verspringen C
1. L. Visser
4.64 m
2. M. Schreuder 4.43
5. T. Rijbroek 3 . 82

Vers:eringen B

80 m B
2 . D. Kamphuis
4. H. Otte
6. c. Veldt
G. Ineke

11 . - sec. D. Kamphuis 1e 4.83 m
G. Ineke
11 . 5
4e 4,27 NPR
H. Otte
11. 9
4 .15
·11. 8
13. 5 sec
14 , 4 .
15. 3

3' A. Wa rn a s
4, E.v.Thiel

Kogelstot·en A.
1. L. Ramkema
4. E . v.Thiel

1. 55. 6 sec
l. 55. 7

Verspringen A
8.84 m NPR

1 ' c' Veldt

9,36 m

HoogsEringen A

600 m A

100 m A
2. M. Krammer
3. M, Tromp
4, L Ramkema

Kogelstoten B

2. A. Wa rna s

2. M. Krammer
4. M. Tromp

1.43 m
1. 33

4 x 100 m A/B estafette
4.45 m

8.48 ·

3e. A.Warnas-M.Tromp-M.Krammer-D.Kamphuis 53,9 sec .
4e. E.v.Thiel-C.Veldt-H.OtteG.Ineke
57.1 sec.

Commentaar Hans Vlottes :
Deze wedstrijd, die een prachtige training was voor de toen nog te toüäen
toonde weer aan d a t er door diverse C- en D-tjes nog
harder aan "getrokken" zal moeten worden op de training.
Het viel mij namelijk op dat bijv. C.Wisse tot 9.4 sec in de serie kwam en
even later in de finale 9,7 sec liet afdrukken. Dit kwam volgens mij alleen
maar 9 an dat zij niet genoeg ingelopen had, niet genoeg conditie bezat en zich
tevens helemaal niet concentreerde op het nummer. Dit laatste is trouwens
een punt dat bij de meesten van jullie nog al zwak is. Jongens, dit gaat zo
echt niet langer, je dient minstens 5 à 10 minuten van te voren bij het des betreffende nummer aanwezig te zijn om je ten 1e te melden , ten 2e je voor te
bereiden.
Tevens viel IDlJ op dat Loes weer als vanouds op de 60 m "draaide", 8.3 sec .
en dat met tegenwind! . Houden zo Loes! Janny Vink kan vee l beter dan de 8 .8 sec
in de finale gelopen .
Zoals b lijkt uit bovengenoemde uitslagen , lagen de prestaties echter op een
behoorlijk peil.
competitiewedst~ijaen,

2î AUGUSTUS -· TRAININGSWEDSTRIJD BOEDAPEST PLOEG - HAARLEM
21 Augustus wa s voor de Haarlemse Atletiek Verenigingen een historische dag.
Voor het eerst organiseerde H. A.V. HAARLEM - R.K.A.V. HOLLAND - en H.D.A.V.
ATMODES, gezamenlijk een nationale wedstrijd. Het was schitterend atletiek
weer, de baan was weer tot in de puntjes verzorgd (bedankt terreinmeesters),
we hadden een stampvolle tribune en het neusje van de zalm kwam aan de start.
Toch ontbrak de spanning, heel begrijpelijk overigens, daar de deelnemers(stér
voor de Europese Kampioenschappen reeds waren aangewezen, en diverse candidaten
op andere nummers uitkwamen, dan waarvcx:rzij geselecteerd waren,
Organisatorisch was het echter een groot succes en we willen dan ook vanaf
deze plaats -zonder de talloze medewerkers/stars te kort te doen- de twee
kopstukken, Joop van Drunen (H.A.V.) en Nico de Zwager (Holland) complimenteren
met dit geslaagde evenement.
Hieronder volgen de uitslagen van de Atmodinnen, die op deze wedstrijd -acte
de présence-gaven. Hierbij moet worden opgemerkt dat Mieke jammer genoeg moest
uitvallen in verband met een bless~re.
WiL

11

Uitslagen:
Verspringen

Hoogspringen

Speerwer-pen
1. G. Versterre

45.44 m

M. Krammer

80 m horden
4. iL Honkoop

5.01 m
5.01

5. B. Gieles
5. A. Honkoop

L45 m

12 , 4 sec.

28 AUGUSTUS - A/B COMPETITIE WEDSTRIJD - HAARLEM
600 m A

100 m A

80 m B
D. Kamphuis
W. Divendal

10.6 sec
11. 4

! 1 1 !

Vers12ringen
D. Kamphuis
A Warnas

4 , 57 m
4.49

M. Krammer
M. Tromp

A. Warnas 1.47.5 sec.
E.v.Thiel 1.46 9 -

13.2 sec.
14
0

-

Hoogspringen

Kogelstoten

M. Kramm er
1.45 m
M. v. Giffen 1.40

M. Tromp
C. Veldt

9.83 m
8.91

4 x 80 m A/B estafette

DiscuswerEen
I. Jongert

1e ploeg
2e ploeg

24.80 m
23.84

E. v. Thiel

Dina-Marga-Anneke-Mieke
Wil-Ine-Elma-Coby

42. j sec.
43.2 sec.

3 SEPTEMBER - C/D COMPETITIE WEDSTRIJD - BEVERWIJK

60

ï!l.

M.D.

G. Visser
T. Wisse

8.9 sec
9.1
NPR

Hoogspringen M.D.

Verspringen M.D.

C. van Polen
J. Voorma

G. Visser
T. Wisse

1.20 m NPR
1 15
0

Kogelstoten M,.D,

4 x 60 m D estafette

c. van Polen
E. Boesekool

J. Voorma - G. Visser
T. Wisse - J. Ruseler

6.73 m
7.64

80 m M.C.
M, Schreuder
1. Visser

35. 6 sec.

Verspringen M.C.

Hoogspringen M.C.

~-

8. 2 sec. NPR! ! M. Schrèuder
8.4
1 . Visser

4.50 m
NPR! ! !

4. 90

Kogelstoten M.C.

4

N. Witmans
D. Noorlander

M. Schreuder - N. Witmans
J. Vink - 1. Visser

9,53 m
8.84

4 SEPTEMBER -

Hoogspringen
M. Krammer

4.26 m NPR!
3.79
NPR

J. Vink
1.20 m
D. Noorlander 1.20

x 80 m C estafette

33,3 sec.

NOORDHOLLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN-AMSTERDAM

Mieke Krammer kampioen van Noordholland op hoogspringen
'
speerwer-pen
100 m
1.50 m

M. Krammer
I. Jongert

13.5 sec
14 1
0

12

3. M. Tromp
5. I. Jongert

28.46 m NPR!
27.22
NPR!

verspringen
3. A. Warnas

discuswerpen
4.39 n1

600

7. E . van Thiel

23.14 m

ID

5. A. Warna s

1.52.7 sec

6. E. van Thiel 1.52.9
80 m
D. Kamphuis

kogelstoten
10.9 sec

verspringen
D, Kamphuis

C. Veldt 4e

9.38 m NPR!

discuswerpen
4,76 m 5e)

C • Vel d t 6 e
~-

.1 7 . 30

m

- - - - -- - - - - --- - -._

. .. "

~

.....

11 SEPTEMBÉR - FINALE P.J. BEKER - AMSTERDAM
We h a dden het echt niet gedacht, ma 2.r 11 september trokken we met een
enthousi a ste ploeg n aa r "Ookmeer" geëscorteerd door een grote schare supporter·s 9
die de a tletes tot grote daden moesten inspireren.
Ik geloof dat we tevreden mogen zijn 1 _een vierde plaats 9 na al die narigheid die we gehad hebben. Voor Gerard een complimentje 9 dat hij erin geslaagd
is -trouw bijgestaan door Ans-Mieke Krammer-Anneke W. en Dina- de gehele wedstrijdploeg weer aan 't trainen te krijgen en klaar te maken voor de finale.
Nadat van atletes en supporters .,,_die deze dag uitgekozen hadden om hun
showshi:r't te doop te houden- een plaatje was geschoten (de jurytrap bezweek
haast onder zijn charcante laat) kon het feest beginnen~
De ploeg werkte voor wat zij
waard was, hier viel het wat
(fr/ f~
mee, daar wat t~ge:r:i : _ ?~ pech- / )
· - A/ ~) ~-- ·
~\
- -z-!\./'J,!;//
vogel van de dag was onge_ _ ~ ,/{~ . ~ .=--.C/
~lf-j/
twijfeld _Greet, d~_e _hfüi.r worp
t~
' -:::t4i'
tl (~-~
----·- ·c::::"c.
___ _1'_::~?
van het Jaar (zeker 48 meter)
-.
/ ._,
niet opgemeten zag, ·omdat de
7J.
'-"'" '.~ ?J\j...--1 ._;\ /
~,._//; '0
mket de
_
ree er a " ia wam ne op ·•_ ." __ " .. ..".. - -- ".""" .":. -· - t.
_
""".
tijd om een spinnijdige Greet
te begeesteren tot ~en worp van 44. 88 m (936 punten). Ook over P~ony zaten
we in de rats, toen ze de kop va n· de 800 meter moest nemen. Voor haar ging
het _ y~eL te hard, maar gelukkig, ze kwam ongeschonden uit de strijd.
Ria Lamoree kreeg de"beste·prestatie-prijs" voor haar 800 meter, waarmee '?e maar liefst 1.3 sec van haar beste p_~rsoonlijke prestatie afknabbelde.
Nog even een kleine telling . Va n de da~es, die twee nummers voor haar
rekening n amen, was Mieke, z oa ls we ook verwacht hadden, de grootste ~unten
verzamelaarster: 1746 pt.! ! ! Ans was een ~eurige tweede met 1633 pt.!!,
terwijl Greet H. tot 1512 pt . en Betty tot 1439 pt. kwamen. Onze debutante
op deze wedstrijd Mieke Kr. kwam tot 1429 pt .. De volledige uitslagen
volgen hieronder, rest mij no g d·e ploegleidsters/der Lida .,;;· Ton - Hans
en de supporters te bedanken voor hun enorme steun op deze 9 voor Atmodes
belangrijkste 9 wedstrijd.

juryhtjuihstdruRz~e

/.lf.
tschei~~~-

u-----/,

r_,_ , k

~~b,::/ _ q1 ~/\("",","""",. ,": ·.·. .~- :. :.
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Wil van Opzeeland.
100 m
M" Sterk

M. Krammer

400 m
798 pt .
649 pL

B. Gieles
64.1 sec
H. van Giffen 63.9 sec

658 pt.

665 pt.
1~~~;,;~~;;

1~~1=J?~,;
13
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200 m

800 m

A. Honkoop
H. Besseling

26,4 sec
29.5 sec

811 pt.
583 Et.

R. Lamoree
P. Grootveld

2.42.8 SEC 642 pt.
2. 50. - sec 572 12t.

1~2~=~t~
80 m horden

1~11=f;~;
vers:B;r;ingen

11 . 6 sec
12.5 sec

M. Sterk
A. Honkoop

948 pt.
822 pt.
1112:~!;

hoogsEringen

M. Krammer
M. Muller

5. 12 m
4,47 m

780 pt.
660 Et.
1440 pt.
========

discuswerpen

2~21=~~;

G. Versterre
44.88 m
NPR! ! 29,50 m

M. Tromp

Res.

936 pt.
667 pt.

1~2~=~~;
kogelstoten

33.3s m
30.08 ID

728 pt.
656 Et.

G. Hoenderdos
M. den Ouden

10.98 ID
10.32 m

2~~1=12~;
Estafette~

781 pt.
616, :et.

s12eerwerEen
1.45 ID
1. 35 m

G H:Jenderdos
J. Zwanenburg

B . Gieles
A. Warnas

L
IL

Totale einduitslag:

784 pt.
737 Et.

1~~1=12~;=

Betty - Mieke Kr.- Ans - Mieke St. 4e
50. 1 sec.
Anneke-Hannie-Ria-Hannelies
3e
53,9 sec.
Totaal behaalde punten estafette 1666 pt .
1.

SAGITTA

2. ADA

3. :MEPHIS
4. ATMODES
5. MINERVA
6. BATAVEN

18.062
16.930
16. 202
16. 159
15.856
15.795

pt.
pt.
pt.
:et.
pt.
pt.

17 SEPTEMBER - LICHTWEDSTRIJDEN - LEEUWARDEN
Mieke Sterk

100 m
12.4 sec.
verspringen 5,28 m

18 SEPTEMBER - REGIONALE BAANWEDSTRIJDEN - DEN HAAG
Greet Versterre

speerwerpen

1e.

43.30

ID

18 SEPTEMBER - MEISJESCLUBKÄMPIOENSCHAPPEN - BEVERWIJK
Onze meisjesploeg trok dus 18 september naar Beverwijk. Het werd-boven
verwachting- een 4e plaats, met slechts 73 punten achter de 3e.
Heel jammer was het dat Merkje op het laatste moment van deelname afzag,
zodat er kostbare punten op het hoogspringen verloren gingen. Guusje van Moer··
beek 9 op wie ter elfde ure een beroep werd gedaan om de opengevallen 80 meter
14

te bezetten, liep deze afstand als nieuweling en volkomen ongetraind in 11.1 sec .
Fijn gedaan Guus!!! De beste persoonlijke prestatie prijs werd ditmaal ter h and
gesteld aan Elma (100 meter) en Ine (speerwerpen). Ook Marga (speerwerpen) en
Cobi (kogelstoten) smaakte het genoegen om op deze wedstrijd hun persoonlijke
prestatie te verbeteren. Zo doorgaan jongens!!!
De strijd was zeer enerverend! Tot v66r de estafette was de eindstand
nog niet met zekerheid te voorspellen. En terwijl ADA en DEM verbeten vochten
om de eerste plaats, hoefden wij -dachten we- de Spartaan slechts één meter
achter ons te houden en we waren drie. Maar zo als het zo vaak gaat in het leven,
twee honden vechten om een been enz .... Sagitta werd l a chende 3e, Atmodes 4,
Spaartaan 5.
In de kantine, genietend van een welverdiend ijsje, konden we er al
weer om gieren, alleen bij Gerard duurde het wat langer, hij had soep nodig
om bij te komen!!!
·De terugtocht werd aanvaard in de auto's van Dhr. Pennarts) Dhr. v.d.
Vosse, Kees en Gerard, waarvoor onze hartelijke dank!
Wil v an Opzeeland-deVos.
Uitslagen :
8 0 m horden
A. Warrias
D. Kamphuis

100
15.4 sec
14.2 sec

ID

M. Krammer

514 pt.
627 pt.

E.v.Thiel

13.2 sec.
13.6 sec.

1111=;!;;!;

122~=~!;

80 m
G. Moerbeek
W. Divendal

600
·11.1 sec
11.4 sec

617 pt . NPR!! !
534 pt.

ID

A. Warnas
E.v.Thiel

715 pt.
680 pt.

1.49.1.51.2

1~2~=~!;

11Z1=~!;,
HoogsEringen

VERSPRINGEN
D. Kamphuis

653 pt.
534 pt.

B. v.d. Ree

M. Krammer

'i

C. Veldt

1. 25

ID

780 pt.
532 Et.
1312 pt.

26 96 m
20.02 m

585 pt.
410 Et.

0

45 m

1l~Z=~!;=
Discuswerpen

Speerwerpen
M. Tromp
I. Jongert

676 pt.
623 pt.

29.96 m
27. 28 m

I. Jongert

NPR! !
NPR! !

1. v.d. Eem

Kogelstoten
C. Veldt

0

22~=~!;

1g22=~!;
M. Tromp

703 pt . .
632 pt, NPR! ! !

Estafette
682 pt.
678 pt.

9.59 m
9.54 m

D. Kamphuis
E. v . Thiel
M. Tromp
M. Krammer

NPR

1~~2=~!;
Totale uitslag:

1.
2.
3,
4.
5.
6.

ADA
DEM
SAGITTA
ATMODES
DE SPARTAAN
GAC

14.748
14.590
12.769
12.696
12.616
12.088

15

pt.
pt.
pt.
pt.
pt.
pt.

42.- sec.

NPR! ! !

8 OKTOBER - FINALE JEUGDCOMPETITIE - BEVERWIJK
Nieuw clubrecord 4 x 60 m estafette C-meisjes

•

Eindelijk was het dan zover, op zaterdag 8 oktober togen wij opgewekt
naar Beverwijk om daar slag te gaan leveren met de organiserende vereniging
DEM en verder Sparta 9 ADA, SIOS, Olympia 9 Reeuwijk en Sagitta.
Het was echt wat je noemt atletiek weer, de temperatuur was goed en
er was heel weinig wind. De stemming in onze ploegen (C- en D junioren) was
zeer goed, iedereen was bereid,zijn huid zo duur mogelijk te verkopen.
Het begon al direct sensationeel, onze 4 x 60 m estafetteploeg meisjes D
lieten het stokje vallen(ik dacht meteen aan de Struisvogelpolitiek en stak
m'n kop onder de graszoden) Jongens, wat lieten jullie mij schrikken, ik
dacht dat m'n hart stil stond. Enfin, het geluk bleek op onze hand te zijn,
want de jury had geen tijd opgenomen. Overlopen dus. Tijd 35.5 sec.
De 4 x 60 m meisjes C ging stul:ken beter, hierop verbeterden zij het al echt
oud te noemen clubrecord (1957), van 33.- sec tot 32.5 sec.
Deze recordploeg bestond 1üt de meisjes Nora Wi tmans, Janny Vink, Mary Schreu.,
der en Loes Visser. Keurig gedaan jongens!
Na deze nummers kwamen de series 60 m en de technische nummers, waarop we
zeer goed meekwamen, zo goed zelfs dat wij er een 2e plaats voor de C-meisjes
en een 4e plaats voor de D-meisjes uitsleepten.
Gepke (2) en José (4) deden het zeer goed op de 60 m D, tijd 8.9 sec. Tina
Wisse maakte een tijd van 9.3 sec.(nog meer knokken Tina). Ook Jolanda
kwam tot een goede prestatie op het nummer kogelstoten, a74 m, terwijl onze
nieuwkomer Els Boesenkool ook goed voor de dag kwam met een stoot van 8.29 m.
Op het hoogspringen kwam Thea Snellens tot een verrassende hoogte van 1.21 m.
Zeer goed Thea, ga zo door! Gepke en Jolanda waren onze beste troeven op het
nummer verspringen, zij kwamen respectievelijk tot 4.02 men 3,74 m.
De 60 m was een ware Atmodes aangelegenheid: Loes 1e in de eerste serie met
8. 4 sec; Mary 1 e in de tweede serie met 8. 5 sec, en Jarmy 2e in de Jaatste
serie met 8.5 sec .
Met hoogspringen waren we zeer constant. Janny , Nora en Tilly sprongen alle
drie 1.25 m. Bij het verspringen kwam Loes weer tot een enorme prestatie, zij
evenaarde haar beste jaarprestatie, te weten 4.90 m. Mary kwam tot 4.49 m en
Tilly tot 3.86m. D. Noorlander kwam tot 10.56 op het kogelstoten, terwijl Nora
een goede tweede werd met 9.29 m.
Topscorer was José Voorma, zij kwam tot het hoge puntentotaal van 1366.
Gefeliciteerd José!. Bij de C-meisjes was dit Loes Visser, zij had een totaal
van 1569 pt. In é~n woord geweldig!
D-meisjes: 1. SPARTA
7227 pt.
Einduitslag: î. DEM
7675 pt.
2.
OLYMPIA
7171 pt.
C-meisjes:
2o ATMODES
7633 pt.
3.
SAGITTA
3. SPARTA
7586 pt.
6795 pt.
4.
ATMODES
6781 pt.
4. ADA
7494 pt.
5,
ADA
6730
5o SIOS
7152 pto
6. OLYMPIA
7010 pt.
6 " REEUWIJK
6715
Al met al wa s het een enorme afsluiting van een zeer leuk en succesvol
wedstrijdseizoen. Op naar het volgend jaar en dus weer in grote getale verschijnen op de trainingen.
Tot besluit een dankwoord aan de meegekomen ouders. Ik dank u zeer
voor uw komst en ik hoop van gRnser harte u het volgend jaar weer op de
wedstrijden van uw dochter(s) aan te treffen.
Hans Vlottes.
16

Reisinà.rukken van de VIII Atlétikai-Európa-Banjoksàg Budapest
door Hans Vlottes.

1966.

Zondagochtend, 28 augustus vertrek uit Amsterdam om 6.15 uur vanaf het
Amstel-station. Via Utrecht, Rotterdam, Arnhem en Zevenbergen ging het naar
Neurenberg Duitsland. Een bloedeind!
Maandagochtend vroeg vertrokken wij uit Neurenberg voor het tweede en laatste
stuk naar Budapest. Dit was wel het meest spectacul a ire gedeelte, immers hier
kregen we voor het eerst te maken met de Hongaarse grensposten. Wel 9 aan de
grens via Linz en Wenen, hebben we ca. 1 uur oponthoud gehad incl. controle.
Later bleek 9 dat dit zeer snel was gegaan; daar andere groepen minstens 3 uur
nodig hadden om deze hindernis te nemen . Via Györ, (bekend van de voetbalwedstrijd Vasas - Györ - DWS) Komawin en Tontabanj a y ging het op naar Budapest, waa r
we heel l a at aan kwamen.
Wij werden ondergebracht in een gloednieuw studentenhotel. Het wa s een
ideaa l onderkomen, met twee persoons kamers 9 waarin grote k a sten wa ren, wa arin
je ruimschoots je spullen kwijt kon. We konden fijn douchen al was het midden
in de n a cht, wat wel eens een keertje voorkw a m.
Het ontbijt, da t zeer goed was, konden we vl a k n a ast de deur nuttigen, daar men
hier een soort centrale keuken had ing ericht om de vele buitenlandse journalistenen supporters van 'n maa ltijd te voorzien.
Voor het avondeten moesten we midden in Budapest zijn. Deze warme ma a ltijden
konden ons niet bekoren, alleen het n a gerecht wa s heerlijk, een soort a ppelgeb a k of chocol a de cake met poedersuiker bestrooid.
Meestal aten we hier gelijktijdig met Griekse en Deense supporters, echt gezellig. Deze gezelligheid werd meest a l nog verhoogd door een zigeunerorkestje
met een prima zangeres. Als de zigeuners ons a a n zagen komen, dan begonnen zij
al direct te spelen van "Tulpen uit Amsterdam" en dan kwam er bij ons gelijk
de stemming in.
Over Budapest zelf raak je eigenlijk nooit uitgepraat. De stad Buda ligt
gedeeltelijk op een heuvel en gedeeltelijk a a n de Donau, welke Buda en Pest
gescheiden van elkaa r houdt. Een machtige rivier di e Donau, maar echt geen
"blauwe". Budapest is een echte oude st a d nog vol littekens van de laatste
opstand. Je zag nog duidelijk de vele kogelgaten in d e huizen zitten. De meeste
woningen waren wat wij kazerne-woningen noemen, ze zagen er oud en grauw uit.
Ook de winkels zagen er onverzorgd uit.
wordt vervolgd .
Nagekomen PERSONALIA .
Bij het ter perse gaan van dit c l ubblad ontvingen wij het volgende bericht:
De heer en mevrouw Goedemans - van Duffelen geven u kennis van de geboorte van
hun zoon Menno ,
Jos en Gerard, onz e gel u kwensen met de geboorte van jullie eersteling en stamhouder van a lle groen witters!
ER WORDT GEFLUISTERD ..... .
dat .... Anneke War na s al s een eend over de horden wagge l de, maar
dat .... het geen wonder was, want door haar explosieve start , was het elastiek
van hat. r A t nod es~broekje g eknapt.
dat .... Will emien ( a ltijd in haast) de Atmodes vlag zou hijsen, maar
dat .... zij n iet go ed had gekeken hoe de vlag bevestigd moest worden en
dat .... toen de hele ma st uit de grond moest worden gehaald om de vlag te
redden.
dat •.. . wo blij ziJn dat er een telefoon bestaat, want
dat .... d oor dit apparaat het clubblad tot stand is gekomen.
dat .... we een hoop copie verwachten voor het volgende clubblad!

"
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Officieel cluborgaan der H.D.A.V. "ATMODES". Kon. goedgekeurd d.d. 23""1-1961.
Secretaresse
Penningm.esse
Girort;!kening
Redact. adres
Clubarts
Tekeningen

Mej. J .Zwanenburg, Versnronckweg 227, Haarl8m
W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502 zw. ,Haarlem. Tel: 83295
Nr. 207689 t.n.v. Penningm. van Atmodes
M.A. Ineke-de Vos, Mr.Jan Gerritszlaan 15', Haarlem. Tel: 60761
N.A.O.v.d. Hoeven-Wegener Sleeswijk
P. Grootveld-Heemskerk

VAN DE VOORZITSTER
·,";;~

Sin" s ).w.r t is onze stad een pracht Sporthal rijker, welke 21 januari officieel geopend zal worden.
Helaas zullen wij hiervan geen gebruik kunnen maken, omdat er voor atletiek
geen voorzieningen zijn getroffen. Men zou er alleen kunnen lopen 8n hoogspringen.
Volgens insiders zou er ook kogelstoten beoefend kunnen worden, doch dit
betvrijfel ik ten zeerste, aangezien de zaal niet met schoenen betreden mag worden,
om beschadigingen van de vloer te voorkomen. Zal men dan wel mogen stoten?
Dan de zaalhuur, deze komt op f 50,-- per uur, welk bedrag voor ons niet is
op te brengen, ook door de gezamenlijke verenigingen niet.
Het ligt in onze bedoeling om 15 januari een onderlinge veldloop te houden
voor alle groepen op 't CIOS, waaraan leuke prijzen verbonden zullen worden.
Elders in 't clubblad vind je hierover nadere gegevens. Ik reken erop, dat
de deelname denderend zal zijn en iedereen vanaf nu vooral op de zondagmorgentraining zal komen, omdat dan speciaal op de langere a13tand geoefend zal worden.
Op de vergadering heb ik in mijn opening de voornaamste punten van het afgelopen verenigingsjaar aan jullie voorbij laten gaan,en kan ik mij hier dus beperken door alle leden, trainers, onze clubarts, donateurs, adverteerders en
alle belangstellenden van "Atmodes" prettige fe~stdagen en een voorspoedig 1967
nsen.
~
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Namens het Bestuur,

d l" ··~·
>:/&~~y· ~

'<

Attentie

ari beginnen W1J wee~ a~ óni~ jaarlijkse sportkeuring in het
gebouw van de Gem. Geneeskundige erl Gezondheidsdienst.
Het is voor alle athleten zeer belangrijk en voor de wedstrijdathleten
verplicht zich aan deze keuring te onderwerpen.
Niemand mag ongekeurd aan wedstrijden deelnemen.
Tie kosten zijn f 4,--.
Opgave onder gelijktijdige betaling aan Ri~ Ineke-de Vos .

.-.- .-.- ..- .- .
\
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Onderlinge veldloop op het CIOS

Op zondag 15 januari zal een onderlinge veldloop gehouden worden voor
alle ploegen. V!e stellen leuke prijzen beschikbaar en we hopen 9 dat er vele
deelneemsters zullen zijn. E~ houden·tle gewone
u.
De afs~anden bedragen:
Dames wedst'.'i jdathletes
1200 M
Meisjes
"
"
- 1000 M
Nieuwelingen dames/meisjes
800 M
C-D meisje s
600 M, waarvan
Ben je al in training
voor de onderlinge veldloop?;

HET
Nieuwe led.en:

Anneke HaGcou-:-Iartman
Jea:"lette =~a a:::"!
Coby Kan-Dildcr")Joom
Irma v.d. Kerkhof
Claire Kopp e l~ar
Ji.IIari anne v. c.i. • W.Da t
Mar::;a van NorC:. ~n
Trudy l'irm;,ers
ElisabGth Z8 cwaart
Gerard.a var1 ~ji jl

22-11-1942
6-10-1955
27-12-1937
31-12-1955
21- 8- 1947
10- 5"'.'"1947
30-10-1955
1- 6-1947
16- 7-1955
24-11-1954

Niemve do:'.latri ces:

c"

Lo
G. Scholten
S. Dirks

M. den Ouclen

S.

,n:y

Dir~
. · .·

ti~~.
' ~'> <-~:-: l!

~~· ~,~~,il~
g_·~R - ~(~~~~~·

-~

·~. ~/

.· i

E.R" van Voorst
T. van Voorst

Je doet toch ook mee aan
de veldloop?
Jaarvergadering 1966

(A

-'éf i.:;~ry8], (~~: .v ~

k:ant:i.ne op het sportveld aan de Kleverlaan
gehouden.
In hst opGningswoord van de voorzitster werd de vergadering welkom
geheten e n werèe n de voornaamste punten van het afgelopen jaar gememoreerd.
Tot a G.,:.1 Jie t punt van de bestuursverkiezing werd de agenda vlot afgewerkt, De vocrq;e stelde kandidaten t.w, Janny Zwanenburg secretaresse,
Anneke Jo.L:::e:r vre dstrijd-secretaresse en Lida v.do Vasse werden met algeme· -~ stel'.lrne n gekozen. Voor Ans en Mieneke brak toen het moment aan hun
:rilaats0n ac.lrcer de groene tafel te verlaten.
De voorzitster bood beide dames een aandenken aan en zette ze in de
bloemen, aJ.s c~ank voor het vele werk voor onze vereniging verricht.
Jln cfü

onze

j~a~v orcads ring

- 3 -

- De -

:. . ' ·

De bestuurssamenstelling is nu als volgt:

" , .. ;

:;

~ ''

'

Voorzitster:
M.A. , Ineke-de Vos 9 WJr. Jan Gerr:itszlaan 15'? ~aarlem. Tel. 60761
:Penningmeestèresse:
W.H. van Opzeeland-de Vos 9 Leidsevaart 502 zw.? Haarlem. Tel. 83295
Secretaresse:
J ~ Zwanenburg 9 Verspronckweg ·227 9 Haarlem. ·
Wedstrijd7"secretaresse:
;
A. Jonker? Eikenstraat 8 9 Haarlem.
Commissaresse:
L.v.d. Vosse 9 Garenkokerskade 34 9 Haarlem.
Het voorstel tot contributie-verhoging werd na enige discussie aangenomen.
Bekeruitreiking
De · juniorenprestatie-beker werd uitgereikt aari Mieke Krammer :voo-,:
haar 1.50 Mhoog. Mieke Sterk mocht voor haar 11 9 4 sec. op de 80 M horden
de Ineke-beker in ontvangst nemen.
Voor trouw trainingsbezoek ging de zuil naar Dina Kamphuis 9 terwijl
Hans Vlottes dè bekerbeschikbaar gesteld door Dr.v.d. Hoeven 9 voor degene
die het meeste ' voár dé vereniging heeft gedaan9 voor een jaar de zijne
mocht noemen.
Na de rondvraag werd dé vergadering om 10.15 u. gesloten 9 waarna onder
1 n koi:ije koffie nog even gezellig werd nageboomd.
.: ·J ·

's-Zondagsmorgens: C.I.O.S.

10.15 - 11"15

... alle

dec.

Op de onlangs gehouden jaarvergad~ring is het voorstel om de contributie te verhogen aangenomen.
Met ingang van 1 december 1966 bedraagt de contributie:
Meisjes tot/m 17 jaar fl. 3,25 per maand
Dames vanaf 17 jaar
flo 4, 50 per maand
De contributie dient op 'de trainirig
Gironummer 207689 t.n.v. "Penningm.
:. ,.

(inschrijfgeld fl. 2 950)
(inschrijfgeld fl. 4 9 50)
of per giro voldaan te worden.
van Atmodes 11 9 Leidsevaart 502 . zw.
Haarle1p..

-----....----:- 4 -

'

CLUBKLEDING
Atmoclesbroekje
Atmodes zakje
Showshirt
A voor trainingspak
Embleem ( vvasbaa:c)

fl. 3 9 25
flo 0,75
fl.17 9 5r

Witte ATMODES Skai trainingstas á fl.

13 9 50

Alles verkrijgbaar bij Wil van Opzeeland.

gratis
fl. :,65

Zolang de ·,roo:-:raad. strekt: broekje en spike zakje te samen

voo~

Een groen trainingspak kan met îOfo korting gekocht worden
Sportmagazijn Gretha de :Sruijn 9 Twijnderslaan en
Niheks Sporting Goods 9 Rijksstraatweg 86 g 9 Haarlem.
-"-o-o-('· ·~

fl.

3 9 75 o

bij~

o-o_r_

LEDENVIBRFAK TIE
Wil je nog een kans hebben op een prijs bij het aanbrengen van
nieuwe leden of donateurs, haast je dan, de ledenwerfaktie sluit namelijk
3î december 19660
EN HEB JE AL EEN POOLLID AANGEBRACHT????????
~N

ONZE DONATEURS/TRICES

Hartelijx dank, dat U zo snel aan mijn verzoek, de donatie 1966 aan
mij over te maken, heeft voldaano
Voor degenen, die er nog niet aan toegekomen zijn, U kunt Uvr donatie
storten op postrekening 207689 t.n.vo Penningm. van Atmodes 9
Leidsevaart 502 zv1. 9 Haarlem.

.

l

-

· Wie het kleine geluk van de dag wil opsparen en inruilen voor een
1 groter en langduriger, zal met ongeldj_g gewor(j.en munten blijven zi tten_:__l
SPORTTOTO
Nog steedr:; kunt U zich aanmelä.en als poollid. U weet net toch?
Wekelijks worden è_e formulieren bij U thuis opgehaaldo Denkt U eens
in 9 v1·e,t een gemak van de vvinter als het koud is! ! ! ! ! ! ! !
HEBT U I~JTER~SSE-83295-BELI.EN 9 WIJ ZORGEN VOOR DE REST.

De Totoconunissieo
KOOPT BIJ ONZE
-

0 --

0 .:.....

0 -

!" -

0 ·- 0 -

0 -

ADïJERTEERDERS ! ! ! ! !
0 -

(;. -

0 -

0 -

0 -

0 -

!!!!

0

PERSONALIA
Geboren; î3 mei "Agnes" dochter van de heer en mevrouw
Burger-Bakker. An en Henl~ 9 hartelijke geluk~
wenzen var.. alle bekenden groen/V1ritten met de
geboorte van jullie tweede spruito
~7 november werden Irene en Rob Termeer de
oud.ers van "Sandra". Luitjes, hartelijk gefeliciteerd met jullie eersteling

- 5

ADRESVERANDERING
Het tegenwoordige adres van Ans luidtg
Mevro A. Honkoop-Pennarts 9
Elzenlaan 22' ' 9
Arnhem
KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS!!!!!!!!!!
Zi okenhoekje
Voor Joke Lasschuit 9 die we al een tijdje op de training misten,
bl e ek Sinterklaas een aardige surprise in :petto te hebben. Zij vierde het
heerlijke avondje in het Diaconessenhuis, nadat ze geopereerd was aan een
acute blindedarmontsteking.
Eij ontvangst van dit clubblad zal je wel thuis zijn Joke. Onze beste
wensen voor een spoedig herstel en tot ziens op de training.

Vergaderingskrabbels
-~-o-o_o_o_o_o_o_o_o

Terwijl de verslagen worden voorgelezen, heb je alle tijd om de verzamelde menigte te bestuderen.
Aanwezig 44 :personen (41 dames, 3 heren), vooraan de allerjongsten,
wa~m en wollig van de slaa:p 9 dan de tieners met hun kleurige beatbenen en
als omlijsting de senioren, mooie knieën, :puntige knieën, dikke knieën.
De verslagen, die vlot, kort en met de uiterste zorg zijn samengesteld,
he.oben van bijna alle aanwezigen de volle aandacht. Jammer, dat achteraan,
door enige senioren dringend de laatste nieuwtjes moeten worden uitgewisselt9 hinderlijk voor de vergadering, vermoeiend voor bestuur, enfin we
bl:L jven lachen en gaan stug door, wat dat betreft, worden we zo langzamerhand keihard!!!!!!!!
De bestuursverkiezing is ieder jaar voor ons weer een beroerde zaak en
op het gevaar af 9 dat de heren der schepping zullen roe:pen;"Echt weer iets
voor een "vrouwenvereniging" 9 ons doet het wat, als je b.v. Mieneke na vier
ja<..:. r trouwe dienst, de bestuurstafel zien verlaten.
Eij het aftreden van Ans moeten we even slikken, zij is inmiddels haar
ma;1 gevolgd naar Arnhem en in haar verliezen we een enthousiast en bekwaam
melewerkster. Dames 9 dank voor het vele werk voor "ATMODES" verricht, dank
. 11.ie vrien
.
d seh ap....
Il 1 Il 1
vo'.)r JU
..
;;.:'.f~,~
De resterende :punten van de agenda worden vlot afgewerkt ~j~:;ç.;}~J;}ypen
zich geen nieuwe :perspectieven, alleen over de contributie _.- ~P:hog:k)lig;:;~~9fdt
- wals we ook verwachtten -, heftig gedebatteerd. Overigenih~~ ;n:?'~de

A.'l. ~:n 2~n~~;· ~~:b~~:~~v:~ ~:t p:~~f~~~::ster:

1
flJ;t.;;:;:t/'.;~':A ~

i

"Het boekjaar loop~ van 1. janu~ri tot 31 december,
{ ;;_-'.'.;o.;:<-:-··,_ '·
",,~~<·
d. w.z. wanneer er iemand is 9 die voor onze vereni\_}:-~~- .·.
ging wil bedanken, hij/zij kan dit nu doen,. ''Is dit
~
-. - ~~~-fi n , :,
een.goed voorbeeld van :propaganda tot ledenw~rvi~g? <, '\/ ~] ~.,: \)1 ~
Dit heeft meer te maken met auto-bumpers die die- · ',\\ , L,__; ._. -~,
nen om. iema~~ op een afstand t~ houd~n.
~ ~_' ..
'
EindeliJk om kwart over tien (Ria staat ons g~j})I~~~~: ~
:pauze toe), storten we ons op de koffie 9 die al een~J/J/~' 1'~~
uur lang ons reukorgaan :prikkelt. We hebben nog :precies een/ half uurtje om
te ":poekelen" dan, :<;a&l opruimen en deze verlate vergadering is weer ten
einde.
Wilo
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Aan onze jeugdleden tot 15 jaar.
KIENEN!!!!!

PRIJZEN!!!!!

'·

KIENEN!!!!
-:------

Op vrijdag 23 december worden alle meisjes van "Atmodes" en alle
jongens van "Haarlem" tot 15 jaar, verwacht in het clubge-bouw aan d~ _
laan, waar jullie een gezellige avond zal worden aangeboden. 0
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Van het weclstri jdfront
~-

Nieuw jeugdprogramma 1967

Er zijn tussen de Nat! Techn.Commissie, de adviescommissie voor
Dames en Meisjesathletiek en de Districts Technische Commissies, besprekingen gehouden om tot een voorstel te komen op de Algemene Jaarvergadering der K.N .A.U om het jeugdprogramma te wijzigen en uit te breiden en
wel als volgt:
A-meisjes
100 meter
200 meter
400 meter
800 meter
80 m._ horden
verspringen
hoogspringen
speerwerpen
discuswerpen(1kg)
kogelstoten (4kg)
5-ka.mp
1500 m~ yeldloop
4 x 100 meter

]-meisjes
80 meter
100 meter
600 meter
60 m. horden
verspringen
hoogspringen
speerwerpen
discuswerpen(1kg)
kogelstoten (3kg)
4-kamp
1000 m. veldloop
4 x 80 meter

C-meis jes
60 meter
80 meter
60 m. horden
verspringen
hoogspringen
kogelstoten (2kg)
3-kamp
600 m. veldloop
4 x 80 meter

D-meisjes
60 meter
V\'3rspringen
hoogspringen
kogelstoten (2kg)
600 m. veldloop
4 x 60 meter

A-meisjes: zullen op hun eigen nummers aan het senioren-programma mogen
deel~emen, met de beperking 9 dat in het senioren-programma
over 200M-400M en 800M 9 alleen 2e jaars A-meisjes mogen uitkomen. Om het tweemaal lopen op een middag van de 400M, tegen
te gaan, overweegt men deze afstand "op tijd" te laten verwerken. De 600M verdwijnt, toegevoegd worden de 400M en 800M.
De kogel van 3 kg zal plaatsmaken voor een 4kg-kogel. Er zal
een vijfkamp worden ingevoerd,

- 7-
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B-me.is jes g Toegevoegd worden de 600M, 1OOOM veldloop, speerwe,;ppen en een
vierkamp t.w. de nummers 1OOM - 60M horden - hoog.sp:p:J,ngen kogelstoten.
C-meisjesg Toegevoegd worden de 60M horden - 600M veldloop en een driekamp
t.w. de nummers 80M ~ hoogspringen en kogelstoten.
:D-meisjesg Toegevoegd wordt een veldloop over 600M. Tevens zullen D-meisjes
mogen meelopen in de estafette voor C-meisjes.
C - D'tjes Opgelet!!!!!!!!
Iets over de voorbereiding voor het komende seizoen"
Zo langzamerhand zijn we weer geacclamatiseerd wat betreft de overgang van de baan naar ons winterverblijf 't CIOSo
Dat impliceert, dat we nu "de zaak" weer wat serieuzer zullen gaan
aanpakken, want gezien de behaalde successen in het afgelopen seizoen
hebben we wel een naam hoog te houden~
Ik wil dan ook alle C - D'tjes opwekken om vanaf de Kerst regelmatig
te komen trainen 9 aangezien we dan naar een piek gaan werken 9 welke komt
te liggen in de maand januari. In februari beginnen we met de specialisatie
voor de diverse nummerso
:Begrijp dus goed 9 dat het menens gaat worden! Goed verstaan,
Mathilda - Roely! Goed zo 9 dan wil ik tevens het :Bestuur, trainers en alle
athleten een prettige Kerst toewensen en tevens een voorspoedig 1967.
\ Damêsi denkt U om Uw lijn, anders wordt het zo vol op de paadjes ~ -~

/;:::\~
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Ranglijst Atmodes
100

me';;f

~------------

Haygi •

{~
"
·,
0
Het is te hopen, dat er altijd mense . · '
\zullen zi jn 9 die het schone zien in
alledaagse dingen.
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M. Honkoop
Sterk
A.
:B. Gieles
W. Marsman
\~
R. Lamoree
\
H. :Besselink
L. I{andgraaf
G. Hoenderdos
T.v,'d. Klinkenberg
P. Qrootveld
A. Jonker

Dames (t/m 1947)

2·'

hoogspring:en
11 • 9 sec.
13.2 "
13.4 "
13~4

"
13.6 "
13. 7 "
13.9 "
14. 7
15.15o5
16.4

"
"
"

"
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M. Sterk
M. Muller
H. :Besselink
A. Honkoop
J. Zwanenburg
:B. Gieles
w. Mars man
T. v.d. Klinkenberg
G. Hoenderdos
R. Lamoree
A" Jonker
P. Grootveld

1.5c/ m
1 .45 m
1 .40 m
1 .40 m

1.31
1.30
1.27
·1. 25
1.20
1 .20
1.10

m
m
m
m
m

m
m
1.-- m

Ranglijst Atmodes 1966
200 meter
M. Sterk
.Ao Ho:n_l\:oop
w. Mars man
B. Gieles
R. La:noree
H. Besselink
L. iiandgraaf

discuswerpen
24.6 sec.
26o1 lf
27.6 "
27o9 Il
28,8 "
29.2 "
29. 4 Il

400 meter
Ao Honkoop

B. Gieles
H. van Griffen
R. Lamoree
P. Grootveld

61.4
63.9
63.9
66.8
71.3

2.35.2.42.8
2. 45 04

To v.d. Klinkenberg

11.4
12o4
13.7

G. Vers terre
M. Sterk
J. Zwanenburg
A. Honkoop
G. Hoenderdos
Bo Gieles
H. Besselink
R. Larr.oree
A. Jonker
T. v.d. Klinkenberg
P. Grootveld

Il
Il
Il

Il
Il

"

100 metèr
Krammer
van Thiel
Tromp
Jongert
A. Warnas
E: Plaatsman
L. Ramkema

M.
E.
M.
I.

5068
5-13-!
5.09
4.49
4.34
4. 21
4.09
4.06
4o-3.60
3.30
3.20

m

46.98
36.22
27.36
24.88
24.55
22.05
20.94
18.91
18 .84
13.55
12 .18

m
m

m
m
m
m
m
m
m

m

\

m

m
m
m
m
m
m
m

m

Il

kogelstoten 4kg

Il
Il

G. Hoenderdos
Mo Sterk
M. den Ouden
A. Honkoop
G. Vers terre
R. Lamoree
J. Zwanenburg
B. Gieles
Ho Besselink
A. Jonker
P. Grootveld
To v.d. Klinkenberg

verspringen
M. sterk
B. Gieles
A. Honkoop
L. Hand'graaf
w. Mars man
H. Besselink
. T. v.d. Klinkenberg
G. Hoenderdos
.J. Zwanenburg
;R. Lamoree
A. Jonker
P. Grootveld

34.35
32.84
27.72
26.-25.55
20.45
19.28
18.72
12.88

speerwerpen

80 meter horden

M. Sterk
A. Honkoop

Hoenderdos
Zwanenburg
Honkoop
Jonker
Gieles
Lamoree
v.d. Klinkenberg
Besselink
Grootveld

Il
Il

800 meter
Ho van Griffen
Ro Lamoree
P. Grootveld

G.
Jo
A.
A.
Bo
R.
T.
H.
P.

m
m

m
m

m
m
m

m
m

m

m
m

10.98
1Oo81
10.60
10.13
9.07
8.34
7.37
7 .14
7 .01
6.64
6.52
6.24

m
m

m
m
m
m
m

m
m
m

m
m

vijfkamp
Mo Sterk

4431 punten

A-meisjes { 1948 - 1949 ~
discuswerpen
13.2 sec.
13.6 "
13.7 Il
13.9 Il
13.9 Il
14. 6 Il
15-3 "
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r.

Jor~gert

L. v.d. Eem
M. Tromp

E. van Thiel
A. Warnas
E. Snel lens
M. Krammer

""

26.96
24.01
23.88
23.84
22.42
20.71
19.69

m
m
m
m

m
m
m

vervolg A-meisjes (1948 - 1949)
Eo Snellens
G. Kroese
Lo v.d. Eem

G. Kroese
Plaatsman

15.8 sec.
16.1 Il
16w2

15.49 m
13030 m

E~

"

speerwerpen
200 meter

E. van Thiel
T Jongert

29.29.-

Il

1 46 .1 "47. 5
·• 2 o07 "5

Il

0

M.
I.
L.
M.
E.
A.
E.
G.

Il

600 meter

E. van Thiel
Warnas
I. Jongert

A"

0

"
Il

Tromp
Jongert
Vodo Eem
Krammer
Snellens
Warnas
Plaatsman
Kroese

29 .96 in
27 .~ 28 m

23.65
21. 39
18"98
17 .83
16.96
11.79

m
m

m
m
m

m

80· meter horden
A. Warnas

Il

kogelstoten 3 kg"

verspringen

A. Warnas
M. Krammer
Mo Tromp

E. van Thiel
Jongert
E. Plaatsman
E. Snellens
L. v.d. Eem
I-o

4"80 m

M. Tromp

4.-70 m
4,47 m
4.19 m

I.· Jongert
L " ~.d~ Eem

4. 11 m
3.73 m

M.· van Griffen

M. Tromp
r~·Jongert

3.32 m

E.

· ·~
~L ~
\""r"

1.50 m
1.45 m
1.4"0 m

Warnas

1.25 m

E. van Thiel

1.;20 m

1. v"d. Eem

1"15 m
1.10 m

E. Snéllens

Sn~llens

G. Kioese
E. Plaatsman

1 d5 m
1 ;.2_5 m

A~

8~84'

8.81 m ·
8.48 m·
8.07 ·m
7 .06 ·m·
6.40 m
6.23 m

E. van Thiel
M. Krammer

E. · Plaa tsman

. ·~

discuswerpen

80 meter

•

H.

T.
Y.
M"

E.

Kamphuis
:Oivendal
Meerbeek
Vel<lrt
Otte
van Voorst
v.d. Kerkhof
Soomer
Südmeier

10.6 sec.
11 ·11 ~ 1
11o 1
11.2
11. 2

11.4
11. 4
11. 5

Il

"
Il
Il
Il
Il

Il
Il
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B-meisjes ( 1950-1951) .·

:O.
W.
Ga
C.

m

L. Ramkema
A. Warnas

3.72 m

hoogspringen
. Mo' Krámmer

9.83 m
9.06 m
8.86 m

~(;)

~

Cd Veldt
E. Südmeier
y" v.d. Kerkhof
M. Lankhof
B. v.d. Ree
D. Kamphuis
W. Divendal
G. Ineke
F. Wijkhuizen

...

22.57 m
21.70 m
20.19 m
19.18 m

16.66
16""64
14.81
14.25

m
m
m
m

14.14 m

vervolg B-meisjes ( 19 50-19 51)
80 meter
B• v.d. Ree
G. Ineke
]). Eulters
F. Wijkhuizen
J. Wisse
H. Wijkhuizen
M. K:::-oone

discuswerpen
11.7 sec.
11 .8 Il
12.3 Il
12.4 "
12.8 "
12~8

12.9

M. Kroone
M. Soomer
T. van Voorst
H. Wijkhuizen
' J. Wisse
G. :D.1oerbeek
]). Bulters

"

"

80 meter horden
]).

Kàmphuis

14. 2

c.

"

verspringen

Y.

])

B.

G" Moerbeek
w. Divendal
B. v.d. Ree
G. lneke
Y. v.d·. Kerkhof
M. Larikhof
T. van· Voorst
c. Veldt
H. Otte
E. Südmeier
]). Bul ters
F. Wi.jkhuizen
M. Kroone
H. Wijkhuizen
J. Wisse

4.90 m
4.39 m
4"38 m
4.3o·m
4.27·m
4~26

4.23
4.20
4.18
4.17
4.02
3.53
3.48
3.41
3.08
3.04

T.

w.

Jo

F.
E.

m
m

G.

H.
Mo
G.
De

m
m
m
m
rri

1. 40
1.35
1.35
1.30
1.30
1.30
1.25
1.25
1.25
1. 20
1.15
1.--

Veldt
Kamphuis
v.d. Kerkhof
v.dn Ree
van Voorst
:Divendal
Wisse
·Wijkhuizen
Südmeier
·Meerbeek
Wijkhuizen
S.oomer
Ineke
Bulters

23.49
18,79
16.50
15.69
14. 41
14.36
12.16
12"51
12.30
10.93
10.92
9.98
9.54
7.53

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

9.54
9"43
8.77
7.51
7. 28'
7.27
7 .25
6.95
6.82

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

kogelstoten 3 kg.

m
m

c.

m
m

])

Veldt
. Kamphuis

B. v.d. Ree
M. Soomer
w. Divendal
Y. v.d. Kerkhof
T. van Voorst
M. Kroone
F. Wijkhuizen
J. Wisse
G. Ineke
E. Südmeier
H. Wijkhuizen
G. Moer beek
]). Bulters

hoogsprin~en

c. Veldt
G. Moer beek
T. van Voorst
D. Kamphuis
M. Larikhof
E. Südmeier
w. Divendal
G. Ineke
B. v"d. Ree
Y. v.d. Kerkhof
F. Wijkhuizen
D~ Bulters
J. Wisse
H. Wijkhuizen

m
m
m
m
m
m
m

speerwer;een
]).

. Kamphuis

12.39
12.34
12.29
11.95
11.18
6.50
5.51

m
ID

m
m
m
m
m
ID

m
m

m
m
1.-- m
1.-- ID
-·-

6~.50

6.41
6.22
6.18
4.81
4.79 m

"

. i .· ..: ::
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c--meisjes ( 1952-1953 t/m april)

60 meter
M~

Schreuder

L. Visser

J. Vink
Jo Soomer
T. Sintenie

"

N. Witmans
T. Zegwaart '
T. Rijb'roek
Lo Meyer
D/ Noorlander
Rè Wijnoogst
N. van Gijtenbeek
L. Klein
,., Wissenburg
\J.
G. Schol te

'

hoogspringen

8.2 sec.
8.2 "
8.4 "
8.8 "
8"9 Il
9"- "
9 .1 "
9~2

Lo Visser

J.
J.
N.
T.
L.
Ro

"

To
T.

Il

M.

9.3 "
9.3
9.5 "
9.7 "
9.9
10.3 "
10.4 "

e.

Lo

G.

Il

Visser
Schreuder
J. Vink
.J. Soomer
rp
Rijbroek
~·
N. Witmans
'11. Sintenie
T•· Zegwaart
R. Wijnoogst
N. van Gijtenbeek
L· Meyer
L.- Klein
D..- ·Noorlander
G~ Schol te
c. Wissenburg

Nr.

1.35
1.30
1"30
1.25
1. 25
1o20
1o20
1 • 15
1o 15
Î .10
1o 10
1.05
0.90

m
m

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

rn

kogelstoten 2 kg

verspringen
T
_u.

Soomer
Vink
Witmans
Zegwaart
Klein
Wijnoogst
Rijbroek
Sintenie
Schreuder
Wissenburg
Meyer
Schol te

4.90
4.52
4.35
4.29
3.99
3.96

m

J. Mooyen
Witmans
J. Vink
J. Soomer
L. Visser
T. Rijbroek
N. van Gijtenbeek
M. Schreuder
To Sintenie
L. Klein
T. Zegwaart
L. Meyer
D. Noor lander
c. Wissenburg
G. Schol te

N~

m

m
m
m
m
3~95 m
3.92 m

.J.(0
3.58
3.57
3.39
3.32
2o93
2.86

m

m
m
m
m
m
m

10.56 m
9.53 m
8.88 m
8.(2 m
8 ~ 29 m
(.60 m
m
m
m
m
m
m
m
m

(.35
(.26
1.25
1.14
6.32
5.94
·5.90
5.50
4. (6

m

'

D-m.üsjes ( 1953 vanaf april - 1954)

60 meter

~

•

,

J" Voorma
G. Visser
T. Wisse
To Snel lens
r. Hollander
J. Rus el er
c. van Polen
E. van Voorst
L. v.d. Pol

hoo~springen

8.6 secn

T. Snel lens

8.8

Il

9 .1

Il

9~4

"

9o5
9.5
10.10.2
10" (

Il

c. van Polen
G. Visser
J" Voorma
r. Hollander
J. Rus el er
T. Wisse
E. Boesenkool
E. van Vocnst
L" v.d. Pol

"
"
Il

Il
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1. 21 m
1"20 m
1.20 m
1.16 m
:1.10 m
1.05 m
1.05 m
.0.90 m
0.90 m

o.Bo

m

vervolg D-meis jes ~ 1953 vanaf a12'ri;J. - 1954)
'··

"'-·"

kog:elstoten 2 kg

versprin~en

G.
J.
J.
T.

I.
T.

c.

L.
E.

Visser
Rus el er
Voorma
Wisse
Hollander
Snel lens
van Polen
v~d. Pol
van Voorst

4.26·m
3.80 m
3o79 m
3.79 m
3.69 m
3.66 m
3.58 m
2.94 m
2.88 m

J. Rus el er
E~ Boesenkool
T. Snel lens
c. van Polen
I. Hollander
J. Voorma
G. Visser
E. van Voorst
'r. Wisse
L. v.d. Pol

8.47
8 •.29
. 7. 67
7.-6.66
6.33
6"26
5.93
5.70
5"27

m
m
m
m
m
m

m
m
m
m

'

~

vervolg
Reisindrukken van de VIII Atlétikai-Európa-Banjoksàg Budapest 1966.
door Hans Vlottes.
Ja 9 en dan de Kampioenschappen zelf. Welnu~. deze waren perfect georganiseercl.9 doch niet foutloos 9 over dit laatste straks meer.
Het Nep-stadion zelf is il). een woord grandioos, wat een accomodatie.
Er gingen volgens een Hongaarse suppoost ongeveer 90.000 toeschouwers iri.• Tijdens dit gesprek b;I.eek 9 dat dit stadion nog niet afgebouwd
was.
schijnt namelijk nog een halve ring bij te komen en dit houdt dan
in, dat i e totale capaciteit opgevoerd wordt tot ongeveer 115.000 toeschouwe~s, Onvoorstelbaar veel.
Over de prestaties zelf', wil ik zelf niet gaan uitwijden, daar dit
in de kra nten en de A.W. al heel uitvoerig is gedaan, maar wel wil ik
jullie vertellen 9 van wat er voorgevallen is tijdens de finale verspringen Heren. Lynn Davies van Engeland stond net klaar om zijn aanloop
te nemen 9 toen men met een gróepje prijswinnaars onder uit de tribune
kwam lopen 9 dwars door de aanloop heen. Je begrijpt wel 9 dat Lynn Davies
boos was 9 en dat kon je ook wel horen aan het publiek.
Een poosje later op de avond weer precies hetzelfde en weer bij
Lynn Davies. Nu, dat liep de spuigaten uit 9 het stadion stond zowat op
z'n kop. En ja hoor 9 daar kwam een rood jasje aanrennen, inderdaad onze
Adriaan Paulen in hoogst eic3n persoon ging daar de ceremonie protocolair
te li-jf. Zij werden terug gedirigeerd. Gelijktijdig begon Lynn Davies
zijn laatste sprong, Inmiddels ziedend geworden, sprong hij 7.98 men
was daarmee winnaar geworden"
Wel, toen dacht ik, dat ze het stadion ,gingen afbreken; wat een keet,
wat een sfeer, in een woord machtig, om dit mee te mogen maken.
Dit was wel een van de mooiste avonden.
Staande brulde men van:"Davies - Davies - cha, cha, cha."
Wat een eenheid en wat een oppositie tegen de mensen, die deze fout
maakten.
· We hebben zes dagen met mooie sport, mooie hoogtepunten mogen meemaken. We hebben gezien,' hóe men soms teleurstellingen moest verwerken.
(Corrie Bakker,. Gasten Roelands om er maar twee te noemen).En hoe men
soms de gevoelenà niet de baas kon blijven.

Er

wordt vervolgd.

- 13 -

"

12e jaargang no. 70

Maart 1967.

Officieel cluborgaan der H.D.A. V. "ATMODES 11 • Koninklijk goedgekeurd 23-1-1961.
Secretaresse
:popningm. i es~e
Postrekening
Redactie-adres
Clubarts
Tekeningen

1

J.Zwanenburg, Verspronckweg 227,
Haarlem
W.H.v.Opzeeland-de Vos 9 Leidsevrt.502 zw. "
207689 t.n.v. penninm. van Atmodes.
M.A. Ineke-de Vos, WJr. Jan Gerri tszlo 15' 9 11
N.AoO.v.d.Hoeven-Wegener Sleeswijk.
P.Grootveld-Heemskerk.

tel.~

8329:'.ii

tel.~

60761

VAN DE VOORZITSTER.
Maart, dat betekent dat we reeds druk bezig zijn aan de voorbereidingen voor het komende wedstrijdseizoen.
De sintelbaan is weer gehuurd voor de zomertraining 9 die in
April begint en tevens voor de diverse te organiseren wedstrijden door de
gezamelijke Haarlemse verenigingen.
Allereerst zullen wij met de H.A.V. "HAARLEM" en R.K.A.V. HOLLAN:O
op 16 April trainingswedstrijden houden, waarvan je elders in dit blad de verdere gegevens zult vinden.
Op 1 Mei zullen onze onderlinge wedstrijden plaatsvinden, wel
vroeg 9 doch in verband met het drukke wedstrijdprogramma en de opstelling der
competitieploegen is deze wedstrijd voor ons ook belangrijk. :Oe, opzet zal in
tegenstelling met voorgaande jaren, geheel anders zijn. ,,~\;1~\~.\,,, /_~
.
Wij gaan n.l werke. n met keuzenummers. Een en ander zal .~~'"'.
_./;.~~~~
·
.· ·· •.:
1
t. z.t. worden bekendgemaakt
·r' ~îJ[/f "---.\ ~,~··· ,• ..
Op de Woensdagavonden 8 - 15 - 22 Juni zullen de
~:. ~ ~lJW1
Haarlemse kampioe1:1schappen gehouden worden en naar wij · \
\
~ -4~J
hopen met de elnelllng van SUO]J[[ en :OEM.
/ (;
·~ )
-....__/'"\
Als groots evenement hebben wi j 9 de geza , · ~
~....._)
melijke Haarlemse verenigingen 9 de organisatie van ,do/ ~ (
. . .·
Nederlandse Jeugdkampioenschappen toegewezen gekre9,~n 9
":~ . ~~ i ll;l;)-.'t ,
Vl,~'
welke gehouden zullen worden op 8 en 9 Juli.
'Z:~. l_ \ V / "
v
l
~ l
:Oe A/B-meisjes zullen het komende seizoen voor 'teerst in een
landelijke competitie uitkomen en de zes hoogst genoteerde ploegen zullen evenals bij de dames in de finale uitkomen.
Onze C-en :0-ploegen zullen weer in 'n regionale competitie strijden en jeugdleider Hans ziet wel brood in zijn meiskes.
Aan .de training op de werpnummers is door gebrek aan 'n speciale
trainer 9 de laatste jaren te weining aandacht geschonken. Inmiddels hebben
wij BOB KROONE bereid gevonden de training voor deze nummers op zich te nemen.
:Oe diverse voorst .llen tot- wijziging van het jeugdprogramma, zoals beschreven
in ons vorige clubblad, zijn op de technische vergadering der K.N.A.U. aangenomen.
Maar nu 'n hóél belangrijk punt. Wij 9 vanachter de bestuurstafel,
de technische commissie en onze trainers kunnen wel alles prachtig voorbereiden
en onze uiterste krachten geven, maar op jullie athletes rust de taak, om door
~egelmatige training en volledige concentratie op het komende seizoen tot resultaten täkoman , die onze ploegen i i 'n hoge klassering zal brengen.

Ij'

0

Jd

Wij hopen op alle Atmodinnen te mogen rekenen,
RIA. INEKE - :OE

2

VOS.

RET SECRETARIAAT l'JlELDTg

LID~

Hanny Beun-Nieuwenburg
Ans Klaassen
An v.deKwaak -Hamburg
Irma v.doKwaak-Prins
Thea Looman
Ronneke Lagerwaard
Marien Pieter,s
Inge Querido
Jolanda v~d.Reyden
Hanny v.Rooyen
Anja Smits
Irene Steenkist-Beun
Jos Tromp
Petra Groen

~

BEDANKT ALS
w. Bosdi jk-Spoor
j ..-:-:::::::: '\;
A. de Fonkert
\--;>:.~
L.Handgraaf
· /~ J

11-5-33
10-8-53
15-4-45
14-D-42
6-10-45
13-ll-55
24-2-54
6-5-54

1·

g:~~~~~~~ar

I.v.Val~

,dfl'- ~~

/~~

8-12-51

25-4-40
1-5-55
12-7-45
27-7-46

~

.

.

~,.....~

-c.._.'- -

~ -~ M

16-3-51

Deze nieuwe leden heten wij van harte welkom lLn onze Atmodeskring ·em. wij hopen
dat zij vele jaren met plezier aan ons verenigingsleden zullen deelnemen.
TRAINING~

Wintertraining t/m 27 Maart.
's Woensdagsavonds Floraschool
's Zondagsmorgens

7 - 8 u-. jeugdploeg t/m 14 jaar
8 - 9 11 wedstrijdploeg
9 -10 " dames en meisjes v/a 15 jaar

CIOS 9 Overveen

alle groepen
9.45 u. verkleden in de Beatrixschool
aan het Blinkertpado Gezamelijk vertrekken
naar 't cros.
In verband met de Paasvacantie is de ©IOS-training van le Paasdag verzot naar
do 2de Paasdago Op Woensdag 29 Maart geen zaaltraining.
Zomertraining ingaande 4 April PIM MULIER SPORTPARK.

'e Dinsdags- en 's Vrijdagsavonds
Wedstrijdploeg
Ool.v. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg
"
Hr.Hogezand
Jeugdploeg
"
Hans Vlotte s
's Woensdagsavonds
Il
Wedstrijdploeg
Gerard Kamp
il
Werpsters
Bon Kroone

7 .15 u. -

9.-- u.

7o30

11

7 .--

Il

8.45 "
8.15 Il

7.15

Il

7.30 "

9.-9.--

PERSONALIA.
VERLOOFD:
Op Kerstzaterdag verloofde onze wedstrijdsecretaresse zich
in stilte met onze jeugdtrainer. Dat het niet lang geheim bleef was to
begrijpen, gladde gouden ringen vallen "vrouwen" zo op! ! ! ! ! .·
Anneke en Hans namens het bestuur en alle groen/witters héél,
héél vool geluk. Wo wensen jullio een prettige vorlovingstijci' toe.

Men lacht vaak meer uit lafheid, dan omdat men geamuseerd is.
Jean do Boisson gob.1918

3

GETROUWfü
Look Kalk on Marijke :Boons stapte op 27 Januari ton
stadhuize to Haarlem in hot huwelijk.
Ook voor jou Marijko onzo hartelijke golukwonson,
en voor de huwolijksboot oen rustige on behouden vaart.

Het snoezige, zelf ontworpen en vervaardigd goboortokaartjo dat bij ons in do bus dwarrolde 9 meldde do
goboorto van ESTHER ILJA op 7 Februari.
Wij feliciteren hot trotse ouderpaar Wil on :Bert van
Hoiningon-Marsman van harte mot de geboorte van hun
eerste spruit.
Wil was blij verrast met de hartelijke felicitatie
on hot beeldschone blauwe terlenka jurkje met bijpassend
broekje, haar aangeboden door oon aantal sportvricndinnen9 on verzocht ons haar dank over to brengon 9 aan
wolk vorzook wij bij deze voldoen.

KOOPT BIJ ONZE ADVERTEERDERS!!!!!!!!!
VAN DE PENNINGMEESTERESSE.
Do contributie

bedraagt~

Meisjes t/m 17 jaar
Dames
v/a 18 jaar

fl.

"

(inschrijfgeld

3,25 por maand
4, 50 "
Il

"

fl. 2' 50)

"

4,50

Do contributie diont op do training of por giro to worden
voldaan. Gironummer 207689 t.n.v. Ponningmo van .Atmodos 9 Leidscvaart 502 zw.H 1 lom.
CLUBKLEDING.
Bon je al in hot bezit

van~

Atmodcsbrookjo naar maat
.Atmodoszakjo
Showshirt
A voor op je trainingspak
Embleem (wasbaar)
Atmodcstrainingstas (wit mot groen)

"

Zo lang do voorraad

fL

"
"

"
"

~trekt

3,25
0975
17,50
gratis
1,65
13,50

broekje on spikoszakjo tcsamon voor
fL 3 9 75

ALLES VERKRIJGBAAR BIJ WIL VAN OPZEELAND.
Eon groen trainingspak kan mot 10% korting gekocht worden bij
Sportmagazijn Gretha do Bruyn, Twijndorslaan on bij
Nihoks Sporting Goods 9 Rijksstraatweg 86 g. to Haarlem.

4

TOTO-l'JIEUVVS.
Sinds Maandag 9 20 Maart is de :rogistra tic vc. cr
1967;...1968 wocr aangovangon. Personen dio zich vanaf dozo datum voor hot niouwo soizoon laton rcgistrcronll verkrijgen détarmèdo het recht doel t o nomon aan do rostorondo toto ,*s
van hot soiz.oon 1966-1967.
·
Nu is hot dus do tijd op niauwo loden to worvon voor jo voroniging!
Want zo langzamerhand woton jullie hot Yrol 9 h ot gold dat wo mot do toto vordionon
is con onmisbare post voor "11..TMODES".
Hot is daarom 9 dat do totocommissio
~·:-.
staande aan hot begin van do voorborcidingcn voor
_ _...-?
hot nieuwe sOizoon thans opni-auw do totomodoworkstors
en allo loden opwokt 9 allo krachten in to spannen om
. ~
zovool mogoli~k ?ogunstigors voo: do toto to wo:von. "~/:_.
Op hot ogenblik 1s hot zo 9 dat nieuwe poolers uit-:.:(rf.~
sluitend door do tótomodowcrkstcrs worden aangobrachty
hetgeen zoor onbovrodigcnd is.
··· ·
Jammer is hot 9 dat Annoko Hardebolt ~n
Anneke Warnas (tijàolijk) wegens tijdsgebrek onze toto-golodoron hebben verlaten. Hartelijk dank voor hot work
door jullie verricht. Gelukkig kunnen wc Toop v.Hovon on
Giny Ineke in hun plaats welkom hcton. Toch zitten wij nog dringend vorlogon om
onigo poolmodoworkstcrs on/of roscrvoe. Wio hooft or Vrijdags oen uurtje beschikbaar??????.
VOOR ONZE

POOLMEDE~ERKSTERS.

Uit hot overzicht van hot inlovoringsporcontago van toto 23 dd.
10-11 Doc.1966 blook 9 dat 11 ATMODES 11 van do Han.rlomso a thlotiokvoronigingon
hot hoogste porcontago had n.l. 83,3%
Van do 170 .voronigingon dio in Haarlom,cn omstreken aan do toto
doelnemon stond . ".ATlJODES11 .- in diozolfdo wook op do lldo plaats.
~èudon zo l ! ! ! ! !
Namens do totocommissio 9
W.H.veOpzooland-do Vos.
Uit do il.. Wo vnn 10 :Februari 1967.
Do damos-commissio van do Wost Australische athlotiokbond hooft
in con brief aan dozo bond goprotostuord togen do mini-brookjos, shorts met
hoog opgeknipto pijpen on smalle zijkanten die ••••.••• door sommige horon
worden godragon! ! !!! ! !!
Als vrouwen uit elkaar gaan blijven zo nog oen p~osjo staan.(Duitso zegswijze).
ATTENTIE

ATTENTIE
SPORTKEURING.

Hot grootste godcolto van onze meisjes is roods tor keuring
Dogonon dio dit nog niet hebben ge daan 9 att ondoron wij or op~ dat
mon aan geen onkolo wedstrijd mag doolnomon a ~ s Bon niet modisch is gokourd.
Hot Haarlems Bureau voor Modische Sportkeuring is zoor streng on :c ":
rekent bij niot opkomen voor do 2e oproop 9 hot particuliere tarief t.w. fl. 10,~,
opgcgovon~

5

torwijl dczo oproep lang op zich k~n laton wachten.
In geval van ziokto 9 wordt mon togen vorgooding van do helft de~
kosten, opni euw opgoroopon na h orstol 9 mits do zioktomolding v6ór of op do dac;
van do keuring hooft plaatsgovondon.
Bon jo niet lokker, dan wordt dit niot als 1 n geldige r oden voor
afzegging beschouwd, Ga dan tochy maar zog hot oven togen do dokter.

RIA INEKEo
. WERF-TRP"INING ~
Voor do zo [Spocinlo training onder leiding wm Bob Kroono zijn do
volgende meisjes uitgenodigd:
G.Hoondordos - A. Jonker - J. Zwanenburg - L. Plug boor - L.v. d.Eom - I. Jongort E.v.Thiol - M.Trom:p - C.Voldt - B.v.d.Roo - T.Rijbrook - A.Rogoor
E.Boosonkool·N.Wi tmans - J.Illooyon - I.Quorido
J.Rusolor.
COMPETITIE-NIEUWS.
Do moos ton van jullio weten het al, d
wordt gehouden op Zondag 28 Moi in Zuid Limburg.
Vorig jaar waron jullie stoods aan hot muitoron, dat
zo dicht bij huis blovon 9 welnu, jo kunt jo hart opha qn
hot wordt 1 n tocht van minstens drio uur! ! ! !
/f
Na con prettig contact mot hot bostuu~y~~
A.D.A. hobbon wo besloten om or samon oen louko dag vajl: i "-'
maken. Do bus is r oo ds bostold on vordoro plannen VO'fkG_'..,
in oon vorgovordord stadium. li.llos verklappen doo ik nog··,
niet, mnar houdt or r ekening moo dat hot vortroksoin roods
om half nogon wordt gogovon, .I. dat wo niot vó6r hnlf olf
thuis zijn on dat jullie ondorwog con dinortjo zal wordon
aangobodon.
Wat do kosten botroft 9 dozo kunnon dankzij do pool laag gehouden
worden, n~l. fl. 4,-- voor studorondon, fl. 6 7 - - ·.roor do workondon/ go trouwden OI1.
fl. 10,-- voor do supporters. Jammer is hot, dat hot aantal plaatse n in do bus
beperkt is (22), zodat or slechts onkolo aanhangers por bus moo kunnen. Mochton
or onthousiastolingon zijn dio ons por auto willen vorgozollon, graag! Hoo r;i.oor
ziolon, hoc moor vreugd!!!!
.~· ·'

COMPETITIEPLOEG 7 WERK NAARDEZE DATUM TOE, ZODil.T WIJ 9
ONDANKS HET V1SRLIES VAN ENIGE "OUDE ROTTEN" EEN ZO'N
HOOG MOGELIJK AANTAL PUNTEN SCOREN EN EEN WA.hRDIG
TEGENSTANDSTER ZULLEN ZIJN!!!!!

--

WIL"

SNORREN EN SIKKEN 9 DUNNEN EN DIKKENl! ! !!
Sinds hot lqatsto clubblad, oh schande, Kerstmis 1966, is or
hool wat gobourd in do worold on in ons kloino landje.
Daarbij vorgolokon zijn do porikolon van 11 ATMODES 11 maar ob.
z~ kloin 9 maar aangezien hot woroldniouws in do kranton 9 door
~~:· do radio, op do T.V. brood ui tgomoton wordt, kan ik echt
wol volstaan mot hot ondor do loupo nomen van hot wol on wee
van onze voroniging.
6

zo mot hot vroogo voorjaar voor do deur- jullie hebt hot toch wel
opgomcrkt,dat uitbottende groen op.het CIOS, die zachte bries govoold 9 di? j~
gezicht als hot ware strooldo 9 jo kapsel omtoverde in oen ragebol, maar dio JO
als hot ware toejuichte~ Let op 9 or gaat wat gebeuren in do natuur 9 do eenden
on fazanten, die helemaal do kluts kwijt zijn on.wat
voorbarig op vrijage zijn gogo.an- gaan wc eens zien
hoc wo overwinterd hebben.
Nu, con winterslaap was or dit jaar niet bij,
6î . ~\ ,
int~gendool, in do zaal on op hot CIOS hadden wc regel- ',... (J'
~~ffl ~:::_ó),/J
matig con opkomst van 45 tot 55 athlctoe, con aantal da t;~ ~~? · .:1,Y/l
'"': '\']
wc do l:1atsto jaren niet m?orgohaald ho~~ono E::1orzijds ,t,~,."'n 1
ft11J,"<f, _, [
~
oen gcv~lg van d? zachte. winter, andor~i ?ds drie vaste .~~:~~"'
~SI.~~) _;;-tl~
~- ,~.....,_
enthousiaste trainers, die op elke training acte do~~.
'llf (/"-7
.,~~~èfj1 -"i..!r"-~.2,>: :J.JJ
.si~
'~~
.-~
--~~~ ./
··- ~, ,
é
pr senco 0 aven.
."'- . "'"""· ".,.,,,/~' 'FJ ·
,
.,,. v
Over de jeugdploeg onder leiding van Ha , " · ~
~~·~?. · _-_~"':;, "
rYJakon wc ons al jaren geen zorgen, of hot moest zijn dat dbzo to groot word r.
Do wedstrijdploeg gocoachod door Gerard, traint fijn 9 do stemming is prima, do
opkomst r odolijk 9 toch laton in die ploeg nogal eens wat lodo~ verstok gaan.
Tor verontschuldiging, or zijn nogal wat studerende meisjes onder. Betty is druk
mot haar huis 9 Jos on Willy mogen nog niot trainen, .Ans traint in Arnhem, IJfioko
in Amsterdam, maar waar blijven Groot on Gro ot?
Dan do niouwolingon-ploog, noo zoiets heb jo nog nooit gez ien, die
dijt aan allo kanton uit. Zijn or op dozo ploeg - na Herman - allerlei joncomannon losgcla ton, .co.oio mannen, loli jko mannen, bosikt 9 bosnort, in allo ma ten,
in allo soorton 9 zodat wc dan zu, dan zo traindon 9 thans is or con nieuw tijd·pork ingotrodon, hot tijdperk van ~ do hoor Hogozand! ! !
Slabakken is or niet moor bij, want zo zio jo ons on fttt ••• zo
ziJn wo weg. Onder zijn alziend oog on lichtend voorbeeld bestormen wc do hellingen van hot CIOS 9 hinkolond 9 springend of kruipend, hoopsokco 9 kwiek on vief
mot grote pas omlaag 9 on waren wo vroege r altijd hot eerste in do klcodkamor, hot
komt menig koortje voordat wc do laatsten zijn.
Zo zie jo wat hot enthousiasme van con trainer vormage
En als jo dat zo allemaal loost 9 dan donk jo tjonge dat gaa t good
daar bij "ATMODES 11 • Alles gaat daar van 'n loion dakje. l[aa r pas op 9 vergis jo
niet. Wc missen kader 9 monson die enthousiast hot bestuur werk uit do handen
willon on kunnen nomen. Ik donk hierbij aan do voetbalpool, hot verzorgen van
con of moordoro rubrieken in h ot clubblad, hot schrijven van con stukje over b.t>~
do strandloop, oen wodstrijd 9 oon training 9 h ot organiseren van con jougdavondjo 9
con jougdrubriok 9 jougdcor:imissio onz. onz.
Wc missen mensen zoals Ans 9 die ons mot van alles on nog wat hielp,
lang voor zo in hot bestuur zitting had, nu komt hot op to woining mensen aan,
mot als gevo l g dat or h e el wat plannen onuitgevoerd blijvon 9 willen wc niet overwerkt raken.
Toe ATMODINNEN 9 donk hier oons ovor na 9 ga bij jezelf to rade wat
je al ' 1 zo in je mars hebt, wo staan open voor nieuwe idooön. Kora or echter niot moe
aan tijdens do training 9 dan hebben wc hot moostal to druk. Neo, werk jo plannen
uit on stol jo mot mij in verbinding. Ik wil graag, indien hiervoor animo is 9 oen
avond vaststellen om bij mij thuis hot oen on ander to bosprokon 9 misschien komt
6r iots uit.
Ziezo dames, hoewel ik nog veol meer inspiratie hob - mijn modopraatjo is or helemaal bij ingeschoten on dat terwijl do modo zowel elegant als
hip is on do kleuren dit jaar zijn als con blooiondo border - moot ik er echt
oen punt achter zotten, anders doet do redactie hot on dat is zonde van mijn werk.
Train plezierig on voel succes op do komende wedstrijden.

A/J

r;'

WIL

..

VAN HBT WEDSTRIJDFRONT
Onderstaand geven wij oen overzichtje van onzo lodon 9 die in hot prostatiobookjo 1966 van do Ho.::;r J.Mocrman, socratriris Technische Commissie dor KNAU 9
voorkonion.
100 m.
200 m.

80 m. horden

21 -

Varspringon
Spo )rworpon -

26

7
1

11
Vijfkamp

2

4 x 100 m.

8 - 9

Meisjes A.
Hoogspringen
Spo •Jrwcrpon

17

4

x 8Çkr::i.

M. Sterk

6 - 7
10-11
3 - 4

11.9 soc.

24.9

M.St:;rk
M.St.Jrk
A.Honkoop
M.St:;rk
G. VéJrstcrro
M. Sterk
M. Sterk
Atmodos

11.4 CR
12.4
5. 68 m.
46.98 CR

36.22

12.§.L
12.3 soc.
25.4
11.6
12.2

5. 45

m.

46.06
30.1 63

4431 pnt.
50.1 soc.

7 - 11

1.50 m.
29.96 m.
41 .- soc.

M.Krammor
M. Tromp
5 Atmodcs

Op do ranglijst boste aller tijden komen do volgende Atmodos atlet e s voor:

100 m.

13 - 17 M.St:Jrk

200 m.
400 m.
80 m. horden

23 - 26 M.St:Jrk
14
M.Stark
9-13
M.Stork
21-27 N.(Wullcms) do
Vries
M.Stork
24
G.Vcrstcrro
3
6
M. Sterk

Vorspringon
Spoorworpen
Vijfkamp

11.9 soc.
24.9
5.75 m.

11.4 soc.

11.7 (donatrice)
5. 68 m.
46. 98 m.
4424 pnt.

KLASSE-INDELING
Onze juniores zijn verd e eld in verschillende klassen naar leeftijd, zodat
zij in wedstrijden t ·J gon locftijdgunootjos uitkomen. Onderstaand goven wij
con overzicht on do namen van de meisjes in de diverse groepen.
A

.22-49. -

•

1950
DoBultors
L.v.d.Eom
LJongort
D.Kamphuis
Y.v.d.Kcrkhof
M. Krammer
G.Krooso
J.Lasschuit
W.Moon
G. Moorbcck
L.Ramkoma
E.v.Thicl
M. Tromp
C.Vcldt
E.V·: -irlooy
F. Wijkhuizen
J. Wi jkhui zon

c

B

1953:-1954 t/m 30/4

1951 - 1952
W.Divcndal
G.In Jkc
J.Mooycn
D.Noorlandcr
H.Otto
B.v.d.Roo
T.Rijbrock
A.f_tcgoor

E.Booscnkool
I.Goossons
T.v.Gijtcnbook
I.Hollandor
A.KlaA.ssnn
L.Moijcr
M.Piot ars
Th.Sncll;ns
J.Voorma
T. Wisse
NoWitmans

M.~chroud o r

T.Sintcnio
J.Vink
L.Visser
J. Vvissc
RoWijnoogst
T.Zogwaart

8

D

na 30/4 1954-55
M. Broouwcr·
JodO Fonkort
J.Kaart
I.v.d.Korkhof
R.Lagorwaard
M.v.Nordon
I.Quorido
Y.Rusclcr
G.Vissor
E. Zc,gwaart
G.v.Zijl
A.Smits

OND0RLING:J 'f,BLDLOOP CI?~ : --~1_-~1~~~~~-~~---- ____
____.__ .
Het w-:i..s fijn w.>--' r ·on e r wns : o:;n grctc opkor;1st- .tij.d cJns de <" nclorlint; '.) v ;.; ldlc:cp.
Vol enth ~•usiLl.srac we rd . door.· d :.) , Atrnc d o sschc;iJ:'o h o t· parcut1rs v :.:: rk ~md. :pac.rmt wn.s
h~t · sinrt;n g~ blnza~.
Bij do C-mo isj os 9 die o:-Jrr-nfstr'..nd vn.n 600 m. EJc u s.t . ~n ?. flo ct;<Jp 9 w.; rcl Tinél. .
Wisse 1 o in 3 i:Jin.43 s e c~ op cl·; vo.Jt r;c~ volgd deer Tilly V'.l.n Oijt onbc; •::k in
3 min. 43.2 s :: c. Q..:; bke Viss ór Lgdo cl:;z o ,..,,fstn.ncl .Ä f in 4 win._32.-s r; c, bij.cl·:;
D-m.;is jes, mo t o..ls t we .:do Irma v. cLK·:: rkh o f in 4 min • . j4 c;·; c. 1 di J zi ch O•Jk.
als .) .:: n ·Jcht Ll.tL; ·, tj c. ontpopte. _
,
· .'
: ';
.
Giny In-.; ko ging bij fü; A/B r:;ieisj Gs .ni .:µ wc lingc n 9 , d i e 8.00 m. D or:; st e n lopLm,
rèlS fav : ri :; t V."..n stnrt QT). !J!Çm mot . rui m~ v c::-rspr::·nc in 3 Din. 40. 3 s-:;c. vó(,r
Freddy Wi jkhuiz :m in 3 ö in. " 46 s o Ç-. , ·
. . '
De 800 o. D:imJs nL:uwJ linr.;r: n w;,,s VC'oi" .Ann<)k o J onlrnr
3. 43. __ w;c. nc-, ~;e n · ;f<Jl
c llcbo og-un duwt; .;vccht r:n t Lidr., v.d~VÓ sso 9 die in 3 oin. 58 s e c. t wo -.:.: cla werd.
DinG Ke,mphuis wo n d e 1000 c. I.''.::; is j e s w=::clstri jclpl 0or.; in 4 r:Jin. 18 .8 s e c~ ,Le t
Nli ,.::ko KrP..r.1L:) r in 4 nin.19.- s;c, op ho..G-r hi o l c ri. Bnlti c n v~cl._R v: l cgclö" J:'iö"t
4 nin.20,2 s ,_~ c. bc sl'1.g op d :; 3ç .. plo. .~ts.
..... .. ·
De afstéèncl v cG r cL; D2.n :; s w:::dstri jél;pl.cog bxlro cg ca. 1500 m•... on dr; z r) w;rcl gcwcnnon clc <:. r Hannc;li c s v <m Giffe n in 5 nin. 51. 6 s o c. n =:: t Annek e Vfornas ci.ls
,
_ ..
k '.; uri c;o tw.::,d o in 5 oi_n .52.• 7 . s . 1c. -

in

1

UITSL!l.G:Cfü
600 m. C/D
1 T. ":Iissc
3 nin. 43 .- s e c
2 T.v.Gijt c nb cck3oin.43.2
3 J .Nooy c n
4 " 8. 8
4G.Visscr
4 " 32 •.""": :,,
5 IoVcdoK orkho 4 i l 3496 J.d :; Fonk ; rt 4 11 35.-

7 J 0K1. ~rt
8 J oRusol or

4
4

9

5

r ·~ o VoNorc.lcn

10 Tlti oBrc-)r1uwc r
5
11 Gov oZi jl
5
12 E.Bo'.Jsonkcol 5

"
11
IT

o0-

44.-

_8_o_o_m.,..;._D_R,...u_c_s_N_i_• _
./u._i_;_..cling~m ""
1 A.Jonk ·~fr
3 min.43.-:2 L.v.d. Vossc
· ·3 " 58 .--3 M. 'i7n.rr11ordan
4 " 1 2 .4 Ch .Hn-rsvcid t
4 -~'.'_____2-.?~·.":: .. ....
5 T. Scr:irnor
·. : ,
4 " 22.6 A. Vr Y;k c n -·
4 11 26.-.
7 T.v.H cvon
4 " JO.,...
8 A.Haccou
4 " 33 •ë
9 T.Tir.,r;i.;rs
4 11 36.- :
1 OG. Ve rs terre
4 " 51 .11 G.Hoonclordos
4 " 52.12A . Libbingé".. . .
4 " 57.13c.v.d.Gc vol
5 " 08.1 4T. Loor.nn
5 Il 12 .15M.v.d.Ma'..:t
ge :m tijd

$00 o. Iifl.c is j ·=: s A
" ..
· ···· :~ .. ..:.:.t·--F~·1Nrjkhuizon
.2,J, .• Y. d .E.om
.i... .. ·:
p.110crb >::k:
4. G.Kro :; s c
5 E.ir; rlooy
6 D• .Bul br..s
____"___________ _
7 rr. Rç;_"t t'C y~;;:::;L ',_.

.3

.

3 nin.40.3 s e c
3 · Il 47.8

0

{

42 ~45
03

" 08 o" 30. 4
,;

800 r:1. Mois'j b s B
1 G. In:,k c .
. i
2 D.No örlind ê r
j T.Rijbrdok
4 R. 'vVi J'noc-gst
...
5 J. Vink .
6 T. Si:ntc1'lio
7 J.... R:;t;c\ or '
8 H.Otto
······· ····9"·-J·,; \'7iss c

t

3

IJ

51.-

3

"

58.8

4

rnin ·•

4 Il
4 Il 12 ·~4 Il 18.g o.; n tijd
Nicuwolinr~c n

3 min.46.3

11 ·

52.4

3

il

58.5

4.

/f

58.5

4

Il

59.5

5
5

"
" 12.. :-

c ~ . 1500 m. Dumcs Vh dstri ,jdpl o:)g
1 H.v.Giffcn · '·
5 liÜri.51.6
2 A.Vhrnns ·
5 " 52.7
6 ' : fl 37 ~ 2
3 J.Zwftncnburg
6 it 43.4 P.Grootvc; ld

'.• .

;''·

·'

9

1000 ra. r.ITois j os Wodstrijdploog A/B
4 min. 18.8 sec.
1 D.Kamphuis
2 M.Krarmnor
3 B.v.d.Re c
4 I.Jong<.:: rt
5 M.Tromp

6 c.vc ldt

7

W.Divcndal

8 LoVisso r
9 ril. Schrcudc r
10 Y.v.d.Kcrkhof

A.A.C. STRANDLOOP
Acht van onze me isj e s h e bbe n mo .Jgedaan aan de 11 kB. pre statie-strandloop van
A•.Jl...C. r~cn moest ëlczo n.fst c.md binnen 1i uur afleggen.
Hannc lies van Giffen pr,. Jstc ; rdo h e t clcz o afstand in 55 min. af to loggen.
Plony Groctv"J ld 9 Inek e Boekhout 9 Toop van Howm mochten ook een va2.ntjo in
ontvnngst nemen.

INDOORVJEDSTRIJD RAI - Ar/ISTERDAM 12 ]'fAJ\.RT
E e n klein s oloct plo eg je toog onde r l e iding van Gerard (die zich als oen
eminente pl oegleider ontpopte) naar do ho o fdstad. Van de vijf numme rs werden 'OT
drie dc:or Atmcdinn'Cn gewonnen. De 11.4 sec. ven Mieke Sterk op de 80 m. horde n belooft wn t voor clc tookoL1st. Ook har.r 9. 8 soc. op do 80 m. mag gozion wordon9 h oowol deze tijd niet kl op to 9 want zij kwara goli jk met C. Janssen van So.gi tt a door d.o finish 9 ve er wie 9. 6 s o c. werd opgonorncn. Dina d oo d hot mot hc.'1.r
10. 3 soc. ook fnntastisch 9 t ·crwi jl Hanno li o s op do 800 m. 'Jon h c ·c l goede indruk
achtcrli0t.
UITSLAGENg
80 m. horden Dames A/B
1 :M. St e rk

80 m. Dames A
2 M.Sfork
Hoogspringen A[Bo
4 M.Krammer

11.4 soc.

9.6 s o c.

1.45

M.

80 m. Dames C/D
1 D.Kamphuis
5 M.Kramraer
800 m. Damos C/D
1 H.v.Giffon
ti AoWGrnas

10.3 soc.
11.1

2.)5o'2.4Je2

TRAININGSWEDSTRIJD 16 APRIL PIM MULIER SPORTPARK - AANVANG 13 uur

•
HAV.Hn.arlom - RKAV.Holland on onze voreniging zullen gezamenlijk oen trniningswodstrijd houden, wa::.r do volgende nummcrs verwerkt zullen worden:

"

Dames
100 m.
800 m.
Verspringen
Hoogspringen
Spo ,:rW·)rpon
Kogolst o ton

Meisjes A

Meisjes B

100 m.

80

V0rspringon

Ve rspringen
Kogels to ton

~oo~ringon

m.

Kogelstoten

Er zal go on inschri jfg·Jld geheven worden~ doch e r vwrclon ook go on pri JZCn beschikbaar gestold. Ook zullen or gc : m final e s vorworkt wordon 9 iodoroon h 0o ft
vier pogingen. Mon di.::nt 12 uur aanwezig to zijn.
Inschrijven v6ór 10 a pril bij Ria Ineke.
10

SINTELBAAN TRAINDJGSPLA:NN'!;N C/D Ti~E ISJES
Daar WlJ aan h.t e ind G?k omcn zijn v a n 6 nzo wint ortrnininc, lijkt h : :; t mij op
zijn pl '11.ts om julli e h !t co n o n nnd c r t o v ~ rt o ll o n ovJr do kc Llc n do sintolb:v:.n trainins .
Ika t julli e Lîc;dr~vi;rkinc zul l e n wij tréècht c n t e t d o z o lfdo pro st'.1ti o s t o k cn:m
o.1s in h _; t 0. fc;c l o p ~; n soizoono Zo1.ls cL; JcL .st o n o nd.:;r jullie n oc we l zullen
w ; t ·o n, wo.r cn G.i e vm t· j : :; nc; mt "knéll"o Dit ja.ar zal hot 6cbtor hool oooilijk
zijn, da:-tr vvc e nige pr crnin·on t ·::; a tl ::; t c; s h e bben r.1o~;ton Rfs ta2.n o.o.n c~ o B-mc is j':;s
(parelen , dél.n::; s), ik cl~; nk bi jv . a an Lcos Viss .)r 9 M2.ry Schre ud 0r cm J o e:: n.o y c n,
om e r mo.nr •; nk ::; l e n t:; n Jor;;e n.
Ik h e b d:1::.r ou h -:: sl c t o n om v o orl o pi g ml.::.r mot t wco c crirJö ti ti e-pl u·ose n in te
schrijven on hi : :; rbij n : c m ik de; e v en tue l e k1.ncliclé\,t c n~
C-r:10 is j e s
ToSnc ll ons
N. r:i tr:1nns
J. Vo'. rrna
'E'. Wiss::i
E. Bo c scnkc c l
To Gi jte nb rJ· ::;k
IoGo o s so ns

D- m::;i s j e s
G.Viss or
Y oRus :; l .:::; r
I. v ocl .K;_; rkh o f
I. Qu ori clc
R. Li'..g -,rw;v-:.rd
L . Sr;ü ts
E. Z::;gvva"'.rt

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x) Esta f o tt o pl ac g
Bui t sn clc c oupcti ti c zijn __; r ook cli v e rs o n.nd,.:; r c w::cls tri jcle: n 5 z c Lh t n.lL_;
C ::m D r.1c i. s j ·:) s d o gcl cc;cnh;.Jid h e bben .'.'..:C D w--.:;ds tri j cl::m clc .;l to ncnu n. Wij V '~ r
wa cht ,n, dn t v ou r '1.. l da v rc rl c pi g go sol c ct oo rd on d o trnining zo r ~~c lon.tic
r:Jcco lijk zull .__; n b·,; zc okon c; n dnC'..rcloo r c<:::n wt.st c: plé'..;,ts V'..; r c v .:; r c n in d e c orr:p .~; ti tiepl .-. ::;c; .
Dit jo.::.r Z2.l de 2.D.npo.k v n.n de tr-: ü ning L ; ts .:'..ndo rs zi J n é\,ls in v o,. r c;'.1.0. nd o
j"lrc n, ·"'-::tng '·)z i o n h e t b es tuur :::;en tr ;:i.in .:; r v e:c-r de t ::; chn:j.scho numn_; rs h :;~ ft
n."'..n0ctrokk::;n, hct(;"ccm n a<?.r wij h epe n ee n v c:.·rui tc~·.nc zo.J. b c t c;k :c n on. Hi;:::;rclo c r is h e t ons mcg ~; lijk gewe rd e n -..:u clo k c c;:; lst r:c tst :~ rs oe n spc ci n.lo trn ining t o GJVc n op d e w-c nsclngn.v r nd o n.
Tov 0 ns wo r d t o p cl::;z o nvcncl wc 0r ~~- c stn. f o tt c tr n ining g;:::; h oudo n. Di egenen,
di ::i hi orv cc r in r1..:rnr:u rkint; kc :n::; n 9 zull ·:m to zijn·: ;r tijd oe n ui tnc clic.;inc; c ntV'1.n3 o n.
Ze, clc.. t WL'.S h ·~: t cl..-i.n. Vci;_·r de ni::mwk on :: rs v c r r.;;; lcl ik n e e -::v ·:m d e c ori1p ..:; ti ticnur;1n c rs g
D-no isj o sg 60 Do - v c rsprinc::;n - h ü(:cs princon - k cg,:; lst c t on e n 4 x 60 m. ·~ staC-mo isjos: 80 n. a n 4 ~ 80 ra. in pl n.::. ts vnn 60 a. o n 4 x

69 Do

Lle n nag p ors ocnli jk o.ah oax. 2 nw:1Lnrs d Gc lrF:;ri1o no
Wocl stri jdcln ta ~ 6 D:J i - 20 Doi - 3 juni çn 29 juli.
Fino.l c s g 24 s c ptc 1:ib or.
M::i isj os , t o t zi e ns o p de bo..::i.n o n

z ~J t

h::in op .
H;:i.ns Vl o tt os.

Pl'iICHT IS DJ,T ONALlJGENAlIE DING, DAT ZOVEEL KOST EN
ZO ~~INIG VOLDOENING GESFT.
Abbó Jul e s Corbl ot .
11

ZIBimNHOEKJE
Irna Goossens is v o0 r oen pols.:p.oro.. tic in clo :DEO, ké1nor 407 opgcn<:mon.
Vo e r sportvricndinn::m, dio hac.r willen bozookcm 9 wn.t zo natuurlijk org louk zal
vindon 9 volcond hiorcnc~or do bozc.okurorn 11. 30
12T- uur
1 4.-15 .- uur
19.-20.-uur.
IrL1a 9 wo hopen, d[', t jo pols nu spoodiG in ordo k e ut on je clan a<:m o.llos
wo ,r net hr>,rt::Jlust kan m:;.;doon.
Grcctjos en hot bosto van allo Atno clinnon.

LAATSTE NT8UWS VAN :DE LE:DEl'iiTJERFACTIE.
Zoals jullie weten, is de lcdonworf<l.ctio por 31 cloconbor 1966 c;oslctcn.
En hoewel h:Jt r c sul t EVèt nu ni: ~ t direct dondoro ncl te nocr;1c n is, hot ledental U.n.t het vorie jaCèr 12-ngznan ma::'.r zokcr Zé1kto 9 is golukki,g wc :::: r op het
oude pijl t;Jkon::m. Vlo hadden ochtJr zo [,To..L'.,g G'Jzicn 9 d:'èt hot nnntal lcd0n
w:c :'r :o ns de 125 zou halcn 9 h:::la é1 s h .: ; t is niet Gelukt. 1faar vvnt niet is kan
~e kcmon c ri wc hope n dnnr om9 dnt o.l is do actio afgolcpon 9 jullie door zullcm cnnn L1'Jt propacandn onk:rn v v T je vor ·::micing.
Tilly Zecvnv1rcl was do enige 1üot 5 loden op hn;:,r naam 9 vo :: r haL',r dus do
"ATMO:DES" tas.
:Do wac:,rclobon 9 die verl oc t zou wc rc~cn cnckr allo darns 9 die 66n cf m0 ;rclc;ro
loden hadden n,nncobr"'cht on clio t onminsto 3 rm~ndon licl zijn/of c;owoost zijn,
word gowr;nn:m do u r~ Frc;cldy Wijkhuizcn.
lJct ::;en folici tn tio aan do pri jswinn:cr-:J sson on met cbnk nan alL;n 9 clio hicrn,an hobbon L10Jgew-:;rkt 9 sluiten wij fü_;ze actie.
Narnons hot :Bestuur,
VJ.v.Opzooland.

JEUG:DFEESTAVON:D
Vrijdag 23 d:JcJmbor word do kantine aan clo Klaverlaan bevolkt door con aantal vroli jkc on luiclruchticc joncclui van do H.A. V. "Hnarlom" en "ATlITO:DES".
Enk0lo noisj o s not vlucco vingors hadden h 'J t zaril tjo uot sling:)rs en kn,ê-rscm
o-:m fc ;st";lijk aanziC;n G'JGc;v ;n, zodnt h :;t r;r gL:od tcovon was.
Er werd c;okiond-om prijzen ditmaal op do z0oto toor 9 tet c;rc(t Genccc;on van
do jcnGelui - e(m osto,fctto cohoudon, die door do j :Jucdi00 HAV-crs C'Jwonnon
word en or w:'..r0n spel on, WrtC'.,rarm je crccpscowi js mee kcn dcon.
Hij of zij, clio hot h oocst nrmtnl punten scoorden was winnn,!"èr. f;1 ioko viel
do o ':r to bourt do pri jzcn uit to roikon, hotgo ·Jn haar vlc t ::ifcing.
Om ca. 10 uur wn,s hc:t fcost vç;.rbij tet opluchtinc
kwamen nfhn.lon.

c.~cr

oucl-:::rs 9 clic hun krcc"st

Rosumcroncl: zeker vc,o r horhalinc v:i.tbD-nr 9 nlleon 9 t f vrGoGor bocinnon 9 of
mindor spclcn 9 zod11 t h ·J t prc:c:;rn.mm.'}, ni.:;t cv ;)rl[\,dc;n is.

WIL.

"!!:R VIOHDT

GJ~FLUIS~RD g

D1'..t ••••• ,. Licln. 9 c~ i J ,, p k op l t:tc; 1Jij cl:; bc sl cc p 9 ni ,:; t w m zins bL: ;k h'1cr ;,::rs t o pl n2, ts n. f t o stnn n ,
D'1t ••• " •• , H,.:; t pr,c1 t e srxü •va s v c r t wee cc vul clc' cl_t:tno s 9 on
Dat ••••• ,. Dr,cr cn Ann:)k r; zich r;J:; t clc r,Locl d,; r vmnh :<.. p .>:m
bn::',nclo 9
Dat •••• •

0.

W':CG

clc c: r clo struiken

Zij cJ.,'.',:.rcl,, : ,r h 't cc nc<:c ') D s nc:èkt c - ".l W"è S zn ::; ni c szins c;ch':'.voncl v lcc 0n wi mpe l 1'..ls J ,: r b t o t ~ fini s hon.

n~ t

D'.lt ••••••• Tc:,,, p on

~h ry

r.Lmic w. .:nsd,' ,:_;;',,v ;m1 clc .L1c:;::vi nL.; vcm Sp2'.'.rnclne

cmv ~ ili G

n n ~-k t ::: n 9

Dat ••••••• Zo GO con.cht

c~ c10 r

';n str-' nl;'_; pn ,; p co n br uDL; r 9 r,; n ·:nc1o r vuri c o
0,, î, nr,Lcc.~i cinc skr "~ t J n véèn ~) :; n j c ncc; r c br cc r on ~nl8 up cl; fL;ts
-;; n h'>; l trnininc ssch,';EJ0 ièf w:- rkt :m.

Dnt." ••••• Zo clus ni ,: t t ·;[;<J n eb strièncll c. :p opz D,ccm 9 n,.,,_,.,,r
vron wn,,-,,r l ci,,.,,t ik nijn k:ipp -,b , ut j,; s ??? ? ??

w :1 t ; (~; ::m

h :c t pr r-bl ; _;n

Dat ••••••• "ATT:OD:GS" 17 cl: c ;nb r 1967 h n,:,r 12-i' j cri c jubil : : ur.'.i vi :rt ,
Dnt ••••••• VJc vnn jullie su ,~(~·-:: sti '.) S v.::: r wn cht.:: n v c ,· r h .; t hcuclc-:: n v n. n uc n "rui c "
f ;; st9 ';en instuif~ '; Un wr;d strij cl c f i e ts in cli :; G) OSt.

TRAININGSVJEEKEND IN BERGEN •.
Vlak voor het ter perse gaan van dit clubblad 9 ontyingen WlJ van
Elma en Ine een verslag van bovengenoemd weekend,, waar zij als ~::v.ertegenwoordiGsters
van "ATMODES" zijn geweest.
Als een van de eersten maakten we onze entree in de Volkshogeschool
"DE ZANDHOEVE" in Bergen. We zouden er 'n trainingsweekend 9 georganiseerd door de
K.N.A.U., meemaken, waaraan deelgenomen werd door jongens en meisjes van verschillende vereni ginGen uit Noord-Holland.
Het was een expsriment 1 duswe wisten in het geheel niet wat ons te
wachten stond. We waren er nauwelijks een half uur of we zouden de duinen ingaan
om te trainen. We keken elkaar veelbetekenend aan en dachten hetzelfde: "Dit is
de conditietraining, welke in hot pro gramma vermeld staat " .
Vol goede moed trokken wo onze trainingskleren aan 9 o.a. nns "blitz"hernd, want zonder dat zijn wo natuurlijk nergens.
J)oordat h e t huis midden in do duinen la g , behoefden we niet ver te
gaan ara te trainen. We begonnen direct in loopp~s _en deden dit vrijwel de gehele
training door. Maar dat was niot zo erg, do (conditie)training zat er alvast op!
's Avonds hield . do Ho er Wim Slijkhuis, topathloot in de jaren 1 50,
oen interessante on leuke lezing. Hij verte lde enkele pre tti ge, amusante on minder
pretti ge voorvallen uit zijn sportcarrière. Bovendi e n sno od hij hot onderwerp aan
van do sociale begeleiding. Hij was van mcming 1 dat dit noodzakoli jk was voor allo
topathlotcn(os). Wanneer er die namelijk niet is, worden or geen topprestaties
(moer) golevord 9 omdat do athloton(os)zich niot kunnen veroorloven b.v. iedere dag
te trainen.
Do Hoor Slijkhuis ging ,n.l. van ho t standpunt uit, dat or iedere dag
getraind moot worden, waardoor je bijna go en tijd moor zou "overhouden" voor andere
hobbies. Nu ja, hij w&e z~ker""in ,de: .vérondars'te,llmilg, dat hot c on tra iningsweekend was voor to:p-athlotos! ! !
wordt v e rvolgd
13
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Officieel cluborgaan der H.D.A.V. "ATMODES". Koninklijk goedgekeurd 23.1.1961.
Secretaresse
Penningm.esse
Postrekening
Redactie- adres.
Clubarts
Tekeningen

g

J.Zwanenburg 9 Verspronckweg 227 9 Haarlem
W.H.v.Opzeeland-de Vos 9 Leidsevaart 502zw. H'lem. Tel.g83295
207689 t.n.v. Penningm. van "Atmodes".
L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem.
N.A.O.v.d.Hoeven-Wegener Sleeswijk.
P.Grootveld-Heemskerk.
VAN DE VOORZITSTER

De eerste wedstrijden zijn al weer achter de rug. Vooral nationaal gezien
startte Mieke Sterk zeer sterk 9 doch ook tijdens de indoorwedstrijden deden ook vooral onze junioren het bijzonder goed. Greet Versterre wierp
de speer naar een zeer beloftvolle afxtand. Onze allerjongsten on de A/B
meisjes hebben or de eerste competitiewedstrijd al op zitten en onze dames
gaan de 28e naar Geleen 9 waar zij de strijd zullen aanbinden tegen Unitas ADA - AVR en CIKO 1 66.
Buiten de wedstrijden en prestaties zelf wil ik hier nog enkele punten aantippen. Ik lienk aan onze houding op de banen. Overal is "ATMODES " zeer welkom. We zijn graag geziene tegenstandsters en dat doet ons deugd. Zorg
door je spontaniteit en sportiviteit dat dit zo blijft.
Dan onze kleding, ook dat is een punt waar wij steeds op hameren 9 omdat
het ten eerste cachet geeft aan je vereniging, maar ten tweede 9 omdat de
wedstrijdleider je 9 indien je niet aan de eisen van clubkleding voldoet,
van deelname kan uitschakelen. Dus allemaal een schoon wit shirt met embleem middenvoor (dus geen blouses met kantjes en franjes), groen "Atmodes"
broekje; trainingspak met A op de rug of zvvarte maillot met wit "Atmodes"
show-shirt. Dan kousen. Het prettigste zitten aangesloten spikes aan blote
voeten. Voor de jongeren, die spikes op de groei hebben gekocht geldt witte
sokken, dus geen sportkousen in alle kleuren van de regenboog. We zullen
daar scherp op letten, meiskes. Je moet er trots op zijn 9 dat je "Atmodes "
mag vertegenwoordigen 9 doe dit dan volgens onze regels.
Verder wens ik jullie het komende seizoen heel veel succes en ik hoop, dat
jullie diverse clubrecords scherper zullen stellen.
Ria Ineke-de Vos.
"
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MEN BEWAJ!t'l'EEN GEHEIM HET BEST DOOR
HET TE VERGETEN.
Comtesse Diane (1829-1899).
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HET
Nieuwe ledeng
Hanneke Bergisch
Hanny Booiman
Tonny Broekhuizen-Lagerwey
Mieke Cornelissen
Petra Groen
Elles Jansen
Karin Koops

SECR~TARIA.AT

11-7-48
4-5-49
6-12-36
27-6-46
16-3-51
11-1-48
21-7-47

MELDTg
Astrid van Millingen
Irene van Millingen
Yolanda v.d.Reyden
Jos Tromp
Ria Verhoef
Truus v.Voorst-v.Egmond
Loesje van Weert

22-2-51
10-7-52
8-12-51
27-7-46
11-4-54
22-9-30
17-6-56.
Deze nieuwe leden heten wij van harte welkom in onze Atmodeskring en wij hopen 9
dat zij vele jaren met plezier aan ons verënigingsleven zullen deelnemen.

Bedankt als lidg
M.Tl/luller 9 L.Ludding 9 J.Wisse 9 T.Sintenie en A.Klaassen.
Nieuwe donatriceg
M.Muller 9 p/a Fam. Galli - 4 Sente des Epinettes 95 - ERMONT (France).
Adreswijzigingg
B.Gieles-v-Polen van Junoplantsoen 92 naar Bloemendaalseweg 188 9 Overveen.
Trainingg PIM MULIER SPORTPARK
's-Dinsdagsavonds en 's-Vrijdagsavonds
Wedstrijdploeg
o.l.v. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg o.l.v. Hr.van Hogezand
Jeugdploeg
o.l.v. Hans Vlottes

7.15 - 9.-- uur
7.30 - 8.45 uur
7.-- - 8.15 uur

's-Woensdagsavonds
Wedstrijdploeg
o.l.v. Gerard Kamp
Werpsters
o.l.v. Bob Kroone

7 • 1 5 - 9 •-- uur
7.30
9.-- uur.

PERSONALIAg
Donderdag 9 11 mei gaf Nienke Hartstra het jawoord aan Hylke Zetserna.
Nienke 9 alle bekende "ATMODINNEN" doen je vanaf deze plaats hun hartelijke
felicitaties toekomen en wensen je hele prettige wittebroodsweken toe.
Haar nieuwe adres luidtg Mevr. N.Zetsema-Hartstra 9 Minneweg 50 - :Marken.
B"B:S TUURSlVTIJTATIE
Met ingang van 1 mei heeft Anneke Jonker als bestuurslid bedankt. Lida v.d.
Vosse zal tot de jaarvergadering het wedstrijdsecretariaat waarnemen 9 terwijl Mineke Hessels tijdelijk als comrnissaresse zal fungeren.
J.Zwan~nburg 9

secr.esse.

TE KOOP G~VRAAGD
Wie is er in het bezit van spikes 9 t.b.v. onze jeugd?
Gelieve hiervoor even contact op te nemen met het Bestuur.

VOOR ONZE DONATEURS/TRICES
Zoudt U zo vriendelijk willen zijn om Uw donatie over het jaar 1967 per
giro aan ons over te maken ? Bij voorbaat onze hartelijke dank.
Ons gironummer isg 207689 t.n.v. Penningmeesteresse van "ATMODES" 9 Leidsevaart 502zw. 9 Haarlem.
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VAN DE PENNINGMEESTERESSE
De contributie bedraagtg
Meisjes t/m 17 jaar Fl. 3,25 per maand (inschrijfgeld Fl. 2,50)
Dames v/a 18 jaar
Fl. 4 9 50 per maand (inschrijfgeld Fl. 4,50),
en dient op de training of per giro te worden voldaan. Gironummer 207689
t.n.v. Penningm. van Atmodes, Leidsevaart 502zw., Haarlem.
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CLUBKLEDING
Ben je al in het bezit van:
Atmodesbroekje naar maat
Atmodeszakje
Showshirt

A voor op je trainingspak
GBl.;.TIS
Embleem (wasbaar)
Fl. 1, 65
Atmodestrainingstas (wit
met groen)
13,50
Zo lang de voorraad strekt broekje en spikeszakje tesamen voor Fl. 3,75.

Fl. 3,25
0,75
17,50

Alles verkrijgbaar bij Wil v.Opzeeland.
Een groen t~ainingspak kan met 10% korting gekocht worden bij Sportmagazijn
Gretha de Bruyn, Twijnderslaan en bij Niheks Sporting Goods, Rijksstraatweg
86 g, H'lem.

TOTONIEUWS .-.-.-.-.-.-.-.-.-.- TOTONIEUWS
Bent U er al bij ????
Nog steeds kunt U zich opgeven als deelnemer aan de voetbaltoto. Zoals bekend, worden de ingevulde formulieren wekelijks door onze toto-medewerksters
bij U aan huis opgehaald.
Ben jij er al bij ???
Nog steeds kunnen we meisjes gebruiken, die ons helpen met het ophalen van
de totoformulieren.
INLICHTINGEN BIJ HET BESTUUR.
Heb jij al een lid aangebracht ???
Want je weet het toch ?
EEN TOTO KLANT DOOR ELK LID
BETEKENT EEN KAS WAAR GELD IN ZIT ! ! !

MEDEDELING
30$

30 +

"Hippe" moeders 9
30+

30+
30+
30 +
30t
in het volgende clubblad mededelingen, speciaal voor U ! !

30+

30+

30+
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30+

30 +

ONDERLINGE WEDf)TR]:JD H.D.A.V."ATMODES"
De zondag van de onderlinge wedstrijd? we schreven 7 mei l.967 9 zal in de
annalen van "ATMO;DES". géboeks:t;aafd wqrden als één va:n d.e koudste weds;trijd::dagen tot nu to·e~· .· Het was allemaal een·; beetje vree~d. Hadden we. and~rs drie,
of vier. grote. groepen, nu zwierven .er over het veld kleine "pluk'jens mènsjÊins"?
druk doentfe orh' zoveel;._ inogeli jk puntèn te ver'z ame:teho
" ;.
. .{ .i ""~

We hadden er wel tegenop gezien, immers met deze opzet heb je veel meer juryleden nodig (en die waren er bijna n:ie·t) 9 IDàar ook het wedstrijdsecretariaat
was veel zwaarder belast. Het bleek, dat we ons onnodig zorgen hadden gemaakt. Het secretariaat werkte als een computer-\3n ~~n . deel der aanwezige
ouders ging op ons verzoek enthousiast aan he·t ".;jiÎ:re+·ênö~:

ét'hzien gaf.

ui,~sla~· o~er ~Àg·, ·

Alvorens Ria tot het bekendmaken van de
we;en' er
tal leuke prijsjes onder de juryleden verloot als dank voor hun onmisbare
hulp. __~n, _on1dat qe )11cht als m,a ar dikker weI'd en de druppèls. _.s_t.è.e.ds veelvul::'. .:" .
diger 'gi':rigën valien, . moest 'd.e: prijsu:itreik'Ï -ng i.ri e'en vloek ' eri "ë'èn zucht 'ge- ..
beuren en de tafel was in een oogwenk leeg.
· ". · '?.
-" ,_ •
'
:: rT . ~·:: ;:-~.·

:.. \.

.. ,

Laat ik eindigen met Mineke en de Heer Vollenga te bedanken voor het rustig
en accuraat verwerken vaTl, d,e :u.:i.. tslagen 9 Ans :'.e_n: __Ge'rárd_:Yóór...d~.! ~:t;;r.g_ÇJ!U JJ:r:kj~_E;J_n. :.
(vijftien stuks)
9 d:i,<,J ze dv~r· 6ns' ui'tgesto'rt' hebben:, de t 1èfre:i!nrrieesters<voor
' • .
•..
:1 •
" '
.
. . -·
.•". - " . ".. ,., " • "
hun gezellige medewerking <e:ri · vè'rdër ie'derèeri'9 &iê eraan heeft medegewerkt
dit "ATMODES"-feest te doen slagen.

Uitslagen vindt U elders in het"êl'Ubblad.
Wil van Opzeeland.

----.
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''
Een :H •.A,.V.er. 9 hij r wordt · ge~oem,c;l ,A:~.IE 9 ,
Vo11d jureren bij _discus maar larie.
Hij ' plukte daaroin, het leek wEh een klucht 9 ' · ·
De discus zo maar uit de lucht.
Tot zijn verworidër'.ing·gaf hot heel wat bombarie !!i'
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w.v.o.

DAMES EN MEISJES NIBUVVELINGENPLOEG OPGELET ! ! !
Wat zou het Bestuur nu weer te mopperen hebben 9 de opkomst is fantastisch 9
we hebben een vaste, enthousiaste trainer en toch ••••• er is te weinig
discipline !
Op de eerste plaats, wanneer je om welke reden ook de training vroeger beeindigt9 is het toch niet erg beleefd' tegenover de leiding om zo maar de
kleedkamer in te duiken. Nee lui 9 even zeggen 9 dat je weggaat, kwestie van
beleefdheid.
Het tweede puntje is 9 wanneer het lopen voorbij is 9 wordt de ploeg gesplitst
bijv. de ene groep gaat speorwerpen,, de andere verspringen. Mijnheer van
Hogezand kan maar op één plaats tegelijk zijn 9 dus één groep is tijdelijk
zonder leiding - dat moet kunnen. Maar wat we soms zien 9 doet onze haren
te berge rijzen, het komt voor 9 dat alles door elkaar werpt 9 de speer gaat
halen, wanneer een ander aan het werpen is 9 enz. Dames, het is toch zo gevaarlijk, je gaat pas lopen, wanneer iedereen geworpen of gestoten heeft,
allemaal gelijk. Ook dan blijft ~aakzaamheid geboden, want er zijn meerdere
groepen aan het werk.
Het middenveld oversteken om gauw bij je ploeg te ziJn 9 is ook verboden.
Je bezorgt er de werpende atleten de doodschrik mee op hun lijf.
Dames en meisjes9 neem deze puntjes in acht en de training verloopt nog
prettiger.
Wil van Opzeeland.

AFGEL UISTBRD
Het pittige hollandiaantje was juist op weg om te gaan
speerwerpen, toen hij Greot in het vizier kreeg. Begerig blikten
zijn ogen_van het iele bamboespeertje, dat hij zo juist
bij de terreinmeesters gehaald had 9 naar de rechte, glimmende 9
klasse speer en bevelend kJonk hetg Hé zus, geef mij die
speer effe !! Greet die haar speer met tedere zorg omringt
en hem vast niet uit handen geeft, schudde haar hoofd en
antwoorddeg Nee jo 9 dat gaat niet. Met moeite scheurde het
manneke zijn blikken van het mooie stuk materiaal af en
mistroostig vervolgde het zijn weg 9 het scheve speertje
achter zich aan slepend en hij mompeldeg "Die grieten worden
altijd voorgetrokken".
LUISTERVIS.

EEN DWAAS VINDT ALTIJD NOG EEN GROTERE DWAAS DIE HEM BEWONDERT.
Nicolaas Boileau (1636-1711).

-----·-----6

REISINDRUKKEN VAN DE VIII

ATL~TIKAI

EUROPA BANJOKSAG
·. BUDAPEST 1 966.

Ik weet nog steeds niet wie dat was, maar het gebeurde bij ons
op de trap, dat een Rus zijn bloemen in het publiek gooide en ook
tevens zijn medaille wegslingerde naar de IAAF-oÎficials. Een
near incident, dat gelukkig in het vrolijke tumult verloren ging.
Wat een 10.000 m. (laatste ronde 54 sec., zei U wat?), wat een
5000 m. en wat een steeple-chas e (bijna het ~ereldrecord geêven -aard; het scheelde maar 0.2 sec.) Zo zou ik nog wel een poosje
kunnen doorgaan. Ja, en toen was het inmiddels al weer zondagavond geworden en dus weer tijd om huiswaarts te gaan. Na de
prachtige sluiting met demonstraties, vuurwerk en toespraken tot
b e sluit, gingen we om ca. 8 uur het stadion uit, boordenvol met
i ndrukken togen we naar Wenen. Hier hebben we overnacht en daar
v a ndaan ging het de volgende ochtend via Salzburg op naar Stuttga rt. Dit was onze laatste pleisterplaats, vandaa r ging het huiswaarts; waar we moe en voldaan aankwamen op dinsdag 6 septembe:c,
1 ~-avonds
om 8 uur.
He t waren 10 onvergetelijke dagen geweest, maar ~én ding is me
heel duidelijk geworden. Je dient voor dit soort reizen een
privé-verpleegstertje mee te nemen, die je om het uur voorzie t
v an e en met een zachte hand aangebrachte laag kampferspiritus
qp j e zitvlak. Zuster mijn hoofdkussen !

~el
/

Hans Vlottes.

ZIJN VERGEEFLIJK, AI_,S MEN DE
HEEFT ZE TE ERKENNEN.

f -----~:_::::::oucauld (1613-1680).

.

~
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JEUGDRUBRIEK

Hallo C-Dtjes, hier 1 .;!ts nieuws van jullie leider. Zoals jullie
weten, zijn we vast van plan om van de zomer in de j eugdcompeti ··
tie weer een h..ê:Dig woordje mee te gaan spreken. Om nu elkaar no.::;
beter te leren kennen en om de teamgeest nog wat te verstevige n ,
doe ik het volgende voorstel:
He t ligt in mijn bedoeling om van de zomer 3 jeugddagen te organiseren en wel op zaterdagen. De data zullen t.z.t. bekend word er
g8 maakt. Zo'n jeugddag zal bestaan uit: sport en spel, luieren
in de zon, muziek maken, enz. Wat betreft het muziek maken, mis- schien zijn er wel onder jullie, die een bepaald instrument bespelen, ik denk bijv. aan een gitaar, een accordeon, een fluit
e "d. Ik zou zeggen, bespeel je zo ' n instrument, neem hem dan me e ~
het verhoogt alleen maar de stemming.

7
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De dagindeling zie ik als volgt:
Bijeenkomst op een van tevoren
9 uur:
vastgesteld ontmoetingspunt.
9.15 uur:Vertrek per fiets.
Doel "Parnassia". Hier stallen we onze fietsen en gaan
te voet naar het "stille"
strand, waar we ons bivak
zullen opslaan.
10.30 uur:
Aankomst "Parnassia".
Verdere dagindeling wordt ter plaatse
bepaald en zal dan ook grotendeels afhangen van de weersgesteldheid.

De spelen, die beoefend zullen worderi; zijn, om er maar enkele .
te noemen: diverse balspelen, badminton, balwerpen, estafettes
en strandlopen.
Tevens wordt er een prijs (iets uit Joegoslavië) beschikbaar
gesteld voor diegene, die het mooiste verslag (opstel) maakt
van zo'n jeugddag. Inzendingen aan: H.Vlottes, v.Egmondstraat
40, Haarlem (N).
Meisjes, mochten er onder jullie zijn, die nog aanvullende
ideeën hebben, geneer je dan niet, maar neem kontakt op met de
leiding, des te leuker zullen deze dagen worden.
lt\~

·

h , ~~î ·

J} ~\_.d!
1

________

SOLONG,

::ns Vlottes.

KRITISCHE OPMERKINGEN

Meisjes, het is mij al een paar keer uit jullie onderl_inge gesprekken gebleken, dat jullie veel te laat naar bed gaan. Daarom
wil ik hier er nog eens ten overvloede op wijzen, hoe belangrijk het is als je op tijd naar bed gaat. Vooral, nu het wedstrijdseizoen weer is aangebroken. Probeer zo veel mogelijk
om omstreeks 9 uur naar bed te gaan, je zult er je voordeel
meedoen, zowel voor je . studie als voor je sportbeoefening.
Tevens is het belangrijk, dat je goed en vooral gevarieerd eet
en regelmatig doucht, juist na de training,"young la.dies".
Dan nog iets heel anders, nog even en dan hebben we de eerste
competitie-wedstrijd al weer. Dat betekent voor de deelneemsters hieraan, dat hun spikes, kleding e.d. weer piekfijn in
orde dienen te zijn. Meisjes, het is nu nog vroeg genoeg, controleer het !
~
8

Benodigd ziJn: shirt met embleem, Atmodesbroekje en een A op je
trainingspak en niet te vergeten 4 veiligheidsspelden. Als je
kleding niet in orde is, kan je dat diskwal~fisatie opleveren.
Mocht een en ander nog niet in je bezit zijn, neem dan kontakt
op met Wil of Ria •
.>

Hans Vlot'tes.

TRAININGSWEEKEND IN BERGEN
· (Vervolg)
Na een bijna slapeloze nacht kwam de mededeling, dat we een conditietraining kregen, ons als een koude douche op het hoofd.
Conditietraining ? Welke naam moesten we geven aan hetgeen we de
·vorige dag gedaan hadden ?
We gingen ons toch maar verkleden en trokken weer met de hele
groep de duinen in. Het was heerlijk, de zon scheen en er waaide
een stevige wind. Alles bij elkaar leek het of we gewoon of het
CIDS waren. Ook de training kwam in principe overeen' met datgene,
wat we wekelijks doefr op het CIOS. Deze training was alleen een
half uurtje langer. Ideaal was het, toen we na deze training zo
vanuit onze kamer onder de douche konden stappen.
Vervolgens stond een lezing met dia's over sportinstituten in
Noorwegen op het programma. In deze instituten brengen atleten(es)
waaronder de Noorse schaatsers, hun trainingstijd door. Deze
institu~en zijn in ~~n woord geweldig ! Het gehele complex bestaat
uit: . 2 gymnastiekzalen, sintelbaan, vdetbalveld, zwembad en soms
een · sporthal om in t~ _ bas.ket-ballen en handballen, e.d. En dan
te b~dénken, dat er verscheidene van deze instituten in Noorwegen zijn ! Nederland kan hier _nog heel . wat vaq leren.
," ." "

Na h:et middageten gingerf ·we v'olksdansen. Na een uurtje merkten
we, dat er zeker een beetje conditie nodig wäs om dit gehuppel
vol te houden. Desalniettemin was het heel erg leuk.
kls laatste punt kregen we een uitleg van het hoe en waarom van
de conditietraining van de morgen. We waren allemaal heel erg
moe en het viel dus een beetje zwaar om naar het enigszins saai s
betoog van de Heer Fokkelman te luistern. Bovendien werd het
hoofdzakelijk behandeld uit zuiver technisch en theoretisch oogpunt. Toegegeven, dat het wel leerzaam was.
To~ slot kregen we een brood-koffiemaaltijd aangeboden, waarna
we de terugreis aanvaardden.
Over het algemeen kunnen we terugkijken op een bijzonder geslaagd
weekend (experiment). Dit zal voor de KNAU een rèden :t -eme·-er• zijn
cim ~olgend jaar weer iets dergelijks te organiseren en dan op ee n
:. "g;ratere schaal.
Ine en Elma.
9

VAN HE'r, WE,DSTRIJDFRONT
AVROCROSS 1967 te HILVERSUM 2 APRIL
Op 2 april jl. werd in het Hilversumse sportpark voor de derde
maal de Avrocross gehouden.
Dit jaar kwamen meer dan 5000 atleten en atletes, w.o. zwemmers,
turnsters, schaatsers, enz. naar Hi.lversum om aan deze veldloopwedstrijden en de prestatieloop deel te nemen. De prestatieloop
telde dit jaar meer dan 3000 deelnemers.
Ofschoon het weer slecht was, veel regen en wind, waren er toch
nog aardig wat toeschouwers, die op de overdekte tribune van de
dravers baan de ze wedstrijden droog kon-den gadeslaan .. . ..
Het parcours was uitgezet op de draver.sbaan en de orïmiddellijke
omgeving ervan, de heide.
Dit jaar deden er 4 meisjes mee van onze club t.w. Giny Ineke,
Dineke Bulters, Ria Lamoree en ikzelf, resp. op de afstanden 1000
1500 - 2000 en 1000 m. Om kwart over twaalf klonk het eerste startschot voor de 100 m. Jongens-C. Een kwartier later moestsn Giny
en ik aan de start veischijnen. We gingen met 118 meisjes van
~ ~art. Ze begonnen onmiddellijk met een erg hoog tempo, dat in het ..
~e~in wel bij te houden was, maar aan het einde niet. Ook stond
·
er ~ een vrij harde en koude wind. · Ondanks het hoge tempo kwam Giny
al als 21e over de streep in 4.09.0, terwijl ik 24e was in ·4.10.0.
Hierna kwam Dineke uit op de 1500 m., o.a. tege~ nationaal kampioene veldloop meisjes B, Joke v.d.Stelt, die tweede werd. Voor
Dineke werd geen tijd opgenomen, maar kreeg evenals Giny en ik. het
Avro-kruis. Hierna ging Ria van start op de 2000 m, Annelmes Bosman, Ned.veldloopkampioene 1967, werd 1e, op de voet gevolgd door
Ilja Keizer-Laman. Ria kwam in de achterhoede binn e n en kreeg ook
het Avro-kruis.
1 /
/
(
/ /, I
Daarna waren we dus klaar en zijn in de grote ha~ /
gaan zitten om voor de regen te
schuilen. Van de wedstrijden van de
heren hebben we niet veel gezien.
Giny bleek nog zo enthousiast etr
wilde de 5 km. nog lopen. Na lang
praten heeft ze ons ook overg.€3-'Q.~.ald.
We konden inlopen in de grote hal ~~
om half vijf zou de start plaats~
;·
hebben. We stonden met meer dan 3000
mensen achter de startlijn en het
,1
~
schot weerklonk, het waren alleen
\
,
/"
maar hoofden of benen die je zag. Een
fantastisch gezicht was het, één ~~---
zee van allemaal mensen en allerlei kleuren. Het had de hèle., middag geregend, dus de hele weg was een modderpoel. Toch was het 'geen
barre tocht en we koöden het wel bijbenen en we kwamen dan ook
binnen de 36 min. aan en kregen ons tweede Avro-kruis. Deze prestatieloop is ongetwijfeld het hoogtepunt geweest.

f
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Vanaf deze plaats wil ik Lida heel hartelijk bedanken voor hàa:r begeleiding
deze dag. Ook wil ik iedereen aanraden om volgend ~ ja~r eens mee to doen.
5 Km. lijkt veel 9 maar het valt ech't ~ reuze mee. :Hët - is -een - mäöht ige · beleveni c.
om eens met 3000 man van start te gaan.
__
Bal tien v.d .Ree.
(Red. OokAnke Vreeken nam op eigen initi a tief aan de 5 km. deel en mocht
eveneens he't Avro-kruis in ontvangst nemen.)

1-2 April IndoorwGdstri jdcm R.f;!,._-:_L=·213~~c: ::_S;;'l-1::
Sterk debuut va.n Andrea

80 m" M;B.
A.Regoor
J.Vink
L.Visser
M.Schreuder

Rog?_2,~~-

Hoo gspringe n M.B .
TO-L .\Tissei_.:----15 J.Vink
20 A.Regoor

8.4 sec.
8.4
8.5

1. 25

8.7

80 m. D.A.
2 M.Sterk

1 • 40 m.

1.30

8.7 sec ,
7.6 -sec.
Hoogspringen

Kogelstoten D
6 C.Veldt

'GC:'v8Ièit-7.55

m.

60 m. Il.C.

4 M.Krammer

7/8 G.Moerboek

1 • 40 m.

~'TI'I'.

1.35

NPR

7/8 A. Wa rnas
9 · LJongert

1.35

l\TFR

8.6 sec.
80 m. ]).]).
1 D"Kamphuis
3 LJongert
G. Moerbeek
A. VJarr.:.as

8 o-

SOCo

8.2

['!

8.4

!!

8.6

16 April Trainingswedstrijden Haarlem~

Haarlem - Holland - Atmodes
Nieuw clubrecord 47. 47 m. S:p~~r van Greet.
Het ging meesterlijk de ee_rste wedstrijd van G!'eet. Ile 50 m. komt ste ecls
dichterbij. Gefelicite erd !
In Loes - Janny - Andrea hepben we _e en pra cht plo<:\s je Il-me is ::;s op d.o s:pr::. Lt _
Ine raakt er steeds meer · in óp de 100 m.
De gedetailleerde uitslagen zijn~

80 m. M.B.
1 L.Visser

2 .A.Regoor
3 J.Vink
5 M.Schreuder
6 J.Voorma
W.Divendal
T.Zegwaart

'1o.5 sec.

R. Wijnoo gst
Y.v.d.Kerkhof

10.;6

10.6

G ~ Vis~ e r

1o.9

T.Rijbrook

11 • 1'
11. 2
12 .-

T.v. Voorst
Y.v.d.Reyden
11

12 .-

13. 4
11. 4
11.8
11.8
11.8

Verspringen M.B.
1 L.Visser
2 A.Regoor
5 M. Schreuder
6 J.Mooyen
7 T.Reybroek
8 T.Zegwaart
9 R.Wijnoogst
11.Y.v.d.Reyden
Dames
G.Hoenderdos
M. Sterk
G.Versterre
T.v.Voorst

4.62 m.
4.46
4.10
4.08
3.95
3.62
3.52
3.08

Speerwerpen Dames
1 G.Versterre
2 M.Sterk
3 M. Tromp
4 G.Hoend8rdos
5 J.Zwanenburg
6 L.v.d.Eem
7 T.v.Voorst
9 A.Vreeken

47 .47 m. NCR
30.24
28.60
25.27
23010
22.70
21 15
13.38

10.66 m.
10.59
8.70
8.62

Kogelstoten M.A.
2 C. Vold t - - 3 I.Jongert
4 E.v.Tlüel
5 L.v.d,Eem

8 .13
7.97
7 .48
7 .40

100 m. ])ames
TM.Sterk - A.Vreeken
F.Sommer
A.Libbrimga

12. 2 sec.
15.2
15.9
17. 7

M.A.
1 M. Tromp
3 G.Moerbeek
5 F.Wijkhuizen

4. 61 m.
4.29
3.93

Verspringen Dames
4 ]Il.Sterk
5 A.Warnas
7 A.Vreeken
9 F.Sommer

4.67 m.
4.55
3.87
3. 41

Hoogspringen Dames
3 A. Warnas

1 • 25 m.

Ko~elstoten

2
3
5
7

100 m. M.A.
1 I.Jongert
2 M.Krammer
3 E.v.Thiel
4 G.Moerbeek
5 M.Tromp
B.Sûdmeier
F.Wijkhuizen
H.Wijkhuizen
M. Rot teveel

13.2 sec.
13.4
13.6
13.6
13.9
14.4
14. 7
15.8
16.-

Discuswerpen Dames
1 J.Zwanenburg
2 G.Versterre
3 T.v.Voorst

30.22 m.
28.95
23.85

Kogelstoten M.B.
1 J .Mooyen
3 E.Boesenkool 4 T.Rijbroek
5 R.Wijnoogst

8.68
6.36
6.12
5.68

800 IDJ. Dames
1 H.v.Giffen
2 A.Warnas
3 G.Ineke

0

Verspr~Egen

M.A.
1 M. Krammer
2 C.Veldt
4/l} G.Ineke
4/5 I.Jongert
7 B.Sûdmeier
8 J.Vink
9/10 W.Divendal
9/10 T.v.Voorst
Hoo~sprin~en

2.35.2
2.42.8
2.48.5

1.45 m.
1.35
1.30
1.30
1.30
1.30
1.25
1.25

26 April Instuifwedstrijden te Amsterdam
Verspringen A
1 M.Sterk

Kogel_stoten B
5 M.Sterk

5.43 m.

12

9.96 m.

80 mo A
3 M.Sterk
Verspringen
1 M. Sterk

1 Mei - Bergen op Zoom
Goede vertesprong van Mieke
100 m• .A.
10.2 sec.
3 M.Sterk

12.3 sec.

5.75 m. NPR.

1 Mei Bollenloop - Limmen
Tijdens deze wedstrijd liep Baltien v.d.Ree de 800 m. Meisjes B. Zij werd
4e in 3.08.1.

4 Mei - Lisse
Goede kogelstoot van M.Sterk.
Speerwerpen A
100 m. A
1 G.Versterre
43.85 m.
1 M.StGrk

12.1 sec.

80 m. horden A
1 M.Sterk

10.85 m. NPR

11. 4 EPR

Kogelstoten
6 M.Sterk

7 Mei Amsterdamse Kampioenschappen
Daar W1J onze onderlinge wedstrijden hadden, was Mieke Sterk onze enige
vertegenwoordigster en werd op de 80 m. horden met een sterke tegenwind
Amsterdams kampioene op de 80 m. horden in 11.5 sec. Proficiat Mieke !
Op de 200 m. werd ze 2e in 25.7 sec. achter Corry Bakker (25.5), terwijl
ze op de 100 m. de 3e plaats bezette in 12.3 sec.

7 Mei Onderlinge wedstrijd
De nieuwe opzet d.w.zo een verplicht loop-spring-werpnummer en 2 keuzenummers, is een succes geworden. Unaniem waren onze meisjes het erover eens,
dat dit qua wedstrijd aantrekkelijker is.
Bijzondere prestaties zijn er niet geleverd, maar dit liet de weersomstandigheden niet toe, want de stormachtige wind, die op de loopnummers pal tegen
was, beinvlmedde de prestaties zeer nadelig. Toch wil ik enkele uitspringende prestaties noemen en ik denk hierbij aan de 4.28 m. ver van Gebke,
de 1.25 m. hoog van Anja en Marion bij de D-tjes. Verder de vertesprong van
Mieke 5.14 m., de kogelstoot van Ans 11.43 n. en de speerworp van Greet
44.13 m. Ook viel op, dat Gusta op de loopnummers aardig aansluiting krijgt
bij onze overige meisjes.
Ans, speciaal uit Arnhem gekomen nam voor een jaar weer de beker mee naar
huis. Jammer, dat deze ploeg zo klein was. Maar een lichtpunt was de grote
ploegen A/B meisjes. Mieke ging bij de A wedstrijd mei~jes met slechts
36 punten winst op Ma.rga, met de erepalm strijken. Loes Visser was het
eerst aankomende B wedstrijdmeijse, terwijl Jos Mooyen bij de A/B meisjes
nieuwelingen op de 1e plaats beslag legde, vóór Tineke van Voorst.
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Truus van Voorst kwam, zag en overwon met 100 punten verschil op
Anneke Jonker.
Onze C/D meisjes deden het in de vierkamp ook erg leuk. Gebke (D)
werd 1e met 71 punten voorsprong op Majorie v.Gijtenbeek.
UITSLAGEN
4oo · m. Dames Meisjes A/B
60 m. Meis~es C
64.7 sec.
1 H.v.Giffen
1 T.Wisse
9.9 sec.
2 F.Wijkhuizen
70.4
2 L.Meyer
10. 1
3 B.v.d.Ree
73.8
3 T.Snellens
10. 1
4 T.v.Gijtenbeek
10.1
100 m. Meisjes A
5 M.Pieters
11 • 1
1e serie
6 R.Verhoef
11. 6
1 D.Kamphuis
13.9 sec.
7 E.Boesenkool
12.2 M.Krammer
14.3 E.v.Thiel
14. 1
200 m. Dames/Meisjes A
4 G.Moerbeek
14.2
1e serie
5 M.Tromp
28.6
14 .'3
1 A.Honkoop
6 C.Veldt
15.3
2 D.Kamphuis
29.3
3 M.Krammer
29.4
2e serie
4 I.Jongert
29.9
1 B.Südmeier
15.2 W.Moen
15 .2
2e serie
15.8
3 D.Bulten
1 H.v.Giffen
29. 1
4 L.v.d.Eem
16.3
2 E.v.Thiel
30.2
16.7
5 M.Rotteveel
3 G.Moerbeek
30.5
6 H.Wijkhuizen
16.7
100 m. Da.mes
100 m-. Meisjes B
1e serie
14.7 sec.
1 L.Visser
1 A.Warnas
14.9 sec.
2 A.Vreeken
2 A.Regoor
14.7
1 5. 1
16.6
3 J.Vink
15.3 A.Jonker
4 W.Divendal
4 J.v.d.Vosse
15.17.5
Ch.Harsveld
17.8
2e serie
1 T.v.Voorst
15.5
2e serie
2 Y.v.d.Reyden
15.6
1 T.v.Voorst
15.8
3 T.Rijbroek
15.6
2
G.Versterre
15.9
4 R.Wijnoogst
15.7
16.8
3 E.Snellens
·4 J.Tromp
17.9
60 m. C/D
1e serie
80 m. horden Dames/Meisjes A
1 G.Visser
9.5 sec.
1 A.Honkoop
12.9
2 A.Smits
9.8
2
M.Tromp
14.3 R.Lagerwaard
10.3
3
A.Warnas
15.5
4 J.de Fonkert
10.4
16.1
4 ~.Jongert
10.8
5 I.v.d.Kerkhof
6 J.Kaart
11. 5
80 m. Meisjes B
1e serie
2e serie
1 L.Visser
11 • 2
1 E.Zegwaart
10.7
2
A.Regoor
11 • 3
11 • 2
2 M.v.Norden
3
J.Vink
11 • 4
3/4 J.de Fonkert
11 • 3
4
W.Divendal
11 • 5
3/4 M.v.d.Akker
1 1. 3
12.1
5 T.v.Voorst
5 L.v.d.Weert
12.5
6 M. Inkke
13.14

"'····

80 m. Meisjes B

2e serie
1
2
3
4
5

J.Mooyen
Y.v.d.Reyden
T.Zegwaart
R.Wijnoogst
T.Rijbroek

Hooe.springen Meisjes A

B.Sûdmeier

12.1 sec.
12. 1
12.4
12.5
13.-

F.Wijkhuizen
W.Moen
D.Bulters

Hoogspringen Meisjes B Wedstr.pl.
1 J.Vink
1.30 m.
2/3 L.Visser
1. 30
2/3 B.v.d.Ree
1.30
4'A.Regoor
1. 30
5 W.Divendal
1. 25

Discuswerpen A/B wedstrijdpl.
1 C.Veldt
24.40 m.
2 I.Jongert
23.92
21 • 36
3 E.v.Thiel

Hoogspringen Meisjes D
A.Smits
1 , 25 m.
G.Visser
1 • 20
R.Lagerwaard
1. 15
I.v.d.Kerkhof
1.05
E.Zegwaart
1 • -J.de Fonkert
0. 90
J.Kaart
0.90
M.v.Norden
0.90
M.v.d.Akker
0.90
M. Breeuwer
0.80
L.v.d.Weert
0.80

T.v~Gijtenbeek

T.Snellens
E.Boesenkool
R.Verhoef
T.Wisse
L.Meyer
Hoogspringen Dames
A.Honkoop
A.Warnas
G.Versterre
Ch.Harsveld

Discuswerpen A/B Nieuwelingen
21.04 m.
1 L.v.d.Eem
2 F.Wijkhuizen
18.92
15. 16
3 H.Wijkhuizen
4 T.Zegwaart
13.79
12.41 .
5 Y.v.d.Reyden
Discuswerpen Dames
1 T.v.Voorst
2 A.Jonker
3 G.Versterre
4 E.Snellens
5 A.Warnas
·6 J.v.d.Vosse
7 A.Vreeken
8 J.Tromp

1 • 25
1 • 20 "

1. 20

0.80
0.80
1.15
1.10

Speerwerpen Dames
1 G.Versterre
2 T.v.Voorst
3 A.Jonker
4 J.v.d.Vosse
5 E.Snellens
6 H.v.Giffen
7 Ch.Harsveld
8 A.Vreeken

1 • 35 m.
1.25
1.25
1 • 10

Hoogspringen Meisjes A
M.Krammer
1 • 45
M. Tromp
1.35
C.Veldt
1. 30.
G.Moerbeek
1.30
D.Kamphuis
1.20

Speerwerpen Meisjes A/B wedstr.pl.
26.28 m.
1 M.Tromp
24.89
2 I.Jongert
3 B.v.d.Ree
17.59
4 M.Krammer
15.69
5 J.Vink
13. 15
10.60
6 C.Veldt
Speerwerpen A/B Nieuwelingen
1 M.Rotteveel
20.79 m.
2 L.v.d.Eem
19.75
i8.67
3 B.Südmeier
4 F.Wijkhuizen
11 • 76
11 • 65
5 J.Mooyen
6 H.Wijkhuizen
7,. 28

Hoogspr. Meisjes B Nieuwelingen
1 T.Zegwaart
1 • 25 m.
1. 20
2/3 J.Mooyen
2/3 T.v.Voorst
1 • 20
4 T.Rijbroek
1.20
5 R.Wijnoogst
1.15
6 Y.v.d.Reyden
1.05

Hoogspr. Meisjes C
M. Pieters

1 • 20 ?Jl•
1'20
1 • 15
1. --

15

26.41
25.46
24.23
22.42
21.73
18.28
18. 10
15.74
44. 13 m.
20.41

18.81
15.79
15. 36-'
13.33
13.20

12.87

...

"

Kogelstoten Dames
1 A.Honkoop
2 G.Versterre
4 A.Jonker
3 ·T.v.Voorst
5 H.v.Giffen
6' J • v . d . Vos se
7 A.Vreeken
8 J.Tromp
9 E.Snellens
10Ch.Harsveld
1 . v. d .Ree
2 L.Visser
3 W.Divendal
4 A.Regoor

Kogelstoten A Nieuwelingen
1 L.v.d.Eem
7.20 m.
2 B.Südmeier
6.05
3 H.Wijkhuizen
5.94
4 M.Rotteveel
5.60
5 D.Bulters
5.31

11.43 m.
. 8. 92
,7. 58
. 7. 60
. 7. 41
6.42
5.72
5.63
5.54
5. 15

wedstrijdpl.
a.02
7.77
7.70
7.21

v·erspringen B Wedstrijdpl.
.1 · L. Visser
4.81
.2 W.Divendal
4.61
3·A.Regoor
4.39
4 B.v.d.Ree
4.31
5 J.Vink
4.24

m.

Verspringen B Nieuwelingen
1 J.Mooyen
4.32
2 T.v.Voorst
4. 14
3 T.Zegwaart
3.86
4 T.Rijbroek
3.85
5 R.Wijnoogst
3.74

Kog_elstoren B Nieuwelingen
1 J.Mooyen
9.68
2 T.v.Voorst
8.65
3 Y.v.d.Reyden
5.94
4 T.Rijbroek
5.92
5 R.Wijnoogst
5.42
6 T.Zegwaa.rt
4.93

•

Kogelstoten Meisjes D
1 A.Smits
2 G.Visser
3 R.Lagerwaard
4 J.Kaart
5 I.v.d.Kerkhof
6 M.v.Norden
7 L.v.d.Weert
8 M.v.d.Akker
9 M.Breeuwer
10J.de Fonkert
11E.Zegwaart
12M.Ineke

8.32
7.83
6.90
6.41
5.90
5.79
5.77
5.68
5.65
5.28
4.94
2.81

Kogelstoten Meisjes C
1 E.Boesenkool
2 T.v.Gijtenbeek
3 M.Pieters
4 T.Snellens
5 T ~ Wisse
6 L.Meyer
7 R.Verhoef

9.80
8.89
8.80
8.-7.25
6.32
3.56

Kogelstoten A wedstrijdpl.
1 C.Veldt
7.98
2 D.Kamphuis
7.43
3 E.v.Thiel
7.21

16

Verspringen Meisjes D
1 G.Visser
2 A.Smits
3 E.Zegwaart
~ M.v.Norden
5 L.v.d.Weert
6/7 I.v.d.Kerkhof
6/7 M.v.d.Akker
8 R.Lagerwaard
9 J.de Fonkert
10J.Kaart
11M.Breeuwer
12M.Ineke

4.28
3.65
3.21
3.14
3.12
3.08
3.08
3.07
3.05
3,01
2.95
2.35

Verspringen Meisjes C
1 T.v.Gijtenbeek
2 T.Snellens
3 T.Wisse
4 M.Pieters
5 L.Meyer
6 E.Boesenkool
7 R.Verhoef

3.91
3.81
3.62
3.60
3.55
3.11
3.08

Verspringen Dames
1 A.Honkoop
2 A.Warnas
3 H.v.Giffen
4 A.Jonker
5 T.v.Voorst
6 E.Snellens
7 A.Vreeken
8 Ch.Harsveld
9 J.Tromp
10J.v.d.Vosse

4.95
4.71
4.55
4.06
3.64
3.54
3.38
3.22
2.61
2.65

Meisjes A/B wedstrijd :e_l_oeg . .·
3133 pnt.
1 M.Kramrner
2 M.Tromp
3097
2924
3 L.Visser
2840
4 D.Kamphuis
5 A.Regoor
2751
6 I.Jongert
2749
7 W.Divehdal
2699
8 B.v.d.Ree
2574
2540
9 E.v.Thiel
10G.Moerbeek
2445
11J.Vink
2433
2112
12C. Veld·t

Verspringen A wedstrijdpl.
5.14 m.
1 M.Kramrner
2 I.Jongert
4.59
3 D.Kamphuis
4.49
4 .48 ·
4 G.Moerbeek
5 M.Tromp
4.44
4. 10
6 E.v.Thiel
Meisjes A Nieuwelingen
1 B.Südmeier
2 F.Wijkhuizen
3 D.Bulters
4 M.Rotteveel
5 H.Wijkhuizen

4.11
3.97
3.92
3.58
2.68

Totaal puntenaantal
Meisjes D
1 G.Visser
2 A.Smits
3 R.Lagerwaard
4 I.v.d.Kerkhof
5 E.Zegwaart
6 J.de Fonkert
7 M.v.Norden
8 J.Kaart
9 M.v.d.Akker
10M.Breeuwer
11L.v.d.Weert
12M.Ineke

2650 pnt
2546
2249
2092
2045
2014
1982
1964
1954
1870
1791
940

Meisjes C
1 T.v.Gijtenbeek
2 T.Snellens
3 M.Pieters
4 T.Wissè
5 L.Meyer
6 E.Boesénkool
7 R.Verhoef

Meisjes A/B Nieuwelingen
1 J.Mooyen
2439 pnt.
2 T.v.Voorst
2416
3 B.Südmeier
2283
4 F.Wijkhuizen
2100
5 L.v.d.Eem
1941
1888
6 T.Zegwaart
7 R.Wijnoogst
1852
8 T.Rijbroek
1845
9 Y.v.d.Reyden
1597
10M.Rotteveel
1390
11D.Bulten
1315
12W.Moen
1089
13H.Wijkhuizen
1012

2579
2506
2435
2420
2324
2077
1707

Dames Wedstrijdploeg
1 A.Honkoop
2 G.Versterre
3 H.v.Giffen
4 A.Warnas

3693
2965
2681
2667

Dames Nieuwelingen .
1 T.v.Voorst
2 A.Jonker
3 E.Snellens
4 A.Vreeken
5 J.v.d.Vosse
6 Ch.Harsveld.
7 J.Tromp

2264
2164
1698
1695
1379
1314
762

MEN KAN BETER EEN BEETJE BEGRIJPEN
DAN EEN HELEBOEL NIET BEGRIJPEN.
Anatole France (1844-1924).

17

PROGRAMMA DAMES COMPETI!fIE

c

28 MEI 1967 ;.. SITTARD

Onderstaand volgen de laatste gegevens van bovengenoemde wedstrijd.
Vertrek 8 .20 uur Kennemerplein (achterzijde station), 9 •.OO uur vertrek Surinameplein (Amsterdam), aankomst Sintelbaan ca. 12.15 uur,
alwaar we ons met alle energie, die we hebben in de strijd werpen.
Na de wedstrijd zetten we koers naar het "STEINERBOS", een ontspanningsoord met tientallen mogelijkheden, zodat we ons in de tijd,
die ligt tussen diner en vertrek, niet behoeven te vervelen.
Om ca. 19 uur koersen we noordwaarts en we verwachten omstreeks
10.30 uur weer in Haarlem te zijn. De kosten weten jullie reeds:
f 6,-- per deelneemster (studerenden f 4,--), supporters f 10,--.
Mochten er nog enthousiastelingen zijn, die op eigen gelegenheid
naar Sittard gaan, doch met ons willen dineren, stel je dan zo
spoedig mogelijk met mij in verbinding, ik zal het graag voor jullie in orde maken.
Rest mij nog iedereen op het hart te drukken op tijd aanwezig te
zijn (8.15 uur), een lunèbpákketmee te nemen en vooral een uitstekend humeur, dan zal het waarachtig wel gaan.
Veel succes,
WIL.
De Technische Commissie zal de definitieve ploeg volgende week uit
onderstaande atletes samenstellen:
80 m. horden
- M.Sterk - I.Jongert - M.Tromp
100 m.
- M.Sterk - D.Kamphuis - G.Moerbeek
200 m.
- I.Jongert - H.v.Giffen - E.v.Thiel
400 m.
- A.Honkoop - H.v.Giffen - I.Jongert
800 m.
- A.Warnas - E.v.Thiel - J.Zwanenburg
Kogelstoten
- G.Hoenderdos - A.Honkoop - G.Versterre
Discuswerpen
- G.Hoenderdos - J.Zwanenburg - A.Jonker
Speerwerpen
- G.Versterre - M.Tromp - I.Jongert
Hoogspringen
- M.Krammer - M.Tromp - G.Moerbeek
Verspringen
- M.Krammer - D.Kamphuis - G.Moerbeek
4 x 100 m.
- M.Krammer - A.Honkoop - D.Kamphuis - M.Sterk
4 x 100 m. res.- I.Jongert - M.Tromp - H.v.Giffen - E.v.Thiel G.Moerbeek.

GENOT8~RD

TIJDENS DE TRAININGg

ELMAg Ik snap het niet, ik kan helemaal niet hijgen!!
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15 MEI JEUGDCmP"STITIE A/B - BEVERWIJK
Wat ging het leuk in het begin. Steeds stond "ATMODES" aan de kop tijdens
de tussenstanden. Maar wat vreemd 9 in eens werden we niet meer genoemd in
de voorste gelederen en we deden het toch zo goed. Ach 9 speer - ver- en
hoog is er niet bijgerekend 9 zo troostten wij elkaar. Ja 9 op de 600 - 800
en kogel verloren we wel punten 9 maar dan opeens toch naar de vijfde en
laatste plaats 9 nee daar konden we niet bij. We hebben toch een pracht
ploeg. Zijn de anderen dan zo goed ? Wel wat timide gingen we naar huis.
Een vijfde plaats en we hebben zo geknokt. 's-Avonds thuis kon ik het niet
laten alles eens goed te berekenen en toen ontdekte ik 9 dat er een fout
was gemaakt. We waren ruim tweede geworden. Me is jes gefc::lici teerd hoor !
Jullie hebben de juiste mentaliteit getoond voor clubwedstrijden en ondanks
de steeds stromende regen alles gegeven wat or in je zat. Door de nieuwe
losse toplaag en de stromende regen werden de tijden nadelig beinvloed 9
maar daar had iedereen last van.
INE JONGERT ging soepel over de horden 9 werd 3e in 13.6 sec (NPR)
zij,met speerwerpen een tweede plaats bezette met 26.92 m.

9

terwijl

M.ARGA TR01i1JP deed het eveneens prima 9 4e op de 80 m. horden en 5e met de
speer 25.78 m. Het laatste ondanks een lelijke door haar spikes opengehaalde rechterhand.
ANDREA RBGOOR de 100 mo B in 14 sec 9 dat betekende een 4e plaats, Goed gedaan hoor !
GINY INEKE was als supportster mee 9 maar moest omdat Willy Divendal niet
meeging en Janny Vink ziek was 9 invallen op de 100 mo B. Ze knokte voor
wat ze waard was en werd 11eo Ziezo Giny 9 473 anders verloren punten verdiend. Daardoor onze tweede plaatse
DINA KMliPHUIS
1/2 op de 100 m. A in 13.6 seco Het verspringen ging bij Dina niet zo goed 9
5e met 4. 58 m.
MIEKE KRAMMER
3/4 op de 100 m.A in 13.7 sec. - 1e bij het hoogspringeh met 1 .45 m.
COBY VELDT
Invalster op het zeer zware nummer . 800 m.A 12e in 3-05.:-· Goed volgeho}lden
hoor ! Prima gedaan op het discuswerpen 2e met 25.33 m. (NPR).
ELMA V. THIEL
Liep een zeer soepele 800 m. in 2.4602 6/7e plaats. Jij kan onder de 2.40.komen Elma. Kogelstoten ging slecht 11e met 6.70 m. Volgende keer beter.
BALTIBN VAN DE REE
10 e plaats op de 600 m.B. Het ging zwaar he 9 Baltien. Toch 527 punten in
de wacht gesleept !

r

1
RUELIE WIJNOOGST
Kleine vechtjas en de benjamin van de ploeg. Liep met een heel gemakkelijke
pas en een goede armbeweging de 600 m. in de keurige tijd van 1.56.2 en werd 60.

LIDY VAN DER EEM - 7e op het kogelstoten met 7.32 m. (NPR). Ons zwakste nummer.
Discuswerpen 6e met 22.70 m. Je hebt ons niet teleurgestold 9 Lidy.
' LOES VISSER.Prima 2e op het verspringen met 4o77 m. en gedeelde 5/8e plaats
op het hoogspringen met 1.35 m.
4 x 100 m. 1e ploeg Lmes-Mieke-Ine-Dina 2e achter ADA in 53.6 sec. Goede wissels.
4 x 100 m. res.ploeg Gusta-Elma-Marga-Andrea 1e in keurige 55o3 sec. Ook
:prima·v4s-sc.ls"
19
Ria Ineke,
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Officieel cluborgaan der, H.D .A.V. "ATMODES 11 • Koninklijk .goe-~fgèkeurd
. 23.1.1961.
Secretaresse:
J.Zwanenbµrg, Verspronckweg 227, Haarlem.
Penningm.esse:
W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 5Q2zw. H'lem.
" ..
'
Te1.: 83295
Postrekening:
?07689.t.n~v. Penningm. van "ATMODES" ~ .. ;
Redactie-adres:
L,. - v .• d .Vosse, ·Garenkokèrskade 34, Haarlem.
Clubarts:
N.A.O.v.d.Hoeven-Wegener Sleeswijk.
Tekeningen:
P.Grottveld-Heemskerk~
<

VAN DE VOORZITSTER
Nederlandse jeugdkampioen$chappen.
,.
Het grootste evenement nl. de Nederlandse jeugdkampioenschappen,
welke wij tezamen met de HAV. "Haarlem" en RKAY: •.";trollan~,'' op 8 en
9 ju+~ . jl. hebben georganiseerd, . is een succe·$ .geworden. Het was ·
een krachttoer, want de :i,n1::3~:p.rijving wa.s enorm.en daar is onze
accoll!moq.atie niet op · 'berekend;, terwijl · ook Pl!IV.ius ons 's::-:zaterdags
niet go-ed gezind was. Doch met dè medewerking van de Gemeente, het
terreinpersoneel en :_ het ' . lYiençlelcollege, v13rliep alles op roll-et·j es
en wtj,, :W ;illen dan qq~ , va.:n..a.f .deze plaa.; ts .• dank brengen aan al degenen r
die on~ · behulpzaam zijn ge~eest, op welke manier dan ook.
1

'! • .

t·:·

·'

'

Mieke Krammer was de enige "A tmodin w, ·-, ·crre···het-·e·rëschailö-t moöht be .:~ · ·
treden en het brons voor het hoogsprihgen-in· ontvangstmocht rierhén o
Gefeliciteerd Miel<.e ~
Nieuw Nederlands record·. '
Hierbij wil ik Greet Versterre even in het zonnetje zetten. Zij heef G
het nl. gepreste.~rd .om tijdens de \'fedstrijden halve ''finale om ·a:e
Europa-Cup .te Dr~sden, het Nederla.n ds record speerwerpen, dat sinds
1965 op naam stond van Henny de Bruin, met 4 cm. te verbeteren en
te brengen op 49.5~ . cm.

Een kleine bestuureaeputatie heeft Greet op Schiphol verwelkomd en
haar namens "ATMODES" een rood/wit/blauw boeket bloemen aangeboden.
Nu op naar de 50 m., Greet !
·
~

'

.

Ria Ineke-de Vos.

Een "ATMODES"-trainer, in het bezit van een wagen,
heeft over belangstelling echt niet te klagen.
Gaat hij als coach naar een wedstrijd toe,
niemand wil er in .de auto bij -moe Maar zij'n "car''' ' káh ' d'ê ' li~ftallig~ 'last haast 'n iet dragen
2

! !

HET SECRETARIAAT MELDT:
A.mngemeld:
Nardy van Aggelen
Annemieke Bouma
Vera Erdsdieck
Carla Goossens
Claudia Regoor
Tineke Schaper
Elly Veldt
Greetje Warnas
Ingrid Wartena

Bedankt:
G.v.Zijl-Vermeeren
A..v ..d .. Kwaak-Hamburg
E.v.Voorst
T.v.Voorst
B .'Sudmeier
Y.v.d.Kerkhof
R.v.d.Zee-Vroom.

11-5-51
12-3-56
26-1-50
18-2-48
25-3-56
28-3-51
6-10-55
1-6-54
30-4-51

Wij hopen, dat deze nieuwe leden zich spoedig in onze vereniging
zullen thuisvoelen en met veel plezier aan onze trainingen--zullen
deelnemen.
Adresverandering:
W.v.Heiningen-Marsman - van Moerkerkenstraat 9hs.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitster
:M.A.Ineke-de Vos, Mr.J.Gerritszlaan 15'. Tel.60761
Secretaresse
· :J.Zwanenburg, Verspronckweg 227.
Penningm.esse
:W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502zw. Tel.:
83295
Wedstr.secretaresse: L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34.
Commissaresse
:M.Vollenga-Hessels, Julianalaan 36, Bloemendaal.
TRAINING: Pim Mulier Sportpark.
's-Dinsdagsavonds en 's-Vrijdagsavonds
Wedstrijdploeg
o.lv. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg o.l.v. Hr.v.Hogezand
Jeugdploeg
o.l.v. Hans Vlottes

7.15 - 9.-- uur
7.30 - e.45 uur
7o-- -,8.15 uur

's-Woensdagsavonds
Wedstrijdploeg
o.l.v. Gerard Kamp
Werpsters
o.l.v. Bob Kroone

7. 15 - 9.-- uur
7.30 - 9. _:.;;;· UU:r'.

Alle Atmodinnen, die geslaagd
harte proficiat.

zij~

voor hun

~iverse

examens, van

PERSONALIA:
Het charmante, gedistingeerde bruidje, dat op 20 juni haar jawoord
gaf aan de H~er T.Vollenga, was ' ons .bestuurslid Mieneke Hessels.
Een deputatie van best~ur en led~n gaf acte do prásence en bood
het bruidspaar op de rBceptie namens een aantal sportvriendinnen
een medicijnkastje en een handdoekenset aan, hetgeen door Mieneke
en Tinus ten zeerste op prijs werd gesteld. De hartelijke felicitaties van je medebestuursleden en alle groen/witten vallen jullie
vanaf deze plaats ten deel. Voor de huwelijksboot, een gelukkige
vaart.
Margreet Warmerdam en Erik Nicholson beloofden elkaar eeuwig trouw.
Het betekende tevens een afscheid, want het jonge paar is inmiddels
naar Suriname vertrokken. Luitjes, onze beste wensen vergezellen jullie,
veel geluk in je nieuwe vaderland.
3

VIDB.'rHEK :
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'óök-::r ari-Jok e van de Vasse iî?;rie~~: ·ie "'tijde-J:~ijk ·af·scheid. Zij heeft
oen werkkrin~ gezocht, . maar ,J.i ,e fst in New York. Joke - goede reis ·wordf niet luchtziek. Wij wen~~n je ~en prettige en leerzame tijd
toe. Haar ad~es is: Fam . .Garden - 18 Linden Avenue - Larchmont,
. ".
~-~-Y"__l0538
U.S.• A •..
Gl'BÖPJDN: ·

-ói:; -23-·iiîë"i aanschouwde ROBERT-EDvHN, de vierde spruit van onze trainer 1
de Eecr van Hogezapd , het levenslicht. Voor de familie van Hogezand ,
nanen s be st uur en leden, van harte proficiat.
Ook bij de familie Bosdijk-Spoor streek de ooievaar neer en liet e~
Brigitta Claudia
achter. Wil,voor jou en je m~n, onze welgemeend e
gelukwensen"
__ __
· , ~ . -- ··· '-·-~~ .-- .: .~: ... .. ...
· -· ---· -- __
. BED:A I'!KJI~

:

·:Fë:;:--~{·3-ë~.-.-ën l1evrouw VoJ.lenga-He 's sels ' bed_anl~en vanaf deze ·plaats voor

c18 belarrc";stelli:ng, bloemen en cadeaux, die · zij ter &eleg'Gnh~id. van

1:1un ' hU"i'IBli :j ~'.: van

Il

ATMODES Il ' mochten " ontvangen~
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VAN DE
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De .ó onti-·ibutj_e bedraágt:. ~s isjes t/m 17 jaar Fl. 3,25 per maand (inschrijfgeld FJ .. ~,50) : ,
Da mes v/a 18 j~ a~ Fl. 4~50 per maand (inschrijfgeld Fl. 4,50),

'.-

en dient .. op , de tra:l.ning o'f per g iro te worden voldaan. Gi:-onummer
207639 t,n;v o P·cnnibgnL · v0,r.. Atmoc1es, Leidsevaart 502zw., Haarlem"

-" ...

·.::..·":-"·;...;.·

__

.,:..::.... ·--· · ; ::~ - ....:.. ·

..

CJ:,lJI3KLEDING

" ...... _

" ._ ,._,,"__.._"·--~.__

A voor op je trainingspak GRATI S
E~bleew (wasbaar)
Fl. 1 ,65
Atmod12§tréliningstas (wit
· · .
: · met groen) Fl.13,5Ö
, Z G·: la;t.,g d e

··f

oo :c~::'a:i:d strekt, broe kje en spikes zàkj e te samen . voor f

3 i 75

( f.,.

I:".!. fmESD:E I~ .vms een "vrouwt.j e ,aan het ·.· speren
Die zich tüet door haar tegenstandsters liet imponere~·L
Ze ging rustig haar gang,
Haar eerste worp was me teen "PANG"
Zs liet een ~eder~ands record noteren ! !

4
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VOOR ONZE. TIONATEURS/TRIC_ES
.

.

.

.

Allen, die hun donatiè over het jaar 1967 aan rrîij hebben overgemaakt, hartelijk dank.
_
Voor degenene: die het tot nu toe vergeten hèbben, wilt U zo goed
zijn Uw bijcrage te storten op gironummer 207689 t.n.v. Penningm.
van 11 ATM:O:DES 11 , Leidsevaart 502zw., Haarlem" Bij voorbaat mijn dank.
Wil van Opzeeland.

TOTONlEUWS

- - - - •

•

e

"

. .- .- .- .

'.11 0TONIEUWS.

Op 13 augustus a.s. gaat de vo e tbaltoto weer daraaien, en o~ we willen
of nie-j, we mcet en .er weer- aan. "ATMODIN1\TEN 11 ga, voor zover je v het
nog niet hebt sedaan, bij je familie en in je kennissenkring eens
informeren, of er geen ~ntercsse bestaat om bij ons te poolen. Roep
al je charme , enthousiasme en overredingskracht te hulp en je zult
zien, het lukt. En cat soet ook? want we mogen in geen geval achteruit ga2d1.., B.:;denk, dat d e toto de kurk is~ waarop "ATMODES" drijft,
en jullie z~jn allemaal nodig om onze vereniging drijvend te houden.
Ook jij kunt ons daadwerkelijk helpen door je op te geven als vaste
of 2:'8Servs pooJmec1.ewe::cks ter .--Vooral ·d e eersië weken zitten we door
vak2n tj_es van onze medewerksters te springen om ·hulp. Je_ kunt je bij
mij opgevon ".
Namens de Totocommissie,
. ~ïl van Opzeeland.

CmrrPET IT-IE-NIEUWS
···-·-·------..
OFFICIELE STAfüJEN COMPEr:tITIE KNAU
_27 AUGUSTUS 3e COMPETITIE
-S2g itta
1 B5)0pnf-o---DE
JONKIES DOEN HET BEST!
2. A.D.A.
17394 pnt.
3. Memphis
17311 pnt.
Bekijk het lijstje eens gtied, een
4. De Bataven
16866 pnt.
6e plaats met slechts een gering
5 A.V. Rotterdam
16815 pnt.
aantal punten achterstand op 4 en
§~_!!~Q~~ê ___________ 1§11ê_E9~~5. Op de 7e plaats echter, 750 pnt.
minder:
staat een vechtlusig DEM
7. D.E.M.
15968 pnt.
te
dringen
o~ ATMODES naar de 7e
8. Ciko .'.66
1536-8' p.rit,.
plaats
te
wippen.
Maar als de ges. Unitas
15322 pnt.
schiedenis
van
"ATMODES"
zich her10 G.A.C.
14791 pnt.
haalt) de 1e competitiewedstrijd
hebben we'~ltijd pech, de tweede
gaa:.t wat beter~ maar met de derde slaan we· onze slag, dan moeten 4 en
5 nog oppassen ' ' '
DAAROI1 WEDSTRIJDATLETES, werk naar deze dag toe~ train voor zover
je niet met vakantie bent, regelmatig, zodat we met een goed getrainde, frisse ploeg naar ROTTERDAJVI tijgen ! ! !

--

-r.

' 5

Van groot belang is het, dat een enthousiaste schare supporters onze
meisjes begeleidt. Het zal niet de eerste keer zijn, dat onze mensen op de tribune de atletes tot grote daden inspireren. We gaan
daarom met een bus op stap. Een hele bus speciaal voor "ATMODES".
Supporters geef je op, voor siechts f 3,50 kun je deze grote slag
meemaken.
Verzamelen Kennemerplein (achterkant station) We vertrekken precies
om
Hieronder volgt de voorlopige ploegopstelling:
80 m. hqrden
100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
Kogelstoten
Discuswerpen
Speerwerpen
Hoogspringe l1
4 x 100 m.
4 x 100 m. re s.

- M. Sterk - M~ Tacomp - A. Warnas·c
M.Sterk ~ D.Kamphuis - G.Moerbeek
- I.Jongert - H.v.Giffen - E.v.Thiel
- A.Honkoop - H.v.Giffen - I.Jongert
- A.Warnas - ~.v.Thiel - J.Zwan~nburg
G.Hoenderdos
A.Honkóop - G.Versterre
- G.Hoenderdos - J.Zwanenburg - A.Jonker
- G.Versterre - M.Tromp - I.Jongert
- M.Krammer - C.Veldt - G.Moerbeek
- M.K~ammer - D.Kamphuis - A.Honkoop - M.Sterk
- I.Jongert - M.Tromp - H.v.Giffen - E.v.Thiel G.Moerbeek.
Onze tegenstandsters ztillen ziJn:
AVR, Memphis, Sagitta en ADA,
VEEL SUCCES,
WIL.

\. (~/ .f
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30+

30+

30+

Het l~gt in dde t:iedoeling om bij voldoende an~mo d~z~ winter te starten met een
~~o· S!J.;.~ ::i~ "~~t'~ ·L.n·.(_ ··. _ __.,-;~~; lBLIIî~J.~-training voor gehuwde dam~s. Deze
?P; ;_ -;!.. :<)""· . " ·
· ,,~ ·· ,1 ,,~t:'~ 'i/' " training heeft tot doel al Uw spieren
~
1 e kk er 1 os te. maken, ; proberen ( in•
~ -;-> ' f•i
'
:ri ~-'~~(f n .'"ii . eens
'· '1·.".· , li j/<';" .
. ·fi' ·4;
.Jl J,
'\(~~\
....., ·'' ~'\iien U ze hebt) de vetkusàèntj es weg
i q -J,t,
:;;n.~.i('.
;x,o-it"ll ,\
r ·~'l .
·
·
111 "" àfM;~~,:l?,S:;f'$":~ '.~;:;~tÄ · -, te werken, Uw condi t~e op te voeren en
)
4?~;k~;,;~;J.;:'"
<-~..,<>\:':04l'1@~
-: ~'-1~2~•>ê:.i'.
-i' \ ~Ij\l gewoon eens een uurtJe lekker te ontspan·. \ ·i\1 -6."J.~""~~~
'
,.
'.h ·1·~
\
,i . 1'!"·"!·_"1· ··"" . ·.;.-."'.,,,--~ · '."~v
/,/.. ·.~ nen.
:
·
1
::i ~\P·1 f. \~~} , ~'!ii'.'~)~_JJ~~:'-~~~J~(Î;~.;.. f~ Er_i wanneer ik U vertel, d~t deze trai.
<~fl;'\i-:7!/.·:/· 1i;ft. fl '.f)
·"1.{)).,r{< J~. ~0..
.
~\:!-1~1
~
.
~
:e~~
'
.
'
~
}
-,,
ning gehouden wordt op heu C.I.O.S., dat
"~\j~\~'t;\t, ) 1.· ;..,\'~~1......J _..l \Y:_~fi\ ~ t~t prachtige b1:'ok natuur, wa~~, wij bevoor~:- ..::rr U .· Y\\ ~ 1 1 ~)1 r ''file ·y\,\IJ_,..,J . rechte mensJes de kans kriJgen om te ·.
- "
r:!_/'.r ij_
trainen, dat die training gehouden wordt
onder deskundige leiding - onze coach Gerard Kamp is enthousiast
v66~ en heeft toegezegd de leiding op zich te willen nemen - dan
kan het niet _anders of het moet een succes worden~ Wel zouden wij
de sportkeuring .yerplicht willen stellen. Sl echts, .. wanneer U gekeurd
bent, weet U zekerJ dat deze training U geen Bchade ~an berokkenen
Overigens? als U vic:. 11 ATMODES 11 gekeurd wordt, kost. het U slechts
f 4,-- en een uurtje tijd.
6
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De training vanrrt
aan in. de eerste. week van
Ólçto ber,
hoogstwaarschijr>
0
.
.
.
lijk -op dinsdag-of ·donderdagmj_ddag van 2 tot 3 uur , uiteraard
hangt een en ander van Gerard af. \'lilt U zich opgeven of inlichtin···
gen, U kunt bellen 83295, na aiigustus 44701; of schrijven, of persoonlijk lrnmen naar Mevr. W.H.: :van Opzeeland-de Vos i Leidsevaart
502zw., Haarlem en dinsdags-en vrijdagsavonds van half achttot half
negen op het Pim Mulier Sportpark.
Ik verwacht niet alleen alle pi ttige moeders van "ATNODINNEN", docl1
vooral ooL ouè. groen/witters zijn --.T an harte ~·relkom,
Namens het Bestuur~
~.H.

30+

30+

30+

30+

30+

30+

30+

30+ , 30+

van
30+

Opze~land-de

30+ _ 30+

30+

Vos.
_30+

Dames, verkommer dez e winte:r nie t bij ·ë:_e ::Zachel o-f t.v,,
maar doe aan de bu:i,ten-training vooin gehuwde dames mee ! •

VAN HET WE'.DSTRI,TDFHONT

yv e d s tri j d ~~gen da.::..
6 Augustus
6 Augustus ; rei
12-13 Augustus _
20 Augustus
20 Augustus
27 Augustus
9 September
10 Se ptembe1·
10 Sept'ember
17 Septem'oer

. .
.
Frankrijd - Nedo rland
Senio:renwedstri jd - .'l..msterdam/Oolcneer
NedBrlandse kampioeoschappen - Rotterdam
Nederland - Roemeni~
·sBniorenwedstrijd - Beverwijk
COMPETITIEW.EDSTRIJD. DAMES -- ROTTERDAM
Jeugdcompetitie C/D - Beverwijk
Finale P.J. Beker
Jeugdwedstrij d A/B - Zaandam
Noordhollandse kampieenschappen A/B - Amsterdai~/
Ookmeer "

Nieuwe clubre c ords :·· Dames.

2·n1cd -- Beverwijk ----r1ieke Sterk 80 m. horde:l.
î 7 Juni_ - F:techen

16

f!E? i

~Uli

Dres~an

-

ê,_;L~ 8 ·- ~~-

3 I :'iè::i_ -' 1:a2rlem
18 Ju1i.:7
Leid en
21 Juni - Haarlem

Mei §.,i~~--~

25

Jun~ : ~

26
21
16
14

Hei· :..:.

Ams terdam

A:c.1s ~cerdam

J uni - Haarlem
Juli
Beverwijk
Juni - Haarlem

11.2sec.
Mieke Sterk 80 m, horde n 11,1 sec.
Greet Versterre 49.58 m. Sp eerwe rpen (47.47 E.:

Ine Jongert 8.70 m. Kogelstoten 4 kg.
Elma vah Thiel 2. 40.6 800 m.
Elma van Thiel 64.9 - 400 m.
Baltien 'l,d,Ree
Ijoes Vi sser
Loes Visser
' Loes 7isse:!:'
Locs Visser

1 • 5 3 o 7 - 600 m.
m, Verspringen
- 5.0 4 m. Verspringeri
5.20 ~. Verspringen
- 1 3. - sec. 100 m.

- 5.--

Loes Vissë:r -·
12-.s ·sec. 100 Ih~
- Andrea Regoor.
- 13.- sec. 100 m.
- D.Kamphuis, M.Krammer
A.Regoor, L.Visser 51.- sec. 4 x 100 m.A/B.
- T.Wi~se
- 1.54.3 - 600 m. (Meisjes C)

16 Juli ~ - Beverwijk
14 Juni - Haarlem
2 Juli - Amsterdam
24 Juni - Amsterdam

1e JEUGDCOMPETITIEWEDSTRIJD - HAARLEM 6 mei.
,--·

Met een licht "gehavende" ploeg wegens afwezigheid van José Voorma
(voetblessure) en Yolande Rus~ler, betraden we het wel zeer natte
strijdperk om daar onze huid zo duur mogelijk te verkopen. Wel, ik
moet zeggen, dat het de meesten van jullie zeer goed gelukten~ een
enkele uitgezonderd . . Maar echt te7reden, , nee·. Het valt me elke keer
weer op, alle aanwijzingen ten spijt, hoe weinig er ingelopen wor9:_.!
§ll__hoe onge_cqnceµtre~f.S . men_ aàq_een num~ei~_pegint. Meisjes, dit
kost je tienden van seconden ec evenveel centimeters ! ! Het kan er
bij mij nl. niet in om maar eens een voorbeeld te noemen, dat als
je in de baan klaar staat om het estafette-stokje over te nemen,
n.b. van je eigen clubgenote nog wel, eenvoudig deze in het geheel
niet ziet aankomen ! ! ! Toch gebeurde dit, nietwaar Ch ... Goed, zand
erover. Over het geheel genomen ben ik toch wel in mijn nopjes met
de daar jullie behaalde resultaten.
Bij de C-meisjes was Thea Sn~llens topscorer en wel met 1381 pnt,
en · dat zonder .serieuze .traihing _·LL. _Als goede twaede kwam Nora
Wi tmans uit de bus met een totaal van 1361 pnt. "Moppie" Gij ten-beek en Marion Pieters kunnen het nog een heel eind schoppen, mits
jullie zich meer willen geven op de training. De zv-rakste nummers
waren kogelstoten en verspringen. Hier zull~n we gezamenlijk ~~~
andering_ in gaan brengen. De enige opmerking is, dat het jullie.
alleen nog ontbreekt aan wedstrijd-ervaring, een enkele uitgezonderd. Maar dit zal binnenkort wel v.eranderd zijn.

Ik zou wille~ basluit e2 mot de oproep tot alle C en D-meisjes om
zo regelmatig mogelijk naar de trainifig te k~men.
Hi eronder volgen de uitslagen, die voor de punten ip aanmerking
kwa men (De beste 2 op elk nummer):
toe~

D-meisjès
'G:-vlsser
JLSmi ts ·
A. Smits ·.
R.Lagerwaard
I.Querido
R,Lagerwaarê.
G"Vj_ssèr ·
I.Querido
4 x 60 m.
3e Totaal

60
9. 1 sec.
60 m.
9o3
hoog
Î • 20 m,
·1. 10
hoog_
kogel
8.08 m.
kogel
5,73 m.
ver
3.92 m.
ver
3.68 m.
36.7 SGC o
m~

.

720
700
644
597
683
544
584
536
1420
6428

C-meisjes
pnt. T.Snellens
pnt .. T.Wisse
pnt. N.Witmans
T.Snellens
"Il E.Boesekool
" T.Gijtenbeek
T.Gijtenbeek
" L.Meyer
Il
2nt. 4 x ~o m.
4e Totaal
"

60 m. 9.2
60m. · 9.2·
hoog 1.25
ho pg . 1. 25
kogel 7. 58
kogel 7.50
ver
3.86
ver
3 . 51
37.8

Hans Vlottes.
8

710
7 Î (;

67·:
67 'i
651~

650
572
50~

_}::?_ ~'--

100 m.

PROMOTIES
H.v.Giffen
G.Moerbeek
E.v.T:µiel
I.Jongert
M. Tromp
A.Honkoop

c-13.5·

200 m.
(;-28.5 .
c .'"'.'.2s.6
c .";'.28. 1
C.::;28. 2

80 m.H.

hoog

C-13.8
B-13.-

C-1.35

kogel

. speer

C-30.09
B-10.74

17 MEI INSTUIFVVEDSTRIJD - AMSTERDAM
200 m. Dames
1. I.Jongert
3.E.v.Thiel
4 H.v.Giffen
G" Moerbeek . ·

28.3 sec. .NPR
28.6 "
. ·"
28.5 "
28 ._6 "

80 m. Horden D
3 I.Jongert
Hoogs pr. D.
1 G.Moerbeëk
SpeerwerEen A
1 G.Versterre

13.8 sec.
1 • 35

m.

45.78 m.

21 MEI VIJFKAMP - BEVERWIJK
Nieuw clubrecord M. Sterk 80 m. ho:rden 1-1.2 sec.
Dames
3 M. Sterk

Punten
4392

80m.h.
11 . 2

Meisies A
3 I.Jongert
5 M. Tromp

3375
3153

1 3 . 1 NPR 27.8 NPR 4.66
13.5 NPR ~9.8
4o49

200 m.
25.6

Ver
5.66

hoog
1.50
1 • 35
1 . 35

kogel
10.59
8.53 NPR
8.63 NPR

-----------21 MEI A/B \IIBD STRIJDEN - OOKMEER
Kogelst. A 4 kg.
7 C.Veldt
8 1.v.d.Eem

7.69 m.
7.60 NPR

Kogelst. ·B 3 kg.
2 J.Mooyen

9 .19 m.

Discusw. M.A.
2 C.Veldt
4 L.v.d.Eem

26.39 m. NPR
21 • 1 0

600 m. M.B.
6 R.Wijnoogst
7 B.v.d.Ree

100 m. M.B .
1 A.Regoor
8 T.v.Voorst
J.Moo yen
W.Divend.al
T.Rijllroek '
Hoogspr. M.B.
4 B.v.d~ Ree
w.~ivénd a l

T.v.VóorRt
A.Regöor
T.Rijbroek
R. v.Ji j noo gst

2.00.6
2.01.6

100 m. M.A.

6 M.Krammer
G.Moerbeek

13.8 sec.
13.8

9

1 3 . 4 sec .
14. 5
14.5
14. 5
15. 1

1.30 NPR
1 • 25
1.25
1 • 20 .
1 : 11
1. 11

NE.1

Verspring~h M.A~

2 M.Krammer
5 G.Moerbè-ek ··
7 B.Südmeier

.4 x 100 m. Atmodes I - 53.3 sec.
Andi-.ea.
.·..
' .
'
'
·-· -4 - ~: :i ·?---- -----~" .. :.::~ 4- ·x ·100-- m ~ At-mode·s II - 55. 8 sec •
. _)~54
· -~ ~ - - ~-~ Bep, Wil, Jos, Roelie.
--

..

4--:"BO --fü ~

· · · ·· ·Mieice · · ··0-oby·-- · Gusta
-\

'

'

' ;.
•••••• -M -- ·· -

"
" · •o

,
• • -• • · -

-

· - · ·· - ·

••.. • • ._ ,

28 MEI COMPETITIE HOOFDKLASSE DAMES - HEERLEN
We hadden ons verheugd om op de snelle baan van Sittard formidabele :
prestaties te maken, maar helaas moesten we te elfder ure naar een
klein rommelig 340 m. baantje met bar--slechte accommodatie. Voor de
organisatrice Unitas was dit nog ~eel erger, maar zij hebben alles
in het werk gesteld om dit zo goe1 mogelijk op te vangen, wat hen
ten dele is gelukt.
Over de resultaten waren we niet Ontevreden, want we scoorden 16.041
punten en dit bet'ekende een 2é 'plaats achter ADA met 17. 394 punten
vóór AV.Rotterdam 15.714· - Unitás Gele;en · rJ5.322 pnt. - Ciko Arnhem
14.758 pnt.
1e 80 m. horden in 11.5 sec.
2e 100 m.
:.n 12.2 "
5 e 80 m- hora:êr.c ::.n -13 ~- ;.;;; · · H - · · - ·
Marga Tromp
7e Speerwerpen .
30 .09 m.
6e K()g eistoten
10.74 rri.
Ans Honkoop
62. 1
. 5e 400 'm.
Greet Hoenderdos 9e Kogel~toten 9.92
Discuswerpe1 31.82
Gus t'"a Moerbeek Be 100 m._
13.5 NPR
l2e -Hóog,springen
1. 20
Hannelies v.
Giffen
.6e 400 m.
63. 2 NPR
Be 200 m.
28.1.43
Mieke Krammer 4e Hoogspringen
1Oe Verspringen .. '. ...:. . 4. 31
7e 200 m~ ·
27.9
Ine Jongert
8/9 Versp~ingen
4.47
Greet Versterre 2e Speerwerpen
41 • 21
Anneke ' Warnas 9e 800 m~
2. 36. 7 NPR
Elma v.Thiel
11e 800 m.
2.43.4
Janny Zwanenb. 3e Discuswerpen
33.50
4 x 100 m.
I 2e Miek~ Kr. - Ine - Ans - · Mieke
. Sterk t9.8
II Res.pl. Gusta - Marga - Elma Hannelie_ê
~) •. 6

Mieke Sterk

--""";'----- - ---. ~

10

- 963 pnt.
- 900
759
NPR
- 679
NPR
..,. 767
-730
707
- 695 '
- 649
- 532
689
688
- 756
- 574
6.95
616

- 877
- 702
636
- 731
1696

31 MEI NATIONALE WEDSTRIJDEN - PIM MULIER SPOR',rPARK
Nieuw B meisjes record verspringen Loes Visser.
200 m. M.A~
Kogelstoten -M.A.
3 I.Jongert
27.9 sec.
6 I.Jongert
8. 70 m. EPR
5 E.v.Thiel
28.5 EPR
G.Moerbeek
28.6 EPR
Speerwerpen Da~es A
1 G.Versterre
43.38 m.
Versnringen M.A.
2 L.Visser
5,-- m. NCR
§) A.Regoor
4.30

3 JUNI BUSSUM
Truus van Voorst toog als enige Atmodin onder goede geleide van
haar man naar ~ussum, waar ze de ronde schijf 28.62 m. weg wierp,
hetgeen een 1e plaats opleverde in de C-klasse.

3 JUNI JEUGDCOMPÈTITIE C/D
In drie auto's van resp. de Heren -Smits ert Boesekool (deze heren
ontpopten zich ook als goede ploegleiders) eq Ria togen we naar
Ookmeer, waar onze jeugd de strijd ging aanbinden tegen maar liefs~
tien andere ploegen bij de D-meisjes, waarbij we 4e werden met
6283 pnt en dertien ploegen bij de C-meisjes, in welke groep w~ 7e
werden met 6849 pnt.
60 m. M. C.
J.Voorma
6/8
T.Wisse
14/17
T.Snellens
18/21
J.de Fonkert
29/30

8.8 sec. - 750 pnt
9.- 730 "
- ·720 "
9.1
9.8
- 650 "(D)

Kogelstoten C
17 I.Querido
7.98 - 678 pnt.
18 E.Boesenkool
7.93 - 676
29 M.v.Gijtenbeek 6.96 - 617

VersEringen C
9/10 J.Voorma 4.35
I.Querido 3 . 86
19
20/21 I1.v.Gijtenbeek 3.85

Hoogspringen C
8/11
T.Snellens
17/23 M.Pieters
24/29 T.Wisse

NPR

1.25 - 671
1.15- ..621
1 • 1 0 - 5 97

4 x 60 m.
Atmodes I 7e - 35.6 sec. - 1480 pnt. Tina - Thea - Inge - José . . . .
Ria - Marian - Majorie - Els.
Atmodes II 12e-36.9 sec.
60 m. M.D.
1/4 G.Visser
1/4 A.Smits

8.9 - 740 pnt.
8.9 - 740 tl

Hoogs12ringen D
1 . ·15 - 621 pnt.
A.Smits
7/9
16/19 I.v.d.Kerkhof 1 . 05 - 572
16/19 R.Lagerwaard 1 . 05 - 572
11

Verspringen M.D.
2 G.Visser
20 J.Ruseler
22 E.Zegwaart

4.06 - 612
3,33 - 466
3,23 - 446

Kogelstoten D
8 J.Ruseler
16 R.Lagerwaard
22 J.Kaart

6.99 - 619
6. 21 - 573
5.74 - 544

4 x 60 ni,
:iftrr:-ociesI

·- 7e 38.2 sec. - 340 pnt. - Ronneke - Janet de F. Anita

Atrnodes II---10e 39.7 sec.

Margreet - Elly

Gebke
Irma Janet K •

.4 JUNI 3 DISTRICTEN· ONTMOETING - BEVERWIJK
Voor deze wedstrijd tussen Noord-Holland, Zuid-Holland en Zuid ~aren
Mieke en Greet opgesteld en de Atmodinnen haalden heel w~t puntjes
binnen vooT Noord-Holland.
Mj_eke b_e-t 24. 4 sec. notere-n·~ -op de· 200 m. , terwi j 1 de 80 m. horden
er door ging in 11.5 sec. (2e).
Greet wie~p 42.80 m. en deze afstand was ruim voldoende voor de
----~--------!lf~ ~!\:gI1EM§E _!Ç.AMPI O~NSCHAPPEN

7 - 1 4 - 21 JUl'JI

Vcor ous was de opze""'c van dit · ja~r, nl. met de~lneemsters van DEM
en Suomi; a a ntrekkelijke~ dan vorige jaren.
Mieke 3 terk werd kampioene op de 80 m. horden met 11 .3 en werd met
Lia Lo u er tevens baanrecordhoudster. Ine Jongert werd Haarlems
ka:-npi oene op de 200 m. mei;s -j es A in 27. 7 sec. Greet Versterre wierp
ond ~ r haa r . kunnen, want 40.26 m. zijn we niet m~er van haar gewend.
Lo e s Vis ser kwam met 2 tweede plaatsen heel goed uit de bus. Haar
13"- sec. op de 100 m. en 4.98 m. ver mogen er zijn. Coby Veldt werd
op het hoogspringen meisjes A met 1.40 m. kampioene, terwijl ook
haar d_j_scusworp van 27. 7~5 ~--m~ · van goed geha.l te wàs.
UIT S L~GEN: 7 Juni
.
·ac:r-m "·--horJe'n'"-:Dames
J
Kogels to ten M.A.
-T--:-I:ËfterE·---·- - - 1103 sec. J
4ê. Veldt
8.32 m. NPR
3 M.Tromp
13.3 J
7 L.v.d.Eem
7.44
8 M.Rottevee·l
7.44
200 LL Dames
9 E.v.Thiel
7.01
r:c:·v-:êrir:::"ë;--·
27.6 sec.
A"Wa:..~nao
29.4
Kogelstoten M.B.
H.Be::'.Igisch
29.9
3 J. rfooyen
9.16 m.
5 B.v.d.Ree
8. 4 3
200 m. I1LA.
6 T.Schaper
7 .'45
·T-I oJonger-f
7 G.Ineke
7. 4 ·1
27.7 sec.
2 G. Hoei,be.ek
28.2
8 T.v.Voorst
7.39
'f E • v T:,., i e ::i_
28.5
7.22
9 A.Regoor
5 IVI. T:-.'.'omp .
29.- v
10 T.Rijbroek
6.65
11 E.Boesenkool
6.50
Hoogspringen M.B.
13 Y.v.d.Reyden
5.38
5···w:-~j]_ vendal
1. 30 m.
6 I : "'lis s e1-->
Speerwerpen Dames
1.30
7 B,v.d,Ree
1,30
1 G.Versterre
40.26 m.
8 G .. Ineke
28. 68 v
1.30
3 M. Tromp
9 T.v.Voorst
1 • 20
24. 98 v
6 M.Sterk
12I.Wartena
1 • 15
7 J.Mooyen
24.22
1311,_ .H e(:;oo~'.'
i . 10
8 G.Hoenderdos
23.84
12
n

Vervolg Speerwerpen Dames
23.40 m.
9 I.Jongert
10 J.Zwanenburg
23.28
12 C.Veldt
22.13

"

14L.v.d.Eem
16T.v.Hoven
20T.v.Voorst

14 Juni
600 m. M.B.
4 G.Ineke
5 T.Rijbroek

1.55.1.55.1

800 m. Dames
3 A.Warnas ,
4 J.Zwanenburg

2.41.4
2. 54. 7 NPR

21 JUNI
100 m. M.B.
2 L.Visser
W.Divendal
T.v.Voorst
G.Ineke
J.Mooyen
I.Wartena
T.Rijbroek

13.2 sec.
14.3
14.8
14.8

Dfüscuswerpen M.A.
3 C.Veldt
5 I.Jongert
7 E.v.Thiel

27.29 ., m.
24.57
21 .60

100 m. Dames
5 D.Kamphuis
6 M.Krammer
H.Betgisch

13.2
13.2

100 . m. M.A.
2 L.Visser
3 A.Regoor
_:r.Jongert
.ó.v.Thiel
..b.Südmeier

13.13.13.1
1.3. 7
14.2 ·- ·

Verspringen M.B.
2 L.Visser
4 J.Mooyen
5 B.v.d.Ree
8 G.Ineke
9 !.Wartena
10 J.Voorma
12 T.Schaper
13 W.Divendal
16 T.v.Voorst
17 T .Rijbroek.

Vers pringen M.B.
2 L.Visser
5 M.Krammer
6 D.Kamphuis
10A.Regoor
14R.Wijnoogst
Verspring~n Dames
8 H.Bergisch
Kogelstoten Dames
3 G.Hoenderdos
· · 7 A. Warnas
8 T.v.Hoven

14.8

15.15.3

4.98 m.
4.63
4.50
4.14
3.41
3.99 m.
1d.59 m.
7.39
6.81

400 m. Dames
3 E.;v.Thîel
4 'H.Bergisch
5 A.Warnas

64.9 sec.
65,8
66.2

Hoogspringen M.A.
1 C.Veldt
5/6 M.Tromp
7 B.Südmeier

1.40 m.NPR
1.30
1 • 25

Discuswerpen ·Dames
2 G.Hoenderdos
4 J.Zwanenburg
5 C.Veldt
8 T.v.Hoven
11 L.v.d.Eem

13-9

20.72 m.
18.43
16.34

. 33. 73 m.
29.39
27.75 NPR
25.83 ! !
21. 44

7 JUNI - ARNHEM

100 m. Dames .
1 A.Honkoop .

5. 04 m. NGR
4.76
NPR
4.71
NPR

4.5e

4.43
4.40
4.39
4.35
4. 21 3.85

~00

m. ~ames
A.Hon oop

BPR
NPR

13

13.1 sec.
62.1 sec. ! !

î 0 JLJNÏ '"DE GOUDEN SPIKE"

..!.

LEIDEN

--~---~~· ~-~
· ~-.-~~~~-

Mieke Sterk was op deze wedstrijd de enige Atmodes-vertegenwoordigste:c"
Ze finishte op 0,1 sec. achter Truus Hennipman als 2e in 11.8 sec.!,
terwijl zij het verspringen voor haar rekening n&m met da goede
sproDg van 5.67 m.

11 . JU1H
- AT1S TERDAi'1
.
.
------·------------...

wärna_s_____

100. m. Dames D
3A,

.Hoppi;sJ2ringe n Dames C /D
) C.Veldt
1.35 ffio
7 A.Warnas
1.30 m.

13.5 sec.

Kogelstoten C/D

·x--·
rr-:;i - ··y ~')"'.'.· ~· - - -- ··,
\.J " v 8 __ . . . v

8.11 m.

,~

18 JUNI 2e COMPE.TITIEWEDSTRIJD DAMES

LEIDEN

Op c,eze cotnpeti tiedag ging de strijd tussen ADA - Sagi tta - Uni tas "De Bataven en onze vereniging. Wij klasseerden ons me~ - 16.7t8 pnt;
als derde achter Sagitta -en De Bataven en ~ijzelden daarmee ons
puntenaantal met 677 pnt. op.·

Mieke zorgde voor een vracht punten op- de 80 m. horden in 11 .2
en :..:de 100 ·rn. in 11.7 sec. Heel goed deed ook Marga het~ door 12.7
op de horden te laten noteren. De 60.9 van Ans bewees, dat zij
op de 400 m. haar baant{j.e nog kan meedraaien. De 2 I{lih•AO .. 6 van
Elma bracht -6ok puntenwinst. Al met al waren de prestaties over
he t algemeen van beter gehalte dan de vorige keer en als we de
27e augustus dezelfde mentaliteit tonen, dan kunnen we önze plaats
voer ds finale veiligstellen.
pn t .
796 . NPR

i 1-. 2 ·- î 0: 1

12.7 100

'21.

·2-FC.ffter k

11 . 7 - î 01 2

9 ]) . ~ZamphlL~S

13. 1

7?J:.

~. oo mo
·i}/ 5-··Jr:-Hon~;:o op

60. 9 ..

776

6 }i . . --:7

" C:-··~ . f

f

:=)

n

71_5

27,4 27.7 -

732.
709-

2.40.6

664

P"f:..~s._u S':{.§2:~~E. .

4 G.Hoenderd.os
5 J_.Zwanenburg

'.34.40 - 750
34.10 - 743

_!iQ_ogspringe~

·-

2 M.Krammer
5 C.Veldt

1. 45 - 780
_1.40 . 72J

Verspring-en

5 11.Kra:mmer

8 D.1Camphuis

NPR

Kogelstoten
·5a-:Hoende1"dos
7 A.Honkoop

4.78 - 697
4. 71 - 679
10.06 - 717
9.74 .. 694

SpeerwE?_~~g

1 G.Versterre
8 M.Tromp

2 • 43 • 7 - 6"3 2

14

4 1 • 60 - 883

26.64 - 6.10

4 x 100 m. I - Dina - Ine - Ans ~ Mieke 4e in 50.- sec.
II - Gusta - Elm~: .;... flanneJ:i·e-s
Marga 3e in 52. 2 sec.
Bijnummer 600 m. M.B.
4 G~Ineke
1.56.4
5 R.Wijnoogst 1.58.5.

24 JUNI C/D WEDSTRIJDEN - AMSTERDAM
60 m. M.D.
A. Smits
E.Zegwaart
I.v.d.Kerkhof
R.Lagerwaard
M.v.Norden

,); 9-5
·9. 6
if 10.2

Hoogspringen M.D.
3 A.Smits
14 I.v.d.Kerkhof
15 E. Zegwaard-

" 1.30 m.
.,/- 1 • 05
.-1 .. 1.05

Kogelstoten M. C.
11 E.Boesenkoo.l

·y
'I

80 m. :.M~C. ·
::P J.Voorma

9.- sec.

9•2

8.09 m.

600 m. JVf. C.
3 T. Wiss-- e-

"

A

.J 1 1 . 1 se c . NPR
. J 1.54.3
keurig clubrecord

Kogel.storen M.D.
17 J.Kaart
20 R.Lagerwaard
24 ·M .Breeuwer
25 M.v.Norden

/ 6.32 m.
J 5. 83
o/ 5. 27
/ 5. 24

Hoogspringen M.C.
20 J.VoormQ.
24 T.Wissè

{ 1 .20 m.
) 1 • 15

"-•

_?5 JUNI 2e COMPETITIEWEDSTRIJD A/B MEISJES - A'DAM

We gingen al met een bezwaard gen~ed naar deze wedstrijd. Zonder
Loes en Ine redden we het nooit. En helaas 1 we hebben het niet gehaald. Het scheelde ons zeker 1400 punten . en dat betekende het verlies van een finaleplaats. We staan nu totaal 7e en slechts de eerste zes komen in de final.e . Jammer, we hebben goed gevochten, maar
het mocht nièt zo ziin. De eindstand is nu: 1 Sagitta 14.714 2 ADA 14.683 ' - 3 De Spartaan 14.464 - 4 DEM 14.193 ~ 5 De Bataven
14.190 - 6 De Keien 13.332 ~ 7 ATMODES 13.100 - 8 Zaa nland 13.053 9 TION 12.930 - 10 AV'26 12~930 - 11 Brunhilde 9561 pnt.
80 m. horden A.
100 m. B.
4 M.Tromp
13.- 759 pnt.
10/11 W.Divendal
14.3 - 518
14 A.Regoor
17.4 - 363
12 G.Ineke
14.5 - 488
( gevailen)
800 m. A
100 m. A.
E.v.Thiel
8
2.43.3 - 636
13.3 - 685 pnt
5 D.Kamphuis
8 M. Krammer
13.6 - 632
600 m. B
6
B.v.d.Ree
1.53.7 - 557
Speerwerpen A/B
G.Ineke
- 521
1.55.7
8/9
'b J .rfooyen
25.50 - 586
24.82 - 548 .
9 M. Tromp
DiscuswerEen A/B
N.PR
28.75 - 627
5 C.Veldt
Verspringen A/B
8
E.v.Thiel
24. 91 - 536
5. 13 - 784 NPR
5 D.Kamphuis
8 G.Moerbeek
4.91 - 729 NPR
15

Hoogspringen A/B
2 M.Krammer
12 G.Ineke

Kogelstoten A
13 C.Veldt
-14 .. L. v. d .Eem

1.50 - 836 pnt
1.35 - 660

8.09 - 564
7.90 - 548

4 x 100 m. I Gusta - Narga - Mieke - Dina 3e in 51.8 sec. 1499 pnt.
II'. Coby -_-- G~ny - Wil . - E.l ma 2e in 54. ? sec.

; ·'

·. 25 JUNI DISTRICTSKAMPIOENSCHÁFPEN

Speerwerpen Dames
1 G.Versterre

J

HAARLEM

J
80 m. Horden
_2 M.Sterk 1f.6 s ec.

42.76.

200 m.
TJiif":"Sterk 24.8.

I
~

. 28 JUNI INSTUIFVVED"STB.IJDEN - AMSTERDAM
Discuswerpen Dames D
2 C.Veldt
.26.68 Ill..!.:~ ·..
.,

~{~~us~erpen' Dames C

4 T.v.Voorst
:J _"_ '._ B.M.
J.Zwanenhurg
.i_:_

\

B.M. G.Hoenderdos

.

32.25

j

'·-- .... ·- -:------ ·------ -·

.. "

\· ' •

17

25.70 m• ..J1,)

~ 33.92

" ___

JU1~I

'

·. <>

~

- --FRECl[RN. ..

Nieuw clubrecord 80 m• . horden- M, Sterk 11. 1 sec.· Gefeliciteerd Mieke
me.:t deze -mooie pres·t~{ie. f · · --- · --} ·
2ÖO _ m. ~- _24 .·5. .·.sec.
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JULI NED. ESTAFET 'rE KAMPIOEN SCHAPPEN - AMSTERDAM
Nieuw clubrecord .--4- x 100 m.

M.A~

--

Dina - .Loes .- Anä.reàefr. Mie'kE;._viÊfrden op qeze w~ds t rijd keurige 4e
in 51. - sec., hetgeen een niE;uw clubrecord bet~kendeJ. Gefeliciteerd
meisjes !

-----,--------1

.JULI C/D WEDSTRijDEN

60 m. J) .,
M.v.Norden

.

•.

1 o . 5 -sË3c •

T.VJisse

Hoogspringen C
8 T.Wisse

11.3
11 • 7

BEVERWIJK
Verspringen C
3 N.Witmans
8 J.Voorma

. ./

xr

80 m. C

4 J.Voorma

.!.

yerspringen D
5 J.Huseler
15 M.v.Norden
16 M.Breeuwer
21 Lov.Weert

sec.

1 • 25 m.

16

4.69 m.-J
4.08 v

j

3.61
3.20
3. 1 9
2. 94

m • ./

J
il

··

4 x 80 m. M.C.
) Atmoc1es

4 x 60 m. M.D.
3 Atmodes

--4 5--;-9 s e c--.-

-- _)ö • (j

i:::i \j v

•

.'

------------

8-9· JULI NED.JEUGDKAMPIOENSCHA::i?PEN - HAARLEM
Een bronzen plak voor Mieke krammer 6~h~t hoogspringen, maar ook
de 5e plaats op de 100 m. B van Loes Visser in het sterke loopstersveld is een vermelding waard. Trouwens Anµrea weet ook wat vechten
is. De 12. 6 van : Dina mag ook zeker extra --genoe-md worden. Ook Coby
werpt elke wedstrijd weer verder, nu 28.12 m. ! Leuke prestaties,
meisjes ! _:______ _
- · ·· ·- - ·- - - 100 m. M.A.

Discuswerpen M.A.
J 12. 6 sec. NPR -· --- - ll-- G"Veldt
J 28. 12 m. NF'R
M.Krammer
"' 13. 5
, Hoogspringen M.A.
80 m. horden M.A,
-- - 1/ 1,45 m.
- 3- - M.Kr-ammer
1.Jongert
J 12.8 sec. NPR
10 C.Veldt
J 1. 35
J'.5~aI!1phuis

J Vers12ringen

Vers12ringen M.A. l
14 D.KaI!l~huis
J 4.74 m.

80

Do

M.B.

·5 L~ Vfsser

J 10.7 sec.

200 m. M.A.
r:"'Jongert

.J 27.4sec.

M.B.

L.Visser

Speerwer12en M.B.
J .Mo6yen

J 5 .01

m.

.J 25.47 m.

16 JULI A/B WEDSTRIJDEN - BEVERWIJK
Nieuwe clubrecords Loes Visser 100 m. B 12~8 seco
Verspr.B 5.20 m.
Ja, goed,windstil weer, dat is eerste vereiste OI!l prestaties te
ma ken en die werden dan ook gemaakt door onze meisjes. Want buiten
Loes zagen we ook r1ieke Krammer -goed op dreef op de 200 m. in 26. 8
sec. Ook de 13.- sec_ v:a.n ,Andrea m~g e-r zijn.
100 m. M.B. _
1
Verspringen M.B.
r
2 1.Visser
12.8 sec. VNCR
2 L.Visser
5. 20 m." NCR
3 A.Regoor
13.- v
9 G.Ineke
4.21 ..;
13 A.Regoor
4.05 v
§_peerwer2en M.A.
2 I.Jongert
27.24 m. ,)
rt5o~spfingen M.A.
1 M.Krammer
1.40 m,
m.
M.A.
200
- 3 G .Yeldt
1.35 I
26.8 sec. ~
4 M. Krammer
27. 1 "
4 x 100 m. 3e in 52.8 sec.
5 I.Jongert
Ine
Mieke - Andrea - Loes.
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12e Jaargang no. 730
VAN DE VOORZITSTER
Redactie-adres~

L.vod.Vosse,
Garenkokersk~

34?

Haarlem.

Clubartsg
N.AoO.v.d.HoevenWegener Sleeswijk

Tekeningeni
P.Grootveld.Heemskerk.

Postrekeningg
207689 t.n.v.
Penningm.van
"AT:J:ODSS",
Lei dsovaart
Haarlem.

Dit jaar 9 helaas 9 heeft onze damesploeg het niet kunnen rea"
den om door te dringen tot do finale om het clubkampioenschap van Nederland. Het verschil met onze naaste concurrent
DEM was slechts 23 punten 9 terwijl het puntenaantal van
Unitas, die na onze ploeg eindigde 9 wel 1000 bedroeg. In
de eerste gelederen was het echt vechten voor een finaleplaats o Jammer 9 maar we hebben ons best gedaan. Aangezien
Ans ons volgend jaar gaat verlaten, zullen wij het ook dan
niet gemakkelijk krijgen 9 ook al omdat onze jeugdige talenten nog te jong zullen zijn voor de damesploeg. Voor de
toekomst zijn we echter optimistisch 9 want onder onze jeugd
schuilen diverse rasatleotjes met prestaties 9 die beloften
inhouden voor de toekomst.
De Nederlandse kampioenschappen.
Twee deelneemsters nL Greet en Mieke. Twee kampioenschappen resp. op speer en hordeno Daarbij voor Wtieke nog een
prachti~e tweede plaats op de 400 mo en een vierde plaats
op de 100 m. Proficiat dames !
Mieke, die nu ervaartwat serieuze training vermag, heeft
zich door hanr prestnties ernstig kandidaat gesteld voor
de Olympische Spelen te Mexico in 1968.
Op de laatste competitiewedstrijd draaide zij een sublieme
400 m. in 55 sec. en versloeg Hilde Slaman.
Ook tijdens de vijfkamp België-Groot Britannië-Nederland te
Luik liet zij zien, dat zij in topvorm steekt, want haar
4506 punten betekcmen een verbetering van het reeds scherp
staande clubrecord van Ellen Ort met 8 punten. Prachtig
Mieke.
Het wedstrijdseizoen is weer achter de rug. We beginnen
in oktober weer ·cc 'verken aan onze conditie voor het volgende jaar. Ik reken op een grote opkomst, veel nieuwe
leden en ik wens jullie allen een fijne wintertraining
toe.
Ria Ineke-de Vos.
2

HET SECRETARIAAT MELDT:
NIEUWE LEDEN:
Arda Aigra
Donny Post
He-tty Hartog
Ineke Hollander
Msi,rj_na Muller

31.5.53
24.9.54
9.1.49
4.7.53

Yvonne van Deursen
Elly in 't Veld
Willy de Vries
Rita Wapstra
Martina Wernas

16'. 9-.53

8. 7·~· 52

8.6.54
8.11.52
27. 10. 56

B:SDAJ'TKT.:
Ao'!J'.'.icéou-Hartman - V .Erdsdieck - D.Bultman - A.Libbenga ,... H.OtteT.Beyen - A.Koning - T.Sommer - J.v.d.Vosse - A.Honkoop-Pennarts I. v •.d .Kerkhof.
NIBm>.TE DONATRICES:

A.Üonkcop ...:.-J? er.na1~ts

-- J. v.d. Vosse-. T • Beyen •

BESTUURSSAI,~NSTELLING:

M.A.Ineke-de Vos, Mr.J.Gerritszlaan 15'. Tel:
60761.
J.Zwanenburg, J.M.Molenaarsplein 19, Heemstede.
W.H.v.Opzeel~nd-de Vos, Leidsevaart 502zw.,
Tel: 44701.
L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34.
M.Völlenga-Hessels, Julianalaan 36, Bloemendaal ,

vo·oI'zi tster
Se crote.resse
PEHrn i ng::n. esse
We dstr. secit,.
Cci-rir:.:_ s sSt.re s se

TBJil!!U~ G: ;firn Mulier Sportpark
_'._?=·-Tlj_-psdags.~l'.!-. 's-Vrijdagsavonds

We :::;t::::·ijdploeg
Jeugd ploeg

o.l.v. Gerard Kamp
o.l.v. Hr.v.Hogezand
o.l.v. Hans Vlottes

7 • 1 5 - 9 • -- uur
7.30 - 8.45 uur
7.-- - 8~15 uur.

's - Woensdagsavonds
Weds·ë"rfjdpioeg

o.l.v. Gerard Kamp

7.15 - 9.-- uur.

Ni ~ uw elingen';)loeg

AT ·rmTTIE •••.. VRIJDAG 29 SEPTEMBER LAATSTE ZOMERTRAINING .•• ATTENTIE"
AANVA.NG
Me :~:

Wil~I'ERTRAINING:

;·:··Ji_ang väi1Zondag 15 oktober a.s. CIOS-training voor alle ledeQ.
Aanwe zig zijn 9.45 uur in de Beatrixschool, Houtmanpad, waarna we
ons gezamenlijk naar het CIOS begeven. NIEMAND GAAT RECHTSTREEKS.
Er wordt getraind in 3 groepen:
Wedstrijdploeg
o.l.v. Gerard Kamp
Ni ouweling e nploeg vanaf 15 jaar o.l.v. Hr.v.Hogezand
Jeugd ploeg tot 15 jaar
o.l.v. Hans Vlottes.
He·c verheugt ons bijzonder, dat we ook dit jaar weer toestemming hebben om op dit prachtige sportcomplex onze wintertraining te houden.
Va~zelfspr e kend zijn hier enige voorwaarden aan verbonden, waarvan
de voornaa~ste zijn:
1) Niemand begeve zich alleen op het CIOS. Ben je
te laat, dan dien je naar huis terug te keren.
2) Het is ten strengste verboden bloemen en/of
planten te plukken of te beschadigen.
He t niet nakomen van deze regels kan uitsluiting ten gevolge hebben.
3
·~,

WOENSDAGAVONDTRAINING: Floraschool in het Florapark bij de
Met ingang van 18 oktober a.s. voor alle leden:
Jeugdploeg tot 15 jaar
o.l.v. Hans Vlottes
19-20
20-21
Wedstrijdploeg
o.l,vo Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg vanaf 15 j.o.l.v. Gerard Kamp
21-22

Wagenweg a
uur
uur
uur.

DONDERDAGMIDDAGTRAINING:
}1et ingarig van ".5-ö':lëtob-êi"-8:.:..8~.-Y.<2PF_J;~.Èl~·::;':,t~.~-·~ws _9_p het CIOS.
Van 14 - 15 uur o.l.v. Gerard XarnP.
Bijeenkomen v66r het hek van het ÓIOS.

PERSONALIA.
Geboren: Op 12 augustus jl aansc h·1u1vd.e J\11~HLIES, dochter van Rin2.
en Piet Bredouv-r·-Stremming L.e t levenslicht. Onzw welgemeende
felicitaties voor dit oud e rpa ar namens alle bekende Atmodinnen.
Welkom: De Heer Ineke is, na afvrezigheid van ca. 10 maanden in de
schoot der familie teruggekeerd. Van harte welkom, wij
wensen jou, Ri2 en Marjolein een prettig verlof toe.
Vertrek: Ans Honkoop-Pennarts is definitief Atmodin af. Zij blijft
echter de atletieksport trouwÎ want ze heeft zich aangemeld
als lid van het Arnhemse CIKO .
Ans, kind we zullen je missen, niet alleen op de baan 1 je
hebt voor ATMODES menig nummertje g e·wonnen~ terwijl je met
de competi tiewedstrijd e1-;. al ti j d. d e s tuwende kracht was, maar'
ook gewoon als sport v ~ie ndin ~ je h oorde zo langzamerhand
bij het "meubilair' 1 •
Dank voor het vele werk dat je eerst als lid, later als be·stuurslid voor "ATMODES" hebt verzet. Ook Gerard willen wij
in deze dank betrekken voor zijn altijd hartelijke belangstelling. Luitjes, jullie weten het, in Haarlem staan de deuren
altijd wagenwijd voor je open .
c

VAN DE PENNINGJVIEESTERESSE.
De contributie bedraagt:
Meisjes t/m 17 jaar f 3,25 per maand. (inschrijfgeld f 2,50)
Dames v/a 18 jaar f 4,50 per maand
(inschrijfgeld f 4,50),
en dient op de training of per giro -te worden voldaan. Gironummer ,
207689 t.n.vo Penningm. van Atrnodes , Leidsevaar 502zw., Haarlem.

Plicht is dat onaangename ding, dat zoveel
kost en zo weinig voldoening geeft.
4

CLUB KLEDING
A voor o~ je trainingspak
Embleem (wasbaar)
Atmodestrainingstaa
(wit met groen)

GRATIS

f 1,65
f 13,50

yooR ___ONZE DONATEURS/TRJ_CES
:s~:· s 2.)2.1 :10g di7 Grse
h eh~J<? I'.. 8Ve i~.r:-8ma akt.

donateurs, die hun bijdrage over 1967 nog niet
Toe, doet U mij een plezier en stort Uw bijdrage
.:!}:, en ~; ~: :--or.l:'.-:.?10 1' 207689 t.n.v. Penningm. van ATMODES, Leidsevaart
5 ü2z~. ~2s: l 0~ , Bij voorbaat dank .

TOTONIEUWS

~-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.TOTONIEUWS.

Nn ee n wa t s troef begin draait de toto weer op volle toeren en het
ve ~ h cug t ons b i j zonder te kunnen mededelen, dat er weer diverse
~t~ot ~ nne n eil vaders van onze leden zich hebben opgegeven om bij
ons ~c ~ o olen . Het 170e lid is geregistreerd tegen het vorig

s ci~oe n (26 a ugustus) 153 leden. Een lichte stijging dus, maar er
kunne n er no g meer bij. Het geld, weet je, dat we er mee verdienen,
h e bb 3n we zo broodnodig. Doe dus allemaal je best en werf een totodeelnemer voor je vereniging.
'):;_:. 00 Te s 0:.:·•;e :ç1oolop_
h aalsters,
Ca ~kt vc o ~ ~ u l lie hulp in de

Mieke Krammer, Tilly en Balt.tien, be.vakantietijd. Ook de Heer Nobach
Lotty), fijn dat U de toto hebt verzorgd tijdens

(c o l l2ga ~c ~
7. ;r ; E~ zi e l:t 3

L1J-:~

o

Ret aantal -G otomedewerksters is inmiddels met 2 dames vermeerderd.
8-ust a heeft de Ramplaanwijk van Coby overgenomen, terwijl . Truus
van Voo~st deze winter de Haarlem-Noord pools verzamelt. Dames, welko o in onze totogelederen.
En ? ls ar zic h nu nog ~en meisje beschikbaar stelt om te assisteren
J.:". \1J::-.·"J
oc v1ijken van Giny en Lidy kunnen we dan wat inkrimpen
~ ;>1~0 ~1r~) :, ~.·.c :: i_ t ten we op fluweel ! ! !
IlE TOTOCOMMISSIE.

GENOTEERD:
Ant;,voÖrd --van Lolke, toen hij hoorde, dat we niet in de finale
zaten: noh? wat jammer, ik had zo graag nog een keertje meege-

5

· -.

AFSCHEID DOET PIJN.
Een welbekend gezegde luidt: Er is een tijd van komen en er is een
tijd van gaan. Die tijd van komen was · "
voor mij precies 9 jaar geleden en de
tijd van gaan is nu zover.
Het is jammer genöëg anders gegaan, als
ik gedacht had met de laatste wedstrijd,
want ik had zeker verwacht nog één maal
met Atmodes uit te komen voor de P.J.
Beker, maar helaas is ons de finaleplaats ontnomen.
De vereniging CIK0'66, waar ik nu lid
van geworden ben, komt ook uit in de
hoofdklasse, dus als alles goed gaat,
kom ik volgend jaar tegen jullie uit.
Voor mij en misschien ook voor jullie
zal dat erg vreemd zijn. Het lijkt mij
erg moeilijk, want Atmodes ligt mij heel na aan het hart en dat blijft
al.":tii<! zo. Want :mochten wij nog eens verhuizen naar het westen, dan
kom ik direct weer terug.
Daarom wil ik nu vanaf deze plaats het Bestuur, trainers en Atrnodinnen bedanken voor de fijne en succesvolle verenigingsjaren, die ik
samen met U allen heb :meegemaakt. Verder wens ik het Bestuur de
kracht en sterkte toe voor het besturen van onze vereniging en voor
alle Atmodinnen en trainers heel veel succesi°'i1"de komende jaren.
Bovendien hoop ik nog wel eens iets van jullie te horen of te zien
hier in Arnhem. Ons adres is: Elzenlaan 22'' - Arnhem.
Altijd welkom ! ! !
Ans Honkoop.

BEDANKJE
Zoals jullie wel gezien zullen hebben, heeft de kop van ons clubblad een verandering ondergaan.
Aangezien het ontwerp van ons showshirt bij iedereen zo in de smaak
viel, hebben wij de Heer Grootveld gevraagd dit in de aanhef van ons
_clubblad te verwerken~ Hij heeft toen zijn artistieke brein laten
werken met dit volgens ons verrassend leuke resultaat.
Dick, namens het Bestuur vanaf deze plaats heel hartelijk dank.

VERHUIZING
Met ingang van 28 september a.s. is het adres van onze voorzitster
veranderd van Mr. Jan Gerritszlaan 15' - tel. 60761 in:
Leendert Meeszstraat 38 - Haarlem. Tel: 44134.
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DE

~UNTJES

OP DE I

De ongelooflijk lange en hete zomer is nu w.el definitief ten einde
_____
en een voorproefje van · wat te wachten
· -·- staat, hebben we reeds gehad. Een zuid·---r~westerstorm, windkracht negen teisterde
·... -i :---l---- onze kust en ons, nog ietwat bruine en aan
· :,-·.-~ zQnnewarmte gewend lichaam, daar tusseni , --j(' .~---- d o'or· wat kleine wolkbreukj es en ziet,
de
J "\ ·L
herfst was daar ! !
- · t ----Jammer, de felgekleurde mini-jurkjes ver. ~ dwijnen met een spijtig gezicht in de
-----·- ',;__
_ j'\ · ~~--- kast, de "hippe" truitjes ~ito, en n1:l- maar
~A~//;·.-~ (7f a .---.--- hopen, dat ze het volgend Jaar nog "in"

:

/· 6~~i~lll~~Lil

zijn, want stel je voor "MAXI" mode ! !

Voor de buitentraining is het trainingspak het meest ideale, daaronder een shirtje en als het kouder wordt nog een trui en maillot.
Laat die onberispelijke strakke lichtgekleurde helanca broeken
alsjeblieft thuis, je kunt er eenvoudig niet in trainen, bovendien
zijn ze veel te besmettelijk.
VERKLEDEN.
'în de Beatrixschool kun je je verkleden. Zorg er altijd voor droge
sokken, schoenen en een jack bij je te hebben, ons Hollands klimaat
is nu eenmaal verradelijk, zo vriest het en zo kan het dooien, en
wanneer je dan nat op de brommer of velocipéde naar huis moet,
word je zo stijf als een plank en ben je rijp voor een fikse verkoudheid.
IN DE ZAAL trainen we in korte broek of.maillot, daarop een truitje

~f bloesje (gympak). Hoofdzaak is, dat je je er vrij in kunt be-

wegen.
TRAIN REGELMATIG.
Ïrtdeze dynamische tijd, waarin velen slechts over weinig vriJe tijd
beschikken, moet je je zelf vaak dwingen om te gaan trainen. Maar
ge loof me, alles vlot veel beter als je eens een of twee uurtjes
kan relaxen en waar zou je je beter kunnen ontspannen dan buiten in
de vrije natuur ? Onze trainers, de Heer van Hogezand, Hans en
Gerard leiden de trainingen met plezier en schuwen geen grote ploegen, maar -en dit geldt hoofdzakelijk voor de nieuwelingenploeg wanneer je zo eens in de maand komt dan blijft je conditie niet op
pijl en wordt het steeds moeilijker de training bij te benen.
WAARSCHUWING.
De jongedames, die er de laatste tijd een gewoonte van maken (ik
noem geen namen, maar wie de schoen past) om na een of twee rondjes
lopen de kleedkamer in te duiken en niet meer boven water te komen,
- wat ze eraan vinden is mij een raadsel, ik dacht altijd, dat men
naar "ATMODES" kwam om te trainen - moeten het volgende eens goed
in hun lieflijke oortjes knopen: Op het CIOS kan dit niet. Het is
ons nl. alleen toegestaan op dit terrein te verblijven in GROEPS~
VERBAND. Trainers en bestuur zullen er streng op toezien, dat er
geen meisjes uitvallen. We hebben geen zin om voor een paar van die
"druiloren" de kans te lopen, dat onze vergunning wordt ingetrokken.
DAMES EH MEISJES, ALLEMAAL TOT 15 OKTOBER.
WIL.
7

+

30+

30+

O+

30+

30+

30+

30+

oktober starten wij met de training voor
ehuwde dames en aangezien wij er niet in
eslaagd zijn kleedruimte te vinden - CIOS
is namelijk overvol - verzoeken wij U vriendelijk in trainingspak of lange broek en
trui of jack te komen. De kledingsstukken,
die U kwijt wilt, deponeren we in de aanwezige auto's.
Wilt U gekeurd worden, dan zo snel mogelijk
een kaartje naar onderstaand adres met
daarop Uw naam, volledige voornamen,
geboortedatum, adres en huisarts, onder gelijktijdige storting van f 4,-- op onze giro. Op het girostrookje
vermelden: Sportkeuring 30+.
Hebt U pittige kennissen, familieleden of buurtjes, laat ze met de
buitentraining kennismaken, ze zijn van harte welkom.
TRAINING.
Met ingang van 5 oktober iedere donderdagmiddag van 14-15 uur.
De contributie bedraagt f 5,-- per maand, te voldoen liefst per
giro, of vóór of na de training.
Aangezien het verboden is zich alleen op het CIOS te bevinden, verzoeken wij U dringend op tijd aanwezig te zijn. Bent U te laat en is
de groep weg, dan dient U naar huis terug te keren. Tot 5 oktober.
Namens het Bestuur,
W.H. van Opzeeland-de Vos.
Correspondentie 30+ richten aan:
Mevr. W.H. van Opzeeland-de Vos
Leidsevaart 502zw. - Haarlem.
Tel: 44701. Giro 207689.

26 AUGUSTUS COMPETITIE HOOFDKLASSE DAMES - ROTTERDAM
Nieuw clubrecord Mieke Sterk 400 m. 55.-sec.
~ Het

geluk, dat we alle jaren op onze han~kl1_adden, heeft ons deze keer
schromelijk in de steek gelaten. We zf:ierr-vab de 6e naar de 7e plaats
met slechts 23 punten verschil ! Dat deze stand echter een juist beeld
geeft van de krachtsverhouding van de dames atletiekverenigingen
in Nederland, zou ik niet durven beweren. Immers, wanneer wij onder
gelijke omstandigheden, dus op ,dezelfde dag, op hetzelfde veld tegen
elkaar uitkomen, laten we de BATAVEN en A.V.R. - dat is dit jaar
gebleken - dik achter ons.

Enfin, al plaatste ATMODES zich niet in de finale om de P.J.-beker,
we lieten geenszins het hoofd hangen, integendeel, de laatste competitiewedstrijd was geloof ik de fijnste clubdag van het jaar.

Om 11 uur vertrokken we vol goede moed van
het Kennemerplein, de lichte paniek die ontstond door het wegblijven van Hannelies werd
door Ans snel bezworen door zelf de 400 m.
voor haar rekening te nemen en Guus in te
zetten op ver. Rijkelijk op tijd arriveerden
we op de NENIJTO, die zonder vlaggen, zonder
~P~~~~~~tribunes nu niet direct een gezellige indruk
~ maakte.
De wedstrijd zelf bracht buiten de horden
(11.1) en de 400 m. (55.-) van Mieke - dat
1
kind liep die laatste afstand met zoveel élan
en krachtsvertoon - dat het voor iedereen
duidelijk was - hier zit nog veel meer in - voor ons geen hoogtepunten, want op een enkele uitzondering na bleven de meeste prestaties
onder de maat en het was ons reeds na enkele nummers duidelijk, dat
wij er niet in zouden slagen ons puntentotaal te verbeteren. Mocht
het op het veld niet zo goed lukken, langs het lijnt.je bleef de stemming erin en toen Wout, kersvers terug uit het Verre Oosten, zijn
thuiskomst vierde door alsmaar warme gehaktballen uit te delen - dat
de een er 2 kreeg en de ander geen, macht de pret niet drukken steeg de stemming ten top, en het was een vrolijk groepje, dat weer
noordwaarts toog.
In de bus hadden enkele jonge blommen de euvele moed om de getrouwde
mannen te "versieren", daarmee de vrouwen der mannen de kans gevend,
zich achter in de bus in het feestgewoel te storten. Toen was er geen
houden meer aan, de chauffeur had de grootste moeite om, en de bus,
en de inzittenden op het rechte pad te houden ! ! !
Tot slot,de prestatieprijzen gingen ditmaal naar Mieke (400 m.) en
Anneke (800 m.), de aanmoedigingsmuisjes werden uitgereikt aan
Mieke Kr. (200 m.), Dina (ver) en Elma (800 m.).
Rest mij nog Tonny te bedanken voor haar uitstekende leiding, de
supporters voor het sublieme koor, dat zij tijdens de wedstrijd
vormden. Volgende keer mogen jullie weer mee ! ! !
WIL.
JJitslagen:
I
80 m. horden
s:eeerwer:een
v
40. 46 - 864
·! 11 • 1
2 M.Sterk
1027
G.Versterre
10 M.Tromp
j
29. 70 - 671
J 13.3
723
M. Tromp

-"'

-

100 m.
G.Moerbeek
D.Kamphuis

J 13.8
./ 13.2

598
703

Vers:eringen
D.Kamphuis
G.Moerbeek

Kogelstoten
A.Honkoop
G.Hoenderdos

if 10.26

732
683

A.Warnas
E.v.Thiel

1045
738

200 m.
I.Jongert
M. Krammer

J

9. 60 -

400 m.
M. Sterk
A.Honkoop

J 55 .-

32.ogs :eringen
M. Krammer
C.Veldt

-~1 . 45

v 61. 9
1.30

780
597

J

J

800 m.

9.

Discuswer12en
J.Zwanenburg
G.Hoenderdos

2.35.2.40.4

722
666

--

716
787

,/ 32. 36v 30.s6-

706
674

il

'/

- 757
- 676

5 .02
4.70

v' 27.6
' 26. 7

1 e ploeg
49.9

~~10~. ·

res.Eloeg
3 Atmodes in 52.9 sec.

Einduitslag
T-Sagitta
2 ADA
3 Atmodes
4 AVR
5 Memphis

-

î 686 pnt

Eindstanden hoofdklasse

18.380
18.234
16.551
15.810
15.017

pnt.
pnt
pnt
pnt
pnt.

T-sä-gJ_ ·ffa:·- ·--:r 8 5 3 0 -·2 ADA
3 r1emphis
4 Bataven
5 AVR
6 DE ~

18234
17311
16866
16815
16741
'r-Tsi:1îcu.oi: _ ___ -1611 s
8 Unit2s
15719
9 Ci ko'66
15368
10 GAC
14791

OPGEMERKT TIJDENS DE DERDE 00I'tIPWHT IEWEDSTRIJD
Dat •.... Mieke niet alleen van Atmodes het hoogste aantal punten
scoorde, nl. 2072, maat dat dit ook het record van de wedstrijd was.
Dat .•... Mieke Krammer bij Atmodes op de tueede plaats kwam met 1567 9
Ans op de 3e plaats met 1470 en Dina op de 4e plaats met
1466 punten.
Dat ••... Anneke langzaam maar zeker vooruitgaat op de 800 m. en Dina
bij het verspringen (4e plaats) een goede indruk maakte.

VAN HET WEDSTRIJDFROWf:
De volgende promoties kregen wij door:
C.Veldt
hoogspringen
naar C-klasse
A.Warnas
100 m.
naar C-klasse
A.Warnas
naar U-··l;:1asse
400 m.
M.Krammer
verspringen
naar C-1\:lasse
M. Krammer
100 m.
naa:c C-ld.asse
M.Krammer
naar C--klasse
400 m.
D.Kamphuis
nam.; \_,- z: J..asse
100 m.
D.Kamphuis
Verspringen
naar C--lclasse
E.v.Thiel
naar C--klasse
400 m.
f"'i

'

..,

BESTE lIBD-:JUNIOREN PRES'J:L'IISS
1.50 m.

100 m.
200 m.
400 m.
80 m.horden

Y)-..i..f~9I!~J2

PER

4 J..J ongert

1 '35
13.5
66.2
4.78
13.4
65. Î
13.2
4.71
64.9

m.
sec.
sec.
m.
sec.
sec.
sec.
m.
sec.

26-8-1967.
3375 pnt.

BESTE NED. SENIOREN PR,E~f_ATI_E §.__ J:ER 26-8-1967.
3/4 M.Sterk
11.7
Verspringen 5 M.Sterk
5.75 m.
3/4 M.Sterk
24.4
(inmiddels 5.93 m. 2e)
2
M.Sterk
55.Vijfkamp
3 M.Sterk
4430
1
M.Sterk
11 .(inmiddels 4506 pnt.)
10 Speerwerpen 1 G.Versterre 49.59
Ned.record)

6 AUGUSTUS FOUENIE - Nederland-Frankrijk
Nieuw clubrecord 80 m. horden Mieke Sterk î1.-sec.
Ja 1 als een hinde ging Mieke over de horden en zij eindigde ·a1s 2e
in î1.- sec. achter Rita van Slooten, terwijl zij op de vijfkamp de
4e plaats bezette met resp. 80 m. horden 11 .5 sec. - kogel 10.38 m.l10oe 1.56 m. (NPR) - verspringen 5.39 m. - 200 m. 24.5 sec.
G~eet eiste met het speerwerpen de 2e plaats op met 45.26 m.

6 AUGUSTUS - AMSTERDAM
I0Jc11g ert
:y;',,: . Y:..~ammer

·. , v "Vooi~st

100 m. D 1e 13.8 sec. Speerw. D 2e 25.48 m.
Kogel D
1e 8.44 m.
400 m. D 4e 65.1 sec. Verspringen D 3e 4.47 m.
Kogel D 2e 7.46 m.

J

12-13 AUGUSTUS NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
RFachtige 400 m. loop Mieke Sterk (nieuw clubrecord)
Gr_eet en Mieke Nederlandse kampioenen.
kleine afvaardiging, maar zeer succesvol. Twee Atmodinnen op het
met Mieke als uitblinkster.
!fat begon al 's-zaterdags met de 400 m., waarop Mieke voor de "grap"
had ingeschreven. Voor haar tegenstandsters was het geen grap, want
na een zeer aarzelend begin maakte de vechtjas de beste dagtijd nl.
5G.6 sec. Drie kwartier later maakte zij de beste tijd op de 80 m.
horden in 11 sec., terwijl zij er in de finale nog een schepje bovenop deed en 10.9 liet noteren en vóór ~1t~i~~n Slooten het kampioenschay opeiste. Wegens windvoordeel worat niet officieel erkend. Ook
'u-zondags draaide Mieke goed op de 100 m. en bezette met 11.6 sec.
(rugwind) de 4e plaats in een sterk sprintstersv~ld. Op de 400 m.
legde zij beslag op de 2e plaats achter Ciska Jans~n in 55.8 sec.
{NCR) (zelfde tijd als no. 1).
:-- Grëet prolongeerde op het speerwerpen haar titel van vorig j@.ar met
~en

e~es chavot

,,

45

!l1o

20 AUGUSTUS - GRONINGEN
Nederland - Roemenië.
Onze cracks Greet en Mieke waren vertegenwoordigsters in de Nederlandse ploeg op resp. de 80 m. horden en speerwerpen en kwamen weer
met respectab
prestaties uit de bus.
Mieke liet 11.1 sec. afdrukken, goed voor de 1e plaats, de volle buit
.a.an punten dus. Ook maakte ze deel uit in de winnende estafetteploeg
met 45.6 sec. Greet werd op het speerwerpen 2e achter de Olympisch
kampioene Penes m~t 42.71 m. (49~02).
,..-

, 1·

.· ..

.;. ·

20 AUGUSTUS - BEVERWIJK
Mieke Krammer maakte een keurige 26.9 sec. op de 200 m. en werd 1 e •
100 m. c
200 m. ])
26.9 sec • ./
4 G.Moerbeek
13.4 sec /
1 M.Krammer
..;
28.5
3 M. Tromp
J
100 m. ])
29.4
5 H.Bergisch
2 M. Tromp
13.8 \/_
14 . 1 J
Hoogspringen c
5 H.Bergisch
2 G.Moerbeek
1.30 m. J
400 m. c.
J
2 E.v.Thiel
65.4
4 x 100 m. 3e Atmodes 53.9 sec.
)
Marga - Elma
Guus - Mieke.
Hoogs2ringen
1.45 m. ,.J
3 M.Krammer

.

-

---------------2-3 SEPTEMBER - LUIK
België - Groot Britannië - Luik.
Mieke toonde zich een goede Nederlandse vertegenwoordigster en verbeterde haar persoonlijk record met 76 punten en het op Ellen Ort
haar naam staande clubrecord met 6 punten.
Haar prestaties waren: 80 m. horden
11.3 sec.
hoogspringen
1.49 m.
kogelstoten
10.69 m.
verspringen
5.93 m. (prachtig NPR)
200 m.
24.8 sec.

26 AUGUSTUS REGIONALE WEDSTRIJDEN - AALSMEER
Op 26 augustus organiseerde de AVA'64 te Aalsmeer atletiekwedstrijden
ter gelegenheid van de officiële opening van de Sintelbaan.
Met de auto's van de Heren Breeuwer, van Narden, Smits, Visser en
Post waren we zeer snel in Aalsmeer en ik wil hierbij deze heren er
dan ook nog hartelijk dank voor zeggen.
Het programma was veel te uitgebreid met nummers voor A-B-C-en ])
meisjes en jongen en zelfs voor dames en heren, zodat er tegen zeven
uur nog finales moEBten worden gelopen. Gelukkig was het prachtig weer"
Voor een zaterdagmiddag was een jeugdwedstrijd toch beter op zijn
plaats geweest.
Op de 100 m. meisjes B werd Loes Visser 2e in 13.4 achter Marietje
Valkenberg van DEM en 1e bij het verspringen met 4.95 m. Bij de
])-meisjes mocht onze nieuweling Donny Post de 1e prijs in ontvangst
nemen op de 60 m. in 8.- sec. Daar de jury-tijd nog al eens faalde,
is deze tijd niet geheel juist en moet zijn 8.5 sec. Toch liep je
fantastisch, hoor Donny. Gebke Visser moest hier genoegen nemen met
de 3e plaats in 8.9 sec. Zet hem op, Gebke. Op de 80 m. meisjes -C
ook weer een Atmodes-meisje in de finale, nl. Jos~ Voorma, die 1e
werd in 11.2 sec. Tina liep een prachtige 600 m.-C en kwam als 1e door
de finish in 1.55.2. Keurig, Tina.
Lida.
12

UITSLAGEN:
ÏfOO m. M.B. J
2 L.Visser
5 A.Regoor .~
6 T. Schaper v
J .Mooyen /'

13.4 sec.
13.7
14.3
14.5

80 m. M.C.
1 J.Voorma
v
E.Boesenkool ./

11 • 2
12.6

600 m. M.B.
R.Wijnoogst
G.Ineke

J(j '

J 1.56.4

v

600 m. M.C.
1 i:r. Wisse

2.09.1

J

Ver M. .B3.
1 L.Visser _..,,V.
J.Mooyen
B.v.d.Ree V
T.Schaper V
G.Ineke
il
A.Regoor J

1. 55. 2

4.95 m.
4.36
4. 24
4.03
3.85
3.70.

60 m. M.D. j
1 D.Post
v;
/
8.- sec.
3 G. Visser .J
8.9
9. 1
A.Smi ts
~/
10.5
E.Veldt
V
..; 10.2
M.Breeuwer j
J .Kaart
/
10.3
10.2
M.v.Norden J
Ver M.D •
G.Visser .j
D.Post
r.·'/
A.Smits
M.v.Norden ..;
il
E.Veldt
M. Breeuwer .I
v
J.Kaart
Ver C
J.Voorma
E.Boesenkool

j

J
il

4.03
3.92
3.74
3.05
2.50
2.45
2.72
3,99
3,39

10 SEPTEMBER REGIONALE WEDSTRIJDEN - ZAANDAM.
Nieuw clubrecord A.Regoor 100 m. M.B. - 12.7 sec.
Op deze wedstrijd - het was prachtig atletiekweer - verbeterde
Andrea Regoor in de halve finale het clubrecord 100 m. meisjes B
en bracht het op 12.7 sec. Mieke Krammer verbeterde haar persoonlijk
record op de 200 m. door als 1e te eindigen in 26.4 sec. Keurig
Mieke. Op het hoogspringen werd zij 2e met 1.45 m. Wanneer ga je
weer eens over die 1.50 m., Mieke?
100 m. M.B •
2 L.Visser ./ 12.8 sec. (EPR)
/ Ver M.B.
,J,
6 A.Regoor
J 13.- (t fin. 12.7) j/ A.Regoor
4.20 m.
:;
T.Schaper J 13. 5
L.Visser
4 .13
,/
/ 14. J.Mooyen
J.Mooyen
4. 13
200 m. M.A.
1 M.Krammer

J26.4

sec. (NPR)

600 m. l'L B. y
4 R.Wijnoogs j. 1.54.2 (NPR !)
5 B.v.d.Ree v 1.55.7
M.B.
9 T.Schaper / 7,99 m.

Kog.§_~

Speer M.B.
3 J.Mooyen
6 B.v.d.Ree

J
J
J

24.26 m.
21.80

Hoog M.A.
2 M.Krammer
1.45 m.
4 x 100 m. A/B 3e in 52.3 sec.
Tineke - Andrea - Mieke - Loes.
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December 1967.
ATMODES IN HET KOPER

Redactie-adres:
L. v.d.VÖsse
Garenkokersk .
Haarlem.

34~

17 December is het 12i jaar geleden dat onze
vereniging do6r een 33 tal dames wefd opgericht.
Vol energie en enthousiasme
werd er door alle
l~den gewerkt ~ en i~ drie jaar tijds groeiden wij
uit tot de grootste specifieke damesvereniging ~
van Nederland. Daarna liep het ledenaantal .
weer terug, maar nog steeds behoren wij bij de
grote damesverenigingen van ons land.
In de loop der tijd hadden wij in Nieske Wullems,
Jos van Duffelen, Ellen Ort, Greet Versterre , .
Mieke Sterk en Mieke Krammer vertegenwoordigsters
voor de nationale dames~en meisjesploegen.
Diverse Nederlandse kampioenschappen werden door
"Atmodinnen" behaald.

Clubarts:
N.A.O.v.d.. HoevenWegener Sleeswijk.

·Fo s trekening:
207689 t.n.v.
Penningm. van
"ATMODES " ,
Leidsevaart 502zw., ,
Haarlem.

Toen de damescbmpetitie in 1963 werd ingesteld,
begon de opmars van "Atmodes'.! : kampioen derge
klasse - kampioen tweede klasse, promotie dus
naar de hoofdklasse (i.p . v. eerste klasse) . Echter
geert ereplaats in deze top, doch verdienstelijke
klasseringen. Helaas mochten wij dit seizoen niet
aan de finalestrijd deelnemen. Eeri luttel aantal
pun.t·en kwamen- wij hiervoor tekort, doch wij blijven knokken om onze plaats in de hoofd~lasse te
behouden. Talentvolle jeugd staat te trappelen
vari ötîgédûld -·-om ·de opengevallen plaatsen van de
routiné's i n te nemen. En wie de jeugd heeft, heeft
de toekomst.
..
Nu het- weer al een beetje winters gaat worden en
men ook weer kan spreken van de donkere dagen voor
Kerstmis, springen de werkelijke atletes er .
weer uit, want de mooiweer atlete~ blijye~ lekker
thuis, heerlijk warm in bed en achtèr de kachel.
2

Of dit wel zo heerlijk is i.p.v. de training, betwijfel ik, want
als ik de zonnige, frisse ploegen zie, die 's-zondagsmorgens duin
op, duin af trekken, dan weet ik wel zeker, dat zij die ondanks
kou of regen vroeg uit bed stappen, wel de beste zijde kiezen.
Immers, tijdens een fikse training kan de kou je niet meer deren,
je gaat gloeien van top tot t€en en deze buitenlucht doet je goed.
Zij geeft je een dosis gezondheid en energie, die de muffe kachelwarmte je niet kan geven. Buiten de gezondheid, die je opdoet is
deze training ook noodzakelijk voor je conditie. En conditie is de
basis voor prestaties.
·'
· ·"' · '
Als ik ~u rond de iaarwisseling een terugblik werp o~ ' het jaar 1967,
dan zie,. :j.,.k al~ ,~ . ho, ogtepunt de verkiezing van Mieke Sterk in de trainingsploe'g vOoi' de · a.s. · QJympische $pelen te Mexico en het nieuwe ":
Nederlandse record vä?.C.-Greet V-er-ste:J?:'r ·e ·- op het speerwerpen. D?P'. _d e
vertegenwoordiging van . bovengenoemden in ·, alle interlandViëds.~r .:i.jden.
Ook is , de orgat13::·S àtf'B van de Nederlandse jeugdkampioenschappen, tezamen ·met d.e 13.nde-re ·HaEJ.rlemse verenigingen zeker ' · een vermeÏdi·hg
waard.
" ·~. .';:,:; -- ''.
·
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Een J:{ee>i bela.ngr~i .J.~ pun~ w~s;,4.it jaar <lè ·;ti':~· ip.îÀgên~ diè voortreffelijk, eg r. ~gellliàYt-ig werdèn .geleid door ·de ' het,:è-h -1Gera'r a1:Kamp, van
Hoge.Zand.- en Ha:htr'·~'VTottes. " Bet · was een ·gerifa't st('1lling; dat we: zo
vast op · 'di.i; tr\t'ff ;k6pden rekenen. ·
,,.
· · ,. '
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~·~
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V,erder '.:w?--s bet e~~ heet r 'ustig jaar, zonder uitschieters, eigenlijk
een beetje te : ru~;tJg_., .~a:~:::-dat yibdt. zijn oor~a~it: in ,het feit, dat
doo:i; gep;r:ek' aè.il~ }5:à.çiè1" 'a lle activiteiten door enkele bestuursleden
gevoerd·,-m0eten -<· w'i'xr:d~h; L hetgeen _voor' .hen, die toch- ook hun normale
huish,q\idi-ilff' öf' ''<1erk 'hebben, e~n overbelasting be-Bekent. Voor 1968
is dan ook ·~· én dex b.è1angrijkste punten kadérvqrming, zodat de taken verdee'ld · -'künn'eri :- w.o~den.
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Vanaf de ze · "pl:c:l:J:J.t;s. wil :-_ik -.fl,lle leden, :onze clubarts Mevr ~ ·• v; .d-o;, ;Hoeven 1
trainers, doria.teurs, ad'v.er.te erders eh andere pelangs:telleng~):i ·prettige fe,e;. stq;i;l,gep'' toewensé.n'.' en ;Voeg daarbij de allerbeste wensen VQOr
het niéu"".e <jaar.
, ·\: ,. . ··
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HET SECRETARIAAT :- MELDT:

"

NIEUWE LEDEN:
. ~hLDijkman ,.

P. , de Cleir' ,J. Götemake'·:r-<
J . de Hè'êr ' '
M.Hollemfi .'., .
G • v • d • Maat - ·

.

-~

:.:.i .

il"

26.2.1957
4 .. 12. 1957 .
2s:10.1956 ·
11.8.1-951
12.9.1953

B•.Pennings ".

·-I .Putgeà
B. Smit
D.Uiterwijk
;.E.Visser
J .Valk

3

- ,· '
,/ · .

28. 8 .19'42
31.1.1950
3.12 ... 1954
4.8.1957
12.9.1953
3.6.1954

,,;;- •• r

'·:.:.

BEDANKT ALS LID:
G.Hoenderdos, I.Jongert, R.Verhoef, A.v.Millingen, J.v.Aggelen,
L.Ramkema, J.Lasschuit, G.Kroese, E.Janssen.
NIEUWE DONATRICES:
G.Hoenderdos, I.Jongert.
ADRESWIJZIGINGEN:
J.Zwanenburg - J.M. Molenaarsplein 19 - Heemstede
R.Lagerwaard - Wouermanstraa; 71 - Haarlem
J.v.d.Vosse - c/o 17, Sherwood Drive - Larchmont N.Y. 10538 - USA.
BESTUURSSAMENSTELLING:
Voorzitster
M.A. Ineke-de Vos, Leendert Meeszstraat 38,
Haarlem. Tel: 44134.
Secretaresse
J.Zwanenburg, J.M.Molenaarsplein 19, Heemstede
Penningm.esse
W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502 zw.,
Haarlem. Tel: 44701.
Wedstr.secr.
L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem
Commissaresse
M.Vollenga-Hessels, Julianalaan 36, Bloemendaal.
JAARVERGADERING:
Houdt woensdagavond 24 januari 1968 vrij voor onze Algemene Leden
Vergadering.
TRAINING:
Iedere zondagmorgen op het CIOS voor alle leden.
Aanwezig zijn 9.45 uur in de Beatrixschool, Houtmanpad, waarna we ons
gezamenlijk naar het CIOS begeven. NIEMAND GAAT RECHTSTREEKS.
Er wordt getraind in 3 groepen:
Wedstrijdploeg
o.l.v. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg vanaf 15 jaar
o.l.v. Hr.v.Hogezand
Jeugdploeg tot 15 jaar
o.l.v. Hans Vlottes.
WOENSDAGAVONDTRAINING: Floraschool in het Florapark bij de Wagenweg.
Jeugdploeg
19 - 20 uur o.l.v. Hans Vlottes
Wedstrijdploeg
20 - 21 uur o.l.v. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg
21 - 22 uur o.l.v. Gerard Kamp
ATTENTIE

ATTENTIE . . . . . . . . . . . . . . . . . ATTENTIE
Wegens het sluiten der scholen in verband met de
kerstvakantie vinden de zaaltrainingen van 27 december
en 3 januari geen doorgang.

ATTENTIE

.. . . . . . . . . . . . .. ATTENTIE

•.......... . ...... ATTENTIE.

VOOROORDELEN ZIJN DE KINDEREN DER
ONWETENDHEID.
,·
William Hazlitt (1778-1830)

4

PERSONALIA
Geboren: De Heer en Mevrouw Gieles-van Polen werden :_op 2_Ei_se:o.t~t;J;lnbe _r
verblijd met een welgeschapen zoon.; : Deze Atmodes/Hoilmi:d
spruit kr:eeg de naam MARCO. Betty · en ·Loek, van harté' · gélukgewenst namens bestuur en leden, enne ... fijn dat . het een
zoon is, geen probleem van welke vereniging het ki.i:i.d.;.'. l i.d.
moet worden.
·· '
"Op 14 november 1967 is onze dochter en zusje. ge.boren.LHaar
naam is: ESTER, APOLONIA. Plony, Dick, Natasja Grootveld."
Ook voor deze trotsè ouders, ~roficiat, nog twee er bij, en
we hebben een Grootveld-estafetteploeg ! !
Bedankje:Mia Gommers bedankt het bestuur voor het gelukstelegram,
haar gezonden ter gelegenheid van haar we:r~J-drecord_ qp_ _de
1500 m.
De echtparen Gieles-van Polèn · én Grootveld-Heemskerk danken bestuur en leden voor dè ' bè~angstelling, bloemen en
het cadeautje, die zij mochten Löntvangen bij de geboorte
vàn '.hun zoon/dochter.
·
· ·' · ·· · :
· . ··
.
Huwelijk:Op 22 december hopen Anneke Jonker en Hans Vlottes, onze
,,
jeugdtrain~r, elkaar het jawoord te g8-ven. _:_ ___ c . .
--- ·· · --·
. Het·· huwelijk zal ·vol trokken worden ten stadhuize te Ha:árlem
.. ' ,. om l·tL 30 uur. De receptie wordt gegeven in het verenigingsgebouw "Ile Linge", Lingestraat 1, Haarlem-N van 16.30 - 18.00
uur.
:
Vanaf deze ·plaats onze hartelijke felicitaties en-:~iiJ wei1-Sen
julli'$ èefr fi;jne - huwéTijksdag, pTe•ttige wTttebro·o-cfsweken,
en voor 'de huwel:Ï.jksboÖt; een rdstige· vaart ! ! !

\
VAN ·nE PENNINGMEESTERESSE
De contributie bedraagt:
·
:".~------- - - <__./.· . ~ _ -"'-'
Meisjes t/m 17 jaar f 3,25'per maand (inschrijfgeld f 2,50) j \
Dames v/a 18 jaar
f 4,50 per maand · (inschrijfgeld f 4,50),
1
·

__

en dient op de training of per giro te worden voldaan: ~ironummer
Penniógm~ van .Atmodes, Leidsevaart ~02zw.~ .Haarlem. ·

207689 t.n.v.

-·- ---------CLUBKLEilING
Ben je a+ in het bezit van:
Atmodesbroekje naar maat f
3,25
Atmodeszakje
0,75
17,50
Showshirt

A voor o~ je trainingspak GRATIS
Embleem (wasbaar)
f 1,65
Atmodestrainingstas
(wit met groen)
13,50
Een groen trainingspak kan met 10% korting worden gekocht bij
Sportmagazijn Gretha de Bruyn, Twijnderslaan en biJ Niheks Spo:wting
Goods, Rijksstraatweg 86g, Haarlem.
5
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12 JANUARI 1968-FEESTAVOND - 12 JANUARI 1968.
ATMODES bestaat 17 december 1967 12! jaar. Dit gaan we vie.r en met
ee~ enorm dansfeest. We hebben beslag kunnen leggen op een fijne
zaal en een meesterlijke band. Het "mannenprobleem" hebben we
opgelost door heren van allerlei leeftijd van andere verenigingen,
scholen, etc. uit te nodigen. We vertrouwen er wel op, dat jullie
ons niet met al die heren laten -zitten en in groten getale op komt
zetten. SCHRIJF DE DATUM IN JE AGENDA.
Natuurlijk is het geoorloofd een introducé mee te nemen. Je echtgenoot, verloofde of vriend, maar ook je vriendin is welkom. Leden
hebben gratis toegang; voor introducé's geldt een toegangsprijs
van f 1,50.
Het feest is in de zaal aan de Berlagelaan in Parkwijk. Te bereiken
met bus 5, uitstappen Beatrixplein4
Om 8 uur starten we en gaan .door tot 1 uur. Het beloof:t een knalavond te worden, dus tot ziens op 12 januari 1968.
.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Janny Zwanenburg en Mieke Krammer.
Namens de Feestcommissie,
Greet Versterre.
--------------~-

HULDIGING VAN NEDERLANDSE K.l\MP.I0ENEN
Op woensdag 29 november werden de Haarlemmers, die een Nederlands
kampioenschap, in de verschillende takken van sport, hadden behaald, ontvangen en gehuldigd door Burgemeester en wethouders.
Ook officials ~n bestuurslede.n waren uitgenodigd. Van onze vereniging waren het Greet en Mieke, die voor dit festein door het Gemeentebestuur waren uitgenodigd . Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst in de grote zaal van het stadhuis, waaraan het kaarslicht
en het optreden van twee leden van het Amsterdamse Studentenca.baret debet waren.
Ria.

WAARSCHUVHNG
Een zeer ernstige waarschuwing van het district Noord-Holland.
Wij staan ban het begin van het winterseizoen en dit winterseizoen
zullen er veel veldlopen en crossen worden gehouden.
Nu het mode begint ~e worden om zgn. volkscrossen te houden (waaraan iedereen kan deelnemen), lijkt het ons juist onze verenigingen
ernstig te waarschuwen !
-Momenteel worden veel crossen georganiseerd door verenigingen, die
niet- bij de KNAU zijn aangesloten ... Deze crossen zijn voor onze leden
VERBODEN ' !!!! Wanneer wij constateren, dat KNAU-leden deelnemen,
zullen we niet nalaten strenge maatregil.en te nemen.
WANNEER 1/!EN LID IS VAN EEN K.N.A,U.VERENIGING, IS :MEN K.N.A.U.LID, ook à.l is

men lid van een andere sportvereniging

7

VOOR ONZE DONATEURS/TRI CES __ __
-

Er ZlJn nog diverse donateurs, die hun bijdrage over 1967 nog niet
hebben overgemaakt. Toe, doet U mij een plezier en stort Uw bijdrage
nu op gironummer 207689 t. n-. v. Penningm. van ATMOD~idsevaart
502zw., Haarlem. Bij voorbaat dank.
~~'~.",,,,, r'\~

"
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-------TOTO -- ·- -J; -_: \.- --- .~~~~
De toto draait al weer enige maanden en we hebben moiin constat~ren,
dat het aant~l ger~gistreerden van dit seizoen nu al dat van het
vorig jaar o~ertreft. Echter, hoe meer totodeelnemers, des te fueer
toto-ophaalsters hebben we nodig, en in dit verband wil ik jullie
erop wijzen, dat we dringend om hulp verlegen zitten. En kbm nu toch
niet' steeds aan met de dooddoener van : "ik heben geen tijd"' want
echt, me~~ d~n een uurtje in de week hoeft het niet te kosten. Wanneer de bestuursleden buiten hun ander verenigingswerk tijd kunnen
(moeten) vinden voor eetJ. "fikse" wijk, dan kunnen jullie het toch
zeker.
TOTO
-TOTO .-------- -

--

Heel jammer is het, dat Greet Hoenderdos, Giny Ineke en Lidy v.d.
Eem wegens verandering van werkkring voorlopig geen gelegenheid
meer hebben om ons te helpen. Damesi bedankt voor de vele jaren
trouwe dienst. Roely Wijnoogst heeft de wijk van Greet voor haar
rekening genomen, terwijl Tilly Rijbroek en Dina Kamphuis in noord
opereren. Meisjes, welkom als totomedewerksters.
Hieronder volgen de toto-inleveringsadressen:
Poolkantoor: Mevr. IQeke, Leendert Meeszstr. 38 - R'lem - inleveren
· ·
tot vrijdagavond 9 uur
Mevr.v.Voorst, Slauerhoffstr. 5, H'lem - inleveren
tot vrijdagavond 8 uur
Mevr. v.Opze~land, Leidsevaart 502zw, H'lem - inleveren
tot donderdagavond 10 uur.
is voor Haarlem-N. het
Lotty Plugboer, Reiger-

JURYCURSUS
Het
de bedoeli.ng van de KNAU om bij voldoende deelname
wederom in Haarlem een jurycursus te organiseren. Deze cursus zal
in begin 1968 (gratis) plaatsvinden en slechts 4 avonden omvatten.
Oudere leden, ouders van leden, wij dienen ons jurycorps te vergroten en hebben U daarbij nodig. Uw opgave zie ik dan ook gaarne
spoedig van U tegemoet~
Ria Ineke-de Vos.
6

VERSLAG DER G:SBEURTENISSEN RONDOM 30-PLUS.
Omdat het groepje "hippe" moeders te klein bleek om met 30-plus te starteh, richtten we via het Haarlems Dagblad eep oproep tot de gehuwde vrouw om eens
zo'n buitentraining mee te maken.
Zeer veel dames reageerden hierop, zodat we_ reeds de eerste training
begonnen met 38 dames, plul?· de pers, die in .de persoon van de Heer van Berkel
aanwezig was. Toon dan ook do volgende dag in bovengenoemd dagblad een enthousiast
artikel was opgenomen over het hoe on waarom van doze training, het geheel verluchtigd met oen paar louko foto's, was het hek van do dam.
· Uit het Dagblad tlJ)E TIJD" van 13 October j.l.;
TV OMROEPSTER OEFENT MEE •.

l

-~-'-··· ----------~ -:. J.

I
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1

.. ·· ··

Televisie-omroepster EUGENIE HERLA,AR was ·nondordagmiddag één ,
van de 75 huisvrouwen, Cl,ic- in dó duinen biJ "KRAANTJE LEK;i
in Overveen met voel animo hun wekelijkse tra~ning hielden.
De vorige week begonnen bijzondoro trainingvbor gehuwde
vrouwen, blijkt bijzondere grote belangstelling te trekken.
Er ·m olden zich nog velo ·huisvrouwen aan, niet alleen uit
. Haar lom
omgeving, maar ook uit Amstcrdam 9 Bollenstreek,
Haarlommormeor en IJmc9d.

en

~~:--,_,.~...,....~- ·~.~-~-='-~·=""""'·-~..,.,...
. --,.,~~~--~--~--~~~~-"-~~~------~~-....-

De tel~f~ori stond roodgloeiend. Ophet ' CIOS wérden ze radeloos van
al die vrouwen en ook het Haarlems Dagblad kreeg zijn portie. Het
regende aanvragen ! ! We besloten dan opk een stop in te stellen en
een wachtlijst aan te leggen, zodat de' tr~ining niet op een debacle
zou uitlopen~
·
De N.T.S., die 's-~oensdags begon te bel1~h in verband met een uitzending over de training, droeg nu niet ·dîreèt bif tot onze rust,
en met knikkende knieên togen we naar de afgesproken plaats. De
t.v.-ploeg was reeds ·gearriveerd en na een korte bespreking - het zou
een spontane uitzending worden~ d us werd : e F ni e t gerepeteerd - vertrokken zij Kraantje Lek waarts örii. aITëS in ·6rd"e · te maken voor de
opname.
En toen begon het, van alle kanten kwamen ze opzetten, het v e rkeer
dreigde hopeloos vast te lopen, iedere e n liep iedere e n voor de voeten, het was een puinhoop ! ! De dames van Voorst en van Berkel rolden
met rode koontjes door de vrouwe n -zee heen om inlichtingen te verzamelen in verband met de splitsing der ploeg. Mevrouw Versterre
probeerde met een steeds bleker wordend gezicht de dames te tellen,
de heer Ineke deed verwoede pogingen om de verk ee rsknoop te ontwarren. Mevrouw Ineke gaf voor zover mogelijk inlichtingen en ondergetekende maakte naarstig aantekeningen over de ontvangen gelden en
vroeg zich vertwijfeld af, hoe je 76 vrouwen in beweging moest krijgen. Maar zie, het wonder geschiedde, 5 minuten over tw e e dribbelde
de ganse meute, rustig en bekwaam geleid door Gerard Kamp over de
Duinlustweg naar de Blinkert, alwaa r de t.v.-ploeg, onder leiding van
Eugene Herlaar, die zich ontpopte als een char ~ante, sportieve jonge vrouw, die kennelijk veel plezier in deze reportage had - meters
f ilm verschoot en vele vragen op ons afvuurde voor een uitzending
v an 1~ minuut ..•..• Als ik er nu nog aan terugdenk, begrijp ik niet,
6 at er nog een zinnig woord voor de t.v~ is uitgekomen.
~ ~nfin, ook dat ging voorbij en het gevolg van die reportage was
'leer een overspannen telefoon en een st e eds groter wordende wacht~L ij st. Op . het ogenblik zijn alle aanvragen verwerkt en trainen we
~ n drie groepen. De opkomst is fantastisch, ca. 85% en er wordt met
veel animo gewerkt, hetgeen va.or e.en groot deel te danken is aan de
prettige en verantwoorde· ~ijze, waarop Gerard de training leidt.

En hoewel wij verwachten, dat in de komende maanden de opkomst zal
v erminderen, dat er dames af zullen vallen, hetzij door de sportkeuring, hetzij door slechte weersomstandigheden, het geweldige
e nthousiasme der huisvrouwen he e ft bewezen, dat deze training voorziet in een behoefte en daarom, mochten er nog veel aanvragen komen,
wel we zetten dan rustig nog een vierde ploeg in~
W.v.Opzeeland-de Vos.

SPORTKEURING 30+
Tot op heden heeft een groot deel van de gehuwde damesploeg zich
nog niet opgegeven voor de sportkeuring. Dames, niet klem dring ik
Gr bij U op aan, zich aan deze keuring te onderwerpen. ·

9

Voor de kosten behoeft U het niet te laten, deze bedragen slechts
f 4~-~' maa~ het is voor U en voor ons prettig te weten, dat de
training, die U met zoveel plezier volgt, niet nadelig voor U is.
Opgave kan op de training geschieden.
T.v.Voorst-v.Egmond.

TRAINING GEHUWTIE DAMES
Dinsdagmiddag - groep C - 14-15 uur
Donderdagmiddag groep A - 14-15 uur
Donderdagmiddag groep B 15-16 1iur.
De training van dinsdag 26 december (2e kerstd ag) vervalt. De dames
van deze ploeg kunnen donderdag 4 januari van 14-15 uur of van 15-16
uur de training volgen.
De contributie bedraagt f 5,-- per maand, te voldoen liefst per giro,
of op de training. Bij betaling van het gehele bedrag kunt U 10%
aftrekken.
Dames, wilt U er wel aan denken, alleen te trainen bij Uw eigen ploeg ?

12!-JARIG BESTAAN "ATMODES"
Op vrijdag 17 december a.s. bestaat onze vereniging ' 1ATMODES" 12! jaar.
Dat betekent toch wel wat, als we nagaan wat er in al die jaren opgegroeid is. Ik kan wel zeggen e en bloeiende vereniging, die ondanks
zijn up en downs steeds maa r groter wordt.
En al die jaren werd dit allemaal opgekweekt door de spil van het
bestuur, nl. onze voorzitster Ria Ineke en penningmeesteresse Wil
van Opzeeland. Het overige bestuur is in de loop der jaren steeds
van mensen veranderd en hiervoor geldt dan ook zeker een dankwoord
voor hun medewerking in dezen. Maar hiermede wil ik eigenlijk ook zeggen, dat er toch steeds 2 onmisbare figuren de vereniging draaiende
weten te houden en zich danr al hun vrije tijd voor geven, zonder
dat er eigenlijk velen beseffen hoeveel vrije tijd dit is om ons
in de gelegenheid te stellen ons in de sport uit te kunnen leven.
Ik vind, dat we daar toch heel dankbaar voor moeten zijn, voor al
datgene wat zij voor ons doen. En ze doen heel wat ! Neem bijv.
Ria, die toch altijd, voor zover het haar mogelijk is, op wedstrijden aanwezig is en iedereen aanmoedigt en opjut. Verder altijd voor
iedereen persoonlijk aandacht heeft voor de bereikte resultaten.
Zij is dan ook degene, die de wedstrijdatletes eruit weet te halen,
die dan voor de club mogen strijden. Wij vinden haar altijd op de
trainingen om haar pupillen aan t e moedigen, terwijl thuis nog zoveel werk te wachten staat voor de organisatie van wedstrijden, etc.

10

Dan onze Wil, die de centjes onder haa r beheer he eft en erop broedt
alsjof het baar eigen kuikens zijn. Dat is toch we l wa t waa rd, want
door haa r .bele-id draait "ATMODES" toch maar steeds en vooral in de
beginj a r.en, later de st e eds ;: -d-~·urdere j a ren, zonder brokken verder.
Dat het haa r toch wel heel wc;i. t ·- :tijd en hoofdbrekene kost" kunnen
wij ons zeker voorstellen. M~ a r ~jllemien blijft t och ste e ds op
de trainingen komen, ond a nks da t zij toch voor haa r ma n mo e t zorgen, en echt niet -allee Q ~oor de c e ntjes komt. Äl lijkt dat soms
wel zo, maa r zeker ook voor de l e ut en _lol, die zij met recht weet
te maken. Ook vooral moeten wij_ ni e t verg ~ie~~ dat onze grote bron
van inkomsten onder ha ar schouders berust, nl. de voetbaltoto, die
haar wekelijks . zorg_!3n -g eeft.
---- - --- -'·

>·

.

En wat verdiene~ zij daarme e ? Niets ! Zij dóen dit allem~al voor
niets, maa r met ontzettend ve e l liefde voor hun club !
Atmodinnen, ik vind dit toch we l een felicitatie wao rd voor dit
zusterpaa r, dat hun kop e ren bruiloft bij "HUN ATHODES" viert.
Uareens alle Atmodinnen en het verdere bestuur felicite e r ik Ria
Ineke en Wil van Opzeeland, bovendien hun steeds trouw aan de zijde
~taande echtgenoten, van harte en hoop, dat zij nog lang bij ons
zullen blijven,
J.Zwanenburg.

"ATMODES" (Atletiek Moeder der Sporten)
Onze yell:
Akkla, akkla, hop, · h·op;: · -hop
Atmodes moet naar dB top
Akkla, akkla S.O.S.
Voor Atmodes op de bres~

VAN HET WEDSTRIJD:l!1 RONT
Pmnoties
M.Krammer
M.Krammer
M. Tromp
A.Warnas
D.Kamphuis
G.-Meerbeek

400 m.
200 m.
200 m.
800 m.
Verspringen
Verspringen ·

65:1 sec.
·26 • 7 ._ s e c •
28.5 sec.
2.35.5.02 m.
4.70 m.

C-klasse
B-klasse
C-klasse
C-klasse
B-klasse
C-klasse

- -- - - ,- -- - - - .- HOUDEN ' JULLIE VRIJDAGAVOND 12 JANUARI VOOR DE
FEESTAVOND EN -WOÈNSDAGAVOND 24 JANUARI -VOOR DE
JAARVERGADERING VRIJ ?????
' 11
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17 SEPTEMBER NOORDHOLLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN
AMSTERDAM.
Mieke Krammer Districtskampibene hgogspringen.
100 m. meisjes A.
4 D.Kamphuis

12.9 sec.

200 m. meisjes A

4 M.Krammer

26.6 (NPR)

Hoogspringen M.A.
1 M.Krammer

100 m. M.B.
3 L.Visser
7 T.Schaper (serieD
8 A.Regoor (serie)

12.8 sec
13.5
13.3

600 m. M.B.

8 R.Wijnoogst

1.45 m.

Verspringen M.A.
2 D.Kamphuis

4.98 m. ·.

Discuswerpen M.A.
6 C.Veldt

26.20 m.!

1 • 56. 6

Verspringen M.B.
2 L.Visser
11 J.Mooyen
18 A.Regoor

4.98 m.
4.38
3.93

Kogelstoten
5 J.Mooye·n
8 T.Schaper

9.57 m.
8 .19

-----------30 SEPTEMBER - DUESSELDORF
. ~'. .i ~~..~·:.~ ..

Mieke Sterk deed hier aan ee~ internationaal dameswedstrijd mee
de 80 m. horden en won dit nummer in 11 .3 sec .

..

'-'

op · -~

1 OKTOBER UDEN - INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN

Ook hier legde Mieke beslag op het ' eremetaal. Met een prachtige
55.2 sec. werd zij eerste v66r Hild~ Slaman in 56~1 sec.

14 OKTOBER FINALE JEUG:ÖCOMPETITIE ZUID-HOJ;iLAND /
NOORD-HOLLAND TE DEN HAAG.
Op een nog al:winderige koude middag vertrokken we me~ de D-ploeg
in een bus om. voor de finale comp~ti tie te s tr:ijien • .Vol goede moed
en nog een be~tje berveus voor de. strijd, reden we naar het sportveld in De n Haag. Doch helaas hadden we pech met de autobus, welke
plotseling een klapband kreeg. Dat betekende vbor ons een oponthoud
van ongeveer ee n uur. In dat uur heeft de Heer Post de chauffeur
geweldig geholpen een nieuwe band erop te zetten en zodoende hunkerde naar w ~ ter en zeep voor zi.jn verkregen zwart, vette handen.
Hartelijk dank heer Post !
Van alle schrik bekomen, zetten we onze reis voort en kwamen midden
in de wedstrijd terecht, maar we mochten toch nog me edoen.
12
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De serie 60 m. moesten Donny ,-- G~cé en Anja tegen de jongens lopen.
Nu, meisjes, jullie hebben je goed gehouden hoo~ ! Donny werd nog
·2e in haar serie. Ook op het verspringen veroverde zij de 2e plaats
met 4 .38 m. 'J;'roficiat Don ·I Annemieke deed het als nieuweling heel
goed op het· 'hoogspringen. Ga· z.o. door:,_ Annemiek.
Ondanks alle spanningen hebben we uiteindelijk toch nog de 5e plaats
kunnen:-.. b:ehalen.
·
·
De widst~ijd was ruim een uur uitgelopen en daardoor werde~ de
meisjes pas om ongeveer half n~gen bij de geduldig wachtende ouders
bij het Pim Muliersport park afgezet.
Janny.
60 m.
Kogelstoten
8.17 m.
8.5 sec.
A.Smits
D.Post
8. 12
A.Bouma
G.Visser
8.9
· G.Meyn
7.42
10.A.Smits
Verspringen
D.Post
G.Visser .
J.Ruseler

Hoogspringen
A. Smj_ts
R.La gerwaard
A.Bouma

4. 38 m.
4.08
3.63

-.. . 1 . 20
1 • 10

1.15

··. ,

4 X"60 m. estafette: 34.1 sec (snelst e tijd van het seizoen)
--- - G.Meyn
A.. Smits- G. Visser - D. Post.

60 m.
D.Post
J.Voorma
G.Visser
A.Smits
T.Snellèns

80 m.
M.Sterk
L.Visser
A.Regoor
J.Voorma
W.Divendal
100

ID •.

M.Sterk
D.Kamphuis
A.Regoor
L.Visser
A.Honkoop
200 m.
M.Sterk
M.Krammer
I.Jongert
H.v.Giffen
G.Moerbeek >

BESTE PRESTATIES VAN ATMODES
1967
400 m.
8.5 sec. (D)
M.Sterk
8.8
c
A.Honkbop
H.v.Giffen
8.8
D
E.v.Thiel
8.9
D
M.Krammer
9. 1
c
10.2 sec.
10.5
10. 6
11. 1
11. 2

B
B

c

B

11.7 sec. (ECR)
A
12.6
B
12.7
B
12.8
12·. 9
24.4 sec.
26.4
27. 1
27.6
28.2

A

64.9
65 .1

2.35.2.40.4
2.54.7
3.05.-

80 m. horden
M. Sterk
M.Tromp
I.Jongert
A.Warnas

11 • - CR
12.7 A
12.8 A
15.5

Verspringen

L.Visser
M.Krammer
D.Kamphuis
A.Honkoop
13

62.5

800 m.
A.Warnas
b.v.Thiel
J.Zwanenburg
C.Veldt

M. Sterk

A
A

55.- CR
60.9
A
A

5.93 m.
5.20
B
5. 14
A
5 .13
A
4.95

4 x 100 m. Dames: 49.8 sec. - M.Krammer
4 x 100 m. M.A.

:

-

I.Jongert - A.Honkoop
M.Sterk
51.- sec. - D.Kamphuis - M.Krammer - A.Regoor
L.Visser

4 x 80 m.
34. 1 sec. - G.Meyn - A.Smits - G.Visser - D.Post.

4 x 60 m.
Hoogspringen
M.Sterk
M.Krammer
C.Veldt
4 x 1. 35 ID ·.
Discuswerpen
G.Hoenderdos
J.Zwanenburg
G.Versterre
~.Veldt

.v.Voorst
Speerwerpen
G.Versterre
M.Tromp
I.Jongert
J.Mooyen
G.Hoenderdos

Kogelstoten 2 kg.
E.Boesenkool
a:'.v.Gijtenbsek
I~I. Pieters
A.Smits
A.Bouma

1. 56

m.
1. 50 A
1 . 4Q A

·- g •.80 m•.
8 •.89
8~ . 80

8.17
8.12

c

c

c
D
D

34.40 m.
34. 10
28.95
28.75 A
28.62

Kogelstoten 3 kg.
J.Mooyen
T.v. Voorst
T.Schaper
L.Visser
G.Ineke

9.68 m•. B
8.65
B
8. 19
B
7.71
B
B
7.41

49.59 m.cR
30.09 A'
27.24 A
25 .50 B
25.27

Kogelstoten 4 kg.
A.Honkoop
M.Sterk
G.Hoenderdos
G.Versterre
I.Jongert

11 .4 3 m.
10.85
10.66
8.92
8.70
A

ER WORDT GEFLUISTERD
Dat .•••• Ans Honkoop voor onze ploeg een aderlating is, doch voor
CIKO, Arnhem een grote aanwinst betekent.
Dat

......

Zij Oostelijk kampioene is geworden op de 100 m. - 12.9,
kogelstoten - 10.67 m. - verspringen 4.88 m.

Dat

haar naam met foto en al in de diverse dagbladen werd opgenomen.

Dat

onze Nederlands recordhoudster speerwerpen Greet Versterre
met haar zoon Tom de voorplaat siert van de Athletiekwereld.
dit een leuke spontane foto is.

Dat
Dat

. ...
•·

onze jeugd en nieuwelingenploeg verrast werden op speculaaspoppen tijdens een kleine onderlinge wedstrijd.
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NAG:3Tu'lKOJllJEN PERSONALIA o
Gobko Visser zit al enige tijd mot con onwillige
knie in do lappenmand on mag voorlopig nog niet
sporten.
Hou je aan do instructies van do dokter Gobko,
anders is hot van do zomer nog niot in orde.
Hot all erbost o hoor !
Naast Lidy v.d.Eom, verstuikt e ook Loesje van Weort tijdens do
zaaltraining haar onkolo Meisjes con paar weekje s rustig aan doen hoor,
zodat jullie daarna weer van de partij kunnen zijn.

SINTERKLAAS BIJ 30-PLUS.
Onder ho t g9ffi,ng van Sinterklaasliedjes, we rd Donderdag, 7 D-:;ccmbor
Wi, - R!.!l. on.GQrard uit do kloodkamor dm Dojo binnongoloid, al waar zij op
zetels moesten plaatsnemen.
Ria v.d.Bol vertolko op zeer charmante wijze - op rijo - do waardering on vreugde van do 30-plus ploegen voor de geboden trainingo
Wil mocht oen tas on dcsert flowor, Ria kopjes on 'n verzilverde suike rtang
en Gerard een boekenbo n in ontvangst nemen.
Dames hool hartelijk dank voor deze leuke geste.
Ria.
CLUBLIED;
Tekstg W. Ineko

Wijzeg voon îNeerland een lied.

Soepele spieren~ eon heldere geest
Eon stevige bodyy dat telt nog 1 t moest.
Wij trainen on spelen, doen aan atletiek,
Wij blijven ge zond on wc vo e len ons kwiek.
Rofreing
Over do ve lden on boven do wind 9
Klinkt luid go jutl:ch 9 wan t 11 ATMODES" gaat gezwind,
De groon-witto vlag, die wappert heel fi or
En toont iodoroong "Ki jk ATMODES is hier 11 •
Wij snolle n vooruit, want hot startschot woorklinkt 9
Do spa,nni ng i s hoog als 11 ATMODES 11 meedingt.
Mot dis cus of springen on op sintelbaan,
Wij blijven sportief on dat brongt ons vooraan.
Rofroing Over do vmldon onz.

--
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Red acc:Le--adre s:
L .. v. d ~ -.lo~3S'.=]
Gc11· c nl~ c.k e r .s ~~~a(~ e

:r e.l~§_g_~_gr; § n ~
P, G:.:-oo t velö.· H serr.a ~:e r k

Na drukke maanden van vergaderin&n,inwerken
van nieuw e - b e stuursleden, uitwerken van plan--

nen, eDz. kan ik diverse resultaten aan jul~:_:::._e ":fcor1eggen.
ET ~ s ee~ prop agandaste~cil uit de bus gekoman be tre ffen de de pupillenatletiek, welke
afdel~ n g bij voldo en de deelname pe~ 2 april
a.s. za l At a rten o ~der leiding v a n de dames
va~ ~T~nen en Wullems, bete r bekend a ls de
·cweeling de Vries, beiden succe._s_volle Haarl en.:;2 oud at letes. Hun kennis van zaken, hun
lief~a voor ~ tl etie k e~ daarbij hun enthousi·isIEe' late ~1 er geen tivi j fel over be staan,
dat Jit een suc c es zal worden.

VJar

goe~ nieuws. Tezamen met
hebben wij voor 's-vrij~ 2 cc~~0nds de des kundi ge trainer, de Heer
~on 3ykan~oom kunnen aantrekken, waarvan een
v2s~ 2 chttal l ede n van beide verenigingen
zulle~ k~nnen profiteren en naar wij hopen
i::2 i.; 2e::, ~:; oed resultaat.

ci'e

Clu-oe,rt s

~

N":-x:·ö-:v---:-2· .~i 0 8 y e i'l .Wc gener Slseswljk ,

VOORZITSTER AAN HET WOORD

o ~ze

~erpsters

~ u:;._·.r,i::tiolhJ.nd;"

·~JanC~s,

19 feb ruari is een jurycursus gewaaraa n ook door enige enthousiaste
ved s~~·s en G10eè.e rs van leden "A tmodes" wordt
J~~lganomen. Het Haarlemse jurycorps zal
~ o t oa. 22 pe rsonen versterkt worden. Een
zuer we~ko~e aa~vu lling.
s~2~~,

~~076SS·

-l.;"~1.ïl:

Pen;J~ _Dg;'l .

\,-::u

Voor 20 en 21 apri l hebben wij de jeugdhert::r:; .i~l :.:;oes · ~ kunnen reserveren, waar wij
'. ·:ce :c 02 n2 2E;n verenigingsweekend zullen org :... .i:~· sc>e.'L ·Natuurlijk verwachten wij een
\0l ~s bu2 dee lneemsters. Verdere gegevens
viGd je elders in dit blad.
2

De beatavonci ter gelegenheid van ons koperen jubileum was een
groot succes en smaakte naar meer van zulke avonden. Hulde aan
Greet en haar medewerksters.
Willemien heeft 12t jaar onze clubbroekjes vervaardigd en al het
stencilwerk verzorgd. Daar sta je niet bij stil, maar als er in
de loop der jaren steeds me er werk bijkomt, wordt het op een gegeven ogenblik teveel en vooral nu zij geharnast is in het gips wegens
een rugblessure, moest er een oplossing ~evonden worden.
Rie van Drunen heeft de fabricage van de broekjes op zich genomen,
terwijl Betty Gieles het stencilwerk zal gaan verzorgen. Fijn dames
voor deze medewerking. Willemien, hartelijk dank voor al die jaren
naai-en stencilwerk.
Ria Ineke-de Vos.

HET SECRETARIAAT JVIELDT:
Nieuwe led2l1:
Ka trfe-11-:;1.-ël·:13erg
Alber t i en Ein
Marijke Hopst:ra,
Mari;jke Knops
Ans Koeleveld

2.2.1955
22.1.56
8.2.1957
23.2.1947
17.12.1953

c
D

pupil
Sen.
B

Franny Kok
Jos Kok
Mieke te Nobel
Elisabeth ~ienstra
Ingrid Rienstra

28.12.48
20.12.49
11. 6.38
20. 6. 5 2
14. 1.54

Sen
Sen .
Sen ,
B

c

t~_dr~ sye~p,n d eri !JE.en:_

G:Xamp ·- Janss traat 48, Haarlem. Tel. 21230
- Mesdaglaan 24j Heemstede.
J. de F'onke:rt -Planetenlaa n 36', Haarlem.
J.Zwan~nburg

Bedankt als l i.d:
Y--:-v:-cr:-:Reyden ;-ï~W itmans, E. en T. Zegwaart, G. Warnas, J .Hollander,
M.Piet.e rs, Mevr.v.d.Kwaak-Prins, W.Divendal, C.Goossen, H.Bergisch,
I.Putges, C.Blok.
Nieuwe donateurs:
An-Harde.belt - Hr.Post.
TRAINING:
Iedere zondagmorgen op het CIOS .voor alle leden.
Aanwezig zijn 9.45 uur in de Beatrixschool, Houtmanpad, waarna we
ons gezamenlijk naar het CIOS begeven. NIEMAND GAAT RECHTSTREEKS.
Er wordt getraind in 3 groepen~
·
Westrijdploeg
o.l.v. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg vanaf -15 jaar .
o.l.v~ Hr.v.Hogezand
Jeugdploeg tot 15 jaar
o.l.v. Hans Vlottes.
WOENSDAGAVONDTRAINING:
Jeugdploeg
Wedstrijdploeg
Nieuwelingenploeg

Floraschool in het Florapark bij de Wagenweg.
19. - 20 uur o.l.v. Gerard Kamp
11
11
20 - ~ 21 üu.r
"
11
11
21 - 22 . uur . "

LAATSTE WINTERTRAIN,ING ZONDAG ä1 MAART ! ! ! !
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DE VOORZITSTER AAN HET WOORD
R~

L " v , c1 ,. -:r o 3 s 2

d~ukke

maanden van

vergaderin~n,inwerken

.i o,n 1üeuwe bestuursleden, uitwerken van plan-

Gar ::::nLok ::.:rs~~ acl_e
') :1_

enz . kan ik diverse resultaten aan jul-

nen~

i_:i_e

1;o~rleggen.

Er is een propagandastencil uit de bus geko~en

be~reffenóe

de pupillenatletiek, welke

sfd2lin5 bij v0ldoende deelname per 2 april
a.s. zal starten onder leiding van de dames
va2 Dî cnen an Wullems, beter bekend als de
tws 2 ~~ng 6e Vries, beiden succesvolle Haarle~0e oud atletes. Hun kennis van zaken, hun
l~_efd e ! oor atletiek en daarb i j hun enthousi~sme ·laten er geen twijfel over bestaan,
Jat di~ sen succes zal worden.

:L~ 1I5'_0:1 ·'.2.::~.Ef..f-~
? ,. G:;_·c ot; elc ---·
I-I e ê.r-i~s ~c ,:; r ~~
0

Clu-oBY"l-;8 ~

tf:-~(~tY:~;-~ '2~· ~ rt o e ···v e {l ...

Sl s rlswijk.

~eg a~ cT

Vcor Ol':!ze ,,:erpsters goed· nieuws. Tezamen met ë,e J_J:i=l'..-':r. 11 Hc1 land;_, hebben wij voor 's-vri j ,'.' ?z::-~s.' 'onds de deskundige trrüDer, de Heer
fi'r):::t :Cyl~e,1-'- oom. '.cunrien a.2.ntrekkeri, waarvari een
v~st ac~tt2l leden van beide vereriigi ngen _
zu:len kun~en profiteren en naar wij hopen
~2t eeL goe d resul taat.
19 februari is een'jurycursus gewaaraan ook door enige enthousiaste
Vd.ders en illoeders van leden "Atmodes" wordt
2~alce roman. Het Haarlemse jurycorps zal
n~t qa .. 22 p0rsonen versterkt worden. Een
2, •::er_ w::;l_J<:or.1e c.a;1vullirig.
0~anCag,
r:-;~;2:c·~ ·:

;~'.J 7689

t. :'.L V,

Penrnngrn. , van
Leidse~ua r ~

Haa:rJ_ei:rL

502zw , ~

20 e~ 21 april hebben wij de jeugdherbc; :r-g Li 802s~ kunnen reserveren, waar wij
weer s ens een verenigingsweekend zülléh ors~nisere~. Natuurlijk verwachten wij een
vol~ o bu s deelneemsters. Verdere gegevens
'v'·ind j e' cl de:cs in dit bJ.ad-.
Voo~

2

De beatavond ter gelegenheid van ons koperen jubileum was een
groot succes en smaakte naar meer van zulke avonden. Hulde aan
Greet en haar medewerksters.
Willemien heeft 12t jaar onze clubbroekjes vervaardigd en al het
stencilwerk verzorgd. Daar sta je niet bij stil, maar ' als er in
de loop der jaren steeds me e r werk bijkomt, wordt het op een gegeven ogenblik teveel en vooral nu zij geharnast is in het gips w~gens
een rugblessure, moest er een oplossing ~evonden worden.
Rie van Drunen heeft de fabricage van de broekjes op zich genomen,
terwijl Betty Gieles het stencilwerk zal gaan verzorgen. Fijn dames
voor deze medewerking. Willemien, hartelijk dank voor al die jaren
naai-en stencilwerk.
Ria Ineke-de Vos.

HET· SECRETARIAAT MELDT:
Nieuwe leden:
Katrien v.d.Berg
Albertien Hin
Marijke Hopstra
Marijke Knaps
Ans Koeleveld

2.2.1955
22.1.56
8.2.1957
23.2.1947
17.12.1953

c
D

pupil
Sen.
B

Franny Kok
Jos Kok
Mieke te Nobel
Elisabeth Rienstra
Ingrid Rienstra

28.12.48
20.12.49
11. 6.38
20. 6. 5 2
14. 1.54

SenSen ,
Sen ,
B

c

Adresveranderingen:
G.Ramp - Jansstraat 48, Haarlem. Tel. 21230
J.Zwanenburg - Mesdaglaan 24, Heemstede.
J. de Fonkert - Planetenlaan 36', Haarlem.
Bedankt als lid:
Y.v.d.Reyden, N.Witmans, E. en T.Zegwaart, G.Warnas, J.Hollander,
M.Pieters, Mevr.v.d.Kwaak-Prins, W.Divendal, C.Goossen, H.Bergisch,
I.Putges, C.Blok.
Nieuwe donateurs:
An Hardebelt - Hr.Post.
TRAINING:
Iedere zondagmorgen op het CIOS voor alle leden.
Aanwezig zijn 9.45 uur in de Beatrixschool, Houtmanpad, waarna we
ons gezamenlijk naar het CIOS begeven. NIEMAND GAAT RECHTSTREEKS.
Er wordt getraind in 3 groepen:
Westrijdploeg
o.l.v. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg vanaf 15 jaar
o.l.v. Hr.v.Hogezand
Jeugdploeg tot 15 jaar
o.l.v. Hans Vlottes.
WOENSDAGAVONDTRAINING:
Jeugdploeg
Wedstrijdploeg
Nieuwelingenploeg

Floraschool in het Flora.park bij de Wagenweg.
1 _,·. - 20 uur o.l.v. Gerard Kamp
Il
Il
Il
20 - 21 uur
Il
Il
Il
22
21 uur

LAATSTE WINTERTRAINING ZONDAG 31 MAART ! ! ! !
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ATTENTIE-ATTENTIE

ATTENTIE-ATTENTIE

ZOMERTRAINING

Met ingang van 2 april a.s. begint de zomertraining op het Pim
Mulier Sportpark en wel:
's-dinsdags-en 's-vrijdagsavonds: alle ploegen
's-woendagsavonds
wedstrijdploeg
De training van de wedstrijdploeg en jeugdploeg vangt aan om 19.00
uur, de nieuwelingenploeg wordt verzocht om 19.15 uur aanwezig te
zijn.
Pupillen voorlopig 's-dinsdagsavonds van 19 - 20 uur.
Op 12 april, Goede Vrijdag is er

~.D.

trainen.

SPECIALE WERPTRAINING
Voor deze training o.l.v. de Heer Eykenboom, ingaande vrijdagavond
5 april om 19.00 uur zijn van onze vereniging aangewezen:
Greet Versterre-v-Zelm - Truus v.Voorst-v.Egmond - Janny Zwanenburg
Greet Hoenderdos - Marga Tromp - Coby Veldt - Jos Mooyen - Baltie~
v.d.Ree.
In verband met een interlandwedstrijd op 19 april en Goede Vrijdag
12 april zijn deze trainingen verschoven naar de woensdagavonden
10 en 17 april.
.

". '

JAARVERGADERING 1967.
In de kantine op het sportveld aan de Kleverlaan werd op 7 februa~i
jl. onze jaarvergadering gehouderi.
De voorzitster heette de vergadering van harte welkom en in het
openingswoord memoreerde zij de voornaamste punten van het afgelopen
jaar.
Nadat de verschillende verslagen voorgelezen en ·goedgekeurd waren,
was het punt bestuursverkiezing aan de beurt. Janny Zwanenburg trad
àf als secretaresse en Anneke Vlottes had tussentijds al bedankt als
weffstrijdsecretaresse. De voorgestelde kandidaten, t.w. L.v.d.Vosse,
secretaresse, T.v.Voorst, wedstr.secr. en M.Vollenga, commissaresse
werden met algemene stemmen gekozen. Het Bestuur ziet er nu als volg t
uit~ Voorzitster: M.A.Ineke - de Vos, Leendert Meeszstraat 38, H'lemo
Tel.: 44134
Secretaresse:L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem
Penningm.esse: W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502zw,H'lem
Tel.: 44701
Wedstr.secr.:T.v.Voorst-v.Egmond, Slauerhoffstraat 5' ', H'lem
Tel.: 66628.
Commissaresse: M.Vollenga-Hessels, Julianalaan 36, Bloemendaal "
De huidige contributie blijft gehandhaafd, terwijl voor studerende
sêniorleden de jeugdcontributie ad f 3,25 aangehouden wordt.

4

Bekeruitreiking.
De Prestatiebeker werd uitgereikt aan Mieké -Krammer voor haar 1 .·50 m.
hoogspringen. Mieke Sterk mocht voor 55.- s~c op de 400 m. de
Ineke-beker in ontvangst nemen. Voor trouw trainingsbezoek ging de
Atmodeszuil naar Roelie Wijnoogst. De Dr.v.d.Hoeven-beker (voor
degene, die het meeste voor de vereniging heeft gedaan) werd aan
~altien van de Ree uitgereikt, daar zij de jeugdtraining waargenomen
heeft. De beker, beschikbaar gesteld door Hans Vlottes voor de
jongste meisjes, mocht Gebke Visser in ontvangst nemen.
Na de rondvraa e werd de vergadering om ca. 10 uur gesloten, waarna
onder het genot van een kopje koffie nog even gezellig werd nagepraat.

VAN HET WEDSTRIJDFRONT
Bij het beeindigen van de jaarvergadering was ik het dan. En wel
wedstrijdsecretaresse. Reeds . nu heb ik al ondervonden wat het is . Je
staat . er direkt middenin.
P._ie dames en meisjes, die gewend ziJn aan wedstrijden mee te doen,
weten zo l angzame rhand wel hoe de vork in de steel zit, alhoewel .. . .
Enfin, hie~onder volgen eriige punten, waaraan een ieder, · die zich
opgeeft voor wedstrijden, denken moet.
·

1) Als je aan wedstrijden mee wilt-doenr - dan MOET je medisch gekeurd
worden. Bij geen keuring, geen wedstrijd. De kosten hiervan bedragen f 4,-- per lid voor jong en o ~d. Opgave aan Ria Ineke.
2) Heb je je opgegeven voor een wedst~ijd en je komt zonder geldige
reden niet opdagen, dan moet toch h e t inschrijfgeld worden voldaan
en e r wordt f 2,50 boete door de KNAU opgelegd.
3) Zorg èrvoor op tijd op de afgesproken plaa ts aanwezig te zijn.
4 ) Tien minuten voor de aanvang van h e t nummer, waaraan je deelneemtf
dien je je te melden ~ij het betreffende jurylid. Je bent verplicht in clubkostuum te verschijnen, dwz. groen clubbroekje, wit
shirt met embleem middenvoor (geen fantasie-blouse). Voldoe je
hieraan niet, dan kan je door de wedstrijdleider van deelname
worden uitgesloten.
5) Neem alt~jd veiligheidsspelden mee, niet alleen voor je startnum:.11er, maar ook vooT' bandenpech onderweg. Bevestig die spelden
aan de binnenkant van je trainingspak, zodat je nooit zonder zit .
Truus van Voorst.

WEDSTRIJDAGENDA
24 rnc::,art
15 april
20/2 î apr il
28 april

Indoorwedstrijden - Sporthal Haarlem
Trainingswe dstrijden Pim Mulier Sportpark
Bosloop tijdens het weekend te Soést
B-C-D-Jeugdwedstrijd - Sagitta Amste rdam.

5

PROGRAMMA TRAININGSWEDSTRIJD
Haarlem - Holland - Atmodes - 2e Paasdag. Geen inschrijfgeldgeen prijzen.
Meisjes A
Meisjes B
100 m.
100 m.
800 m.
800 iil.
600 m.
verspringen
verspringen
verspringen
kogelstoten
hoogspringen
hoogspringen
discuswerpen
kogelstoten
kogelstoten.
discuswerpen
hoogspringen
Inschrijven vóór 7 april bij onze wedstrijdsecretaresse.

Dames

·röö m.

.~

.

COMPETITIE DAMES
De data van de competitie zijn vastgesteldv8fl~~ wei en 23 juni.
Dames, houdt deze dagen vrij. We moeten met=-=a-~§ilipetitieploeg aan
de start verschijnen, willen wij een finaleplaats kunnen bemachtigen. Wij zijn ingedeeld in een poule met:
Sngitta - Amsterdam
)
ADA
Amsterdam
) hoofdklasse
DEM
- Beverwijk
)
RKAV Holland - Haarlem )
AV. Lycurgus - Krommenie) 1 e klasse.

AAC-STRANDLOOP

Cl
~~

Eet ca. 40 dames en meisjes togen wij per NZH-bus_,,,"·n-~ar IJmuiden om
è.eel te nemen aan de AAC-strandloop. Onze jongste jeugd liep als
training - buiten de wedstrijd - 6 km. onder leiding van jeugdt~ai
Der Hans Vlottes.
Tie beste Atmodes-loopster van ~e 11 km. prestatieloop was Moppie
Gijtenbeek, die in 64 min. haar vaantje in ontvangst mocht nemen.
Van deze massale strandloop hebben wij geen uitslagen, dus weten wij
do volgorde van binnenkomst van onze atletes niet.

BESTE ATMODESPRESTATIES
onderverdeeld in de verschillende klassen.
:0.'\MES

8ê5-1Ïï: horden
i"T,~"s-:C erk

i'" "Warnas

11 • - sec. CR
15. 5

100 m.
M. Sterk
A.Honkoop
A.Warnas
H.Bergisch
6

200 m.

11.7 ECR
12.9

13.5
13.9

M. Sterk
H.v.Giffen
A.Honkoop
H.Bergisch

24.4
27.6
28.6

29.9

400

ffio

fü:sterk
A,Honkoop
H.v.Giffen
H.Bergisch
A ,.Warnas

55.- CR
60.9
62.5
65.8
66.2

.Y..~rs p~ingen

M.Sterk
AoHonkoop
A.Warnas
H.voGiffen

5.93 m.
4.95
4. 71
4.55

2.35.2.54.7

Discuswerpen
G.Hoenderdos
J.Zwanenburg
G.Versterre
T.v. Voorst
T.v.Hoven
Meisjes A

34. 40
34. 10
28.95
28.62
25.83

Kogels~oten

100 m.

A.Honkoop
11 .43
M.Sterk
10.85
G.Hoenderdos10.66
G.Versterre 8.92
T.v.Voorst
7.60

]) .Kamphuis
I.Jong e rt
M.Krammer
E.v.Thiel
M.Tromp

400 m.

~

H9_()gspringen
JVi.Krammer
C.Veldt
G.Moerbeek
I.Jongert
M.Tromp

Verspringen
M.Krammer
JJ.Kamphuis
G.Moerbeek
I.Jongert
M.Tromp

.Speerwerpen
M.T rornp
I.Jongert
L.v.d .Eem
C,Veldt
l'LRotteveel

1.40
1. 35
1. 35

1. 35

30.09
27.24
22.70
22. 13
20.79

2.40.4
3.05.-

5 "14

5. 1 3
4. 91
4.66
4 • 61

Kogelstoten
I.Jongert
M.Tromp

A.Honkoop
A.Wa rn as

1. 56 m.
1 .35
1.25

§J2~-~FW~I_Ee q

G.Versterre
G.Hoenderdos
M,Sterk
J. Zv:anenburg
T • ~r • -v o or s t

'ff ~Ki· a:rrirr: er
I.Jongert
G,Moer'oeek
E.v.Thiel
M.Tromp
80 m. horden
Fr:·"T:rümri
___· ·

49.59 CR
25.27
24"90
23.28
20. 4 1
26? 11.
27
0

')

28.5
28.5

I. Jonge:rt

12 " 7
·12 '8

JJiscuswerPeD
c-:;J
e îà. t --- " ·---

28.75.

E.v. Tlü e }.
I.Jo'.'.lgert
L.v.cl.Eem

24 . 9 1

24' 57 .
22.70 .

8.70

8.63

Ve~_dt

8.32

L.v.d.Eem
b.v.Thiel

7.90

C,

M:. s~terk ____

200 m.

12.6
13. 1
13.2
13. 6
13.8

800 m.
.v.Thiel
C.Veldt

E-:V-:-Thiel
64.9
65.1
M"Krammer
F.Wijkhuizen 70.4
1 • 50

Hoogspringen

800 m.
A.Warnas
J.Zwanenburg

7 .48

lVIeisj es B

·30-rn:--·
·1·. V-Tsser

î0.5

lLRegoor
'J, DLrendal
J.Yink

10.6
î 1. 2
11 • 4

Y~JZ§J2T~~en

1.Vis se r
,J ,Nooyen
B . v,d.Ree
W.Divenclal
G.Ineke

5.20 CR
4.76

4.71
4. 61
4.58

100 m.
A.Rego or
L.Visser
T.Schaper
J.Vink
w.nivendal

600 m.
12.7

12.8
13. 5
14.-

B.v~d.Ree

R.Wijnoogst
T.Rijbroek
G.InekP.

1.53.7
1.54.2
1.55.1
1.55,7

14. 3

Hoogspringen
L.Visser
B.v.d.Ree
G.Ineke
vi. ])i vendal
J.Vink

7

Spe ervrerpe n

1. 35
1 • 30
1 • 30
1 • 30
1. 30

J. JVfo oye r-i'-B, v.d. Ree

25.50
21 .80

fS...Q_gelstoten 3 kg!
9.68 m. J.Mooyen
8.65
T.v.Voorst
8 .19
T.Schaper
7.71
L.Visser
. 7 .41
G.Ineke

Meisjes C
60 m.
J.Voorma
T.snellens
L.Meyer
R.Verhoef

80 m.
:J-:voorma
T.Wisse

T.Wisse

600 m.

11 • 1 sec
11. 7

ye~springe~

N.Witmans
J.Voorma
M.v,Gijtenbeek
T.Snellens
!._(_Q_g§ l~t o:ben

4.69 m.
4.40
3.91
3.81

2 kg.

E. Boesenkool
M,v . Gijtenbeek
11'. Sne-l lens
J:.Wisse

80 m-

9.80
8. 89'
8.-7.25

.G~·\Yrs se r

11 • 4

Jioo_g_§pringen
M. Pieters
A. Smits
G.Visser
A.Bouma
R.Lagerwaard

1.25 m.
1 • 20
1 • 20
1.15
1 • 15

Hoogspringen
T.Wisse
N.Witmans
_M"v.Gijtenbeek
T.Snellens

8.8 sec.
9. 1
10. 1
11 • 6

1.54.3 CR

1 • 25
1 • 25

1.20
1. 20

Meisjes D
60 m.
D.Post
G.Visser
A.Smits
E.Zegwaart
I.v.d.Kerkhof

8.5 sec.
8.8
8.9
9.2
9.5

Verspringen
D.Post
G.Visser
A.Smits
I.Querido
Y.Huseler

4.38
4.28
3.74
3.68
3.63

Kogelstoten 2 kg.
M.Pieters
A.Smits
A.Bouma
1.Querido
G.Meyer

8.80
8. 17
8. 12

8.08

7.42

VIERING 12!-BESTAAN
Vanaf deze plaats hartelijk dank aan de feestcommissie 9 die ter gelegenheid van ons koperen jubileum een uitstekend geslaagde beatavond organiseerde.
Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken om alle leden te
danken voor de prachtige plant 9 die Ria en ik op deze avond aangeboden kregen.
Ook de bloemstukjes van de H.A.V."HAARLEM" en Ineke en Jelle Doornbos-9 gelukstelegrammen en andere felicitaties stelden wij zeer op
prijs.
Namens het Bestuur 9
8
W.v.Opzeeland-de Vos.

VAN DE PENNINGMEESTERESSE
De contributie bedraagt:
Pupillen tot 11 jaar f 2,-- per maand (inschrijfgeld f 2,50)
Meisjes t/m 17 jaar f 3,25 per maand (inschrijfgeld f 2,50)
Dames v/a 18 jaar
f 4,50 per maand (inschrijfgeld f 4,50)
Studerenden
f 3,2, per maand
en dient op de training of per giro te worden voldaan. Gironummer
207689 t.n.v. Penningm. van "Atmodes", Leidsevaart 502zw., Haarlem.

CLUBKLEDING
Ben je al in het bezit v~n:
GRATIS
A voor op je trainingspak
Atmodesbroekje naar maat f 4,-Atmodes zakje
0, 75 · Embleem (wasbaar)
f 1,65
Showshirt
17; 50- · Atmodestrainingstas(Wit met
groen) f13 '50
Een groen trainingspak kan met 10% korting worden gekocht bij:
Sportmagazijn Gretha de Bruyn, Twijnderslaan en bij
Niheks Sporting Goods, Rijksstraatweg 86g, Haarlem.

- VOETBALTOTO
· Hieronder volgen de toto-inleveringsadressen:
Poolkantoor: Mevr. Ineke, Eeendert Meeszstraat 38, Haarlem inleveren tot vrijdagavond 9 uur _
Mevr.v.Voorst, Slauerhoffstraat 5' '~Haarlem inleveren tot vrijdagavond 8 uur
Mevr.v.Opzeeland, Leidsevaart 502zw., Haarleminleveren tot donderdagavond 10 uur.

PERSONALIA
Huwelijk: Op 1 maart gaf Marianne den Ouden haar jawoord aan Sjoerd
Rijpma. Wij wensen het echtpaar Rijpma-den Ouden heel
veel geluk en fijne wittebroodsweken toe.
Ziekenhoekje:
Tonny Jansma, zo langzamerhand een ervaren ski-ster,
heeft deze keer de terugtocht van haar wintersportvakantie moeten aanvaarden met beide benen in het gips. Gelukkig g;en gebroken botten, doch gescheurde kniebanden.
Ton, wij wensen je geduld, beterschap en sterkte toe.
Tot ziens op de training ! ! ~

Bedankje: Het echtpaar Vlottes-Jonker vróeg _ons , vanaf deze plaats,
jullie allemaal te bedanken voor de leuke cadeaux, van
de jeugd een keukenwekker - van de ·senioren een medicijnkastje.
Ook ·met het optreden van onze jeugdploeg - keurig in clubkostuum op d~ receptie, onder leiding van Baltien, die een door haar zelf
geschreven loflied op het bruidspaar voordroeg, waren ze erg blij.
Nogmaals, allemaal hartelijk dank.

De jeugdherberg, waar we dit jaar ons bi·
vak opslaan, ligt in Soest-Zuid, even
buiten het dorp, temidden van een mooi
rustig g ebied van bos, heide en zandverCl:r-' ~
stui vingen. Dank zij groot eigen terrein
i . . " ·· . _ r
is deze jeugdherberg bijzonder geschikt
\\ j ;
". ,. '. . . -'. voor verblijf van groepen. Overal vrij
1
~
i l _/ wandelgebied in de hele omgeving. Klink~
:::/'] ~\\( '\
niet gek; ·nè ? En omdat Soest nu niet
l \l_J;
direct naast de ~eur is, ga.Fin we dit jaar
~ '
, '' jJ..
per bus. Bagage is dus ge e n probleem en
.
·
van die lekke banden zijn we ook af.
Het sportfestijn houden we op 20 en 21 april a.s; dat is e en week na
Pasen. HOUDT DEZE DATUM DUS VRIJ ! !!
Wat we er allemaal gaan doen, horen jullie t.z.t. nog wel. Zeker is
het, dat Gerard Kamp de gezellige avond verzorgt, dat we voor ALLJ~
leden een bosloop houden, kompleet met prijzen en diploma 's.
Wie er mee mag ? Luister goed: Iedere ATMODIN, die 2 dagen van huie
kan en zich met een vrolijk gezicht aan de regels van de jeugdherberg
houdt (corvee), leeftijd speelt ge e n rol. Voor broodmaaltijden zorgt
iedereen zelf, bovendien ben je verplicht 2 lakens en een sloop mee
te nemen. De kosten zijn uitermate laag; voor f 6,-- kun je dit
festijn meemaken. Geef je zo snel mogelijk op, liefst onder gelijktijdige betaling.
IN DE BUS IS MAAR PLAATS VOOR 45 PERSONEN; WIE HET EERST KOMT WIE HET
EERST MAALT ! ! !
·g,

1(0,/

'

\t-f:.
1 \

DE MEEST VERLOREN DAG IS DIE,
WAAROP MEN NIET HEEFT GELACHEN.

10

IN DE HIPPE HOEK
Deze hoek is bestemd voor jullie, d.w.z. hier is de plaats waar
ontboezenipgen, gedichten, knipsels, modepraatjes en wat dies meer
zij, opgenomen worden. Stukjes uit schoolkranten zijn ook van
harte welkom, mits je erbij vermeldt, waar je het uit overgenomen
hebt.
Gelegenheid tot inzenden van kopie voor het volgende clubblad tot
15 april a.s. aan het redactie-adres: - Garenkokerskade 34 of op
de training.
WIL.

Onderstaande gedichten zijn ons toegezonden door twee "neven", die
ons officieel orgaan maar saai en dor vinden ! !! ! !
-

Redactie.

OVERPEINZING
In het land onzer dromen groeiden hoge bqme~.
Daarom liepen we droog toen het regende;
Omdat we dachten, dat de zon ons zegende,
onza zbn, onze regen, onze bomen.
Ik hoop dat jullie ook zo kunnen dromen.
Zelie

RELIGIE
Langzaam ontvouwt mijn lichaam zijn gesnater
en roept om hulp,
dáár is de pater.
William.

In de garage, mevrouw tegen monteur:
"Ach, wilt U even mijn claxon na.kijken, mijn remmen werken niet ... , ,
Weten jullie, wanneer kinderen groot worden ? Als ze ophouden met
vragen, waar ze vandaan komen en niet meer vertellen waar ze naar
toe gaan •••••
11

.
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DFFICIEEl ClUBORGAAN DER H.D.A.V. ATMODES-KONINKUJK GOEDGEKEURD
~ 3e

Jaargang no. 76

E\. 3dactie-adres:
T_J. v,d.Vosse
·:.i-.9,renk. kade 34,
H2.aTlem.

We zitten er al weer in, in d e vred s trijde : -1 J 2,: : . .
Aardige prestaties zijn er al door on ze jeug d
geleveTd eh dit opent perspecti even voor de
toekomst. Ook dit seizoen zul len wij · rne-.:..~ .::; m_,
aandeel leveren in de dj_ ve rse c.o o:r de G e;~e. uierc ·
lijke Haarlemse Verenigingen te o ~g anis ere n we d strijden.
1968 Wordt vooI' onze spoTt

~0.kenin_gen:

,'?. Grootveld-

Heemskerk

C' lubart s:

~. A.O.v.d.Hoeven

We gener Sleeswijk.

T:' o~t:re kening ~

)Q'_'
,..89
·-- 10

t .n.v.

Penningm. van
i l ATI'10DES" ,
L8 idsevaart 502zw,
. :I2a1'"'lem.

een ze er belangrij:;c
jaar in verban'd met de · Olympisc h e Spele n te
Mexico. Ook een zeer ':Jelangrijk j a ar voor onz :;
Mieke Sterk , die in de Olympische trainingsploeg is opgenomeri . Mieke , wi j wensen j e heel
veel succes to e en hopen, dat he t je zal gelukken ons vanuit M ~ Y ic o Ci ty ee n kaar t te kunnen sturen"
D2. n 0:1.ze accomm odatie ~ v;e v o.2 len ons we l cpgc sloten als- in een concentratiekamp door al di s
hekken, die het bouwwerk af s luiten, ma al' dat
hebben we er wel voor over, want als straks · "" "
in het najaar de accommodatie klaar is (0p .
tribunes na, er moet nog .wat te wensen blijve n )
kunnen we echt sprekén van een eigen hooe.
Per 1 april zijn ~e dan ook g estart met de
pupillentraining. We "hadden pee~, dat het de
eerste keer hard regende, ~aar deze afdeling
komt langzaam tot groei en we hebben momentee l
ca. 25 leden. Het i~ heerlijk te zien met hoeveel álan onze pups o.l.v. Rie en Nieske
enthousiast trainen. Esn compliment voor de
leidsters.
Onze competitieploegen staan elders in di~
blad vermeld. Bij de dames hebben we wel een
aderlating ondergaan door het vertrek van Ans :
terwijl Mieke Krammer nog steeds door een
î

hinderlijke knieblessure is uitgeschakeld. We zullen alle zeilen bij
moeten zetten om een respectabele plaats te bemachtigen. Ook onze
jeugdploeg kampt met blessures, hopelijk zijn deze genezen vóór de
eerste competitiewedstrijd. Onze C-en D-groep breidt zich nog steeds
uit. Hans heeft zijn handen vol en behoeft eigenlijk assistentie,
maar waar halen we die vandaan ? Is er misschien tussen onze oudleden
iemand, die zich hieraan wil wijdenJ? Hans, jij krijgt nu wel meer
keus om een ploeg te formeren. Voor: jullie is het "knokken" geblazen
om een ereplaats in de competitieploeg te veroveren.
Op de KNAU-vergädéring van 16 maart j 1. \Jerd .e en besluit genomen, · dat
alle leden en bestuurders met ingang v an 1 januari 1969 tegen een
premie van ten hoogste f 0,50 kunnen worden opgenomen in een collectieve ongevallen-en aansprakelijkheidsverzekering. Wij zullen nagaan
in hoeverre dit een doublure is van onze bestaande verzekering.
Ria Ineke.

1

IN MEMORIAM DE HEER W.DOOYES .

l

!1

l' Wij ontvingen bericht van ov erlfjden van de l
H o e~ W.Dooyes op 62-jarige leeftijd, in leven j
Directeur van het CIOS.
Met de Heer Dooyes hebben wij vele malen op
zeer prettige wijze contact gehad en mochten
1 altijd veel medewerking van hem ontvan~en.
1 Het overlijdensbericht schokte ons diep.
1 Wij wensen zijn f~milieleden ster~te toe
j om dit verlies te drageno
·
1

HE'.J:' . SECRETARIAAT MELDT:
Nieuwe leden~
Jose Algera
Irene Bessem-Canjels
Wil Bomhof
Wil Bosdijk-Spoor
Ankie ten Cate
Marijke Dechene
Loes Deen
Mary Derkse
Joke Elstkamp
Marjolijn Franse
Lies Eiartman
Maria~ Heetemans

2.6.1956
26.8.1941
22 . 5.1953
5.5.1942
2.6.1954
20.11.1951
24.11 .1955
14.5.1955
15.9.1954
31.3 . 1953
21.8.1956
3.2.1955

Mariska Kletter
6.7.1955
Marjan Luesken
3.5.1953
Anja v.Lunteren
27.6.1956
Carry Meyerman
5.5.1956
Christine Neyndorff
1.5.1953
Trudy v.d.Straat
22~4.1956
Irene Termeer-v.d.Linden25.4.1941
Meta Vos
4~9.1956
An neke Wassenberg
10.9.1955
Hetty Witmans
24.9.1951
Yolanda de Zoete
29.6.1957
Jacqueline Zondervan
4.12.1948

Bedankt als lid:

i'1I. v.d. Maat - ·r.-Vis ser - Y. Ruse ler - J. Vink
Nieuwe donateurs: Mevr.M.v.d.Meulen-v.Egmond.
2

M.A.Ineke-de Vos, Leendert M~~szstr. 38. Tel: 4~1 3~
L.v.d.Vosse, Garenkokerskad& ~4
W" H. v. Opzeeland-de Vos~ I~eüfoevaa-rt 5 02 zw. Te 1: 44 ~;(;",
T.v.Voorst-v.Egrnond, Slauerhoffstr.5' '. Tel~ 6662 ;3
M.Vollenga-Hessels, Julianalaan 36, Bloemendaal.

Voo:c<.'i·::_tster

së c:r:;;-;:é-ár esse
P'-rnningm. esse
sec::e.
C0cJr.iss a :ress2

Wej 0tl'.

TRAININ.GSPROGRAMMA
Dp d2 Sintelba3n van het Pim Nulier Spo~tpark.

Dinsdagmiddag: 16.30 - 18 uur

Pupillentra ining o.l.v. Mevr.v .
en Mevr. Wt.üle;:ns-- c'~ -c

D:n 1.nen-d.e Vi' :l.:; s

Vr;_ o 'c,

v','edstrijdploeg o.l.v.Gerard Xe..n:J
C/D jeugd o.l.v, Hans Vlottes
Nie uwelingen ploeg o.l.v. Hr.v.lio ~0

Diasdag2vond:

19 - 21 uur
1 9 - 20. 1 5 nu:;_'
î 9 • i 5 - 2 1 uur

'llo~:n3dagavond ~

IT""d
, . ..;d p_,_oeg
1
.
,
:\ .._, .S"'GTlJ
O • ".L.V.
Gerard
19 -- 21 uur
Idem als dins dagavond
Spe~iale werptraining o.l.v.
19 - 21 uur

Vrij~aeavond:

TT .-, 1· ~! -.::-,
·-~4 (_ " '...

To~

Eykenboo~- -·

V.AN DE PENNINGEEEST'ERESSE

Do contributie bedraagt:

Pupillen tot 11 jaar f 2 7 - - pe::c maand (inschrijfgeld f 2,50)
Meisje _s ·c/ra î7 jaar f 3,25 per maanü. (j_nschrijfgeld f 3,50)
D E1:'11.8G v/3. 18 ja.ai~
f 4;50 pe:r E3.and .(:i.nschrijfge ld f 5,50)
Studerenden
f 3,25 per maand 9
en djenb op de training of p o r gi~ci te worden voldaan. Gironumm2~
207689 t . -l:.. ·L PenniDgm. '/a:J. "Atmode:.::n, Le:LdsG-ra::: . rt 502z\'l., Eaarle:'J.

CLUBKIBDIHG
Es n

jR

aJ in het

bezi~

,

va~:

Ac-~r1()(:(3[;'!Ji:'oE;;ëJ8-n'ä&:::~ïnäe,t--=--t0t maat 86

(l1eupwijdte)

f 3,25
f L1' ' - J~i _ . ~iEOd. e 8 Z 2, JC je
f 0;75
3Lo1~· 3hir-L; (uit vuorraad leverbaa:c)
f î7~50
GRATIS
!. vo o ~ o' je trainingspak
·
--' r '·· 1 -"' n--,, .' "r ··
..::.. S 'h
f 1'65
L t ~, 1cc1e ct: _·a~_r_in g si:as (wit IJ.et groen) ·· moet besteld .worden f 13,50
Ee~ c ~oen trainingspak kan met 10% koYting worden gekocht bij:
Nijeks S9orti ng Goods, Rijksstraatweg 86g, Haarlem.
~anaf ~aat

..LJ_Ji.j _ ' - · C .!..U.

\

..

".:l 0".:l . '. '_' )
l)c;_,

3
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VOETBALTOTO
~ieronder

volgen de toto-inleveringsadressen:

Poolkantoor: Mevr.v.Voorst, Slauerhoffstraat 5' ', Haarlem inleveren tot vrijdagavond 9 uur.
Mevr. Ineke, Leendert Meeszstraat 38, Haarleminleveren tot donderdagavond 10 uur.
Mevr.v.Opzeeland, Leidsevaart 502zw., Haarlem inleveren tot donderdagavond 10 uur.

PERSONALIA
Verloving:

Josette Rigollet en Gerard Kamp hebben zich op 14
april verloofd. Deze verloving laat weer eens zien,
dat voor liefde geen af stand te ver is~ want Gerard
vond zijn geliefde maar liefst in Belfort (Frankrijk) .
Gerard, onze hartelijke gelukwensen met je verloving
en we hopen, dat je Josette gauw eens aan ons voorstelt.

Huwelijk:

Het snoezige witte bruidje, dat op 26 april in het
Raadhuis van Heemstede het jawoord gaf aan Klaus
Steinhoff, was onze eigen Janny.
Voor dit jonge echtpaar onze welgemeende felicitaties
namens de ganse groen/witte schare.

Geboren:

Onderstaande aankondiging dwarrelde in de bus:
Ineke en Jeltjo Doornbosch geven U met grote blijdschap kennis van de geboorte van hun zoon en dochter
Jeltjo en Dorine. Gewicht Jeltjo 7 pond, 250 gram
"
Dorine 4 pond.
Haarlem, 4 mei 1~68,

In het zonnetje:Tijdens de onlangs gehouden K.N.A.U.-vergadering werd
aan Joop van Drunen de Thompson-beker uitgereikt.
Deze beker, die jaarlijks wordt uitgereikt aan de
persoon, die zich op het gebied van het jeugdwerk
bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, is bij Joop
waarlijk op de goede plaats terecht gekomen.
Wij ruimen dan ook graag een plaatsje in ons clubblad om Joop met deze eervolle onderscheiding hartelijk te feliciteren.

Het woord is aan . . . . . . . . . . .
John Ruskin:
Er zijn vele religies, er is maar één moraal.

4

ONS WEEKENTI I
Aangezien Baltien in dit clubblad een verslag - uitbrengt over onze
wederwaardigheden tijdens ons weekend, kan ik volstaan me~ jullie,
van klein tot groot te bedanken voor de fijne medewerking àan dit
evenement.
Voor Hans en Lolke, de enige manlijke deelnemers, een speciaal woord
van lof. Jullie hebben de - ietwat gekraakte leiding- heel wat
werk uit handen genomen, bedankt mannen. Het laa tste bedankje gaat
naar alle luitjes, die meegewerkt hebben aan de gezellige avond.
Het was door het niet meegaan van Gerard improviseren, maar zoals
altijd, het is weer :gelukt.
~
Wil van Opzeeland.
ER WORDT GEFI1UISTERD OVER ONS WEEKEND:
Dat .. ... de overheerl~jke droppen door Mevr. Vlottes (Sr.) en de
lekkere verse koek door Mevr.v.d.Ree beschikbaar zijn gesteld.
Dat ..... Mieke (le Nobel) 2 reuze appeltaarten had gebakken,
Dat ..... die appeltaarten kunstig door vader Kees in 52 stukken
werden verdeeld.
Dat ..... Karin van Drunen de pechvogel van het weekend was door
zaterdags al tweemaal te vallen,
Dat ..... ze bij de start van de eerste wedstrijd van haar leven prompt
nogmaals door de knie~n ging,
Dat .•... ·

z~ tot haar grot~ woede onder de voet gelopen
uitgeschakeld was.

~erd

en meteen

Dat ..... de wedstrijdleiding speciaal voor haar een extra 600 m.
inlaste,
Dat ..... ze die twe ede 600 m., daadwerkelijk gesteund door Marjolijn,
keurig uitliep.
Dat ..... Tiheke zich ontpopte als een fervent volksdanster.
Dat ..... enige "kopstukken" 's-avonds toen de jeugdherberg reeds gesloten w~s, zo nodig naar buiten moesten,
Dat ..... zij aangemoedigd door andere l eid inggevende personen door
een raam klommen~
Dat .... .. bui ten een verbolgen "VADER" hen opwachtte en vroeg waarom
ze zijn tuintje vertrapten,
Dat ..... bij inspectie bleek, dat het tuintje bestond uit wat zand
en sprietjes.
Dat .•... José haar slaapzaalgenoten tot wanhoop bracht door alsmaar
met haar tand.en te knarsen.
Dat ..... · ook Claudia een duit in het zakje deed door de ganse nacht
met haar (gesteven?) l akens te ritselen.
·
Dat ..... we er een punt achter zetten. We hebben al veel te
fluisterd.

5
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IN DE HIPPE HOEK

HOE MAAK IK MIJN KLANTEN BOOS
Klant
"Geeft U rniJ maar een pakkie "Alaska".
Winkelier~ "King Size of normaal" ?
Klant
"Eh, King Size, geloof ik".
Winkelier~ "In een kartonnen ·doosje of in een gewoon pakje ? 11
Klant
~ "Eh, urn, urn, kartonnen doosje, geloof ik 11 •
Winkelier: "Met of zonder filter ? 1'
Klant
"Eh, laat es kijken 9 eh, eh, met filter geloof ik".
Winkelier~ nGewoon' of met menthol ?"
Klant
"Ach man, laat maar zitten, geef me :men pakkie kauwgurn 11

. .

Gisieren dacht ik
dat "ik vandaa g misschien
zou kunnen hopen
dat er morgen vrede zou zijn
gisteren wist ik
dat ik ~andaag zou weten
dat er morgen geen vrede is.
Hans

~ri ··· ··

"

/,'

Lopen is leven.
, loop, loop
Ik sta, ga, slof, kuier, wandel, sjok, stamp, loop
licht, loop als een veertje, zwe ef, vlieg.
Leer lopen, dan loopt het leven lekker.
Uit Jaarverslag CCSA.

komt terug voor de avond, heeft
van Dior verklaard. "Wat moeten
overdag mee doen, monsieur Bohan?"
Uit het Nieuws van de Dag.
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Ze namen me mee
Waar het eenzaam was
Ze zeiden:"Geloof je
In het grote blanke ras? "
Ik zei:"Meneertj e ,
Eeerlijk gezeid
Geloof ik in alles
Wa t me hiervan bevrijdt" .
De blanke zei:"Boy,
Heb ik mogelijk vernomen
Da t je om mij te vermoorden
Ex pres hier bent gekome n?"
Ze sloegen mijn hoofd
Ze beukten me bont,
Ze schopten me waar ik
La g op ffe grond.
Een ~dan-man zei: "Nikker,
Kijk me aan uit het gras,
Zeg me, dat je gelooft in
Het grote blanke ras

Langston Hughes.

: ~~sd van het protest is zich zo stevig a a n het organiseren, dai
;-(; r a.ks na uwelijks meer verschilt van de georganise erde maa.tsct.ai;:
.1 ,
waar ze zich tegen afzet.

--

WIJ SAMEN
.> Ik houd van h e t water
:Ik houd v a n de wind
Ik houd van ee n jong
\ En Wa aauw ! ! !
1 ~ij houdt van mij
Ik houd van zijn stem en zijn
\ ondeugend a l a ch .
1
jWij houden s a~8~ 7an een r c oreij JO
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van de Be a ~les, van he~
t..
spel
met
de
wind"
·
~,~ "
1
( Enne ..• wij s ar~~: :1 houden
~'."') -~ -.
1 ook va n Jou.
~
?'~- ;~
·\
Ida _( 14) - ~""'-~
· ."·'"'ll!!lilii'~

'•J:· •· .

-·---------
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·----..._.,-

vm.t me isjes die het beu we:rden om altijd maar op DE 'ENE t "
·:·_; ·.-a n wachten 1 hebben !let met hun "tweede keus" zo c lecht no"" :: lc
· ;_-- êf e n .
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GERESERVEERD VOOR ONZE PUPILLEN
Hallo meisjes, dit wordt nu jullie eigen hoekje in het "Atmodes"clubhlad. Je bent nu een echte groen/witter en we hopen van harte,
dat jullie trouwe leden zullen worden, die regelmatig komen traine~
en niet voor een regenbuitje thuisblijven.
07Br regen gesproken, je zbrgt toch wel, dat je altijd droge kleren
bij je hebt, want je weet, het is hee~ ongezond om in je natte
trainingsspullen naar huis te gaan.
We zijn nu een m~and bezig en trainen hard voor de vaardigheidsproef, die bestaat uit de ~ol gend e nummers:

68 0 m.m.

b

.

-

hoogspringen
verspringen
kogelstoten
softbalwerpen

1

î .S s

0

G•

2.mln.4' sec.

- 75 cm.
2.50 m.
- 4 m.
- 12 m.

Op de eerste wedstrijd, die is vastgesteld op 11 juni a.s. zullen
de nummers 60 ·. m., hoogspringen en kogelstoten worden verwerkt, te::>
wijl we op 18 juni 600 m. gaan lopen, verspringen en softbalwerpen .
Zoals je ziet, is dat al e:rg gauw; maar vmnneer je pittig traint,
zul je zien, dat het je lukt. Mei ~ kes, doe je best.
Mevr.v.Drunen en
AANGEM"ELD ALS PUPIL
Patricia de Cleir
26.2.1957
Irene Cusell
13.6.1959
Dineke Dignum
19.12.1958
Carin van Drunen
14.5.1958
Petri v.d.Eem
11.n .1957
Marijke Hofstra
8.2.!957
Marjolijn Ineke
24.11.1958
Marjolein Jongh Kisseher 9.4.1959
Leny Lips
4.8.1960

Me~r.Wullems.

Lips
Ingrid j\faassen
Andrea Scharro
Astrid Verhagen
Ellen 1.'-oogel
Isabcll2 d2 Vos
Jolanda v.d.Walle
Jacqueline Weg
Monica Warmerdam
Hacne~rn

ATMODES-BUITENTRAINING

;r

22.5.î958
. ·1.10.î958
15.5.î958
3.10.1958
14.4 .1959
5.7.1959
24.8.1959
25.2.1960
27.7.1959,

30+"

De buitentraining voor de. gehuwde vrotI\:J is afgesloten met een viertal
sxcu:'sies in het rij};: aan· natuurschoon MTDDEN-DUIN park onder leidj_ng
van reservaatwachter de Heer Bais.
Deze training, die elke week onder enthousiaste aanvoering van club-·
trainer Gerard Ka.mp gehouden iss ' werd een overweld~gend succes. Ruim
honderd dames . maakten van deze unieke gelegenheid gebruik om in de
~risse buitenlucht hun lichamelijke conditie op te voeren en zich gewoon eens heerlijk te ontspannen.
Hebt U interesse, reeds nu kunt U inlichtingen verkrijgen bij:
Mevr.W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502zw, Haarlem, tel: 44701.

8

Na he t ete n wa s e~ de b onte avond, die geopend werd door Wil •••••
,.: 's :; 11 3o+n, G. i c op een s ulJli er;1q wij ze ... oefeningen deed. Atletes neem
.:.: c:--1 vo cir'o ee Jd aan de ze sp ortieve en ijverige dames. Hierna kwamen
.:'.~'; µ '.,.1pi =:_ l er: aan àe be m .' t m e <~ een stukje over erwtensoep" .heel. erg
:'_ev ,c r1Ia r jo1 :i.~n crn C .:, ::'~-i.~ " De 1,re dstrijdploeg toonde hierna, dat ze al
ti jn ~ ~2ar de gro t e s ci ho ol kunnen, want ze kenden al bijna een
2-:Le ó je uit h un ho ofd, on ze grote complimenten voor de juffrouw van
f~t i j verige kl a s je . Hi ern a volgden riog enke l e stukjes o.a. van
8 0 s ly e ~ Ma ~ p i e. Hoe late r h et wetd, hoe gezelliger het begon t~
w o ~d en . Ha2a ' gitaar ~ a s niet me er voldoende om op te volksdansen
8 ~ d 2 bandre co rde r werd opg ehaald en o.l.v. Tineke en de assistent
van de jeugdhe~b er g werd e r flink gedanst. Daarna werd er een spel
~ e d sa n met s ijn 2 ll e n e n wee r g evolksdanst door de liefhebbers,
_-~ ::cv,'i j l Hans b:.:w1e :1 filr12 gi ng vertonen.
op n a. EG' de s ]_aaps8. l en , waa r eers t nog flink lawaai was, maar
na ee n paar st r enge woor d en va n Ria werd het toch stil. Ondanks gil ~
l 3nde ffieisjes 9 ~ i a p pe r e u d e t a nd en enz. is er hier en daar toch

~·;r;,.c1 r D 8.

'>Je J_ g es l apo r.i. c

Zondaz na he t ont~ i jti J e BOSLOOP. Deze moest in de hitte en door het.
mul l e za nd word en Be l o90 ~ . Het leek een ware v~r~chrikking, maar het '.
7 ja l g~ lukkig me e . Onda nks de hitte was het reuze leuk en goed ge. ~ J_2.c.Géi -~
T o s ~ we ~ee~ bi j
7 et n l\': ieke. Na h e t

de j eugdh erberg kwamen, kregen ~e zalige appeltaart
e ·~ e n had niemans ergens · puf in zo warm was het.
'.;; ~:'.' ue r ci. a :f en toe ge b&dmintond en gevolleybald en de rest lag in de
~0:1 1 wa2 r in het a l cp oed i g t e warm werd. Het enige waa rin men nog puf
~a d, ,;a s e e n wande l i ng naar de ijscoman, die da n ook wel heel sn~1
l a a r zijn v oo rr aad he e n wa s.
het avon d eten wa s h Gt we er huiswaart~ - geblazen en wat er in de
b us wel n ~ e t a ll 0maa l ge daan is , is moeilijk na te .vertellen. Wel was
c.~t~ :. i_d e J_ij k, ö.at G.e i,v e Ü. E:; t:ï.' i j è.plo eg behalve atletiek ook nog schreeuwen
>·x1 en ze lf s cle ;_1oeë_ op k en b re ngen te g a an zitten wippen .
~ 2 v 2 ~ J _ oti n g bracht ge e n v re ugde in deze groep. Met een daverend
·:vre s:via l l ov .::; 1~ cc) ::' e '~ :c- céia:'1 we Haarlem weer binnen en wa s dit machtig
~ eek e n d wee T t e ne in[ e,
N~
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Vanaf deze plaats zou ik, ik denk wel namens ied e re en di e moe is ge
weest, het Bestuur willen bedank e n voor dit gra ndiose we e7 e nd en ' "hoop, dat Br volgend jaar weer é é n za l volgen .
~

Baltten,

HET WOORD IS AAN . .• .....
James Russell Lowell:
Wanneer jong zijn een te k ortkoming is, is he t
die dagelijks minder wordt .

VAN HET

e~

es~

W ED ST RIJDSECRE TARI AA ~

Wedstrijdagenda:
15 mei
Senioren instuifwe dstr ijden
Ams t, e l ' daill.
19 mei
A/B jeugdcompetitie
Beve~_-· 0:,' :L J 1-::
19 mei
Noordhollandse k ampi oe nsch ap pen Sen, Haa:r:J.en
23 mei
1e Competitiewedstrij d d ames
. .. A ' da ·~ ( Oo l::meé)i-:
25/26 mei
Noordhollandse ka mpi oen scha pp e n Jun. Hae.TJ.e:m
Zaanu.aT,
25 mei
1e Jeugdcompetitie C/D
26 mei
Seniorenwedstrijd
Kr orrrJ.erüe
29 mei
C/D jeugd Haarl.kampio en schappen
Haa r .l e~n
IfoiJ_o c
1 juni
C/D wedstrijden
3 juni
A/B wedstri j dep
Beve :rwi j k
}I8.2r lem
5 juni
Haarlemse ka mpioensc hap pe n
C/D jeugdwedstrijden
JU"lG ~ e :cd ad
8 juni .
9 juni
C/D jeugdwedstrijden
·
z2.2, 11ei3..J:
Hc1,a r:'.. ? -.! ',
9 juni
Seniorenwedstrijd
9 juni
Driedistrictenont moet i ng ( Mieke,
Venlo
G::: e et)
~Iaa. 1. . 1.en:.
12 juni
Haarlemse kampioensc ba ppen
.A.In s ·t e ~,.. d SJJ
2e jeugdcompetiti e C/D
1 5 juni
16 ' juni
ABCD jeugdwedstrijden
A ' darn- - ~foo r d
16 juni
_\ ' dam-~foord
Seniorenwedstrijden
16 juni
Seniorenwedstrijde n
Be>:e :nvi jk
16 juni
Senioren + Junioren AB wedstrijden
Zaand am
Instuifwedstrijden
Be v e r-.d j lc
19 juni
Instuifwedstrijden
Zna ndmi1
19 juni
22 juni
Kr omme ni e
Jeugdwedstrijden B/C/D
2e Competitie dames
23 juni
Meerkampwedstrijden j eugd A/B
PuT1ne re n 6.
23 juni
26 juni
Haarlemse kampioe nsc happen
Haarl em
C/D jeugdwedstri jde n
Haarl e:n
29 juni
. 2 e A/B j e ug d competitie
30 juni
A!:ls t e r dan:.
Seniorenwedstrijden
30 juni
PurLJ.erend
A/B/C/D jeugdwedstrij d e n
30 juni
. \·.: . .
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Onderstaand nog enige zeer belangrijke punten, wanneer men aan
wedstrijden deelneëmt:
1. Zonder startnummer mag men niet starten.
2. Het startnummer dient zichtbaar op de rug gedragen te worden en
met 4 veiligheidsspelden worden bevestigd. (Zorg dus altijd
veiligheidsspelden bij je te .hebben, bevestig ze aan je trainingsjack).
3. Minstens 5 minuten voor de aanvang van je nummer melden bij çle
jury.
4 . Neem je aan meerdere nummers deel, houdt er dan rekening mee, dat
loopnummers altijd voor gaan. Deel de jury van het technische
nummer waaraan je bezig bent mede, dat je eerst moet lopen.
5, Het aanmoedigen vánaf de binn~nbaan (middenveld) is ten strengste
verboden.
6. zocira je met je nummer klaar b~nt, verdwijn je van het middenveld.
7, Men is verplicht om in clubtenue aan de start te verschijnen,
àwz. groen clubbroekje, wit shirt + embleem middenvoor. Indien
je sokken draagt moeten het witte zijn.
Truus.
~-· --------

KLA$SE-IN:OELING
Meisjes A geboren in 1950 .,.. 1951.
Me isjes B ·geboren in 1952-195·3
Heisjes C gebo:ren in 1954
1'955

Meisjes ]) geboren in 1956 - ' l957
Pupillen geboren in 1958 - 1959.

INDOORWE:OSTRIJDEN RAI - 4 februari
Met een klein groepje gingen we naar Amsterdam. In de Rai aangekomen
bemerkten we al gauw, dat het daar in feite te koud was voor het
leveren van goede prestaties. Ook al liepen we behoorlijk wat rondjes
in 1 ·coch zag je allema a l van de kou vertrökkëh ·snöëtérL Ria moest
al g a uw Lolke's hanèschoenen over haar eigen handschoenen aan doen,
anders kon ze niet eens de resultaten opschrijven.
Er kw a m dan ook niet veel uit de bus en de uitslagen waren nu bepaald
niet om over naa r huis te schrijven.
Alhoewel de 10.7 sec. op de 80 m. van Loes Visser mocht er toch wel
zijn. Over dezelfde afstand deed Guus Moerbeek er 11 ~1 sec. over en
Mieke Krammer 11 .2 sec. Anneke Warnas liep de 800 m. ~n 2.43.1,
terwijl zij bij het hoogspringen 1 .20 m. bereikte. Ook Guus spr~ng
î .20 m. en Coby Veldt kvram over de 1 .25 m. Bij het kogelstot.en kwam
Greet Versterre tot 9. 34 m. en Truus van Voorst kwam niet verd-er -- .
jan 7.40 m., foei.

lNDOQRWEDSTRIJDEN 24 MAART HAARLEM
De gezamenlijke Haarlemse verenigingen organiseerden voor de eer-

ste maal indoorwedstrijden in de Kennemer Sporthal, en met surrces.
Onder het toeziend oog van wethouder Voskuilen en de directeur van
Sport-en Jeugdzaken van onze gemeente werden er leuke prestaties
geleverd.
11

Andrea en Loes werden op de 60 m.B ~esp. 2 en 3 in 8.1 en 8.2 sec.
José liet een keurige 8.4 sec. opnemen. Dina "bracht he-c op de 60 nL
A tot de 4e plaats in 8.3, terwijl voor Tineke de kl~kken op 8.4
bleven stilstaan. Een ver~as~~ng was de 600 m. B van Moppie in
·1.56.6 en een 2e plaats. Baltiert werd 3~ b ij de A meisjes in 1.57.6 ,
U~tsl9;gen~

60 m, B
2--A-]:regoor
) LoVisser
,J. Voorma
J.Vink
60 m. A
/_,· JS:Ram ph ui s
5 c- oî·foe rbeek
~~.Schaper

8.1 sec.
8.2
8.4
8.6
8.4 sec.
8.5
8.4

Hoogspr:tngen A
2 G.Moerbeek
3 B.v.d,Ree

1. 35 m.
1. 35 TIL

600 m. :3
2 M-::Gijt.enbee k
3 R.Wîjnoogst
6 D . Noor:lander
6 T.Rijbroek

1.5"10 6
1.56.6
2.02.7
2. 04. 3"

Bij de dames was Atmodes minder vertegenwoordigd. Jammer, dat H2.unelies de 800 m. op blote vo~ten eJ daardoor op blarèn liep~ anders
had er een betere tijd uitgekomen. Het hoogspringen van Marina wss
een verrassing, de 1 .50 m. haalde ze met _ge~ak, daar zit 1 .60 m.
::..n i Marina.
"lJj_ ts l a.gen :
· · 60 m. :s/c
·c~o-·r:1:-hörd"en A/B/c .
- -~- -fiCif:r om P
4 w. v :·HeTni.ngen
10.3 sec.
8.6 sec.
A.Wa.rnas
8.8
:riQ9&<?_Fringe n B
'1 Ivl,.Viuller
1,50 m.
.f> 0 Q__:n •____J?j~C /D
2 H.v.Giffen
1 • 47 " 6
4 A.Warnas
1 ,4 9"9

TRAININGSVVEDSTRJ:JDEN GEZ. RAARL. VERENIGINGEN
15 APRIL - HAARLEM.
De deelneming van onze dame s was erg summier, hoewBl op de 800 m.
za L ik wel een behoorlijk aantal Atmódinnen, die echter tegen het
geweld van Thea de Waard van Holland niet op konden. Doch de tijd
~~n Dlma was een verrassing, terwijl ·ze helemaal niet leeg gelopen
was. Onze juniores wonnen op de 600 m. en het hoogspringen na alle
Du.r:.mers. Guus won zowel de 100 . m. als het verspringen bij de A~e isj es, ditzelfde deed Loes bij de B-meisjes. Marina was super:teur
en sp rong weer 1.50 m. Fijn Marina.
U:ïts l age n:
·:1'.j o···=~-15"äffie s
800 m. Dames
·;-·rr. v. Heiningen
2 E, 7 ; 'l11Î. i e I
13.7 sec.
2.35.8
L .· 'J a rna s
Î 4. 2
3 H.v. Gi.i'fen
2.39.8
2.44 . 2 !(L'"
4 T.Scha;:ier
Jhscu awerpen Dames
5 T.v , Voorst
2.57.2
·3·~:i:;-:,-.--~/ , Voorst
26.50 m.
6 B.v . d . Ree
2.59.3 (A)
"+ Ge .,.f ers terre
25 ·. 3·5
3.05.'.:!
7 L .. v "·d " Vos se
) Ee \T _~Thiel
22.85
,j L ~ v "d • Vos s.e
20.85
12

Kogelstoten Dames

·2 G. Vers terre
6 T.v.Voorst

VersEringen Dames
5 A.Warnas

9.90 m.
7.55

4.59 m.

600 m. meisjes B
2 R.Wijnoogst
3 T.Rijbroek
4 M.Gijtenbeek

100 m. meisjes A
1 G.Moerbeek
13. 5 sec.
1 .48.6 NBrec.2 T.Schaper
13.9
1.55.5
2.--.2
Hoogs12ringen me1sj es A
1 . 30 m.
1 C.Veldt

;Hoogspringen Dames
1 M.Muller
3 W.v.H.einingen

1 • 50 m.
1 . 20

Verspringen meisjes B
1 L.Visser
3 J.Mooyen
4 A.Algera
5 A.Regoor
9 M.Gijtenbeek
10 T.Rijbroek
11 E.Huis in 't Veld
î6 I.Gooss ens

4.72 m.
4. 18
4. 1 2
4.05
3. 71
3.62
3-.62
3.33

Kogelstoten meisjes A
1 T.Schaper

7 .48 m.

Kogelstoten meisjes B
1 J.Mooyen
.... 9. 56 m.
A.Regoor
7.71
5
Discuswerpen meisjes A
1 C.Veldt
25. 16 m.
Verspringen mei s ,j e.s A
1 G.Moerbeek
2 B.v.d.Ree

4.78 m.
4.15

--------ONDERLINGE BOSLOOP SOEST
21 aJ2r il.
Dames/Meis,jes A wedstrijdf2loeg ca. 1000 m.
Î T.Schaper
4 min. 15 sec. (A)
2 A.Wa.rnas
4 min. 16.9 sec.
4 min. 20 sec.
3 M.Muller
4 min. · 25 sec.
4 E.v.Thiel
5 B.v.d.Ree
4 min. 27~2 sec. (A)
4· min. 44 sec. ( A) •
6 C.Veldt
Meisjes B wedstr.J2loeg ca. 1000 m.
·1 R.Wijnöogst
4.16.- sec.
2 M.Gijtenbeek
4.17.- sec.
4.22.2
3 D.Noorlander
4.27.4 A.Koeleveld
4.33.5 A.Regoor
6 L.Visser
4.54.Meisjes c ca. 600 m.
1 A.Smits
2.21.1
2.21.1
2 D.Post
R.Lagerwaard
2.27.~
3
2.27.6
4 M.v.Norden
M.
Breeuwer
2.32.7
5
6,.., G.Meyn
2.39.5
2.41.6
' K.v.d.Berg
8 D.Uiterwijk
3.30.0 J.Volk
3.55.-

Dames/Meisjes Nieuwelingen + 800m.
1 F.Wijkhuizen
2.55.-· sec. fA)
2 M.le Nobel
2.57.4·
} • ...:.;..6
(B)
3 A.Algera
4 E.Huis in 't Veld 3.35.4 (B)
3.• 36. 3 (A)
5 G.Moerbeek
6 A.Vlottes
4.09.4
4. 14.5
7 L.v.d.Vosse
8 Y.v.Deursen
4.20.- (B)
4.22.1 (B)
9 I.G-oossens
10 M.Holleman
4.30.- (B)
Meisjes D ca. 600 m.
1 C.Regoor
2.46.1
2 J.Gortenaker
2.47.1
2,51.4
3 A.Bouma
2.54.3
4 L.v.Weert
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Meisjes PuJ2illen ca. 600 m.
1 M. I ri eke
3,--.2 K.v.Drunen
3.09.2

C/D ~

JEL]GDWEDSTRIJDEN 11 mei - BEVERWIJK
··--··--·___ ,
.. ..
80 m. ,mei s j es C ··
6 0 rri. me l s Jes D
p.::· Bouma
1 D.Po~t
10.6 keurig Donn~
9.5~ sec.)f..
.
k
·. , lJU meis es 6 G.Visser
9 • .:_).. . .. -'···:··-T.v.d.Straat
11 .3 weer in 6s
··f ·.· ...... " ." .... - ~ ..,. ." "..
finale
J,Algera
9.7
G:Meyn
11:6C.Regoor
9.8
JiVolk
11 .8 !
. 10 .2
J.de Heer
E.Lagerwaard12.1
····-·-

600 m. M.C.

.

,".

- ..

.

·-:-~.·

._...,.,_···,·.-

-. "

2 M. v .Narden"

J. "56.~2 Pro;ficiaj~---·

3 A.Smits

2.01.7

Margreet

yerspringen M.C.
4 D.Post·
4.24 m.
5 G.Visser
4.15
9 J.Volk
_3.95_
24 L.Deen
3.64
38 M.v.Norden
3.26
40 A.Wassenberg 3.• J7 .
42 M.Breeuwer
3.05
45 M.Derkse
2.82

- ·· · -~ ··· ·· ·

Hoogspringen M.D.
1·. 30 ··Pr'ima: ·Anne-"
1 A.Bouma
mièke
.,
6 C.Regoor
1 . 05
1 2 A.Hin
0.95 . .....
_. '

x 60 m. M.D.
37.8
3 Atmodes

···· -- -~

9

sec~

4 x 80 m. M. C.
2 At:r-iod.es
44.8 sec.

Van de wedstrijde~ ~aterdag en zond a g 5 en 6 mei mochten wij nog
geen uitslagen ontvangen. · Wel vonde·n:· we dat .Loes het ..met haar 5.22
m., Donny met hanr 10.7 en 4.55 en Jebke met 11 .3 en 4 .35 het zeer
goed deden.
· --·- - · · · ·

VOORLOPIGE PLOEGOPSTELLING MEISJES A/B
COMPETITIEWEDSTTIIJD 19 mei - BEVERWIJK
D.Kamphuis
100 m. A
- G.Moerbeek
· 1.00. m. B
__ . A .R.e...goor ..... . .
.. .:.· n . Wi j ff Oög s t ·
600 m. - B
M.Gijtenbeek
res. D.Noorlander
800 m. A
T.Schaper
- F. \.'lijkhuizen
res. B.v.d.Ree ·
80 m. horden
A.Regoor
- L.Visser
kogelstotel'l
C.Veldt
res. G.Ineke
- M.Rotteveel
verspringen
L.Visser
D.Kamphuis
hoogspringen
G.Moerbeek
discuswerpen
M.rlottevee l
. - B.v.d.Ree
res. H.Wijkhuizèn
4 :x 1 00 m. ·
keuze uit: D.Kamphuis, L.Visser, A.Regoo r 1 G.Moerbeek,
T.Scba.per, R.Wijnoogst, M.G~jt~nbeek,
·
F.Wijkhuizen, C.Veldt, _D.Noorlandei.
Deelnemende ploegen: Sagitta., ADA, DEM. Z aa rrland~ Sparta, GAC, _ · '
· · ···· · -- -··s-norni en Atmodes.

EEN SLECHTE GEWûONTE HEB JE ZO -TE PAKKEN;
EEN -GOEDE MOET JE MOEI ZAM1 VEROVEREN.
-~·

.;

·· ·-··-·· ·- ··- ····----·-·· ···
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VOORLOPIGE PLOEGOPSTELLING DAMES
COMPETITIEWEDSTRIJD 23 mei .AMSTERDAM
M. Tromp
- A.Warnas
res. D.Kamphuis
80 m. horden
M. Sterk
- keuze uit B.Gieles - W.Marsman
100 m.
200 m.
M.Sterk
- D.Kamphuis
res. B.Gieles
T.schaper
R.v.Giffen
res. M.Muller
400 m.
- A.Warnas
res. F.Wijkhuizen
800 m.
E.v.Thiel
D.Kamphuis res. G.Moerbeek
verspringen
B.Gieles
hoogspringen
M.Muller
G.Moerbeek
res. C.Veldt
G. Hoenderd'o s - keuze uit Î.Ve~dt, A.Vlottes,
discuswerpen
·1·. v. oorst 11
speerwerpen
- M.Tromp
res. A.Vlottes
G.Versterre
- G.Hoenderdos
res. T.v.Voorst ,
kogelstoten
G.Versterre
c.Veldt, A.Vlotie8.
4 x 100 m.
keuze uit: M~St~fk, D~K~mphuis, B.Gieles, G.Moe~b~ c~ .
E.v.Thiel, H.v.Giffen, A.Warnas,
M.Tromp, M.Muller, F.Wijkhuizen.
Deelnemende ploegen
Sagitta, AVR, Bataven, ADA, DEM en Atmodes.

VOORLOPIGE PLOEQOJ?STELLING MEISJES C/D
COMPETITIEWEDSTRIJD 25 mei - ZAAJ'IDAM
C-meisjes
60 m.
verspringen
hoogspringen
kogelstoten
4 x 60 m.
D-meisjes.
60 m.
verspringen
hoogspringen
kogelstoten
4 x 60 m.

D.Post
J.Volk
G.Visser
G.Visser
'- J. Volk
D.Post
A.Smits
- J.Volk
A.Smits
- G.Meyn - R.Lagerwaard
keuze uit: D.Post, J.Volk, A.Smits, R.Lagerwaar::i,
G.Meyn, M.v.Ng~den.
A.Bouma
- T.v.d.Straat - C.Regoor res.J.Al g~r2
C.Regoor - J.Algera - A.Hin
A .Bouina
- T.v.d.Straat - J.Algera
keuze uit: J.Algera, J.Gortemaker, A.Hin
keuze uit: A.Bouma, T.v.d.Straat, C.Regoor,
J.Algera, J.Gortemaker, A.Hin.

PROGRAMMA HAARLEMSE KAMPIOENSCHAPPEN
Woensdag 5 juni
Dames
200 m.
80 m. horden
kogelstoten
s peetwerpen

Meisjes A
200 m.
80 m. horden
kogelstoten speerwerpen

15

Meisjes B
60 m. horden
hoogspringen"

Woensdar; 12

J5""2JTI8S-

Töö

ju_n~

800 m.

verspr i ngen
Woensdag 26 juni

____

·nä~~1es

4ob

Meisjes A.

fl~Jsj es.,_~

-·-6u-o--m"

100---m:

m.

verspringen·
d·i scuswerpen

kogelstoten
discuswerp-en.

Meisjes 4

Meisjes
·-rno
m.

800

:n.

hoogspringen
discuswerpen

---- -·---

B ·
·t.:erspringen.

m.

hoogspringen

Inschrijvingen bij
Truui van Voorst.
~

..i

Onze jeugd hebben wJ_ J ook niet· ve:rgetén, ·.vant op woensdagavond 29 me:i_
zal voor hen het Haarlems kampioenschap worden gehouden. Het prograE"ma zal zijn als volgt:

c

' D

'80 m.
600 m.

verspTingen
kogelstoten
dis0uswerpen
:Oe

-c.c

---6Ö m.
hoogspringen · --·
kogelstoten
verspringen"

wedstTijdploegers v:erzoel~en wij- voor deze wedstrijd als juryled"eh
fungeren. Wij rèkenen op ,. j ulli~, hoo::r:- !

) MAART C/D-JEUGD INDOORWEDSTRIJDEN OUDE RAI
_g_gogspr.C 60 m" D.
De opvallendste
8 . - s ec
12. 1 . 20
JVI. v .1rorden 9,7
prestaties waren
7 A.Smits
8.7
E. Breeuwer 10.-:hier du~ van nonn~
4. 1. 35
G.Vis~er
8.7·
Anj a en 11 hippie 1!
J,Fonke:rt 10. 2
5. Î ~ 30
D.Uiterwijk 9.4·
!~., 1.20 .
E .Veld
Gebke. Wel, julli 2
10 '4
J.Volk
10.2.·
J .Kq..a:rt
trainingsijver ie
11 ' G.Meyn
10.2
1
_Î
•
wel
beloond hoor 1
- L.v"Weert
W.de Vries 10.4
maar het kan
absoluut nog bèter. Voor de D-t3es gel~t alleen maar het volgende ad -·
vies, nl. TRAINEN en nog eens TRAINEN.-·30 l\IIAART INDOORWEDSTRIJDEN RAI
"'--Jioogspr ._
60 m. C
T:"25-S:-:P-ösI__,
G.Visser 8.6 - 1 .25
7.9
A.vfa~-'3~enberg 10.4
D.Uiterw.9.4 . . . 1.15
A" S:nits
8.5
L35

c
·:;-:o-:Post
60

~-

ZIEKENHOEKJE ·
Mieke Krammer, die al enige tijd ~sukkelt met een geblesseerde knie;
heeft a l s vrolijk vooruitzicht: pas in oktober weer trainen.
Jos Mooyen bezeerde met schoolwedstrijden haar voet nog al ernstig,
6 weken rust, terwijl Jos~ Voorma door een val een lichte hersensc~uddig opliep. Triest voor jullie meisjes, sneu voor ons, want de
competitie staat voor de deur. Allemaa~ van harte beterschap en
laat, indien mogelijk af en toe je neus eens zien.
Î

6

~"
"

\
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\
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De competitiestrijd voor onze dames en meisjes

A/B is gestreden. Helaas geen finaleplaatsen voor
onze ploegen. Voor de dames hadden wij dit ook
niet verwacht, want er is niet met élan gevochte n
terwijl toch praktisch alle prestaties voor verbetering vatbaar waren. Wat is hiervan de oorzaak ? Volgens mij is het de onvoldoende voorbereiding van de atletes zelf. De aderlating, die
onze ploeg heeft moeten ondergaan, door het vertrek van routiniers, die door hun prestaties en
enthousiasme de uit voornamelijk jongeren in de
ploeg, konden begeesteren. Voeg daarbij de examens en de tentamens v a n diverse studere nde atletes, het gebrek aan breedte in onze ploeg, dan
is met het bovenstaande het r e sultaat te verklaren, echter niet goed te praten.
Het d e gradatiespook komt dus ste e ds dichterbij,
maar nu is door de competitieleiding voorgesteld
om ook - netals bij de heren - de dameshoofdklas se uit te breiden tot 12 ploegen. Men stelt voor
ge e n ploegen te laten degraderen en de twee best
g e~ indigde ploegen uit de finale eerste klasse
automatisch te laten promoveren. Voor ons dus een
gunstige beslis s ing, als dit voorstel wordt aang e nomen.
Onze A/B meisjes hebben allen keihard geknokt
voor een finaleplaats. Het was een verademing na de dec e pti e van onze damesploeg - te zien hoe
enthousiast er werd gestreden. Helaas kwamen wij
slechts 80 punten tekort om ons bij de zes
finalisten te scharen. Het verschil met no. 5 en
6 was erg klein, en hadden we geen invalster gehad op de 600 m. - die het overigens voortreffelijk deed - dan zouden wij zeker op de 5e plaats
geëindigd zijn. Het mocht echter niet zo zijn.
1

~

,.·

De goede opmerksters zullen wel gezien hebben, dat ook Lolke van
Voorst in trainingspak en -schoenen gestoken, zich met de jeugd bezighoudt. Wij hebben Lolke nl. bereid gevonden Hans te assisteren
met de training van de zich ste eds uitbreidende C/Dploeg. Fijn Lolke 1
we heten je van harte welkom.
:Dan wil ik vanaf deze plaats ,-G.reet en Mieke succes wensen voor de
Nederlandse kampioenschappen, welke vooral voor Mieke in verband met
de Olympische Spelen te Mexico zeer belangrijk zijn.
Ria Ineke-de Vos.

HET SECRETARIAAT MELDT:
Nieuwe leden:
Renee v.d.Aardweg
Ineke Boersma
vhlma de BruJ:ne
Yvonne Devente
EllenFeenstra
Irene Harnisch
Sascha v.Looy

25.7.57
19.1.39
18.8.49
30.8.56
26.10.51
13.2.57
12.1.55

D
Sen.
Sen.
D

A
D

c

Ingrid Melis
Astrid v.Millingen
Alice Munsterman
Felice de Nooyer
Truus Opstal
Lydia Rondema
Adri Schnoeitzer
Greetje Warnas

21.9.55
10.7.52 B
7.5.57 D
f".

IJ

8811 "

11.1.57
17.3.47 fl en ..
19.1.56 D
1.6.54 0v
T\

.J..)

Bedankt als lid:
J.Vink, F.Kok, J.Kok, H.Opstal, G.Pebesma, E.Alberti, M.Heeremans,
~estuurssamenstelling:

Voorzitster
Secretaresse
Pe nningm.esse
Wedstr.secr.
Commissaresse

M.A.Ineke-de Vos, Leendert Meeszstr.38. Tel: 44134
L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34
W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502zw. Tel:44 '7 0 1
T.v.Voorst-v.Egmond, Slauerhoffstr. 5' '. Tel: 6662 5
M.Vollenga-Hessels, Julianalaan 36, Bloemendaal.

TRAININGSPROGRAMMA
Pupillentraining o.l.v. Mevr.v.Drunende Vries en Mevr. Wullems-de Vries.
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp
Dinadagavond : 19 - 21 uur
C/D jeugd o.l.v. Hans Vlottes en
19 - 20. 15 uur
Lolke v.Voorst
19.15 - 21 uur
Nieuwelingenploeg o.l.v. Hr.v.HogezaDd
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp
'.v oensdagavond: 19 - 21 uur
7:.".:'ijdagavond : Idem als dinsdagavond
19 - 21 uur
Speciale werptraining o.l.v. Ton
Eykenboom "
Dinsdagmiddag: 16.30 - 18 uur
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VERBIJSTERING
Waarom vraag je je in verbijstering af
Juist hij, met een lichaam zo buigzaam als riet.
Zoon, verloofde, sportvriend en studiegenoot
Dan plotseling ...• alleen met het grote verdriet
Blijft over, een zee van ellende, radeloosheid
het hoe en waarom ??
Na veel strijd berusting, weer studie, de zon !
Koortsachtig genieten, maar de duisternis komt snel
Want er was niemand, die zijn leven behouden kon.
Rust zacht, Wim.
W.v.O.

VAN DE PENNINGMEESTERESSE
De contributie bedraagt:
Pupillen tot 11 jaar f 2,-Meisjes t/m 17 jaar f 3,25
Dames v/a 18 jaar
f 4,50
Studerenden
f 3,25

per
per
per
per

maand (inschrijfgeld f 2,50)
maan (inschrijfgeld f 3,50)
maand (inschrijfgeld f 5,50)
maand,

en dient op de training of per giro te worden voldaan. Gironummer
207689 t.n.v. Penningm. van "Atmodes", Leidsevaart 502zw., Haarlem.

CLUBKLEDING
Ben je al in het bezit van:
Atmodesbroekje naar maat - tot maat 86 (heupwijdte)
vanaf maat 86
Atmodeszakje
Showshirt

A voor op je trainingspak
Embleem (wasbaar)
Atmodestrainingstas (wit met groen)

f 3,25
f 4,-f 0,75
f17,50

GRATIS

f 1,65
f13,50

Een groen trainingspak kan met 10% korting worden gekocht bij:
Niheks Sporting Goods, Rijksstraatweg 86g, Haarlem.
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VOETBALTOTO
Het totoseizoen 1967/1968 is (gelukkig) ten einde en om dat heugelijke
feit te vieren, waren we dinsdagavond 26 juni te gast bij de fam. van
Voorst. Naast de onmisbare frisdrankjes en "knispers" werd aan alle
totmedewerksters namens het Bestuur, een attentie aangeboden in de
vorm van een cadeau-cheque, als dank voor het vele werk door hen
verricht. Immers, ca. 10 maanden van het jaar trekken er elke week
weer een aantal "Atmodinnen" op uit om zoveel mogelijk totoformulieren te pakken te krijgen, zodat we elke week kunnen rekenen op
een extra bedrag in de kas.
Jammer is het, dat Anneke Warrras, re ed s vele jaren een trouw en accur~at totomedewerkster, geen gelegenheid meer heeft om toto's op
te halen. Ook Elly Snellens, die ongeregelde diensten heeft~ moet
er dit jaar van afzien. Dames, hartelijk dank voor jullie medewerking. Als kersverse medewerksters introduceren wij Tineke Schaper en
Greetje Warnas. Wanneer deze dames zo werken als Anneke en Elly mogen
we niet mopperen.
Voor het komende seizoen z1Jn de wijken als-volgt ingedeeld:
Haarlem-Noord
L.Visser, T.Rijbroek, T.Schaper, G.Warnas, L.Plugboer.
Haarlem-Oost
T.Beijen.
Haarlem-West
C.Veldt, W.v.Opzeeland
Haarlem-Centrum : L.v.d.Vosse
Haarlem-Zuid/west: R.Ineke
Heemstede
JYI.Vollenga
Bloemendaal
L.v.Voorst.
Waar we zullen afrekenen, is nog niet vastgesteld. T.z.t. krijgen
jullie bericht.
Mochten er nog meisjes z1Jn, die zich geroepen voelen om ons te helpen, graag. Het zou prettig zijn, indien we eens af konden lossen.
Nog steeds kunnen we totoklantjes gebruiken. Voor degenen, die het
nog niet weten, het inschrijfgeld voor deelname aan de toto bedraagt
f 0,50, het inschrijfformulier blijft 5 jaar geldig. Overschrijving
naar een andere vereniging kost eveneens f 0,50. Propagandamateriaal
kun je bij mij bekomen.
DOE JE BEST EN ONTHOUDT HET VOLGENDE:
EEN TOTOKLANT DOOR ELK LID, BEZORGT ONS EEN KAS WAAR GELD IN ZIT.
Namens de Totocommissie,
W.v.Opzeeland.

AAN ONZE DONATEURS
Hartelijk dank, dat U zo snel Uw bijdrage voor het jaar 1968 op onze
girorekening hebt gestort. Voor de donateurs, die er nog niet toe
zijn gekomen, sluit ik een girobiljet in. Wilt U zo goed zijn het
bedrag op onze girorekening te storten ? Bij voorbaat mijn dank.
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Ons gironummer is: 207689 t.n.v. Penningm. van "ATMODES", Leidsevaart
502zw., Haarlem.

Namens bestuur, trainers en leden h ee l, te e l hartelijk proficiat.·
Moge jullie huwelijksboot lang en gelukkig varen. Josette, welkom
in Holland en
. open, dat je je hier spoedig thuis zult voelen.

Ondertussen kwam de regen in bakken naar beneden en veranderde de zo
mooie sintelbaan in een groot dreigend meer. Wil kwam, nadat ik me
in d e voorgeschreven, grotendeels geleende kleding had gestoken, met
he~ a dvies vooral goed in te lopen, waar ik nou bepaald niet zo
enthousiast voor was in verband met de gutsende regen. Iema~met ervaring werd erbij gehaald, Greet Verstrerre, die met het nuchtere
antwoord kwam: die 800 m. straks in de stromende regen is al meer dan
genoeg, dus geen inlopen. Na nog een uurtje nagelbijtend in de regen
t e hebben gewacht, was dan eindelijk het grote moment aangebroken.
Dames, op Uw plaatsen ! Daa r stond ik dan met alle ervaren cracks
op een rijtje, de ABCD klassers allemaal gelijk aan de start, kun je
je fijn aan optrekken, zeggen ze dan
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En toen maar hollen, in het wilde weg, want je hebt geen idee van
snelheid en uithoudingsvermogen en afstand, Bij de eerste stappen
had ik al een aardige hoeveelheid modder van mijn voorgangsters te
eten gekregen, Bij de eerste bocht dacht ik, "ik lijk wel idioot
om hier als een gek over die baan te hollen''· Maar zolang ik iemand
achter me hoor snuiven ga ik door, en zo rende ik maar door, met een
paar loodzware benen van de zenuwen, tot de laatste bocht, daar viel
alle ellende van me af en was ik eindelijk goed ingelopen en voelde
dat ik met gemak de streep kon h a len, waar ik heel lacherig binnenkwam, wat meteen bij Ria de opmerking ontlokte, dat ik nog lang niet
leeg was en veel harder had gekund. Het is ook nooit goed !
En dan kom je heel enthousiast weer op de volgende training om te
horen, wat ben jij dik zeg in een kort broekje !
Wanneer is de volgende instuifwedstrijd ? Ik kun jullie die lol om
nog eens zo'n dikkerd over de baan te zien echuiven.
EEN MIEKE.

IN DE HIPPE HOEK
B~udewijn

de Groot
zingt en speelt "protest-songs" voor alle leeftijden.
Een zanger krijgt gauw een etiket opgeplakt. Zo wordt Boudewijn de
Groot een protest-zanger genoemd, terwijl men hem met hetzelfde recht
een cabaretzanger kan noemen. Hij staat bekend als de Nederlandse
11 troubadour';.
HieT volgt een liedje van zijn eerste langspeelplaat:

Vreemd, dat ik het nu pas weet
, dat stilte in mijn hersens spreekt
zijn mijn woorden niet te horen
gaan mijn gebaren soms verloren
iwant mijn woorden vallen als de regen stil
zonder wil
er golft een lied van stilte.
- En men is bang voor elk gebod
, van de hoge neon-god
; en aan alle kanten preken
lichtreclames als een teken
dat de woorden van profeten
op de schuttingen staan a ls vermaan
er is alleen de stilte.

NEE MAAR
Een fabrikant van dames-onderkleding heeft de studenten van de afde·ling werktuigkunde van het ingenieurscollege van de universiteit van
Columbia uitgedaagd een betere B.H. te ontwerpen. De vrouwelijke
studenten waren niet zo geestdriftig. Per slot van rekening, zèi
één van hen:"is een vrouw niet zo iets als een brug".

KON IK MAAR

,-----

,/i~?z;~"':,

ffe,J' \

-(,/

Kon ik maar
zo blij zijn als
die vlinder da a r
kon ik maar genieten
van die kleuren en
van de geur van een narcis
kon ik maar wat
hiervan naar mijn kille
--- :!"'"'''""'""'
A
_ z· ~ille hart ~oen verplaatsen
~ ik zou stoeien en
Ao.S? gelukkig zijn
/~t:"ff''/
maar ach
Ati!~"'f;/
vanda~1 g voel ik me rot.

f;!/

.iff

-------------

Mylêne

Al eens eerder is de mededeling gekomen, dat kortere rokken dikkere
benen bevorderen. Nu heeft de minirok zelfs gevolgen voor het vee.
In Frankrijk en de Verenigde Staten worden proefnemingen gehouden
om de zeer vleesrijke delen van het vee van de vacht te ontdoen.
Met minder weelderige bedekking zou er meer vlees ontstaan.
Waar de mode al niet toe leiden kan.
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VAN HET WEDSTRIJDFRONT
OPEN AMSTERDAMSE KAMPIOENSCHAPPEN, 12 mei
Mieke Sterk: 100 meter 11 .7 sec.
200 meter 24.3 sec.

AMSTERDAM, NIEUWELINGENDAG, 5 mei
Marina Muller, 400 m. dames D 68.5 sec., verspringen 4.15 m.
Guus Moerbeek, hoogspringen dames C 1 .30 m., verspringen C 4.74 m.
Bal tien v.d.Ree, speerwerpen dames D 25.66 m., verspringen D 4.36 m.

ZAANDAM, A/B jeugdwedstrijden, 12 mei
Nieuwe clubrecords: L.Visser 5.28 m. ver
R.Wijnoogst 1.46.5 600 m.
A.Regoor 10.5 sec. 60 m. horden.
3r kwamen hier goede resultaten uit de Bus. Vooral Loes Visser, die

met 2 medailles naar huis ging en wel: de 1e plaa ts op het verspringen
met 5.28 m., een nieuw B-meisj e sclubrecord. Op de 100 m.B was zij
3e in de tijd van 13.-, terwijl zij in de serie 12.9 liep.
Ook Andrea liet van zich spreken, zij werd 3e op de 60 m. horden B
in 10. 5, wat eveneens een niemv clubrecord betekende. Op de 100 m.
liep zij 13.- sec.
En alle goede dingen bestaa n uit drie ~ n, dus dacht Roelie Wijnoogst,
ik ook een nieuw clubrecord en wel op de 600 m. B, tijd: 1 .46.5.
~'.i:a jorie v.Gijtenbeek deed over dez e a fst a nd 1.50.9 en Dinie Noorlander
2.03,3.
Ans Koeleveld legde de 100 m. meisjes B a f in 14.- sec. wat niet gek
~s voor de eerste keer en met verspring e n behaalde zij een goede 9e
plaa ts 4.39 m. van de 23 d e eln e emst e rs.
Ook Dina Kamphuis had e e n goede sprong 4.95 m. ver, die een 3e plaats
opleverde. De 100 m. A liep ze in 13.5 sec, terwijl zij in de serie
13 , 3 liep.
Coby Veldt wierp de disc u s 24.82 m, t e rwijl zij de kogel 8.13 m.
ve~ stootte, hetgeen een 4e pl aats opleverde.
Al met a l was het een succesvolle middag.

SJ/D Jeugdwedstrijd, BEVERWIJK - 11 mei
CO m. M.D "
Stráat
A .Bouma
J, .Algera
C.}iegoor
'-T .de Heer

0-:-v-:-èl.
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Kogelstoten M.C.
A.Smits
G.Meyn
M.Derkse

9 . 5 sec.
9.6
9.7
9.8
10.2

8

9.58 m.
7 .48
5.47

Kogelstoten M.D.
J .Algera i
T.v.d.Straat
80 m. M.C.
1 D.Post
4 G.Visser
G.Meyn
J.Volk
Vers12ringen M.C.
4 D.Post
5 G.Visser
9 J.Volk
L.Deen
M.v.Norden
A.Wassenberg
M.Breeuwer
M.Derkse

600 m. M.C.
2 M.v.Norden ,
3 A.Smi ts.

6', 30 m.

6 :·22

10.6 sec.

HoogspringBn M.D.
1 A.Bouma
6 C.Regoor
12 A.Hin

1 '

11. ~

11 . 6
11 • 8

1.56.·2.:
2.01.7
1 ~ 30

J!.1 ,)

! !

1.05
0.95

4 x 60 m. M.D.
3 Atmodes

4.24 m.
4.15
3.95
3.64
3.26
3. 17
3.05
2.82

37.6 sec.

4 x 80 m. M.C.

2 Atmodes

44.8 sec.

AMSTERDAM, INSTUIFWEDSTRIJD, 15 mei
Greet Versterre: speerwerpen 46.07 m.

HAARLEM, 19 mei NOORDHOLLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
Speerwerpen 1e G.Versterre met een matige worp van 42.42 m.
80 m. hor~en: Marga Tromp12.8 sec.
800 m. Anneke Warnas 2.45.- sec.
Hoogspringen: Marina Muller 1 .50 m.

LISSE, 19 mei
Mieke Sterk: 400 m. 56.8 sec.

ROTTERDAM, 26 mei OPEN ROTTERDAMSE
G.Versterre: speerwerpen 2e met 44.20 m.

DEN HAAG, 2 juni
Mieke Sterk: 1e op de 200 m. in 24.3 sec.

9

KAMPIOEN~C~\~'I;,=_ 1

HAARLEM, 9 juni SENIORENWEDSTRIJD
Wil v.Heiningen
Marina Muller
Guus Moerbeek
Baltien v.d.Ree
Anneke Warnas
Coby Veldt
Truus v.Voorst

100 m.C serie 13.1 - fin a le 13.2 sec.
100 m. D 2e in 13.8 sec. - hoogspringen 1.50 m.
100 m. C serie 13.2 - finale 13.6 sec. - 200 m. 28.-.
1e bij de 100 m. D in 13.7 - verspringen 4e plaats me t
4.58 m.
bezette de 1e plaa ts met een sprcn~ van 4.70 m.,
terwijl zij over de 100 m. C 13.9 sec. deed, de discus
wierp zij 22.32 m.
werd 1e bij het discuswerpen dames D met een worp van
29.76 m. - kogelstoten 8.42 m.
discus C 29-07 m.

ZAANDAM, 9 ;iuni
Een oud gezegde is, dat men altijd loon naa r werken krijgt en wanneer
men als betrekkelijke buitenstaander d e resultaten van de C-en D
meisjes zo bekijkt in dit seizoen, dan mag het gezegd zijn~ dat dit
gezegde zelfs wel dubbel opga.at. De "stra ffe" hand, waarmede Hans zijn
ploegen in de afgelopen winter heeft geregeerd en waa rmede hij dit nog
doet, was en is steeds weer merkbaa r a an de resultaten. Hierbij mag dan
wel worden opgemerkt, - da.t deze "straffe" hand ook voor een buitenstaander uiterst plezierig aandoet.
Tot nu toe werden de voordien behaalde resultaten bij een volgende
wedstrijd steeds weer verbeterd en zelfs het goede weer liet tot nu
toe op geen enkele wedstrijd verstek g a an. Over de diverse resultaten
zult U ongetwijfeld elders in dit bl a d lezen, zodat herhalingen overbodig zijn.
Op zondag 9 juni gingen we zo met 5 van onze C-meisjes naar Zaandam
voor wat persoonlijke wedstrijden, waa r we e r enkele successen werden
behaald.
Don bereikte via 10.5 en 10.4 een eerste pl aa ts in de finale op de
80 meter met een tijd van 10.5 sec. Don, t a nden op elkaar, want er '
liggen wel kapers op de kust, maar voorlopig hebben ze je nog niet.
Geb werd eerste in haar serie met 11 .0, maa r werd jammergenoeg in de
halve finale uitgeschakeld en wel in dezelfde tijd.
Gré werd tweede in ha.ar serie met 11 .3, ma.a r kon het ook niet verder
brengen dan de halve finale in 11.5.
Bij het verspringen werd Don 3e met een sprong van 4.64 m. en bra cht
Geb het tot een sprong van 4.22.
Bij het kogelstoten werd géén fin a leplaa ts bereikt: Don kwam voor de
eerste keer, dat ze een kogel hanteerde tot 7.59 m. en Anja kwam niet
verder dan 9.12 m.
Bij het hoogspringen moest Anja op 1.35 m. opge ven, omd a t ze tussendoor de 600 m. moest lopen, waa rna er niet veel energie me e r overblee f .
Deze 600 m. liep zij in 1 .55.2, goed voor een tweede plaa ts. Anneke
liep de 600 m. in 2.15.9, goed voor een negende plaa ts.
De estafette tenslotte werd gewo n nen door ADA in 32.5 en Atmodes werd
twee in 32.9, Amstel derde in 33.6 en Zaa nl a nd laatste net 34.0.
10

Al met al een prettige middag met leuke reaultaten en voor onze 5
dapperen een grote supporterschare van zo'n 20 man.
Meisjes C, doe je best, even tanden op elkaar en doorzetten, want er
j_s nog zoiets als een - af.s.praalL__ge.maakt~- - Wanl."..-e-e,r__ _j_ullie bij de eer ctc
drie eindigen in de competitie.
-Sterkte en veel succes, jullie toe g ewenst door een
11

SUPPORTER".

Greet Versterre: speerwer pen 46.74 m,
Miek e Sterk
400 fl. 56 . 3 sec .

_LEIDEH
_____ __
"

f-iîieke Sterk

15

';De Gou0en Spike"

~un~L

,1_____
_ ~-~-- - - ---~ ,- ------- "--~-- - -

2e op de 100 m, 11 o7 sec.

POfc.P.f~1S_9!i~ .2_ R.~lm_~-.T,fr !?_::-_
_)If:§_~--~~N _J11.~22J~]tLAND,

9
Ni~~~~ .. c~}-~:tl!J:§S,_g,!'_9, Jio8.~~i2.ê8.!: - verspringen.

~~1:

Loes Visser maakte haa ~ Gebuut als deelneemster in een vertegenwoordigende ploeg en dat deed zij ne t succes, want met 5.54 m. werd
zij eerste op het verspringen; dit bet ekende tevens een nieuw club Te
~ord. Ook maakte zij de el uit van ~e 4 x 100 m. randstad-estafette ploeg.
Dit is de ee~ste stap, Loes. Ik hoop, dat er nog vele zullen volgen .
Inmiddels heeft ze weer ee n uitnodi ging om ~an 22-29 juli a ls v e rte ga~
woordigster van Noord-Holland, in een meerkamp voor B-meisjes in
Duitsland uit te komen. Veel succes $ Loes : ,

BEVEE1IJK. 19 juni INSTUIFWEDSTRIJD
- "- "'·'a'-'""' _ _ _ _ _ _

•

~- ~

- ·"""· ,._.

,_. , ;- ~~ ----.--.:: -- .,.,

• - ,..,. ",--- :•- <>

-~

..._. _

__

,_

__

,~

Greet Versterre -- speerv-i erpen î e met een wo1°p van 42. 89 m.

:--lET WOORD IS AAN: Otto W e:~ s s
Eai1 k~ellend modern pro ~ l eo~: Mag
ze nog niet mag lezen ?

P~ 0

1

1

2e~~j0

~ceken

ochTijven, Ci

COMPETITIE A/B MEISJES
19 mei Beverwijk

30 juni Beverwijk

100 m. A - 4/5 - 6/8
685 - 649 pnt.

1 00 ID. A 2 - 4 /5
7~8- 721 pnt.

Resp. 13.3 en 13.5 sec. voor Dina
en Gusta.

Dina begint er weer lekker aan te
trekken, dat bewijst haar 12.8 sec.
wel. Ook Gusta deed het prima,
haar 13.1 sec. mocht er ook zijn.
Winst 0.9 sec. - 175 pnt.
100 MB. 3/5 - 3/5
685 - 685 pnt.

100 MB. 3/5 - 7
685 - 632 pnt.
Wil deed het voor de eerste keer
niet slecht, haar 13.6 mag gezien
worden.
Jammer, dat Andrea finishte op de
80 m. lijn, nu kreeg zij 13.3 sec.
600 MB.

Wil deed het weer beter. Op 13.3
liet zij de klokken stilstaan.
Voor Andrea dezelfde tijd, die
voor haar iets tegenviel.
Winst 0.3 sec. - 53 pnt.

4
10
743 - 436 pnt.
Voor Roelie een nieuw B-record
met haar 1.44.2 sec. Nog een iets
meer "bekeken" race lopen en je
tijd wordt nog scherper. Goed hoor
Roelie.
Arda met "zenuwpies" als invalster
deed het niet slecht 2.00.8.

6
8
650 - 632 pnt.

600 MB.

Moppie kwam tot een zeer verdienstelijke 1 .47.7, terwijl
Roelie met 1.49.2 onder haar kunnen bleef.

Verlies 7.1 sec. -

10~

pnt.

800 MA. 10
12
622 - 577 pnt.

800 MA.

Freddy durft nog niet helemaal,
met haar 2.44.7 waren we toch tevreden, Zeker ook met invalster
Baltien, die 2.49.3 liet indrukken.

Ook hier weer winst. Tineke liep
haar eerste 800 m. in 2.35.8, waar
zij niet blij, maar wij wel tevreden over waren.
Freddy kwam ook weer een heel eind
onder haar persoonlijk record
2.40.9.
Winst 17.3 sec. - 174 pnt.

80 m. horden 3/5 8
712 - 607 pnt.

80 m. horden 6/7 - 10/11
690 - 587 pnt.
De routine van het hordenlopen heef t
Andrea nog niet, dat leer je ook
niet in enkele wedstrijden. Nu noteerde zij 14.6 sec., terwijl
Loes uitkomend met haar verkeerde
been tot 13.6 kwam.

Andrea kwam niet goed uit en
liep 14.4 sec.
Bij Loes ging haar eerste hordenrace beter 13.4 sec. was het
resultaat.

6
7
713 - 660 pnt.

Verlies 0.4 sec. - 42 pnt.
12

VersJ?ringen

Verspringen

2
4
801 - 734 pnt.

2
5
789 - 727 pnt.

Dina kwam met haar 5.15 m. voortreffelijk voor de dag.
Loes kon de balk niet vindeni
werd bang en moest met 4.90 m.
genoegen nemen.

Loes zorgde met haar 5.20 m. voor
een mooi aantal punten, terwijl
Dina er met haar 4.93 m. nog een
schepje bovenop deed.

Verlies 2 cm. - 19 pnt.
Kogelstoten

7
13
59! - 492 pnt.

Kogelstoten

De resultaten op dit nummer vielen
tegen. Coby bleef met haar 8.43 onder haar kunnen, terwijl wij van
Margriet toch wel de 8 m. hadden
verwacht (maar dan zonder werparm, h~ Margriet). Resultaat 7.25m.
_[p~::_we~_Een

Jos met een viertje naar 9 . 1 6 m"
niet slecht voor de eerste maal.
8.68 m. voor Coby.

Baltien verbete~de weer haar persoonlijk record door de speer
25.38 m. te werpen.
Tineke, die moest invallen en geen
kaas heeft gegeten van technische
nummers kwam tot 16.56 m. In ieder
geval punten.

Winst 2.16 m. - 177 pnt.

Grote winst door Baltien en Jos,
resp. 29.28 m. en 26.98 m. Fijn,
meiskes.
Winst 15.32 m. - 317 pnt.

Discuswer_Een

3 -13
556 - 385 pnt.

Oh, wat een verdriet, slechts
25.72 m. voor Coby. Probeer je
eens goed te concentreren, want
voor jou is deze prestatie toch
onder de maat.
De 19.12 m. van filineke, die nog
nooit een discus had vastgehouden,
viel toch mee. Jij loopt liever h~,
ligt je ook bet e r.

2
13
655 - 231 pnt,

Nu ging het eindelijk eens goed
Coby 30 m. Ja heus, eens komt het
er toch uit.
De nieuweling Ingrid verspeelde
kostbare punten door foutief de
ring uit te stappen. Resultaat
14.02 m. Ingrid, op de wedstrijd
leer je het meeste, want dan ga
je pas goed merken, hoe fouten
worden afgestraft.
Verlies 0.82 cm. - 55 pnt.

.Jioo_g_ê_P~ingen

9

Hoogspringen

- 16

59 7 ·- 4 6 2

1

Speerweroen 663 - 617 pnt.

10 - 14
584 - 379 pnt.

D~s.cuswerpen

5
7
649 - 611 pnt.

p nt .

Gusta, die steeds struikelt op
1 .30 m., kwam nu ook niet hoger,
terwijl invalster Rita op 1 .20 m.
bleef hangen,

3/5 - 6/10
660 - 597 pnt.

Eindelijk over de 1 .35 m. voor
Gusta. Baltien kon het nu niet
redden. Zij passeerde de lat op
1 • 30 m.
Winst 15 cm. - 198 pnt.

13

·.,

;

4 x 100 m. 5 - l35Z t5fft:--·····--53 .4 sec. voor het kwartet
,
Wil - And~ea.- Dina - Loee~ Geen
feillo~e wissels. Jullie zijn zeker
tot 5] .8 sec. in staat. Totaal 13.394 pnt.
Eindstand:
1 De Keien
2 Sagitta .
3 ADA

4 DEM

15.242·pnt.

· rs~~-=n7

4 x 100 . m~ 4 - ·· 144 2 pnt.
52~4 sec. voor Wil - Andrea Dina ·e n . Lo~s.
Winst 1 sec. -· 90 pnt.
Totaal 14.339 pnt. Winst 945 pnt.
5 AVR
6 De Sp@,rtaan
7 Atmodes

· ··----·

14.810
14.789

14 ._4Ji 8 ...Pnt •.
14.419
14.339.

COMPETITIE DAMES
23 mei - .Amäte.rdà.m..: .... ....:. - -·· - Nieuw Nederlands record Mieke
Sterk 200 m~ ·in ?3. 6 sec.
100 m.
i/2
12
1035 - .5-98 pnt.
Mieke toonde haar bla~~nde . vorm
door deze afstand af te leggen in
11.6 sec., slechts 0.1 sec. boven
het Ned. record.
Betty kon ondarl_µ.::~hC?,,ar vechtltis.t . ---·
niet verder komen dan 13.8 sec,
maar daar was dB geboorte van Marco
debet àan.

23 juni - Rotterdam·

100 m.

1 /2
, :8/;9
9 4 4· 7" ' 7 4 0 p n t .
Ondanks de ~egen wa~ 'de 12.- sec.
van Mieke z~e~ ' acdeptabel.
Willy liep een sterke 100 m. in
13.- sec. Verbetering persoonlijk
record.
- - -~-: ·~ · · ···
Winst 0.4 sec. - 51 pnt.
>

200 m.

200 m. . 1 ,... 10/11
1067 - 755 pnt.
Op dit nun1mer 'toOnde Mieke haar
klasse resulierend in 23.6 sec.
Prachtig Mi~ke~
·
Dina 27.1 sec. begint er weer een
beetje in te komen.

' , • .•__

;

1 ' . ._ - 11

950 - 702 pnt.
Mieke lt~p'.yr~j krampadhtig;
.hetgeeriin de ~ijd töt . uiting
· kwam. We ve~wacb~en·n~et altijd
toptijden van jS, hoor.
Voor Willy was de 200 m. nog iets
te lang. Na een gedegen training
kom je tot 26.5 sec. Nu draaide
ze 27.8 sec. __ ·___________ _
:
Verlies 1 .9 sec. ~ 170 pnt.
..:

400 m•

.8
11
672
600 pnt.
Hannelies draaide moeizaam op dit·
nummer 1 63.7 was haar t~jd.
Voor Wil werd de~e 400 m. een
"zenuwenummer". Zij finishte in
65.8 sec.
14

4 QO m. 10
. ·648

584 pnt. ·
Slecht weer en onvoldoende co~
ditie (tentamens, fuiven) gaven
Hannelies een tijd van 64.4 sec.
Tineke kon na een blessure van
fie partij zijn. Zij liet 66.3 sec .
voor haar afdrukken.
Verlies 1 .7 sec. - 40 pnt.

800 m.

800 m.

10
12
700 - 650 pnt.

Elma draaide 2.36.9 sec. Als zij
haar armen en handen wat zou kunnen ontspannen, daardoor meer balans houdend, zou ze onder de
2.30.- komen.
Anneke's tijd 2.41 .9 viel iets
tegen, terwijl dit niet ligt aan
trainingsijver, want we durven haar
gerust als voorbeeld te stellen.
80 m.

ho~den.

Het duo Elma en Anneke liet
2.40.3 en 2.42.6 opnemen. Voor
Elma zeer slecht.
Verlies 4.1 sec. - 40 pnt.

80 m. horden

9/10 - 12
- 426 pnt.
759
Marga in examenzorgen kwam tot
13.- sec.
Anneke kwam geheel niet uit, doch
ging moedig door. Zij finishte in
16.5 sec.

12 - 14
771 - 679 pnt.

Marga verbeterde ondanks het
slechte weer haar prestatie va~
de vórige wedstrijd en kwam tot
12.9 sec.
Dina, voor de eerste keer over
de horden, kwam tot 13.7 sec.

'• i

Y.~rspringen

12 - 13

Winst 2,9 sec. - 265 pnt.
6

Verspringen

11

794 - 717 pnt.

10 - 14
752 -· 739 pnt.

Betty iets verder 4.95 m., die
5 m. schijnt op het ogenblik een
onoverkomelijke barrière te zijn.
Dina sprong nu iets minder nl.

Betty 4.86 m.
~ina 5.17 m. verbetering persoonlijk record !

5 m.
Verlies 80 cm. - 20 pnt.
~iqogspringen

5 - 11
836 - 597 pnt.

Hoogspringen

8

14

7 21 - ·5 9 7 p n t .
Marina zorgde nog voor een ontgoocheling door slechts 1.40 m.
te halen. Gusta bracht het ook
niet hoger dan 1.30 m.

Marina heeft een abonnement op
Ge 1 .50 m., terwijl Coby niet
hoger kwam dan 1.30 m.

Verlies 10 cm. - 115 pnt.
Speerwerpen

§~eerwerpen

1
- 12
924 - 635 pnt.
Greet wierp de speer verder dan
3~ j ooit in een competitiewedstrijd deed, nl. 44.10 m.
In Marga zat geen vaart. Zij liet
27.86 m. opmeten.

1

-

10

863 - 693 pnt.
Op deze wedstrijd deelde Greet ook
in de malaise, want zij liet de
speer op slechts 40.10 min de
grond prikken.
Marga deed het naar verhouding
beter en kwam tot 30.84 m. tot
een nieuw persoonlijk record .
Verlies 68 cm. - 3 pnt.

15

Discuswerpen

11 - 12
576 - 565 pnt.
Het niet beschikbaar zijn van Greet
en Janny brachten ons dik verlies.
Anneke en Truus bleven ver onder
hun persoonlijke prestaties, resp.
26.12 en 26.56 m.

!:liscuswerpen

~ogelstoten

7 - 12
747 - 642 pnt.
10.46 m. voor Greet, dat was de
moeite waard. Nu op naar de 11 m.
Coby haalde de voor haa r magische
grens van 9 m., nl. 9.07.

Kogelstoten

De 4 x 100 m. estafette met een
hee 1--:s 1e cht e , wissel tussen Betty
en Mieke bracht ons tot 51.9 sec.
Ge - 1489 pnt.

Onze reserveploeg was onze redding
want met een tijd van 54.1 sec.
1289 pnt. hadden we toch iets na·
de diskwalificatie van onze eerste
ploeg. Het was pech.
Verlies 2.2 sec. - 200 pnt.

Totaal 15.784 pnt.
3inc1stand
·r--sagi tta
2 ADA
3 DEfü

Totaal 15.589 pnt. Verlies 195 pnt.

10
14
623 - 608 pnt.
Een kleine winst voor Truus en
Coby met hun 28.60 en 27.96 m.
Winst 3.88 m. - 90 pnt.
10 - 14
741 - 635 pnt.
Greet kwam hier tot 10.38 o.,
terwijl Coby 9.98 m. liet opmeten .
Verlies 17 cm. - 13 pnt.

4 Fortis

20.033 pnt.
18.720
17.539

5 AVR
6 Unitas
10 Atmodes

Zaandam, 25 mei - Jeugdcompetitie C/D
60 I'lo
Ver
Hoog
8.2 sec.
4.66 m.!
Gebke Visser
8.6
4.38
José Volk
9. 1
C:laudia Regoor
3,47
9.9
Dan ielle Ui terwijk
1.15 m.
Trudy v.d.Straat
9.5
Annemie ke Bouman
1. 30
Anja Smits
1 • 30
z ~n c~te GortemPker
1 • 10
A .Hin
3.67 ! •
9.8

17.442 pnt.
17.230
17.176
15. 78'.4

Kogel

7.11 m.
8.55
8.86

4 x 60 ' m. Anja, Gr~ - Gebke - Donnie 32.7 sec. C-meisjes
4 x 60 m. reserveploeg 35.3 sec.
4 x 60 m. Annemieke - A.Hin - Claudia - Trudy ~6.2 sec. D-meisjes.
Stand C-meisjes
_s_~ê:Pd D-meis jes
1 Sggitta
7921 pnt.
1 Sagitta
7000 pnt.
7328 pnt.
2
Atmodes
2 Atmodes
6434 pnt.
16

Hlu\RLEMSE KAMPIOENSCHAPPEN
29 mei - 5/12/26 juni
De wee r goden waren ons niet gunstig gezind. Het was steeds koud, nat
weer. Geen temperatuur om prestaties te leveren. Verder was er van de
Atmodes-atletes weinig animo. Het geheel was dan ook een sfeerloze be-doening. J)e C-en J) wedstrijd was een nieuw aspect in deze kampioenschappen en mag wel geslaagd genoemd worden.
2q Mei
1100-ie vertesprongen van Tionny Post 4. 63 en Gebke Visser 4. 50, alsmede de 10.3 sec. van Tionny op de 80 m. Ook de 9.4 sec. van de kleine
Petri v.d.Eem op de 60 J) mag er zijn. Tevens noteren we een 2e plaats
o;) het nummer kogelstoten meisjes C van Anja Smits 9.54 m. Overige
uitslagen van die avond:
60 m. TI.
Verspringen C
D ,. Re goor
9.3 sec.(serie 9.2) J .. VöJ.k
3,99 illo
:o. -Cl Lêrwijk
J .Algra
9.3
3.87
J.Gortemaker
M.:Oerkse
9.7
3.68
N.Timmers
9.8
C.v.d.Berg
3.60
J"Devente
L.Tieen
9.9
3.58
A.v.d.Aardweg 10.M.v.Norden
3.42
J., de Heer
10. 1
A.Wassenberg
3.01
IL Vos
10.4
A. ten Cate
2. 48
:? •.èl. e Cleir
10.2
.fiLHofstra
10. 4
Kogelstoten C
L ,v .. Weert
10.6
5 R.Lage:-waa rd
7,82 I!l '
9 TI.Uiterwijk
6. 18
SO m. C
10 G.Meyn
5.93
·rx ~:ï/l s s er
11 . 2
11 A.ten Cate
4~85
J.V olk
11 . 4
C .;·foyn
11 . 4
Kogelstoten TI.
C, v.d.Berg
12.2 J.Algra
6.78
ï). Uiterwijk
12.1
6 L.v.Weert
5.89
J . ::?onl~ert
12.5
Hoog ~
SOO m. C
4 J.Gortemaker
1 . 10 IJ. •
....
1 ~ .Smits
2.00.5
5/7 J .c.e Heer
1.05
J R.Lagerwaard 2.04.5
C.Regoor
1 . 05
j ~. ?.Narden
2.05.8
M.Hofstra
1 . 05
10 M.TimLlers
1 . 05
11 P.d.e Cleir
1.05
13/14 R.v.d.Aardweg
0.95
P.v.d.Eem
0.95
15 H.Vos
0.95
16 J.Tievente
0.95
- ·· ~ -- ··- ·~ ·--

·-~

::·U.2-TI

dö ·-r11:·· -horden M. A.

15.3

Speerwerpen dames
1 G.Ve:rsterre
4 M.TroLlp

42.72 m.
28.98

31 m. horden Dames
'( ' ( -Tromp
13. 3

Kogelstoten dames
4 G.Versterre

10. 14 m.

:··..,,~-:-v i

~

s s er

L.Regoor

~ oogs pringen

2··1:--V-Tsser

13 •4 s e c •

Kogelstoten N.A.

M.B.

3"ë":'veTàt-

1 . 40

17

5 B.v.d.Ree
6 H.Witmans

8 . 70
8.04
7 .54

200 m. Ti ames
W.v.Heiningen
E.v.Theil
A.Warnas

29.3 sec.
29.5
30.7

Kogelstoten M.B.
3 J.Mooyen
4 M.Luesken
5 R.Wapstra

9.89 m.
8.25
7.85

Discuswerpen M.A.
1 C.Veldt

26.38 m.

13. 5 sec.
14. -

])iscuswerpen M.B.
·3 M.Luesken

100 m. N.A.
3 G.Moerbeek
5 B.v.d.Ree

18.32 m.

100 m. ])ames
4 vf. v. Heiningen
6 M.Muller
E.v.Thiel
A.Wa rnas

13.2
13.6
13.8
14 . î

600 m. M.B.
2 R.Wijnoogst
3 M.Gijtenbeek
4 A.Koeleveld
5 TI.Noorlander

1.51.7
1.52.4
1.58.5
1.58.6

Verspringen M.A.
2 G.Moerbeek
6 B.v.d.Ree
8 I.Wartena
Verspringen Dames
4 A.Warnas

4.89 m.
4.58
3.97
4. 38 m.

------

26 JUNI
Verspringen M.B.
·1 L.Visser
3 A.Algra
6 C.Meyndorff
7 E.Rienstra
8 J.Voorma
9 A.Regoor
10Y.v.Deursen

5. 21 m.
4.73 keurig
4.27
4. 17
4.07
3.98
3.77

100 m. M.B.
1 A.Regoor
2 L.Visser
3 W.Bomhof
5 A.Algra
J.Vooroa
M.Franse
C.Neyndorff

13.8 Serie 1 3. 5
13.6
13.9 11
13.8
14. 3 "
14.9 "
14. 3
14 . 1
15.2
14.8

tiiscuswerpen Dames
2 G.Hoenderdos
30.90 m,
26.40
5 T.v.Voorst
6 .0 .v.Thiel
24.90
400 m. Dames
5 T.Schaper
6 E.v.Thiel
7 A.Warnas

67.2
67.4
69. ·-

Hoogspringen M.A.
2 B.v.d.Ree
4 G.Moerbeek

1. 35 m.
1. 30

25/26 JUNI NOORDHOI1LANDSE KAMPIOENSCHAPPEN A/B - H' lem
Een schamele deelname over het algemeen, ook van onze meisjes.
Coby en Loes (2x) Noordhollandse kampioenen.
100 m. M.A.
Kogelstoten A
-3 ]) . Kar:iphuis
6 C.Veldt
13.2 sec.
8.76 o.
;Discuswerpen A
1 C.Veldt
f:Ioogspringen A
5 B.v.d.Ree
Speerwerpen A
3 B.v.d.Ree

27.52 m.

200 m. A.
4 G.Moerbeek

28.4

1 • 35 m.

Verspritngen A
3 ]).Kamphuis
8 G.Moerbeek

5.03
4.70

26.46
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100 m. B
1 L.Visser
5 A.Regoor
6 W.Bomhof

12.6 sec.
13.2
13.4

yerspringen B
1 L.Visser
3 A.Algra
5 E.Rienstra
9 W.Bomhof

5. 16 m.
4.70
4.32
4.02

60 m. horden B.
4 L.Visser
5 A.Regoor

10.7 sec.
10.8

600 m. B.
4 R.Wijnoogst
6 M.Gijtenbeek
8 D.Noorlander

1.45.5
1.48.3
2.00.5

HAARLEM, 29 JUNI C/D JEUGDWEDSTRIJDEN
60 m. D.
T.v.d.Straat 9.4 sec. serie 9.3
6 J.Algra
9.5
9.3
"
A.Bouma
9.3
c .Regoor
9.3
J. Gortermker 9.5
fr. Jansen
10.R.v.d.Aardweg10.1
J.Devente
10.2
P,de Cleir
10.2
M.Hofstra
10.6
L.v.vfoert
10.7

80 m. C.
G.Visser
G.Meyn
J.Rienstra
L.Deen
M.Derkse

/1

Verspringen D.
4 J,Gortem.a.ker
5 J.Algra
1 2 T.v.d.Straat
13 C.Regoor
14 P.de Cleir
18 J.Devente
1 9 M.Hofstra
22 A.Jansen
23 R.v.d.Aardweg

3.78 m.
3.73
3.46
3.33
3.32
3. 19
3.05
2.93
2.90

_Kogelstoten D
1 A.Bouma

9.60 m.

Kogelstoten C
7 A. Smits
8 G.Meyn
·10 G. Visser
17 R.Lagerwaard

9.48 :m..
9.32 m
9.05
7.39

Hoogspringen C
4 A.Smits
10 G. Visser
19 L.Deen

1 • 30 m.
1 • 20

1.15

600 m. C.
2 A.Smits
4 R.La gerwaard
5 M.v.Norden
10 A.Wassenberg

1.57.2
2.03.5
2.03.5
g.t.

4 x 80 m. Meisjes C: 3e in 45.G
Anja , Gr~ , Margreet en Gebke

4 x 60 o. Meisjes D: 3e in 37.1. sec. met

200 m,: 4 M.Sterk

11.- sec.
·11 . 6
12.12.2
12.3

Jos~,

J.:

Claudia, T.v.d. Strac.=t.-C
en A.Bouma.

30 JUNI - OSNABRUCK
24.- sec.
Speerwerpen: G.Versterre 6e 40.64.rr

10 JULI - LEIDEN
piscuswerpen C: 1 C.Veldt

26.68 m. 19

2e R.v.Voorst

26.57 m.

KORTE BERICHTEN
Porti-kosten.
ln verband met de gestegen porti-kosten, zullen wij voortaan de
kosten, verbonden aan de aanmaningen, moeten doorberekenen.
W.H.v.Opzeeland (peeningm.sse)
Gevonden

~ilver bedelkettinkje.

Inlichtingen bij Mevr.v.Opzeeland.

Foto's weekend.
Op ons sportweekend van 20 en 21 a pril zijn er vele foto's gemaakt.
Wij hebben ze nog niet gezien. Wie ne e mt de foto's mee naar trainan,
zodat we ze kunnen bestellen ?????

INSTUIF, JA OF NEE ??

.

Eerlijk gezegd, de eerste door de gezamenlijke Haarlemse atletiekverenigingen georganiseerde instuifwedstrijd op 10 juli is nu niet
direct een geweldig succes geworden. Dat lag beslist niet aan de
organis a tie, die was zoa ls altijd, puik voor elkaa r, niet aan de
sintelbaan, die lag erbij om te zoenen, terwijl ook de juryleden geen
blaa m treft. Ondanks het slechte we e r waren er voldoende op kocien
draven (hulde d aa rvoor) . Nee, het zat hem in de geringe deelname.
Er wordt wel eens beweerd, dat i n stuifwedstrijden er zijn voor slapoelingen. Echt, ik geloof, d a t veel van deze bewering op waarheid
b erust . Overigens h a ast ik mij te verklaren, d a t de deelnemende
a tleten(s) beslist ge e n slappelingen waren. Integendeel, ondanks de
strome nde regen werden praktisch alle nummers afgewerkt.
Maa r wat de wegblijv e rs betreft, je behoeft v a n tevoren niet in te
schrijven, dus heb je geen zin, staa t het weer je niet aan, of komt
e r misschien een interessante afspraa k tussen, welaan, geen man
~) Verb oord, je doet er nie ma.ril me e te kort, als je niet gaat. Ma ar
~ a ten we de zaa k eens omdraa ien, er is wel voldoend e deelname, d och
~et wedstrijdsecretariaa t rammelt en er zijn niát voldoende of deskundige juryleden, hemeltje er zou w~ t zwaaien ! ! Fiolen van toorn
zouden over onze hoofden worden uitgestort. In de clubbl a den zouden
grote stukken staan over de slecht georganise e rde wedstrijden, enz .
En terecht, want wanneer je een wedstrijd organiseert, mag dat niet
op zijn boerenfluitjes gaan, de zaa k moet kloppen, de deelnemers
hebben daa r recht op. Ma a r hebben wij er ook niet een klein beetje
recht op, dat de dames en heren wat enthousiaster zijn en niet voor
-:a t reg e n of de een of andere onbenullige reden wegblijven ?
Waarschijnlijk hebt U het begrepen, ik schrijf dit stukje in de
hoop op een klein beetje begrip voor al het werk, da t verzet moet
worden, eer U kunt starten op een wedstrijd. Misschien, heel misschien komen d~ Haarleose atletén(s) - ook bij minder aangenaam
weer - in groten getale opzetten bij de volgende instuif.
Overigens, instuif, voor mij hoeft het niet Meer ! ! !
20

Wil van Opzeeland.
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Met grote letters zal in de annalen van Atmodes
komen te staan: 1968 MIEKE STERK GAAT NAAR DE
OLYMPISCHE SPELEN TE MEXICO, als deelneemster
aan de 4 x 100 m. estafette, waarbij zij tevens
wordt ingeschreven voor de 100 m en 200 m. indi· · ·
vidueel.
Aan de slopende spanning is gelukkig een ~ind gekomen, want na die formidabele 200 m. in de
nieuwe Nederlands record tijd van 23. 6 sec. e:1
de 11 .6 sec. op de 100 m., kreeg zij een inzinking, welke te wijten was aan psychische spanningen, waaraan alle kandidaten voor de Olympisch e
Spelen bloot staan. Toptijden zater erin, maar
ze moesten er op tijd uitkomen, en gelukkig op de
Nederlandse kampioenschappen draaide zij weer als
vanouds en toen behoefden wij eigenlijk al niet
meer te twijfelen. Mieke, je bent de eerste
"A tmodes ~'-atlete, die aan zo'n groot evenement
mag deelnemen. Ik wil je hierbij namens alle
Atmodinnen hartelijk feliciteren met deze afvaardiging. In deze felicitatie wil ik ook
(onze oud-) trainer Wil Westphal betrekken.
Wij hopen, dat je daar ook goede resultaten
zult boeken.
Verder hebben WlJ in Greet Versterre weer een
Nederlands kampioene speerwerpen. Dit is de derde
maal in successie. Voor dit feit werd zij op de
training in d~ bloemetjes gezet en mocht zij een
"langbegeerde" Atmodestas in ontvangst nemen.
Nogmaals proficiat, Greet !
In het weekeQd 31 augustus/1 september zal een
Haarlemse jeugdafvaardiging naar Osnabrlick
gaan om de strijd aan te binden met de jeugdploeg te:!' plaatse. Helaas is het programma be-perkt. Wij wensen jullie heel veel succes in de
strijd en een echt gezellig weekend o.l.v.
Willemien.
1

Verder wil ik vanaf deze plaats de schijnwerper richten op onze
C en D ploegen (uiteraard ook op Hans), die in de Noordhollandse
competitie heel goed voor de dag zijn gekomen. Momenteel bezetten
zij de derde plaatsen, maar mogelijkheden om bij de eerste twee te
eindigen, zit erin. Op 7 september zullen wij op het Pim Mulier
sportpark in het strijdperk treden en ik zou alle Atmodinnen, ouders
enz. willen vragen:"komt onze jongste wedstrijdatletes aanmoedigen".
Breng hen door Uw enthousiasme tot nog betere prestaties, zodat zij
in de finale tegen Zuid-Holland mogen uitkomen.
Op 14 september zullen de door regen uitgestelde Nederlandse kampioenschappen voor de B-jeugd, alsmede de 200 m. A meisjes te Ookmeer plaatsvinden. Wegens vakantie kan ik er helaas niet bij zijn,
ik wens onze Atmodesmeisjes heel veel succes.

ma a~ ·

Dan onze onderlinge wedstrijdeq..!.. Bet l ag i n cl e bedoëling deze op
15 s e pte o ber·a.o. t~ h o hd eb,.d o ~h wege ns technie ch e redenen zullen
wij d eze o oeten uitstellen to t ok t o b e r. Nadere berichten h i erv o or.
·v olg.en t. :::;_. t.

Ria Ineke-de Vos.
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TRAININGSPROGRAMMA
ZOMERTRAINING
Dinsdagmiddag: 16.30 - 18 uur

Pupillentraining o.lv. Mevr. van
Drunen en Mevr. Wullems.
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp
;Qinsdagavond
19 - 21 uur
C/D jeugd o.l.v. Hans Vlottes en
19 - 20.15 uur
Lolke v.Voorst.
19-15 - 21 uur
Nieuwelingenploeg o.l.v. Hr.v.Hog e z a''. '.~.
Woensdagavond: 19 - 21 uur
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp
Idem als dinsdagavond
Vri .i dagavond:
19 - 21 uur
Speciale werptraining o.l.v. Ton
Eykenboom.
ATTENTIE

AT·rENTIE

ATTENTIE

Vrijdagavond 27 september laatste zomertraining.
2

WINTERTRAINDJG
Met ingang van zondag ~6 oktober a.s. CIOS-training.
Aanwezig zijn 9.45 uur in de Beatrixschool, Houtmanpad, waarna we
ons gezamenlijk naar het CIOS ~egeven. Niemand gaat rechtstreeks~
Er wordt getraind in 3 groepen:
Wedstrijdploeg
o.l.v. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg
o.l.v. Hr.v.Hogezand
Jeugdploeg tot 15 jaar o.l.v. Hans Vlottes en Lolke van Voorst.
Dinsdagmiddagtraining voor de pupillen, met ingang van 15 oktober
a.s. van 16.45 - 17.45 uur in de Burgem e ester Fuh:Jbopschool,
Planetenlaan 9, Haarlem-N.
Woensdagavondtrainirm met ingang van 2 oktober a.s. Dr. Huetschool 5
Prinsen Bolwerk 3. ( us niet meer in cfë Floraschool).
Jeugdploeg tot 15 jaar
6.30 - 7.3 0 uur o.l.v. Hans Vlottes
Wedstrijdploeg
7"30 - 9 uur
o.l.v. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg v/a 15 jaar
9 - 10 uur
o.l.v. Gera rd Kamp

VAN DE PENNINGMEESTERESSE
De contributie bedraagt:
Pupillen tot 11 jaar f 2,-Meisjes t/m 17 jaar f 3,25
Dames v/a 18 jaar
f 4,50
Studerenden
f 3,25

per
per
per
per

maand (inschrijfgeld f 2,50)
maand (inschrijfgeld f 3,50)
maand (inschrijfgeld 1 5,50)
maand,

en dient op de training of per giro te worden voldaan. Gironummer
207689 t.n.v. Penrüngm. van "Atmodes", Leidsevaart 502zw,_ Haarlem.

CLUBKLEDING
Ben je al in het bezit van~
Atmodesbroekje naar maat - tot maat 86 (heupwijdte)
vanaf maat 86
Atmodeszakje
Show shirt
A voor o~ je trainingspak
Embleem (wasbaar)
Atmodestrainingstas (wit met groen)

f
f
f
f

3,25

4,--

0,75
17950
GRATIS
f 1,65

f 14,95

Een groen trainingspak kan met 10% korting worden gekocht bij:
Niheks Sporting Goods, Rijksstraatweg 86g, Haarlem.

AAN ONZE DONATEURS
Nog enkele donateurs z1Jn - wellicht door de vakantie-geneugten in gebreke gebleven hun bijdrage over 1968 aan ons over te maken.
Toe, als U even tijd hebt, stort Uw donatie nog deze maand op onze
girorekening 207689 t.n.v • .J:lenningm. van "Atmodes", Leidsevaart 502
zw., Haarlem. .
3
W.H.v.Opzeeland-de Vos.

IN DE "HIPPE"HOEK
EVEN LACHEN
Terwijl de regen in dikke stralen naar beneden plenst en alles door
en door nat maakt, zwemmen twee eenden opgew~kt in een boerenslootje
rond. Kwaakt de ene eend tegen de andere: Ik kan mij niet herinneren,
dat we zo'n heerlijke zomer hadden als die we nu mogen meemaken .

EEN BEETJE WIJSHEID:
Wil je wat in het l e ven leren,
verh~ur een kamer aan de heren.
-Maar wat hij zegt of wat · hij -doet,
gebruik je bovenkamer goed ! ! !

EN EEN BEETJE ERNST:

~---- ·

--·-

IK 9
Wie ben ik ?
Wat ben ik ?
'n klein stukje
in de legpuzzle
van de mensheid
'n klein stofje
in de eindeloze ruimte.

HET WOORD IS AAN .•...
D e m o c r i t u s:
Een leven zonder feesten is als een lange weg zonder pleisterplaatse n,
JIJ OOK ?
Heb jij dat ook wel eens,
als de wcilken zo zwart zijn,
kun jij dan ook wel stampen op de grond,
vloeken,
rusteloos en angsig zijn,
en hem van alles de schuld geven ?
heb jij dat ook wel eens,
als er geen wolkje te bekennnen is,
kun jij dan ook zo heerlijk blij zijn,
wel dansen en zingen ?
en als ik dan naar je kijk
denk ik soms:
"Ik vind jou al zo geweldig,
hoe moet hij dan wel zijn !"

4

Wie ruim vijfduizend pond (ruin 42.000 gulden) per jaar kan uitgeven
aan kleding, opmaak en algemene schoonheidsverzorging, maakt een goede
kans op de lijst van de best geklede vrouwen ter wereld te komen,
lezen we in het Britse maandblad NOVA. En wij maar denken, dat we
er in een zelfgemaakte jurk ook best aardig uitzien.

VOORUIT ! ! !
w·elke weg
welke richting
moet ik gaan ?

een
een
een
een

nu links
morgen rechts.
\1.r ie

geeft
de richting aan

9

vriend
handdruk
lieve blik
fijn gesprek,

dat alles
toetst
en registreert
de goede
weg
vooruit
Mia v.d.B.

De meest brandende vraag, die alle vrouwelijke wezens bezighoudt,
is: Hoe wordt het komende seizoen de mode ??
Opgelet: het volgende haalde ik uit verschillende modepraatjes:
Roklengte: Rokken worden gedragen in verschillende lengtes, doch
overwegend mini.
Klel,lren
Rood, bruin en blauw zijn deze winter "in".
Taille
De taille wordt geaccentueerd. (Over de buste heb ik niets
gelezen, dus we nemen aan, dat ze op hun plaats blijven).
Avond
In zwarte vo~le ben je altijd goed uit. Lange V-hals
jurken zijn wel wat doorzichtig, maar je mag er een b.h.
in dezelfde tint onder dragen.
En daar kunnen we het voorlopig wel mee doen ! ! !

HET vWORTI IS AAN •••••
Otto Weiss:
Om een gewichtig besluit te kunnen nemen,
moet men ook een beetje lichtzinnig zijn.

5

PERSONALIA
VERTREK
Mevrouw Steinhoff, beter bekend als J anny Zwanenburg gaat ons ver-"
laten. Het jonge paar heeft in Essen (Duitsland) een woning gevonde n
en binnen afzienbare tijd vertrekt Janny naar haar nieuwe vaderland,
Janny, die sinds april 1956 lid van Atmodes was en twee jaar de
functie van secretaresse heeft vervuld, w2,s een echte groen/witter ~
en we zien haar dan ook met lede ogen gaan. Jongens, wij wensen
jullie veel geluk, je blijft d.m.v. het clubblad op de hoogte van
het wel en wee van onze vereniging en komen jullie in Haarlem op
familiebezoek, de Atmodes-deuren staan wagenwijd voor je open"
THUISKOMST.
Begin september wordt Wout Ineke, na een verblijf van ca. 10 maanden
in de tropen, thuis verwacht. Vanaf deze plaats hartelijk welkom~
we wensen jou, Ria en Marjolijn een prettige vakantie toe.
BEDANKJE
Dinsdag, 9 augustus w.erden Josette en Gerard eindelijk in de bloemetjes gezet. Het jonge paar ontving uit handen van onze voorzitster
namens de jongste meisjes een afdruiprek, de ouderen boden hun een
lectuurmand en een dienblad aan.
Na de gebruikelijke voorstellingsceremonie en felicitaties werd
Gerard door de jeugd, onder aanvoering van Donny stevig gezoend. Tj a
jongen, deze kans lieten de meisjes zich niet ontnemen, en geef ze
eens ongelijk ! !
Gerard, die de aanwezigen persoonlijk bedankte voor de leuke geschenken, vroeg ons vanaf deze plaats nogmaals ieder te bedanken, di e
aan deze verrassing heeft meegewerkt, aan welk verzoek we bij dezen
gaarne voldoen.

JURYCURSUS
Het ligt in de bedoeling om ook dit jaar weer een jurycursus te orga niseren. Waar en wanneer deze cursus gehouden zal worden, is nog niet
bekend, maar wanneer U interesse hebt, kunt U zich nu reeds opGeven of
inlichtingen verkrijgen bij het Bestuur.

Poolt U nog niet J? Tj~, dan wordt het tijd hoor. Een half milJoe t1
kunt U winnen ! ! Bovendien zijn de prijzen van 3 op 4 gebracht, nl " ~
1e prijs: 13 goed
2e prijs: 12 goed
3e prijs: 11 goed
extra prijs: eerste 8 goed.
REGISTRATIE
registratie is ook eenvoudiger gewo1~den,- :Cc gele kaart blijf.'t 5
jaar geldig. Laat U zich nu registreren, het kost U slechts f 0,50-

De

6

GEEN VERSTAND VAN VOETBALLEN ?
Laat U niet weerhouden, omdat U geen verstand van voetballen hebt,
het is namelijk gebleken, dat er vele prijzen bij leken op dit gebied vallen.
LASTIG DAT WEGBRENGEN ELKE WEEK ??
neen nood, onze (charmante) meisjes komeri graag de pool bij u ophalen.
HEBT U INTERESSE ?
E"7en bellen 44701 en wij zorgen voor de rest.

IN DE CIKOKOERIER VOOR JULLIE GELEZEN:
CIK0 1 66 startte goed met mede dankzij rugwind op de 80 m. horden en de
100 m. Vooral de tijd van Ans Honkoop met 12. sec was uitstekend
en zij werd hiermede topscoorster met 890 punten. Zei iemand iets ??

TOTONIEUWS VOOR ONZE POOLMEDEWERKSTERS.
Vrijdag 30 september voor het laatst toto's inleveren op het Pim
Mulier sportpark of ten huize· van v.Voorst.
MET INGANG VAN 3 OKTOBER GAAN WE DONDERDAG POOLEN

1 1

Met ingang van die datum worden jullie verzocht de toto's op donderdag in te leveren bij de Heer Post, Riouwstraat 29, Haarlem-N, die
zijn huis gastvrij openstelt en een groot gedeelte van onze totozorgen op zijn (brede) schouders neemt. Mijnheer en Mevrouw Post
bedankt voor Uw gastvrijheid.
Zijn er moeilijkheden in verband met ziekte of vakantie, etc. Wij
verzoeken onze poolophaalsters voor Noord zich in verbinding te
stellen met Truus, tel~ 666289 voor stad- ~uid en West bel je onde~
getekende(44701).
POOLMEDEWERKSTERS, WE REKENEN EROP DAT JULLIE ALLEMAAL
VANAF 3 OKTOBER DE TOTO'S DONDERDAGS INLEVEREN ! ! !
Namens de Totocomrnissie
W.H.v.Opzeeland-de Vos.

)O+

30+

30+

30+

30+

I-ïet is haast niet te geloven, @ar over enkele weken starten we ons
tweede 30+-seizoen, hetgeen re e ds goed te merken is aan de tientalJ_en aanvragen.
De dames, die het vorig jaar meegetraind hebben, krijgen zo gauw de
trainingsuren zijn vastgesteld - een en ander hangt af van de kleedgelegenheid - een stencil thuisgestuurd, waarop zij zich kunnen aanmelden.
7

Voor degenm, die nog geen kennis gemaakt hebben met deze training
DOE DEZE WINTER MEE ! ! Heus, als U gezond bent, kunt U het met wat
inspanning Uwerzijds gemakkelijk volhouden. U zult er wel bij varen,
want het huidige levenspatroon veroorzaakt voor velen een gebrek
aan beweging.
Waar is een betere gelegenheid voor deze
beweging dan ~en uurtje trainen in de frisse duinen van Overveen,
onder leiding van een ervaren trainer ?
Inlichtingen kunt U verkrijgen bij: Mevrouw van Opzeeland, te1:4470·1.

WAAROM ?

J.

DAAROM

Het pittige artikel van W.v.O. in het laatste nummer van "De Start"
over de instuifwedstrijden is door velen wellicht gelezen met een
licht schouderophalen en daarmede ook afgedaan, maar als U dat doet,
speelt U met Uzelf verstoppertje.
~~r

worden in competitie - verband wedstrijdsporten gespeeld, waarvan
de leden der verenigingen maar heel erg moeilijk tot training te be -wegen zijn, maar je moet niet proberen diezelfde leden voor een wedstrijd eens te passeren, want dan is Leiden in last. Bovendien gaan
vele wedstrijden in een jaar niet door wegens gebrek aan leiding
of zelfs bij gebre~ aan een goed bespeelbaar veld.
Bij atletiek zijn de zaken m.i. dikwijls omgekeerd. In Haarlem en
naaste omgeving waren er dit jaar een "zee" van wedstrijden en alle
wedstrijden, die ondergeteknnde heeft bijgewoond, waren goed georganiseerd, met een goede accommodatie en behoorlijke velden.
Bui ten de competitiewedstrijden was de belangstelling van de atleten
over het algemeen echter maar matig te noemen. Bij de training zie je
dikwijls twintig tot veertig en zelfs nog meer mensen, "zwoegen"
onder deskundige leiding van een trainer, waarvoor de penningmeesteresse dan het hele jaar moet ploeteren om alles te kunnen betalen.
Het resultaat ? Bij persoonlijke wedstrijden in Zaandam vijf, in
Krommenie vijf, in Beverwijk 4 en in Grootebroek ook vier meisjes ! ! !
Het argument ? Kogelstoten is niets voor mij, ik sp~ing nooit hoog
of hardlopen of die afstand kan ik niet ! ! !
Op alle wedstrijden zie je steeds weer dezelfde gezichten, terwijl
het toch meestal juist de thuisblijvers aan wedstrijdervaring ont-b:reekt.
De Atmodes-jeugd heeft dit seizoen bij verschillende wedstrijden
&ardige successen geboekt, waarop men terecht trots kan zijn en me t
de aanwezigheid van deze atletes wordt door iedereen terecht rekening
gehouden, maar het kan nog veel beter en met wat meer animo voor de
d iverse wedstrijden zelf MOET reeds de komst van een grote Atmodesploeg voor de tegenstandsters een teken aan de wan~ zijn.
Aan U atletes het woord, zodat we straks weer kunnen zeggen:
"graag gedaan, het was de moeite waard".
Een groene kikker.
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KINDERFANTASIEEN OVER BEGIN EN EIND

---

Het was een herfstige dag, de kinderen stonden met hun neuzen tegen
de rui ten gedrukt te kijken hoe hard het waaide en hoe ·g root de regen-druppels wel waren, toen de middelste van de drie aan het begin van
de straat een man zag aankomen, met naast zich aan de hand nog een
fiets. "Kijk", zei ze, "daar is iemand dood". Vol bewondering werd
ze door de andere aangestaard, die Ruth wist toch alles ook! Ik keek
ook even naar buiten, maar zag alleen de voortzwoegende man met de
twee fietsen. "Waarom dood", vroeg ik. Nou gewoon hè, die ene fiets
is leeg, die man is dood gegaan. We hebben haar toen gezegd, dat,
wanneer er een fiets helemaal alleen door de straat reed, dat er dan
iemand dood was.
Eindelijk kwam de post met het verheugende bericht van de geboorte van.
een nichtje. Een luid hoera bij de kinderen 9 want dan kon er op beschuit met muisjes gerekend worden. Helemaal vrijwillig boden ze zich
aan, om even de b e fa amde roze muisjes te gaan halen. Na een paar minuten zaten ze te smullen van hun zelf klaargemaakte beschuiten en
kwamen de verhalen over het baby-zijn los.
Mamma moest het wel hèèl druk hebben gehad met zoveel baby's. "itl"ch
kind, kwam dan de ander weer, "mamma had maar één baby tegelijk, t oc~ 1.
ik er was, was jij er nog helemaal niet".
Een ogenblik stilte, je kon haar horen denken; maar mamma, voor je
geboren bent, waar zijn dan de stukken ? Na een paar dagen kwam het
vervolg op deze vraag: als je dood bent, gaan er dan weer stukken
af ?
Lars wil altijd graag verteld worden over vroeger, hoe hij toen
deed en hoe hij eruit zag, hij is tenslotte al drie en dan heb je
een verleden waar wat over te vert e llen is. "Hoe groot was ik, en
wat voor kleur hanr'', en als ik dan de grootte aanwijs en zeg, dat
hij heel zwarte haartjes had, kijkt hij heel vertederd en zegt
"wat schattig .... ". En waar speelde ik mee". Alleen nog met je
handjes, "wat vervelend", is het antwoord. "Maar toen ik nog niet
geboren was, waar speelde ik toen mee ... en kriebelde dat niet,
toen ik nog ·,in jouw buik speelde ••...•
Al zulke vragen worden er op je afgevuurd, terwijl je net zit te
denken, zou ik ooit nog een redelijke tijd op de 800 m. kunnen maken ?
Je ziet, je hoeft geen kind te zijn om je vreemde dingen af te vragen .
EEN MIEKE.

GENOTEERD TIJDENS EEN TRAINERLOZE TRAINING
Zegt het ene rn.eisje uit de nieuwelingenploeg tegen de andere:
Hè, nee, laten we niet met de wedstrijdploeg meetrainen, die kinderen doen zo weinig en houden zo vroeg op!!!
Aanpakken wedstrijdploegers ! ! !
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JEUGDKAMP TE HERFORD
Toen ik het bericht kreeg, dat ik door het District Noord-Holland
was uitverkoren om deel te nemen aan het meisjes jeugdkamp te Herford in Duitsl and, spriling ik haast een gat in de lucht.
Eindelijk was het dan maandag en uitgeleide gedaan door de hele familie, zat ik dan in de trein naar Hengelo, waar het verzamelpunt was.
We maakten met elkaar kennis en om half vijf vertrokken we naar Bad
Oeynhausen, nadat we eerst met zijn allen op de foto waren geweest.
De aankomst in Bad Oeynhausen was nogal officieel. Er kwamen twee
heren met bloemen op ons afgestevend, die ze aan Mevr. ter Laak aanboden. Buiten het station stond een volkswagenbusje, waarmee we
naar Herford reden. We werden ondergebracht in een school. Het was
inmiddels al over achten en daar we sinds de middag niets meer gegeten hadden, waren we blij, dat we het sein kregen, dat we aan tafel konden. Het eten werd verzorgd door het Rode Kruis en _we aten in
de gymzaal, die ingericht was als eetzaal. Aan het eten moest je wel
wennen, ik vond het niet zo lekker.
Na het eten togen we naar onze slaapzaal, waar ons al meteen een ver-rassing wachtte in de vorm van een map met briefpapier, allerlei
bezienswaardigheden van Herford, een vlaggetje, enz. We gingen niet
zo laat naar bed, want we waren allemaal doodmoe.
De volgende morgen om 7 uur werden we met gezang wakkergemaakt en om
9 uur waren we al aan het trainen. 's-Middags gingen we naar Minden,
naar een levensmiddelenfabriek. Het was erg interessant. We kregen
koffie aangeboden en kregen zoveel gebak als we maar lusten.
De volgende dag was de vijfkamp. Het was stralend weer. De prestati6s
van mij vielen wat tegen, maar het was ook allemaal zo nieuw en op-windend. 's-Avonds was de prijsuitreiking. De eerste dertig kregen
ieder een "Urkunde", waaronder ook ik er een kreeg, daar ik als
24ste uit een kamp van 190 was geêindigd. De rest van de week zijn we
nog overal heen geweest per bus. 's-Zaterdags moesten we de 8 x 100
m. estafette lopen en werden we eerste in onze serie.
's-Zondags bezochten we de Deutsche Jugendmeisterschaften, die erg
goed was. 's-Middags moesten we de finale 8 x 100 m. estafette lopen.
We hadden de zenuwen, dat iets verkeerd zou gaan. Gelukkig ging alles
goed en we eindigden a ls tweede achter Würtemberg. Tot slot van de
wedstrijd moesten alle groepen paraderen met de drumband voorop. We
waren erg opvallend gekleed met onze witte shirts en fel oranje
broekjes en kregen dan ook veel belangstelling.
's-Avonds werd een groot feest gegeven, waar een combo en een beatband
speelden. De Duitse jongens zijn erg hoffelijk en we amuseerden ons
ook best. Om half een, veel te vroeg naar onze zin, was het feest
af gelopen en na adressen gewisseld en teder afscheid genomen te hebben, gingen we naar ons "hotel" terug.
Om 6 uur 's-morgens noesten we uit bed, want we moesten al weer naar
huis.
Uitgeleide gedaan door de Duitse meisjes was hiermee een einde gekomen
aan een heerlijke onvergetelijke week in Duitsland.
Loes Visser.
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EN GERARD ZEGT ••••••••
Nog een maand op de baan een serie wedstrijden en het seizoen is
voorbij. Het was een moeilijk ja.ar voor onze damesploeg in de hoofdklasse, maar hopelijk gaat het volgend jaar beter, doordat we dan
meer jeugd kunnen inzetten, die dan A-meisjes zijn. Iedere ploeg
heeft moeilijke jaren, maar ik ben ervan overtuigd, dat we volgend
jaar een stuk vooruit gaan <
Vooral van de B-meisjes waren en zijn de prestaties goed en deze
moeten ervoor zorgen, dat er een vuur ga.at branden in de vereniging,
dat moeilijk te blussen is. Dit alles kunnen we bereiken door niet
te zeggen in oktober van dat hebben we weer gehad, maar nu gaan we
beginnen de basis te leggen voor de successen, die dan volgend jaar
zullen komen.
De wintertraining is he~ belangrijkste voor een atlete. Geen wintertraining, geen prestaties, wel blessures.
Het trainen in de winter moet een wil zijn om volgend jaar "ATMODES"
naar een hogere plaats op de ranglijst te voeren, een plaats waar
we horen.
Gerard Kamp.

VAN HET WEDSTRIJDFRONT
.ID§"t_uif\~.~§st_rijden

- Haarlem - 10 juli

100 m. Dames D
3 L. Rondema-~---

14. 5 sec.

SEeerwerEen Dames A
1 G.Versterre

800 m. Dames D
1 T.Schaper 3 M. le Nobel

2.40.5 sec.
2.'.:)9.6 sec.

Kogelstoten Dames C/D
1 G. Vers terre
9.99 m.
7.53 m.
4 L.Rondema

.§.::l~l~

40.04 m.

-:_ , NED. KAMPIOENSCHAPPEN A/B JEUGD, A 'DAM__

's-Zaterdags werd, door de met bakken uit de hemel komende regen,
de wedstrijd om de B-titels afgelast en uitgesteld tot 14 sept.
Tineke Schaper was het enige A-meisje, dat Atmodes vertegenwoordigde
en dat deed ze ~i~t slecht. Met een keurige 2.35.2. sec. werd ze 6e
op de 800 m. en verbeterde haar persoonlijk record met 0.7 sec.
Keurig, Tineke.
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LANGS DE LIJN
Voor de zoveelste maal trokken we er op 20 juli jl. op uit om nu in
Krommenie te trachten een steentje bij te dragen voor de "good-will 11
van Atmodes. Het weer was ook ditmaal de C-meisjes gunstig gezind en
alhoewel allemaal een beetje in vakantiestemming, was toch ook het
heilige "vmmr" wel aanwezig.
De 1e plaats op de 80 m. van Donny was voor ons geen verrassing meer
(10.6 sec.), maar omdat Wanda v.d.Molen van N.F.C. meer op Don lette
dan op de anderen, werd ze reeds in de series kansloos teruggewezen
door Gebke en Anja. Anja werd in de finale tenslotte derde in 11 .4 en
Gebke vierde in 11 .5 sec. Gré haalde de finale net niet met haar tijd
van 11.6 sec.
Aan het hoogspringen werd al leen deelgenomen door Ronneke, die met
haar 1 .15 m. een goede 5e werd.
Verrassingen beleefden we vooral bij verspringen en kogelstoten. Donny
werd een goede eerste met 5.08 m., terwijl Gebke zich als derde klasseerde met een spring van 4.59 m.
Gré en Anja hadden plotseling ~en angst meer voor de 10 meter-grens
bij het kogelstoten: was het vorige maal nog maar net 9 m., nu werd
het voor Gré in één keer een nieuw clubrecord met 11 .33 m. en tevens
een derde plaats in de finale. Anja kwam tot een vijfde plaats met
10.39 m.
Voor het eerst dit jaar namen Gré en Anja de discus ter hand tijdens
een wedstrijd, hetgeen resulteerde in een 1e plaats voor Anja met een
worp van 21.64 m. en een 2e plaats voor Gré met 19.12 m.
Bij dit nummer één opmerking: Gré moet wel iets zuiniger worden op
haar medemensen, anders voorzie ik over een paar jaar alleen nog maar
Gré op de wereld.
De estafette werd moeiteloos door onze Atmodinnen gewonnen met een
tijd van 34.1 sec., waarbij weinig of ge e n tegenstand van ande ren w.o. Sagitta - werd ondervonden.
*l met al een gezellige middag met goede resultaten voor de atletes
~n de trainers Hans en Ton.
Supporter.

GRONINGEN, 3-4 AUGUSTUS NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN
GREET VERSTERRE NEDERLANDS KAMPIOENE
Ja, daar stond ze weer als nummer één op het ereschavotje voor de
derde achtereenvolgende maal. Fijn Greet, na die gekke virusziekte,
zonder training weer tot 46.28 m. gekomen te ziJn.
Mieke Sterk mocht tweemaál het ereschavot bestijgen en wel als tweede
op de 200 m. in 23.9, achter Truus Hennipman (23.8) en als derde op
de 100 m. in 11 .7, wederom achter Truus 11 .6 en Hilly Gankema, eveneens 11.7 sec.
Deze goed georganiseerde wedstrijden waren qua gehalte ook een lust
voor het oog en een pracht stuk broodnodige propagande voor de atletiek in Nederlàod.
Ria.
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JEUGDMEERKAMP TE EEVERWIJK- 11 AUGUSTUS
Een kleine afvaardiging jeugdige Atmodinnen trok ten strijde naar
Beverwi~k om het districtskampioenschap meerkamp.
Bij de -meisjes was Loes de enige Atmodes-deelneemster. Ze deed het
prima en eindigde als tweede achter een ADA-meisje.
Anja Smits verraste ons met een keurige derde plaats,Vmaar plaatste
zich als tweede van Noord-Holland. Danny Post, Gebke isser en
Ronneke Lagerwaard eindigden resp. als 7e, 10e en 20e. Fijn meiske ~ > .
Uitslagen:
Loes - 100 m.-13 sec. (740) - hoog-1.35 m.(~60), kogel-8.30 m.(581),
60 m. horden 9.9 (964) - totaal 2945 pnt.
60 m.

3
7
10
20

Anja
Danny
Gebke
Ronneke

IT:4

(630)
10.6 !(788)
11.2 (6Ql7)
12.2 (492)

kogel
9. 7 ( 86 2)
8.34 (771)
8.49 (782)
7 .21 (687)

hoog
1 .35
1.20
1.20
1.10

m! (860)
m.(662)
m. (662)
m.(513)

'.L'otaal
2352 pnt
2221
2111
1692

4 AUGUSTUS - HEILOO
Baltien v.d.Ree: 100 m. in 14.5 sec. en speerwerpen 2e met 27.81 m.
Roelie Wijnoogst: 100 m. 14.6 - verspringen 3.97 m.

18 AUGUSTUS - AMSTERDAM
Baltien v.d.Ree 1e op de 100 m. in 13.9 sec. Mooi zo.

19 AUGUSTUS POLEN/NEDERLAND - UDEN
Greet Versterre - 43.70 m. Speerwerpen
Mieke Sterk
- 24.3 sec. 200 m.

18 AUGUSTUS - GROOTEBROEK
Als enkelen Uwer soms niet weten, waar Grootebroek_ ligt, vraag het
dan maar aan de C-meisjes, die vergeten het nooit meer. Uw supporte::c
weet wel, dat hij vroeger een best pak op zijnd ...• zou hebben gehad, als hij was thuis gekomen, als na afloop van de wedstrijden in
het Westfriese land. Er was zelfs een jurylid, die op klfumpen liep 1 d a ~
zegt wel genoeg dacht ik zo over de toestand van het terrein na enkele malse regen-en onweersbuien op zondag 18 augustus jl. Dit alles
neemt natuurlijk niet weg, dat onze Atmodinnen weer riet diverse ere···
plaatsen huiswaarts keerden an al zijn onderstaande tijden dan misschien nog niet officieel bevestigd, ze zijn wel juist en ik vermeld
ze toch maar ori het overzicht compleet te krijgen.
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Op ~e 50 m. grasbaan liep Danny Post in haa~ s a ri e 2.9 s e~ en Ga~~€
deed er 9.- sec over. De finale bracht voor tion een 1e plaats met
8.4 sec. en Gebke werd tweede met 8.8 sec.
Via een serie stoten van allemaal over de 10 m. grens, bereikte Anja
Smits een tweede plaats in de finale met 10.89 m. De 1e plaats was
voor haar al oude rivale Wanda v.d.Molen van N.F.C. met 10.92 D.
Donny kwam tot 7.57 m. en Gebke stootte 8.83 m.
Het hoogspringen werd gedaan door Anja en Don en Gebke. Laatstgenoeode
bereikte de 3e plaats met een sprfung van 1 .25 o. Wanneer ze iets minder had afgesprongen was een 2e plaats haar deel geweest. Don kon niet
loskomen van de zware klei en bleef steken op 1 .15 m. Anja werd 1e
met een sprong van 1.30 m.
Was er tenslotte nog een 600 m. loop voor meisjes B en C. Roelie Wijnoogst behaalde bij de meisjes B een ie plaats met de voor haar matige
tijd van 2.11 .1 sec. Anja Smits werd bij de meisjes C tweede met een
tijd van 2.07.2 sec.

Rond half vier keerde iedereen tenslotte huiswaartsmt de wetenschap,
dat men het in Haarlem en omgeving zo slecht nog niet heeft.
Supporter.

Senio:ren
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BESTE NEDERLANDSE PRESTATIES 1968.
Junioren
M. Sterk
11 . 6
3 L.Visser
Ver-zM. Sterk
23.6
M. Sterk
55.1
G.Versterre 46.74

5.54

I'1

WERELDRANGLIJST Eind JULI 196§
100 El. 27 cm a. M. Sterk
M. Sterk
200 m. 8/16
M. Sterk
400 m. 28
4 x :oo m. Nederland 5e

-

11 . 6
23.6
55. 1
44.9

( 1 e Tuys US -

1 1 . 1 sec.)

( 1 e Board G.B.

53.5)

( 1 e Burge Austr. 23.-)

11 AUGUSTUS - AMSTERDAM
100 m. Meisies B
3 A.Regoor
5 J.Voorma
60 m, Horden M.B.
3 A.Regoor
!.Ioogspr. M.A.
2 B.v.Ree

100 m. Meisjes A
7 B.v.d..Ree

13. · ~ sec
13.2

§00 m. Meisjes B

10.6 sec.
1 • 35 m.
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3 R.Wijnoogst

1.49.9sec

Verspringen M.A.
5 J.Voorma

4.44 m.

PUPILLENHOEK
Aangemeld als pupil:
Jos Bosman
Marjolein v.d.Broek
Ingeborg v.d.Horst
Irma Mayer
Marja Petterson

Anita Post
Saskia, 1v .Rossum
Marja timmers
Isabella de Vos
Ingrid Wenning

14.1.58
14.1.57
9. 1 • 60
7.4.58
23.2.58

8.5.60
23.9.58
17.7.57
5.7.59
28.10.57

PRESTATIE PROEF PUPILLEN
Dinsdag, 18 juni, voor het eerst een wedstrijd. Er waren wat vaders
en moeders en een heleboel zenuwen, die na een rondje inlopen en
vrije oefeningeneBet een klontje suiker werden bestreden.
Toen begon de 60 m., voor de meesten een peulenschil, daarna hoogspringen en dat viel niet mee.
Andrea Scharro en Hanneke Lips waren hier de besten, 93 cm. Goed zo
meisjes voor de eerste keer. Met kogelstoten kwamen 10 meisjes
boven de 4 meter en 5 boven de 5 meter en het was Jos Bosman, die
haast 6 m. had. Nog even oefenen, Jos. Je haalt het gemakkelijk.
VersEringen was voor Marja Tiilli11ers met 3.08m. Balwerpen weer voor
Jos osman oet 23 meter. Het ging fijn en na afloop een heerlijk
glas limonade en een dropsliert, daar zorgde Mevr. v.Opzeeland
voor.
Vijf meisjes haalden alle eisen en zijn nu de trotse bezitsters
van een lintje. Het waren: .tianneke Lips, Astrid Verhagen, Marja
Timmers, Inge v.d.Horst en Marjolein v.d.Broek. Keurig hoor en nu
het tweede lintje. En de anderen nog een klein stukje hoger en
v erder of harder, dan hebben jullie het ook.
N.Wullems.
Uitslagen:
Yerspringen
1. Marja Tirn:iers
2 Marjolein v.d.Broek
3 Hanneke Lips

3.08
2.90
2.81

Balwer~en

Jos osrnan
2 Astrid Verhagen
3 Marjolein v.d.Broek
3 Hanneke Lips

23 m.
18 m.
16 ri.
16 m.

60 m.
1 Marja Timmers
Yolanda v.d.Walle
Marjolein Ineke
Monica Warmerdam

10.- sec.
10.3
10.3
10.3

·;j

15

Kogelstoten
1 Jos Bosman
2 Astrid Verhagen
3 Marjolein v.d.Broek
4 Carin v.Drunen

5.32

Hoogspringen
Andrea Scharro
Hanneke Lips
Ingrid Wenning
Saskia v.Rossum
Astrid Verhagen
Yolande v.d.Walle

93
93
88
88
88
88

5.95 m.
5.57
5.26

cm
cm.
CD.
CD

cm
cm.

HIER IS HET GEVRAAGDE LIED:
Refr.: BIJ ATMODES, BIJ ATMODES, BIJ AT.MODES MOET JE ZIJN.
Soepele spieren, stevige body,
Levensvreugde slanke lijn.
Word je mollig, steeds maar dikker
Heb je soms adengebrek,
Wel mijn kind, tob dan niet langer
Meld je aan, het is niet gek.
Refr. Bij Atnodes, enz.

!-----------VIER KINDERTJES MET LAARSJES AAN
Vier kindertjes met laarsjes aan, die
zingen o zo blij. Vier kindertjes,
met laarsjes aan de kindertjes van mij!
Als 's-norgens vroeg de wekker gaat,
dan komen ze vlug uit bed. En komen
naar mij toe, al met de grootste spoed.
Als ze 's-avonds eten gaan, dan eten
ze vlug door. ~n Fl als ze klaar met eten
zijn, dan gaan ze naar een ••...
KOOR.
Marjolein Ineke.
(zelf genaakt gedicht).

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN
Meisjes, de onderlinge wedstrijden zijn op 20 oktober a.s. Nu zul
je wel denken, wat is dat, onderlinge wedstrijden. Nu, dan gaan we
kijken, wie het snelste 60 m. loopt, het verst met de kogel stoot
en het beste kan verspringen. Wie dan 1, 2 of 3 wordt krijgt een medaille. Nummer 1 is dan de beste pupil van Atmodes. Dus meisjes, we
gaan hard trainen, want we willen allemaal 1e worden. Dat is natuur-lijk nie~ mogelijk, de sterkste moet winnen. We gaan niet mopperen
van dat is niet eerlijk, of dat is niet goed, we zijn allemaal sportieve meisjes en zijn blij, als iemand goed verspringt of heel snel
loopt. Gaat een nummer niet zo goed, dan doe je dubbel je best op
een ander numiller. Vraag aan je ouders of ze komen kijken, dan kun-nen ze je aanmoedigen.
De wedstrijd begint op 10.30 uur. Zorg, dat je een uur van tevoren
aanwezig bent, want je moet eerst inlopen. Vergeet je trainingspak
niet, al schijnt de zon, de kans is altijd aanwezig, dat het in de
loop van de dag kouder wordt.
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We komen allemaal in klubkostuum, dat bestaat uit een groen broekje
met witte bies (bij mij verkrijgbaar), wit shirt met Atmodes-embleem
en witte sokjes. Neem een handdoek en zeep mee, dan kan je na afloop heerlijk douchen. Meisjes, allemaal veel succes en geen zenuuwtjes.
R.v.Drunen-de Vries.

MEISJES OPGELET:
Tot en met Boktober blijven we trainen op de Sintelbaan.
Vanaf
15 oktober zal de training in de Fuhrhopschool, Planetenlaan gehouden worden van 16.45 - 17.45 uur •

.. ZIEKENBOEKJE
Andrea Regoor is de grote pechvogel. Het noodlot in de vorm van
de ziekte van pfeifer sloeg toe en Andrea zit goed in de lappenmand.
En om het allemaal nog erger te maken, ook Osnabrück ging haar neus
voorbij. Jammer kind, maar kop op en zorg dat je er gauw boven op
komt. Van harte beterschap.

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN
Op zondag 20 oktober
wordt tot besluit van het zomerseizoen onze
onderlinge wedstrijd gehouden. Het woord zegt het al, een wedstrijd
§lleen voor leden van onze vereniging.
Elk jaar weer is het een feest voor allemaal en dit jaar zal er door
het deelnemen van onze pupillen onder leiding van de dames van
Drunen en Wullems extra luister bij gezet worden.
Hoe het een en ander in zijn werk gaat, lees je in de bijdrage .
van de technische commissie, ik vraag alleen de aandacht voor de
gezellige kant van de wedstrijd.
Het is een goede gewoonte, dat elke deelneemster, of het nu de
eerste of de laatste is, met een prijs naar huis gaat. De vereniging stelt een aantal mooie prijzen beschikbaar, maar helaas, voor
zo ' n 75 prijzen kunnen we natuurlijk niet alleen zorgen. Daarbij
is jullie hulp nodig. Laat ieder een prijsje beschikbaar stellen,
7oor onze jeugd een tip, wil je graag iets leuks kopen, maar is het
voor jou alleen te duur, wel dan geef je iets met je vriendin.
Jongens, laat de prijzentafel evenals andere jaren bezwijken onder
de prijzen ! ! ! !
Tenslotte tot ouders die interesse hebben voor de sport van hun
dochter.
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Wij ontvangen U g~aag op het Pim Mulier sportpark, waar het - want
veel emplooi kunnen we U(nog) niet bieden - als het weer een beetje
meewerkt goed toeven is. Neem een fijne tuinstoel mee, zoek een
plaatsje in de zon en de dag vliegt om.
Namens het Bestuur
W.H.v.Opzeeland-de Vos.

PROGRAMJVIA ONDERLINGE WEDSTRIJDEN
1 verplicht loopnummer
1 verplicht springnummer
1 verplicht stoot-of werpnummer.
Dames:
Vijfkamp - keuze uit: 100 m - 200 m - 80 m. horden - 400 m - 800 m ·ver - hoog - discus - speer - kogel (4 kg.).
~eisjes

A - vijfkamp
100 m - 200 m - 80 m. horden - 800 m - ver - hoog - discus - speer ·koge 1 ( 4 kg. )

Meisjes B - vierkamp
100 m - 600 m- ver - hoog - discus - speer - kogel (3 kg.)
~eisjes

C driekamp
80 m - kogel - discus hoog - ver

~eisjes

D - driekamp
60 m - kogel - hoog - ver.
OPGAVE AAN MIEKE KRAI'ifi"IER "

A A N V A N G: 10.30 uur

AANWEZIG ZIJN: 9.30 uur.

CLUBKOSTUUM VERPLICHT.

ER WORDT GEFLUISTERD •.....
Dat .•..• men eerst moet deelnemen om ooit te kunnen winnen
Dat.....

deelnemen aan de "pool" bij Atmodes elk lid persoonlijk
ten goede komt.

Dat .•..• een bedankje aan de jury meestal vergeten wordt, maar beslist geen overbodige luxe is.
Dat ••... Kees le Nobel het schilderen der bordjes van clubrecords
gaat verzorgen.
Dat •.••. we ditmaal geen kopie voor de "hippe" hoek hebben ontvangen.
Dat •••.• daarom de "hippe hoek" verzorgd is door een "belegen hipper 0
Dat ••.•. we dus voor het volgende clubblad overstelpend veel kopie
voor deze rubriek verwachten.
18
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DE VOORZITSTER AAN HET WOORD

! Terwijl ik deze woorden schrijf, moeten de
! Olympische Spelen n~g beginnen. Dcici~ onz~ ledén zal
j met nog meer interesse naar de atletiekwedstrijL,v.d.Vosse
l
Tetterodestr.128; den gekeken worden, omdat onze clubgenote Mieke
! Sterk ~~n van de Nederlandse deelnée~sters is.
Haarlem.
· j Zij zal uitkomen op de 200 m. en in de 4 x 100 m.
Redactie-adres:

1

.

l rnmiádels heeft de estafetteploeg het Nederlands
! record met O.B. sec. verbeterd en de tijd van 43.7
i sec. opent perspectieven voor de strijd om de
! Olympische medailles. Proficiat Wilma - Truus . 11Mieke en Corry. .
Cl.u barts: ·
.
N.A.O.v.d.Hoeven'wegener Sle~swijk.
·

Postrekening:

j Voor de gehele ploeg: doch· voo~al voor ï;'fieke, die
l de laatste 2 jaar intensief tr?inde onder de .desl kundige leiding van-Wil Westphal, : is het zeer
i triest, dat door een controverse tussen de Heer
IMoerman en Wil~ laatstgenoemde op het allerlaatl ste moment meende zich te moeten terugtrekken
l als coach van de Nederlandse ploeg. Wij kunnen en
!mogen geen stelling nemen in dezen, omdat wij niet
! volledig op de h66gté zijn van de . diverse feiten,
!maar vooral voor de atleten en atletes is deze
!affaire zeer bedroeve~d~ ·Miéke was heel erg op
IWil ingesteld en heeft mentaal een flinke opdof!fer gekregen. Wij hopen, dat de "vechtjas" zich
! echter tijdig heeft hersteld en wensen haar en
!haar ploeggenoten veel succes toe.

207689 t.n.v.
Penningmo van
"ATMODESn
Leidsevaart 50 2 zw. l 0
. d compe t.t.
,
d ee d h e t weer b es t .
1 nze c -Jeug
i iep~oeg
Haarlem.
!In de finale tegen Zuid-Holland een derde plaats
l (de tweéde un~gihg hen helaa~door eeh ~islukte
!estafette). Meiskes, Jullie hèbben het fijn geJekeningen:
idaan deze zomer en ik wil Hans en zijn pupillen
P.Grootveldivan harte feliciteren met de behaalde resultaten.
ffieemskerk.
~

1

''

1

We zijn reeds begonnen met de wintertraining en de opkomst was goed,
doch we misser::i in de wedstrijdploeg de aanwezigheid van onze "oudere"
wedstrijdatletes, die voor de binding van de ploeg zo belangrijk is.
Wij rekenen op jullie medewerking.
hia Ineke-de Vos •

.'
HET SECRETARIAAT MELDT:
Nieuwe leden:
Antje de Boer
Yvonne Bouma
Willy v.Hoven

Sonja v.d.Mey
Helena Mulder
Joke Verdonkschot

3.9.1955
2.6.1953
1 5. 4 • 1,9 5 3

31.3.1955
28.3.1953
14.2.1956.

Bedankt als lid:
M.Aapkes - E.Boesenkool - M.Breeuwer - E.Huis in 't Veld - M.Luesken
J.Steinhoff-Zwanenburg -W.d<5 : Vries - J.Zondervan.
Nieuwe donatrices:
J .Stèinhoff-Z\offinenburg en M. Luesken.
Adres~ijzigingen:

J .Steinhoff-Zwanenburg - Teutstrasse 3 - Gelsénkirchen. (465). W.Deutschland.
M.Vollenga-Hessels - ühmstraat 13 - Haarlem.
J.v.d.Vosse - Edward Jennerstraat 4 - Ha~rlém.
L.v.d.Vosse - Tetterodes~~aat ·128, Haarlem.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitster
M.A.Ineke-de Vos, ·Leendert Meeszstr.38, Tel: 44134
Secretaresse
L.v.d.Vosse, Tetterodestraat 128~ Haarlem.
Penningm.esse
W.H.v,OpzeeJ:and-de Vos, .·L eidsevaart 502zw. Tel: 44'701
Wedstr.secr.
T.v.Voorst-v.Egmond, Slauerhoffstr. 5' '.Tel: 66628
eommissaresse
M. Vollenga-Hessels·i Ohmstraat 13, ·Haarlem.

TRAININGSPROGRAMMA
_Win~e::;'training:

's-Zóndags - CIOS-training.
Aanwezig zijn 9.45 uur (niet eerder) in de Beatrixschool, Houtmanpad,
waarna we ons gezamenlijk naar het CIOS begeven. Niemand gaat rechtst~eeks. Er wordt getraind in 3 groepen.
Wed.3t:rI'Jd::iloeg
o.l.v. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg
o.l.v. Hr.v.Hogezand
Jeugdploeg tot 15 jaa±
o.l.v. Hans Vlottes en Lolke van Voorst.
P.ir;.sc~ agm~ddagtraini6g

voór de pupill~n o .1. v. · Mevr. van Drunen en
Wullems van 1 ,45 - 17.45 uur in de Burgemeester Fuhrhopschool,
Planetenlaan 9, Haarlem-N.
·

~evr.

2

in de Dr. Huetschool, Prins-en Bolwerk 3- ~·
Jeugdploeg tot 15 jaar
6 .'30 ~ 7 ..30 uur o .1. v. Han ·s V1ottes
Wedstrijdploeg
7.30 - 9
uur o.l.v. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg v/a 15 jaar 9
10
uur o.l.v. Gerard Karrip.

~gensdagavondtraining

VAN DE PENNINGMEESTERESSE
De contributie bedraagt:
Pupillen tot 11 jaar f 2,-Meisjes t/m 17 jaar f 3,25
Dames v/a 18 jaar
f 4,50
Studerenden
f 3, 25

per
per
per
per

maand (tnschrijfgeld f 2,50)
maand (inschrijfgeld f 3,50)
maand (inschrijfgeld f 5,50)
maand,
-

en diènt op de training of per giro te worden voldaan. Gironummer
207689 t.n.v. Penn_ingm. van "ATMODES", Lei.dsevaart 503zw, Haarlem.

CLUBKLEDING
Ben je al in het bezit van:
Atmodesbroekje riaar maat - tot maat 86 (heupwijdte)
vanaf maat 86
Atmodeszakje
Showshirt
A voor op je trainingspak
Embleem (wasbaar)
Atmodestrainingstas (wit met groen)
Een groen trainingspak kan met 10% korting worden gekocht
Niheks Sporting Goods, Rijksstraatweg 86g, Haarlem-N.

f
3,25
f 4,-f 0,75
f 17,50
GRATIS
f 1'65
f 14,95
bij:

AAN ONZE DONATEURS

PERSONALIA
lid Dineke Bultman
namens Bestuur en leden,
3

Ziekenhoekje:
.. ..
Mevrouw de Zwager, echtgenote van N.de Zwager (wedstrijdsecretaris
van "HOLLAND"), h.ee,ft en.ige tijd geleden een zware operatie ondergaan. En hoewel ze nag n:iet volledig is hersteld, waren de laatste
berichten zeer guns·tJ·g èn is het gezin de Zwager weer verenigd.
Wi l ; het Bestuur en a·lle bekende Atmodinnen wensen je een spoedig
herstel toe en we hopen, dat in het voorjaar de eerste werkvergadering bij jullie gehouden kan worden ! ! !

TOTO-NIEUWS
Heb je al een toto-deelneemer aangebracht, niet ? Ga~w werk van maken,
want hoe meer deelnemers we hebben, h0e meer winst voor je vereniging. Nog beter is het, indien je je aanmeldt als toto ·of reserve-toto
ophaalsters, want zoals altijd, we zitten te springen om hulp.
Loes Visser, die jaren met succes in Noord ope~eerde, raken we door
verhuizing kwijt als medewerkster. Hartelijk dank, Loes. Je hebt het
altijd fijn gedaan, misschien hebben we binnenkort wel een wijk voor
je in Schalkwijk ! ! Ook Tineke Schaper, die in verband met het vele
huiswerk, ons voorlopig niet meer kan helpen, betrek ik in deze dank.
· In- haar plaat"S- zal - Gré Meyn inge~et wörden, terwij 1 Donnie Post de
wijk van Loes overnee~t. Meisjes, welkófu in de totogelederen, probeer net als Loes en !ineke zo veel mogelijk ingevulde formulieren
te bemachtigen.
HET INLEVEREN DER TOTO'S
Het inleveren der toto's kan geschieden:
woensdagavond op de training
donderdagavond tot 8 uur - Leidsevaart 502zw.
donderdagavond tot10 uur - bij de Heer Post, Riouwstraat 29 (bij het
S oendaplein) .
·:
Zijn er moeilijkheden in verband met ziekte, enz., dan verzoeken wij
onze poolophaalsters in Noord zich in verbinding te stellen met
Truus telefoon 66628 , voor de stad - zuid en west bel je ondergetekende (44701).

-"é/1
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Namens de Totocommissie,
W.v.Opzeeland.

\ BUITÈNTRAINING 30+ voor Dames en He-ren

' ~\ ~
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/ Sinds 1 oktober draaien de 3·0+-trainingen op

volle toe::'en. en het ve::'heug~ .P_ns bijzonder~
dat ook dit Jaar de animo biJzonder groot is.
Immers, wanneer er - ondanks uitermate slechte
weersomstandigheden - 100 dames achte de
présence geven, kunnen we vaststellen, dat
deze trainingen voorzien in een behoefte.

4

Trouwens, ook de heren-training, waarvoor we de eerste keer niet
meer dan 20 man verwachtte..n,_ kon" zic.h verheugen in een opkomst van
42 heren, die zibh vol enthousiasme onder leiding van Gerard op de
heuvels stortten en na een uur al of niet gebroken, bezweet en met
rode hoofden, per fiets of met de auto huiswaarts keerden. Hoe ze
er twee dagen later bij liepen, weten we niet, ma ar ik heb b6ren
verluiden, da t er vaders waren, die niet meer konden l a chep en hoesten.
Lopen de trainingen lekker vlot, met de kleedgelegenheid gaat het
minder goed. De dojo van het CIOS is definitief afgewezen en ·als
het gebouwtje nu nog bezet was •.•• Mocht één van de deelnemers/
sters een oplossing weten, voor dit probleem graa g een sein~je •
.§.E_ortkeuring.
Indien U gekeurd wil word e n -en WlJ raden U dit ten stelli~ste aan,
immers de trainingen betkenen voor de meesten van U een behoorlijke
inspanning, da n dient U f 4,-- over te maken op de Raiffeisenbank.
U ontvangt dan een oproep, waa raan U gevolg moet geven. Gaat U niet,
dan vervalt de keuring. Een heroproep is pas mogelijk na een half
jaar e n kost f 10,--.
pe t r aining gaa t altijd doorT
Hoewel we ho pen, da t we de na tte moesson gehad hebben, willen we
ni et nala ten U nogmaa ls mede te delen, dat de training (mits de
wegen te berijden zijn) altijd 4Porgaat. U moet het dus zelf bekijke n, maar bliûf voor rege n ni e t te gauw thuis. Want - en dat weten
we uit ondervinding: TUSSEN DE BUIEN IS HET DROOG !! !
Va:ka.ntie
·r-n ve r-band met de komend e vaka nt i e: Ne emt U geen kinderen mee naar
de tra ining, ook a l kunnen ze nog zo goed lopen ! ! Het vorig jaar
zijn hierdoor wa t strubbelingen ontstaan en daarom doen wij U dit
verzoek bij voorbaat.
Parkeren.

WIJ- verzoeken

U vriendelijk om, als het parkeerterrein vol is, Uw
auto voor het hek van het CIOS te parkeren. In geen geval mag U
dubbel parkeren, aangezien we al diverse klachten hierover ontvangen
hebben.
·

En met de wens, da t we nu eindelijk eens droog kunnen trainen - van
de eerste 10 zijn er 7 verregend - besluit ik dit 30+-praatje, graag
tot een volgende keer.
W.H.v.Opzeeland-de Vos.
Buitentraining 30+ Dames
Dinsdagmiddag 2-3 uur Groep A
Disndagmiddag 3-4 uur Groep B

Donderdagmiddag 2-3 uur Groep C
Donderdagmiddag 3-4 uur Groep D

HEREN
·.:üt"·Gerdagmorgen van 9.30 - 10.30 uur "
Inlichtingen over deze training bij: W.H.v.Opzeeland-de Vos - tel:
44701.
5

IN DE "HIPPE" HOEK
MEXICO-TJES
Haarlems Dagblad 9 okt. ' 68
Wanneer zaterdag tijdens de openingsplechtigh eid
van de Sp e len de Nederlands e pl oeg de tartan baan
van het Olympd.s ch stadi on opmarcheert, zullen
enkele dames op het appel ontbreken. Wat is name lijk gebleken ? Onmiddellijk nadat zij in Nederland
nog de Olympische uitrusting in ontvangst hadd en
gen omen, zijn er meisjes geweest, die de s chaar
hebben gezet in de net boven de knie hangend e
defileerjapon. Er werden mini-jurken van gemaakt,
s oms erg k orte.
De leiding van de Nederlandse ploeg heeft nu besloten de eigenaressen van deze "hippe" kleding uit te sluiten voor het defilé. Het
argument is, _dat de eenvormigheid in de ploeg met de heel k ort e en
wat langere rokken verstoord zou . worden.
Onder de "slacht offers" is de atlete Mieke Sterk, die op het punt
van de moderne mode in het Olymptsch dorp één van de to onaangevend e
figuren is. Zo verscheen zij bij een ontvangst van de Nederland se ·
vereniging in Mexic o-stad in een mede door de gewaagde kleurencombinatie oogverblind ende creatie •••••••
Ha, ha die Mieke !!!!
Telegraaf 11 okt ober 1968:
Een - overig e ns zeer charmante f oto van Mieke met Piet van d e r Kruk
met als opschrift:
Mieke Sterk in mini
Piet van der Kruk, het "geheime" wapen van de h ockeyploeg, althans
voor de Pakistani, doch gewichtheffer van professie, en Mieke -niuiSterk, di e k ort ger okt niet het defilé mag meelopen, in een ontspannen moment.
Commentaar:
Kijkend naar de openingsplechtigheid en wat zien ik: Mieke l oo pt
mee in het defilé, helemaal niet zo mini.
Zo zie je al weer, dat de s oep n ooit zo heet gegeten wordt, als z e
wordt o gedi e nd.

-dl!!:!.~"
nog zo snel, de ooievaar a chterhaalt haar wel.
De Telegraaf.

GEHEIMPJE
Mexico- tad, zondag. Nederland neemt niet met één, maar met twee
lopers aan de Olympische marathon, in Mexico deel.
6

Althans, volgens de döor het organisatiecomité verstrekte offici ~le
papieren. Daarin staat namelijk onder nummer 13 Aad Steylen en ondu 1
nummer 52 .... Ton Eykenboom.
· - ······ ·
·· -· ·- · --- Zei de coach van de atletiekploeg (en dat is Eykenboom): "Ik heb J.19 -:J
niemand vooruit willen z53_gg_E:)_n _.." ___
__ --· ··
NIEUWS VAN DE DAG
14 okto_ber 1968.
Nou, we wisten echt niet, dat Ton zo'n lange adem liad.

ZWART
Hij ·staat op de
hoek van de straat
f ik kijk hem aan
. hij mij
· en plotseling zie ik
die hunkering in iijn
~ ogen o~ b,ij zegf?~n wil~,
.
- loop--- tn-et voD:rbi J ook
. · . ___.,,,.. /
~al ben ik ·zwart
1
- <·· / '· ? ,mensen -kijken hem
\ · -~
il
·;
·
,_inachtend aan

.•. /; ~ . -~=~~m~~=~k~c~f=~~wen

."_." '_·.~'_·.· ·

J'7"fLr.•r.

_ry3 1·
·
· ~!i
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hem in z~J ·n gezicht
wat ben ik laf
ik durf nog ni~~

te:gen·:~_
e· voorbi~gangers
te zeg . en
dat dit ook

,

0

een
is
een !'W.NS
dan
opeens
-- - een steen - -"mijn" neger
zakt inelkaar
-· -'-ik schreeuw- om hulp
de mensen ·1achen me uit
dat durven jullie wel
een dokter komt te hulp. ·

proberen
te geloven
in een · -gel uk
met al zijn vraagtekens
te gelove.n
in je eigen geloof
van het lev en.

PROBEREN .
, 1
zet geen zonnebril op
je wilt mens zi~~
wanneer het regent
ja in vrijheid
gun ·a ë- VOg.ë1 zijn lied - -draà·g dan geen WLlr1 ·
man en ·vrouw hun kind
hoo ~·:)
verwerp je vrede nou
en overmoedige trot ~
niet. tracht te leven
zoals alleen
jij dat doet.
7
AndréBoulot r

VAN HET WEDSTRIJDFRONT
25 AUGUSTUS- BEVERWIJK
Een flinke ploeg Atmodinnen, waaronder diverse nieuwelingen, togen
naar Beverwijk om daar uit te komen in een regionale strijd. Loes
Visser nam het verspringen met 5.34 m. voor haar rekening, terwijl
zij met 12.8 sec. beslag legde op de 2e plaats op de 100 m. Tineke
Schaper bezette zowel op de 100 m. als op d·e 200 m. dames D vierde
plaatsen in 13.6 en 28.6 sec. Gusta Moerbeek liep een goede 27.6
op de 200 m. C en plaatste zich als 4e- in de finale in 27. 7 sec.
Met 26.64 m. werd Ellen Feenstra derde 012 het speerwerpen voor Ddames, terwijl Truus van Voorst, Anneke V1ottes en Coby Veldt de
drie eerste plaatsen opeisten met de ronde schijf in d~ C-klasse
met resp. 31.32 m. (nieuw persoonlijk record), 30.16 en 29.26 m.
Anneke sprong zich met 4.60 m. naar de 2e plaats dames D.
Uitslagen:
100 m. M.B.
2 L.Visser
J.Voorma
T.Rijbroek
A.Algera
M. Franse

--

100 m. D.C.
3 A.Warnas

12.8 sec.
13.9
14.3
14,4
15.2
14.-

100 m. D.D.
4 T.Schaper
L.Rondema

13.6
14.5

200 m. D.C.
4 G.Moerbeek

27.6

200 m. D.D.
4 T.Schaper
6 A.Warnas

28.6
28.9

Verspringen M.B.
1 L.Visser
6 C.Neyndorf
7 A.Algera
9 J.Voorma
11R.Rijbroek

80 m. horden D.B.
2 M. Tromp

13 . 1 sec.

S 12e erwer:een D.D.
3 E.Feenstra
6 L.v.d.Eem
8 W.de Bruine

26.64 m.
19.64
17.78

JJiscuswer:een D.D.
5 L.v.d.Eem
6 I.Wartena

23.26 m.
23.04 1

Di~cuswer2en D.C.

5.34 IiJ..
4. 30 -!
4.23
4. 1 6
3.91

1 .v.Voorst
2 A.Vlottes
3 C.Veldt

30. 16

31 . 32 m.

Vers:eringen D.C.
5 G.Moe:i:beek

4.63

Verspringen D.D.
2 A.Warnas

4.60

29.26

Kogelstoten D.D.

6

E~Feenstra

8 L.Rondema

8. 13
7.64

3e JEUGDCOMPETITIEWEDSTRIJD - HAARLEM - 7 se:etember
Na een dramatisch begin met het estafettenummer; waarop onze 1e
C-ploeg gediskwalificeerd werd na een foutieve wissel, heeft de
C-ploeg toch nog de .kracht teruggevonden na deze bittere pil, om
op een granioze wijze terug te komen En, hoe !
8

Als we de prestaties bekijken, komen we tot de conclusie, dat we
op alle individuele nummers hogere scores hebben gemaakt dan tot
nu : :toe mogelijk geacht werd. Daarom was het zo jammer, dat we zoveel punten verlies leden op het estafettenummer, anders had er
een 2e plaats met ruim 7884 pnt. ingezeteh. Enfin, we zullen ze
in de finale wel eens l aten zien, wa a rtoe wij iri staat zijn.
Uitslagen:
4 x 60 m. 1e ploeg gediskwalificeerd - 32.8 sec. (1640 pnt.)
2e ploeg - 36.- sec.
60 m.
Donnie 8.- sec. - Gebke 8.5 sec.
Verspr.
~onnie 4:79 m. - Ge bke 4 .3~ -m~
Hoogspr.
Anja 1 .35 m. - José 1.25 .m.
Kogelst-. --- Anja 11 .02 m. - Gré- - . lo~-<J1 m.
· ·
Totaal.punt e naantal 6244.
Meisjes, als jullie de laatste weken nog even de tanden op elkaar
zetten, zit er een hele mooiE? sco_:r_c_ i _JJ van ca. 7900 punten. :l:h t
moet voor jullie een stimulans zijn om nog even zo door te gäan.
Veel succes !
PLP-meisjes hebben de finale n e t niet kunn en halen, aangezien ZlJ
rrp 2 nummers ver onder de maat blev e n. Hierbij was het falen bij het
verspringen wel .de ~rootste bpos4oe ner. Dit was vooral te wijten
aan een g-ebrek aan concentratie, ik h ~ b hier a l diverse malen met
jullie over gesproken, doch blijkbair nog niet genoeg. Er zijn er
nog steeds een paar, die hü~rvan . de noodzaak niet wilJ_en i.nzien, dit
heeft dan tot gevolg gehad, -dat we nu we er een jaart_j e moeten wachten. Meisjes, er ~it voor jullie n6g veel meer in dan wa t jullie
nu bereikt hebben, doch d~n dient er geknokt en getraind te worden.
Uitslagen:
4 x 60 m.
60 m.
Hoogs pr~
Vers pr_.
Kogelst.

1e ploeg 36.5 sec.
2e ploeg José 9.2 - Claudia 9.3 ~ Petrie 9.5 sec.
Annemieke 1 .30 - Je Ane tte 1.20 m.
Trudy 3.46 - José 3.2~ m.
Annemieke 10.01 - Trudy 7.10 m.
Totaal: 6540 pnt.

DELFT - 8 SEPTEMBER 1968
,Bal tien haar ec~ rste 200 m. ging prima; via de serie· kwam· ze in de
finale. Haar tijd was 29.4 sec. Bij het verspringen bezette ZlJ
de twe e de plaats met 4.64 m. Truus kwam eveneens tot een 2e plaats
bij het discuswerpen met een worp van 31 .04 ~.

HAARLEM, 22 SEPTEMBER 1968
Ook
het
nas
400

hier kw 2r:1 Bal tien weer tot een goed resultaat. Ze was 1 e bij
verspringen, 4.74 m. en 3e op de 100 m. in 13.4 se c. Anneke Warkwam bij het verspringen tot een 3e plaat s met 4.48 m. Over de
m. C had zij een tijd nodig van 66.4 sec.
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Marina Muller deed over dezelfde afstand in kl a sse D 67.9 sec. Bij
het hoogspringen B bezette zij de gedeelde 2e plaats met 1.45 m.
Discu3werpen C: 2 Anneke Vlottes 30.26 m.
4 Truus v.Voorst 29.22 m.
28.96 m.
5 Coby Veldt

AMSTERDAM - 22 SEPTEMBER 1968~
100 m. M.B.
J.Voorma
A.Algra
T.Rijbroek

13.4 sec.
14.14.8

·verspringen
·Kogelstoten
J.Mooyen
9. 10 m. A.Algra
E.Fe enstra 8.85 m. J.Voorma
T.Rijbroek

M.B.
4.70 m.
4.33
3 .98

UTRECHT - 29 SEPTEMBER MEEHKAMPKAMPIOENSCHAPPEN
Onder erbarmelijk slechte weetsomstandigheden is het onze vertegentoch nog gelukt om tot zeer goede prestaties te komen.
Loes Visser mocht 's-morgens de spits afbijten met de 60 m. horden,
welke serie zij won in 10.1 sec. Hierna wa s de beurt aan Anja Smits
oui haa r kunnen te demonstreren en wel in de 3e serie van het nummer
8o · m. M.C~ Dit deed zij zeer goed en wel met een ni euw persoonlijk
record, tijd 11 .3 sec; Proficiat, Anja. Na d eze nummers gingen de
Atmodinnen opgew~kt en met goed e moed resp. naar h~t kogelstoten en
het hoogspringen. Loes had het met de kogel een be e tje te kwaad ',
maar kwam desondanks toch nog tot 9.03 m., doch deze score heeft
haar toch wel zeer veel puntenv e rli es opgelev e rd t.o.v. haar concurrenten. Heel jammer, maar niet getreürd Loes, Je we e t in ieder
geval welk nummer je nog eens terd e ge onder handen dient te nemen.
Anja had zich intussen in de top genesteld bij het hoogspringen en
eindigde met een sprong van 1.30 m., waarna Loes en Anja r e sp. bij
de B-en C-meisjes ongeveer op de 5e plaats stonden. Na de keurige
100 m. serie· overwinning van Loes in 13.- sec. ging men over tot de
verwerking van het hoogspringen meisjes B en het kogelstoten van
de C-tjes. Bij het kogelstoten viel het slechte jureren weer op, men
maakte geen onderscheid tussen gooien en stoten. Toch merkwan rdig
dat men dit alleen maar op jeugdwedstrijden aan treft. Op deze nummers
kwamen Loes en Anja beiden tot goede prestaties. Loes sprong na enige
afsprongen 1 .40 m. en Anja kwam met de kogel tot de goede afstand van
11 . 38 m.
·
woordig~ters

Nadat de diverse foutjes van de jury opgelost waren, bleken Loes en
Anja resp. op de 5e en 4e plaa ts geeindigd te zijn. Een prachtig
resultaat voor deze ijverige atletes. Nogmaals, Loes en Anja van harte
gefeliciteerd met dit mooie result aa t.
Tevens wil de de Heer en Mevrouw Smits hartelijk dankzeggen voor hun
spontane aanbieding om met hun mee te rijden.
H.Vlottes.
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Coby Veldt - nieuw meisjes clubrecord discuswer r Gn A - 32.04 m.
T.v.Voorst 3e Discuswerpen Dames met 28.46 m.

HET WOORD IS AAN ...... .
Senryug
Als de meester zegt:"Spreek mij niet tegen!" laat hij nerken,
dat hij verloren heeft_ ·

Onze chauffeurs wisten na veel zoeken en omrijden de jeugdherberg
te vinden en onder luid gejuich haastte iedereen zich naar binnen,
.waar een zeer zenuwachtige Vader ons beduidcle, dat 1·1e in de hal moesten wachten. Het eten was nog niet klaar ! ! ! En daar stonden we met
zijn 130 ! , rammelend van de honger opgepakt in de hal, WILLKOMI1EN
IN OSNABRUECK! Na een stief kwartiertje zwenkten de d_euren open. en
mocht ieder plaatsnemen. Inmiddels was het ontvangstcomrnitá gearriveerd en heette ons bij de eerste gang van harte welkom, bij de tweede
gang hoorden we, dat tennis (is 's-zondags nog doorgegaan) en atletiek
geen doorgang konden vindenr de banen stonden blank. Bij de derde
gang vernamen we, dat ook de dames in een jeugdherberg zouden slapen - zij het gesepareerd van de heren - en bij de koffie met cognac
hadden we in de gaten, dat de organisatie op zijn zachtst gezegd ''een
puinhoop was".
Na het "diner" het onvermijdelijke corvee: waar vooral de meisjes van
Atmodes het kind ~an de rekening waren. Daarna werd de leiding voorgesteld aan de mensen, die de wedstrijden organiseerden, wij kregen
een zeer droef mannetje toegewezen: die ons aankeek met een blik, of
hij ieder ogenblik in huilen zou uitbarsten - het was vast een overjarige marathonloper of zoiets - en men ?erz~kerde ons van alle kanten,
A
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dat men alsnog zou proberen iets te organiseren. En omdat we de middag toch door moesten zien te komen, besloten we naar de sporthal te
gaan, waar de judowedstrijd gehouden werd. Henriy E~l~an (H.A.V.er) leek in mijn ogen althans meer op een wild geworden everzwijn dan op
een judoka, stal de show, en bij die wedstrijd konden we tenminste
onze energie en yell kwijt. Na afloop stapten we hongerig in de bus
en nadat we in de gymzaal ontdekten, dat daar voor ons niets te aen
viel, besloten we naar de jeugdherberg te gaan. Maar waar hing die
uit ? Geen mens die het ons kon vertellen.
Onze chauffeur reed alsmaar rond en net toen we een politiebureau
binnen wilden stappen, kreeg Anneke Warnas een helder ogenblik en
bracht ons zonder mankeren naar de plaats der bestemming. Iedereen
stormde welgemoed de eetzaal binnen, tot ontsteltenis van de vader,
die bij het zien van de uitgehongerde --groep zowat een zenuwinstorting
kreeg, en ons bezwoer, dat er echt niet op ons gerekend was. Maar
zo gauw was die Pa niet met ons klaar, en na veel praten en een verhitte discussie in de keuken, deeld-e hij -ons mee, dat er voor ieder
een bord soep en 2 boterhammen geserveerd zou wo~den maar •.••• da~
moest de ganBe meute in de hal wachten, totdat -de tafels klaar waren.
Kennelijk was hij bang, dat we vast aan de tafels zouden beginnen.
En daar stonden we dan weer~ de hele groe~ in de hal, hongerig, voor
de dichte deuren, het was precies oorlcig, centrale keuken •.•• het
pannetje ontbrak ...••
Tja, en toen was het tijd voor hèt dansfeèst, _ maar · mijn hemel wat
zagen we eruit, doorgelopen make-up, uitgezakte coiffure, kreukelige
jurkjes. Weer naar de vader met het verzoek, of ~e on$ ergens konden
verkleden. Een kamer konden we wel krijgen, maar wasrui~te, nee ! !
De goede man viel zowat van zijn geloof, en of ik hem nu al verzekerde,
dat ik op een stoel voor de deur zou gaan zitten (ik ken de j6ngens
van de H.A.V. en Holland toch), hij had kennelijk geen vertrouwen in
mijn leidsterscapaciteiten, het bleef nee. Met kunst en vliegwerk
knapten we ons op en het was een zeer lieftallig groepje meisjes,
dat het feestgebouw betrad.
De dansavond, die begon met de uitreiking der priJzen en de onvermijdelijke toespraken, was erg gezellig, de band was uitstekend (hebben
ze mij verteld, ik heb watjes in mijn oren gedaan) en iedereen stortte
zich, Joop en ik incluis, in het feestgewoel. Veel te gauw was het
kwart voor elf, het tijdstip der scheiding. De jongens ' vertrokken,
na een zeer hartroerend afscheid naar de eerder genoemde jeugdherberg, wij, meisjes zetten koers naar het ons onbekende "Kloster
Oesede", 10 km. van Osnabrück, voorafgegaan doór een bemande politieauto met zwaaiend flikkerlicht. En of het zo moest zijn, zelf de politie raakte de kluts kwijt en onze bus moest op een smal donker weggetje keren, ik hield mijn hart vast ! ! !
Het "Kloster" was een verademing, een zeer charmante vader wachtte
ons op en verzocht mij de slaapzakken uit te delen, dan zou hij wel
even slaapkamers indelen. Ik grinnekte en ja hoor, na een minuut
kwam de goede man hijgend de trappen af, hij was door de dames finaal
onder de voet gelopen in de slag om de bovenste bedden ! De jeugdherberg was fantastisch, aparte slaapkam~rs met ten hoogste 8 bedden, kasten, tafels, stoelen, mooie houten wandjes, alles keurig in
de verf.
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Na eeri betrekkelijk r~stige nacht, een~er ver~orgd ontbijt, werd
O.è tijd gedoocl met het bekijken van de verzameling ruwe edelstenen,
een interessan·te hobby van de vader. Tot onze grote teleurstelling
hobrden we niets over een wedstrijd of training en we konden dan
_ook niets beters doen dan in de bus stappen, die ons naar het verzamelpunt, Marktplatz mit Rathaus, bracht, vanwaar de groepen naar
de dierentuin vertrokken, de offici~le personen en de leiding door
de burgemeester op het raadhuis ontvangen werden. Na de ontvangst
gingen ook wij naar de "Tiergarten1t, waar wij de 1tapies" de 11 apies1t
lieten en ons in het zonnetje neerzetten en genoten van een heerlijk "bakkien,
Om één uur terug in de jeugdherberg, waar de vader zijn uiterste
best had gedaan en een werkelijk aardig etentje op tafel toverde.
Na die afschuwlijke-- äfwäs- - -ga "ef m<01:ar--èët-1s ·aa~n-s -taan die vette boel
van 130 man, z6nder zeep of afwasspul - de voetballers lieten zich
hier van de goede kant zien~ was h e t uur van vertrek daar. Handdruk ken, hartelijke woorden en auf Wiertersehen in Haarlem en de bussen
vertrokken westwaarts.
De terugreis was - althans ~n -onze bus - _een groot feest. Van 7
uur rijden hebben we er 5 van gezongen, gehost, enz. Ieder droeg
zijn steentje bij tot de algemene feestv:reugde i alleen de _j_Q~
van Holland waren bang voor fte microfoon, ze waren niet van hun
zetels te branden ! Om half negen, keurig op tijd, kwamen we aan
bij het Sportfondsenbad en aangezien ik met mijn man verkèerd had
afgesproken en Joop een lek~e band had, legden we ook die laatste
etappe gezamenlijk - per taxi - af.
Resumerend
lfoeviel wi} een oergezellig weekend hebben gehad, is het zijn doel
volkomen voorbijgeschoten. Immers, van contact tussen C.e Duitse en
Nederlandse jongeren was in ons geval geen sprake. Bovendien was
de ontvangst en verzorging beneden peir~n we moeten ons goed realiseren, dat, als hier in Haarlem er ook geen geld voor is of niet
voor beschikbaar wordt gesteld, wij het volgend jaar beter van de
hele sportuitwisseling af kun~en zien.
Wil van Opzeeland.

HET WOORD IS AAN ...... .
D e m o c r i t u s:
Een le~en zonder feesten is als een lange weg zonder pleisterylaatse n .

DRIEKAMP PUPILLEN
Zaterdag, 14 september was het eindelijk zover. Een wedstrijd tegen
andere verenigingen. Een driekamp, dat zijn 3 nummers; voor elk
numme~ krijg je pun~en en wie de meeste punten haalt is winnaar.
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Nu, voor de eerste keer deden we het niet gek. Twee medailles, de
5e plaats voor Hanneke Lips en de ' 6e plaats voor C~rin van Drunen,
7e was Astrid Verhagen en Reini de Cleir 9e en Monica Warmerdam 10e.
Dat waren 5 meisjes bij de ee rste 10 van de 30. Dat is niet gek.
We begonnen met mooi weer, hadden het al lemaal warm en toen werd het
ineens koud. Een heleboel meisjes hadden daar niet op gerekend en
hadden geen lange broek of trui _bij zich. vit was een goed lesje.
Al is het nog zo warm, neem toch je lange broek en trui of trainingspak mee. Want je weet het hier nooit. Toen de wedstrijd klaar was,
ging het zo hard regenen, dat we zwemmend naar huis gingen. Maar dat
hinderde niet, het was toch een fijne middag en tot slot volgen hier
de uitslagen:
H.Lips
C.v.Drunen
A.Verhagen
R.de Cleir
M.Warmerdam
J,Bosman
I.v.d.Horst
I.Maassen
S.vTRossum
A.Sc~arro

Plaats
5
6
7
9
10
12
13
19
20
21
22

E.Mey
M.Jongh Vis~cher23
J.v.d.Walle
25
E.Voogel
26
M.Steketee
29

Verspr.
3.02 m.
3.05
2.84
3.05
3.01
2.49
2.83
2.89
2.89
2.96
2.81
2.74
2.56
2.60
2.50

10~6

Bal werpen
14 m.
15
15

11 . 1

12

11 . 4

13
21
15
12

60 m.
10.6
11 . 2

sec~

11 • 7
11 • 5
11 • -

11 . 2
10.9
11 • 11. 2

11

12
10
10

11. -

5

11 • 2

10
8

12.5

Punten
951
936
918
862
854
852
842
819
774
767
747
708
663
660
532

ZIEKENHOEKJE
Dineke Dignum heeft haar arm gebroken. Dat is niet zo prettig en we
hopen maa~, dat het gauw goed komt en dat ze weer kan trainen .
Dineke, sterkte en tot kijk.
N. Wullems.

AANGEMELD ALS PUPIL
Reini de Cleir
Marjan Hofstra
Ellen Mey

1'9. 7. 1968
5.6.1960
7.5.1959

Majoni Steketee
Gwennie Thuis

VOOR "HIPPE" 30+
Wil je je figuur goed conserveren
Dan kun je bij "ATMODES" heel wat leren.
Want beweging is voor souplesse essentieel
Met mate beoefend, doe je nooit teveel.
14

24.8.1959
29.9.1959.

\
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Het is zo'n_ beetje traditie geworden om in het
laatste c1ubblad van het jaar een terugblik te
werpen op de activiteiten, die in het afgelopen
jaar hebben plaatsgevonden. We bezinnen ons dan
en vragen ons af, was het goed ? Was het fout ?
Wat moeten we verbeteren ? En we zijn dan vol
goede voornemens voor het komende jaar.
Als we terugkijken naar JANUARI, dan kunnen we de
geslaagde beat~vond memoreren, die ter gelegenheid van ons 1213-ja.rig jubileum werd gehouden.
FEBRUARI was naar buiten een rustige maand, maar
intern bestond zij uit vergaderingen, het uitwerken der plannen, enz.
Eind MAART sloten wij de in oktober begonnen en
zeer geslaagde conditietraining 30+ af. Dit is
een nevenactiviteit van onze vereniging, die onzs
penningmeesteresse ontzettend veel tijd kost,
doch de gehuwde dames conditie en levensvreugde
en de Atmodeskas voordeel brengt.
·
In APRIL startten wij met een pupillentraining
onder de enthousiaste leiding van de dames Rie
v.Drunen en Nieske Wullems en deze groep breidde
zich in de loop der zomer uit tot ca. 40 welpen •
Onze trainingsactiviteiten verlegden we deze
maand van het CIOS naar de baan, met als specialiteit de technische training o.l.v. Ton Eykenboom, tezamen met de K.A. V. "HOLLAND", welke trat-ning de afgelopen zomer reeds vruchten afwierp
in de vorm van goede prestaties.
Ons weekend te Soest op 20 en 21 april kon zich
in een goede deelname verheugen. Een en ander
geeft een band, die zeer belangrijk is voor he~
verenigingsleven.
1

In MEI begon het wedstrijdseizoen en traden alle ploegen met meer
of minder succes aan, voor de diverse competities. Voor Mieke een
nieuw Ned e rlands record op de 200 m.
!

JUNI gaf ons geen zomerwarmte, doch verrengende : wedstrijden en verkleumde juryleden op o. a. de Ha~rlemse kam~ioenschappen.
JULI kenmerkte de vakantietijd, na de examens is het vrij rustig
geworden op de traini hgsav ond en en ook de wed strijddeelname was veel
geringer.
AUGUSTUS brabht ons in Greet Versterre een Nederlands kampioene, terwijl Mieke Sterk tijdens deze strijd om de landtitels haar retour
Mexico zeker stelde.
Toen wij in SEPTErIBER de balans opmaakte, bleek dat de Gezamenlijke
Haarlemse verenigingen in tot aal dertien wedstrij den hadden georganiseerd, wat ik een respectab e i .aantal vind , doch enorm veel werk
met zich me:èbraeht.
-- - ~------------ -Zee·r belari_grij:k en van · p:riopagand is tieche waärde was qe deelname van
Mieke ats -eerste Atmodin aan Olympische Spélen, welke· in ûKTOBËR
~e~d~~ geijouden. nat •iij ef ._ op dè 200
individueel niet ~ä~·te pas
zou .komen; ' st orid ei_geilli jk 0:1 bij voorbaat vast' d0ch : dë _> prachtige
'tijd van 4,3.4 se,c.,, die ret Q~ympisch kwart e t op de 4 x 100 ·rh.
maakte en wQ:armedi:f ~ij · rrie:t_ de ~ .ri.ussisc-he dames ·'mederecordhoudsters
zijn ge~orden vart het Europese · ~~c6rd i~ hi~f s zeker een vermelding
waard.
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Onze onderlinge wed$trijden genoten eeo - ~rote opkomst en het deelnemen van onze pupillen ga f aan on s clubfesteir:i ook de nodigB' · sfeer,
want nu was gehefl ATMQDES van groot tot klein gelijk in actie.
Wel bleek, dat de vijfkamp met keuzenummers toch niet -het succes
bracht, wàt wij ervan hadden verwacht en v1ij z ullen dan ook volgend
jaar weer tot een vaste meerkamp overgaari.
Op veler verzoek startten wij deze maa nd naast onze 30+ dames ook
met 30+ heren en ook dez~ training o.l.v~ G~rard ma~ zich in een
goede opkomst' _vérh'e ugen. ·
· ·
Dê maand NOVEMBER~ verliep heel rusti·g, • a lleen is daarvan de huldiging
v~ri de Nederlandse kampioenep op het ~tadhuis te vermel~en, hetgeen
U elders in dit blad kunt lezen.
DECEMBER met al zijn feestd agen en drukte zal ons een verademing
geven in de vorm van een ve ~rtiendaagse vakan tie tijdens de kerstdagen (die we anders .cüti;jd in oktober hebben) en die ons nieuwe
energie en trainingsijver zal geven voor de maand janua_ri, wanneer
we er weer h a rd aan zullen gaan trekken.
·· ··
Greet en Mieke waren ook dit jaa r weer van de partij op alle interlandwedstrt jden en wij ho pen , dat hun presta~ies het volgende seizoen
van dien aard zullen zijn, dat dit dan we~r het geVal zal zijn. En
wie weet voor hen ook nog de deelname aan de Europese kampioenschapp~n te Athene. ·
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De accommodatie op het Pim Mulier Sportpark nadert zijn voltooiing
en wij vertrouwen, dat wij in _apr_il van de nieuwe -opstallen geb.ruik
.z ullen kunnen make-n-,_ _hetgeen ~en enorme verbetering___zal --betekenen~
Het is zeer moeilijk kader te vormen, doch wij zijn zeer verheugd
met de hulp van de Heer Post, die als totofuncti.on~ris fungee-rt -,
Betty Gieles die het clubblad stencilt en inelkaar maakt, Plony
die de illustraties verzorgt en Rie van Drunen die de clubbroekjes
vervaardigt.
Wij hopen ook het komende jaar weer op ons trainerscorps, t.w. de -dames· van Drunen en Wullems, Gerard Kamp, de Heer v.Hogezand, Han~
Vlottes en Lolke van,Vo6rst te kunnen rekenen, want werkelijk de
training loopt op rolletjes en baart ons ge e n zorgen •
.

--

Alle leq~~~,,,)'::,~'R-~~ -ëlubarts in het verre Nepal, onze tra~ne::s, onze
donate _ Y~~;teerders en andere "belangstellenden, wil ik vanaf
de '~~"<- .:"_
J?~3~~~e feestdagen en ec::;. goed en succesvol 1969 toe-

;li~p~~~-f)~f

f
t(~~~ · ~.
(.,,, Jn\;;

-----------

M.A. Ineke-de Vos.

<.

HET SECRETARIAAT MELDT:

; Ohri-8".tina Ba'kltiI 1 ?Iyrna· v.d.Beek ; ~
Krio.nne v.Doord
Irene v.d.Groot ;
Joke Joren
Arrneke Klop

Coby Meiners
Margriet de Roos
Ria Rijneveld
Elly v.Opzeeland
Hetty v.Opzeeland
Loes Stalpers
Yvonne Voorma

21.1.52
3.5.56
23.6.45
10.10.55
26.11.54

25.5.52
18.9.57
1.10.53
11.7.55
26.9.51
21.4 .37
17.2.51

Bedankt
als lid: N.Dechene.
.. ......,.......

- .,; ~

._ ~ -

]~stuurssamenstelling:

Voorzitster
Secretaresse
Penningm.esse
Wedstr.secr.
Commissaresse

M.A.Ineke-de Vos, Leendert Meeszstr.38. Tel: 44134
L.v.d.Vosse, Tetterodestraat 128, Haarlem.
W.H.v.Opzeeland-de Vos} Leidsevaart 502zw. Tel: 44701
T.v.Voorst-v.Egmond, Slauerhoffstraat 5' ', Tel: 66628
M~ ,Vollenga-Hessels ~ Ohmstraat 13, Haarlem.

TRAININGSPROGRAMMA
n'...ê:-Z 0_!19-ags - CIQ.ê-traini_ng:
A a~wezig zijn 9.45 uur (niet eerder) in de Beatrixschool, Houtmanpad,
waarna we ons gezamenlijk naar :het CIOS b~ge~en. Niemand gaat rechtstreeks. Er wordt getraind in 3 groepen:
Wëds--FrI;fdploeg
o .1. v. Gerard Kamp
lüemvelingenploeg
o.l.v. Hr.v.Hogezand
Jeugdploeg tot 15 jaar
o.l.v. Hans Vlottes en Lolke van Voorst.

3

Dinsdagmiddagtraining voor de pupillen o.l.v. Mevr. van Drunen en
Mevr. Wull ems van 16.45 - 17.45 uur in de Burg.Fuhrhopschool,
Planetenlaan 9, Haarlem-N.
Woensdagayondtraining in de Dr. Huetschool, Prinsen Bolwerk 3
Jeugdploeg tot 15 j aar
6.30
7.30 uur olv. Hans Vlottes
Wedstrijdploeg
9
uur olv. Gerard Kamp
7.30
Nieuwelingenploeg v/a 15 jaar 9
19
uur olv. Gerard Kamp
Vrijdagmiddagtraining
Extra training voor de wedstrijdpl oeg onder leiding van Gerard.
Verzamelen om 4 uur voor het hek van het CIOS.
ATTENTIE
ATTENTIE
ATTENTIE
In verband met vakanties en de sluiting der scholen is de laatste
training in 1968 op woensdag 18 dedember. De training vangt weer
aan op zondag 5 januari 1969~

VAN· DE PENNI NGMEES TERESSE
De contributie bedraagt:
Pupillen tot 11 jaar f 2,-Meisjes t/m 17 jaar f 3,25
Dames v/a 18 jaar · f 4,50
Studerenden
f 3,25

per maand (inschrijfgeld f 2,50)
- ("insc h riJ..._ge
. ·.p
ld
per maancL
_ f 3,50)
per maand (inschrijfgeld f 5,50)
per ~mand.

Me~rdere

led en zijn achter met het b~t alen der contributie; Willen
jullie zo goed zijn op de eerste training in 1969 deze adhterstallige contrib ut ie te voldoen of te storten op onze girorekening
2?~6~9 t.n.v. Penningm. van Atr:lodes; Leidsevaart~s
. . è'~'.,?;'ft..·"·.<,.: ëaarlem.
1 '''/·
BiJ voorbaat dank
·
· ' '\tfa\
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Nog steeds is e r gelegenheid om totodeelnemers op te geven. Propagandamateriaal en invulformuli eren verkrijgbaar· bij êe Heer Post,
op de training en bij ondergetekende.
Het inleveren der toto's:
op de 1raining
donderd a gavond tot 8 uur - Leidsevaa rt 502zw.
vrijdagavond tot 7 uur
- Hr. Post, Riouwstraat 29 (bij het Soenda plein) .

woen~dag avond

Mèisjee, denken jullie er wel aan de toto's zoveel moge lijk op
dondérdäg bij de Heer Post in te leveren ?

Nar:lens de ±otocommissie,
W.v.Opzee land.
4

ZIEKENHOEKJE

or-

Let onlangs te Beverwijk gehouden weekend voor technisch kader, scheurde qnze
pupillenleidster, Nieske Wullems, tijdens de aldaar gehouden training haar
achillespees. Het was zo ernstig, dat operatief ·moest worden ingegrepen; ter~~jl ze, na een week ziekenhuis nog een tijd in het gips zal moeten rusten.
Nieske, geheel "Atmodes" wenst je het allerbeste en spoedige genezing. Wij
zullen je node missen.

BEATAVOND - BEATAVOND - BEATAVOND
He t. ligt in onze bedoeling om in januari een beatavond te geven. Nadere gegevens over de datum, plaats, etc. volgen te zijner tijd .
Evenal s vorig jaar zal de leiding weer bij Greet Versterre berusten, die het
toen op werkelijk voortreffelijke wijze heeft georganiseerd. Gaarne doen wi~
een beroep op enige leden om haar te assisteren.

JEUGDFEESTAVOND
:@n voordat onze jeugd in opstand komt - vorig jaar zi Jn jullie- -e r- ook a1 -·brj
ingeschoten - eind januari/begin . februari geven we een speciale avond voor
j ullie . Wat we allemaal gaan doen is nog een verrassing. Wel verklappen we
vast, dat er ook gekiend zal _worden om leulçe p;i:-ijzen.
I
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H.et Bestuur.

· .

HULDIGING NEDERLANDSE KAMPIOENEN
26 November 1968.

Ook dit jaar werden de "Haarlemse" Nederlandse kampioenen w0er op het stadhuis
gehuldigd en _ontvingen wij uitbt.ndenvéi;n de Burgemeester een herinnerïngsmeda:Ule.
Van onze zijde waren het weer Greet en Mieke, die tot deze sportelite behoorden . Greet voor haar Nederlands kampioenschap speerwerpen en Mieke vanwege het
Nederlands en Europees record 4 x 100 m. estafette, van welke ploeg zij deel
uitmaakte.
~e bijeenkomst was zeer geanimeerd, mede door het
Studentencabaret.

---------HISTORISCH
~

Toen onlangs twee bestuursleden

respectievelijke

~ mannen voor een weekend bij Ans en Gerard Honkoop op be-

- zoek gingen, had het echtpaar - om huri vreugde te vertolken, dat het weekend eindelijk doorging - de vlag uitgestoken. Aardige geste, maar dat was nog niet alleso Aan
~de vlaggenmast bolde vrolijk .Ans haar groen/witte Atmodes
è roeka • •• Het was geen gezicht, er stond namelijk een flinke wind en Ans heeft
nu eenmaal geen maatje 40!!!

OVER DE GRENS GELEZEN:
~

o r s t h a a r
Iri Amerika kijkt tiiemand al meer op, wanneer een magere vrat& daar
plástic kuiten 'of "opvul billen" bestelt, en dan nog wel gewoon per
po:storder. · F,n niemand die er erg in heeft, wanneer U deze dingen
draagt, adverteert hèt postord~rbedrijf er vrolijk bij. Wanneer je
op dit moment ''n een , toch" roept, moet je dat maar snel weer inslikken, want deze uiterlijke "nepperijtjes" naderen ook ons. Valse
wimpers, goed niemand die er meer op let. Haarstukjes, hele pruiken,
allemaal al gewoon. Macir het- DUit"i3-e'- blad "C onstanee" bericht nu, dat
er mogelijk ook in Uw omgeving al mannen rondlopen met vals haar op .•.
hun borst.
Nee, toch ! ! !
Hoe onherkenbaar overigens de mode · is~ ~b lij~t u~ het feit, dat importeurs en confectiefabrieken, die zich aan de verkoop van doorkijkblouses en doorzichtige japonnen nauwelijks aan de vraag kunnen
voldoen. En dat terwijl men hun een ,paar maanden geleden nauwelijks
enig succes had voorspeld.
Haarlems Dagblad.

GEDACHTEN
Mijn gedachten gaan uit naar hem:
die mij met open a.rmen ontvangt,
die mij in zich opn eemt,
die mij verwarmt,
die mij doet lachen, schateren,
die een deel vah mijn leven is geworden.
Zonder wie ik niet meer zD~ kunnen,
willen, mogen leven.
-_
die ik verafschuw, soms .
naar wie ik verlang ·~·DE SCHOOL.
(ingezonden door B. v .:d .-.Re-e).
6

VREDE
Doe niet zo è.om
Leg neer diè wapens
~ij willen .~ r e de.
Vergeet je geld
Vergeet je hongerige buik
Vecht voor ~ de vrede zonder geweld
Vecht voor de vrede met liefde.
Liefde is eéûwig
Geld en J~ en gevulde buik niet
Doe nie·t - zo stom
Denk niet áan jezelf
Denk aan de:_wereld.
Hans van Nuenen.

Een vroegriJpe tomaat uit de grote kas
van verliefdheid niet meer te stuiten
Trouwde toen ie pas . 18 jVas.
Net een groen tomaatje van buiten.

~wam

~n
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Zij
voort uit
deeglijk tomatenb'ed ·
/
en hield derhalve niet van snurken
.
l~?~
o · fE)y'
hij hield niet van haar kleren toilet
-~ - - < \~~l;·f;:~.;_j'".·(>:·: "
dat bestond uit tomatensoep jurken.
l ~ "À"'~~ .
,,. v.r,/'ê'0-v,/'/' <>'-~/
Na 1 n jaar ging ze met 'n ander mee
hij kon-het haar niet verhinderen.
(!') 0
~~l~ ~-Ot~
@

1

. • -'\ '

t..-.. (~lo +~f~~·.:~

~~·~ ~~t s~;~p o~n 6 d~1!~~:t~~~~~~:n.

~• .

c· ··~ · -.._:.: : \2~.;:;~i···~ ,/ "_
Tussen andere rotte tomaten.
-~~
Ge_dulà.ig . ~raagt hij daar z'n kri:-~s
! ~ (~~-: ~ '~~_,~,
.ivroeg r~JP, vroeg rot", zegt hiJ gela~~;:-+=~;_· ~0 ~:- f~~-~~))\---."

Nv. zit hij in 't ouden tomatenhuis

;~~,~J:'W-~~,~ ~ ~

1

(rngezonden door C.Veldt).
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Geluk heeft van die
kr a chtige brdine schouders

goed invetten en weer soepel maken
gewoon bijhouden eigenlijk

en spierballen
waar je U tegen zegt

sommige mensen vinden
mijn geluk onestetisch

mij n r; e luk is smal van onder
en loop~ - hoe hoger je komt
stee0s breder uit

over een tijdje zakt het
als een pudding in elkaar
zeggen ze

net zo'n body-building figuur
·\.vee t je wel
ja z o'n body-building figuur

nou en wat dan nog
ik heb er d a n in ieder geval
dat tijdje plezier van gehad
van mijn gel uk

ik wat
weliswaar
dag over
(ontvangen van

VA},; HET WEDSTHIJDFRONT

Op de laatste regionale wedstrijd van het jaar, heeft onze ploeg bestaande uit 17 meisjes zich fantastisch geweerd. Met 3 eerste, 2
tweede en 3 viorda plaatsen plus de diverse verbeteringen van persocplijke ~ecor~s, heeft de ploeg een waardig afscheid genoraen van
he,+ ,,reil Qt-11 -; -ïal "'J"°-i ...,u"8""'
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Vooral A~neke Vassenberg, lopende op de 600 m. viel mij op. Zij verbeterde ~aar persoonlijk record met maar liefst 5,5 sec. Haar tijd
2.01 .5. Ook Anja S~its en Margreet van Narden kwamen op deze afstand
goed uit de voeten. AnjÜ noteerde . een tijd van 1 .53.5, dit betekende
voor haa1~ ee~1 nieuw clu"brecord. Van harte, boor ! Margreet beeiendigde baar race onder ee 2 minuten en : wel in 1 .58.6, wat ook zeer goed
t e noemen is. Annen1;j_e}".:e Bnui:1an i Gré rceyn en Donnie Post hielden de
ee~ van Atmodes hoog bij het kogelstoten; zij slaagden hier goed in
met resp. een 1e plaats ~et 9,47 ~., een 2e met 11 .38 en een 4e met
10 .08 m. Tevens won Donnie nog laat op de avond ca. 7 uur, met kunstlicht gelopen, de 80 m. en wel {n 10.7 sec. Uitstekend, Donnie.
Verder waren de uitslagen:
J,Gortemaker
60 m. ·- 9.4
Ver: 3.84 m.
!T
!I
J «'.~_ e Heer
3.22
9" 8
IJ
P.v.cl~Eem
9 . LJ
li
J? .de Cleir
9.5
T ""îI" dl) Str'2a-'c
J. A-"-gn?,
A. JVIunste:rrnan

"

d·

•

.

>C tl

Il

11

12.3
12.2
r1.

~~5~.5

11

2 " 01 . 5

n

1

hoog:î.35
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10.08
9. 13
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J c. z onaagen werd dit c lubf est c in laat \n het
t'S e b;oh d;E: ?l _,! en Zle de ·~rnergoden Waren ODS bi J zonder gunst ig,

Door ge ,;I'<• \
"'"l ' •'

Il

11.0-"11.0

'U"x·c; ··~

/:~,·; (~~~;)

kogel 9.47m.

"

(~~~ 60~
,;,•l

!!

3.83
3.93
3. 48

10,7-10.3-10.7

11

A

Il

9.2-s.9

11

80 m.

A .Wassenbafg i,
r,,r ~1 Nor:'Jei-t
{-

Il

9. 1-9.1
9. 5-9. 5

n

A.Bouman
nTPost
C-"Visse:c
:O.Uite:rwijk
J.Rienstra

~:~~:r~s

9.2-9-9.2

Il

:rant h2t w e~a é~d der zonnigste zondagen van het seizoen, al le en
een strs f wi ntje bef~vloedde de pres~aties nadelig.

de jeug~ wa s de deelname zeer goed, maar bet was wel jammer, dat
z ov es l "oc;d e:::_~e" wedst::::'i j da tl et es en nieuwelingen juist op de ze cl ubdag vers t ek li e ~ e ~ gaan.
Bij ~e dames wedstrijdploeg was de concur~entie voor Betty zonder
l'fargé:, ~~romp n :i_ et zo groot en kon zij de beker voor een jaar in ontvangst Lemen. NlEke l e Nobel won verdiend bij de dames nieuwelingen
en ~J:etty vfj_ -cmans legde bij de nieuwelingen-jeugd beslag op het wise e J_ s c :o i l d
~iJ

ç

8

Ealtien v.d.Ree mocht de beker voor de A-wedstrijdploeg in ontvangst
nemen 9 terwijl .. Loes..Visser bi_j de B::::.meisjes_ mt:;:t_ Çle_ e_e_~ gip._g_ strijken.
Er werd bij de C-en D-meisjes fel gestreden. Danny Post won op het
nippertje (slechts met 4 pnt) bij de C ploeg vóór Anja Smits. Annemieke Bouma was bij de D-meisje~ een klasse apart.
_
Men kan echter de puntenaantallen van de C/D meisjes en pup:ii_llen
met de overige deelneemsters niet vergelijken, daar deze voor de
jongste jeugd hoger liggen.
Over het geheel vielen, mede door de wind, de prestati4s iets tegen;
doch toch werden er wel enkele leuke uitslagen genoteerd. Bijv.
Marina, die eindelijk haar vrees voor de 1.55 m. overwon en met
deze hoogte een zeer goede prestatie ieverde. Coby kwam weer over
de 30 m. met de ronde schijf, Fijn Coby! Loes liep in haar eentje
een goede hordenrace en met 12.9 sec. verbeterde zij haar persoonlijk
record. Josw Voorma en Wil Bomhóf liepen een fijne 100 m., de wind
j_n ogenschouw genomen. Ook Jos en Margriet lieten zien, dat de spe- ·
ciale werptraining vruchten afwerpt, want hun worpen van 30.04 meter
en 28.16 m. mogen gezierr worden;
Goed was het hoogspringen-van Anja en Annemiéke, terwijl ik Margreet
oo k wil noemen vocir "haar goed gelopen 600 m. Dak Anneke gaat goed
vooruit op dit nummer. Trudy en -José draaiden lekker op de 60 m.,
terwijl ook Janet het fijn deed . op het verspringen.
Nu noem ik wel allerlei p~estaties, m~ar meiskes het voo~naamste
is het deelnemen, -het plezier hebben in je sport. Degenen, die onde1~aa11 eindigden ,m oeten nog veel leren (nieuwelingen) of zullen
misschien nooit tot bijzondere ~restaties.kofuen. Dat is niet belang:rijk, zij blinken misschien uit . op een ar,tder gebied. De sport op
zichzelf en het ple~ier ervan is het alle~belangrijkste.
Ria Ineke-de Vos.
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100
14.6

B.Gieles
A.Warnas
H,Muller
A.Vlottes

Punten
2?75
2676
2646
2333

D,Nieuwel.
jv[ J.e Nobel
W.de Bruine
L.Hartman
M"v.Hoven

2108
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1. 35

A

m.

L35

B

A

c

D
A

-. Discuswerpen
id t - v
; '
T ~v. oo:rst
G .Hoènderdos
· ··· A. Ylottes
'.LWar:tena

32.04 m. A
31 . 32
30.90
30.26
23 .04
A

§.peerwerpen
G-. '/erst ,e rre
·11 ~ '! ~c ·on1~J
J, I1Iu0i jen
B.v.d.Ree
M.Rot t eveel

46·. 74 m.
30·. 84.
B
30.04
29·. 28.
A
28. 16
A

·ër:-ve

; ': _,

rT: s
--

r:vrs s-ë·r ---

,•<" 10 ~ 3 sec. C
' • 10.7
B
i
' 1 l. -·
c

L.Viss,ér

1

1 6. 5

Versoringe·n

n:-fi~s it_

;;·co-·ti .
11rf s~~i;:rk

12.8 sec.
-12. 9
B
13.7
A
14.4
B

Kogelstoten 4 kg.
~Vei'sterre

B

c
B
c

J.Mooijen
C.Veldt
E.Feenstra
A.Vlottes
Kogelstoten 3 kg.
T.-ÏfooiJen
L,Visser
T·LLuesken
R. Wa '}Jstra
D.Post

2.40,9--~ - A

2.41.9

!~~.~e ~=f}QJ~9_-~~

i\.. "um..i us
G, l"Ieyn

A .Bo_uma
G, ·waTnas
11

G,Visser

10.46
9. 16
9.07
8.85
7.77

m.
B

A
A

9.89 m. B
B
9.03
B
8.25
B
7.85
c
7.59
12.35 m. c
c
12.. 2.3
])
10.01
Il
9.87
c
9.05

4 x 60 m. D - 36.2 sec.
A. Bouma - A.Hin ~ C.Regoor T.v.d.Straat.

4 x 100 m. A/B - 52.4 sec.
W. - Bomhof - D.Kamphuis A.Regoor - L.Visser

4 x 60 ·m. C. - 32.7 sec.
A.Smits - G.Meyn - G.Visser D.Post.

4 x 100 m. Dames - 51.6 sec.
D.Kamphuis - W.v.HeiningenB.Gieles - M.Sterk.

4 x 80 m. C. - 44.8 sec.
A.Smits - G.Meyn - G.Visser - D.Post.

•

•
DE PUPILLENHOEK
''-~
Qnderlinge wedstrijden 1968.
~20 Oktober, de dag van d~ onderlinge wedstriJ en was daar dan ein elijk. We hadden geen beter weer kunnen wensen, het was een stralende
dag. Aangezien Mevr. Wullems helaas verstek moest laten gaan, was
hei de Heer Verhagen, die met · de ploeg ging inlopen en de oefeningen
doen.
"_. -::

-:0

Daarna de 60 m., die bij de A-pupillen door Astrid Verhagen werd gewonnen in 10.9 sec., geen slechte tijd met die sterke wind tegen,
en bij de B-pupillen door Anita Post in 11 .- sec. Vervolgens gingen
we naar het verspringen. Het was we~r 0 ~strid die het verst sprong
bij de A, 3.10 m. - 2e Carin v.Druneó - 3e Saskia v.Rossum 3.02 m.
Bij de B--pupillen was het Gwenny Thuis, die met- 3.38 m. keurig 1e
werd -· 2e Anita Post 3.16 - 3e Marjan Hofstra 3.02 m. Hierna hadden
we pauze om wat te eten en te drinken. Om half twee werd de wedstrijd vervolgd met het kogelstoten, dat bij de A-pupillen werd gewonnen door Jss Bosman met een voor haar matige stoot van 5.10 m. Carin van Drunen ook slechts 4.61 en Astrid Verhagen ook niet best
4.51 m. Anita Post werd 1e bij de B-pupillen met een goede stoot van
4.19 m., keurig voor zo'n klein meisje - 2e Inge v.d.Horst 4.15 Marjan Hofst-ra en Ellen Mey werden 3e met 4 m. Marja Timmers, Marjolein v.d.~roek en Ingrid Wenning, de drie D-meisjes, die bij ons
trainen werden resp. Be, 12e en 16e.
Het was jammer, <lat Ingrid Maassen en Dineke Dignum ziek waren,~ar
E)en volgende ke-er doen ook jullie mee. Nog een woord van hartelijke
dank aan de Heer en Mevr. Weg en de Heer Verhagen, die zo prettig
geassi,steerd hebben.
R.v~Drunen-de Vries.
Hieronder volgen àe uitslagen, dan kan je zelf zien voor welk onderdeel je extra je best moet gaan doen.
A-pu_pillen
1 A.Verhagen
2 H.Lips
3 M.Warmerdam
4 S.v.Rossum
5 C.v.Drunen
6 A.Scharro
7 E.v.d.Weide
8 R.de Cleir

Ver

no
3.01
2.93
3.02
3.05
2.85
2.91
2.87

kogel
4.51
4.31
4. 15
4.27
4.61
3.84
4. 10
4.33

-12

60 m.
10.9
11 . 1
1ç1 1. 3
11 . 8
11 . -:
11. 4
11. 5

A-pupillen
g J-. osman
10 M. Ineke
1 1 I.Meyer

Ver
2.68
2.68
2.46

Kogel
5. 10
3. 19
2.88

60 m.
1 ;[
11 . 7
12.8

D-meisjes
8 M. 'l'immers
12 M.v.d.Broek
16 I.Wenning

3.30
3.24
2.87

5.51
5.42
3 . 55

10. 1
10 . 5
11 . 4

B-pupillen
1A.Post
2 G.Thuis
3 M.Hofstra
4 E.Mey
5 I . v.d.Horst
6 L.Lips
7 EaVoogel
8 J.v.d.Wa lle
9 J.Weg
10 . J .y. d. Berg
--; 1
M.J . Visscher
}1. Steketee

3. 16
3.38
3.02
2 ~ -9-0
2.78
2.88
2.69
2.58
2.80
2.87
2.59
2.48

4. 19
3.26

11 ' TT,-1
11 . 6
1Î • 4
11 . '7
11 . 5
11 . 6
11 . 1
11 7
11. 5
12.2

Verv~lg

4.--

'-4. 1 5
3.01
3.60

-- 4 -~

~ . 30

3.24
2.45
3.84
3.96

< - . :-

··· • •

0

------december is er geen

- REGEN - KLEDING - REGEN - KLEDING Het is 's-zondag~morge~~' fluks uit bed, een washand over j e sno et,
gauw je trainingsklediné en gympjes aan, even eten en dan op j e s~ca :u:tJ.
ros naar. de training. Gelukkig is het droog, dus zijn er geen pr ob le men. Mä:@:;r , regent; ..het of het gaat onverwachts regenen, dan zijn di e er
wel, want dan k~~ je kletsnat bij de Beatrixschool aah, dan ga j e
:'fijn" in je natte spullen trainen en heb .je na afloop hele maa l geen
droge d::aad . r:i~er aaq je lichaam . Dan moet je nog in die n.::-tt e plun j e
naa,r huis . TJQnge, -tjonge wat was het gezond en wat heb Je fijn a.an
je conditi-e gewerkt !
Luitjes, dit is nu een voorbeeld hoe het dikwijls gebeurt, maa r n .~--~-~~
Haa l zoveel mogelijk uit je training en dat bereik je me d e doo ~
verst a ndige kleding . Doe het zo~ Pas in de Beatrixschool s~ eek jb je
in trainingskleiding, daar hoort een hemdje bij (ik zie a lt ij d zovee l
blote ruggen tijdens de vrije oefeningen, waarop de wind v r ij s pel.
heeft). Je gaat fijn trainen, word je nat, wel geen nood , want na
afloop kleed je je om en kan je droog naar huis gaan.

moet~

Even een t~p. Stop in je zak van je · t-rainingsbroek een - v a n een st•.:~'~
plastic geknipt - pelerientje, die je met erge regenbuien onde r j e
trainingskleding kunt omdoen, z6dat je sch6uders droog blijv en . Ook
droge sokken niet vergeten.
13

'Even afbiezen 9 dan heb je gelijk een bandje
om het vast te maken.
Ria.

Van een jurylid ontvine;en-wij het volgcnd~'·:' stukjeg
ONDERLINGE ATMODES-DAG 1968
Op zondag 20 oktober werd deze onderlinge ·dag gehouden. Om deze wedstrijden te
organiseren moet er heel , veel werk verzet worden en daar ~un je natuurlijk
wel voor zorgen 9 maar wat je niet in de hànd hebt is het weer. Nu daarover
hebben . we niet te klagen gehad 9 zelfs mot wat zonneschijn.
En om 10 uur begon dan het feest. Overal zag je de groen-witten inlopen. Daarna begon men aan diverse' nummers om zoveel mogelijk punten te verzatnelen.
Zo 1 n dag is altijd loorz.aam. Je kunt dan eens zien hoe andere leden' zich voorbereiden op oen nummer. Hot is ook een goede voorbereiding voor het deelnemen
1an officiäle wedstrijden en men_leert elkaar beter kennen.
Als jurylid heb ik dan ook erg genoten en hoop dan ook van harte ·9
de wedstri jds~eor prettig vind.en on het vol ge ml seizoen ;heel . v.eel.
strijden mee zullen doen 9 want je wordt niet
word je alleen door regelmatig to trainen en heel
te nemen. Wanneer je wat ouder wordt en geen sport
kun je terug zien op een paar prettige sportjaren.
De juryleden wo:tde·n ·verrast ·met eon heerlijke·
plak koek. Hartelijk dank Mevrouw y.d.Ree. Een
meelevende geste was dat .en wanneer je' zoiets
aangeboden wordt 9 denk je 9 ja _er zijn toch nog
menson 9 die je werk waarderel'l on bogri jpen. ' Tev0ns ·
kregen de jurylodol'.1 en medewerkenden eon lunch- '
pakket 9 dat ook goed verzorgd was 9 waarvoor alle
hulde.
Zo zie je 9 dat voor zo'n dag nog heel wat te
verzorgen valt 9 voordat jullie op do baan komen.'
Na afloop kregen de juryleden ook nog een lot om
om een paar prijzen. En zo zag je dan 9 al had je ~iet aan de
daan 9 dat er verschillende juryleden nog met een prijsje naar huis
Hopende dat iedereen zo'n fijne da~ gehad heöft als ik.
Met vriendelijke sportgroeten 9
Een juryl:ld.

De jaren maken de huid r:i,mpelig 9
maar ge'brek aan enthousiasme maakt de
ziel rimpelig.
Uit "met Beste".
14

C/D JEUGDTRAilHNGSPLAN
Zoals jullie wel gemerkt zullen hebben 5 is in vergelijking met vorig jaar de
trainingsopzet drastisch gewiJzigd. Nu we zoveel nieuwe jeugdleden hebben
en Lolko zich als assisten-trainor beschikbaar heeft gesteld 9 hebben wij -besloten de training voortaan in 2 groepen te laten vorlopen 9 nl. een A-ploeg
(o.l.v. ondergetekende) en oen B-ploeg (o.Lv. Lolke). De B-ploeg is min of
meer een "acclimatiseringsploeg" voor nieuwelingen. De A-plo0g is dan eigenlijk de wedstrijdploeg 9 die nu do mogelijkheid heeft om de training tot oen
maximum op te voeren. Want ik bon ervan ovortuigd 9 dat we met deze ploeg
tot nog betere prestaties in staat zijn, dan geleverd in het afgelopen seizoen.
Natuurlijk mogen allo C on D meisjes aan wedstrijden deelnemen, ongeacht in
we lke ploeg je zit. Ook zit de mogelijkheid erin 9 dat je op gr ond van trainingsijver on prestaties (of luiheid) van ploeg verandert.
Verder geef ik jullie hierbij eon goede raad 9 zorg dat je zo min mogelijk
trainingen overslaat, want wat je do komende maanden mist aan condii;ic;_training
zal zeer moeilijk bij te spijkeren zijn.
Meisjes, dit was hot wel zo'n beetje wat ik op mijn hart had 9 Ik zou graag
willen bes lui ten met -jüllio 9 het Bestuur en ovöfigè trainers 9 r:iedo ~mns mi-jn
vrouw gezegende kerstdag.en toe te wénsen on een- -he:ol voorspoedi~g-1\6~

H~ns Vlott~{ ~ (I "

---------~~~~~~3~0_+

~

'î

L~1

.

\.9- ; ..::.__
clubblad~r 100

hot vorig
het er - met

traiEon brandende vraag 7 die vooral de gemoederen dor Jo+- dames bezighield is inmiddels beantwoord~ Ja dames 9 de heren-training is inderdaaq wat pittiger. ·
Het tempo ligt beduidend hoger en wat mij bijzonder opviel 9 . er waren geen
achterblijvers. Geen wonder - en nu laat ik een 30+- e r aan het woord mijn man staat op zijn gemak op 9 ontbijt rustig 9 stapt in zijn wagentje en
verschijnt fit op de training. Bij mij ligt het wat anders 9 hele toestanden 9
met de kinderen 9 de bel 9 telefoon 9 melkman 9 en wat dies meer zij 9 voor ik op
het fioisje kan stappen 9 en ik hijgend on n0t op hot nipport je bij het Nfiddenduin arriveer. Na do training vliegensvlug naar huis 9 anders staan de kinderen
voor een ges loten deur. Ik noem geen standpunt in 9 maar heb grote bewondering
voor veol dames 9 d-ie ondanks hun drukke gezin geen training overslaan. Probeor9 ondanks de komenCJ,_e feestdagen dit vol te houden. Laat nu koper (of
zilver) maar ongepoetst 9 laat die kast maar stoffig, in ti jdnood komt U toch 9
daar helpt geen lieve moederen aan en dat- 1t uurtje kan U toch niet redden.
Sportkeuring
Mot ingang van 1 januari 1969 worden de tarieven als volgtg
voor eon sport 9 per kandidaat
Fl. 59'~elko sport meer of duplikaten
19-2e oproep na ziekte
39--
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2e aanvraag mot tenminste 6 maanden wachttijd
Fl. 15 9 - Indien U gekeurd wilt worden 9 dient U dus Fl. 5 9 - - over te maken op de
Raiffeisenbank.
Parkeren
Wij verzoeken U nogmaals dringend om 9 als het parkeerterreintje vol is 9 Uw
auto voor het hok van het CIOS to parkeren. In geen geval dubbel parkeren
en uitritten vrijlaten !
Contributie
U wördt vriendelijk vorzocht 9 voor zover U dit nog n:i_et gedaan hebt 9 de contributie over te maken op de Raiffeisenbank Haarlem t.g.v. onze rekening
"Atmodos 30-+1' 9 no. 3244.05.901 (Postgiro van de ban..1< 11109)
'I'raining J)ames
Dinsdagmiddag 2-3 uur Groep A
J)insdagmiddag 3-4 uur Groep B

Donder dagmiddag 2-3 uur Groep C
Donderdagmiddag 3-4 uur Groep D

;irraining Horen
Zatermorgen van 9o30 - 10030 uur.
ATTENTIE

ATTENTIE

ATTENTIE

Do trainingen van 24 en 26 december komen te vervallen.
Wilt U in de kerstweek toch trainen 9 op maandag 23 decGmber van - 2:..::.3 uur is
gelegenhe id daartoe.
31 December is er vanzelfsprekend ook geen traineno J)eze groepen zij_ri donderdag 2 januari van harte welkom.
''.i
In verband met vakantie van Gerard zullen de trainingen van.' 23 ..d'e'cornbqr en
2 januari onder leiding staan van Mevr. Rubach en Mevr. le Nqb-èi.
;.
De heren-trainingen van 28/12 en 4/1 zullon geleid worden door de Heer J.v.
Egmond.
Tenslotte 9 namens bestuur en trainer 9 heol fijn kerstfeost en voor 1969 veel
geluk ! !
W.H .voOpz ee land.

ER WORTIT GEFLUISTERD
Dat •••••

weer voor een pracht

Dat •••••
Dat •••••

heeft geleverd in de
heksen.
vonden bij de jeugd"

~~~~.L

D-TJES OPGELET ! !! !! ! !
Met ingang van woensdag 8 januari 1969 gaan de TI-r;;e i
traine n in de Dr. Huetschool 9 Pr i nsen Bolwerk van~
half 6 tot half 7.
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Februari 1969.

GEEN GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN MEER
MET DE ANDERE HAARLEMSE ATT_JETIEKVERENIGINGEN ?

!Tot onze grote spijt heeft de I-LA"V."Haarler:i" gemeend
!zich in de toekomst te moeten onttrekken aan de geza1menlijke activiteiten van de drie Haarlemse atletiek!verenigingen, o.a. het organiseren van wedstrijden,
11 aangezien zij menen, dat het wederzijds vertrouwen
ten opzichte van K.A.V. "Holland" en onze vereniging
niet meer aanwezig zou zijn.

i

Clubarts:
N.A.O.v.d~Hoe

ven-Wegener
Sleeswijk.

!Wij willen onze leden een korte verklaring over deze
jgang van zaken niet onthouden, om verkeerde conclulsies te voorkomen.
!Toen er sprake was van de aanleg van een sintelbaan
!op het Pim Mulier Sportpark, verzocht de H.A.V."Haarjlem" de Dienst voor Sport en Jeugdzaken een clubhuis
jte mogen bouwen, Dit werd echter afgewezen in afwach1ting van een bij de accommodatie te bouwen kantine,
jdie in beheer zou worden gegeven.

i

Bij het begin der werkzaamheden omtrent de sintelbaan
,werd een commissie samengesteld uit leden van de ver!schillende verenigingen, Sintelbaancommissie genoemd.
!l ])eze commissie zou coördinerend optreden tussen ge,meente en verenigingen.

1

Jekeningen:
P.GrootveldHeemskerk.

1

lrn april jl. nodigde de Dienst voor Sport en Jeugdizaken ons uit voor een bespreking betreffende do
!verpachting van de kantine op de baan. J)e Dienst
Postrekening:
îgaf de gezamenlijke verenigingen de voorkeur tot
~07 6 ~9 t.n.v.
!pacht; de pachtprijs was echter nog niet bekend.
enningm.van
ne drie verenigingen belegden daarna weer een verga"ATMOTIES"
Leidsevaart 502 !dering om de mogelijkheden tot gezamenlijke exploiltatie van deze ka ntine te overwegen. Tijdens deze
zw • !bespreking distantieerde "Haarlem" zich van verder
Haarlem.
lj overleg en kort daarop. ontvingen wij het volgende
schrijven:
1
1

!
1

1

''Op onze laatstgenoemde bestuursvergadering heeft het bestuur van onze
11 vereniging het
besluit genomen haar vertegenwoordigers aan de wed" stri jd-organj_satie--commis sie "Gezarnenli jke Haarlemse Verenigingen"
"te onttrekken.
"De reden hiervoor vindt zijn aanleiding in de opstelling van Uw be'' stuursdelegatie, die heeft deelgenomen aan de besptekingen inzake
"het beheer van de kantine op de sintelbaan van het Pim Muliersportn park.
"Aangezien wij menen te mogen veronderstellen, dat Uw bestuur het
nstandpunt van Uw afvaardiging steunt, is ons bestuur van mening, dat
11 U kennelijk geen
vertrouwen heeft in de exploitatie van de kantine
ndoor onze vereniging.
"Van onze kant achten wij thans het onontbeerlijke wederzijdse ver"trouwen derhalve verbroken en een voortbestaan van bovengenoemde
1'commissie niet reëel."
Op deze brief .=--.~chts dit commentaar: het wel of niet vertrouwen is
niet aan de orde gesteld. Wij menen zelfs, dat onze wens om de kantine gezamenlijk te exploiteren betekent, dat wij zowel in "Holland"
als in "Haarlem" het volste vertrouwen hebben.
Bovendien, nu de gemeenschap voor het grootste deel de kantine heeft
gefinancierd, achten wij het juist, dat alle Haarlemse atleten/es
er het grootst mogelijke profijt van hebben.
Het behoeft geen betoog, dat wij deze gang van zaken uitermate betrErurenf omdat ons inziens, het afspringen van de pacht van de kantine
geen o~rzaak behoeft te zijn tot verbreking van tot heden prettige
contacten.
En omdat we menen, dat we door samenwerking de atletiek in Haarlem
het beste dienen, houden wij de deur voor verdere besprekingen wijd
open ! ! !
M.A. Ineke-de VoB,
voorzitster.

lrieJJ.we leden
T1se Baay
Paula Baay
Myrthe Rademaker

HET SECRETARIAAT MELDT:
Liesbeth Stoute
Els Zieren
Joan Keijser

30.6.1951
4.6.1954
18.9.1953

23.7.1955
9.9.1952
30.5.55

Bedankt als lid:
R.v.d.Aardweg, E.Feenstra, M.v.Gijtenbeek, T.Opstal, A.v.Rooyen,
-:"de Vente, H.Witmans~ I.Maassen, I.M.Cusell, M.Sterk.
Bestuurssamenstelling:
M.A.Ineke-de Vos, Leendert Meeszstr.38. Tel.: 44134
Secretaresse : L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem.
Penningm.esse: W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502zw. Tel.: 44701
Wedstr.secr. : T.v.Voorst-v.Egmond, Slauerhoffstr. 5' '· Tel.: 66628
Commissaresse~ M.Vollenga-Hessels, Ohrnstraat 13, Haarlem.

V~orzitster

2

TRAININGSPROGRAMMA.
ens - CIOS-trainin
9.45 uur niet eerder) in de Beatrixschool, Houtmanpad~
waarna we ons gezamenlijk naar het CIOS begeven. Niemand gaat rechtstreeks. Er wordt getraind in 3 groepen:
Wedstrijdploeg
o.l.v. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg
o.l.v. Hr.v.Hogeza~d
Jeugdploeg tot 15 jaar
o.l.v. Hans Vlottes en Lolke van Voorst.
Dinsdagmiddagtraining voor de pupillen o.l.v. Mevr. van Drunen en
Mevr. Wullems van 16.45 - 17.45 uur in de Burg.Fuhrhopschool,
Planetenlaan 9, Haarlem-N.
Woensdagavondtraining in de Dr. Huetschool, Prinsen
5. 30 · C:3ó uur ol v.
Jeugdploeg tot 12 jaar
Jeugdploeg tot 15 jaar
6.30
7.30 uur olv.
Wedstrijdploeg
7.30 - 9
uur olv.
Nieuwelingenploeg v/a 15 jaar 9
10
uur ol7.

Boli.rnrk 3.
Hans Vlottes
Hans Vlottes
Gerard Kamp
Gei~ard Kamp.

Vrijdagmiddagtraining
Extra training voor de wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp. Verzamelen
om 4 uur bij het hek van het CIOS.

VAN DE

PENNINGMEESTERESSE~

De contributie bedraagt:
Pupillen tot 11 jaar f 2,-Meisjes t/m 17 jaar f 3,25
Dames v/a 18 jaar
f 4,50
Studerenden
f 3,25

per
per
per
per

maand (inschrijfgeld f 2,50)
maand (j_nschrj_jfgeld f 3,50)
maand (inschrijfgeld f 5,50)
maand.

Meerdere leden zijn achter met het betalen der contributie. Willen
jullie zo goed z1Jn op de eerstvolgende training deze achterstallige
contributie te voldoen of te storten op onz2 girorekening 207689
t.n.v. Penningm. van "Atmodes", Leidsevaart 502zw, Haarlem. Bij voorbaat dank.
10%
Indien jullie de contributie voor 1969 in ZlJn geheel overmaken,
kunnen jullie 10% van deze jaarcontributie aftrekken.

i~r;~rbà~~:~ --de hoge porti-kosten, zijn wij genoodzaakt de kosten~
verbonden aan het verzenden van de aanmaningeu, door te berekenen.
/;
§/

~

\

)
)
~f~~t ·t~gen secretare~~e: Ju~frow:.r

r-~~\~
(é.t . / · '$1

\\ \

a~s

het
}. --·- ~.~ (!_ .:Jb~jLletJe-1.van uw.~ch:i;'lJfEa_::h:ne _e~a!~ betekem~ dat
'.~-;. ~#~~;.:) het t1Jd is vooJ_ ae ko.Lf1epauze.
.

.

~'

Rustema,
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PERSONALIA.
Verloofd: Ons lid Anke Vreeken verloofde zich met Gerrit Jonker.
Luitjes, namens bestuur en leden een fijne verlovingstijd
toegewenst.
Huwelijk: Tineke v.d.Klinkenberg en Jelle Visser gaven elkaar het
jawoord op 10 januari jl. Ook voor dit paar onze welgemeende felicitaties.
Geboren:Uit Gelsenkirchen bereikte ons het bericht van de geboorte
van Ronny Michael, eersteling van Janny en Claus Steinhoff, terwijl we de geboorteafinkondj_ging van Jörg,
zoon van Tonny en Heinz Ru:f-l~alstahl ontvingen.
Voor deze beide ouderparen, van harte proficiat namens
alle bekende groen/witters.

TOTO-NIEUWS
De toto draait goed, mede door de fijne medewerki.Plg van de familie
Post.
Nieuwe totodeelnemers kunnen jullie nog steeds opgeven, inlichtingen bij de Heer Post of bij bestuur op de training.
Toto-ophaalsters.
Ben je ziek, meldt dit dan zo vroeg mogel ijk bij de Heer Post of
ondergetekende, zodat wij tijdig voor een vervangster kunnen zorgen.
Het inleveren der toto's
Woensdagavond op de training
Donderdagavond tot 8 uur - Leidsevaart 502zw.
Vrijdagavond tot 7 uur
- Hr. Post, Riouwstraat 29 (bij het Soendaplein).
Meisjes, denken jullie
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Namens de Totocornrnissie
W.v.Opzeeland.

in het clubhuis van "Njord",

gezell~. Jammer was het voor de jongens van het CIOS en
efr +. -:zo-,.,;J.,':W~inig meisjes en dames van A tmodes aanwezig waren,

hetgeen-- mede ~"- Jten was aan het
datum.
"""
Hartelijk dank aan het bestuur van
van hun "honk" (hadden wij er maar
Batenburg voor zijn uitstekende en
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vervroegen van de vastgestelde
Njord voor het beschikbaar stellen
zo een), dank aan de Heer Octavus
geanimeerde leiding.
W.H.v.Opzeeland.
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We zijn op weg naar Walvis Baai-ZW.Afrika, waar
we vanavond zullen aankomen.
Hawel het hier hartje zomer is, is de temperatuur
iets gedaald en waait er een fris windje, maar
dat schijnt normaal te zijn en houdt verband met
bepaalde koude stromingen.

·~
I e zee is kalm, dus van stampen of slingeren is geen sprake meer,
# dat mochten wel meemaken een dag na vertrek in de Golf van Biscaye.
,/' Ik zat onder de builen, schrammen en blauwe plekken van het stoten
en vallen. Nee, wat dat betreft heb ik nog geen zeebenen. Ik ging
af en toe onderuit met stoel en al. Het was een komisch gezicht
onze steward, een zwarte Bantu tot vier maal toe te zien rollen van
de ene naar de andere kant van onze hut.

Gelukkig heb ik geen last van zeeziekte en laat me de maaltijden,
uitstekend bereid door een Chinese kok, goed smaken.
De stewards (de bemanning bestaat voornamelijk uit Bantu's) gaan
dikwijls op sluipvoeten rond en dat kan fnuikend voor hen zijn, want
een gegeven ogenblik komt mijn man langs de hut van de marconist,
die op slot was (in de havens doet ~en bij afwezigheid zijn hut op
slot i.v.m. ongewenste vreemdelingen met lange vingers) en zag de
klink bewegen en hoorde toen kloppen. Hij keek door het sleutelgat
en zag een angstig zwart oog met veel wit. "Er zit een vent in je
hut", zei hij beneden tegen de radio-officier. Het bleek nu dat
hij de steward had opgesloten.
Na enige dagen varen werd "DE SLOEPENROL" gehouden. Dat is een leuke
vertoning. Na een bepaalde fluittoon moet iedereen zo snel mogelijk
zijn zwemvest omdoen en zich naar het dek van de bepaalde reddingssloep begeven. Gauw een hoofddeksel op, is verplicht in verband met
op te lopen zonnesteken. Je staat dan opgetuigd, terwijl de stuurlieden controleren of je je zwemvest wel met een platte knoop hebt
bevestigd en niet met een strik of "oude wijven" knoop. Ook of iedereen aanwezig is.
Het leven aan boord is heerlijk voor zo'n paar maanden en werkelijk
ik heb het druk met "niets doen". De accommodatie van mijn man als
gezagvoerder is ruim en luxueus en ik behoef mij echt niet te behel1')on. We hebben ook een zwembad, nu ja zwembad is v.el een groots woord
voor een bad van 4 bij 5 meter, maar toch presteren we het nog om
met 5 à 6 man krijgertje te spelen.

5;.

Als je in de Westafrikaanse havens komt zoals Abidjan-Ivoorkust
(vroeger Frans), Takoradi en Thema-Ghana (vroeger Engels) ne LagosNigeria (vroeger Engels), nu allemaal zelfstandig, lijkt het heel
wat. Grote torenflats, kantoorgebouwen, hotels, alles modern opgezet,
verrijzen voor het oog, maar dat is all e s schijn, want dikwijls staan
die grote objecten leeg. Achter de ze facade komt men echt in "krikkemikken". Het was een luguber gezicht in Takoradi op de daken van de
krotjes en tussen de huisjes van de kampongs, grote gieren te zien
zitten. Deze vogels zijn echter beschermd, want zij zijn de vuilnisophalers van de stad. Alles hier aan de Westkust is schre e uwend
duur, zelfs voor bijv. een doosje schoenpoets betaal je 2 à 3 maal
zoveel als in Holland.
Het is anders wel e e n belevenis zo door die steden te gaan. Het is
armoedig en een vieze lucht blijft tussen de huizen hangen 1 men ziet
open riolen in hartje stad, alles is in verval, maar toch is alles
kleurrijk. Je ziet vrouwen in kleurige kleding met potten en pannen
op het hoofd en babies, waarva n je a lle e n een warrig kroeskopje ziet,
op de rug. Met ziet veel Moslims, die zich midd e n op straat de handen
en voeten wassen en op een matje naar d e zonkant gericbt 1 in gebed
gaan. Dit ziet men op de haventerr e in e n, op he t dek tijdens het laden, ja overal. Slapen ziet men de bevolking ook overal, op de gekste plaatsen, soms midden op de stoep, zodat ieder ee n e r ov e rheen
moet stappen. Het een en ander mo e t j e echt nie t me t West e rse ogen
bekijken, want dan denk je, hoe kunnen deze mensen zo leven. Maar
deze mensen maken toch een vrolijke en t evred e n indruk. Ach, als ze
een hapje eten hebben, een dak boven hun hoofd en een matje om op
te slapen, dan is het goed.
Inmiddels zijn we in Walvis Bay en ga at deze brief op d e post. Voor
het volgende clubblad zal ik mijn v e rder e belevenissen optekeöen.
Allemaal de hartelijke groeten, ook van mijn man.

' t~! --------------

Ria Ineke.

' RiLl\.GT ) U ONZE VERENIGING EEN WARM HARf TOE ? WORDT
'.DAN.''.DERSTEUNEND IJID. MINIMUM f 5, -- PER JAAR. OPGEVEN
BIJ "~ PENNI NGlfüESTERESSE.
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TOT HET HARD TRAINEN BEHOORT OOK HET AFSTAND KUNNEN DOEN VAN BEPAALDE
~-E_N_Q_î_N_I_~-~-E_1_E_N~

Wie vandaag aan de dag aan de top wil komen in de sport 1 moet ziJn
gehele vrije tijd naar dit doel richt e n. Hij moet afstand doen van
verschillende genotmiddelen, zoals o.a. nikotine en alcohol. Het
parool in dezen is zonder meer:"Door de wedstrijdsport is er maar
één recept, nl. geen alcohol, geen tabak en genoeg slaap !"
6

Een ieder, die zijn hoofd niet bewust in het zand steekt, weet dat
roken voor de sportman/vrouw schadelijk is. Professor Dr. Seaver
van de beroemde Yale-universiteit in de U.S.A. heeft dit reeds jaren
geleden bewezen op grond van wetenschappelijke onderzoekingen. Gedurende enige jaren onderzocht hij middelbare schol i eren en studenten
met als achtergrond de vraag: "Hoe werkt het roken op het organisme
van de jeugd?"
Hier volgt het resultaat •.•..
Niet alleen de gewichtstoename, de groei in de lengterichting en de
groei van de borstomvang van de rokende jeugd was minder dan die
van de niet rokende, indrukwekk en d was vooral wat naar voren kwam
bij het uitzettingsvermogen van de longen. De niet rokers lagen
hier 43,5% voor op de rokers. Het roken vermindert o.a. de elasticiteit van de longblaasjes, zodat de longen minder zuurstof kunnen
opnemen. Atleten die sport doen, waarbij het uithoudingsvermogen no.
1 staat, verzwakken daarom door het roken absoluut hun orgaankracllt
(hart-long en-bloedsomloop). Daarom zal men onder de lange-afstandlopers, roeiers, zwemmers heel zelden rokers vinden.
Atleten, die ondanks bovenstaande faktoren het roken niet laten kunnen, bereiken op de eerste plaats niet hun persoonlijke beste prestatie en kunnen op de tweede plaats prestaties, die orgaankracht
vragen niet lang volhouden.
Wie niet alles nalaat wat de vorm kan schaden, zal niet zijn absolute beste prestatie bereiken.
Tot slot nog een woord tot de besten in de vereniging. Bedenk wel,
dat je in jouw vereniging het Voorbeeld bent voor je clubgenoten.
Handel daarna en geef het goede voorbeeld!
Werkmap-N.K.S.
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hoort is eigenlijk
niet in, want ondanks
'-'-~:'hy{f{~~ lJn gebroken arm, traint miJnheer van Hogezand
·-~ ~- zijn nieuwelingenploeg.
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Reuze pech voor U hoor, maar wie gaat er ook op de
13e skiën ?
Van ons allemaal, een spoedig en algeheel herstel
toegewenst, zodat U van de zomer met tennissen niet
aan de kant behoeft te blijven staan.
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Giny Ineke is opgenomen in het Diaconessenhuis. Wat zij mankeert, is
ons niet bekend, wel weten we, dat ze al sinds september 1968 in de
lappenmand is. Giny, van al je sportvriendinnen, vele groeten, en
spoedig beterschap.

"'

HET VERSLAG VAN EEN SMOES
Wat nu? Het was a l h alf twee. Ze had nog
wel zo beloofd op tijd te komen.
Weer was ze te laat. Ze zou wat horen.
Wat zou ze gaan zeggen ?
- De spoorbomen waren dicht? - De
brug was open ? Nee, dat ging niet, dat was nooit om deze
tijd. Wat dan ?
Een lekke band? Dat z~u dan de derde zijn
in een maand.
Ze wist het! Ze zou zeggen dat ze een duif
had gezien, nee, ze had een duif zien liggen!
Een duif met een gebroken vleugel
en dat vond ze zo zielig.
Ja, die duif was aangereden door een auto.
En die auto was doorgereden. Dat zou ze
zeggen. En da a rna was ze bij die r'lnif gaa n
zitten, hij had zo gebloed e n keek zo zielig.
En toen wa c er iemand l angs gekomen .••
Om deze tijd? Nee, dat ging niet, nou ja,
hoe het verder sing zou ze nog wel merken.
Ze steekt de straat over om hun laan in te
rijden toen het gebe1rrde, ze ziet nog een
flits van de auto en hoort het gillen van banden op
asfalt en valt.
Ze blijft dat akelige, kri j sende geluid horen
en blijft die flits zien terwijl ze denkt: nu
heb ik toc h geen smoes nodigwor mijn
pianolerares.
Het was intussen kwart voor twee geworden.
(ingezonden door B.v.d.Ree).
8

Vrouwtje van nog geen twintig tot
vriendin: soms dènk ik wel eens, dat ik
te jong getrouwd ben. Ik viel zo van
huiswerk in huishoudwerk.
(Haarlems Dagblad)
Omstreeks 1990 stapt men gekleed en wel in een machine, gooit er
een muntje in en als men eruit komt is men, inclusief kleiding, van
top tot teen schoon. Aldus mode-ontwerpster Mary Quant in het maandblad Marie-Claire.
(Haarlems Dagblad).

Men vertelt altijd dat vrouwen ijdel ziJn.
Maar mannen 7"ijn het veel -.neer. Vrouwen zijn
ijdel voor de spiegel, mannen zijn het de hele
dag.
(Uitspraak van een vrouw
in het Duitse blad "Stern"~

TIENERS

9

MEISJES OPGELET KEURINGEN
Er hebben zich al veel meisjes opgegeven voor de medische sportkeuring, maar nog lang niet iedereen. Zoals jullie weten, is de sportkeuring verhoogd en wel van f 4,-- tot f 5,-- per lid. Indien je
aan wedstrijden wenst deel te nemen en dit geldt vooral voor de
nieuwelingen, moet je gekeurd worden. De keuring vindt plaats in
het gebouw van de G.G.D., Nieuwe Gracht 124, Haarlem.
Het~

Haarlems Bureau voor Med. Sportkeuring is ZEER STRENG en rekent
bij niet opkomen het particuliere tarief van f 10,--. In geval van
ziekte wordt men tegen vergoeding van f 3,-- opnieuw opgeroepen,
indien men een doktersbewijs kan overleggen. Ben je niet lekker, dan
wordt dit niet als een geldige reden beschouwd. Ga dan toch maar en
zeg dit even tegen de dokter.
T.v.Voorst.

VAN HET WEDSTRIJDFRONT
KEUKENHOFCROSS 1969
Met een klein, doch select gezelschap vertrokken we deels per
priv~ wagen en NZH bus naar Lisse, waar ons een zware taak wachtte. We moesten het nl. opnemen tegen "De Spartaan", welke zoveel
atletes in de strijd wierp, dat elke andere vereniging die meedeed
al bij voorbaat uitgeschakeld was voor de verenigingsprijs. Maar
wie er
in de persoonlijke strijd als eerste te voorschijn zou
komen~ ja, dat moest nog in de strijd beslist worden.
Wel, ik kan zeggen, dat onze kleine afvaardiging zich prima verweerd heeft. Deze wedstrijd heeft voor mij aangetoond, wie nu al
een zeer redelijke conditie bezit en waar de zwakke plekken nog
zitten. Bij de D-meisjes kwam dit vooral tot uiting bij Alice Munsterman, zij blijkt nl. een zeer goed afstandsgevoel te hebben,
waardoor het haar gemakkelijk viel haar krachten zo goed mogelijk
te verdelen. Zij deed dit zo goed, dat zij op de 2e plaats eindigde
in de zeer redelijke tijd van 2.14.7. De tweede verrassing voor
mij was wel de kleine Petrie v.d.Eem, zij eindigde op de 6e plaats,
tijd 2.20.-. Zeer goed, Petrie.
De C-meisjes kwamen ook goed voor de dag, zij werden resp. 4e C.Regoor, 5e A.Smits, Be M.v.Norden, 13e J.de Heer, 16e A.Wassenberg,
21e J.Algra, 25e J.Gortemaker, 26e A.Hin, 34e G.Meyn, 35e T.v.d.
Straat. Vooral de tijd van Claudia sprong eruit. Zij liep 2.07.3,
Anja 2.12.6 en Margreet 2.17.3. Over het algemeen dus tijden, die
perspectief inhouden voor de jeugdcompetitie. Meisjes, ga zo door!
Kom voora,l deze maanden, zo regelmatig mogeli.4k trainen. Want nu
moet je nog zoveel mogelijk "bijspijkeren" om dit over een r;aar
maanden om te zetten in pure snelheid op de baan. Ok~ ?
Op 16 februari houden we een testmiddag in de Kennemer Sporthal, ik
hoop jullie daar allemaal te zien.
Hans Vlottes.
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Clubrecords Dames
80 m. horden
M. Sterk
11.- sec.
100 m.
M.Sterk
11.6 t1
200 m.
M.Sterk
23.6 t1
Hoogspringen
E.Ort
1.60 m.
Verspringen
E.Ort
6.20 m.
Speerwerpen
G.Versterre
49.58 m.
Kogelstoten
M.den Ouden
11 .50 m.
800 m.
M.Sterk
2.28.400 m.
M.Sterk
55.- sec.
4 x 100 m"
J.v.Duffelen, M.Sterk,
A.Pennarts, E.Joacim
48.2 sec.
A.Pennarts, B.v.Polen,
4 x 200 m.
J.v.Duffelen, E.Joa cim
1.46.2
B.v.Polen, A.Pennarts,
3 x 400 m.
M. Sterk
3.04.4
Vijfkamp
M.Sterk
4506 pnt.
Discuswerpen
G.Hoenderdos
35.56 m.
Meisjes A
80 m. '
60 m. hord.en
80 m. horden
100 m.
200 m.
Verspringen
Hoogspringen

D.Kamphuis
M. Sterk

10.6 sec.
9.3 "

M.Sterk

12.-

"

M. Sterk
5.47 m.
M.Sterk en
M.Krammer
1.50 m.
Discuswerpen
C.Veldt
32.04 m.
Speerwerpen
I.Dankmeijer
33.15 m.
Kogelstoten 3kg. M. den Ouden
13.03 m.
Idem
4kg. C.Veldt
9.07 m.
D.Kamphuis, M.Krammer,
4 x 100 m.
A.Regoor, L.Visser 51.M.Tromp, D.Kamphuis,
4 x 80 m. A/B
A.Warnas, M.Krammer41.Meis,jes B
80 m.
100 m.
60 m. horden
80 m. horden
600 m.
Hoogspringen
Verspringen
Discuswerpen
Speerwerpen
Kogelstoten 3kg.
Kogelstoten 4kg.

J.v.Duffelen
L.Visser
L.Visser
L.Visser
R. Wijnoogst
M. Krammer
L.Visser
H.Bergering
M. Pijl
M. den Ouden
J.Mooijen

9.9 sec.
12.6 "

9.5

"

12.9 Il
1.44.2
1.45 m.
5.54 m.
27. 12 m.
31 . 26 m.
10.64 m.
9.16 m.
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Beste prestatie
M.Tromp
M.Sterk
M.Sterk
M.Muller
B.Gieles
G.V~rstcrre

1968.
12.8 sec.
1î.6 "
23.6 t1
1.55 m.
4.90 m.
46.74 o.

G.Versterre
qo.46 ~.
E.v.Thiel
2.35.8 sec
M.Sterk
55.1 sec.
D.Kamphuis, B.Gieles,
W.v.Heiningen, M.Sterk
51.9 sec.

T.v.Voorst

31.32 m.

D.Kamphuis
D.Kamphuis
D.Kamphuis
D.Kamphuis

13.7
12.8
27.1
5.17

G.Moerbeek
C.Veldt
B.v.d.Ree

1 • 35 m.
32.04 m.
29.28 m.

sec.
sec.
sec.
m.

C.Veldt
9.07 m.
W.Bomhof, D.Kamphuis,
A.Regoor, L.Visser 52.4 sec.

L.Visser
L.Visser
L.Visser
L.Visser
R. Wijnoogst
L.Visser
L.Visser
cT .Mooi jen
J.Mooijen
J.Mooijen

10.7 sec.
12.6 sec.

9.5

"

12.9 Il
1.44.2
1.40 m.
5.54 m.

30.04 m.
9.89 m.
9. 16 m.

Meisjes C
60 ffio
D.Post
8.- sec.
80 m.
D.Post
10.3 "
600 m.
A.Smits
1.53.5"
Verspringen
L.Plugboer
5.16 m.
Hoogspringen
I.v.Abs
1.36 m.
Discuswerpen
M.Pijl
24.90 m.
Speerwerpen
M.v.Rheenen
~0.26 m.
Kogelstoten 2kg.A.Smi~s
12.35 m.
4 x 60 m.
J.Vink, M.Schreuder,
N.Witmans, L.Visser
32.5 sec.
4 x 80 m.
A.Smits, G.Meijn, G.Visser
D.Post
44.8 sec.
Meisjes D
60 m.
Verspringen
Hoogspringen
Kogelst. 2 kg.

L.Visser
L.Visser
L.Visser
P.Miljon

8.3 sec.
4.69 m.
1.35 m.
10.40 m.

Beste prestatie 1968
D.Post
8.- sec.
]).Post
10.3 "
A. Smits
1 • 5 3. 5"
D.Post
5.08 m.
A. Smits
1 • 3 5 m.
A.Smits
21.64 m.
A.Smits
12.35 m.
A.Smits, G.Meijn, G.Visser,
D.Post
32.7 sec.
zie clubrecord
T.v.d.Straat
J.Algra
A.Bouma
A.Bouma

9.- sec.
3.93 m.
1 • 35 m.
10.01 m.

DE PUPILLENHOEK
Nieuwe leden
I.v.Vastenhoven
J.Heeremans

E.v.d.Weiden
P.Stuurr:ian

23.9.1959
28.4.1961

16.7.19 58
27.5.1959

Bedankje
Hier even een bedankje van r:ie. Wa~ deed het me goed, dat jullie me niet
vergeten waren. Vier weken ziekenhuis, en dan thuis nog strompelen.
Ee~st met gips en nu zonder, maar het lopen gaat steeds beter. Of ik
de training weer op me kan nemen, ik weet het niet. Voorlopig moet ik
het nog kalm aan doen. Maar ik heb gehoord, dat Baltien een prima
vervangster is. Ook Mevr. Weg hartelijk bedankt, dat U zo spontaan
kwamhelpen. Zo zie je, dat een oud spreekwoord ook nu nog telt. In
nood leert men zijn vrienden kennen.
Me isjes, ik kom op de kienavond en ik ga ook mee naar Amsterdam, al
heb je met inlopen of oefeningen niets aan me. Maar aanmoed igen kan
~k nog wek, dus tot ziens.
N.Wullems.

HET WOOR]) IS AAN ....
Toon Hermans:
Vandaag is mijn gezicht te oud
en zonder lach
Ik voel mij als een lichtreclame overdag.
12

30+ BUITENTRAINING 30+
Onze 30+ trainingen beginnen al weer op te schieten en met verbazing
kijken we elke week weer naar de verrichtingen der diverse ploegen.
Duidelijk is de vooruitgang waar te nemen, met gemak wordt door velen
het beruchte "rondje" - dat in het begin vele uitvallers opleverde uitgelopen. Ergens natuurlijk lmgisch, omdat na enige weken trainen
onze "zwakke zusteren" doo-r keuring of andere oorzaken afvielen,
maar toch, we nemen diep ons petje af !
Wees zuinig op deze, zo zwaar bevochten conditie en doe van de ~rmer
ook iets. Als U geen zomersport wil of kunt beoefenen, ga dan naar
het strand, nee, niet direct "plat en bloot", maar loop eens met
stevige pas langs de zee, van Bloemendaal naar Zandvoort en weer
terug. U zult er wel bij varen •

.ê..~ rand 1 o C?..12..:..

De heren 30+ z1Jn van plan deel te nemen aan de AAC-strandloop, welk
evenement zal plaatsvinden op 9 maart a. s. Ook onze dames en meisjes
zullen van de partij zijn en zo zal "Atmodes" met een gemengde
ploeg aan de start verschijnen. Een pracht idee van Gerard, want
v::i_j hebben vervoer (heren we rekenen op wat plaatsen in Uw auto's),
en de heren krijgen, alleen al door het zien van onze meisjes de
''cour aé;e" die ze zeker hard nodig !3ullen hebben.
Inschrijvingen op de training onder gelijktijdig betalen van het
startgeld ad f 2,-- en graag opgave van de plaatsen in de auto's.
Verzamelpunt en tijd wordt t.z.t. op de ~raining bekend gemaakt.
-2a1'keren.
He1'eD;-wilt U zo goed z1Jn de "eend" van de Heer Bais (de reservaatwnchter) niet vast te zetten ? De goede man is reeds 2 keer verplicht geweest om met de trein naar Amsterdam te gaan.
Contributie.
îr;rnrdt vriendelijk verzocht, voor zover U dit nog niet gedaan hebt,
de contributie over te maken op de Raiffeisenbank Ha a rlem t.g.v. onze
:rekening "A tmodes 30+", no. 3244. 05. 901 (Postgiro van de bank 11109) •
.~_Eortkeurin&
Met ingang van 1 januari jl. ziJn de tarieven als volgt:
voor een sport, per kandidaat
Fl. 5,-elke sport meer of duplikaten
1 ' -2e oproep na ziekte
3, -2e aanvraag met tenminste 6 maanden
wachttijd
15,-Indien U gekeurd wilt worden, dient U dus f 5,-- over te maken op de
Raiffeisenbank.
Willen de da.mens en heren, die na 15 december 1968 f 4,-- overgemaakt
hebben voor de keuring, zo goed zijn e r f 1,-- bij te storten?
Bedank~e.

~ieke Ru~ach,

Mieke le Nobel en de heer van Egmond worden bedankt
voor de prettige wijze, waarop tijdens onze vakantie de trainingen
zijn geleid.
13

Namens Bestuur, veel dank voor de vele goede wensen, die we mochten
ontvangen voor het jaa r 1969.
Mede namens Gerard, hartelijk dank voor de leuke verrassingen, ons
bereid door de C-ploeg. Veel dank voor de c a deau-bonnen, die ons zijn
ove~handigd namens de D-ploeg.
Fijn, dat U allen de training zo waardeert.
1969/1970.
En omdat dit het laatste clubblad is, dat U dit seizoen ontvangt: U
behoeft zich niet voor de training van 1969/1970 op te geven. Automatisch ontvangtueen formulier, da t U al of niet kunt invullen. Wij
gaan in ieder geval door ! ! !
Prettige training,
W. H . v. Opzeeland.
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9 maart 1969 Strandloop AAC. IJmuiden - Bloefilendaal en terug, 11 km.
Inschrijfgeld f 2,-- per deelnemer.
Er wordt een herinneringsvaa ntje uitgereikt aan een ieder, die de
prestatieloop in 90 minuten volbrengt.
Geef je op bij Truus van Voorst.
ATTENTIE

ATTENTIE
ATTENTIE
OP 9 MAART GEEN TRAINEN, DAAR ONZE GEHELE
VERENIGING DEELNEEMT AAN DE STRANDLOOP VAN AA C.

Op vrijdag 21 februari organiseert de HAV."Haarlem" een carnavalsavond. Inlichtingen bij B.Goossens of J.v.Drunen.
Bedankje.
Veel dank voor de vele kaarten met beste wensen voor 1969, die we
zowel voor Atmodes als persoonlijk mochten ontva ngen.
Wil - Ria.
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April 1969.

VAN DE W.N. VOORZITSTER.
Terwijl ik deze, voor mij zeer ongewone bijdrage
voor het april-clubblad op papier poog te zetten,
zien we er nog niet veel van, dat het voorjaar '
al bijµa 2 weken oud is.

Redactie-adres~

L.v.d.Vosse
Garenkokersk.34
Haarlem.

We merken nog niets van dat mysterieuze 9 dat
van afwachting
die geheime
1 kracht, die in ons ontwaakt, als het voorjaars! zonnetje ons naar bui ten lokt, die huisvrouwen
Clubarts~
1 ertoe drijft om als gekken met · een ragebol door
N.A.O.v.d.Hoeven- ! het huis te waren~ die de jeugd doet snakken
Wegener Sleeswijk.
om zich los te rukken van hun huimverk 9 van de
1 dagelijkse sleur, de brommer of fiets te pakken
i en erop uit te vliegen.

i heerlijke _ gevoel

!
1

! Toch

Tekeningen ~

P.GrootveldHeemskerk.

Postrekening~

207689 t.n.v.
Penningm.van
11 ATMOTIES"
Leidsevaart 502zw
Haarlem.

wanneer jullie dit clubblad ontvangen,

we al weer enige trainingen op het Pim
l'. hebben
Muliersport ri ark achter de rug, waar het nu, nog
9

meer dan voorgaande jaren, goed toeven is. Want
alhoewe 1 de ge bouwen, enz. pas in juni opge lel verd zullen worden, hebben we nu reeds de bel schikking over de ruime, goed geoutilleerde ·.
! kleedkamers, terwijl ook het improviseren bij
! het organiseren van wedstrijden voor goed veri leden tijd is. Een dankwoord aan B. W. en de Dienst
i voor-Lichamelijke Opvoeding is hier zeker op zijn
J plaats. De officiële ingebruikneming zal ongetwijfeld met enig feestelijk vertoon geschieden 1 de besprekingen hierover zijn nog gaande - doch
j we zullen jullie per circulaire op de hoogte hou1 den.
1
1

l
!

l wat de zomertraining betreft, we ziJn gelukkig 9
1 dat ook nu weer onze 4 trainers de groepen gaan
\ leiden en we rekenen erop, dat vooral de wed1 strijdmeisjes/dames geen avond overslaan.
1

Immers, de competitie staat weer voor de deur - zaterdag 3 mei de
eerste jeugdontmoeting - en het is voor bestuur en trainers pre t tig,
als de moeite, het enthousiasme en de vele uren, die het besturen
of trainen van een vereniging onvermijdelijk kosten, beloond worden
met goede, getrainde en enthousiaste ploegen.
Dames en meisjes,veel succes en plezierige training.
.,

·'·
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HET SECRETARIAAT MELDT:
29.10.1950
11.9.1955

Carla Pesch
Marian Volk
Anneke van Wouw

27.7.1946
27.3.19 51
21.6.1955

Bedankt als lid:
J.Bouma, C.v.Drunen, H.v.Giffen, A.Jansen, M.Jongh Visscher, A.v.Millingen, H.Mulder, E.Rienstra, M.de Roos, D.Uiterwijk, J.Volk, E.Zieren.
J2_e s-cny:.rs samens 1.§lling:
Voorzitster : M.A.Ineke-de Vos, Leendert Meeszsre. 38. Tel: 44134
Secretaresse: L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem.
Penningre.esse :W.H .v.Opzeeland-de Vos, Laidsevaart 502zw. Tel: 44701
Wedstr.secr.: T.v.Voorst-v~Egmond, Slauerhoffstr. 5' '. Tel: 66628
Corcmissaresse M. Vollenga-Hessols, Ohmstraat 13, Haarlem.
f3.~stuursmE:;dedelillii..L

Onze beide pupillenleidsters, Mevr.v.Drunen on Mevr. Wulloms hebben
geen gelegenheid meer om dez e groep te leiden. Mevr . Wullems mag voorlopig althans - in verband met de ~lessure aan haar achillespees
niet meer sporten en Mevr.v.Drunen ziet ervan af om priv~-redenen.

TRAININGSPROGRAMJ'lIA
Dinsdag-en vrijdagavonQ.. op het Pim . Muliersportpark:
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp van 19 - 21 uur
Nieuwelingenploeg o.l.v. Hr.v.Hogezand 19 - 21 uur
Jeugdploeg o_.l.v . Hans Vlottes en Lolke v.Voorst ·-r-9___ 20.15 uur
Woensdagavond - Pim Muliersportpark:
Wedst~ijdploèg o.l.v. Gerard Kamp 19 - 21 uur
Estafette-jeugdploeg o.l.v. Hans Vlottes 19 - 20.15 uur.
Pim Muliersportpark:
Pupillen van 14.30 - 16.00 uur o.l.v. Baltien v.d.Ree en Mevr.Vink.

~oonsdagmiddag

~

VAN :OE PENNINGHEESTERESSE:
:Oe contributie bedraagt:
Pupillen tot 11 jaar f 2,~Meisjes t/m 17 jaar f 3,25
Dames v/a 18 jaar
f 4,50
Studerenden
f 3,25

per
per
per
per

maand (inschrijfgeld f 2,50)
maand (inschrijfgeld f 3,50)
maand (inschrijfgeld f 5,50)
maand.

Meerdere leden zijn achter met het betalen der contributie. Willen
jullie zo good z1Jn op de eerstvolgende training deze achterstallige
contributie to voldoen of te storten op onze girorekening 207689
t . n.v. Penningm. van "Atmodes 11 , Leidsevaart 502zw, Haarlem. Bij voorbaat dank.
1 o~~

Indien jullie de contributie voor 1969 in ziJn gohool overmaken, kunnen jullie 10% van deze jaarcontributie aftrekken.

"

Porti
ÏrïVG'rband met de hoge porti-kosten, zijn wij genoodzaakt de kostern,
verbonden aan het verzenden van de aanmaningen, door te berekenen.

OM AAN TE SCHAFFEN
Atmodesbroekje - kleine maten f 3,25
f 4,-S h ow - eb~rt (alle maten)
f 17,50
Atmodestas
f 14,95
Erilole0m
f
1,75 per stuk
A voor op je trainingspak
GRATIS
verkrijgbaar op de training.
Groene trainingspakken, trainingsschoenen, etc. verkrijgbaar met
10% korting bij: Nihek Sporting Goods,
Rijksstraatweg 86c. Tel: 61140.
3

TOTONIEUVIS - TOTONIEUVVS
Onze toto loopt danlizij de medewerking van vele leden goed, manr toch
we zitten dringend verlegen om meer hulp. Geef je op als toto-ophaalster of reserve-ophaalster.
Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Inlichtingen bij de
Heer Post, bestuur op do training of telefonisch 44701.
Totomedewerksters:
:Dringend verzoek van de Heer Post~ willen jullie, de toto's zoveel
mogelijk op donderdag blijven inleveren? Bij voorbaat onze dank.
Namens _de Totocommissie
W.v~Opzecland.

PERSONALIA
Thuiskomst.
Onze voorzitster wordt na 0,fwczigheid van ruim 4 maanden weer thuis
vervmcht. ]Je juiste dCJ,tum is nog niet bekend 9 doch vano.f deze plaats
vastg vfolkdm 't huis 9 w_olkom bij Atmodes.
Geboren:
Het gEJ_zin van Carla en Wim Krijnon werd 12 februari verblijd met de
geboo'r te· van een ZOOh9 die do naam Robbert kreog.
Onze hàrtGlijk0 felicitaties begeleid en deze ao.nko ndiging.
Ziekenhoekje :
Roelie Wijnoogst werd onlangs aan haar voet geholpen. Beterschap
Roel, tegen de tijd dat je dit leest, zul je wel weer op de sintelbaan rondhuppelen.

SPORTKEURING
Er ZlJh nog 0en aantal dames en meisjes, die zich nog steeds niet
hebben opgegeven voor do sportkeuring. Geef je toch vooral op, want
hot is zoor belangrijk. Niet alleen voor wedstrijdatletos, maar ook
voor degenen, die niet aan wedstrijden deelnemen is het wel eens
goed om gekeurd te worden. Geef je dus bij ondergetekende op + f 5,--.
Er zijn nog verschillende meisjes 1 die nog steeds het inschrijfgeld
moeten betalen van de Haarlemse indoorwedstrijden. Ook van de strandloop is al het inschrijfgeld nog niet binnen. In hot vervolg worden
deze openstaande bedragen in het clubblad gepubliceerd.
T.v.Voorst.

4

MIJN ZEEREIS PER M.S."STRAAT ACCRA"
We gaan verder met de "Maiden voyage"
van bovengenoemd schip. Momenteel liggen we in .de haven van Aucland, de grootste stad van Nieuw-Zeeland en gelegen
op het noordelijke eiland. Het lijkt
net ee.n c. in~rama ~ls ik naar bui ten
kijk, allerl.e i ·schepen, vissers-, zeilboten, ponten en. pleziervaartuigen varen
tussen de eilan.d jes door. Ineens scheert
er een amphi b_ie-vliegtuig vlak over het
water, terwijl ook 'een draagv_leugelboot
met grote snelheid aan een tour naar de
bezienswaardigheden is begonnen. Het
verveelt nooit, altijd i~ er wat te zien.
Ook onze kranen zijn druk in bedrijf
met het uitladen van hout, terwijl er

.;;:

vannacht ~f~fPr il< Jf;~) a:~:!::~~~:~~~~~~~:~~:~::~ :::~::d:~::~
0

i,

Wat eon idee. hè.! -rk was echtèr in Walvis Baai gebleven en vandaar
vooren ~Are n0•p.r Kaapstad en dat is prachtig binnenvaren met de maj estueuze TafolbGrg op de achtergrond. Ons schip ligt niet ver van de
stad en de divérse straatnamen, zoals de Hoerengrachtj een brede
boulevard, die naa r het centrum van de stad leidt, de Dorpstraat, de
Waterkantstraat,enz. herinneren ons aan de Nederlandse tijd. Een groot
standbeeld van Jan van Riebeeck versterkt onze herinnering. De minimini-mode is echt il in". Het klimaat leent zich ook uitstekend voor
deze dracht. Wij kwamen hier in het weekend aan en daar dan alles is
gesloten, vermaakten wij ons met wande-l ingen en tourt jes in de omgeving. 's-A~onds maa kten wij het ons aan boord gezellig door een
barbeque te houden. Enige werktuigkundigen hadden een barbeque in
elkaar geflanst en op :q.et veranda.dek, dat gezellig was versierd met
gekleurde lampjes en vlaggen, deden wij ons tegoed aan geroosterd
vlees, onder het genot van oen glaa sje bier of wijn. Nu, de chefhofmeester en kok hadden hun best gedaan en ons goed voorzien van
schalen met carbonades, biefstukken, sat~'s en salades.
Durban, dat wij daa rna aandeden, geniet een heerlijk klimaat. Onze
wandeling langs de strandboulevard gaf ons vele strandgenoegens te
zien. Vooral surfriding is hier erg populair. Met een plank glijdt
men over de branding, maar dat het moeilijk is evenwicht te muden
blijkt wel uit het veelvuldig duiken in het zilte nat. Op vele plaatsen is het verboden te zwemmen in verband met de dicht onder de kust
zwemmende haaien. Heel toeristisch zijn de bont gekleurde rickshaws,
voortgetrokken door beschilderde negers in rieten rokjes, veren en
huiden uitgedost, die met tientallen de boulevard bevolken. Het ~or
tugese Lourenco Marques heeft mijn hart gestolen. Daar 0 leeft alles,
dat het een lieve lust was. Het was wel enorm warm (39 ), maar vooral
's-avonds was het zo sfeervol. Tot laat kan je je verpozen op terrasjes, genieten van haar specialiteit, nl. kip of grote garnalen piripiri met een flesje sprankelende wijn. Het in luchtige kleding wandelen langs de lanen met palmbomen en tropisch bloeiende planten geeft
een enorme bekoring.

5

Van J_Jorenco Marques begonnen wij aan de grote oversteek nao.r Australië (ca. îO dagen).Geen monfönt hch ik me vërveold. Er valt altijd
iets te genieten. Je ziet de gehele reis grote albatrossen, mot wel
... een spanwijdte van 1t- 2 meter a chter het schip 0,anvliegen, af en toe
duikend in de wijde oceaan, hun prooi oppikkend. Grote scholen dolfijnen al buitelend en spelend trokken aan ons ook voorbij. Zelfs
een haa i mochten wij aai:rnchouwen, steeds mac:,r zwemmend om ons schip,
begeleid door zijn loodsvisjes.
LEet was afgelopen zondag, we zaten nog even na te tafelen, na de voortreffelijke nassi-goreng, toen we in ecrns een schre euw hoorden van de
e erste stuurman~nKijk ..• en daa r zagen we een levensgrote walvis
boven water springen, heel dicht bij het schip. Een pracht gezicht.
Ik had ze wel eerd~r in de verte gezien aan het opspuiten van hot
water, maar zo dichtbij nog nooit. Wat het weer betreft hebben we werkelijk geboft, we konden weliswaar niet zonnen en zwemmen vanwege de
temperatuur, maar over het algemeen kan hot hier op dit ~raject be/
. _,_.,/ j
r-~ 0
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achter elkaar worden de biert_;ïes naar
\~""'.::::::::.
binnen gego ten. Na Fremantle Me lbo urn e, ook hier overal mini , nee
zelfs 3x mini-mini. We verbleven maar heel kort in Melbou r~e, dus
heb ik niet veel van de omgeving kunnen zien. J'IIij n i:mn kern ook niet
altijd een, twe e , drie van boord a f en tenslotte ''zaken gaan voor
het mei s j e 11 •
op naar Hobnrt op Tasman i~. Het percentage Nederlandse emigranten is hi e r het hoogste. Er is hier zelfs een dorpje, dat little
Groningen wordt genoemd. Danr hebben zich een groep Groningers gevestigd 7nn een bepaalde kerk, die hebben l ater weer allerlei ambac htslui laten ov0rkomen en zo is dat steeds uitgebreid, zodat er
een dorp is gekomen, met eigen school, e ig en kerk 9 enz.onz. Bij ons
ao.n boord kwam ook een Nederl~.ndE; gezin, d:._ü hier al 16 jó.<::i.r woonde
en een bloeiend g<J.ragebedrijf h0,d opgebouwd 9 en vroeg ons, of wij
zin hadden on een toertje te maken en zo iets van Tasmani~ te zien.
Dit was tegen geen dovemansoren gezegd en divcrse · officieren
en ook ik 1rnn.kteri gaH.rne gebruik van deze uitnodiging. Zo vertrokken wij met 2 au~o's, volgeloden.
Het was da 2r zeer heuvelachtig en dicht bebost. Men kon goed de weg
volgen~ die de bosb:'anden van 2 jaar geleden zijn gegaan. Overal zag
je verschroeide boomstammen, ook een woongedeelte van Hobart was niet
gespaard. Inmiddels wo.ren er al weer nieuwe huizen opgebouwd. Bij
onze aankomst in Hobart kwamen ar lui van de T.V. met het verzoek
om opnamen te mogen r.mken v an het nieuwe schip. Ook werden mijn man
en ik in het zonnetje gezet en 's-avonds kon ik tijdens het nieuws
de 11 Straat .Acc ra 11 en onszelf bewonderen op de beeldbuis.
Daa~na

6

Aahhoo:rö.-hebben wij ook een.prachtige zeilboot met buitenboordmotor,
waarvan de · ofiicieren 1 j_n de weekends binnenliggend 9 . dankbaar gebruik
maken. Zo gingen wij in de prachtige baai van Hobart heerlijk zeilen,
waarvan ik natuurlijk ook -de touwtjes in handen mocht houden en zeilinstructies J;::ceeg van de "kenners" o
Van Eobart voe'ren we naai~ Sydney 9 waar we 's-morgensvroeg binnenkwamen.
Prachtig die grote nat~urlijke baa i met heads (rotswanden) en overtl
grote inhammen. Wjj Voeren d~ - bócht om naar de haven en daar doemde
ineens de imposants Harbourbridge op 9 wa8r wij onder door moesten varen.
Om een _idee te krijgen van deze stad met drie millioen inwonärs, hebÏF:::1 1\r:i.j ·een bus·cou:r · genmakt 9 die ons voerde door de stad zelf en de
vooi~steden 9 die hoog om de bani heen op rotsgronden is gebouwd. De
haven lng dichtbij de stad, zodat we nu eens niet op taxi's waren aangewezen9 doch v-.re gemakkelijk lopend het enorme centrum kopqen bereiken. D~eral vindt men hier in de stad milkbars 9 waar men buiten ijs
of milkshakes ook vers uitgeperst annanassnp kan kopen. Men ziet
daarvoor grote stapels verse a nnana ssen en een sapcentrifuge en voor
ca. f 0,50 kan men genieten van een glas met deze ijsgekoelde drank.
Misschien is het ook wel aardig te weten, hoe de staf en bemanning
is samengesteld. Allereerst hebben we de gezagvoerder, vier stuurlieden en een leerling-stuurman, die verc.ntvvoordelijk zijn voor de
navigatie, lading en alles wat met het dek te mnken heeft. De hoofdwerktuigkundige en zes Wtks w.o. twee 4des en twee 5des verzorgen alle
machinediensten. Alle officieren zijn Nederlanders. Verder hebben we
nog twee Chiriezen en wel de Chef Hofmeester en de Chef kok, vier
Indonesi~rs en verder 30 Bantoes voor ~lle diensten.
Nu eindig ik weer met voor allemaal de hartelijke groeten en ik wens
jullie een goede voorbereiding voor het komende wedstrijdseizoen. Tot
e in cl-:;.1%Dr il .
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PUPILLENHOEK

~e'wintertrnihing

is weer verleden tijd. De laatste middag in de zaal
een onderlinge wedstrijd gehouden. Hiervoor was een mooi
2a2~ zware hindernisbaan uitgezet. Er werd gestart in groepjes van
viero Er werd hn,rd geknok t en •.• nog hnrder geschreeuwd. Als uite:.1 -ndelijke winl1C1.ressen kwamen uit de bus 9 Jackeline W, J olette, Mari:::tn
Jolnndn en Pat~icia, die de 3 ronden in een tijd van 1.55.- uitliepen.
Na afloop was er voor iedereen een medaille.

werd

e~

Deze middag ble ek weer hoe hard jullie deze wint er getraind hebben.
Fa~tnstisch en als jullie van de zomer net zo hard werken, zullen
e~ zeker goede prestaties geleverd worden. Temeer daa r er deze; zomer
3 trainste:;.~s voor jullie beschikbaar zijn. Mevr. Vink zullen jullie
iedere :cee:r zien on Tineke Schaper - één vnn onze beste 800 m. loopsters - zal na haar e~amen ook komen helpen. Ze zal jullie wel hard
:aten werken, rn&nr laat je niet kennen hoor!
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Tot slot: Kom op de training in trainingspak of trui en lnnge broek
en train niet in korte broekL daarvoor is het nog veel te koud.
Veel succes dit komende wedstrijdseizoen.
Baltien v.d.Ree.

Saskia van Rossum hebben we nl een hele tijd niet gezien. Ze heeft
de ziekte van Pfeiffer. Saskia, van harte beterschap namens alle
pupillen -encwG hopen je weer snel terug te zien.
Ann.gemeld als pupil:
Josè"Fije
E. M. Handgrau.f

Ingrid Soctzer
Patricia Stuurman

î.10.1958
19.9.1960

4.5.1959
27.5.1959

STRAllJ])LOOP 9 FEBRUARI
Onze :eerste strandloop 9 wat was het koud en wat een wind. Toen ik
op de · kop van de zeeweg kwam 9 dacht ik? er komen er vast niet veel.
J'1aar als goede atletes kwamen jullie allemaal. ])at 1 km. hardlopen
een heel eind is en dat je dat zo maar niet als een 60 mtr. loopt,
dat voelden jullie wel. Je moet je kracht goed verdelen en niet zo
maar bij de start wegschieten 9 want dan heb je op de helft al geen
adem meer. ])e meesten deden het dan ook wel goed, de 600 mtr. loopsters van VGrleden jaar, maar er waren er ook bij, die niet moor
wisten hoe ze bij de eindstreep kvmmen.
Het was voor mij dan ook geen verrassing, dat juist Ja cqueline
Weg de eerste was. Ze is altijd trouw op de training, luistert goed
en doet goed mee. Want juist op. een lange afstand moet je goed
getraind zijn.
In april gaan jullie weer op da baan. Zorg, dat je op tijd bent en
het inlop en niet mist en niet smokkelen met lange afstand lopen.
Ik kan er helaas zelf niet meer bij zijn . ])e dokter vindt het beter,
dat ik er mee sta~ . Het lope n is weer goed, maar hij is bang, dat
het met springen en hardlopen niet goed gaat. Ik kan jullie niet
zeggen hoe het mij spijt, want ik-vond het ook leuk og te zien,
hoe jullie bijv. ccrst als een blok over het touw vielen met hoogspringen en · na eon paar weken al a a rdig konden rollon of met de
kogel, die eerst als oen zandzak in je nek lag en mot een doffe
kreun werd weggegooid. Maar na een pe,ar weken werd het al echt
·stoten. Maar ja, wat niet kan, dat k8n niet.
Meisjes, ik wens jullie veel succes voor de komende wedstrijden en
veel plezier in de trainingen.
H.Hullems.
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Qi tslagon st~dloop ~
1 Jacqueline Weg
2 Andrea Scharroo
3 Saskia van Rossum
4 Moniek Warmerdam
5 Anita Post
6 Marjan Hofstra
7 Lenie Lips
8 Marjolein v.d.Broek
9 Irmgard van Vastenhoven

1 Q __J_olande v.d. Walle
11 Ellen Mey
12 Edwin van Drunen
13 Carin van Drunen
14 Jacqueline v.d.Berg
15 Patricia Stuurman
16 . Jolet Heoremans
17 Gwennie Thuis.

IK MAG SPORTEN
Op weg naar het zuiden van het land, waar ik een inleiding zou geven tijdens een weekend voor junioren, kreeg ik vlak voor de oprijlaan van een groot gebouw bandenpech. Nadat de band verwisseld was,
waren mijn handen verre van smetteloos en liep ik de oprijlaan in
op zoek naar eon gelegenheid om mijn handen to ~assen. De portier
verwees mij naa:c de toilettens die zich in een gang bevonden. Op
de gang kwamen verschillende lokalen uit en toen ik gereed was en
weg wilde gaan, ging een van die deuren open en zag ik nan tafeltjes
een aantal jongens van 15-16 jaar, wat debiele kinderen bleken te
zijn. Kinderen, voor wie de sport geen hulpmiddel is om zich eens
lcl{ker te kunnen uitleven, kinderen die 'ni'ct weten wat voor een
belevenis het is 5 cm. verder of hoger te springen.
Wanneer wij sp~ekon over rechten en-plichterr in do vereniging, laten
wij dan eens denken aan al die jeugdigen, die door lichamelijke of
geestelijke handicap niet eens ~unnen sporten.
Het kan een hulpmiddel zijn oo een beter besef te krijgen hoe groot
hot voorrecht is, dat wij Eogen spocrwerpen 1 sprin~en, springen,
enz. Je zult dan ook op tijd zijn, bij de training, je zult vanzelfsprekend na de -i~raining :iet materiaal ophalen. De wasgelegenheid,
de douches zullen meer aftrek hebben, omdat de lichaamshygi~ne
helpt om je gezonde bödy gezond te houden.
Het is geen verdiens~van onszelf, dat wij gezond zijn, ook U of
ik zouden in die instelling voor debiele kinderen kunnen moeten verblijven. We zouden dan onze sport riiot kunnen bedrijven en niet voorkomen op de club-recordlijst.
Wil je er hog eens . aan denken, als het besluit wordt genomen niet
naar de wedstrijd~, te gaan, omdat het motregent? Beleef jouw sport
intens, omdat je gezond bent on omdat jij sporten mo.g!
Uit: Werkmap-N.K.S.

BETAAI1 PER GIRO - BEGIN VAN IEDERE MAAND BETAAL PER GIRO.
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Wees lief voor elkaar
"Wees lief vo or elkaar 11
Met bommen en gr anat en,
met wa pens en geweld?

/f~~~):,,

(ll:~:~~~

Jtr

\~~

f
r'

vandaa g is het leeg
terwijl gisteren zo vol was,
van stemr:1en ,
en vrc::ugde
en jou.

H\•!ees lief voor e lkaa r ;'
\Jrff
Kwetsend en lie gend 9
vandaag is he t kaal,
huic he lend en l af?
/{~ 1 " _ . \,>,_-,\a ls een pop zond or klc::rc::n,
1 tl\\ 11 \1 ._ )''(-.>--'\\\l_. )als een kale kamer
"~rni,r
i
\
v.'
i • .!!· ' ·
d
vvees 1.ie·f voor e lk aa r Yî /..,. ~::_~\-:<
__ ~~--~;;'.i}'~·\j zon er jou .
Door te h e lp en , en te troosten.
--·
/........._~
Verge et je zelf, too n je har t !
:/ vandaag zegt mij niks
'n Verp1lec::gs_t 8r (Z) 1j' geef~ m~j ge?n an t woord,
\
als ik a roevig vraag ,
1 .
--------~~ 1\' l: ·
(\°j
Orl j OU.
!1

I

___..1

\ l

,i

Er wa s eens een leraa r op 'i:f Thijsse
Die hoorde een mop van ee~ 0eisje
Die was niet zo net
j j
En tot aller pret
\ \\
,
Werd zijn hoofd zo rood al s \ een , \1
r ad ij s je . \ --~-~.... -,\

A.z: \

\

v andaag zit ik s tj_l 9
en wa ch t tot de klok,
de morgen slaa t,
zonder jou?

~J

VH JSHEDEN MET EEN KORRELT .JE Z01?[· ~

Als je in e en of andere commissie zit, besef je pas hoe een toer het
voor de regering moe t zijn om iets erdoor te krijgen.
Je kunt nooit veilig er bekvechten dan ov er godsd i enst of politiek.
Wonderlijk dat oen vriendschap a ltijd op FUTILI~EITEN stuklo opt.

BIJ BELS

Kunt U Dot eon ti jpemachine
Ja, meneer. Ik type volgens
Ni euwe-Testaocntsysteem.
Wat? Nooit van gehoord.
Zoekt en g ij zult vihd6n.
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BIECHT
De dikke ~ames eten taarten
bij Lensvelt achter 1 t winkelraam.
Des avonds gaan zij samen kaarten
'J:i;i kc:missen Ya n goede naam.
De d::'_klrn dames hebben i:1D.nnen
met bank en rekening-courant,
en ieder jaa r vakantieplan nen
voor wintersport in 't buitenland.
De dochters v a n die dikke dames

studeren kunstgeschiedenis,
maar nimmer deden zij ex amens,
daar 'iVetcrnschap hun doel niet is.

IK WOU DAT ik een man was, roept sorn.s een vrouw in oen ontevreden bui.
Nooit zegt een man~ 11 Was ik maa r een vrouw. Ze kijken wel uit.
's-Morgens be gint het gedoe al. Haren uit krulspelden, lotions,
crèmes 9 m2ke--up, nylons a a nhi j sen 9 laddor ontdekken~ nieuwe kousen
aantrekken, enz. enz. Dat gaa t da n de hole dag door. Een vrouw is
de hele dag met zichzelf bezig. 11 Zit nijn haar nog goed, noet ik al
nieuwe lippenstift op doen?"
Als een vrouw getrouwd is moet zij natte neuzen afvegen 9 knopen aannaaien en wachten op haar man die te laat thuiskomt. Is zij uit eigen
verkiezir,g ongehuwd geblevcC)n 9 dan vraagt iederc;en zich af wat or aan
:ia.ai' r:ianko e rt ,
Hooft zij een mening over de internationale toestand dan is hot:
n1::i:oor hnetr ecns 11 • ~foet ze t e ts betetlen~ df2-:n moet zij eerst haar huissleutel in hnnr mond s~ekon en vervolgens tien minuten in haar handtns roillnelen of die tas in w~nhoop omkeren.
Het enige wat een mnn eigenlijk hoeft te doen is zich te scheren, en
du-t hooft tegenwoordig ook nl niet meer.

Man op bank in bet park tot klein
jongetje : zo 9 en wiens kleine bevolkingsexplosie ben jij?

ADVERTENTIE
zjt dringend verlegen on copy voor de "HIPPE HOEK". Inleveren op
de training bij W.v.O.
11

BREUK GEZAMENLIJKE HAARLEI'-TSE VERENIG INGEN.
Overgenonen 1.üt het ma,-:;. rt-clubbletd vcm "HOLLAND"" (Sinds do breuk
van de gezetaenlijkc verenigingen ontvangen wij jamoergenoeg het altijd le z e nswaaTdige club blo.d van "H0,2rlen 11 niot neo r).
In het Glubblad vap "Hae1.rl onn lc"zen wij hot volgende o.rtike l vnn de
hG.nd van de voorzitter Hr. ,J.Douwes~ fütt wij onze l eden niet willen
onthouden : ·
vcreniginger.i_ .
Waar onlangs wee r een beroep op het bestuur we r d gednnn openheid
te betrachten i n de concmni co.tie net onze leden, kcm, no ch wil
ik voorbijgaa n au~ oen zelfs in de dagbladpers al t er discussie
geBtelde kwestie: het overleg net Holland en Atnodes, in het
bijzonder oet betrekking tot de pacht van de kant i ne op het Pin
J\1uliersportpC1.rk .
All e uitvoerige como6ntaTcn, die ik hierover onder ogen heb gehad,
ten spijt~ is deze onverkwikke lijke - door ons bijzonder betreurde - situatie t eTug te voeren tot een door de gooeente Hanrlen
bij onze vereniging gewekte vc;rwe,chting, etls zou HAARLEM bij wijze
van n l ternntiof voor een niet te r~aliseren - inoa rs door de go::ieente niet to2gest2ne - bouw von een clubhuis t.z.t. kunnen meedingen nnnr de pacht van een kantine (die inne r s nede de functie
van clubhuis zou kunnen vervullen).
De etnnvraag daartoe za l nu echter, nanr ons he rhaalde lijk van gemocnte~i jd e te verstaan is gegeven, torzijde word en gelegd , wa2rDGG de pa ch t o.utr)nettis c h toevctl t ci,an oen pnrticulie r. Enke l en
alleen ondat onze Haarlouso nzustervcrenigingen 11 ons d it eenzijdig
initio.tief zo kwal i jk nonen, dat zij togen een verpachting aan
HAARLEM bij het ger10entebestuur ernstige bczvrnr en (welke, zijn
ons in een drietal gesprekken niet duidelijk geworden, doch de
heor Voskuilen staan ze in ieder geval helder voor de sportieve
geest) hebben gedeponeerd, die de geneonte kritiekloos tot do
hnre hoeft genci,akt, met nls gevolg, dat een derde, wie ui tsluite nd het c01-:ine :i. Ciële :r:esu.1 tno.t ter harte gan.t, de pa cht zal verwerven.
Geestige noot in dit triest stuk: Ho lland en Atnodes zelf durven
het waagstuk ken ne lijk ni et o.Cl.n en koesteren zich in de wetenschap dat de pacht nu ook nan HAARLEM voorbijgnnt.
Jammer van een beleid , dat kennelijk voor innginnire noeilijkheden uit de weg gaat . JG.nner vool' Hol l Cl.nd en .Atnodes 9 die in HAARLEM
een welwillender gastheer zouden hebben gevonden dan ooit welke
parti culier ook. Jcmno:r tonslot'to voor onze vereniging zelf 9 die
na eon succesvol bestaan v an bijna 50 jaar meende voa~ oigen rekening en risico een voer de binding van onze leden wn.~rdavollc znak
te kunnen doen en zichdoor sportbroeders en zustors de weg geb lokkeerd zng.
J.Douwcs.
Sa_E1enwerk in~rl cnse

1

Carmen taar
het kor:rtons voor d o. t de schrijver vc:.n bovongenoe:r:1d o.rtikel tweo zo.ken door elkaar hanlt, nl.: het bouwen en financieren van een clubhuis door HJU\"RLEM, wao.r noch Hollo.nd, noch Atnodes iets Deo te maken
hooft en het bouwen on fincmcieren van eon ko.ntine door do geme e nte
12

op een sportcomplexj da t gebruikt wordt door de 3 verenigingen en
waar - d o.t is ons nndrukkelijk verzekerd -. geen ander clubgebouw
of kantine ·gebouwd nmg worden.
De gemeente maa kte e e n elega nt gebaar en bood de kantine ter exploitatie a an de geza menlijke ver e ni gingen aan. Zowel Holland 9 Haa rlem 9
als Atr.10d e s hadden interesse, nm2. r do eerste bespreking his:;.rover
ging de mist in. HAARliEM dist a ntie erde zich van verder · overleg en
eiste het alleenrecht voor de ex ploitatie op, waarmede noch Holland,
noch Atmodes accoord konden ga an.
Pers.
Het is alleen maa r onnozel te veronderstellen, dat Atr:10des deze kwestie in de dagblad pers ter .di:scussie--gèsteld heeft.
De notieven van HAARLEM 0 1~ alleen de ka ntine te willen exploiteren,
gelden voor de beide anderevGrë"Digingen precies zo, naa r aangezien
dit niet te realiseren was, waren we g elukkig geweest net een gezaLlenlijke pacht.
Wat betreft de zj_nsnede ~ "Dat we i]1. HAARLEM een goede gastheer gevonden zouden hebben", wij ziJn zo vriJ dit - gezien de recente besprekingen - in twijfel te trekken.
Geestige noot
Wat in en in zielig mijnheer Douwes, dat U zulke gedo.chten "koestert 11 •
onder deze treurige affaire zetten,
de a tletiek in Haarlem gezamenlijk
W.H.v.Opzeeland-de Vos.

HARTAANVALLEN
In Anerika heeft een hartspecialist 9 een zekere Dr. Ancel Keys, na
langdurig onderzoek vnstgesteld dat de hoeveelheid pectine die men
verkrijgt door het eten van twee rijpe appels per dag het cholesterol-gehalte van het bloed verlaagt en daardoor de kans op hartaanvallen vermind ert.
Op de universiteit in Michigan heeft een and$re specialist, dr . Eugene
Lucas, bij een langdurige controle op 1 300 studenten vastgesteld dat
mensen die éán of meer appels per da g eten 33 procent minder kan~ lopen op kou vatten dan niet-appeleters.
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VAN HET W8DSTRIJDFRONT
I NDOOR\NEDS TRIJDEN - KEJ'H'J8Ni8R SPORTHAL DD .
Hoogspringen Damos Do
5 L.Vis ser
1 .35 m.
4 E. v .d. Reo
1 .30
5 A. Wa rnas
1.20
60 m. Damos C/D
1 L.Vissor
2 A.Règoor
6 T.Rijbro ek

16 o2 o1969 o
800 rn . Dames C/D
A. Wa rnas
2 R. Wij noogst
3 H. v.Qj_ffen

2.40.2
2.42.6
2.45.8

803 so c.
8.6
9o2

.i'i.oll. .C.-STRANDLOOP - I HIUIDEN - 9 maart
Dools por au to (hartelijk dank nog fam . Was~'.enbo rg) en d2ols pe r bus gingen wij
naar db Zuidpi e r, alwaar wij ons v e r enigden met do overige enthous i as telingen.
Ei j do pi er g<;komen, troffen vrij eon goz ollige bijna zomarse druk: to aan.
Ettcli ,jko duizenden wachtte n hior op hot startsein v an do prostat ioloop 9
di e naar gelang de leeft ij d 11 of 6 km . bedroog. Wo l, om pr ecies 2 o1 0 startten wij mot on'.30 jeugdgroep, groot ca . 18 11 man;i om te proberen binnen de gestolde limi e t d.o 6 km. loo p te vol br engen . Nu, h2t is oen ~me co s geworden
voor allen ~ zi j hot dan niet z onde r enige moeite.
Als enige domper op do f ees tvreugcLo zo r gden echte r enige mei sje s, die:; nog
steeds niet we ten (of niet will en we ten) hoe hot hoort. Erikelon blev en nl.
zonder onig be richt weg , alhoovr•,Jl hot voor twoo lodon toch ni.:;t moeilijk
gewo o st vvas om ovon cle r odun op to geven, daar zij op hot IJmuiden, stJ.:and
doodgemo ede re erd stonden t e kijken!! Wi j hebben t egen dozo gang van zake n al
enige koren bezwaar gemaakt cm nu is hot uit. mo t de prot!
In do onl ang s gehouden technische vergade ring is b~slo t en om diegono dio zonder
tegenbericht wegbl ijft oen fikse booto t,:; govon. Me n behoeft niot te zeggen,
dat mefi ni et weet wie men moet ~ el l en , want in ons clubblad staan a lle adressen
resp. t elefoonnumme r s 9 z.oda t vcTgissingon u:i. tgosloten zijn. Vie l 9 ik wil hi e r
verdor ni et meer over pra t en:, m:lar jull i e begrijpen nu hopelijk, dat ho t uit
is met deze flamve kul.
Wat betreft het l:omonde seizoe n hebben wij a1 eon voorlopige wedstrijdka londer,
welke als volgt luidt:
zo
za
zo
za
za

20
3
î8
31

7

za 1L]

april
mei
mei
rno i
,j uni
juni
juni
juni
jali
juli
au g .
n,ug o

za 21
za 28
za 5
zo 27
za 16
?'
za -5
za 6 sept"
zo 21 s ept .

E/C/D jougdvvedstrj. jd
1 G jeu gdc omp,Jt i tie
ii./B/c7f5- ,jeugdvvods t:rijd
2o jeugd co mpetitio
C/D jougdvredstri jd
E/C/D j eugdwedstrijd
3o jougdcompotitio
E/,C/D jougdi.vod stri jd
C/D ;io;;gdw<Jdstri jd
J,/B/CD joucdwodstri jd
(<ID
jougdwodstrijd
v.'
Lto ;icmgdcompeti tio
c7D jcmgdwoè.stri jd
Finalo jcrngdcompoti tie

Amsterdam
Zaandam
Zaandam
He iloo
Krommo nio
Kr ommeni e
Amsterdam
Zt<.id-Holland
·14

Ga2rnc •ril ik nogmaals j ulli e aandacht vostigcm op de co mpet iti e-da ta. Meisjes 9
als h ot enigszins ~an. 9 houdt dan deze dagen vrij.
Vfat betreft de overige wodstr i jden graag î 4 dagen van tevor e n opgave bij Truus
v a n Voorst 9 hotzij op do sintelbaan, hetzij tolofonisch.
Ja 5 dat vïas hot toch vvol zo'n bootje, wat ik op mijn hart had. Nog e von on dan
II. Vl ottes.

ONDERLINGE BOSLOOP 30 maart 1969.
J\.f'.e ·:; de l aatste CIOS-·training 9 die we benutten voor eon onde rlinge bosloop en
d i e gehouden word in hot Mi ddon-Duin gobied, namen wij op foestelijke wijze afscheid v~n do wi ntor.
Het l:_ op a l lomaal ~a ls eon- goed gesmeerde ma chi ne, in allo vroe gte hadden Gerard 9
R:ws en Lolke ocm pé1rcourtje uitgcrnot om te ?.ocmen 9 vrijwe l vlak 9 want ach 9
coil hel;.vel :i.~1 ciie 600 of î 000 me t er zou voor do sprintsters toch wo l erg zwaar
zijn on hot was de bedoeling om het leuk te houd.en.
Jr.c.01 .· le·i_d:.'..rg van Lun trainörs verkonden do dive rs e ploegen de d"oor hen te
l o~en a~Ptsnd

en hot spul kon beginnen .

Ge:r3.rd r;8s+,oorcio z.ich boven op ecn1 houvol~ on ovorzag als eo n v e ldheer de start
en do l'inish G/l 2.1 eauvr ging de eerste ploeg v an start, geflankeord door toescilo~wors;
jongo::J.s en me isjes, die hot p a rcours dank zij hGt "jage n " van Hans 9
op hun _·_; lr1fjes uit1iepon.
B~.,~

d.e D-t jGs wds hGt ,Uice 9 d i o mot haar lange benen do zegen voor Petrie 9 die
v o chtjo,s 9 wogkaapto 9 tijd ros:p. 2 .29 .8 on 2.30.4. Claudia smaakte het geno8con Anj a, die als oorste getipt was, to verslaan mot 4 .01 sec. 9 torwijl de
1QO~ ~. A/rl con ochittorendo overwinning vo or José opl eve rde 9 die in prachtige
s·!:ijJ. 11001 ,;emo,kkolijk fj_n i shte in 3.33.7 voor Tinoko 9 die de afstand - overigens
ongot~n ind - in 3.35.- liep.
Lij cle ~i.arnos bleek overduidelijk, dat het huwelijk uithoudingsvermogen kwe;:;kt 9
w&nt zovro l bij do wedstrijd als bij do nieuwel i ngen waren hG t do gehuwde atletes 9
dio c'.o OOT.s to pl aa tsen bezetten. Irene klopte nl. na eon hevig gevoch t vlak voor
do finis~1 _'\.nneko 5 torwi jl bij de dames niouwolingon hot Lo es Stalpcrs was 9 die
mo t eon tevrodon ge:üch t Mieke le No bol (overigens ook gehuwd ) naar do tweede
J;Jlc;c:. ts vorwoos.
~:•.oü1e

N2 ho·c 9 voor velo at l etes toch wol veTmoeiondo würk 9 to og hot helo gezo lschap
naar h e t CIOS 9 vraa r mel} onder do schetterende klanken van Rad io Voronica on oen
nnesjo :'.:'1,isn mo t s panning de uitslag afvre.chtto. Binnen het half uur haddon
Trr:us 9 Kees en lVlevro Smits de zaak rond on kon iedere deelnoo1'lster oon volledig
::..ngovcücl diploma mot a ttentio in ontvangst nemen ( moot werk lui) .
Rest mt j nog onz e trainers, do juryleden 9 do enthousi as t e oud ers on de doelncomsto3:·r; he.,:rtoli jk dank te zeggen voor hun mc~dewo rking/aamvozigho i d .

W.v. Op zee land.
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Uitslagen~

D- rnois .i os - 600 m.
1 A.Munsterr:mn
2 f.v,d.Eom

3 P.d e Clci r
4 M. Hofsti·a
· 5 A. Handgraa f
6 J.v.Dieren
C-moisjos - 600 m.
C.Rc goor
2 A.Smits
3 J.de H0cr
4 J .Gortornakor
5 S.v.d. . Mc y
7 M.v. Nordon
8 I. Madsen
9 A.Hin
1 OA. \li!assonborg
1 rn.v.Opzoo1and
î2.J.Joron
13 M.Handgr aaf
1 4C . Me yorman
15K.v.illlo orn

A/B rneis je s Wedst r.pl.
2. 29 .8 so c .
2.30.4
2.35.2
2.40. 4
3.25.4
3 .38 . -

2 ~ 19

J .Voorrna
2 '11 • S chapo r
3 13.v .C: .Rce
4 C. Moiners
5 G. Visscr
6 D.Post
7 W. Bomhof
8 T.Rijbroek
101.Vissor

1000 m.
3.30.7
3.35.3.36.3 40 .3.50 .3.50.4
3.55.4
4 . 03 .4 .25. 4
0

0-

· [i./B · rno is jes 1houwolingen - 1000 m.
9 Y. Voorma
4 . 05.R
11H,v. Opzoeland
4 .32. -

2. 19 . 8
2.23.2.24. 6

2.24.9
2.24.9

Dames Wod stri jdploc g - 1000 m.
I.v.d . Goot
3 . 36. 2 A.Warnas
3 .3 6 . -

2.25.7
2,31 . 4

2. 3208
2.33.2
2.37.2.37.2
2.40.-

Da1noD l\Ti et1 1nol i ngo n Î

1 1 jaar
9 jaar
8 jaar
10 jaar
10 jaar.

NEDERLANDSB

000

!'.l o

3 39 ,r::;
3 , 42.J
3 57 :2
4 oÎ 2 o (')
4 oî6 o3

3 L oSta,lp<;TS
4 M.le Nobel
5 A.Vlottcs
6 L.v . d . Vosse
7 H. Wi jkhuizen
8 'I'. J ansrna

~uiten

mededinging.
1 Menno v . Hogozand
2 Jan Sjerp Vi ss er
3 Anita Post
4 Iviarjoloin Inok e
5 Paul a v.H oge zand

-

0

0

0

l~ . î9 . 8

IND OORK iil'iJI'IO~NSCHAPFEN

Op 1-2 maart zij n de Nodorlandso Indoorka1api oenschappon gehouden. Ook Atmodes
had 4 moisjos(A) ingeschreven, nl. Andrea - Loos - BaJ ti Gn - Rn0li.e .
Do rosul ta t en van d0ze rne i sj,-;s waren hoopvoJ voo-r ]îPt wodstrijdseizoon . And r ea
wo r d 3e in haar sorie op do 60 m. mot dezelfde tijd als no . 2 - 8 .3 sec.
Baltien en Roolio startton op do 800 m. 9 beiden liopon oon goodo wod s trijd .
Baltien 2.35. - on Roolio 2. 43 , -. Balti cn kwam zondag in do final e en word 6e in
2 .3 9 .- .
Lo os was do succosvols t e atlete: 3e op de 60 m. in 8.2 sec.
2o op da 60 m. horden 9.6 s ec .
2c wat vors pringen 5.14 m.
Drio koor op hot podium Loes on dat in maart!!! Al mo t a l succesvol en hoopgevend.
G.Ka mp .

16

STRANDLOOP AAC
Zondagmorgen 9 9 maart v0rtrokkcm wo rnGt eon grote ploog naar IJmuiden voor de
ja~rlijkse strandloop, 11~ km. Een grote groep dit koor 9 niot alleen dames,
maar nu versterkt mot heron van do zatorrnorgon-training.
Hoewel do eorsto 5 km. soepel gingon 9 · ble0k voor velen do terugtocht vooral de
laat ste kilomotors vrij zwaar to zijn.
Een complime nt van ondorg0tGkcndo aan hot adres van de horcm 9 dio deze strandloop a1lornac11 voortroff•: :;lijk ui tli opon 9 zel_fs alloma11,l binnen do 75 min. 9 limiet 90 min. Al zullen vol cm van U do vo}:gonde dé'tg niet zulke prettige herinnering a11,n hot strand hobbon gohmd als op oen mooie w~ rmo dag.
Maar éón ding kunnen ze ons nooit moor ::tfnornen 9 het vaantje 9 dé:tt nu bij de
moesten thuis een voor:vins t aande plaats innee mt 9 want .::; r zi Jn er me :;r 9 die het
niet ho.Ji.3n dan wel. Wij zi ttcm gelukki g aan cûo positieve kant en hopelijk
blijven daar voorlopig.
G.Karnp.

HTDOOR\i'.lEDSTHIJDEN KENNEMER SPORTHAL
Hoogspringen M.C.
1 J .Keysor
3 A.Bouma
5 J.Gortomaker
7 A.S rnits
K.v.Doorn
J.do Hoor
A.Hin
J.Joron
JIJI.v.Nordcm
C.Rogoor
L.Stouto
LlVladson
E.v.Opzooland
J!_•• v. lii.1nteron
Hoogspringen M.D .
2 A. !/lunst o rrnan
5 NI.Hofstra
1 4M. Timmcrs
16/17 P.dc ClGir
C.Borkkurn
S.v.Rossum
A.Scharroo
R.do Cloir
.A.Lips
A.VorhRgon

1 • 3 5 m.
1.30
1.30
1.25
1 • 10
1 10
1 10
0

0

1.10
1 10
1 10
0

0

1.10
1.10

1.--

19-1 • 20 m.
L 15
1.05
19-0.95
0.95

Oo90
0.90
0.90
0.90

600 m. M. C.

3 C.Regoor

1 .56.- soc.

9 M.v.Nordcn

2.06.2

Finale 60 m. M.C .
2 J.KoyseT
8.5. sec.
(zolfdc tijd als no. 1)
3 A.Srnits
8. 6 sec.
G.Moyn
9.I. MRdsen
9.3
J.do Heer
9.4
J. Gorter.-1Qkor
9.4
A.Bourna
9.4
J.Joren
9.7
K.v.Doorn
9.8
A.Hin
9.6
L.Stoute
9.8
A.v.Lunteren
10.9
E.v.Opzecland
11.60 rn. M.D.
3 A.J\IIunsterrnan

Groep I
P.dc Clair
M.Timmors
M.Hofstra
M.v.d.Bro ek
A.Scharroo
J .Dieren
C.Bakkum
S.v.Rossum
I.Meyn

9.3 sec.

9.7 sec.
10 .1o.3
10.4

10.6
10. 7
10.8

10.9
11. 4

Groep II
AeVerhagen
ho Lips
E.v.d.Woidon
RodO Clair
JoBosman

10o1 sec.

-1o. 4
10.6
11 .-

1î.6

ZO

4 MEI

VOORLOPIGE VJE DSTRIJDJ1.GENDJI.
BCD J:SUGDWETISTRIJD
EDAM

ZO

4 ME I

INSTUIF SEN/JUN A3 WEDSTRIJD

IlEILOO

V!O

7 IvIBI

INSTUIF SEN/JUN AB WEDSTRIJD

AMSTERDAM

ZA 1 0 Iv1"E I

PUPILLE NWEDSTRIJD

ZO 11 IvJEI

lill~TIONil.LE

V!EDSTRIJD

DO 15 MEI

N-H JEUGD

1·./B

ZA 17

l\~I

AIV
ISTERDAM

KAfüIP IOENS CHAPPEN-AMSTERDAM

PUPILLEN'-EDSTRIJD

LMS TERDAM

ZO î 8 NJE I

N- H SENIOREN K.H.MPIOENS CHAPPBN

MI~

SENIClIBNWEDS'I'HIJD

KROi'/ITJ!ENIE

WO 28 VEI

HJS'I'UIFV'J-SDSTH IJD S"2N/JU1if AB

J\.N[ST:BRDAM

zo

SE N IOR:~NCO ~i:.P"J::TITIE

26 T:IEI

JTJtifI

WO 4 JUN:(

INSTUIFWE DSTHlJD SEH/JlJN AB

ZO 8 JTJNI

SE N IOR~ N' EDSTR IJ D

VVO i 1 JUNI

I NSTUIF'W8DSTRIJD $8N/JUN AB

ZO 15 JUNI

AB J T.füGDW8DSTil.IJD

VJO 18 JUNI

I NS TUIFWEDSTR IJD SEN/JU1'J AD

zo

OPFiN

22 JTJtif I

li.MST'~R DAl'IISE

H"8:ILOO

AJ.TS TE HDAI1

ZA,\.NDli.M

KMliPIOc:;J\1SCHl1.PPEN - ANJST-::;;RDAM

wo 25

JTJtifI

N-H- ESTAFE:T'I'E IGl.l'llP Hl 'fäSCIBPP"EN

zo 29

JTJtifI

SENIO RENWJrnS TRIJD

HJU~RLEM

HEILOO

ZA 28/zo 29 JTJJIJI - N-H ]f[E'.LlliCMdP KAlJJPIOENS CHAPPEN - Al'vlS 'rERDAM

ONAAJiJrn<;Ni\fdvî 9 onb0 sch:i,R.fcl on onz edo li jk 9 noornt hGt Va ticé'v-i.ns e wo Jkb lad "üssorvatoro dolla dornonica 11 do doorzichtige jurkun on ando ro du r gol ijlrn vorschijnsolon or, hot gebied van d o nieuwe darno s rnodo .
En het blad v o rvol gtg "De vrouwen schij no n geen prijs moa r te st o lhm op do oigensch11,ppcn9 Vvaélrrncdo zij GOUWOnl ang bokoordon: zachthoid 9 bevallighGid9 Î:loscheido nhoid on ingu togc:nhoid" o
Weos maar l s k,lrn r oud2rvve ts 9 is de ra ad V'ln het blado
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VÄN DE VOORZITSTER.
Red actie-adres ~

JJ o v • d • Vos se

Garenkokersk.34
Ha2,:i. ·lem;
1

j·

Daar ben ik dan weer na afwezigheid van 4t
maand. Ik heb jullie wel in de steek gelaten ,
hè . Maa r mijn medebestuursleden, en daa rbij
sp e ciaal Willemien, hebben mij goed vêrvangon
en mijn bestuursaarid~el op zich genomen. wus r voor mijn hartelijl~e ·dank.
·

!

CJ_ubarts ~
N.A . O.v.d.HoevenWe ge ner Sleeswijk.

.T.f2-J~o~irysen ~

P , Grootveld .;.
1Iee:rns kerltc

~~ Q._C?_trejrnnin g ~

? J 7689 t.no Vo
Penni ng:m .van
:·.;:_TJ'.IODES n
Lei ds evaart 502zw
ile,c:t:.clem.

Alles reilde en zeflde fijn en uit de e erste
wedstrijdr e sultateri blijkt wel, dat voora l d e
jeugd goed h e eft ov erwinterd en de tra iners
goede r e sultaten boeke n me t hun p~pillen :·
.

.

Blij verrast was ik, toen ik voor het eerst
weer op het Pim Mulier Sport park kwam en de
accommoda tie kant en klaa r voor mijn ogen v e:c· ·· ·
rees. Verscheiderie malen hebben we, als lid
van de Sinte lbaancommissie, geb_ogon gezeten
ove r de diverse tekeningen, m_aa;r eind,elijk
zijn de l a ng en fel bege e rde opstallen gereed
ge k omen, een accommodatie waa r we trots op
kun nen zijn e n waa r we met een gerust hart
ga st e n kunnen ontvangen. Er blijven echter
altijd wensen, zoals bijv. een overdekte tribune, al wa s het maar een kleine:---Daar hebben
we meer a a n dan een grote onoverdekte. Immers ,
is de belangstelling voor een bepaalde wedstrijd zo groot; dan kunnen er altijd losse
tribunes worden bijgeplaatst~ Dan is een goedo
v e ~lichting ook nog één van de belangrijkste
punten, een verlichting waarmee we na invallende dui sternis toch nog kunnen doorgaan mo t
de werpnummers.
Op zondag, 18 n.0:i ; vóór de aanvang van de .
Noordhollandse kampioerischappen, werd de ac commodatie officieel geopend.
1

Na een korte toespra8k in de kantine door de Heer S.Heijers, directeur van Sport~on Jeugdzaken, overhandigde deze de sleutel van de
ace ommodatié'. E(an de Heer P. VI. Voskuilon, wethouder van Recreatie en
Persone~lszakeh, die symbolisch de opening verrichtte.
De H~or Hagtil'1:gius, di~ . namens de Gezamenl:i__j.fs~__Haarl_§Jil_§.__e Veren~gingen
overigens zeer deskundig - het wo.ord voerde , >zorgde ' voor een dissomrnt
door -namens de A.V."Haarlem" hèt ~/bel€3'.:Ld inzake do . verpachting der kantine op. ~ogaL felle wijze aari de orde meende te moeten stellen, onnodig_ o.q.Ji:, om()_~i; .men .op 4:o , JCle· j_/no . -Hqut~eg ', 00 i!lai'.:lg~·q;merha,nd wel woet,
dat 1 .~ ~~1.f.·:·. 11H&iaf i;~:iµ''- bgo.E!<'.·1s ·;:> çimd~:t • het _': hûn ni'et go lukt .. is orri van do
kantine · é'eb ' 'd lubge bouw te maken. Een en ander getuigt van een weinig
goede smaak en druist in tegen de regels van de etiquette.
Ria Ineke-de Vos.

HET SECRETARIAAT MELDT:
Nieuwe leden:
.
Rita van Duffelen
Ans Handgraaf
Marie Handgrao.f
Ellen Rijselaar
Corry Karsenbarg

25. 7. 194 9 '
26.1.57
26.4.55
4 • 1 2. 54
·
· 14.1.49 ,

Anja Libbenga
Annette Ligthart
Liesbeth v.d.Linden
Ingrid Robbé
Sylvia Robbé
Anneke Wenselaar

8.1;48
9.9.57
17.5.48
21.7;54
23.2.56
4.12.50

Bedankt als lid:
R.Lagorwaard, A.Jansen, I.Wenning, M.Kroon, C.Mey~rman, L.Plugboer,
L.Hartman, M.~teketee.
Bestuurssamenstelling :
Voorzitster
M.A.Ineke-de Vos, Leendert Meeszstr.38. Tel: 244134
Secretaresse
L.v~d.Vosse, Garenkokerskade }4, Haarlem.
Penningm.esse ~ W.H.v .Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502zW. Tel: 244701
Wedstr.secr.
T.v~Voorst-v.Egmond, Slauerhoffstr. 5' '. Tel: 266628.
Commissaresse
M.Vo1lenga-Hessels, Ohmstraat 13, Haarlem.

·----------TRAININGSPROGRAMMA
Dinsdag-en v:r_i_;i_d_a_g_ay_çrnd op het Pim Mulier__§_.P_ort_p ark~
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp ~an 19 - 21 uur
Nieuwelingcrnploeg o.l.v. Hr. van l1ogezand van 19 - 21 uur.
Jeugdploeg o.l.v~ Hans Vlottes en 'Lolke ván Voorst van 19 - 20.15 uur.
Woensdagavond - Pim Muliersportpark.
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp van 19 - 21 uur
Estafette-j eugd,ploeg o •.1. v. Hans Vlottes van 19 - 20. 15 uur.
2

Woensdagmiddag - Pim Muliersportpark:_
Pupillen van 14.30 - 16.00 uur o.l.v. Baltien v.d.Ree en Tineke Schaper ,

VAN DE

PENNI N GMEESTERESSE~

Pupillen tot 11 jaar f 2,-- per maand (bondscontributie bij inschrijving f 2, 50)
Meisjes t/m 17 jaar f 4 1 per maand (
"
"f 4,50)
Dames v/a 18 jaar
f 5,50 per maand (
"
"f 6,50)
Studerenden
f 4-,_;_ per maand.
(aangenomen.
Contributieverhoging werd op de jaarlijkse Algemene Vergadering met algem.stemmen

Verschillende leden zijn achter met het betalen der contributie. Willen jullie zo goed zijn op de eerstvolgende training deze achterstal-·
lige contributie te voldoen of te storten op onze girorekening 207689
t.n.v. Penning. van 11 Atmodes " , Leidsevaart 502zw, Haarlem. Bij voorbaat
dank.
Porti.
In 'Vë°rband met de hoge portikosten ziJn vlij genoodzaakt de kosten,
verbonden aan het verzenden van de aanmaningen door te berekeneno

OM AAN TE SCHAFFEN:
Atmodesbroekje (kleine maten f 3,25)
f . 4,-Showshirt (alle maten)
f 17,50
Atmodestas
f 14,95
Embleem
f
1'75
A voor op je trainingspak
GRATIS
verkrijgbaar op de training.
Groene trainingspakken, trainingsschoenen, etc. verkrijgbaar met
10% korting bij ~ Nihek Sporting Goods
Rijksstraatweg 86. Tel: 261140.

AAN ONZE DONATEURS.
Wilt U zo goed zijn Uw donatie over het jaar 1969 over te maken
op bovengenoemde girorekening? Door Uw donntie tè gireren, neemt U
~ij veel werk uit handen. Bij voorbaat mijn dank.

~";'-';''""'

W. v. Opzeeland.

glinsterend doelwit.
3

- -··-·

-- ·· ·

PERSONALL1
In april werden er maar li efs-:; dri~ baby's verwacht in de 11 Atmodes 11 famil=i;e. Miriam-Ivotte, doch te:- ~11 _ Wil en Bert van Heiningen, won
de wedloop. Zij zag het levenp _+,î"cht ,_D'R 21 april. Mensen, onze hartelijke gelukwensen met de gc;h-o ort,B van jullie tweede dochter. Nog
twee erbij, en we hebben over ee~/~ár ~f wat een van "Heiningenn-estafetteploeg'
: ~ ..,:.Y J ~
. .. .
. . ." .
-~'.!/'

Haarlem, 25-april
Het if.l een •••• •.
Zijn na.men zijn
De trotse ouders

~

~~) '----~~~--."\, ~/)
* {
lf
·

1969. .
jongen
~~
Jean Michc~~ '\ (
/.\
~ ·
Gerard en Jose~(am ~--B._i~et ~~-~-=-~.J.-

J

---, ....._~--~~:1

Nu, trots kunnen ju-llie z1Jn. Jean Michel is een vrnlk van een baby
en w_oog bij zijn geboort maar liefst 8 pond. Gerard en Josette,
nogmaals heel hartelijk proficiat namens bestuur, trainers en
Atmodinnen. We hopen, dat hij not zo~n sportieve kerel wordt als
zijn vader ! ! !
Gerard en Ans Honkoop-Pennarts verwelkomden op 28 april hun eersteling. Ook voor dit gloednieuwe oüderpà.ar-van 3.lle bekende groen/
witters onze ~elgemeende felicitaties!!!
Nana, die b~j haar geboorte slechts 4 pond woog, is reeds 2 p6nd
aangekomen , e_n uit de couveuse. Ook met Ans §Lat het nu prima, al zal
het nog wel enige tijd duren voor ze volledig hersteld is. Ans, zo
gauw je weer wat drukte kan hebben, komen we je dochter bewonderen.
B~dankje:
.
.
Tilämens Gerard en Joset·te, heel hartelijk dank voor de bloemen en
de leuke praktische cadeaux, die ze ter g~legenheid van de geboorte
van hun zoon mochten ontvangen~ Josette was bijzonder gecharmeerd
van het beeldige babybroekje, de attentie van de wedstrijdploeg.

U KOMT TOCH OOK?????
UITNODIGING AAN DE OUDERS VAN ONZE LEDEN
Mogen wij U uitnodigen om eens te komen kij~en uaar de verrichtingen
van de diverse ploegen? Voorheen was dat niet mogeii-jk, aangezien
onze trainingen zo druk bezocht worden, dat 8r prakti~óh geen ruimte overb'li jft voor toeschouwers, maar na we echter de beschikking

4

is~

W.v.Opzeeland •

~

.

i

~

\ f :r~~(::,~:{/:;:;:;::''~,,7,,>~".""
11

GEVRAAGD

Zaterdag, 3 mei ,
Competitie C/D jeugd. C-t:jes e en e e rste, Dtjes een twoede plaats.
Jammer g e noeg heb ik die wedstrijd gemist, moet een groot feest g e-·
weest zijn. Proficia t, Hans en Lolke, proficiat meisjes, houden zol !
NOORDHOLLANDSÊ J EUGDKAMPIOENSCHAPPEN, zond~_u_ mei
Wat heb ik genoten. Zeven keer besteeg een groen/witter het platfoTT
om het ere metaal in ontva ngst te nemen, terwijl er diverse vierde o ~
vijfde plaa tsen wa ren 9 die er niet om logen. Allemaal gefelicite e rdo
het was verdiend, wa nt er is door jullie hard getraind.
A/B.!.CQ1'1PETITIE
Technisch moesten we menig ve e rtje laten. De loopnummers ec h te::- wa- ·
ren h a rtverw a r mend. Voor mij h e t hoogtepunt, de 600 m. van Jos~ e n
Gebke. De A.W. v a n 22 mei schrijft erover~ "gerenommeerde damesver-·
enigingen als Atmodes en Sa gitt a bleken eveneens over sterke jeug{
te beschikken 11 •
Zondag 9 18 mei
Officiële openstelling van d e k a ntine en gebouwen. Ik had gehoopJc 1
dat er i e ts bijzonders zou g e beur en, zo in de tr a nt van, hele horde
jongeren bezetten de k a ntine en .de kle e dka mers, maa r nee hoor, a ll e0
ging heel rustig en stijlvol. Een a a ntal genodigden werden ontvangG n
in de kantine, waar ze op cha rma nte wijze door Jos~, Danny en Anja
voorzien werden van koffie en gebak en lekk ernijen, waarna diverse
sprekers het woord voerden en daa rna rondgeleid werden ter bezichtiging van de gebouwen.
Jammer was het, dat de klok, aangeboden door de Gezamenlijke Haarle~
se Atletiekverenigingen, symbolisch moest worden aangeboden als ge ~
volg van de lange leveringstijd. Doch nog even geduld, eerdaa~s
kunnen we a llemaal zien hoe laa t het is.
NOORDHOLLANDSE KAJ\fPIOENSCHAPPEN, 18 mei
Deelname Atmodes: a lleen Dina! Triest, zeer triest.
TOT SLOT
Zo maar een tra ining op een gure avond in mei. Wat ziJn we blij met
die ruime, geriefelijke en verwa rmde kleedkamers. Wat een genot,
dat gezellig, gemeubileerde vertrek tussen de kleedkamers in, waar
bestuur, trainers en leden elkaar vinden voor een gesprekje.

5

Wil van Opzeeland.

IN DE "HIPPE" HOEK
VREDE?
Op het grauw van de straat
grijnst jouw spiegelbeeld me tegen
om me heen flarden van muziek
en mensen die spreken over liefde

we zien elknar in spiegels .
die beslagen de realiteit v ~i d oezelon
soms springt er zo'n spiegefl
en dan wordt iedereen ge sc,h okt
door de wa~. r hei d die er n.dh t. Pr school
en men brult om liefde
'
en het tot elkaar ko men in vr ede
8ls ~e nu bij me was
.
gaf ik je alles wat ik be~ á t
verlore n jeugd, verloren dro men
in hot grnuw v an de straat
herken ik mezelf als degeen
die ik geworden ben. -......,
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~ens een dame

~~ie w~rkte al jaren. in de nieuwbouw
~v~.t~~~ ~~j~~ ~~~ 1 1f~~~kg
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hij lui is en ik c.an 't werk wou!

/
,.,.

F.d.R.

--------

EEN ~lT_N.JGE ~-QH_EB S E .l_AJL_DVQQKt§_};__jjJ_~cç_ll)_l\_1!])]11I))DAG

Brommer pak~, rijden, op slot zetten, lopen zand iil je hao.r,
zitten, omkleden, zi.tten. 11 ~1Ic:i.mmie mag ik ee::n ijsje? 11 Zand in
je haar, probe re n te slapen, zwe mmen, zand i~ j e haar, zon nen,
verbranden, za nd in jG haa r. "Bei uns in der Heimat", hè joh,
ik zag een kwal 11 , Mefrau, mag ik lîle ba l terug? Zs.nd in je ha::i.r 7
ijsje likken. 11 \ivaar is mijn broe k? 11 11 Zullen we zwemmen? n
wwe hebben toch Veronica? " Znnd in je haarn. 11 Ah, kijk se soenen.
Nog eens zwemmen, overa l verbrand, zand in je haar, rood, pijnlijk, branderig, misselijk. "Abe:r bei uns in der Heimo.t 11 • Een
broodje kaas, zan d in je haa r, 5 uur naar huis, brommer pakken,
rijden, in de schuur, in het bad, zand in het bad.
Ingezonden door BQltion.
6

Het leven is een traan
Het is er ineens, het heeft een smaak
het rolt langzaam verder en valt
onherroepelijk uiteen.
Een
een
een
een
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proefwerk is
spel
eenzaamheid
vertrouwen op jezelf.

~· ~

~J%j,J
~:1

11:

J,!

~Il

·if

~\,~.!

D

Een slechte gewoonte heb je zo te pakken; een goede m et j~
moeizaam veroveren.
~/
Waarom moet er altijd nog net 66n nachtvonstje komen . ls
ik mijn azalea's in de tuin heb geplant?
\

lJ J

)
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Vroeger bewaarde men elke kleinigheid. Nu is men niet o ~ '\
zuinig meer. Maar is de wereld er daardoor slechter aan to'î?

Tv\ffiE GEKKE KLEINE NIEUWTJES
Bij een echtscheidingsprocedure in Amerika werd er bitter govoch ·~ c
om do voogdij van ••• de poes. Meneer won, maar mevrouw kreeg
pe~missie om het lieve dier regelmatig te komen opzoeken.
En dan in Engeland. Daar pl~.atste een gescheiden vrouw, dertig
jaar oud en met vier kinders, een advertentie voor een echtgenoot. Ze kreeg er meer dan 250 antwoordon op. Bij die brieven
was er ook een van een vrouwspersoon, die verzocht om "brj_even
die U over hebt."

NIKS
Stukje conversatie met een een van de jongeren (lang haar,
gebloemde blouse, kettingen om de nek, maar ik geloof toch
dat het een jongen was), die ging meedoen aan de demonstratie tegen het eindexamen in het Vondelpark~ "Waarom ben je
tegen het eindexamen?"
"Omdat je op een zelfde moment allemaal idiote dingen moet
weten waar je toch niks aan hebt".
"Bijvoorbeeld?"
0 Als
je scheikunde gaat studeren, heb je niks aan Engels".
"Ja, maar Engels hoort toch bij je algemene ontwikkeling?"
"Wat heb je nou aan algemene ontwikkeling? Niks!"

7

MIJN ZEEREIS PER MoSo "STRAAT ACCRA" (SLOT)
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:!1nE=v~~~1!~ :::rn~~u~~~t d~~~eWi j waren in Australië gebleven en
voeren naar Auckland, dat ligt op
het noordelijke eiland van Nieuw. Zeeland en behoort tot de Pacificeilanden.

~-- ·-.-~

: \'iy

..

·-- '/ ~Jt;~
!

~(Qr;J~~

r_A ,'

. ./[1. ~~~Y
.11

1

We lagen goed en wel binnen, of er
kwam weer een televisieploeg aan

(}·· ~_Á.\

.'01JU

v~~e

~:~~e~'vo;~g~~t~~a~e~c~~~~r~p t~aar

1 . t.'!0-v~rengen. We werden echte t.v. ster(~-?_j-; · r~n, de ui tzei:ding heb ik echter
~-iet kunnen zien, omdat we gasten
· ~ kregen.

c-·î

In de omgevil'g
haven waren veel moerasachtige gronden, waar
enorm veel p iing se een te zitten. Onze hoofdwerktuigkundige en
eerste stuurm·n togen er 's-avonds laat met lantaarn en drietand op
uit om deze vis te vangen, want ik had beloofd dan stoofaal te maken.
Bij de gedachte aan deze lekkernij kwam het water al in mijn mond.
Ik zag de niet al te dikke malse aaltjes al voor me. Vol trots lioten ze mij de volgende dag hun V8ngst zien. Een emmer vol met aal,
zo dik als kinderarmen, het leken wel slangen. En ik moest mijn belofte inlossen en stoofaal klaarmaken. De liefhebbers verheugden zich
er al op, hoewel mijn trek al zakte. Het schoonmaken en in stukken
hakken liet ik aan onze kok over, want van die dikke levende glibberdingen gril ik. De stugge vel afhalen was een enorme klus en toen ze
in de pan lagen te koken met alle ingrediëntenj die crin horen, vond
ik het niet zo lekker ruiken als thuis. De chef-kok zou, als ze gaar
waren, het sausje afmaken en toen zo later op tafel stonden, moest
ik er wel van eten, ondanks dat ze niet gaar waren en modderig smaakten. Ook de Hoofdwtk. at er moedig van, hij had ze tenslotte gevangen, doch de stuurman liet de schaal langs gaan met de mededeling,
dat hij er nooit een liefhebber van stoofaal was geweest. Van de
overige officieren was er een enkeling, die 11 mijn 11 stoofaal probeerde,
maar aan de onderling verwisselde blikken zag ik wel, dat ze het geen
gerecht vonden uit de Franse keuken. Mijn eergevoel kreeg een gevoelige deuk, maar toen ik later hoorde 9 dat we deze 11 slangen" eerst
nog een paar dagen hadden moeten laten zwemmen in schoon water, omdat ze anders niet te eten zijn, kwam het weer een beetje bij.
De haven van Auckland was een prachtige natuurlijke baai en vooral
in het weokond werd er veel aan watersport 9 nl. zeilen gedaan. Ook
zagen we steeds een klein watervliegtuig mot grote snelheid door en
over het water scheren, voor een 10 minuten durende vlucht. Zullen
we het ook eens proberen, zei mijn man en daar gingen we. Het was
fantastisch, een vicrpersoons vliegtuigje, ramen aan beide zijden
open na opgestegen te zijn en maa r luchtfoto's en dia's maken. Het
was heerlijk, veel te vlug stonden we weer aan de grond.
8
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Na een week Auckland vertrokken we weer naar Australië en deden de
havens Brisbane 9 Sydney, Melbourne en Fremarble aan, waar we buiten
de gewone lading ook nog 150 schapen, 150 bokken en 10 racepaarden als
deklading naar Afrika te verschepen kregen. We ha<ID.en, hoewel het najaar was en het behoorlijk tekeer kan gaan op het traject AustraliëAfrika, fantastisch weer op de oversteek. Eerst deden we nog Mauritsius
aan, een tropisch eiland in de Indische Oceaan, met een exotische
sfeèr en wordt grotendeels bevolkt door Temps. Dit zijn Indiërs • .
Vroeger was het Frans, daarna 150 jaar Engels en sindskort zelfstandig, doch er wordt nog steeds Frans gesproken. We maakten een autotour over dit eiland en aten in een zeer sfeervol hotel, dat uitkeek
op het koraalachtige strand met tropische plantengroei en een prachtige blauwe zee. Jammer, dat er later een tropische regenbui kwam
en daardoor de mogelijkheid om foto 1 s te nemen van o.a. de openbare
wasplaatsen, waar men vrouwen en kinderen in kleurige sari's bezig
zag aan hun was. Ik heb genoten van dit eiland en wij lagen er veel
te kort naar mijn zin.
Via East London en Port Elisabeth kwamen we weer in Durban, vanwaar
ik naar huis vloog. De koek was op en het werd hoog tijd om weer
mijn moederlijke-huishoudelijke en Atmodes-plichten op me te nemen,
hetgeen echt niet meeviel na zo'n reis van 4t maand.
Ria InekeT

HET WOORD IS AAN •••...•
Robert Lyndg
Het is merkwaardig hoeveel tijd, moeite en
geld een mens er voor over heeft om iets voor
niets te krijgen.

INGEKm.'IEN

S~UK

UIT HEERDE

Baltien van de Ree, die jullie allemaal wel zullen kennen, heeft
ondergetkende, gevraagd een stuk voor Uw clubblad te schrijven.

mij~

Baltien heeft in de paasvakantie een bezoek aan onze vereniging A.V.
"De Gemzen" gebracht en bij ons getraind. Lao..t ik me eerst even
voorstellen. Mijn naam is Jan van Dieren, 16 ja0,r, dus 2e jaars Bjunior. Ik zit nog op school, nl. op het Lyceum in Heerde. Heerde
is onze woonplaats en ligt tussen Apeldoorn en Zwolle (dit voor
degenen, die het niet wisten).
De Gemzen is een vereniging, die bep0,ald niet groot is. Het telt ca.
70 leden. Het is een vereniging voor heren en dames. Dat het zo
"weinig" leden telt is ook niet zo verwonderlijk. De atletiek in
het oosten en ook in onze streek is zeer onpopulair~ dit in tegenstelling tot het westen.
9

Onze vereniging werd 20 jaar geleden opgericht. Dit jaar is dus een
jubileumjaar. De accommodatie is bij ons ook zeer slecht te noemen.
Baanwedstrijden kunnen we niet organiseren. De vereniging heeft niet
zulke sterren als Atmodes, maar misschien kent U onze lange afstandlopers wel, o.a. A.Leurink en G.Jonas. Wij hebben geen sprinters,
geen dames en geen mensen voor de technische nummers. Bij de jeugd,
die hot grootste aantal leden kent, is er genoeg talent te vinden en
dit zal dit seizoen op de baan ook wol tot uiting komen. Ikzelf ben
een midden-lange e~ lange afstand loper. Er wordt twee maal op de
baan getraind in de week en 1 maal in de bossen. Ik zelf ga nog ~ el
vaker in de week de bossen in. Ik zit nu 3 jaar op de atletiekvereniging en ik geloof, dat dit ook wel de sport is, die ik mijn hele leven
zal beoefenen. Na mijn HBS-diploma hoop ik ook in de sport verder te
gaan studer , -- n hard te trainen om goede resultaten te bereiken.
Verdor hoo.p ik, "at het Atmodes dit jaar goed zal gaan, vooral ook
in de con.1pet ·tie n dat we nog eens wat van Atmodes zullen horen.
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Op die ene hete dag in mei, die wo

~~~~d
v!~b~~~~ ~~~~~~~e;~t, ~~e~~Î~
te tra cteren op een wandeling van

het Bloemendo.alse strand naar Zandvoort en per bus huiswaa rts te keren. Aldus geschiedde. De zon schitterde op het altijd in beweging zijnde blauwe wo.ter, de wit gekuifde
golven, die af en toe aa nrolden,
spatten uiteen tegen mijn kuiten,
honderden drupp els o.chterlo.tond, het
was zalig! ! !

Vo or ik het wist, - .sik in Zandvoort, waar ik even stopte om miJn
schoene~ ae.n te ;(re en. Dat ha d ik gedacht! Alleen mijn rechterschoen
bengelf/e arm m;V5n to. , de li kor was spoorloos. En waa r ik keek, geen
sc~oe~alleo q{_een wr·~ ~ ele~ce rn~~senzee. Een blik ~n mijn portemonnaie !eerde m1J, dat m Jn f1nanc1elo toestand van dien aard was, dat
ik niet eens een paar slippertjes kon kopen, dus •••
Met een schuldig gevoel zette ik de overgebleven schoen in het helmgras en no.n "het rit ao.n" op blote v oeten uitero.Ctrd. Mensen-. mensen 9
wo.t viel do.t tegen, het leek wel op de grond bezaa id lo.g net allerlei scherpe voorwerpen, waar ik toeva llig net bovenop moest gaan staan.
Strompelend bereikte ik het busstation en met de ooed der wanhoop hees
ik me de treeplank op, waar de cho.uffeur me bars toeriepg 11 Zo mag U
de bus niet in". En op mijn vraag, "wnarorn niet ? 11 , antwoordde hij,
"vanwege de penetrante geur!" Nou vr r:ag ik je, vnnwege de penetrante
geur 9 waar ho.alt hij het vandaan! Net toon ik woedend uit wou vallen,
dat ik zo juist uit zee kwam en er geen sprake kon zijn v a n penetrante geuren, zag ik, dat zijn bestraffende blik gericht wo.s op het zakje
patatten, dat ik onderweg gekocht had omIIijn eeuwige honger te stillen.
10

Met een "neem :C18 niet kwalijk", liet ik me van de treeplank zakken,
aangestaard door eon hele rij geroosterde mensjens, die ik hoorde
denken "weer zo'n excentriekeling". Op een bank in de zon verorberde ik, met sr,mak de zo met minachting bejegende ''fri ten", onderwijl
proberend het onderste deel van mijn benen aan het oog te onttrekken,
wat natuurlijk niet lukte, want maat 39 met pijn kun je zo maar niet
wegmoffelen.
Affijn, aldus gesterkt~ meldde ik m1Jn ten tweede male bij onze chauffeur, die somber vroeg~ "heeft het gesmaakt, mevrouw?" Dan de hele
bus door, waarvan de vloer wel een spijkerbed leek. Toen was het
meeste leed geleden, want van de bushalte af was het nog maar 200 m.
Vooruit, kop op, borst vooruit, buik in. Ach, de bedoeling was wel
goed, maar iedere keer als ik op een steentje trapte, trok ik met een
gilletje het been op, zodat het voor de voorbijgangers geleken moet
hebben, of ik aan het trainen was.
Eindelijk, eindelijk kon ik de sleutel in het slot steken, mijn martelgang was ten einde!!!
En terwijl ik mijn pijnlijke onderdanen overgaf aan de genietingen
van een bruisend voetbad (het lijkt de STER wel), mijmerde ik ~ "wat
een geluk, dat ik geen "HIPPIE" ben. 11
Een

11

hippert".

VAN HET WEDSTRIJDFRONT

10 Beste Nederlandse prestaties 1968.
Dames
Vers ringen (6.32 m.)
18 20 L.Visser

5.54 m.

1969 - 5.59 m.

Hoogs12ringen ( 1 • 71 m.)
16/19 M. Muller

1.55

1969

s12eerwerpeq (48.38 m.)
2 G.Versterre-v.Zelm

46.74 m.

Meis,jes A.
100 m. ( 12. - sec.)
10/17 L.Visser

12.6 sec.

-

1 • 4 5 m.

1969 - 12.7 sec.

80 m. horden ( 11 . 7 sec.)
23/26 L.Visser
12.9 sec.

1969

-

12.3 sec.

Versprin&en (5.84)
4/5 L.Visser
19 D.Kamphuis

5.54 m.
5.15 m.

1969
1969

-

5.59 m.
5. 12 m.

Discuswer en
'.?2 23 O.Veldt

30.- :rp..

1969

-

32.04 m.
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Hieronder volgen nog enkele punten, indien je aan wedstrijden wenst
decü te nemen g
1. Denk er aan, als je aan wedstrijden wilt deelnemen, dan moet je
gekeurd worden.
2. Er is van verscheidene· organisatoren, etc. bericht ontvangen, dat
er beslist geen na-inschrijvingen voor wedstrijden meer geaccepteerd zullen worden.
3. Het is beslist noodzakelijk gelijktijdig met de inschrijving het
startgeld te voldoen.
4. Als je achter bent met startgeld van een wedstrijd, word je niet
ingeschreven voor een andere wedstrijd, totdat je betaald hebt.
5. Kom toch vooral in clubcostuum.

KLASSE-INDELING BIJ DE J EUGD.
Meisjes-A geboren in 1951
Meisjes-B geboren in 1953

A - B
100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
hoogspringen
verspringen
discuswerpen
speerwerpen
kogelstoten
vijfkamp

14 juni
15 juni
18 juni
21 juni
22 juni
22 juni
25 juni
28 juni
29 juni
28/29 juni
5 juli
9 juli

12. 4
26.61.2.20.1.48
5.30
36.-35.-11 • 50
3800

Meisjes-C geboren in 1955
Me isjes-D geboren in 1957

1952
1954

KLASSE-INDELING BIJ DE DAMES
B - C
C - D

13.-

13.6

27 .2
64.2.27 .1.42

29.67 .2.35.1 • 32
4.70
28.-27 .-9.50
3200

5.-32.--

31.-10.50
3500

BCD jeugdwedstrijd
Heiloo
AB Jeugdwedstrijd
Haarlem
Instuifwedstrijd Sen/Jun ATB Zaandam
3e Competitiewedstrijd C/D jeugd
2e Competitiewedstrijd A/B jeugd - Amsterdam
Open Amsterdamse kampioenschappen
Noordhollandse estafette kampioenschappen - Haarlem
BCD jeugdwedstrijd
Krommenie
Seniorenwedstrijd
Heiloo
N.H.Meerkamp kampioenschappen Amsterdam
C/D jeugdwedstrijd
Haarlem
Instuifwedstrijd Sen/Jun. AB
Amsterdam
12

1956
1958.

16
20
23
27
30
24

juli
juli
juli
juli
juli
aug.

Instuifwedstrijd Sen/Jun. AB
Seniorenwedstrijd
Instuifwedstrijd Sen/Jun AB
ABCD jeugdwedstrijd
Instuifwedstrijd Se~/Jun AB
2e Competitie senioren

Heiloo
Amsterdam
Zaandam
Krommenie
Amsterdam
Leiden

30 APRIL - AMSTERDAM
Met ziJn vieren + Mijnheer Post, Donnie en Rikkie gingen we naar
Elzenhagen in Amsterdam-Noord. Het was een beetje rommelig, maar
wel een leuke wedstrijd. De prestaties werden ongunstig beïnvloed
door een tegenwind, pal in het gezicht.
Ui tsl~,g_e_n
Versprir~ Meis;j es-A
100 m. Meisjes A
7 B.v.d.Ree
B.v.d.Ree
4.50 m.
14.6 sec.
9 C .Meiners
Y.Voorma
15.4
4.37
18Y.Voorma
3.50
Meis;ies-B 100 m.
José werd derde in de finale in 14.5 sec., nadat ze in de serie al
13.9 had gelopen.
Bal tien.

3 MEI JEUGDCOMPE_T_I_T_IE_]-1_E_:ê_EVERIHJK
Nieuwe clubrecords 4 x 80m. M.C. - Annemieke en Joan hoogspringen en Claudia Regoor 600 m.
·- --- - - -·- ·- - - - - Met de gedachte, dat de eerste klap een daalder waard is, gingen we
opgewekt naar Beverwijk, waar inmiddels door de fijne medewerking
van diverse ouders (mamens het bestuur nog hartelijk dank) de meesten van ons al aanwezig waren. Hierdoor was het mogelijk om de ploegen rustig voor te bereiden op de komende strijd.
De strijd begon direct met de estafettes, waarin we al meteen goed
vooT ' de dag kwamen met twee serie overwinningen, welke na afloop
der nummers) zowel bij de D-als C-meisjes de beste tijden bleken
te zijn. Voor de C-meisjes noteerden we zelfs een nieuw clubrecord,
nl. 31.8 sec, de D-meisjes kwamen tot 35.3 sec. Wel, met zo'n goed
begin zit de stemming er meestal wel meteen in en dit kwam wel tot
uiting in de series 60 m. Het ging fantastisch, bijna alle serie
overwinningen waren voor ons.
Bij de C-meisjcs kwamen nog dubbele overwinningen voor op de nummers kogelstoten en hoogspringen. Vooral het hoogspringen bracht
ons verrassingen. Joan Keizer en Annemieke Bouma presteerden het
om beiden met îo40 m. een nieuw clubrecord te vestigen. Proficiat,
meisjes.
13

Bij de ])-meisjes zorgde àe zeer verbeten vechtende Marijke Hofstra
nog een verrassing, om een gedeelde 1e plaats voor zich op te
eisen met 1.25 m. Alice kwam tot 1.20, wat ons iets tegenviel. J)e
600 m. werd op imponerende wijze gewonnen door Claudia Regoor in
de nieuwe clubrecord tijd van 1.50.4. Met de goede steun van Margreet en Anneke kwamen we tot een zeer goed punten totaal op dit nurp.mer. Het kogelstoten bij de TI-meisjes was echter ronduit slecht
te noemen en wij zullen hier dan ook gezamenl ijk nog wel het een en
ander aan moeten doen. Tot slot wil ik nog vermelden de goede vertesprong van Anja Smits, welke met haar laatste sprong tot 4.74 m.
kwam. Je ziet Anja, als je blijft vechten (vooral geconcentreerd),
dan kom je heus wel tot goede prestaties.

voo~

Al met al was het een fijne middag met mooi weer en voor het eerst
zelfs met een echt supporters legioen op de tribune. Ik wil dan
ook besluiten om ied ereen die gekomen is, namens de meisjes en de
beide trainers hartelijk dank te zeggen voor hun enthousiaste medewerking aan deze fijne sportmiddag.
H.Vlottes.
Uj_ tslagen;
TI-meis_ios
4 x 60 m. Atmodes
60 m.
A.Munsterman
P.v.d.Eom
P.de Cleir

35.3 sec.

C-meisjes
Atmodes

31.8 sec.

8.6 sec.
9.3
9.3

J.Keizer
G.Meyn
I.Madsen

8.4 sec.
8.6
8.7

Vers2ringen
M.Hofstra
H.Lips

3.64 m8
3.35

A.Smits
T.v.d.Straat

4. 74 m.
3.95

1 • 25 m.

J.Keizer
A.Bouma

1.40 m.
1.40

G.Meyn
A.Smits

11 • 88 m.
10.94

600m8
C.Regoor
M.v.Norden
A. Wassenberg

1 . 50. 4
1.55.7
2.06.5

î Atmodes
2 ATIA-1
3 DEM--1

9404 pnt
8673 pnt
8462 pnt.

Hoogspri_gg_~_g

M.Hofstra
A.Munsterman

1 20
0

~oge_lstotel'l:_

P.de Cleir
C.Bakkum
~

1

Atmodos

2 DEM-1

3 Holland-1

7~84

m.

4. 87
6445 pnt.
6335 pnt.
5480 pnt.

---------4 MEI
Tiiscuswe_rpen
1 C.Veldt
2 T.v.Voorst

---UTRECHT
- -- 200 m. D
d'. L.Visse:r-

29.32 m.
28.66

3 A.Regoor
14

28.5 sec.
28.8

800 m.D
2 I.v.d.Goot
3 T.Schaper
5 B.v.d.Ree
8 C. Meiners

2.32.5
2.34.7
2.38.2
2.40.-

Vers12ringen M.B.
1 D.Post
2 G.Visser
4 J.Voorma
7 A.Algra

200 m. v
G-.Moer-beek

28.9 sec.

1 D.Post

""I

Verspringen c
L.Visser 1e
G.Moerbeek 3e

4.76 m.
4.62
4.44
4.04

100 m.M.B.

5.15 m.
4.81

2 G.Vissor
~ ,J. Voorma

12.7 sec.
12.9
13.1

HoogsEringen M.A.
H.v.Opzoeland
Y.Voorma

1. --

1. 15 m.

100m. M.A.
2 L.Visser 12.8 soc. (zelfde tijd als no. 1 - serie 12.7 sec.
5 A.Regoor 13.2
serie 13.1 sec.
H.v.Opzoeland 14.9 sec.

De ze wedstrijd is voor onze ploeg leuk verlopen. De onderlinge sfeer
en strijd lust was van dien aard, dat er vele goede prestaties uit de
bus kwamen. -We zullen elk nummer eens afzonderlijk bekijken.
80 m. horden : Loes bleef slechts 0,1 sec. boven haar perssonlijk
record en liep 13.- sec. (1e). Andrea maakte
759 pnt ·
15.9 (9) en dit word gehonoreerd met
474
100 m. B

Danny J:iBt 13.1 noteren, werd hiermede 2e
terwijl Arda met 14.6 7/8 werd

100 m.A

Loes kreeg voor haar 13.- (gedeelde 1e plaats)
740
en Andrea liet de klbkken op 13.6 stilstaan (6/7) 632

600 m. B

Twee debutanten die het zeer goed deden. José
werd 2e in de mooie tijd v an 1. 46.2
t erwijl Gebke met 1.51.9 4e werd

800 m. A

•

Tineke en Roelie aan de start. Voor Tineke een
prima 2.35.1 en een äerde plaats
Róelie liep moedig na haa r vootoperatie naar
2.45.4 (5e)

721
473

749
720
720
616

Verspringen : Donny 2e achter Rietje Valkenberg met 5.02 !
Voor Gebke de 5e plaats mot eon goede 4.87

757
719

Hoogspringen ~

Baltien bracht met haar 1.35 de 4/5e plaats in,
terwijl José onverwacht de 1.30 haalde (6/9)

660
597

Speerwerpen:

Onze Jos werd 4e maar bleef onder haar kunnen.
Haar 26.12 bracht op
Met Ingrid wilde het helemaal niet lukken, zij
werd 9e met 17.52 m.
15

599
403

Kogelstoten: Baltien
8.64 en
Jos had
stoten,
8.-- m.

nam de kogel en stootte naar een keurige
bezette de 2/3 plaats
haar dag niet, want met twee ongeldige
kwam ze niet verder dan de 6e plaats met

608 pnt
556

Discuswerpen:Tineke overtrof met 24.50 m. zichzelf, werd 6e
526
terwijl Ingrid, die de training ervoor nog ca.
26 m. wierp nu niet verder kwam dan de 11e plaats
met 16.96 m. Komt er op wedstrijden ook nog wel
uit hoor, Ingrid
322
4 x 100 m.

Onze reserveploeg zorgde a l voor het safe gevoel door
hun serie te winnen in 54.3 sec. Onze 1e ploeg
kon daardoor alles op alles zetten en a l rammelde
enkele wissels nog wel, een gedeel~e eerste plaats
met DEM in 51.9 sec. kvmm eruit
1489
Totaal
13.661 pnt.

---=----

Dit aantal punten betekende een tweede plaats achter DEM met 14.525,
Sagitta werd 3e, ADA 4e en Zaanland 5e. Het puntenaantal is echter
nog niet gecorrigeerd door de camp.leiding, dus kunnen er nog wel
kleine wijzingen in komen.
Na de eerste competitie is de gecorrigeerde stand als volgt:
Sparta, Den Haag
DEM, Beverwijk
Spartaan, Lisse
Oly~pia '48, Den Haag
Atmodes, Haarlem
AVR, Rotterdam

14.981 pnt.
14.525 pnt.
14.282
13.719
13.661
13.640

Sagitta, Amsterdam
Thor, Roosendaal
Sprint, Br0da
ADA, Amsterdam
Zaanland, Zaandam

13.637
12.674
12.628
11 • 226
9.321

Zoals hi~ruit blijkt, is
de concurrentie van de 4e
t/m 7e plaats zeer groot.
We hebben nog twee wedstrijden voor de boeg. We
zullen alles op alles moeten zetten bij de eerste
zes te blijvon 9 om mee te
mogen strijden om de landstitel. Meiskes, dit betekent regelmatig trainen
en veelvuldig aan wedstrijden meedoen. Veel succes.
Ria Ineke.

Daar gingen de Heer Post en ondergetekende met volgestuwde wagens op
naar OokmEJer, waar de meesten met glundertoeten vandaan kwarnen. Zeven
maal mocht een Atmodin het ereschavot betreden. Loes driemaal, Gebke
tweemaal, Danny en Jos~ eenmaal, Fantastisch!
Verspringen A
2 L.Visser
6 T.Schaper
C.Meiners

5.58 NPR windvoordeel
5.05 !I
!!
4.70 il
"
16

Verspringen B
2 G.Visser 4.90 NPR
7 D.Post
4.66
8 A.Algra 4.64

800 m.A
4 T.Schaper
7 R.vhjnoogst
13C.Meiners
11B.v.d.Ree

2.320- Keurig NPR
2.35.4 Eveneens prima
2.48.2.44.1

Kogelstoten A
J.Mooijen

8.54

SEeerwerpen A
5 J.Mooijen
B.v.d.Ree

100 m.A.
2 L.Visser
A.Regoor

13.- (serie 12.8)
13.4

80 m.horden A
1 L.Visser
6 A.Regoor

12.3 NPR
14 . 1

100 m.B.
2 D.Post
4 G.Visser

13.- (serie 12.8)
ll
13.1
13.-

29.64 Dat begint
erop te lijken.
26.66

60 m. horden B
10.3 Heel
3 G.Visser
D.Post
10.3 onze
4
ten.
dat Geb st ruikelde, want
dik één.

goed van
debutanJammer,
ze lag

--------18 MEI NOORDHOLLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN-H'LEM
Dina Kamphuisg 200 m. B 5e in 27.6 sec. en ver B 4e met 5 1 2 m.
0

-------26 MEI - KROMMENIE
100 m. M.B.
2 D.Post-3 G.Visser
J.Voorma
w.Bomhof

c

12.7 sec.
12.8
13.4
13.5

Hoogs2ringen M.B.
G.Visser
1. 35 m.
J.Voorma
1.35
D.Post
1 • 25

2.38.2.50.-

100 m. D
A.Regoor
B.v.d.Ree
.llLRijbroek

13.3 sec.
13.8
14.2

100 m. c.
1 D.Kamphuis

12.7 sec.

Hoogs2ringen D
B.v.d.Ree

1.40 m.

Verspringen c
1 D.Kamphuis

5.05 rn •

Speerwerpen
1 J.Mooijen

8.04 m.

Discuswer2en
1 C.Veldt
2 A.Vlottes
3 T.v.Voorst

800 m. D
2 I.v.d.Goot
4 R.Wijnoogst

Kogelstoten
J.Mooijen

c

29 MEI INSTUIFWEDSTRIJD - AMSTERDAM
D.Post g 100 m. - 12.9 sec. en verspringen 4.85 m.
17

c
27.22 rn"

c

29 .10 m.
28.76
27.87

8 JUNI DJRIE DISTR ICTENONTMOETING - DEN HAAG
Greet Versterre en Lo es Visser zijn opgesteld in de Noordhollandse
ploeg op resp. speerwerpen en verspringen. Wij wensen jullie een
prettige en succesvolle wedstrijd toe.

PUPILLENHOEK
Hier dan weer jullie eigen pupillenhoek. Allereerst wil ik jullie
allemaal heel hartelijk bedanken voor de felicit a ties met mijn verjaardag. Wat leuk dat jullie daaraan dacht en.
Het wedstrijdseizoen is weer begonn en en velen van jullie hebben al
gemerkt, dat ze deze winter niet voor niets zo hard hebben getraind,
de prestat ies op de wedstrijden bewezen, dat jullie goed gewerkt hadden. Fantastisch. Om de anderen te laten zien wat jullie voor prestaties leveren, hebben we de uitslagen hieronder vermeld, maar een
extra vermelding verdienen toch wel Gwennie met 10.3 en de 60 m., gevolgd door Monique en Ellen Mey met 10.5 sec., Jolanda, als beste
kogelstootster met 4.60 m. De pres~atics op kogelstoten en hoogspringen kunnen echter bij de A-tjes nog beter worden 9 we zullen op deze
nummers extra hard gaan tra inen. De B-tjes deden h e t ditmaal fantastisch9 een 2e, 3e, 4e en 11e plaats voor resp. Lenie, Marian, Anita
en Ellen, 3 meisjes op het e repl atform , met als beste prestaties 21m.
balwerpen voor Lenie (1e) en 3.33 v e r voor Anita (2e). Ellen liep nadat ze gevallen was nog een keurige 7.6 op de 40 m. Goed zo, Ellen.
We gaan nu ook weer gauw beginnen met de prestatiekaarten 9 kom dus
regelmatig op trainen, zoals het nu gaat zullen er zeker goede prestaties uit de bus komen.
Hieronder volgen de adressen van Tineke en miJ, zodat jullie ons altijd kunnen bereiken voor eventuele wedstrijden of het afzeggen van
de tra ining, a ls je niet kunt komen.
Baltion.
Tineke Schaper
Heussenstraat 28,
Tel.~ 262223.

Aangemeld

a~s

Baltien v.d.Ree
Orionweg 123,
Tel.~ 250314.

pupil ~

Rikkie en Ruth le Nobel.

KOPIE VOOR HET VOLGENDE CLUBBLAD INLEVEREN
VOOR 15 JULI A.S.
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Het valt me heel moeilijk mij aan aardse zaken
te wijden, terwijl ik gekluisterd zit aan het
1- TV-toestel om de verrichtingen van de Apollo ~ ;
te volgen in de poging tot de maanlanding. Aar i s a
zaken, die in het niet vallen bij dit gigantisch2
werk en bij dezo historisc];ie belevenis vergelel:Ce"j
is "Atmodes" niets, maar toch zal ik cle Apollo
even opzij moeten zetton en tot zaken komen.

1,,!

Clubarts~

N.A.O.v.d.HoevenWegener Sleeswijk.

Tekening e n.J_
P.GrottveldHeemskerk.

J:_ostrekening~

~07689 t.n.v.
I enningm. van
11 Atmodes",
Leidsevaart 502zw.
Haarlem.

Al onze ploegèn draaien meo in het competities~ ~ l
sel. De damès on A/B meisjes landelijk en onze
jongste ploegen in het district.
Onze damesploeg staa·t momenteel op do achtste
plaats ( tote,a~- : 2 Ve"enig:i.n g,en ) en de tvveede '·! e d. -·
strijd voor alle ploegen _ op 24 augustus, zal
uitmaken welke zes verenigingen op 28 september
zulle~ mogen strijden om het clubkampioenscha p v& ~
Nederland. Tevens is dan bekend welke drie ploe g s~
de strijd zullen moeten aanbinden tegen de drie
best geplaatste ploegen van de eerste klasse in u s
zogenaamde promotie/degradatie wedstrijd. Wed··
strijdploegers, op jullie moeten we kunnen rekene11
om tot een goed resultaat te komen.
Benut alle trainin_gskansen en houdt beslist 24
augustus vrij,:..
Onze A/B meis~ es hebben het in de competitie goeé<
gedaan. Er zffn ~nog wel enkele zwakke nummers,
maar we zijn druk doende hierin verbetering te
brengen, want onze '.,tierde plaats betekent, dat ·vrL ~i
in de finale mogen uitkomen. In het wedstrijdverslag worden de ploegen genoemd, waartegen wij h e ;;
zullen moeten opnemen. Meisjes, ook voor jullie
geldt hetzelfde àovies als voor de dames~ ~~
trainen en 21 september vrij houden.
1

onzG jongste ploegen. Fantastisch, zoals zij gaan. De C-meisjes
staan momentBol .eerste en de D-meisjes vierde van Noord-Holland.
Ook zij hebben hog een competitiewedstrijd op 23 augustus voor de
boeg. Als jullie goed naar de aanwijzingen van Hans luisteren, komen
er nog bBtere prestaties uit de b~s, hetgeen kan resulteren in een
strijd van de drie best geplaatste Noordhollandse ploeg tegen de
drie bes.ten van Zuid-Holland. Atmodes mag zowel met de C- als Ill.et de
D-ploe·g nfet ontbreken.
, ·
·
'.
·. · ·
·
De meeste C en D meisjes zie ik regelmatig op de training, maar er
zijn er toch: wel enkel!'ln, die :i;,1:1. één der .:pioegep. zaten, die ~Jti~t zo
trouw· zijn~'; DO:or ni·e it 'regêlmatîg ilte kom'ern; ·, clupeer ·jé· 'je ploeggenoten
en dat is vast je bedoeling niet. Zeg tegen je ouders, dat je geen
.:.training meer mag overslaan en dat je 23 augustus absoluut moet vrij
houden.

~?n

Alle ploegen en trainers, heel veel succes.
Ria Ineke-de Vos.

HET SECRETARIAAT MELDTg
Ni.euwe ledeng
!7fo1iion Wouda

Els Sloof

7.8.1958

19.12.1956.

J.3edankt als lidg
M.Holleman, M.Krammer, I"Doornbosch, E .Baay, I .Baay,
E.v.Thiel, I.v.d.Horst, W.do Bruine, I.Termeer, G.Warnas, I.Rienstra,
N.Hartog.
y·.~v ":Deursen,

Nieuwe donateursg
en de Hr. Wassenberg.

E' ~V:Thiel

JAARVERGADERING 1968.
In de kantine op de sintelbaan van het Pim Mulier Sportpark werd op
6 juni jl. onze jaarvergadering gehouden.
De voorzitster heette de vergadering van harte welkom en in haar openingswoord memoreerde zij de voornaamste punten van het afgelopen
jaar.
Nadat de verschillende verslagen voorgelezen en goedgekeurd waren,
was het punt bestuursverkiezing aan de beurt. Mineke Vollenga trad
af als commissaresse en aangezien er geen tegenkandidaten waren voorgesteld, ziet het Bestuur er als volgt uit:
Voorzitster
Secretaresse :
Penningm.esseg
Wedstr. secr. :
Commissaresse:

M.A.Ineke-de Vos, Leendert Meeszstr.38. Tel: 244134
L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem.
W.H.v.Opzeeland-de Vos, Leidsevaart 502zw. Telg 244701
T.v.Voorst-v.Egmond, Slauerhoffstr. 5' '·Tel: 266628
M.Cornelissen, Leonard Springerlaan 41, Haarlem.
2

Het voorstel tot contributieverhoging werd met algemene stemmen aangenomen en deze bedraagt nu als volgt:
Pupillen t/m 10 jaar f 2,--/maand
Studerenden
f 4,--/maand ~
Meisjes t/m 17 jaar f 4,--/maand
Dames v/a 18 jaar f 5,50/inaand.
Bekeruitreiking:
Anneke Wassenberg mocht naar voren komen om de "Atmodeszuil 1.1 in ontvangst te nemen voor haar trouw bezoek aan de trainingen.
De "Ineke ... beker" werd aan Greet Versterre uitgereikt voor de beste
seniorenprestatie, nl. haar 46.74 m. speerwerpen.
De 11 Prestatiebeker" mocht Loes Visser in ontvangst · nemen voqr de beste juniorenprestatie, nl. haar 5.54 m. verspringen.
.
_
De 11 Dr.v.d.Hoeven-beker" voor degene, die het meeste voor de\ vereni.;.. .
ging hee:Çt gedaan, werd aan de Heer Post overhandigd, omdat hij. de
gehele voetbaltoto verzorgt, meegaat naar wedstrijden en het stencilwerk voor zijn rekening neemt.
Hans Vlottes reikte de door hem beschikbaar kestelde beker voor d~
C/D jeugd uit aan Annemieke Bouma voor haar prestaties en haar hou'\"
ding tegenover haar clubgenoten.
·
Na de rondvraag werd de vergadering om ca. 10 uur gesloten, waarn~ ~.
onder het genot van een kopje - koffie nog even gezellig werd nagepraat.
L.v.d.Vosse.

TRAININGSPROGRAMMA.
;p_ig_sdag-en vrijdagavond op het Pim Muliersportpark.
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp van 19 - 21 uur
Nieuwelingenploeg o.l.v. Hr. van Hogezand van 19 - 21 uur
Jeugdploeg o.l.v. Hans Vlottes en Lolke van Voorst van 19 - 20.15 uur.
- Pim Muliersportpark.
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp van 19 - 21 uur
Estafette-jeugdploeg o.l.v. Hans Vlottes van 19 - 20.15 uur.

~oensdagavond

Woensdagmiddag - Pim Muliersportpark
Pupillen van 14.30 - 16.00 uur o.l.v. Baltien v.d.Ree en Tineke Schaper.

VAN DE PENNING:MEESTERESSE
De contributie bedraagt:
Fupillen t/m 10 jaar f 2,-I.foisjes t/m 17 jaar f 4,-Studerenden
f 4,-Dames v/a 18 jaar
f 5,50

per maand
per maand
per maand
per ~aand

Betaal op tijd

Bondocontributic
f
f
f
f

liefst per giro

....
1 1 • '

bij inschrijving
2,50

4,50
6,50
6,50.

l;

.,I

·'"

Onze leden, ( ie achter zijn met contributie betalen vinden zo om de
twee/drie mafi:rnden een aanmaning in de bus, met het vriendelijke verzoek hun sçhuld zo snel mogelijk te voldoen. Dit systeem werkt bevredigend, maar aangezien de portikosten hieraan verbonden, nogal hoog
oplopen, zijn wij genoodzaakt deze kosten door te berekenen. Verschillende leden voelen zich hierdoor op hun teentjes getrapt, overigens
ten onrechte. Immers, elke Atmodin he eft rechten, doch ook plichten.
Eén daarvan is, op tijd, d.w.z. aan het begin der maand de contributie
te voldoen. Er zijn mogelijkheden ten over: op de training, per giro
(no. 207689 t.n.v. Penningm. van Atmodes, Leidsevaart 502zw, H'lem)
of bij mij thuis. Er wordt beslist geen contributie aan huis opgehaald. Bij voorbaat vast allemaal bedankt voor jullie medewerking.
Betad op tijd - liefst per giro!!!!

HET BEEINDIGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Het beëindigen van het lidmaa tschap van onze vereniging dient schrif·telijk te geschieden. Bedankjes zenden aan: Mej. L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem (met een termijn van 1 maand).

AAN ONZE DONATEURS.
Wilt U zo goed ·ziJn, voor zover U het nog niet gedaan hebt, Uw donatie
over 1969 te s~orten op bovengenoe mde girorekening. Ook aan U mijn hartelijke dank.
w.v. Opzeeland.
OM AAN TE SCHAFFEN
Atmodesbroekje (kleine maten f 3,25)
f 4,-Showshirt (alle maten)
f 17,50
Atmodestas
f 14,95
Embleem
f 1,75
A voor op je trainingspak (verkrijgbaar op de tra ining)
GRATIS
Groene trainingspakken, trainingsschoenen, etc. verkrijgbaar met
10% korting bij: Nihek Sporting Goods
Rijksstraatweg 86. Tel : 261140.

PERSONALIA
Geboren op 28 juni MENNO JACOB, zoon va n de Heer en Mevrouw ProséeTakken. Graag ruimen we een plaatsje in om Gonny (mede.oprichtster
van "Atmodes en vele jaren bestuurslid) en Jaap van ·harte te feliciteren namens bestuur en alle bekende groen/witters. ·
4
:.. '·~---

.

Geboren: Nog een donatrice, die ons in kennis stelde van hun gezinsuitbreiding, nl. Nienke Zetzemn-Hartstra.
Op 15 juli werd het tweede dochtertje van dit echtpaar geboren
JANNEKE. Van alle bekende clubgenoten van harte proficiat.
Leuk Nienke 9 dat we zo af en toe iets van je horen.
Overplao.tsing~

De Heer K.Ravensbergen is overgeplaatst van het Pim Muliersportpark
naar het v.d.Aart-sportpark. Hoewel het voor de Heer Ravensbergen een
promotie is, viel het afscheid van de sin t elbaan hom zwaar. Met zijn
collega-terreinmeesters vormde hij een hecht team 9 die ervoor zorgden 9
dat - vooral op de wedstrijden alles tot in de puntjes was geregeld.
Kees, namens ons allen, veel dank voor de prettige samenwerking, we
zullen je missen.

PRIJZENKA.ST.
Onze prijzenkast heeft na vele jaren zwerven, eindelijk een vast plao.tsje gevonden in de kantine op de sintelbaan.
De bescheiden kast, jaren geleden ontworpen en gemaakt door de Heer van
Gijlswijk (een Atmodes-vader) is door de Fam. Wassenberg geadopteerd,
d.w.z. de Heer Wassenberg heeft gezorgd voor de reparaties en de verlichting, terwijl Mevrouw Wassenberg de bekers en medailles gepoetst en ·
geplaatst heeft. Hartelijk dank voor Uw goede zorgen.
Er komt zo langzamerhand een aardig sfeertje in de kantine, nu nog
de prij zcnkasten van "Haarlem 11 en "Holland 11 , en het is helemaal af.
Ouders 1 ook U bent er van harte welkom, voorlopig alleen vrijdag$CL\rnnds.
W.v.Opzeeland.

Hier volgt een "bloemlezing 11 van positieve en negatieve
roac ties ov e ~-ons c 1 ub_!J lad_,_Q_i_~_9_1}._§__j;_~ore__z ij J'.l.~ 00~
Een clubgenote g Fijn hoor, alle wedstrijden waar we geweest zijn 9
worden onder de luupe genomen.
~
Een moeder
Wat een prac~tig gedicht stond erin.~~
c-__ /
Een neef~
Ha, ha 1 sexy.
J~
p
f
Overzichtelijk
en
goed
geïnformeer
'~
vader
Een
Een bestuurslid Van "Hol l c..v" nd n °
zs;:_"'
. . ·;,~;" -,,.'(/.
J
'
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0

0 ~:k:~~ngen?
----------,,~~::!t
w~~:
::~~~:
vader
Een
Een donatrice
Een CIKO-er
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Ik lees eerst Personalia. Je k· ,1t er Çlilcwi.-;ti.s r,i.ieuwtjes ove.r oud-clubgenoten tegen.
·~
·~
/
Je kunt wel merken, dat jullie haast allemaal jeugdleden hebben.
5

Enkele belangstellenden~
Het lijkt de "Libelle 11 wel, echt een vrouwenblaadje - het kon wel wat
technischer, enz. enz.
Maar, hoe denken onze leden erover? Het clubblad heeft tot doel het
contact, de onderlinge band tus~~~ leden, bestuur en trainers te onderhouden, te verstevigen~ Graag zouden wc dus van jullie vernemen,
hoe je het clubblad in zijn huidige vorm vindt. Reacties, kritiek,
ideeën worden schriftelijk ingewacht bij Lida v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, H'lem, of als dat te veel werk is, op de training zitten we
te popelen om jullie reacties op papieT te zetten. Ik wacht met spanning.
WIL.
UITSLAGEN C/D COMPETITIE - 31 mei
4 x 60 m. D
3-.Atmodes
600 m. C 1e serie
·1 C .Regoor
2e serie

2

Ill~v.Norden

3 A.Wassenberg
Y.,~_rs pringen

c

2 A, Smits
3 J.Gortenaker

H0_9 ,gSJ?..~:i}:\Bf.n D

1 T .. T'c; on
3 A.Munsterman
Hoogspringe12_Q
1 A.Bouna
2 J.Keizer
60 TI • D
A.Nunsternan
P.v.d.Eem
L.Deen
Ver.~Qringen D
4 }_, _,:_,-l.n ·
5 P.v,cLEeri
~9._ge l~~to ten D
1 J .de· Heer
4 C .Bakkum

38.9 sec.
1.47.1.59.2.03 .4.36 m.
4.09

60 m. C

J~Keizer

G.Moijn
I.Madsen
J0gelstoten C
2 A.Smits
3 G.Meijn
Eindstand C-neisjes
·1 Atmodes

8.- sec.
8.6
8.8
12.81 n.
11 • 38

Eindstand D-neisjes
4AtD.ode s

9400 pnt.

1 • 30 m.
1. 20
1.45 m.
1.40
8.5 sec
9.8.9
3.59 m.
3.54
8. 16 m.
7.35

6543 pnt.

ONS CLUBBLAD IN EEN NIEUWE JAS.
Eindelijk is het zover, na 14 jaar een gestencilde omslag te hebben
gehad, nu een echte gedrukte omslag met vele advertenties. Het ontwerp en tekening is van Dick Grootveld ( h etzelfde als op ons showshirt) en ik geloof wel, dat hij hiermede in de röos heeft geschoten.
Dick, hartelijk dank voor je spontane medewerking.
Cm met een clubblad met behoorlijke omslag te kunnen komen is een aantal advertenties onontbeerlijk. Maar de adverteerders adverteren in
de hoop jullie klandizie te krijgen.
KOOP DAAROM ZOVEEL MOGELIJK BIJ DE ADVERTEERDERS.
R. Ineke.
6

VAN HET WEDSTRIJDFRONT
Beste Nederlnndse _P.rE?st_g,_t:!-_es 1968 D-raeisj es
Hoogs2ringen
1969
(1.45)
1 /4 A.Boumn
1 • 35 m.
Kogelstoten 2 kg.
1 A.Boumo.
10.01 m.

12.6 sec.

8.- sec.

9.9 sec.

10.3 sec.

Verspringen
3 L.Visser-

5.5 4 m.

Discuswer2en
9 C.Velc1t

30.-- n.

Vers12ringen
1 D.Post
5/6 G.Visser

5.08
4 .80

Kogelst o.t en
7 G.Meyn
10 A.Snits

12.23 n.
12.03
(1 4 .29)

I1.

(5.09) ·
(4.95)

1969

Tf~r:6)

1.42.3

60 rJ. horden
5 Lo Visser

bO m.

80 m.
1.D.Post

B-meisjes
100 r:1.
6/8 L.Visser

600 m.
(12.11) Ro
Wijnoogst

C-rneis~es

1.D.Post

BiCJ'.D-meis jes.

(5.59)

---------vVEDSTRIJDAGEJ\TDA AUGUSTUS/SEPTEMBER
Zo •
Wo.
Zn.
Zo.
Zn.
Zo.
Wo.

1O n ug •
13 aug.
16 o.ug.
17 aug.
23 aug.
24 aug.
27 o.ug.
Zo.. 30 o.ug.
Zo • 3 1 n ug •
Zn. 6 sept.
Zo. 7 sept.

Zo.
Zo.
Wo.
Zo.
Zo.
Zo.

7 sept.
14 sept.
17 sept.
21 sept.
21 sept.
28 sept.

Senioren/Junior~n

AB wedstrijd
Instuifwedstrijd Sen/Jun AB
CD Jeugdwedstrijd
Seniorenwedstrijd
CD ieugdcompet~tiewedstrijd
Senioren Competitiewedstrijd
Instuifwedstrijd
Pupillenwedstrijd
ABCD jeugdwedstrijd
CD jeugdwedstrijd
N.H. meerkamp knmpioenschn ppen
Dames / meisjes ABC
AB jeugdwedstrijd
Seniorenwedstrijd
Instuifwedstrijd
Seniorenwedstrijd
Finale jeugdcompetitie CD
Finale Seniorencom12etitie
7

Heiloo
Z0,nndm:i
Beverwijk
Ansterdm:1
Amsterdo..m
Leiden
Arasterdn.m
Gr ootebr o ek
Amste r dn,n
Amsterdmn
Beverwijk
Hno..rlem
Ansterdnm
Heiloo
Zuid-Hollnnd

WIJSHEDEN MET EEN KORREL ZOUT.
nAu" 1 zei de wesp, toen hij de egel st ak .
Een koe, die van de schommel valt, ·wil hno.r nek n og wel eens breken.,
Als je de do.g van vandaa g verspilt met jo..mnere n over gisteren, zuJ.
je de dag van morgen verspillen met jammere n ove r v and aag.

NOG EEN LAATSTE MODETIP VOOR IN DE

VAKAN TIE ~

Getekende sproeten zijn dit seizoen de g rote mode . Nadat de huid ~ eb
wat cr~me is ingesmeerd, zijn de sti ppen me t ee n za ch t bruin wenk-·
brauwenpotlood in een wip a a ngebra cht.

Er wns eens een dame in Twente
Die flirtte altijd met agenten
Haar man vond dat rot
Maar bleef toch bij dat vod
Want ze barstte altijd van de centen.

A.K.

OMHOOG.
~.,....
.

8CDD

Minister Barbara Castle van Sociale Zaken in Engeland
een eroep
gedaan op alle vrouwen om hun gevoel van eigenwaarde e
ver omhoog
te trekken als hanr rokjes. "Veel vrouwelijk talent gaa ·n ons land
verloren ••, betoogde ~e excellentie; meisjes moeten niet ae
pr a t e n
over gelijkheid, maar die t o e p a s s e n in het dagel~j se leven.
Ze noeten zichzelf niet weggooien . Omhoog dus die vrouwel'.ï( ke waardig-·
heid, net als de rokjes! 11

ME _N

s. .

een kompleks vervallen
"woningen "
een zogenaamde
krottenwijk
hier groeit hij op
tussen de blikken, de
vuiligheid, de haat
wat moet er van hem
terecht komen?
't is een a-sociaal ' tiep
hij probeert in de
maatschappij iets te
bereiken
maar hij wordt eruit get
in de ogen der "groten" is
e n nietsnut, de mindere
m~ar waarom? hij is toch ook een
MENS
~'1ls jij en ik.

"\

Mylène Stnms.

\a

zo verschrikkelijk veel over de historische en succesvan de Apollo-11 geschreven js volgt tot slot een geudolaire, die ons een ietwa~nk~~k op de ma~n geeft~
"' ~et is alsof de mann vannvond trager droont
· ~ zoals een mooie vrouw diep in haar stoel gedoken,
1 • oordat de moeder slaap haar ogen heeft geloken,
· ~~'. ". ~~. 1'net dromerig gebanr haar schone borst ontbloot.
' l
. i,

\\"'1
\H-;:

:l

li'

• . i.

9

~~,1--~:
\ :·~,

\1 \·
1

---

l

•
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A-pupillen
J.v.d.Walle
M.Warmerdnm
G.Thuis
E.Voogel
J.v.d.Berg
I.v.Vastenhoven
I.Stoetzer
J.Mey

________
_
mei - Amsterdam.
hoogspr.
totaal
60 m.
_K_o_g_e_l_s_t_·-----~~------------~-----~~
4.60 m.
10.8 sec. 0.8~ ~m.
114 7 pnt.
3.70
1081 pnt.
10.5
0.85
3.98
10.3
0.75
1059 pnt.
3.64
11 • 1
0.80
990 pnt.
3.29
10.8
0.80
976 pnt.
3.20
11 • 1
0.85
975 pnt.
3.51
12. 1
865 pnt.
0.75
2.20
0.80
864 pnt.
10.5

B-pupillen
M.Lips
A ., Post
I"L lïofstra
E.Enndgraaf

Verspr.
3. 18 n.
3.33
3.08
2.88

Q}:;ts~~9gen

Pup~llen~dstrij_d_1_7

balwerpen
21 . - m.
18

;9

10

m.
7.3 sec.
7.5
7.9
7.6
~o

totaal
1213 pnt.
1173 pnt
1084 pnt
822 pnt.

------1 e Competitiewedstrijd Dames - R 1 dam" w:m;i / / /

Nieuw clubrecord 800 m. Irene v.d.Goot.
/(:
- ··--·- ·- ·
~Gt )articuliere auto's trokken we naar de Neneytobaan. Eerlijk gezegJ waren wij niet zo optimistisch, doch deze gedachte was ongegrond,
want buiten enkele tegenvallers kunnen wij op een voor on~ succesvolle wedstrijd terugzien en onvoorziene omsto..ndigheden voorbehouden
zje ik voor de volgen~e competitiewedstrijd op 24 augustus te Leiden
zeker een verhoging van ons puntenaantal, omdat diverse prestaties
nog voor verbetering vntbaar zijn.
'

'

--------·-----

De door de vereniging beschikbnnrgestelde prestatieprijs ging naar
Irane v.d.Goot voor haar goed gelopen 800 m., doch de technische
connissie was unanieri van oordeel, dat ook Dina en Jos voor een prijs~·
je in aanmerking kwar.ien.
Ik ~eken erop, dat alle ploegleden 24 aug. vriJ zullen houden, zo
goed riogelijk naar deze wedstrijd toegroeien, zodat wij met een volledige en goed geconcentreerde ploeg aan de start zullen konen.
100 :m. horden.
met nieuwe hoogte en andere afstanden, daar moesten Lo.e-s en
Andrea zich aan wagen8 Loes kwan prir:m, uit, node door een iets naar
achter geplaatst startllok en fi ~ ishte in 16.1 sec. o~ dB -4e
792
plaats van haar serie. Deze tijd betekent tevens een clubrecord.
Andrea had er wel meer moeite mee. Zette echter goed door en liet
19.8 afdrukken. Met regelmatige training kunnen dao.r secon477
dGn worden afgeknabbeld.
1269

Ifo'~èdèn

10 11 IL

}5iiiiî- Iiep als
Voor ons kwari
insiders voor
tus28n 1 en 3

een terrier, eindigde nls tweede in 12.6 sec.
haar echter de 12.4 toe, die wij en ook andere
haar hadden opgenomen en ook in het verschil
duidelijk tot uiting kwam.
10

818

Andrea, die teleurgesteld wns over haar tijd op de horden, maakte
dit goed door 13.1 te laten noteren.
721
200 m.
Ook hier liep Dina in een sterke serie naar de 3e plaats in 26.4
sec. Nieuw persoonlijk record. Je naakte een prachtige indruk,
Dina.
811
Mioke Kranu;1er, die na hanr knieblessure alleen nog nn:::i.r rnag
sprinten, bleek ook op de loopnummers last te hebben van haar
knie en kon niet voluit lopen. 28.5 sec. bracht haar
653
Jammer Mieke, dat atletiek voor jou taboe is. Je begon zo
veelbelovend.
400 m.
Irene en Coby, twee nieuwelingen op dit zware nu11r;10r liepen eon
goede race. Zij eindigden resp. in hun serie met tijden van 63.- 696
en 64.4 sec.
648
800 Irl.
Zou Irene het wel kunnen, 400 en 800 m.? vroeg de technische commissie zich af. En of ze het kon. Als een stoomtrein liep ze
naar een nieuw clubrecord 2.27.9, hetwelk mot 2.28.- op naam
807
stond van Mieke Sterk. Gefeliciteerd Irene.
Tineke Schaper deed het ook fijn en haar 2.33.8 was een nieuw
persoonlijk record.
735
Hoogs_priqg_on.
l'farina, die niet zo trouw trainde bleef :GJ.et hanr 1.45 m. onder
de nant, terwijl Baltien de door ons gestelde 1.35 m. haalde.

780
660

Vers prin_gen.
Loes kwat1 st0eds niet uit en moest geldig springen, hetgeen result0erde in 4.97 m.
Tineke Schaper stelde ons tevreden met haar 4.85 m.

744
714

Spe e rY_T~ r pen.
Greet werd van stal gehaald(en wat voor een stal) en alles wnt
zij wierp werd meegeno men. Eon derde plaats met 38.54 m. was haar
deel.
832
Jos Mooyen werd 5e net een fantastische worp van 32.90 m. en
732
een nieuw persoonlijk record. Fijn Jos, nog even en het clubrecord van 33.18 m. gnut eraan.
Discuswerpen.
Truus en Coby moesten de punten opbrengen net de ronde schrijf.
Truus d'r worp van 28.72 was precies wat wij verwachtten.
Maar Coby had last rnet de versmalde sector, wierp uiteindelijk
26. 88 m. om een geldige worp te hebben.

626
583

Kogelstqten.
Greet en Coby waren op dit nummer opgesteld. Greet eiste evennls
bij het speerwerpen de felheid en dit resulteerde in een voor
672
haar matige stoot van 9.45 m., terwijl Coby met haar 9.18 aan
651
onze veIDwachtingen voldeed.

11

4 x 100 m.
De r-e-sorveploog 4 x 100 m. bestannde uit Coby M., Coby V., Bal tien
en Roelie gaf de eerste ploeg hot safe gevoel alles op alles te
zetten door 5 4.4 te drnnien. Dinn, Tineke, Andren en Loes liepen
51 .- sec. en dit bracht op
1576
Totno.l
De stand na de 1e competitiewedstrijd is :
ADA, Ams terdam
19.078
PSV , Eindhoven
DEM, Beverwijk
17.390
Atmod~s
Hang 1 68
17.157
AVR, Rotterdam
Sngittn, Amsterdam
16.835
CIKO, - Arnhom
Unitns, Geleen
16.465
Bataven, Leiden
Fortis, Enschede
16.205
Rin.

15.728 pnt

15.780
15.728
15.497
15.426
14.429.

C/D JEUGDCOMPETITIE 31 MEI - HAARLEM.
Gezien de prachtige openingswedstrijd van de jeugdcompetitie, waren
de verwachtingen voor deze tweede krachtproef hooggespannen. Wel,
jullie hebben ons niet teleurgesteld, het is meer dan een succes
geworden, al hadden we het geluk niet mee op de estafette nummers.
Bij de C-moisjes sneuvelden 2 clubrecords, t.w. de 600 m. van 1.50.2
naar î.47.- (fantastisch) on het hoogspringen van 1.40 naar 1.45 m.
Deze glansrollen worden vertolkt door Claudia Regoor en Annemieke
Bouma. Hartelijk gefeliciteerd, hoor!
Alle 60 m. series, zowel bij de D-als bij do C-meisjes werden gewonnen door nAtmodinnen" en dan to weten, dat hot absoluut nog beter
kan. Vooral de starts ij n meestal nog al zwak en wij zullen hier
dan ook gezamenlijk nog eens even aan gaan "schavenn. Het hoogspringen gaf ons ook g0en problemen, al kan het springen van Alic e nog
wel ietsje beter. Dat 11 kiklrnrsprongot jen moet e:r uit, Alice, dan
wordt het minstens 1.30 m. Zal jij daar eens je best op doen? Oká.
Het nummer kogelstoten was ook goed bezet en de resultaten bleven
dan ook niet uit, al moet gezegd worden, dat Gr6 Meyn toch nog wel
iets beter kan, Gr6, iets meer conc entratie aan de dag leggen en je
stoot gegarandeerd ruim 12 9 50 meter. Nu rest mij alleen nog hot
nummer verspringen. Hierbij bleek vooral de ervaring een woordje
mee te spe l en en dat kwam tot uiting bij de aanloop, omdat we een
straffe wi nd tegen hadden. Het was vooral nu belangrijk om de grootste snelheid op de balk te hebben en dat bleek alleen begrepen te
worden door Janette Gortemaker, zij kwam dan ook tot oen nieuw persoonlijk record. Gefeliciteerd, Janette!
De enige domper op de feestvreugde werd veroorzaakt door do beide
estafettes. In het ene geval omdat het stokje werd verloren tijdens
hot lo~en en in het andere geval, omdat de ploeg die ruim gewonnen
had in 32.- sec. gediskwalificeerd werd wegens 11 hinderenn. Helaas,
ben ik over het laatste niet hele maal overtuigd en liot volgens mij
persoonlijk de beslissing, die de scheidsrechter nam nogal te wensen over.
12

Hij had volgens mij als alternatief kunnen gebruiken de regel, die
men in Beverwijk wel hanteerde, nl. dat Sagitta na de wedstrijd de
4 x 60 m. nog eens overliep. Al met al toch een gesl9agde middag.
UitsJngen op blz. 6.
Hans Vlottes.

DRIEDISTRICTENONTM
OETING-- - 8·- -----JUNI -----DEN
HAAG.
------------··-·
·

..

Greet Versterre was als speerwerpst er van Noord-Holland opgesteld.
Zij kwam tot eon voor haar doen matige prestatie van 40.94 m. en
werd hiermede vierde. Dat is in jaren niet gebeurd, hè Greet, dat
je do ei,eplaatsen aan anderen moest overlaten. Maar je besluit om
het vorder ~ustig aan te doen en alleen in clubwedstrijden uit te kcmen, kunnen we respecteren. Geniet maar fijn van je nieuwe huis.
Ria Ineke.

Deze wedstrijd zal de geschiedenis in gaan als een wedstrijd van
geslaagde reco~dpogingen. Niet minder dan 17 nietMe persoonlijke
recor ds , enorm! Eruit springen de 13.18 n. van Anja Smits, de 12.82
7an Gró Mc~y::i bij hot nummer kogelstoten. Niet onver1;1o ld mag blijven
de 9.03 m. van Sonja v.d.Mey , die echter nog veel meer in haar mars
beeft. Claudia deed het ne t Anneke weer prima op de 600 m., het ging
precies volgens plan. De tijden waren resp. 1.50.6 en 2.00.- min.
Ga zo door, Annelrn, Marijke zorgde voor een verrassing bij het verspringen ~eisjes D door te winnen not een spröng van 3.94 m. De
neisjes J deden het ook prima 6et resp. 4.74 on 4.21 m. waren
Anja en l\Tary Derksen 1e e:;n ,3e. Vooral voor Mary een prima resul~n at. De overige uitsla~en waren:
gQ__g]'.'oep verspringen C.
80 lî1. c 2e groeE,
h
2 C.Regoor
4.19 m.)
A.Hin
11. 5 sec.
6 A.Bouma
1 1. 6
5 J GorteE1aker
4. 08
) NPR
6 K.v.Doorn
4.01
)
11. 7
7 T.v.d.Straat
7 A.Hin
3.99
)
8 J.Gortemaker
11. 9
_/

0

Kogelstoten D

2 A.Munsterman

100 m. B

8. 27

NPR

lil.

·1-b. Post

2 G.Visser

12.7 sec.
1:2.8

1 e groep ve~~pr~~~

-9
10
13
18

M.v.Norden
,J. Nadsen
J.Joren
E.v.Opzeeland

Kogelstoten C
4 A.Bouma
80 m. C 1e groeQ
2 A.Smits
5 G.Meyn

4,--

3. 95
3.85
3.37

m.)
)

) NPR

10.88 m.
1 0. 5 sec . ) NPR
10.7
)

VeJ:~springen_A

1 :O.Post
2 G.Visser

4.95 m.
4.82

60 m D.
1 A. Munéternmn
5 P.v.d.Eom
8 P.de Cleir

B.4 sec. NPR

9.9.3

H.Vlottes
13

INSTUIFWEDSTRIJDEN - 18.JUNI - ZAANDAM.
100 n. M.B.
1 D.Post
12.9 sec.
6 Ch. Neyndorff 14.6
800 m. Danes
2 I.v.d.Goot

8~0 m. M.A.
2 R.Wijnoogst

. _ Hoogspringen _:Qanie_ê.
1 M. lTuller
2.26.2 NCR

2.38 .5
1 • 4 0 n.

Discusworpon Danos C
1 C.Veldt
29.38 m.

JEUGDCOMPETITIE A/B - 22 JUNI..::.. AMSTERDAM

Op de intieme Chris Berger sintelbaa n werd de tweede conpotitiewedstrijd gestreden en n et 14.987 punten neer dan de eerste wodstrijd kwaaen we als twe edo, achter Sa g itta uit de bus. Deze toenao e van het puntenaantal betekent, da t wij n~ de vierde plaats innemen op de a lgemene ranglijst~ Eefi prtichtige prestatie van onze
sportieve, frisse ploeg.
80 n. horden.
Loes bègon goed door voor haar hordenrace een nieuw persoonlijk
record te laten opnemen, nl. 11.9, we lke prestatie slechts 0,2 sec.
boven hot Nederlands record ligt (1e)
·
904
Andrea, die de vorige weds·trijd slechts tot 16.9 kon komen, draaide
nu 14.- sec.!!! (7e). Fijn Andre a , da t gaat de goede kant op. 647
,100 m. B

\

Donny Po~t wist op ruime WlJze de 100 n . te winnen in de prima
tijd van 12. 7 ( 1 e) 9 terwi j 1 \!lil Bonhof ook voor goede winst
798
zorgde door 13.5 (5e) te lopen.
649
100 .D.A.
Loes, die binnen een kwartier na de h orden weer moest aantreden
voor de 100 n., moest 2 neisjes in haar serie voor laten gaan,
zij werd in tota0l 4e in 13.~
740
Andrea van hetzelfde laken aa n pak, 6e in 13.6
632
§.pe e_!~~.Dl~ll A
Jos, die op de tra ining al tot 37 m. kwam, kon het nu op een
wedstrijd n og niet waur rnRken. Zij werd echter goede 4e eet
30.86 m.
.
Marian Luesken nist nog de echte techniek or.i re~el r:mtig te
werpen, naar kwam toch tot een redelij k e 23.38 (Se)

541

Kog e_lf3_19_t_e_n__/1.jB .
Bal tien en Jos noesten op dit nunoer voor de p1.u:iton zorgen.
Baltien vestigde een nieuw persoonlijk record en kwaD tot
8.88 m. (4e)
Jos 8.85 (5e)

627
625

800 m.A
3e CÖby:Meiners na een angina en exane nspanningen tot de.
redelijke tijd -van 2.41.6

654

14

693

Roelie liep Vóórtréffelijk naar
record (4e)

2.32~6

sec. Ook een persoonlijk
748

Disc_~§w er~n_AiB

Ook dit keer weer ons zwakste nunmer. En toch moet het er eens
uitkorwp, Ingrid . Nu werd het een 7e plaêJ.ts 1:iet 20.10 m.
terwij 1 MêJ.rian 9B werd E1et 17. 1O m.

412
327

Verspringen A/B
Gebke lukte het beter dan Donny;met een sprong van 4.88 (2e)
bracht zij binnen aan punten
Danny noest net de 5e plaats net 4.64 genoegen neaen

722
661

600 m.B.
Jose-VOOrma liep een prachtige race, won deze grandioos met
1.44.4 • Gaat prachtig José.
Gebke liep hem al niet minder moedig in een regeloatige loop
kvmn zij tot 1 • 51. -

806

H-n·ccr1riügonA/B
Baltien- en -José kwar;ren tot dezelfde prestaties a ls de vorige
keer, nl. 1.35 en 1.30 m., resp. 7/9 - 12e plaats.

597

938

660

4 x 100 n. A/B.
Een ruine serie overwinning van onze reserveploeg in 53.6 net
Andrea, Wil, Baltien en Roelie gaf de eerste ploeg de gelegenheid
om alles op al les - te zetten en met een prachtige 50.7
1606
kwnm het kwartet Gebke, Danny, José en Loes net ruine voorsprong als
eerste ui~ de bus. Wij noesten met de tweede plaats achter Sagitta
vóór DEM genoegen nenen. Met een goed getrainde discusbezetting
alleen al, kunnen we hoge ogen go oien in de finale.
------ ·- ---- "'
Totaal
14.588
De stand is nug
Dit betekent, dat WlJ mogen
deelnenen op 21 sept. aan de
Sparta, Den Haag
15~220 pnt.
strijd om de Gerritsen van Kempen
De Spartaan, Lisse
15.198
Sagitta, Amsterdan
beker in do finale voor het
14.815
Atnodes, Haarlem
clubkaopiocnschnp van Nederland.
14~588
Hartelijk gefeliciteerd met deze
DEM, Beverwijk
14.525
fin aleplaats, neisjes.
Thor, Roosendaal
13.742.
Er waren ook enkele bijnumrners 9 o.a. de 100 m.B, waarin Dino. Kamphuis met ruine voorsprong in 12.6 dit nuno er won. Tilly Rijbroek
kwan tot 14.5 bij de C-danes. Irene van de Goot-Wentzel liep weer
naar een nieuw clubrecord op de 800 m., nl. 2.25.6, oen vierde
plaats wns haa r . de(Ü in een sterk veld vnn loopsters (A/B/C/D
klassers). Gefeliciteerd, Irene. Je blijft goed afknabbelen.
Ria Ineke.

HET WOORD IS AAN ••••
P 1 i n i u sg
De jaloerse is de nindere.
15

25 JUNI - HAARLEM-ESTAFETTE KAMPIOENSCHAPPEN
Daze avond gingen onze ploegen niet zo -best, ze hadden op dé jeugdcompetitie hun kruit (goed) verschoten. Alleen de 4 x 400 m., welke
afstand wij voor het eerst liepen, ging leuk en de tijd betekende
een clubrecord. De ploeg bestond uit Baltien, Roelie, Coby en Irene
e~ maak-te een tijd van 4 min.28 sec., waarmede wij 3e werden.
~o la2~ste plaats op de 4 x 100 m. in 52.6 was ons deel met Loes,
~~d~aa, Gusta en Dina. Bij de meisjes 4 x 100 m. werden we 3e in
c7e~eens 52.6 ( ' s-zondags 50.7) me t Gebke, José, Danny en Loes.
Danny sprong naar (. 09 (2e), Loes 4.97 (3e) en Gebke 4.95 m. (4e) ! 1
Steeds dichterbij de 5 m., Geb.
10 J.Voor~a 4 . 42 m.
J{og,elstote!l
1 2.
M.Luesken 4.08
8.95 m.!!
8 B.v.doRee
·1 : . '. ]ll., lTO~TjJ C1 O~. ~.fi. L). () L~
9 C.Veldt
8.75
·; <- }i_, Alg1·a :j "97
.tioo,.g_springen
1.30 m.
8 C.Veldt
r

_ 1 _ .!~0;~3
·-~

fi. j11e 1500 m. Ook in de Atmodes-ges chiede5 min.19.- kan zij het clubrecord op haar naam

:?ccl: C+ oo-l3 J_j_op e en

1

en

~ is

~ot

h a a~

c:J_:x'j. j-vo 11 "

Rin

28 JlJNI C /D ·wEDSTRIJD - KROMJ'1ENIE
e:e~1

pleeg vo.:1 16 kwam Atmodes zeer Guccesvol aan de start en
w ee~ i~ de prijze~.
~:u.~; <le 60 moD-n10tsjes ÏCW8Jnen Ali.co rîunsterman en Petrie v.d.Eem
'"I~_l. :-:'.'esr!" eerste plaatsen in hun serie 8.6 - 9.2 - halve finale
'. s~ 3 in 8.8 en 9.- i n de finale en eindigden als 2e en 5e in
8 .-, f' en. 9": i: cct
~~~~~ ~o ~cf2tra en Jos6 Feije werden door hun derde en vijfde plaats -::· n in S,7 c-:n 9"9 c~ec. in hun seri0 VOO:':;' de halve finale uitgescha"
~:oJ_ c"'..
I:a ::: · ij ~rn v·. O l'(~ " \f e ~. ~c,--: u ri~e î o mot een hoogtesp::'.:'ong van î. 25.
;; os 3osr:3.n eü Marjolein v.d. Broek bereikten r1et de kogel :rosp" 7 < 09
;~_ 7. 23 m. en plaatsten zich als 5e en 60.
-~r:. rJ~ i'j_n ?.lo 80 m. van de C-meisjes was Atmodes door 4 meisjes vo1>te gon~oo~di~d. Joan Keizer won uiteindelijk in 10.9 (10.8-10.9).
L njc:'. ~3 nüts ( 1 -; . i "1î . 1) werd als derde geklasseerd in 11 .1 sec., 1.fe1 ~'0: ':
1
~
1 LfG eveneens l\:reeg t oegewezen. l\T
. .
1• • 1 .. ·-111 .~
~ :'--J'"- \.T:C' G nc;p-1
as
raar i:.ü;:;·1
~:~~ ;üng ::-~·-Jes·:~ cL ·s omge2ceerd zi.jn, mEal" de jury beslist. Ilona Madsot'.
.E :-: d )e ~-n -;·; "5 :'. -iL6-1î.3)o Jote JoreJ.1~ Margreet van Narden en Elly
-.~ .orz.r·
·.re"· -'10r ~1Q i·n l un w
"'""rl
me·'~-es il
~"
12 3 12 - on 1"
1..-1
....,, 01 c" 1'lr1
'-'
l
c... ') s ,, ,-.,
Het hoogspringen C was eveneens een Atmodes-aangelegonheid, waarop
,JoaJ1 ook i'.1 e·i.; de; G:repa1T-: gL1g strijlcen 9 tervrijl Anja Smits en Anne•tt·
~ioke Bouma 2e en 3e werden. Voor allemaal 1.40 m. Greet en Claudis
l'. e g oor sprongen î .25 m. en Joke ·1.20. Anja en Gré probeerden het cc; /]-""
P~el:i de ronè.c' schijf en voor Anja k.•Iarn. daar een 1 e plaats uit nc-C cc11
\rn1~ p van 24.56 Iile !{evrig Anja. Voo::' Gré (4e) ·word 19.14 m. opgometoL,
~oen het zwar3 cummcr 600 m., w2arop Clau~ia (goed luisterend naar
. .
.
\ a1
. 11aa:c se.:r::;__e
.
. " . d e in
.
1min
. •
50. 7 sec.
aa:1w::i.. JZlE;lDGGDJ
_s ee='s t e in
eJ_r:w.ig
(5.- sec. voorsprong op no.2) Totaal werd ze als tweede geklaseecr~:··Iet
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Anneke Wassenberg gaat steeds vooruit, haar teleurstelling, dat ze op
enkele meters voor de finish als derde werd geklopt in haar serie,
ging over in vreugde, toen bleek dat ze haar persoonlijk record met
2.1 sec. had verbeterd, tijd 1min.57.9 sec. (7/ffi).
Onze jongste verspringoters kwamen tot~ Petrie (7e) 3.39 m. - Alice
(3e) 3.67 m. - Jos~ (22e) 2.75 m. Voor de verandering won op de 100 m.
Gebke van Danny, voor beiden 13.2 sec. (via 13.2 en 13.- sec. in hun
serie). Gebke werd 3e op het kogelstoten met 9.13 m. Danny liet 7.67
opmeten.
Ria.

29 JUl'JI - HEILOO
400 r..1. D.D.
4-B.v.d.Ree 67.2 soc.

Discus D.C.
2 C.Veldt

29.98 m.

VeI"' D.D.

Speer D.D.
2 B.v. d .,Ree

26.88 m.

3

J3.v.d:-Reo 4.85 m.!!

p/D JEUGDWEDSTRIJD 5 juli ___- HAARLEM.
Net een door do vakantie zeer gehavende ploeg zijn we toch tot zeer redelijke en zelfs goede prestaties gekowen. Succes-nummers waren voor
ons het discuswerpen 1e Anja Smits 25.86 m. - verspringen 1e Ana
4.76 m. en hot kogelstoten, waar na eon hevig gevecht geleverd te hebben, Anja en Annemieke een gedeelde eerste plaats voor zich opeisten
e~ wel met een voor Anja zeer redelijke en voor Annemieke een zeer
goede stoot, nl. 12.11 m. Ga zo door, Annemieke.
De verdere uitslagen waren:
4 x 60 m. D 3e Atmodes in 38.8 soc. Finale 80 m. C
4 x 80 m. C 2e Atmodes in 43.4 sec. 2 G.Meijn
sec.
11
3e Atmodes in 46.2 sec.
Serie
J I.Madsen
11 • 8
x;_Q_g_o lstot en D
3
K.v.Doorn
11.
6
3 tT .Bosman
7.40 m.
5 J.de Heer
11 • 9
{J. Gortemaker
1 2. ·1
Ve:2s p:_,j_ngen D
M.Hanc1graaf
12.7
· 6 H., HÖfstra
3.61 m.
J.Joren
12.-10 P. de Cleir
3.43
E.v.Opzeeland
12.9
"11 P.v.d.Eem
3.39
i9 R.do Cleir
2.91
Finale 60 :r:i. D
2 2 ,:r • Jo ij o
2.68
3 P.v.doEem
8.9
2~5 C. Bakkum
2.58
Serie
Kogelstoten C
P.de Cleir
9.5
3 G.Meijn
11 • 4 3 m.
C.Bakkun
10.6
10 J.de Heer
Î -1 • 1
8.61
R.de Cleir
M.Hofstra
10.6
600 IJ. c
J.Feije
10.2
3 À. vfassenberg
1 • 58. 7
0

17
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Verspringen C
7 I.Madsen
8 J.Joren
14 A.Bouma
16 K.v.Doorn

4 . 1 1 ri.NPR
4.07
3.91
3,86

NPR

19 E.v.Opzoeland
20 J-Gortcmaker
24 A.Wassenberg

3.67 m.
3.54
3. 31
Hans Vlottes.

SPORT-ALLERLEI
Het naar wedstrijden toegaan en kijken is altijd weer een voor mij
fascinerende bezigheid, ook al zijn de prestaties wel eens aan de
wat teleurstellende kant. Maar ja, een nens wil wol eens wat en tenslotte gaan vakantiehouden, eindexamenroes en wat dies neer zij niet
hand in hand met topprestaties.
De avondwedstrijden in Lisse op 2 juli waren gezellig, naar maakten
op mij een wat rmmelige indruk op een baan, die betere tijden heeft
gekend. Don Post won de 100 m. in 12.7 sec. en het verspringen met
4.98 m. Baltien liep de 400 m. in 66.7 sec. en werd 3e, met verspringen haalde ze de finale, maar haar verste sprong is me helaas ontgaan.
Annemieke Bouma werd in haar serie 80 m. gelijk uitgeschakeld en kwam
11et ver in de middenmoot terecht met 3.78 m. Anja Smits werd op de
80 m. 1e in 11.- sec. (series 10.9) en eveneens 1e bij discus met
23.98 m.
Zondag 6 juli namen 4 meisjes aan de wedstrijden deel van 11 Haag 1 68 11
op de Laan van Poot te Den Haag en dit waren goed georganiseerde en
gezellige wedstrijden met mooi weer.
Loes Visser werd 2e óp de 80 ra.horden in 12.8 sec. en 1e bij het verspringen met 5.08 m. Baltien sprong 1.35 m. hoog en werd 4e. De speer
wierp zij 27.53 ver en was goed voor een 2e plaats. José Voorna liep
een bekeken 600 o. in 1. 44.3 en ook dit was een 1e plaats. Anja Smits
werd bij de neis j es-B 3e op het speerwerpen met 30. 02 m. ! ! ! De koge}_
kwam bij haar 9.65 m. ver, ma0,r het discuswerpen lukte deze dag niet
en de finale werd op dit numE1er dan ook niet bereikt. Al net al toch
wel gezellige uurtjes met géén uitzonderlijke, naar toch wel nuttige
resultaten.
Geheel los van het bovenstaande moet me toch ook nog iets anders van
het hart en wel het gedrag van soL10ige niet-atleten op de wedstrijdbanen. Het is voor soJJJ.nige r:1ensen vaak ontzettend moeilijk o:o een verlies te aanva.arden en je maakt dan dikwijls- de dolste protesten mee,
ingediend door mensen die dan ook nog durven afgaan op wat ze hebben
van horen zeggen.·Kritiek is gezond en nodig, mits opbouwend en niet
in krenkende vorm.
De wedstrijden zijn er nog steeds voor de atleten en laat het géén
prestige-slag worden tussen ploegleiders en coaches. Wie het desondanks meent toch beter te weten ••• op elke wedstrijd is er gebrek aan
vakbekwame juryleden. Meldt U aan en de atleten zullen U dankbaar zijn.
I.D.SrJits.
HET WOORD IS AAN •••• Friedrich Dessauer~
Bij iedere triomf van de wetenschap
klinkt in de nens het bevel~ "Verder! 11
18
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Redactie-adres~

L.v.d.Vosse
Garenkokersk.34
Haarlem.
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Clubarts~

N.A.O.~~d.Hoeven

Wegener Sleeswijk.

TekeningenJ_
P.GrootveldHeemskerk.

Pos "t_re ke n_i.JIBJ...
207689 t.n.v.
Penningm.van
nAtmodes 11 ,
Haarlem.

Het voor ons succesvolle wedstrijdseizoen zit
er weer op. Vooral de jeugd viel overal in deJL
lande op door prestaties van goed gehalte, t~r~
wijl Loes Visser al enige malen het Oranje in ·
de Nederlandse jeugdploeg mocht dragen.
Trj_est was het ·wat . onz~ A/B jeugd overkwam in
de finale om het clubkampioenschap van Nederland i na een . pracihtige v~orsprong na negen nummers, werd het discuswerpen een desillusie, terwijl ook onze estafetteploeg 9 die prakti~ch
nooit ±aalt, de grote poch had van een zeer
slechte wissel en een vallend estafettehoutje.
Onze grote voorsprong g~ng door deze slechte
resultaten te niet en werd omgezet in een achterstand en dit betekende een toch nog verdienstelijke derde plaats achter :OEM en Sagitta.
Meisjes en Gerard, het was echt sneu, maar we
denken .niet meet ,aan deze anti-climax, we kijken qaar de tqekomst. Volgend jaar wordt1 onze
A/B ploeg aangev;uld met weer jongere zeer verdienstelijke atletes uit de C-ploeg van dit
jaar en we zullen dan ook weer hoge ogen gooien.
Het gehalte van onze C-en:OJ21-oe.E_e_g was ook dit
jaar weer bijzonder goed. Onze C-meisjes smaakten
het genoegen in de competitie nist alleen eerste ·
van :District Noord-Holland t~ worden, doch tevens
als eerste te eindigen in de strijd tegen de
twee beste ploegen van Zuid-Holland en Utrec~t.
Fantastisch Hans en meisjes, nogmaals onze felicitaties!!
Onze damE?..§_ eindigden in de landelijke competit:i e
op de negende plaats, maar met jeugdige aanvulling volgend jaar, zullen wij zeker op een hoger
plan kom?n.
1

.;

Osnabrück.
Gezien onze slechte ervaringen van de afgelopen jaren wilden wij aanvankelijk niet meer me~werken en deelnemen aan een atletiekontmoeting.
Het organisatie-comité wilden wij echter niet teleurstellen, aangezien opzet en de berichten uit Osnabrück gunstig waren. Het zou een
echte jeugdwedstrijd met een vrij uitgebreid programma worden. Te
elfder ure werden er echter drie nummers uit het programma geschrapt
en bleek de Osnabrück-ploeg uit slechts 4 deelneemsters te bestaan:
waarvan de prestaties op een laag niveau lagen en aan de sportkleding
en presentatie totaal geen zorg was besteed. Echt dit was geen partij voor onze sterke en goed verzorgde ploeg. Wij vinden deze wedstrijd een verspilling van tijd en geld en zien voor de toekomst van
deze jumelage af. Jammer, met een beetje zorg van Osnabrück zijde
en het aant rekken van atletes uit de omgeving, had het een e chte
leuke wedstrijd kunnen zijn.
Ria Ineke-de Vos.

HET SECRETARIAAT
Nieuwe led en~
Florine Vogel
31.12.1961
Marjolein v.d.Meer
Mohr
23. Î 1 • 1 963
Miranda de \'Ii t
26.4.1960
Claudia Bl.anken
16.2.1962
Iris Verwey
30.12.1953
Marjan v.d.Meulen
30.7.1946
Bea Hoogstra
5.11.1956
Hanneke v.d.Haterd
29.2.1952
Marianne Knijnsberg
30.10.1953
Inge v.d.Eshof
19.10.1957
Henny Wassenberg
14.2.1951

MELDT~

Monica Hendriks
Inge Rol
Joke Dieleman
Jo.cinta Vlek
Pia Keyser
Marja Bolwijn
Marjan Koning
Marjo Vermeulen
Rita v.Opzeeland
Joke Brink
Loes Brouwer

29.5.1959
7. 11 . 1960
24.6.1949
10.5.1952
19.2.1957
12.3~1959

8.7.1958
27.4.1960
12.3.1958
1.6.1957
25.4.1958

Bedankt als lid ~
J.de Heer, L.Stalpers, C.Bakkum, J.v.Dieren, A.Ligthart, I.Robbé,
S.Robbé, Th. Snellens, A.Libbenga, D.Noorlander, M.Tromp, I.v.Millingen, Ch.Karsenbarg, L.Rondema, C.Krijnen-v.d.Gevel, M.Volk, A.de
Boor, L.Deen, S.v.d.Mey, T.Juyn, M.v.d.Broek, A.Klop, M.Trornp,
R.Wapstra, S~v.Rossum, A.Scharroo, E.Verlooy, G.Moerbeek.
Nieuwe donatriDes:
I.Termeer -v.d.Linden, I.Robbá, S.Robb6, M.Tromp.
Adróswijzigingg
M.A. Ineke-de Vos, Leendert Meeszstraat 90, Haarlem. Tel : 244134.
Van het Bestuur:
Tot onze s piftheeft onze penningmeesteresse Mevrouw VV. H. v. Opzoeland··
de Vos, gemeend na een meningsverschil met het bestuur, haar functie
te moeten neerleggen. Wij betreuren deze gang van zaken ten zeerste,
aangezien zij van de oprichting af een zeer gewaardeerd en acticl'
bestuurslid is geweest. Wij willen daarom niet nalaten haar ook via
dit clubblad dank te zeggen voor het vele werk, dat zij voor 11 Atmodes 1;
heeft verricht. Tot de volgende ledenvergadering zal haar taak voorlo pig gedeeltelijk worden waargenomen door Lidy v.d.Eem, Paul Krugorstraat 49rd, Haarlem. Tel: 250989.
-2-

TRAININGSPROGRA~J1A

's-Zondagsmorgens - bui tentrainJ:gg_ _QP__het CIOS
Aanwezig zijn: 9.45 uur in de Beatrixschool aan het Houtmanpad 9 vanwaar we gezamenlijk naar het CIOS vertrekken. Niemand__g_§:at rechtstreeks.
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg o.lv. Hr. van Hogezand
Jeugd C/D o.l.v. Hans Vlottes en Lolke van Voorst.
Woensdagavond
16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 ~ 19.30
19.30 - 21.00
21 • 00 - 22 .. 00

in de Dr. Huetsct__g_gl9 Prinsen Bolwerk.
uur Pupillen o.l .v . Mevr. le Nobel
uur ])-meisjes o.l.v. Hans Vlottes
uür C-meisjes o.l.v. Hans Vlottes
uur Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp
Ulff Nieuwelingenp1oeg o .1. v. Gerard Kamp

VAN DE PENNINGMEESTERESSE.
Bondscontributie bij inschrijving:
De contributie bedraagt:
Pupillen t/m 10 jaar f 2, ----/maand
f 2,50
Meisjes t/m 17 j&ar f 4, ----/maand
f 4,50
Studerenden
f 4 ~-·-/maand
f 6, 50
Dames v/a 18 jaar
f 5 ~ 50 /:::naand
f 6950
endient op de training of per giro betaald te worden.

HET BEEINDIGEN VAN HET LIDMAATSCHAP
Het beeinàiigen van het lidmaatschap van onze vereniging dient schriftelijk met _een opzegtermijn van 1 maand te geschieden. Bedankjes zenden
aan: Mej. L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem.

OM AAN

~E

SCHAFFEN

Atmodesbrcekje (kleine maten f 3,25)
;f 4,-Showshirt (alle maten)
f 17,50
Atmodestas
f 14,95
Embleem
f 1,75
A voor op je trainingspak (verkrijgbaar op de training)GRATIS
Groene trainingspakkeni trainingsschoenen, etc. verkrijgbaar met 10%
korting bij: Nihek Sporting Goods
Rijksstraatweg 86. Tel: 261140.

3

PERSONALIA
Geboren:
Bij de familie Gieles-v;Polen werd de koningswens vervuld, want op
31 augustus deed Jeannette Désiréehaar intrede,; Betty en Loek,
hartelijk gefeliciteerd met jullie tweede spruit.

JURYCURSUS
Bij voldoende deelname zal er weer een jurycursus georganiseerd kunnen worden. Zijn er nog leden 9 ouders of belangstellenden, die hier-·
voor interesse hebben en om dan op de ze wijze helpen het Haarlemse
jurycorps uit te breiden? De cursus omvat totaal 4 avonden.
Opgaven worden gaarne ingewacht bij onze secretaresse Lida v.d.Vosse.

SPORTTOTO
:Poolt U al bij "Atmodes"? Nog niet? U weet toch 9 dat de pool, mits
Uw adres niet te veel uit de route li g t 9 bij U thuis wordt opgehaald? .
Wij geven U deze service, U hebt de kansen en door Uw de elname werkt
U mede om onze kasmiddelen te vergroten.
Formulieren bij het bestuur verkrijgbaar of op ons toto-adres:
De Heer J.Post, Riouwstraat 29, Ha arlem.

SPORTKEURING
KEURINGEN! ! ! ! DENIÇ NU AL OM JE KEURINGSGELD TE BETALEN voor het jaar
1970, dus geef je qp bij Truus van Voorst.

Meisjes, wie van jullie heeft thuis nog halters, etc. Geef deze dan
terug aan Truus van Voorst.

In alles is muziek, a ls men
oren heeft.
(Lord Byron) •

4

VAN HET vrEDSTRIJDFRONT
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7 JU1H - REGIONALE JEUGDWEDSTRIJD - ZAANDAM.
.

----~

Met prachtig weer vertrokken we naar Zaandam, waar we die middag tot
goede prestatjes kwamen. Vooral Anja Smits was die middag zeer succesvol-"111et 'ee·n 2e plaats bij het discuswerpen 20.58 rn., een 1 e plaats
op het verspringen en een 5e plaats op de 80 m. in 11.2 sec. (serie
10.9 sec.). Ook Alice Munsterman gaat het steeds beter doen, ook al
kan het nog stukken beter, Ali_ce. J\faar dan. zal · je toch op de training
door de zure appel heen moeten bijten. Deze miqdag kvram zij bij het
hoogspringen tot 1 .20 m., hetgeen een 2e plaats betekende en op de
60 m. tot 8.6 sec. 9 ook een 2e plaats. Ook wil ik nog even de enorme
strijd belichten, die .Claudta Rogoor gestreden heeft op de 600 m.
Dit·was enorm, Claudia. Wat een inzet. De beloning was een 2e plaats
in de goede tijd van 1.51.4. Joan Keyser deed weer.precies, wat we
van haar verwachtten en kwam tot een, ?e plaats op de 80 m. in 10.3.
Zeer goed. De overige uitslagen waren die middag~
Marijke Hofstra
hoog - 1.20 m.(4e)
80 m. ·- 9.5 sec.
José Feije
hoog - 0.80
· ·
Liesbeth v.d.Maat
ver - 3.43
80 m. - 13.1 sec.
Gré Meyn
ver - 4.23 (3e)
80 m. - 11 • Jeannette Gortemaker
ver ~ 3.80
80 m. - ·1 1. 5
Ilona Madsen
ver - 3.69
80 m. - 11 • 4
Jok~ Joren
ver - 3.55
80 m. - 11 .B
Elly v.Opzeeland
ver - 3.15
80 m. - 13. Jo~n Keyser
ver - 4.06 (7e)
Annemieke Bouma
ver - 4.12 (5e)
80 m. - 1 î • 6
(6e)
Claudia Regoor
ver 4.12 ·
Margreet v.Norden
ver - 4.02 ( 1 Oe)
80 m. - '11.6
Krianne v.Doorn
ver - 3~71
80 rn - 11 • 6
Albertine Hin
ver - 3.64
80 m. - 11.7
Patricia de Cleir
60 m. - 8.9 sec.
Reini de Cleir
60 m. - 10.8 sec.
Petrie v.d.Eem
6-0 m.
9.0 sec. C3e) 8.6 serj_0
Anneke Vfasscrnberg
600 m. - 2.03.6 -(Be)
".~

9 _J_ULI - Instui_fweds_tr_ijd

Amsterdam.

Marina MtiJler 3e bij het hoogspringen A met 1.45 m.
Loes Visser 1c bij het verspringen met 4~70 m.
Truus ~an Voorst 2e bij het discuswerpen 26.01 m.
Jos~ Vo~rma was er om de 600 m• . meisjes B te lopen, die
avond niet doorging. Zij was nl. de enige. Zeer triest.

_1_3 JULI - Nederlandse

Jeugdkampioensc_t~a_p~i::G_-~~-~-uw~del:'_!

Loes was de enige deelneemster aan deze kampioenschappen (vele
kanshebsters waren met vakantie), maar een goede ook 9 want zij kwam

-5-

met twee z:il.lveren medailles uit de bus en wel op de

12.6 sec. en het verspringen
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16 JULI - Instufüfwedstrijd - Lisse.

Twee kogelr e cords verbeterd oor Anja Smits.
.
\,'J V ' ' ,
,/
Anja, die met de kogel steeds beter overweg kan, verbet c~ ro-e---net op
haar naam staande record met maa r liefst 1.11 m. en bra cht hot op
14.29 m. En passant nam ze ook.het 10 jaa r oude B~record van 10~64
mee, dat op naam stond van Marian den Ouden, en bracht het op 10.98m.
Fantastisch, Anja.
~----!"'-_...,.

__

20 JULI - W.Duitsland ·- Nederland.
Loes Visser mocht op de 100 m. horden de Nederla ndse kl euren verdedigen.
Het ging echter niet zo erg goed en ha a~ 16.7 sec. wa s voor haar ver
onder de maat. Deze tijd betekende dé 4e plaa ts.
Voor de A-me isj e s is het ook wel erg mociilijk, de ene keer 100 m.
horden en da n weer 80 m., hetgeen beteke nt verschillende hoogten en
verschille nde afmetingen van start tot horden en tussen de horden.

10 AUGUSTUS - HEILOO
Jos Mooyen~ kogelstoten 7.75 m. - spe c r_w èr pen 33.22 m. Ng.:r(,/---~
Danny P?st~ 100 m. 13.3 sec. - verspriné? ~n 4.35 m.
,f /~~
:2\
Gebke Visser~ 100 m. ·13.4 sec. - vers pri ngen 4.65 m. __.,. i- ,,_.

\
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.,fl "7
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'.·il
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:"' I

~

\

1

José Voorma g 100 m. - 13.7 sec.
( ~t
~ V
Loes _Vis~~r g 200 m. 27 .4 sec. - vers pringen 5.21 m. _=::::~.· ·~//'!/ J,
Roelie WiJnoogst g 800 m. 2.30.9
~ < . .·· ~1rJ
\~
Coby Veldt~ discuswerpen 29.52 m.
,.,..,4 ". "
.~'
Truus van Voorst gdiscuswerpen 29. 30 m.
'.;---~;f~'-:~1~--r--· ·/' j~;'Ä
)
\.''.'-" ~

Bal tien v. d •

Re:~ ~~:~:~~:g:::!~~~::~:~--- ~
kogelstoten 8.72 m.

I

~.)

", ·>> ,

)•· · ,. ~
< •)

".

WIE NIET IN STA.AT IS EEN FOUT TE MAKEN,
IS TOT NIETS IN STAAT.
(Abra ham Lincoln)
-6- ··
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De hele pupillen f amilie Atmodes , di e me e z i ~:~ Jcen 2 a n d e w edst~ij~
in Beverwijk, was pr acht i g op tijd '!J i j h e t s t c.t:L o"'.l , r;i et ee :'1 a a nt al
ouders, d i e zo vriendelijk waren on s rr.e t au.to : fl li 9 7 o r v o ~ ~ e. r.• Eet
was prachtig weer, wel warm, voora l · na h e~ :i ·.1 : ~c~) o ~1 ry· o l: e o ::- ;_~e i ed 8reen of het zonder trainingspak oo k :le k ke ::: 1: 2 ::. Dj_ G do s n •.rn ~ :ï. e ·':; :we er~
hoor. Want onze arme spieren , die wc ne t ;:: o lG:1-k c ).' "\•i ·n ::.1 g elo ~Jc 11 haêi ·-· ·
den, zouden kou vatten. Bovendien ha d Ni kki o t~ Gl e e~ l ek ker a v o ~~
koudheid mee opgelopen, en moeder mo.a r 2E.ü ::.cc '-'Y':'). ··1;:~ sscn . Dus v oo r ~ aar...
inlopen en daarna .trainingspakke n è:!.. c!lt l u ':::>.1.
We hebben eerst een paar lekkere r e~;: - - en si; :~c· "'. c 3 leuin g en t:;Ada =i.n, wa o.r
iedereen zo dol op is . Allemaal d :?dc:: ~ 'l.tre i':1..:' i:ir ons ·:rn zt f k on r..ol j_jk
beter dan op de trainings middage n. 1.T::r nt :ï_k D. 0") :i.' J.c :!" 0~ ?Y'' ~ ;-:. d '.3Uchte::i g
"We doen veel meer dan op de woensdc,cillià.è.ag " . :,.Ji ·0 wa d t oc h o cht nie t
waar, alleen n u ze een b e et je in s ·J:-.i.1 rüng i:.ra ~ ·:a~· :i:' ~2 ·,;e:d.s t r :!. jd, cl. eed
ze beter met d e oefeningen mee ~
.
Mijn t::ouwe helpsters, Anneke en J\é'.~~·gree ·iJ ~/!J '""''--··"-'.
:-,/~::::!:'::.,
-. -.
,;,~
i;amen ieder e e n groep onder hun. 0ci cd c~ c ~/ :t
\ ./ "
~
z(tf
ik de rest . Iedereen was . vrese l iJ k _;_. c ::iu;g:. •
·.1 1 .
·
•. ,
achtig en scmmj_g en ging e n daa rdoor bi j .8." t' •,'tv:,:~\,··.~ 'N., ( 1.,, 1 ....
~· ·. , \~ \

·f;\ ·

~ ç-.:..:-;
~ '.
. . \ ••
~
beste van de A ' s, met e e n 10e · plac.r~ ~- , z .." ' ~ <.:·.>~- ' \~ " ' ' 'l ·r"-~
.; ~
·~ ·· · _ :...'-* '\' ~
~1·
"S'!
had ongetwijfeld een betere plaat s L.unnc rt, / ~..,,,' · / : :~ ·:.'(,•.) ·'. ' . ~ ·- -0'
1 ·
hebben, als haa r eerste fraa ie s pro n.::; bi J ~~-'. '~ /1 \ ~ 1_, ~~
1·
,
het verspringen, die iets aan de o ;:~ g c, :dig e ~ :::_,;_ j.,, \ ·~;~î ,il~·· ~ ·
!: jJ
kant was, niet was afgeke ur d. En ~:io~1 • ël.oo:.:
~ i. .J
"'*~#
een zeer partijdige . Sagi tta- l cid R -~'JJ.' , d ~. '. ~ :_:-;!:; :):: c oi.1 o o:;:: o n ~ e ldie;e
sprong van een Sagitta- moisje, \'~ c : r-::o cà k ..:: t;.:..' • ~ ::; . C0::.. u1::.dg kwa!!l Gwc: ~ie
nog met een g ewe.ldige spr ong van 3.... 3 ~ v5 :~ ;.~ ,-=- ·;, 1 ·1.13 .

(Yt
·.: : ;

Bij de B-pupillen was h e t Anita Fc .: t~ >&-·: - ;''"-~ • :'3i".'. : s plaato t e v oor··
schijn kwam. Klein en on deugcnè,, :- · :i. <.: :~ è. '-'·T·:~· - ::..: ~ "~ e ". ·.~ :.J à. o e nig e d ].e ov e r
de 1 meter spr ong, de verste spro ~ c v a n icC~~ e~n j.~ n en e en sne lle
7.1 sec. over de 40 m. Leny Lips k ;. , '"'i p i· ,, ~:· .-~ :: : .: c p fü: ::3 '.J plaa t ::::. Ze
liep ook een beh oorlij ke ti jd, n:t . 7 ,4 ['.C-J , ,. 7 ·· ,-: ::: : .;~: ~ :-~'! ?- en 3"1 7 , Ke v.:ris
gedaa n. Marjan Hofstra zal haar :::.. c. ~12s b on ?:.". ·:.r)i:3 !~. ag .;.c op mooten
hijsen, dan komt ze zek er over d e ;/_ ·:.J :J c:r. . .i~c -~· :.' ~ 1 ". · i;, -.:p:.n W'J. S bi j c.~ 1. ]_ e
kleine dames meer dan slecht. A l:.. e :~-J; Ü : c,d.: ~ L: : ::~L! ~ :{i ? ~' e nki~ ach ·G . "Vl'G
zullen de armspieren nog goed moot:;, .1 stc:.:J;:o{':., j t~ s ·A :~ s <! :en to c,!1 ecr...
een echte bokswedstrijd moeten h c u;:e:1. L -:n ·~~ o 8f.: t ~1:~ ct; ·:; c :::, k ond e n 'r."0
helaas nog niet mee doen . Ma ar ws h s :)'lJ e n t 't i::o ·:; -::1 . r . ·. ~.-.. 6. t:l e st .'.1::·8·'.;·t enl oo p
v a n de jongen s B van Hr"[;.rlem , wa t c.1.':o. e: i.:· · -- ~· i:!(: ·\· c.::::: c;j2r.18c1: z ij :1 L~. a t .
Volgend jaar zul l en wij ook ee n s 2..::t on ~l ::HJ. ;:::;"; ~ .;.:) ~ " ",_r~ i'10J."'. !
0.;

Het was een f i jne , bijna drog~ mi a ~ag e~ i~J~ r ~ ~ o op ~o~ dncn ~ oe ~ in
de klaar staa nde auto's 9 waar bl e<:' l: :. d~ t ·•I ·:' 'l ~b - ;e:'.'!::o.~ ,: ' .r.:.1!'1 'ie L!. D: l;o
van mijnheer V!assenberg wel ee n h o o:: a a n i ~".''...~': 1 __ it•g?f: r 2. c.h·,~ hG.è. • 01:: h a l f
zes waren we weer thuis, waar d o p'1:1 -'c e f..; :;~ - - : . : : '. 1 ~-;.::-.r c: ;:-:.:;>f' :::l c o. ~;- o p me
stond te wachten. En een honge r d .: -:. ~ •:re u J.. :·:_ 01:--,- ,n.:.:.. ha:1. -i. Gt'. i ! !

...,

•• 1 · -

Uitslagen:
l5ü;eiilen-A
1ö î1".Thuis
21 J.Mey
23 E.Voogel
24 J.v.d.Welle
25 P.Stuurman
27 J.v.Vastenhoven
30 J.v.d.Berg
32 N.le Nobel
Pu:Ïillen-B·
1 .Post
3 M.Lips
5 M.Hofstra
8 E.Handgraa.f

Go·m.

vers12rmesen

11.11. ~
11 • 1
10.9
10.9
10.9
11.-

3.00
2.89

H5.4

40 m.

7:1
7.4
7.5
8.-

3.00

balwer:een
14 m.
14
15
13
14
12
10
11

Totaal :ent.
1142
910
901
874
856
836
785
783

hoogs:er.
1.00 m.
0.90
0.85

vers:eri!:!,gen
3.30
3;17
3.00
2.98

1344
1215
1117
1033

3.59 m.
2 ;81
2.92
2.90
2.87

o.so

--~-------

31 AUGUSTUS - NED.ESTAFETTEKAMPIOENSCHAPPEN
Meisjes A/B: Loes Visser,·Gebke Visser; Donny Post, José Voorma
2e 4 x 100 m. in 50.4 sec., hetgeen een nieuw clubrecord
betekent.

2-12 SEPTEMBER KOSICE (TSJECHO-Slowakije)
USIC KAMPIOENSCHAPPEN
Vanaf station Arnhem 10 's-morgens vertrokken we (we dat zijn Truus,
Jos en José en de andere leden van de Nederlandse Spoorwegploeg) met
de trein richting Nürnberg, waar we om 7 uur 's-avonds aankwamen.
Daar hebben we eerst wat gegeten, vanwaar we met taxi's naar onze
overnachtingsplaats werden gebracht. Het was nog vroeg in de avond,
dus gingen we de stad nogeven in, het één en ander gezien, zoals wat
kerken en een waterbron, etc.
3/9 's-Morgens moesten we om half acht op om een paar uurtjes te trainen, tenslotte moesten we nog een dag en een nacht reizen, dus een
beetje beweging hadden we wel nodig. Om elf uur zijn we in de stationsrestauratie gaan ontbijten en daarna weer op de trein gestapt
naar Praag, via de grensplaats Schirnding, waar we ca. 3 kwartier
hebben stilgestaan. 's-Avonds in Praag aangekomen, daar waren we
meteen al de gasten van de Tsjecho-Slowaken, want we kregen daar meteen al een lekker dinertje. Inmiddels waren de Fransen, Oost-en
Westduitsers er ook al~ Na het diner gingen we onze plaats zoeken in
de slaapwagen, die ons naar de plaats van bestemming bracht en wel de
plaats Koaice, waar we de volgende dag 's-morgens aankwamen. Op het
perron van Kosice werden we verwelkomd met prachtige bossen bloemen,
die onze gasten aan ons overhandigden. Dus dat was al de derde dag en
wel donderdag 4 september. We gingen met particuliere auto's naar ons
verblijf, waar wij met one drietjes een leuk kamertje kregen. Eerst
gingen we one heerlijk douchen en daarna wat uitrusten, verder zijn we
daar even de stad gaan verkennen.
-8-

Na het ~iddageten ·moesten we naa~ het stadion
om wat t~ gaan trainen, want de volgende dag
zouden de·- -vre-dstrijden dus beginnen.

·~-"..,:.,· ·/V}ijdag,

begonn~n

5 september
de wedstrijden.
rros6 moest starten op de 100 m. en Truus moest
discuswerpen. José wer'd 3è in haar serie, dus
mocht zij later op de middag meedoen aan de Bfinale. Da~r werd zij vijfde in haar serie met
een tijd vari 13.3 sec, wat haar totaal op de
11e plaats bracht. Nog net geen punten voor Nederland, want t/m 10é plaats kreeg je punten voor
je land. Truus deed het met de discus heel slecht,
zij kwaJ1 niet verder dan 27. 64 m., waarmede zij
de 9e pJ_aa.t s .P~_~et te, toch nog wat punten voor
een vrije dag, die z{j -goed benutte om wat te gaan

train en.
Zaterdag, 6 september, bleek dus inderdaad~ dat Jos dus lekker had getraind~ want zij nestelde zich meteen .al met de eerste worp bij de
eerste ~ier. Daarna kwam zij tot 36.48, wat haar een 6e plaats gaf en
heel wat puntjes voor Nederland opbracht. Tevens betekende deze afstand een nieu-11 persoonlijk en clubrecord. Truus moest proberen de
speer zover te werpen, dat zij bij de eerste 10 kwam voor punten. Zij
bereikte een 9e plaats me-l.; een worp van 21. 74 m. José kwam voor de
eerste maal van haar leven uit op de 200 m. In Ben sterk bezet veld
werd zij 5e en haar serie met een tijd van 27.8 sec.
Zondag, 7 september , hadden Jos~ en Truus geen wedstrijden meer, dus
keken we vanaf de tribune hoe Jos het er af bracht bij het kogelstoten.
Zij kwam tot een stoot van 8.99 m. Na de wedstrijden moesten wij ons
weer klaarmaken voor het dófilê. Daar liep ons klein landje tussen de
Tsjechen 9 Noren, Bulgaren, Fransen en Duitsers en vele andere landen.
Na dit evenement gingen we met bussen naar onze appartementen om ons
te verkleden Voor de afsche~dsavond . Eerst kregen we de prijsuitreiking, daarna wat dans on z<..icg, u::._ -:;gev oerd door onze gastheren-en dames,
w2arna •i!j_j a0,n to.fel gine;er, en vervolgens dcmsen tot middernacht.
Maandag, 8 september, was een d.ag, da~emet particuliere auto's naar
de Hoge Tatra gingen. De Hoge Tatra is een gebergte waur volgend jaar
de Wer;e ldkampioenschappen skispringen worden gehouden. Het was een
mooie 'dag on we hebben veel gezien" We kwamen laat in de avond weer
in Kosice aàn.
Dinsdag, 9 september hebben we nog wat rondgewandeld en in het stadion
nog wat getraind, want 's-avonds gingen we weer huiswaarts. De terug1,qeg hebben 1rn weer van Kosice tot Praàg inde slaapwagen de nacht
doorgebracht en de volgende dag tot Nlirnberg verder gereisd en daar
-·/leer overnacht in een hotel, 7anwaar we de volgende da.g 's-morgens om
1 O uur weer vertrokken om 's-avond s om 9 uur weer in Ho.arl em te arri-·
veren. Al met al zijn het fantastische dagen voor ons geweest~ We hebben veel meegemaakt en veel wedstrijdervaringen opgedaan. Dit was een
reis om nooit te vergeten!!
Truus - Jos - José.
-~9-

7 SEPTEIIBER - A/B JEUGDWEDSTRIJD - BEVERWIJK.
5.28 m.
Vers pringen

~ .B .

J _.D :1'i()st · --·----··-3 G, Vis so:c
800 m. iL
R. Wi jnoogst

5. 14 m.

100 m. A.
A.Regoor
T.Rijbroek
L.Visser
(finale 2e in 12.8

14.- sec.
14.6
13.sec.)

5.02
100 m.B.
D.Post
2.30.5

4 .x 1· 00 m. A/B - 51 • 5 sec.
Gebke, Donny, Andrea, Loes.

G.Visser

13.- (finale 2e 13.- sec.)
12.9 (finale 3e 13.1 sec.)

_ _ _ -!"' _ _ _ _ _ _ _ _

14 SEPTEMBER - 2e COMPETITIEWEDSTRIJD DAMES - LEIDEN
Nieuw clubrecord Roelie Wijnoogst 2.28.7
De door regen in water geva llen compet itie wedstrijd vgn de 28e augustus werd in allerijl op 14 september vastgesteld. Onze ploeg was compleet 9 ·het weer was goed en toch kwamen er weinig goede prestaties
uit& Ons puntenaantal hebben we dan ook niet kunnen opvijzelen, maar
het gevaar voor promotie/degradatie wedstrijden bleef ons beschoren.
De einduitslag wasg
1 Sagitta 18.176 pnt.
2 AVR
î5.845
3 CIKO
15.515
4 Atmodes 15.252 (vorige keer 15.728)
5 Batagen 14. 594.
Uitslageng
1 oo m. ho-rden
Lo~§. r-aa1~te._ uit balans en moest met een vijfde plaats genoegen nemen
in 17.~ sec. Wij waren blij Loes 9 dat je _ ondanks dat je al enige dage~
grieperig was, toch niet verstok wilde laten gaan.
675
;Bal ~je;.1? è.ie voor het eerst -gver de horden ging werd 1 Oe in 19. 9-4 70
100 m"
]5ina '-die door veel werk niet
op de 4e plaats,
terwijl de 13.8 van Gusta ook niet meeviel
400 m.
Irene liep e~n verdienstelijke 63.4 sec.
Tinê.::fe bracht het tot 65. 8
200 m.
Ëen goede 26.9 van Dina (6e) bracht ons
terwijl Andrea d'r 9e plaats in 28.4
punten o-pbracht,
Vers pri ngen
_ ,
Dit nummer was een desi llusie, want resp.
~ (4) en Gusta (6) onder de maat.
-10-

sec
740
598
682
606

]) ~~•.ê.9.U ~wo r _pen

Zesd e en achtste waren Coby en Truus met de ronde schrijf, nl.
30 . 16 en ' 28.86

.eJ2"8.}~.~ r

pen
Twee Atmodes atletes op de ereplaatsen, nl. Greet met 39.04
en Jos met een keurige worp van 35.10 m.

658
629
840

772

Kogelstoten

· cz;::~~E-~t ·~:;1I:s'të

de felheid om tot een voor haar doen goede prestatie
to kome~ en moest met 9.28 m. 6 atletes voor laten gaan.
658
CoJy kwam · weer over de 9.- m. lijn - 9.12 m.
646
4 x 100 m.
·
'i:r.::~ . rGSë'rvëploeg met Coby, Baltien, Tineke en Roelie kwam tot 55.6
cp d e 5e plaats, terwijl onze eerste ploeg met Gusta, ])ina, Andrea
on Loo s ook niet verder konden komen dan tot de 4e plaats in
1499.
a l geen prestaties om over naar huis te schrijven. Trouwens,
g·aha l te lag op enkele uitzonderingen na toch vrij laag. Maar we
zij~ in de hoofdklasse geble~èn en ·dat is het voornaamst~ en het · zal
7o= ;c~en d jaar met allerlei aanvullingen waarschijnlijk beter gaan.
~1~0 t

AJ.

het

Ria Ineke.

21 SEPTEMBER - FINALE MEISJES-C - NOOR])-HOLLAN]),

ZUI])-HOLLAN]) en UTRECHT.
GO

· ·1·~~J

:01"

-:·Icc ~y s G r

10.3 sec - 813 pnt.

2 (:- ,~ i-Ie :y-11

4

~"Ma d. s en

10.9

il

-

11. 1

Il

-

672
628

600 m.
4'C:Regoor
9 M.v.Norden
A.Wassonberg

D:L ::? c :.1.s·Ne 1° 12en

';:;·•:Jo. ""·;·· _ _,""7....,-·~:·~

)

:'"~ - -~-

l L 0nll 'G S

tI o o ·": s p~L" ing é n
2::ö-:1IT:2~~-·
g <T. Kcyse r

:~:-· lt

G

25.09 m. - 540
24.41
- 524

1.35 ' m.
1.30

Kogelstoten
3 A. Smits
4 A.Bouma

Verspringen
2 A~ Smits
5 G.Meyn

660
- 597

13.13 m. - 930
12. 10
- 862
1 ~ 50. -

1 ~59.4
2.11.5
4~76

4.37

- 625
- 459
- 279

m.

691

- 590

A x BO m. 1e Atmodes in een nieuw clubrecord 42.8 sec. - 717 pnt •
.,"_,"-----,.--met Joan:, Annemieke, Gré, en ·Anja.

To tale uitslag: 1. Atmodes 8680 pnt.

T/iENSEN RAKEN VER])ER VAN ELKAAR AF ])OOR ZWIJGEN
])AN ])OOR AFSTANDEN.
(Coca-Chanel).

-11-

Vervolg names-competitie . 14 sspt.
800 m.
Tilt nummer was van goed gahalte van onze meisjes. Roelie liep een
zeer goede race en verbeterde haar eigen record weer en bracht bet
tot 2.28.7 (5e). Fijn, Roel
792
Irene bracht 2.30.3 op de klokken, dit betekende in totaal een
zesde plaats.
773
'

'

.I:Iog_&s pring_t?n.
Ook prestaties 9 die een heel eind onder de maat lagen 9 nl. 1.40 m.
721
van Mari na (4)
660.
en een 7e plaat~ van Baltien - 1.35 m.

FINALE OM HET CLUBKAMPIOENSCHAP VAN NETIERLANTI
A/B-MEIStTES
21 s~te_m_b_e_r_.'---------Via een vierde plaats in de competitie mochten wij met TIEM, ne Spartaat9 ·sagitta, Sparta en Thor strijden om de hoogste eer en dat deden
we tót aan l'let 1 Oe nummer met zeer veel succes. nat kunnen we zegger~; or:dat Atmodes steeds a ls 0erste werd omgeroepen, terwijl ook
na elk nummer bijna steeds een Atmodin het er0schavot mocht betreden
en met de horden Gn hoogspringen zelfs twee van onze meisjes.
Helaas verloren wij met discuswerpen en de 4 x 100 m. zoveel punten 9
dat we uiteindelijk als derde eindigden. Toch een keurig resultaat.
80 m. horden,
.Loes 1nva.ri1 hiër met ruime voorsprong als eerste door de finish in
12.2 sec.
862
terwijl Gebke niet voor haar zus' wilde onderdoen en met eveneens
0.6 sec, voorsprong finishte. Vooral jouw prestatie 9 Gebke is een
extra felicitatie waard.
822
-100 rn, B
Danny 1Îóp een prachtige sterke race en eindigde ook als eerste in
12.5 sec.
838
Willy liet 13.5 sec. voor haat opnemen
649
!00 m·.A,

Loosïnoest aan het meisje Hilhorst van Sagitta de eer van de 1e
plaats laten, maar haar 12.7 was toch goed door de 2e plaa ts 798
terwijl Andrea met 13 . 4 als 5e eindigde
667
800 m.A,
i.Oelieen Tineke eindigden resp. als 3 in 2.29.4 en 6e in 2.32.7
785
746
600 moB.
·rosé-liep weer fijn en haar 1.43.3 (4e) mag gezien worden
763
Gebke die wel weer 11 moest 11 lope n kvmm tot 1.51.B (10e)
591
(Volgend jaar ben je er af, hoor).
Kogelstoten A/B.
JJi t nummer viel wat tegen, vrant Jos ko mt over het algemeen toch we~
verder dan 8.82 m. (Be)
623
564
terwijl Baltien met haar 8.09 onder de maat bleef (11)
-12-

Speerwerpen.
Een DEM-aarigelegenheid, toch met een beduidend minder-verschil in
prestatie dan eerdere wedstrijden (36.48 - 36.• -) tegen een prachtige
35.80 m. van Jos
784
Tilly voldeed aan de gestelde verwachtingen door de speer op
25.58 m. (9) te laten prikken
583
Hoogs pril'._l&e.n.
Grote winst op dit nummer. Ba.ltien met een flop kwam keurig over
de 1.50 m. Fijn, Baltien
836
Ook Iris deed het meesterlijk dçior -met haar 1.45. m. de derde _
plaats o~ te eisen
780
Verspringen.
Een keurige sprong van 5.13 m. betekende voor Danny een tweede
plaats achter Mariet~· V3'ikenherg van DEM (5. 27)
Arda
.kon niet verder kom-e-n dan 4. 50 m. Toçh, zit 4. 90 erin,
Arda.
·
;Discuswerpen.
Het grote "verlies 11 -nummer.
extra aandächt be besteden.
1 O Ingrid -2 2. 4 0
11 Tineke 19. 16 m.

Ja~mer,

784

624

alleen reden om aähdit nummer

473
386

4 x 100 m.
Ëen prima tijd van Baltièn , - Roelio - Tineke en Andrea kon de eerste
ploeg de geruststelling geven van in ieder ,geval verzekerende punten,
maar helaas het lukte niet. 'Allereerst een slechte wissel tussen
Gebke en Danny, hetgeen een verlies van tienden opleverde,maar toen
kwam de tragiek van een vallend stok;j3 tussen José en Loes. Dit kostte
seconden. Tijd 53.6 sec.
1334.
Einduitslagg
DEIV!T5 • 6~ p·n t .
Sagi tta HL 3&30
Atmodes 15.297
Spartaan 15.296
Sparta 14.329Thor
1 3 • 881 •
Ria Inbke-de Vos.

28 SEJ?TEMJ3ER - Jeugdinterland Nederland - België te

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___.___ _..__ _,.;;;_;_;NU me gen. - ··

Terwijl wij onze onderlin~~ ,wedstrijqen hadden op het .Pim Mulier 1
ging Loes naar Nijmegen; waar zij moest aantreden tegen de Belgisc~a
mersjes op het nummer verspringen. Zij kwam tot 5 .42 m, wat naar eer
derde plaats gaf.
·

...:.: 3-

28 SEPTEMBER - Onderlinge

wedst~:Ll_den.

Met het stralende zonnetje (doch een gure wind) mochten we na de
slechte weerberichten toch tevreden zijn. Ook tevreden waren ~e over
het aantal deelneemsters, nl. 68 verdeeld over ~erschillende groepen,
ook over de prijzentafel. Het prestatiepeil lag over het algemeen,
enkele uitzonderingen daar gelaten, niet erg hoog, maar het is altijd
leuk om te zien hoe fel er gestreden wordt in de diverse ploegen. ·
Als we bij de dames-wedstrijdplo2E. de uitslagen bekij·ken, dan vind
ik alleen de 1 . 50 m. van JVlarina goed. Bij de 11ei s jes-wedstrijd ploeg
viel mij de 4.83 m. en 4.74 m. van Baltien en Andrea op. Ook de 9.36
kogel van Jos, a lsmede haar 1.40 m. zijn prestaties, die gezien mogen
worden. Echter 3 ongeldige worpen op het sp?erwerpen mogen bij Jos
niet meer vog~komen, hoor Jos.
Gebke spr~ng bij de B~meisjes-wedstrijdploeg met vier overwinningen
uit, vooral haa r 1.40 m. hoog en 25.86 m. speer zijn van goed gehalte.
De 5.29 m. van Danny is ook een prachtige verbetering van haar persoonlijk record. Keurig, Danny. Christine Neyndo rff sprong 1.30 m.
hoog bij de meis,je s-nieuwelingen.
Pal tegen de sterke wind in en dan 10.7 sec~ te laten afdrukken , is
een zeer goede prestatie. Dit was het resultaat op de 80 m. van Joan
Keyser bij de C-meisjes. Ook de 13.65 m. kogel van Anja was heel goe d.
Alice Muns terman deed het bij de D-meisjes bijzonder goed, want drie
eerst en een gedeelde eerste1tweede plaats is een prachtige prestatie.
Gwennie Thuis deed he tzelfde bij de A-pupi llen, haar 3.60 m. met verspringen is een extra verBelding waard.
Heel leuk was de strijd bij de B-pupillen, vooral Anita en Marian gaven
elkaar niet veel toe. Ga zo door, meiskes. ·
Vanaf deze plaats wil ~k nogmaals de juryle den hartelijk dankzeggen
voor hun medewerking aan deze wedstrijd. We hopen volgend jaar weef
op U te mogen rekenen.
Ria Ineke-de Vos.
Uitslagen~

Dames weèif::_tr:i j dr!loeg •.
îOO
200
C.Veldt
1J • 6

r1. Mul le1~

800

ver

4.29
29.4.37
30.4.42
3 .55.
3.79
2.29.2 4. 11

A. vfarnas
G.Versterre 16.4
Tov.Voorst 1 6. 1
I.v.d.Goot
A-IQf?_i_s_j_E:;_I?._ w~Q__s_tri j_Ç!_p]-oe g
B.v.d.Ree
29.5
J.Mooyen
15.T.Schaper
29.7
A.Regoor
28.5
R. vJï j noogst
2.32.3
T.Rijbroek
15 • 1

hoog speer discus kogel totaal
1. 30
1.50
1 • 20
1 .J. 5
1.10

8 •. 94
7.05
6.42
8.51
7.57
6.75

3280
3183
3005
2889
2494
2113

26. 14 14.38 8.17
••••• 21. 08 9.36
.1 7. 21 16. 15 7. 13
1'7.84 13.04 6.61
19.95 14.43 . 5. 58
25. 18 16.83 6.21

348.6
2905
2778
2774
2729
2619

22.75
18. 18
20.93
37.533
18.61
1.-- 10.79

28-:61
14.42
22.88
23. 14
24.68

... ..
~

. ' _)

4.83
4.66
4.57
4.74
3.93
4. 15
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1.45
1.40
1. 15
1.15
1. 20
1 15
0

Meisjes-B wedstrijdploeg
··· 100
ver
G.Visser
13.6 4.83
D.Post
13.5 5.29
A.Algra
14.6 4.51

hoog · ··s pë ê r-~~ Se q§__ ·Jto ge =\-_ _ ~tot aal
3601
1.40 25~86 16.22 . 9.10
1 • 20 14~39
15.91 6.75
2993
16.66 14.30 7.09
2589
1 • 15

Dames nieuwelingen
L.v.d.Eem
15.8
M.Rotteveel
16.2
H.Wijkhuizen 15.6

1.15
1 • 15
1.10

22016
25.69
21 • 65

22.55
18,08
16<5 'I

6,69

1. 30

14 . 1 3
1 641
14 .1 65
---·-6.55

14.32
î 1 0... ·1"1 . 7 .,

5;81

3.79
3.71
3.32

Meis,ies Nieuwelingen
Ch.Neyndorff 15.2 3.91
M.Kneynsberg 15.7 3.75
H.v.d.Haterd 15.8 3.96
I.Goossens
16.- 3.31
H.Wassenberg 18.5 2.34
Meisjes-C
A.Smits
J.Keyser
A.Bouma
I .Madsen
C.Regoor
J. Go1 temaker
K.v.Doorn
J.Joren
J.Algra
M.v.Norden
A.Hin
L.Stoute
E.Hijselaar
E.v.Opzeeland
A.Wassenberg
1

Mei s ,j es - J2
A.Munsterman
P.v.d.Eem
E.Sloof
P.de Cleir
M.Hofstra
A.Verhagen
P.Keyser
M.Timmers
R.de Cloir
H.Lips
I.v.d.Eshof
J.Bosman
P.v.Hogezand
M.Ineke
M.Versterre BM

80 m.
11 . 2
10.7
12.2
11 . 9

'

1 . 10
1.10

·.i

••..

.

k og_~_l_ _

L

13.65
10.03
12.08
8.27
l. 50. 8 7;85
12.5.97
12.7.04
12.~
7. 1 6
12.8~52
12.2
7.29
·12.1
6.44
12.4
7.95
13.5
7.89
7.38
13.4
2.06.9 6.15

9.9.3
9.2
9.3
10.3
10.3
9.8
9.6
10.4
10.6
10.8
10.9
11. 8
10.&
10.7

6"8ó
6.79

~f

• 64
--···· ·- '--

6 "79

3.71

~19

o g __. _
.. ·-;_-ye r

1. 35
Î < 40
1 .,3 0

"~.

î • 25
1 • 20

3.70
3.87
3.81
3.80
3.50
3.55
3.87

·1,;25
Î • 30

3.85
3.74
3.64
3.50
3.70
) . 16
2.73

·1.>30

1 . 20
1 . 25
·1 ~ 05
Î ". - .•

.

' . ..
!

1

""

1(1

--·

j

"_

R~

î. ~ 0

o,go
1 • -·0 •.90

--

4.--

1 . 25
1. Î 0
1 • 20
1 . 20
1. : 5
1 . 20
1 '1 0
1 . - ·-

~

:J

3.95
.4. 26

1.20

~

totaal

4.57
4 .56
LL 13

î. 35

7.97
5 • -~ 6
5.52
7.12
6.20
5.89
7.38
4.65
5.-4.01
4.09
6.70
4.45
.3.76
3. 4 fr

2362
1820
1819
564
203

~+.98

..."-. -...-

,...,

2561
2458
2201

.

2529 ..
2311
2299
2262
2211
î719
1675
5 ·14

2.98

Î

2.9î
3o2E
2.74

145 3
1437

')
L.

1344

"

1 '

Lr !

2.54
0

r~

c... • O'.:)
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3332
3181
2997
2606
2491
2392
2350
2329
2289
2285
2223
2148
2073
1909
1734

~432

1026
874
820

A-~pillen.

60 m.

verspringen
-----·---=--

G.Thuis
M. Hendriks
J,v.d.Berg
,J. Mey
J.v.d.Walle
N.le Nobel
E.Voogel

10. 7
10.7
10.8
11.2
11.5
11.7
12.-

B-pupillem
A.Post
M.Hofstra
I.Rol
E.Handgraaf
J.Weg
M.v.d,:Meer Mohr
R.le Nobel
J.Heeremans
R. Post BM.

40 m.

3.60 m. · 3.21
3.05
3.02
2.87

2.75

7.4

3.26

8;2

3.28

7.6
8;3
2.6

8.$
9.4

5.10 m.

1529
1313
1265
1255
121 .6

3.84
3.70
4.41
4.34

4. 55 4. 09

·1173 .

' 1065

·14 311
î40î
1334

4 •. 91

5.02

3,79
4.48

3.29

8;~

___k_o=g~e1 s_:E_9 t_e_n___..__t_otaa.l

3.22
3 • 11
3. 14
2.63
2.51

1323

4.55
3.28
3 .28

12'.32
958
828

2.55

3.. 14

552

·1273

3.20
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5-kamD

~.A.

···-·- ------ &;·.-~- -· -- ---..

Loes kwam tot een redelijke zesde plaats met 3579 pu~t en . De resul~
taten waren: 80 m~ horden
12.2 sec.
verspringen
5.01 m.
hoogspringen
1 • 30 m.
kogelstoten
8.56 m.
27,2 sec.
200 m.

200 m.

2.31 o2

28.4

800 m.
2 I.v~·d.Goot
1 R.Wijnoogst

1 .40 rn.

Discuswerpen
3 T.v.Voor~t

29.24 m.

11. Visser

27.2 sec.

3 A.Regoor
Hoogs12ri~

B.v.d.Ree (3e)

2.31 0'"

li___OKTOBER - STRANDLO_O_P__A. V_,"~aa_!_l_em~

Op die zonfl:=t,~ ?:nnden we i.p.v. gaan t r a inen aan de strandloop van
11 Har-irl emn meedoen.
Praktisch de gehele nieuwelirigenploeg zou komen,
maar wie waren er: Hr.v.Hogezand + zoon Menno, Henny ~assen berg, ·
Joke v.d. Vosse en ondergetekende. Wat een opkomst!!!!
Om 1 uur was de start op het Blo eme ndaalse strand en de hele meute
zette zich toen in beweging om de 8 km. af te leggen (naar Zandvoort
en we er terug).
-16-
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~ _ ,'~~~'~,-~Het was_ eigenlijk veel te heet om aan zo 1 n

\/~-1:~=-~~
ff:l'
. _ ,~ ' ,,,

prest a tieloop mee te doen, het leek wel
zomer. Door dit mooie weer waren er vanze~ft(Y;.t;f' l, ~\ ! ~f ~~
sprekend veel wandelaars op het strand, die
~t
I~ .......~fo ')) ' ,~~~;(~\\ ~ ·
· ,""' ook op het verharde zand liepen, maar als
1 ,[· • ·#)
. /
___ ,
," ~/ 1
~
..' ze die verhitte gezichten -van ons zagen 9
· t'R1'-, 1:~'!~'\\
'1 ~
~,.. ~;~1fingen ze maar gauw opzij en riepen ons nog
,
'. ~ /r
'\~at bemoedigende woorden toe. Zo kregen
\ r,
"
Joke en Henny (ze hadden zo'n dorst) bij
1
,Il 1'\
t:-et keerpunt ieder een appel van een paar
1 "- _ \ \ \1l':R
\
.' ·~~ 1)1. "
Jonge ns.
We he~ben all~~ al e 8 km. binnen de 75 minuten afgelegd. Hr.van
Hogezand en Menno kwamen na 58 minuten binnen, Joke en Henny na
61 minuten ~nik na . 54 minuten.
Daarria hebben we nog een tijdje op een terrasje v a n dé zon genoten
met een groot glas "fris", dat hadden we wel verdiend.

.

'\'

, /"''

1

E~n volgende ke e r

(de AAC-strandloo~) doen we allemaal mee~ h~?
Als je zondagmorgen regelmatig ko n t tra in en, is het gemakk~lijk vol
te houden.
L:ï_da"

PATMO:DES 30+"
Ookde dames en heren van de 30+~afdeling ZlJl1 weer gestart met hur...
fitheidstraining in het prachtige Middenduin-gebied o .l.v . onze
tra.tner Gerard Kamp, terwijl Hans Vlotte s 's-zaterdags bij de heren
eens in de 14 dagen voor Gerard zal invallen "
De deelname is weer fantastisch en de trainingsactiviteit groot.
Voor de dames en heren, die het in het begin wat zwaar vinden~ kan
ik verklaren, dat U over twee maanden lacht om het tempo en d a t U
na een geregelde training in enkele weken reeds aan conditie en uit-houdingsvermogen hebt gewonnen.
Dinsdag-en dond e rd agmiddag trainen er twee ploegen dame s van resp ,,
2-3 uur en van 3-4 uur. De eerste uren zijn geheel volgeboekt.
De herentr a inirtg 's-zaterdagsmorgens hebben we reeds gesplitst in
twee uren vanwege de grote deelname en vele gegadigden voor een
vroeger uur. Deze vindt nu plaats van 8.30-9.30 uur en 9.30 - 10.30
uur. Men kan nog vrienden meenemen om deze fijne tr a ining te vol gen.
Medische keurillE..!..
Met klem wijzen wij op de noodzaak van een medische keuring, hetzij
door Uw huisarts 9 . hetzij door een andere instantie. Via onze ver eni ging is een sport.keuring mogel i jk. Na overmaking van Fl. 5 9 - - zullen
wij voor U de opgave verzorgen en krij g t U een oproep via de G.G.D.
Trainingskosten.
Er zijn onder de deelnerners/sters verschillende 1 die de sportkeuring
willen afwachten, voordat men tot betaling van de v e rschuldigde trai~
nin~skosten overgaat.
-17-

Aangezien de keuringsoproep soms nog wel eens even uitbli;jft (wij sturen · de opgave na betaling d 'i rect in), verzoeken wij U hierop niet te
wachten met overmaking 9 want mocht U wegens afké.uring onverhoopt niet
meer mogen deelnemen,dan restitu eren wij U de contributie naar proportie
van de getrainde uren. U weet onze rekening? Raiff eisen Bank Haarlem
t.g.v. "Atmodes 30+" no. 3244.05.90 ·1 . Postgiro van de bank 11109.
Parkeren.
.
.
Het lijkt ons het beste, om stagnaties te voorkomen; dat degenen die
het eerste uur komen trainen hun auto's zoveel mogelijk buiten parkeren
er/degenen die dan het tweede uur kmp.en 9 kunnen hun auto's op de parkeerplaats van Middenduin zetten.
M.A.Ineke-de Vos.
Van de Nederlandse Sportfederatie ontvingen wij een ~older naar aanleiding van de actie "Trim U fit", waaru it wij hierbij het een en ander
overnemen:
TRIT:VJJVIEN: betekent bijsturen
Uw lichame lijke conditie op peil brengen.
Is voor iedere en: vo or jong en oud - man en vrouw.
Is gezond
Betekent ple~iè~ - ~ ·
Geeft U gewichtsverlies
steviger spieren
een sporti ef figuur.
Verbetert de hart-en longfunctie, vitale organen voor
een langer en gezonder leven
GEEFT U UITHOUDINGSVERMOGEN EN ZELFVERTROUWEN.

ONZE C-PLOEG
Aan het verzoek van uw voorzitster iets te schrijven over
taat van de meisjes C-ploeg wik ik gaarne voldoen.

11

HET 11 resul-

Een veel gehoorde "klacht 11 op de atletiekbanen in het afgelopen seizoen was; 11 als die groeribroeken nu eens wegblij ven, kunnen wij ook eens
wat wirinen", en zo was het inderdaadg
"ATMODÉS k w a m ,
z a g e n o v e r w o n" .
Waar Hans met z'n meisjes verscheen, was alles wat de klok sloeg·
Il Lwn<'l es, ennm:=tal bloosde hij zelfs toen maar liefst vijftien medailles ..
teg e lijk in onLvangst moo~ ten worden genomen en ook <le meerkamp wedstriJden hebben uitgewezen, dat Atmod es van de 50 deelnemende C-meisjes
maar liefst 4 onder de eerste vijf mag rangsch:ikken.
Al deze successen zijn het resultaat van een pittige maar toch prettige training en samcnwerkirig tus sen meisjes en trainer. Hoe groo~ de
fuomogeniteit in de ploeg wel was, heeft het succes van de final~ in
Lisse uitgewezen. Ondanks de afwezigheid van Hans - met vakantie in
Spanje - wisten de meisjes dát op te brengen , wat van hun verwacht
~erd en zij aan hun stand verplicht waren en het succes was dan ook
in één woord 11 gro ots 11 •
-18-

Het heeft wG1nig zin om hier speciaal namen te noemen, aagezien iedereen dát heeft gegeyen, wat zij had bm te geven en . een voorsprong van
bijna 500 punten in een finale mag als resultaat best gezien. worden.
Het jongste succes biedt Atmodes ongetwijfeld perspectief voor de toekomst en laten we hopen, dat hj_erop kan.worden voortgebouwd in de ::lfoor
ons liggende jaren.
I.D.Smits.

WINTERTRAINING 1969-1970 C-DJEUGD.
Gaarne wil ik langs deza wag jullie oproopon om toch .vooral . do CIOStraining io vool mogelijk to volgen, daar hior do basis voor ja · conditio wordt go logd.
Ik mag me tot nu toa gelukkig prijzen mot oon rodolijko opkomst, doch
or zijn or nog volon ondor jullie, dia ik nog niot gezion hob.
Moisjos, het is oh_zo belangrijk, dat jo regelmatig komt. De moesten
van jullie hebben het belang van eon goede CIOS-training zelf al aangetoond,_ kijk maar eens naar do ge maakte 'prestaties van het afgelopen
seizoen! Tieze logen e r niet om.
Voora l zou ik graag een Josá Algra, eon Trudy·v.d.Straa t en een Liesbeth v.d. Mant r egelmatig aantreffen op de training, aangezien wij ze
het komende seizoen hard nodig zullen hebben. Het is nl. zo, dat er ~
naa r a lle waarschijnlijkheid het discuswerpBn definitief bij komt,
wat voor ons impliceert, dat we een paar 11 stevige 11 meisjes nodig hebben om niet achte~ op te geraken. Meisjes, kan ik op jullie rekenen?
Hans. ·.

7 SEPTEMBER - iIBERKAMP-KAJ\fPI OENSCHAPPEN
DISTRI_CT_ NOQRD-HOLLAND, A 'DAM .- -J\'JJ?ISJES"!'" C.
's-Morgens om 10 uur.vertrokken we opgetogen met de fam~ Keyser,
Meyn en Smits nattr Amsterdam, waar. ons een 1·1 stevige kluif 11 wachtte.
Na anig zoekwerk~ wat zeer beperkt bleef doör het fijne situatieschetsje van Baltien v.d.Ree, belandden wij bij het strijdperk.
Het weer was prima, misschien iets te veel wind, doch als met al prima
sportweer.
We begonnen met . het hoogspringen 9 een nummer dat direct al ze or succesvol voor ons afliep. Na een lic hte inzinking (waarschijnlijk veroorzaakt door de spanning) gaf Annemieke de impuls aan Joan en Anja om
ook over de 1.40 m. te gaan. Deze 2. la2.tsten kwamen ochter niet hoger9
behalve Annemieke Bouma, die vri end en vij and verraste met een sublieme 1.45 m. Evenaring clubrecord. Gró bleef stoken op 1.30 m.
Hierna gingen we naar het kogelstoten 9 een numrner 9 waarop we het laatste jaar prima .voor de dag mee kwa men. AllGen juist v2nd:D.g ging het
ietwat stro0f.
-19- ,

De meeste stoten bleven te laag, al moet ik zeggen, dat de bereikte
afstanden t~o.v. de concurrentie nog zeer goed waren. Artja 12.- m.,
Annemieke 11 .99 m., Gr~ 11 ,- men Joan voor het eerst in een officiële wedstrijd uitkomende op dit nummer~ 9.75 m. Al met al toch weer
een prima resultaat. Na een kleine pauze begonnen we aan het laatste
en oh zo belangrijke nu:cuner, nl. de 80 m. Hierop kwam vooral J oan prima
voor de dag 10.5 sec. Ook Anja "trok" er weer a ls vanouds tussenuit,
hetgeen resulteerde in 10.8 sec. Gré on Annemieke hadden het wat te
kwaad met de zenuwcn 1 doch kwamen Det 11.1 en 11.4 toch nog redelijk
uit de bus.
Eindstand: 1. An-;-;,a Smits - 2.Annenieke-.B-ouma - 3.Joan Keyser 4. Gré Meyn.
Een fantastisch resultaat dus. Dat we hoog zo~en eindigen, daar waren
we min of meer van overtuigd, doch dat we zo uit de strijd te voorschijn ~ouden komen, had ik in mijn stoutste dromen niet kunnen verwachten. Jullie ijver en werklust is hiermede prima gehonoreerd.
Van harte gefeliciteerd.
Hans Vlottes.

2

OKTOBER - NED.

I1EERKAMP-KAMPIOENSÇHAP!:~_IT,

DELFT.

Na enig geharrewar rond de puntentelling v an de meerkamp-wedstrijden
te.Elzenhage (Amste rdam), werden Anja Smits en Annemieke Bouma aangewezen , om de H.D, A.V. 11 ATMODES 11 en daa rbij · het District Noord-Holland
te vertegenwoordigen: in Delft.
Wel het was ideaal · sportweer, en beetje wind en ve0l ~on, Daar z6u het
dus ·niet aan kunnen .liggen. Er werd begonnen met de 80 m., hier kwamen Anja en Annemi~ke :met voor hun doen., mo.tige tij den voor de dag. Al
moet ik zeggen, dnt het niet a lleen hun schuld was, doch ook enigszins de schuld v an de jury-tijd. Er werd nl. weer aardig "geschipperd 11
op de trap. An ja : 11 .4 sec., Annemieke 12.- sec.
De wedstrijd werd vervolgd me t het-nummer-hoogspringen, nadat we eerst
zelf de hoo gspringbak in orde gema~kt ha dden. Dao.r het te veel gevrangd
was v an de orgo.niserende vereniging om zorg te dragen voor een redelijke springaccommodo.tie. Nederl andse kampioenschappen!!! Annemieke
eindigde op 1 .40.mw, wat ~etien de zachte en rulle afze t zeer g oed te
noemen was. Anja haalde de respectabele hooe;te van 1.35 rn., hete;een in
combinatie met de 80m. een hoge klasserin13 i nhield. Na 2 nummers stond
Anja op ·de 3e plaats en Annemieke 6e. Wat een spanning ! Het laatste
nummer noest dus de beslissing brengen. We l, het bracht de beslissinG,
maar het had voor mijn hart toch geen uur l ange r meer moeten duren,
pfff!
Anja be &on voor haar doen me t een matige stoot, waarna echter een g oede
volgde van 13.05 m. (hierna fleurde ze weer iets op). Dit hield nl. in,
dat zij zeer hooc zou eindigen. J.11ao r eorst moest Annemieke noc; hac.r
serie afmaken, voordat we een en ander konden gaan narekenen. Zij
sloot haar serie af met een verste stoot van 12.01 m., die maar 10cm.
beneden haar persoonlijk record lag . Gezien de toestand, waarin zij
verkeerde (zij moe st alles of niets spelen), een zeer goed resultaat.
Ja, en toen . ooar rekenen, rekenen en nog eens rekenen. Het duurde niet
lang, toen wisten wij, dat Anja a ls 1e geeindigd was en Annemieke als
2e. Een fantastisch resultaa t, waarmede ik de meisjes nog eens van
harte wil feliciteren, made namens het bestuur en overige trainers.
H.Vlottes.
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DE VOORZITSTER AAN HET WOOED • .

Redactie-adres~

L •v.d. Vos se

Garenkokersk.34,
Haarlem.

t Najaarsstormen, regen, hagel en natte sneeuw, de
! voorboden van de naderende winter.

1 Vetlichte versie~ingen in alle winkelcentra kondigen
1 de feestmaand december aan. Eerst het Sint Nico-

! laasfeest

met glunderende, maar ook angstige snoetjes, als of Sinterklaas n:ilet de Goedhe·ili·gman is.
i·Dan Kerstmis, dat het feest moet zijn van licht en
j vrede, terwijl het op vele plaatsen in de wereld
! donker is en het oorlogsgeweld raast.
l Daarna Oudjaar, de avond waarop men niet alleen olie ·
Clubarts~
1 bollen eet, maar men zich eigenlijk pas goed gaat
N.A.O.v.d.Hoeven- ! bezinnen, hoe het afgelopen jaar is geweest. Wat
Wegeh~r Sleeswijk. j was er goed, wat was er fout? Wat kunnen we in het
. ! nieuwe jaar beter doen?
Î

1

1

l Ook voor onze vereriiging waren er in 1969 positieve

i en

Tekening_efil
P.GrootveldHeemskerk.

negatieve punten. Voor 1970 maakten we echter al

1 goede plannen. Enkele daa rvan zijn uitbreiding van
!' het Bestuur, het organiseren van meerdere wedstrij~1 den; trachten om met een klein select ploegje in het

i buitenland

op wedstrijden uit

t~

komen, etc. etc.

i Vooral omdat wij het kori1ende jaar . ons derde lustrum

l

zullen vieren. Want. 17 juni 1970 zal Atmodes 15 jaar

1 bestaan eh in de loop der jaren is zij werkelijk

Postrekening~

207689 t.n.v.
Penningm. van
11 Atmodes 11 ,
Haarlem.

l' uitgegroeid
tot . een overal in den lande zeer ge.
.
"
! ziene vereniging.

i

l Tot onze grote .spijt gaat onze clubarts, Mevrouw

1 v .d .Hoeven-Wegener Sleeswijk ons voorgoed verlaten
1

om zich in Afrika te gaan vestigen, waar wij haar

1 man, die als arts bij de Wereld Gezondheids Organi1 satie werkzaam is, te assi3teren. Jammer was het, dat
1 er zoveel leden op de ze8T boeiende causerie van

! haar

en Mej. Henning verstek hebben laten gaan,

i omdat zij het voetballen belangrijker vonden.

i Daarom dokter, wil ik U variaf deze plaats nogmaals
f hartelijk danken voor alles wat U ' in de afgelopen
14 jaar belangenloos voor onze vereniging hebt
i gedaan.

i

l

1
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Door Uw medewerking hebt U ons als leiders er meer met onze neus ,
opgedrukt en een grotere medische verantwoording voor onz~""·pu·pillen
doen voelen, waarvoor w~j U erg dankbaar zijn. Verder wensen wij U
alle goeds toe ·en een heel prettig en wat Uw werk betreft, vruchtbaar
verblijf in Afrika.
·
_
Als besluit voor alle leden, 30+-sers, trainers, donateurs, adverteerders en q,_llen? die Atmodes oen goed hart toedragën, ~ttig&'~ feest\)n <~~lbeste wensen . voor 1970. .
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Narijke .Lips

Ria InGke-dé V o s /
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8.4.1956

1~:§:§~

19.11.55

H.T.

R~emens

~:~:v~~~;~ns

A.de Brey:

\
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17.11.58

·-1~:.J:.~t
13.5.59
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Bedánkt als . lid:· ,
\·
· T.:7.d.Straat, ,J .Vlek, L.v.d.Maat, M.Warmerdmn, Y. ~-dc Zoete, C;Po'sch.
!. Wartena, A.te~ Cate.
Nieuwe . donatrice: T.Wenning.
~
Bestuurssamenstelling:
Voorzitster:
M.A. Ineke-de Vos, Leendert Meeszstraat , 9ó; . B:aarie)n.
Tel~ 244134
,".
Sècretaresse:
~;v.d.Vosse, Garenkokerskade .34, Haarle~.
Penningm.esse~
L.v.d.Eem, Paul Kruge~s traat 49rd, Haarlem. Tel:
250989 •
.\iedstr .s ócr.:
T.v.Voorst-v.E~mo nd, Slauerhoffstraat 5' ', Haarlem.
.
Tel: 266628.
Commissaressè:
M. Cornelis sen, Leonard SpTingerlaan 41 , _ Haar.lem.
Het beeindigeri van het lidmaatschap:
Dit dien 0 schriftelijk te geschieden met een
bij onze secreta~esse: Mej. L.v.d.Vosse.

opze~~aTmij~~rin

TRAI NINGSPROGRAJ\'Il'if.A
Zondagmorgen
buitentraining op het CIOS.
Aanwezig · zijn:
vanwaar we gezamenlijk-naar het CIOS
streeks.
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp
Nieuwelingenploeg o.lov. Hro van Hogezand
Jeugd 6/D o.l.v. Hans Vlottes en Lolke van Voorst.
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1 maand

16.30 - 17.30
17.30 - 18.30
18.30 - 19.30
21.00
19.30
21 . 00 - 22.00

de Dr. Huetschool, ·Prinsen Bolweri.
Pupillen o.l.v. Mevr. le Nobel
D-meisjes o.l.v. Hans Vlottes
C-meisjes o.l.v. Hans Vlottes
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp

1

Il

V.AKAHTIE
1
In verband met de kerstvakan ti.e en het sluiten der scholen 'z al e/~
op woensdagavond 24 en 31 december en op .zondag 28 december ge~~
t!'aining zijn.

VAN DE PENNINGMEESTERESSE
De contributie bedraagt :
Pupillen t/m 10 jaar f 2, --/maä hd ·
Meisjes t/m 17 jaar f 4,--/maand
Studerenden
f 4,--/maand
Dames v/a 18 jaar
j 5,50/maand

11/l}
r
r
-~
I <

~

\

:0

Bondscontributie bij inschrijvingl..
f 2 ,50
f 4 '50
f 6 9 50
f 6 ,50

Verschillende leden ziJn achter met het betalen van de contributie.
Willen jullie zo goed zijn op de eerstvolgende training de achterstallige contributie te voldoen of te stort e n op onze girorekening
207689 t.n.v. Penningm. van Atmodes, Paul Krugerstraa t 49rd, H'lem.
Bij voorbaat dank.
·1

o crf
/o •

Als ~jullie de contributie voor 1970 in het geheel .overmaken, dan kan
er van deze jaarcontributie 10% worden afgetrokken .
Porti"

~o a ls

jullie weten, zijn
bonden aan het verzenden

Daar we overga an tot de aa nscha f van tricot-clubbroekjes, worden de
kato e ne n clubbToe kjesi di0 eveneens o;p wedstrijden gedragen mogen
wor de n , uitv erkocht voor j 1 ,50.
Groen e trainingspakken, trainingsschoenen, etc. verkrijgbaar met 10%
ko r ti ng bij: Nihe k Sporting Goods, Rijksstraa tweg 86. Tel : 261140.
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PERSONALIA

In het vorig clubblad heeft al iets in ges aan over de sportkeuring,
dit kan maar niet te vaak worden gezegd en geschreven. Meisjes,
indien j~ aan wedstrijden wenst deel te nemen en dit geldt vooral voo1·
de nieuwelingen, moet je gekeurd worden. De keuring vindt plaats in
het gebouw van de G.G.D., Nieuwe Gracht 124, Haarlem.
Het keuringsgeld bedraagt f 5 ,-- • Het Haarlems Bureau voor Med. sport-keuring is zeer streng en rekent bij niet opkomen het particuliere
tari~f van f 10,--~ In geval van ziekte wordt men tegen een vergoeding
opnieuw opgeroepen, indien men een doktersbewijs kan overleggen.
Ben je niet lekker, dan Wordt dit niet als een geldige reden beschouwd
G~ dan toch maar en zeg dit even tegen de dokter.
Dus geef je zo gauw mogelijk op voor de keuring bij Truus van Voorst"

HULDE AAN GERARD EN ZIJN PLOEG
Het wedstrijdseitoen is weer voorbij. En de voorbereidingen voor het
volgende seizoen zijn al weer in volle gang. Toch zou ik nog even een
blik terug willen werpen op de competitiewedstrijden van de A/B
meisjes, die dit jaar dankzij een geweldige inzet van de ploeg een
3e plaats bereikten tijdens de finale om de Nederlandse clubkampioenschappen. Dankzij de geweldige inzet van de ploeg, maar zeker ook
dankzij de . inzet van trainer Gerard Kamp. Zijn enthousiasme zowel
tijdens de training als tijdens de wedstrijden (waar hij tot ieders
stomme verbazing overal tegelijk opdook), is de grote stimulans geweest voor de ploeg. Zo is hij erin geslaagd een ploeg te vormen, di e
geknokt heeft voor wat zij waard was, ook op de nummers die niet zo
sterk bezet waren, met als resultaat een derde plaats in de finale<
En dit is iets wat toch wel de moeite waard is om even bij stil te
staan. Hartelijk dank, Gerard.
Bal tien v.d.Ree.
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EEN TIKKELTJE GESCH!EDENIS.
In een geweldig boek 11 100 Jaar Sport" heb ik een stukje gelezen over
de atletiek en over de geschiedenis van de atletiek in het bijzonder.
En omdat we ons allemaal voor deze sport interesseren, anders waren
we niet op een atletiekvereniging, leek het me wel geschikt voor ons
clubblad. Ik heb het alleen een ietwat ingekortAls de atletiek werkelijk ''de moeder aller sporten is", zoals de
enthousiastel-ingen van dit hoofdnumme r van de vier jaarlijkse Olympische
Spelen beweren, · dan is het in Nederl and nog maar een betrekkelijk
jong moedertje, want pas in 1878 vonden er op onze bodem de eerste
atletiekwedstrijden plaats. Bij de allereerste atletiekwedstrijd
in ons .land won Pim Mulier alle nummers, de 100 m., ende 2000 m.,
meer stonden er niet op het programma. Hij won hiermee twee bierglazen.
De atletiek op zichzelf is al veel ouders, want in G~iekenland werden al in de jaren voor Christus Olympische Spelen gehouden, welke
in het j a ar 394 na Christus aan het e inde v an de 292ste Olympiade
verboden werden door de Romeinse keizer Theodosius. Daarna valt er
een enorm gat in de wereldgeschiedenis v an de atletiek. Dit duurde
bijna 800 jaar. In 1154 werden in Londen pas weer op open ruimten
in de stad wedstrijden gehouden, in lopen, springen en we rpen.
Pas na de val van Napoleon kwamen er echte atletiekwedstrijden in
Engeland, zowel voor amateurs als voo r profs, die geldprijzen konden
winnen van honderden guldens met lange afstand-races, waarop gewed
kon worden. Later werd dit door het I.AoA.F. verboden en werdenverschillende buitenlandse atleten geschorst wegens overtreding, zoals
Jesse Owens. Na Engeland gingen andere landen ook wedstrijden organiseren, o.a. Amerika-New York (1868 met gebruik van spikes) 5 ::Duitsland, Nederland, e tc.
Op 17 oktobe r 1891 werden de eer s te Nederlands e kampioenschappen
gehouden, waa rbij veel Nederlands buitenlandse namen gebruikten, omdat hardloperij in Nederland als ni e t e rg netjes werd beschouwd.
Zo stondener op de de elnemerslijst namen als: Distance, Pacemaker,
Lightfoot, Ra pid, Derni e r, e tc.
Een topp e riod e bel e efden we in 1948 met Fanny Blankers-Koen en Wim
Slijkhuis, a ls trekpleisters voor het grote publiek, maar dat was
niet blijvend. Na het verdwijnen van deze beide cracks werd de atletiek in het vo e tballiev~nde Ned e rland weer "het arme nichtje in het
huis va n de rijke oom voetbal". Het is jammer, dat de belangstelling
van de Nederlande rsanders is gericht,wat sport betreft~ dan die van
de Scandinaviërs, waar zomers de atletiek en 's-winters het schaatsen~ijd e n door geen voetbal te verdringen is.
Anneke Warnas.
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· IN · DE HIP:PE HOEK

.. ·~~.'.~;,

BE!{E:tTTENIS

;/·

i

en weer zit ü::
en schrijf ik
en wil zeggen wat ik voel
wat ik voel V 2..rJ. haat oorlog
omda t wildG eh ge wild
en wa·i.; v oel i ~ ~ nu
. +_.s
.nie
en fü=-.n
àa.c_ f:,2. ik L cv e.r .
lie.fh.e bben
hat en
lac ~ien

vlo cl.:.:en
hu:Llcr.i.

/.' \~-~-.

pre.t en
dan f~ ik me n s ziJn
en ik voel al ls s
al l88 wat ik w il ~ wilde ,

·-

..

'
.

en a ls ik dan '.re e r zit
2ns ch:;:-ijf
na ~ert ~ee r di P l e eg~ e
die dreigende lege leeg t e
ik s l a
ik schreeuw
ik vloek
ik 7echt
maar meedogenloos worden mijn woord en

.

\
\.

~

v e rm oor~

en ik beken dat ik niet als dicht er ge boien ben .
Ti_neke Schaper .
De· oorlog L~ zoiets verschr ikke li ~ ks, dat i k mij verwonder h oe
het woord alleen ons niet do e t gruwen.

BOUSSUET.
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DE KIKKER
Elke morgen komt hiJ. biJ' ons op Zl.Jn puch-

·, \ brommer voorbij: prototype van een artistie-

li·
'.~,\\'s\\ .'i ~,,_~\:3~- ~, ~~ " · keling. Lange en zwarte haren, die in geen
~-~°:.:Y~~ '-'"~t~~1y-.-"~~' i:\"~ '/I jaren met een kam bewerkt zijn, vallen in
· ';1 •:
it~'ll'\tJt~t'y ~·
[-.:~
· ·. · ·"\111 ~ji\ ziJ'n ongewassen nek. ZiJ'n onsmakeliJ'k uit, ,lw~~ ·'··
':?'
~ r~··'._.:c °'" ~v
L~
<1~- ~~ ziend ge zi cht wordt gesierd door een zwart'
\~
t. ~ - '
~
donzig baa rdje en een opa-brilletje zonder

, .l,·
i

f't ·;
\ \\\~:ll e AJ\".1, '."
~, ! ~-.... ~v /t :"'"
._}.

1

~

.

~~~~e~w::t Q~:~, b~r!nd!l!~~!r~• i~~~1~~n d=~e

1·~
zou de bezitter ervan al vijfentwintig keer
\Î\ l 'l'a.ood ZlJ n geweest. 0 der een camelcoat draagt hij een zwarte trui mot
\·\ een boord. Daa ronderui t steken, eng, twee smalle beentjes in een met
bleekwater ove r goten spijkerbroek. Zwarte sokken en suède schocrnon
waarvan de kleur niet meer te herkennen valt, voltooien het ~eheel.
Hij ziet er uit als e en aparteling, net als al die andere interessantelingen. Hij heeft ook een meisje. Een meisje met de haardracht van
Fran9oise Hardy, zonder bril, maa r verder hetzelfde gekleed als hij,
on met dezelfde donkere blik. En elke avond staan ze op de hoek van
onze straat met gezichten of ze zich direkt in het Spaarne willen verdrinken. Nou ja. Toch zit er wel iets links in.

\1

·

·

t

. ""~-

0

1

,·.;~

t'

(Overgen omen uit Primitiae).
De Pessimist g

De Optimist:

DAT r.11-\.G HIJ ZEGGEN
zei mijn moeder tegen m1J: 11 Als je soldaat
~eneraal: wil je priester worden, zorg dan dat
hilder geworden en ik werd Pic a sso.
PICASSO.

no it iemand gevonden die ziJn
heeft erkend en zichzelf de
'.n heeft gegeven.
Confucius.
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VAN HET WEDSTRIJDFRONT
Uitslagen C/D Jeugdcompetitie 23 augustus - · Amsterdamo
Verspringen MoDo
4 X 60 IDo MoDo gediskwalificeerdo
PoVodoEem
Pode Clei.r
Hoogspringen MoDo
Aol'1unsterman
1o25 IDo
60 filo MoDo ·
MoHofstra
1 015
PoV odoEem
Ao1'1unterman
Kogelstoten 1'1aDo
1'1oVodoBroek
8091 IDo
JoBosman
6091

4 x 60 IDo MoCo 2e in 33o2 seco

60 filo 1'1oCo
JoKeyser
Gol'1eijn
I ol'1adsen

802 seco
9o9o 1

Verspringen MoCo
AaSmits
C.Regoor

4o40 IDo
3o65

Kogelstoten MoDo
AoSmits
AoBouma

12037
10091 m • .. ..

~
aarlem/OsnabrÜcko

30 Au ustus - Jeu
80 mo horden
1oL.Visser
2 Gebke Visser

12o3 seco
120 7

Hoogspringen
1 BoVodoRee
2 IoVerwey

1o52 filo (NCR)
1o45

100 filo
1 DoPost
2 GoVisser

12o7
130-

VersVringen
1 oLo isser
2 DoPost

5o26 filo
5o05

Speerwerpen
1 Jol'1ooyen
2 AoSmits

32092 filo
30082

Kogelstoten
1 BaVodaRee
2 J ol'fooyen

9o16 filo
9o02

800 filo
RoWijnoogst

DAMES
'100 mohorden:
100 filo
200 filo
400 filo
800 filo
4 x 100 filo

4 x 100 filo in 5106 sece met:
Donny, José, Gebke en Loeso

CLUBRECORDS
Ma Sterk
150 5
f''L Sterk
1106
MoSterk
2306
MoSterk
55°IaVodoGo'otWentzel 202506
48o2
-8-

1500 filo

IoVodoGootWentzel
Hoogspringen E.Joacim-Ort
Verspringen EoJoacim-Ort
Discuswerpen GoHoenderdos
Speerwerpen GoVersterre-v.
Zelm
Koge lstoten Meden Ouden

.."

5o19o1o60
6020
3~o56

49058
11050

Meis,jes Ao
80 IDo horden
100 IDe
200 IDo
800 ffia
Hoogspringen
Verspringen
Discuswerpen
Speerwerpen
Kogelstoten

Lo Visser
MoSterk
L.Visser
R.Wijnoogst
B.VedoRee
L.Visser
CeVeldt
J.Mooyen
JoMooyen

1'1.9

12.27 o2
2.28.7
1.52
5e58
32.04
36ol.J-8
9o36

Mei s,1 es C
60 ffie

DoPost )
JoKeyser)
DoPost )
80 Illo
J:KeysGr)
CoRegoor
600 file
Hoogspringen A.Bouma
Verspringen L.Plugboer
Discuswerpen A. Sfili t.s
Speerwerpen ..IL Smits
Kogelsto2kg Ao.Sill.i ts
4 X 80 file

10o3
1eLt-7.1.45
5016
25.86
30.82
14.29
L~2

o

Meisjes B
80 fil~
JevoDuffelen
100 m.
DoPost
60 IDd horden L.Visser
80 m~ horden G.Visser
Hoogspringen MoKrammer
Verspringen LoVisser
Discuswerpen HoBergering
Speerwerpen M.Pijl
Kogelste3kg AeSmits
Kogelst.4 kg JeMooyen
L+ X 100 IIle A/B
Meisjes D
60 Illo
Hoogspringen
Verspringen
Kogelst ~- 2 kg
4 X 60 Illo

L.Visser
AoBouma
L.Visser
P .Miljon

8.3
1e35
4e69
10e40
34. 1

8

-------------------·=- :::::::: _;;;:.:c
1%~,
;~
~~;:;:::.../

VIJF BESTE PRESTATIES IN

./

60 file
J.Keyser
A.Munsterma._n
G.Meyn
P.v.d.Eem
I.I1adsen

c
D
c
D
c

400. IIl
I.v.d.Goot
G.Meiners
T.e Schaper
B.it.d.Ree
0

8e804
806
8.6
9.8

800 IIl
l.v.d.Goot
Re wijnoogst
Te Schaper
CeI1einers

A

A
A

63.64,4
6506
66.6

0

80 IIl e .
J.Keyser '
AeSfilits
GeI1eyn
I eI'1adsen
A.Bouma
100 fil.
D.Post
L.Visser
Go Visser
DeKamphuis
A.Règöor
J.Voorma
200 fil.
D.Kamphuis
L.Visser
J.Voorma
A.Regoor
B.v.d.Ree

c
c
c
c
c

10e3
10e5
10.7
11 e1
11o2

B
A

12e5
12 7
12e7
12.6
13e1
1301

B

A
~

A
,-,
~-

A
A

60 file horden
D.Post
G.Visser

80 ffio horden
L.Visser
Ge Visser
B.v.d"Ree
A.Regoor

0

100 m.. :' horden
L.Visser
AeRegoÖr
B.v.d.Ree

26.4
27.2
27.8
28.4
28e6
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A

2.25e6
2e28e7
2e32e2.40e-

B
B

10.3
10.3

A

1'1 9
12 5
14o2
'14. -

A

A

B
A
A
A

A
A

0

0

1-5 5
'1 9.8
19.9
0

600 filo
JoVoorma
CoRegoor
Go Visser
1'1oVoNorden
AoWassenberg

B

c
B
c
c

1 o43o3
1o47o1 051 01o55o7
1o57o9

Speerwerpen
G.Versterre
J.1'1ooyen
AoSmits
B.vodoRee
T.Rijbroek
Discuswerpen
C.Veldt
Tov.Voorst
1L Vlottes
A.Smits
To Schaper
Kogelstoten (4 kg.)
G.Versterre
J.1'1ooyen
CoVeldt
Bo Vod.Ree
Kogelsteten (2 kgo)
AoSmits
G.1'1eyn

A

c

A
A

40 094
36.48
30082
27059
27.04

A

30016
29030
28.78
25068
24050

'

9o45
9o36
9o 18
9o 16

c

.a.

c
c
c
c

14029
12.82

30+ - 30+ - 30+ --. 30+ CAUSERIE DOOR MEVR. v.d.HOEVEN EN MEJ. HENNING.
Om nou te zeggen, dat onze voorzi tstewà een groot aantal 30+ers kon
verwelkomen, neen, da t niet, maar he-t rl'atuurlijk wel het neusje van
de zalm, dat er zat. Ga maar na, 's-middags li ep oen aantal van hen
nog op een holletje door het bos, daarna onder de douche, vlug achter
het fornuis en vervolgens aan tafel en dan s'-avonds weer naar het
Mendelcollege, dat is iets over hebben voor de goede zaak. De heren
30+-ers komen zeker op een andere av ond, ik heb er althans niet één
gezien.
Maar goed, na de voorzitster kwam Mevr. v.d.Hoeven aan het woord en
ze vertelde ons op uiterst gezellige en ontspannende wijze over de
sport in het algemeen en in het bijzonder over de noodzaak om onszelf zo lang mogelijk fit te houden. Zeker ons hart is gelukkig met
het reeds eerder genoemde holletje door het bos. Want afgezien van
het feit, dat het in zijn jeugd en misschien ook later nog een paa~
keer is gebroken, is het verder voor deze spier toch maar zeer rustig doorsudderen geblazen. Dus~ zet hem aan het werk. Wat de dames
betreft~ valt dat vaak nog wel mee, maar neem nu eens de heren, aldus He vr.v.d.Hocven. Zittend (brommer, bus of a uto) naar het werk 9
dat in veel gevallen ook al weer zittend wordt verricht. Lunchuur~
lekker blijven zitten. En als manlief dan 's-avonds thuiskomt,
zeggen we, je hebt zo hard gewerkt, hier is de krant, daar zijn je
pantoffels en je pijp en ga jij nou maar lekker zitten.
-10-
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Hi0rna kwa:iîf'··o.nze beminde tràiner en de koffiepauze.
Er ontspori zidh eeti di~cussie over het dun of dik schillen van aardappels. Eindcoriclusie: schil ze gerust dik, de schillebo~r moet ook
leven.

•

1

Na de pauze de dia's van Nevr. v.d.Hoeven. Genoten hebben we! Indrukwekkende en soms ontroerende àpnamen van land en volk rond de Hymalaja.
De voorzitster vertolkte zeer juist onze gevoelens, to en z.e in. haar
sluitingswoord sprak van een fijne avond.

---------'

•

J

Een 30+-ster.

.".

ATTENTIE
\leet U, dat er · losse groene trainingsbroekeri veririjgbaar zijn bij:
Edego Spo.! ts, ~ruis straat 27?
De 30+:...trainingen z~11.en in de kerstvakantie normaal doorgang vinden.
Alleen valt 1 e· kerstd-ag en Nieuwjaar op de . donderdagen. De dames,
die op dond erdág trainen 9 mogen indien gewenst, dan op dinsdag hun
schade inh~len. ·
·
' vakantie van hun kinderen helaas genoodzaakt
Daar vele dames i · ~ v.m. de
zijn, thuis te ~lijven, menen wij dit te moetèn opvangen. Wij hebben
enige meisjes van onze veren~ging bereid gevond~n om de jeugd tijdens
de trainingsuren bezig te houden, zodat moeder toch haar training niet
behoeft te missen. U kunt Uw kinderen (vanaf 4 jaar) dus meenemen, pak
ze wel goed in, maar ook zo, : dat ze zich gemakkelijk kunnen bewegen.
Trainingsbij_Q.ragen: ·.
Dames en heren, indien U' Uw trainingskosten nog niet hebt voldaan, wilt
U het dan zo spoedig mogelijk overmaken op rekening no. 3244.05.901
t.g.v. Atmodes 30+ bij de Raiffeisen Bank Haarlem. Postgiro van de
bank~ 11109.
"
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:OE PUPILLENHOEK
Veldloop dd. 12 oktober.
Voor de veldloop aan de Zeeweg was bij onze pupillen een enorme belangstelling. Ca. 20 kleine dames gingen meedoen. Iedereen was op
tijd bij Stoop aanwezig, waar we een keus konden maken uit diverse
auto's van enthousiaste ouders·, zodat we over het vervber niet in
behoefden te zitten. Bravo, ouders! Alleen de kleinste, Jolet, liet
op zich wachten en als we niet weggegaa n waren, dan stonden we er nu
nog 9 want ze was het gewoon vergeten! Jamm/.f"_ hè? Voortaa.n o~de kalender schrijven!
/l 1./
· ·. t

J

1 ·
Het was schitterend weer, even een
'-: .
\\\ihi\
enorm gelach en gedrang aan de start- ·. ,·
t•if'- , - ~ "~"'"'" ·· ··
·
lijn, en toen ••.•.• Klaar af! Het is
i·~- .· \·f~ -~---·~'/1 ) .
een fijn heuvelachtig terrein om een
1H ._\fü
/'
,
veldloop te houden, maar wel ver...
'~';
~..; · ,___
,,,- \______. ·"'\ /
moeiend, de afstand leek daardoor
~ "'.
ook iets meer dan één kilometer.
~
Maar iedereen kwam gemakkelijk binnen
_
/ · ~de tijd binnen, alleen Gwennie hebben
/
,
we zowat over de lijn moeten praten, die kwa. nl. half
start en dat was wat a l te veel van haar ge ergd. Maar
we tevreden met vaantje en dropsliert naar huis.

,/J,;_.· ~_~i\I.\~

.
1

f

·_~.·~· ~
·.

)

gingen

Jullie hebben laten zien, dat er op de baan deze zomer goed gewerkt
is, want iedereen had adem genoeg om de eindstreep te halen. Nu ook
jullie eens zien wat een sterM.J.le Nobel.

,

PUPILLENTRAINING
In de gymzaal is het altijd leuk
Soms lachen ze zich een breuk
We doen wel eens trefbal
Het is daarvoor wel wat smal.
Soms komt daarvan een buis,
:Oan is het even een gehuil.
Maar daar hoor je al weer een
Van iemand die weer spelen wi
:Oan gaat het weer door me~ de
We gaan dan ook 's-avonds vroeg naar
We hebben nog steeds elke woensdag ve
Ruth le Nobel.

'I

1

1

December
laatste niuews - vers van dé pers December - Sinte~_~l-~2:_.l![_fe~_~-t;_ _:-_PUJ2i1l~n_._______

in gezellig kleding 9
weer eens een ander gezicht dan ons
vertrouwde groene bToekje op de training.
Er waren drie gro e pen samengesteld, die allerlei opdrachten hebben
moeten uitvoeren; alles werd met punten gewaardeerd. Eén van de opdrachten luidde: scheur van é6n krant zoveel mogelijk dieren en plak
ze op. Wat een enige dingen kwo.men er tevoorschijn. In één groep
had iemand ontdekt, de krant dubbel te nemen, zodat je meteen twee
beesten klaar had. Heel slim! Verder hebben we een levensgrote kartonnen Piet met pingpongballen bekogeld. De ballen moesten door
oog-neus-en mondga ten, dat viel niet mee! Een reklame-hcrsengymnastiek
viel goed in de smaak. Er moesten 10 bekende merken geraden worden
aan de hand van rekl a meteksten bijv.:. warm •..... zacht ••..••
antwoord: Didas. Met veel hardop gefluister werden er maar 2 fouten
gemaakt. De kolen werden even gesmeerd met limonade on taai. Toen
een moeilijk onderdeel: een rijmpje. Hieronder do resultaten van al
het zwoegen.
Hot hardop tellen van de geplakte dieren was het luidruchtigste onderdeel, ja tellen kunnen jullie wel, geloof ik~ hoewel het met touwtje
springen niet a ltijd meevalt om precies tot 3 te tellen! Het kevertje
dobbelen en tekenen was het bena uwdste spel. Iedereen was zo benieuwd
hoeveel er gego o id werd, d a t de dobbelsteen soms niet meer to zien
was onder alle hoofden. Op een enkele keverpoot na waren de drie
groepen bijna gelijk klaa r.
De middag was alwe er om. Alleen was er nog de waslijn met pakjes.
Om de beurt: iets afha len en niet openma ken. Ik denk 9 d a t er in de
bus heel wat pa kjes toch ingekeken zullen zijn. Nu ik dit schrijf,
is alles weer opgeruimd. De kr a nsen, legpuzzles in de prullenbak,
glazen afgewassen, alleen nog in de kamer voor, als herinnering aan
de voor mij zo heel gezellige middag, een wa slijn mot alleen nog
maar knijpers. Ik hoop, dat Piet zijn pakjes a llemaa l na a r do zin
waren en dat jullie het een beetje gezellig gevonden hebben. Ik in
ieder geval wel. En wie weet, doen we het nog eens dun n etjes over!
Jammer, dat Leny en Hilda er niet bij waren door ziekte, volgende
keer beter zijn, · hoor!
J\1.J. le Nobel.

Resultaten van de opgave bij het Pupillen-Sinterklaasfeest; maak een
rijmpje, waarin de woorden Sint, Sport, Piet en Bal, voorkomen.
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1 ) We gaan naar Piet en zingen een li::;d
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We weten he a l, we krijgen een bal.
2) Sint en Piet bestaan allebei niet
Ma a r Sint ge e ft aan ieder kind
Die aan sport doet een blauw lint
Of een bal, zegt Sint.
3) Sint viel bij de sport o p het grind
Bij iedere sport doet n:ee een kind
Piet hoeft een mooi blauw lint
Ik vraa g eon ba l aan Sint.
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Het wo. s heel l eu:c. Iviijn moeder (die de trainster is) haJ;· een heel-~
grote Zwarte Pie ·t van ka rton gemaakt en de ogen, de mond, de neus en
de oorbelle~ uit geknipt. Daa r moesten we pingp ongba llen door mikken.
Ie der mocht 5 bal l on goo ien (Lars 9 5 jaar ouc1, zog t, dat ik "werpen"
moet zeggen). Ik ~ad e r drie goe d . Ja, het le ek heel makkelijk, maar
dat wa s het n i e -~ . We waren in 3 groepen verdeeld, blauw, rood en
geel. Ui t ee n krant moesten we den dierentuin scheuren en pl akken, we
ded en ( ·-_ s de meeote dieren had . He t werd een le uk schilderij. We hebben nof':
vc:e l meer ge d aan . Onze groep, de blauwe heeft gewonnen.
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Op 4 en 5 apr1L 1970 gaan wa weer een wee kend organiseren i n de
j eugdherbeJ::-g nslo t Assamhurg 11 te Heemskerk, Kosten f 7 , 50. Voor het
tweed o licl van het gez i n f 5~···~ . Verê.e::'e ge g(;ver.R koDen i n het vo l gsnëie
clubblad. Jullie (vanaf D-meisje) kunnen je nu reeds opgeven en hiervoor sparen,
Ri et. Ine~-re.

15e, Jaargang no. 87 - verschijnt tweemaandelijks. ·
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Redactie-adres
,:1-

typewerk ~

•

.

!.l.l

L.v.d.Vosse
Garenkokersk.34 ~

Haarlem.

1
!
1
1

Stencilwerk ~

J.Post
Riouwstraat 29,
Haarlem.

:

.!
T.v.Voorstv.Egmond,
Slauerhoffstraat 5' ',
Haarlem.

VAN DE VOORZITSTER
1970 - Lustrumjaar voor Atmodes, want 17 juni zal
het 15 jaar geleden zijn, dat een .3.3-..,.tal atleten ·t ot
de oprichting van Atmodes overgingen~ Wij hopen,
dat het zowel op organisatorisch als op technisch
gebied een goed jaar zal worden, een jubileumjaar
waardig. Organisatorisch hebben we ' reèds een nieuwe
stap ondernomen door ons bestuur uit te breiden tot
7 personen, waa rvan voor de eerste maal in onze gBschiedenis een heer zitting heeft en wel de heer
Smits, terwijl wij als vertegenwoordigster van de
jeugd Jos Moojen konden verwelkoilien. Mevr. Zilverberg zal de belangen van de 30-plussers behartigen.
Ook hebben wij .de organis:atie van enige wedstrijden
op .ons programma staan en wel . dp 3 rriei de eerste
C(D competitiewedstrijd en op 4 juli eveneens een
C/D wedstrijd in opdracht van de Afd. Kennemerland.
Tot ~nze spijt is de door nns aangevraagde finale
A/B clubkampio e nschappen aan do kampioene van vorig
jaar DEM toegewezen, overeenkonist'ig het KNAU-reglement.
'

Tekeningel:l:_
P. GrootveldHeemskerk.

Verzendadres~

Februari 1970.

1
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1
1
1.

1
1

!
1

1
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1
1
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In de gehele atletielD.1Jereld zal 1970 ook als een belangrijk jaar geboekstaa fd worden i.v.m. het inmiddels' aangenomc;n structuurplan. '.Een bepaa lde commissie heeft nl. een plan opgezet, - ä~t veranderingen
in de organisatie van de atletiekwereld zal betelrnnen. De 11 districten, zoals we ze nu kennen, zullen
verdwijnen en worden samengevoegd tot 5 regio's.
Noord-Holland en Utrecht zullen samen Regio Wept I
vormen. De opzet lijkt goed , hoewel de praktijk moet
uitwijzen of alles zal lopen zoals is bedoeld. Het
zal betekenen, dat er meer mogelijkheden tot inspraak
zal. bestaan tussen KNAU-leiders en leden.
Vooral de wedstrijdploegen zijn al weer druk bezig
met het baanwerk met het oog op het komende wedstrijdseizoen. Wij wensen tr a iners en atletes een fijn
en succesvol seizoen toe.
Ria Ineke-de Vos,

HET SECRETARIAAT MELDT:
Nieuwe leden:
H.C.Zilverberg-v.Rijn, Lorentzkade 206, Haarlem.
I.D.S mits, Ramaerstraat 2î, Haarlem.
Elise Kaandorp, Dolfijnstraat 19, Haarlem
Yvonne v.d.Linden, Zaanenlaan 58, Haarlem
Henriëtte Ha:mminga, Stalkruid laan 12, Haarlem
Marianne v.d.Linden, Zaanenlaan 58, Haarlem.
Frida Franse, Montessoristraat 15, Haa rlem.
Marga Budèling, v.d.Berglaan 297, Hoofddorp.
Bedankt als lid:
G.Vers~erre-v.Zelm,

M.Cornelis~ens,

P.Grootveld-v.Heemskérk, A.de Brey, I.Stoetzer,
A.Algera, J.Algera.
·.: .}

Nieuwe donatricez G.Ve-:0sterre-'-v.Zelm;
Het beeindi_~11 van het lidmaatschap~
Dit dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van 1 rnaund
bij onze secretaresse: Mej.L~v~d.Vosse.
Leden, die in de loop Van het j aar bedanken, zijn de bondscontributie
van de KNAU verschuldigd.
Jaarvergader ing 1 _1_69 ~·
In de kantine op het spoi tveld aan de Kleverlaan werd op 9 janunri jl.
onze jaarvergadering gehó~den.
De voorzitster heette de vergadering van harte welkom en in haar ope- ningswoord memoree rde zij de voornaamste punten vari het a f~elopen jaar.
0

Nadat de verschillende versl agen voorgelezen en goedgekeurd waren, was
het punt bestuursverkiezing aan de beurt. Mieke Bornelissens trad af
als commiss aresse en Mevr. van Opzeelan d-de Vos wa s tussentijds reeds
afgetreden als -penningm.esie. Aangezien er geen tegenka ndidaten waren
voorgesteld, ziet het Bestuur er t hans a ls volgt uit:
Voorzitster
Secretaresse
Penningm.esse
W edstr.sec~.

Commiss aris
Commissaresse
Commissa:resse

M~A .Ineke-de

Vos, Lee ndert Mees zstraat 90. Tel :24 4134
L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem.
E.P.J.v.d.Eem, Paul Kr uge rstraat 49rd. Tel: 250989.
G.J.van Voorst-v.Egmond, Slauerhoffstraat 5' '· Tel.:
266628.
!.D.Smits, Ramaerstraat 21. Tel: 287415
H.C.Zilverborg-v.Rijn, Lorentzkade 206. Tel: 242793
J.Moojen, Ted. van Berkhoutstraat 130, Haarlem.

De hu:..digc contr'ibutie en de verschillende commissieleden bleven gehemd-·
haafd. De dive r se bekers werden op de feestavond dd. 31 januari uitge. rei- 1~;;: l ; .
_L

Na de rondvr aag werd de vergaderi ng om c a. 9.30 uur gesloteb, waarna
onder het genot van een kopje koffie nog even gezellig werd nagepraat.
L.v.d.Vosse.
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TRAININGSPROGRAMMA

In plaats van normale CIOS-training op 1e paasdag gaan we gezamenlijk
door de duinen naar Zandvoort. Proberen da a ~" een poffertjestent op
te duiken en daarna weel' met zijn a2-·l rm te1~1J.t; co gaan.
Vergeet dus geen geld mee te nemen en je oule::::-s te
het wat later wordt.

waarschuwen~

.

dat

'

ZOMERTRAINING: met ingang van l ap:-riJ_ a. s, op dè ·-sintelbaan van het
Pim Mu.lier Sportpark.
Dinsdagavond·
19 - 21 d~r Wedstrtjdploeg 0 : 1.~. Gerard Kamp .
19 - 20. i 5 uur C/D j cugd o J.., v ,. Hans Vlottes en
Lolke van Voorst~
19 - 21 i;;_ur Nieuvrnlingenploeg . o.=..v. Hr.v.Hogezand.
<

Woensdagavond

19 - 21 uur

Wed_~tJ:'ijdploeg

Donderdagmiddag: 4.15 - 5.30 uur
Vrijdagavond

P~pillen

o,:_.v. Ge:rard Kamp
Mevr. le Nobel

o.~.v.

Idem als dinsdagavond. -

-VAN
- -- --DE
-

PENNINGIIIEEST:SEESSE
-- - -- ---·-- -----·· -··

De coutrj_huti 0 hndrcF 'tS L ~
Pupillen t/m 10 jaar f 2,--/maand
Meisjes t/m 17 jaar f 4,--/maand
f 4,--/maand
Studerenden
f 5, 50/maand
Dames v/a 18 jaar

!3_gnd_s c_g_11_t:r=_ outi e

J

·;Ji ~i

ins c-hri ~vin,o; ~

j ' -·-

f 6
f 9; --··
f 9 ~ --Î ---·

Verschillende leden z1Jn achter met het be - ~a~en van de contributie.
Willen jullie zo goed zijn op de eerstvolge nde t~aining de achterstallige contributie te voldoen of te storte11 op onze girorekening:
207689 t.n.v. Penningo. van Atmcides~ P~ul Kr ug cr~tr. 4 9rd, Haarlem.
--3·-

'

.lQ~
Als jullie de contri butie voor 1970 in het geh~el overmaken, dan kan
er van deze jaarcontributi e 10% worden afgetrokken.

Porti .,
Zöäïsjullie weten, zijn wij genoodzaakt de hoge.portikosten, verbonden
aan het verzenden van aanmaningen, door te berekenen.

OM AAN TE SCHAFFEN·
Eindelijl: z::i_j n de tricot-clubbroekj es ,in de verkoo-p. Kosten
Embleem
Sb.o'NslüJ·t
Aimodesta8 (ni et in voorraad, in best~lling)
·A 700~ op je t~~ inin g spak (verk~ijgbaar. op de training)

f 4 ,;25
j 1,75
f17 ,·50
!14,95
GRATIS

Groen e t~~ iningspakken, trainingsschoenen, etc. vsrkr~jgb~ar met 10%
kori:; :-Lne; bi~ : F ~1-~ 9 k Sporting Goods, Rijksstraat'\.\rëg·-· a-6. Tel: 261140.
te: ~J uyl, Schoterweg 27, Tel : 256200.

SPORTTOTO
?oo1t U a ~- b ~'._j AtmodGs? Nog niet? U weet toch, dat de pool, m_i_t.s .. Uw __
adres ~iet t o veel uit de route ligt, bij U thuis . wordt opgehaald?
Wij gev0n U deze seJ.."Vice, U hebt de kansen en door Uw deelname werkt
U mede om ori.zo kas rniG. d-elen te vergroten.
Formulieren bij hG~ bestuur verkrijgbaar of op ons toto-adres:
HoeI' Jo Post, Riouwstraat 29, Haarlem.

De

JURYCURS US
Waa rschijnlijk begin maa rt start er hier in Haarlem een jurycursus.
Wij hobben divers e ouders (totaal 12 per~onen) bereid gevonden hieraan
dee: te nomen . :De cursus omvat 4 avond.en, waarvan°tte laatste avond
een examen zal worden afgenomen. De enige k osten hieraan verbonden zijn :
de Kl'J f(u~~oi::.:~ri'outie voor juryleden t.w. f 2 9 50.
Evey(t"L.1.,6"2. :? 'i~,__9: :'.._gden kunnen zich alsnog bij het bestuur van 11 At 110d.esn
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worden gehouden over de
- 800 m.
-1500 m.
- BOOm.
800 m. 9 waarvan ·
400 m. met jager.
Om de kosten - f 7,50 p.p. en f 5,-- voor het tweede lid van het
gezin - (dit geldt alleen a ls beiden nog studeren) zo laag mogelijk
te houden, dienen we brood zelf meete nemen. De warme maaltijd op
zondag zal in de jeugdherberg genuttigd worden. We vertrekken op
zaterd agmiddag en zijn op zondagavond ca. 8.00 uur weer in Haarlem.
Of we per fiets/brommer of bus gaan wordt nog nader bekend gemaakt.
Eventuele reiskosten zijn voor eigen rekening. Mochten er meisjes zijn,
die 's-zaterdags nog moeten werken 9 dan kunnen die 's-avonds misschien
gezamenlijk naar Heemskerk komen. Opgave en betaling aan Jos Moojen.
Voor eventuele sketches of voordrachten kan je je opgeven bij Truus
van · V:oorst.
Tegen de meisjes 9 die in de spannende eindexamentijd zitten, zou ik
willen zeggen : trek dit weekend er mee op uit, het geeft je de
broodnodige ontspanning en je studie gaat daa rna absoluut beter.
Alle deelneemsters ontvangen t.z.t. nog verdere gegevens.
Ria Ineke-de Vos.

KIENAVOrill - 31 januari 1970.
We hebben onze kienavond met na afloop dansen gehad en hoe het allemaal is geweest, hebben de thuisblijvers ongetwijfeld al wel van deze
of gene gehoord.
Als 11 KRITIEK OP DE FEESTAVONJJ 11 kwam er bij het bestuur een brief
binnen van Ann eke Warnas, welke hieronder - in verb an d met ruimtegebrek - beknopt wordt weergegeven.
Ze begint met te zeggen, dat de kienavond geslaagd was met leuke prijzen en een leuke sfeer. Maar toen, wat een hoogtepunt had moeten worden,
het dansen en waar het grootste deel van de jeugd voor was gekomen,
kwam er één grote flop.
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Het dansen werd een ware marteling, - waart-e,g-en de jeugd protesteerde
door te blijven zitten en vroeg weg te trekken en Anneke betwijfelt
het in sterke ma te of er op een volgénd feest ooit nog jeugdige leden
zullen verschijnen~
Ter voorko~in g van een volgend fiasco steelt Anneke Warnas voor het
oprichten van een feestcommissi e met hoofdzakelijk jeugdige personen .
om in de wintermaanden d~verse feestav6nden te organiseren.
Comment aar,
Als commenfaél:r op de . gelev erde kritiek zot:. ik wi lle n zeggen, dat men
over d~ o pze t van de gehouden avond va n mening kan verschillen, maar
na een perj_ode van lang, z éé T l ang niets doen werd het we l eens tijd
dat er iets werd ondernomen.
.
De thans geleverde kritiek doet .verO'JJ1e: stellen; dat uit wat men
noemt een ·11 afgangï1 wee1 e el1 1'opg'an'g 11 ~211 ontst::u_i. ri en daarom is er
ook waardering vöor hetgeen als ,richtlij;_1 wordt aangege ven.
Wat. Kritik~s ste lt, zal echter waar Bemaakt moeten 0b~den en daarom
wordt ver~ach t, dat Kritikus a ls gan3m2akster zal f ungeren en binnen
drie maanden een feestco mmissi e zal formeren, die i n deze termijn
plannen ter tafel moet gaan brengen voor oen volgen de feestavond
naar hot idee. -;àn en vóór al l e loden 9 aan ·11e·Jc eL'l.c~e van het nu lopende seizoen.
·
Veel succ es en tot wede~horen!
1

1

CAUSZRIE MEVR .
Er is mi J gevraagd of ik een s tukj e w=.ldEO schrijV{;~l ove:;,:' de av ond
van 28 november met Mev:r., v, d. Hoevsn er.. Ne j ., }~e~rn-i_ng: 4 : . Ik heb mijn best
gedaan maar vi nd he -c viel e:rg ;~10Ji]_ ij}:: om o ,'· c=: 2 .sü t:;~gevsn onderwerp

iets'· te Schrijven? Hier gae.n

\ ·.TG

dai1_ ~

Het wa s om t e beg innen li i8t erg dr~k, ~aar d a ·c ~~s eigenlijk te verwachte n op de :2''i jen oord en PSV·-avend. Ik had. :z.e J. î ee:i:--li j k gezegd
ook liever csek::Jken. In ieder_ ,gevél.1:_ ~1t:;ef-.t~ Fij e~100Td zonder mij ook
gewonnen sn de volgende cip-wedstr ijd ~an ik 6us ook~er kijken.
Het was werkelijk interessan t ~ zowel wa·t Ma ~r.v.d . H oeven a ls Mej.
Henni ng te vertellen hadden. Eers~ k~am,de dokter aan de beurt en
natuur lij1c h aà. zij h0·c over hot ]_j_ch:::rnm en de sp ort, die zoveel
goeds aan d.2.t lic~1aar;1 l<an doen " Bijv, C.at hst voor magere mensen
' h~~l good i~ o~ ~~0 sport te ga~n doen, als ze ie·ts cî.ikker willen
worden. Dit komt omdat er sp i2Ten aan het ~e~~ ge zet worden, di e
normaal nlet c:: :1i jna ni2t wo:rden geb ~:u üc"tï en hierdoor vrn rden de
r," c-.::j_ -'J_.{_
l- l .....
l"Tn..L.
. . . ."en c.Jeré"
r>'"'l·~~1r•o
;r:
·-i·
·.Lu I'a·1,0 n 9 wa nt ·
S P l·e,.,e'l.
- ~ L -~e..L...
J_ ~ ""'·'
; ~·,J_
u lr•-,
>-c,~. lL, -,,
.
Li~!
'"_, .,,:::i;,..d
U (.,;. . .;-- 1\- -i J
. '-~
da t h~bbe d ze Goodeehvoudi~ ~iet .
·
Dq.n de 2,tletisch c;c:ob olxwd3 mensen; voor die is het haast vanze lfs pre,. Yend~ dat ze aan spo rt doem of g2,an do2n de,·(; zit G I' gewoon helemaa l in. Z~lke ffieisjeo verander en haaat niets·, ze worden alleen
sterk er. Meer i s er eigenlijk ni et ave~ deze mensen te vertellen.
J·Y"l

<

;

C.

J

9

· - '' - ,

\

J

oó

Dan de gezette en dikke mensen, voor
hen is het helemaal goed o:m · eert ·of ·
andere sport te beoefenen, al zou
: j e dat misschien niet zegg~n, als je
da t zo hoort over da t dikk er worden van
' de spieren. Natuurlijk worden die iets
dikker en steviger, maar ze raken wel
ee n vetlaa g kwijt. Het vlees is dan
niet zo slap, maar stevig en dat is
een he e l wat beter gezicht. En slanker
worden ze natuurlijk ook, een he el
stuk zelfs.
·
·

\ \,

\) .

'"-

erder moet je natuurlijk ook een beetje aan de voeding denken en
daar wà.s _lVIej. Henning voor gekomen.
Nodig heb" je dagelijks brandstoffen, bouwstoffen en.vitaminen. De
~eeste - vitaminen zitten natuurlijk in fruit en verse groene groentes,
dus a-'lles_ wat 'bij de groenteboer vandaan komt. Brandstoffen, dat zijn
suiker, ~et~en ert koolhydraten. Vetten zitten in b6ter of margarine
natliurl:i..i§, en aah sommige soorten vlees en vis. Koolhydraten is eigen;Lijk·: zë:tmeel, _z it in brood en aarda-ppelen en zulk soort dingen.
He~beste kun Je bruin brood eten, wa nt daa r zit vitamine B in en het
is oo.k gezonder. Evenals peul_vr11_c hten"L waa.r _erio":rm v e el gezonde be. s~anddelèn iri zitten. Het beste zou zijn als iedereen elke week een
·..ffe.e er peu}:vruchtèn zou eten, vooral in de winter. Ze beva tten grote
hoeveelheden vitamine B. ·
··
·
Bouwstoffen zitten vooral in melk, want het zijn kalk , 8n cdwi tstoffen
die hoofdzakelijk opbouwend zijn. Mej. Henning legde vooral de nadruk
o~ fu~lk 'drinken, dat wa s een bel a ngrijk punt. Het ho efi niet speciaa l
melk te zijn, maar wel een variati e hiér~ a n, zoals ~oghurt ; vla,
karnemelk of iets dergelijks.
. ·.
··
_.
En de dikkertjes, die kregen natuurlijk nog een beurt, v a l'lwçi, t ze
zo~l cioesten laten staan, niliu da t ·was een hele rij. Dit mocht je
niet en da t moest je laten staan. Voora l pat a t met mayona ise, gebak,
bonbons, enz . enz., het kvvam a llemaa l op de zwa rte lijst te staan en
dat met de fe e std a gen in het vooruitzicht, moeilijk hoor. Het zou een
goed voornemen voor het nieuwe j aar zijn, niet meer snoepen en keihard
trainen.
Op het laa tst va n de a vond liet Hevr.v.d.Hoeven nog enorm leuke dia's
zien van de l a nden waar ze zo a l geweest is. Er wa ren enorm mooie bij
uit Indi a en Perzië, e nz. Het wa s ontzettend leuk om de avond hiermee
a f te sl uiten , maar het belangrijkste - ~as het eerste gedeelte.
Ik hoop, d a t ik er wa t v a n ter-echt- heb gebra cht· en dat het niet te
t a ai geworden is.
Anneke Warnas.

.

.

Het enige werk waarbij , je niet van onder op moet .
beginn~n is het graven van kuilen.
Thë' Furrow.
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V.AN HET WEDSTRIJDFRONT
Wedstrijdagenda
.
7 maart
- Jeugd C/D Indoorcompetitie - Amsterdam
7/8 maart
- Ned. Indoorkampioenschappen - Groningen
15 maart
- Dames + A/B meisjes Indoorcompetitie - Amsterdam
21 maart
- Indoorwedstrijd - Amsterdam
22 maart
- Indoorclt.bkk6.1~:p io eiu::cho.p p0 n, ll.f::.st .crd o.n + Cros:oc-oD.pct·itie,
30 maart
- N-H. Veldloopkampioenschappen
Haarlem.
25 april
- Jeugd C/D - Amsterdam
30 april
- ABCD jeugd - Amst~rdam

3 mei - 31 mei en 16 augustus)
)
A/B competitie~ 10 mei - 14 juni
)
)
C/D compet i tie~ 9 mei - 30 mei en 20 juni.
Ned. kampioenschappen Senioren
25/26 juli
27 /28. , j,upi
- Ned. kampioenschappen Junioren
Finale C/D competi1Jie - · Heiloo
20 sept.
Finale A/B competi_t ie - Beverwijk.

Damescompetimie ~

!!!!

MEISJES OPGELET ! ! ! !
Denk vooral aan de sportkeuring. Wie =niet . gekeurd is, kan beslist
aan wedstrijden deelnemen. Dus geef je zo spoedig mogelijk op bij
Truus van Voorst. De kosten zijn f 5~--·
Het Haarlems J3üreau voor medische sport·keuring · is zeer streng en rek e nt
bij niet opkomen het particuliere tarief van f 10,--. In geval van
ziekte " wbrdt '-men tegen een vergoeding opnieuw opgeroepen, ind_ien men
een doktersbewijs kan overleggen. Ben je niet lekker, dan wordt dit
niet als een geldige reden beschouwd. Ga dan toch maar en zeg dit even
tegen de dokter.

------A-meisjes
B-meisjes
C-meisjes

KLASSE - INDELING MEISJES
geboren in 1952
1953 D-meisjes geboren in 1958
geboren in 1954
1955 Pupillen geboren in 1960
geboren in 1956
1957

----KLASSE-INDELING DAMES

100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
hoogs pr.
vers pr.
discusw.
speerw.
kogelst.
vijfkamp

A - B
12-. 4
26.61.2.201 • 48
5.30
36.35.11 • 50
3800 pnt

B - c
13.27.2
64.2~27.-

1.42
5~--

' 32.• 31 • 10.50
3500
-8-
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- D
î3.6
29.67.2.35.1.32
4.70
28.-27.-9.50
3200

1959

1 961

•

IN DE HIPPE HOEK
ONTMOETING • .
Sjaak, een oude schoolkameraad, kwam ik
tegen in de Kalverstraat.
Heb je ook mijn foto in de krant gezien?
vroeg hij enthousiast. Ik antwoordde ontkennend en vroeg hem in welke hoedanigheid hij er dan wel op had gestaan. Bij
de demonstraties van gisteren. Ik loop
altijd al vooraan maar om de een of andere reden sta ik er nooit op, maar gisteren stond ik er dan wel, hoewel enigszins wazig ten gevolge van een pas ontplofte rookbom , op. ·
·
lt:al~:K.ommertijd, de gewone demonstraties, weet je
tnam, de Griekenland vrij, en P.e leve het ComWBek begint het weer. Ik zal je voor de aardigde komende dagen laten zien.
Maandag
nstratie in Emmen tegen de atd'Ombom. · Dinsdag een
demonst
~ t politiebureau in Emmen tegen het oppakken van de
personen op m .
Ik weet natuurlijk niet zeker of ik mee kan doen,
want mis chien word ik zelf wel opgepakt. Dan heb ik woensdag een
teachinnetje in Voorburg en donderdag en vrijdag een bezetting in Nijmegen. Zaterdag pamfletten stencillen en zondag, back in town, een
sit down. By the way, de gebeurtenissen op Curacao vind ik een onverwachte meevaller, ik heb naar aanleiding daarvan een paar aardige demonstraties gehad. Nu ik toch over demonstraties heb, het volgende~
op een zondag komt Joop naar me toe en vraagt of ik zin heb om mee
te lopen in Eindhoven met een anti-1U:'tugal demonstratie. ·Ik zegg Joop,
ik zou eigenlijk morgen met een paar vrienden Viet-Kong vlaggen naaien
bij mijn oma, maar dat zeg ik grnag af, want ik heb nog oen paar schitterende demonstnatieborden, met anti-Prtugcse leuzen erop liggen, die
ik gemaakt heb van triplex en de tekst geschreven met waterbestendige
verf. Joop ook meteen enthousiast, en wij de volgende dag naar Eindhoven. Wij, helemaal in demonstration moed, steken op het station de
borden al in de lucht en lopen frosh en clean naar de markt, waar de
demonstratie zou beginnen. Komen we op de markt ••• blijkt het oen
demonstratie voor de bespoediging van de democratisering van het hoger
beroepsonderwijs te zijn. Nou ja, je kan je voorstellen hoe we zijn
afgegaan met onze borden. Ik boos op Joop, maar ja, hij kon er ook
niets aan doen, het was wrong information. Ik zeg tegen Joop: We moeten
ons maar omturnen en hier aan mee doen, misschàmn zit er nog oen lekkere rel in. Maar dat viel zwaar tegen. De demonstratie was een goed
half uur bezig, toen Joop en ik het nodig vonden een beetje leven in
de brouwerij te brengen. Maar dat ging niet. Je hoort zo vaak over de
Brabantse geestdrift, maar ik heb er niks van gemerkt, het was zelfs
zo sterk, dat de demonstranten ophielden met het zingen van studentenliederen toen de politie dat verzocht. Ik was er zo verbaasd over, dat
ik de tekst van de internationale, die ik juist had aangeheven, kwijt
was. Nu ik erover nadenk, bedenk ik dat ik toch evengoed heel wat
keren hier in Amsterdam ben -0pgepakt. Ik zal je vertellen, dat de politie echt niet altijd zo slecht is als ze zeggen.
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Neem nou hier het hoofdbureau, toffe lui, ik heb op het ogenblik als
ik daar weer eens zit, bij het klaverj a ssen, zo'n beetje ~e~ " vaste
partner, de wachtkommandant. Maar ik zal j G niet· la. ng~r ,ophouden, ik
heb leuzen kladdendienst vandaag.
·
Sjaak, zeg ik, dat is waar ook, moet jij niet in dienst? Nee hoor, ik
doe een beroep op de wet gewetensbezwaren, ik ben nanelij~ principieel
tegen het gebruik van geweld.
._
_,
...
een

Ja, antwoordde toen de tweede vrouw, het
jurk gegoten is, maa r nog niet gesto_d.
,,·:

Een vrouw die stijlvol gekl e ed wil gaan,
moet naar Parijs of naa r de zolder.
Elston :Brooks.
-10-
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REISKOSTENREGELING
Aangezien wij nog wel eens commentaar horen, als WlJ voor clubwedstrijden om reiskosten vragen, wanneer wij met particuliere auto's
raizen, willen wij hierop even nader ingaan. Het is toch voor _de
club, wordt er gezegd. Nu een vraag aan jullie. Vhe · vormen de ' club?
Het Bestuur? Of wij allemaal? Juist? alle leden tezamen vormen
"ATMODES 11 •
Wij vinden het heerlijk, dat er steeds mensen genegen zijn Atmodesme~sjes mee naar wedstrijden te nemen. Wij kunnen en willen ook niet
verwachten, dat dit pro-deo zal gaan. Het minste dat wij kunnen vergoeden, zijn de benzinekost~n. En deze kosten worden omgeslagen over
de deelneemsters. Jullie zijn hiermede veel goedkoper uit en reizen
comfortabeler.
Wordt men door de Technische Öommissie uitgekozen om deel te nemen aan
Nationale kampioenschappen of - competitie wedstrijden en moet er per
trein gereisd worden, dan wordt de helft der gemaakte reiskosten vergoed. Wij trachten uiteraard steeds de voordeligste manier van reizen
te vinden. Men moet begrijpen, dat de vereniging jullie zoveel mogelijk wedstrijdgelegenheid wil geven, zoals nu ook deze winter de
indoor-en crosscompetitie, doch- dat dit van de verenigingskas ook weer
inschrijfgelden vergt. Probeer je je hie~irt eené te verdiepen en
stel je contributie daar eens tegenover, dan zal je begrijpen, dat wij
alles moeten doen om financieel de touwtjes aan elkaar te knopen.
Het Bestuur.

BESTE NEDERLANDSE PRESTATIES 1969
De volgende 11 Atmodinne:n" komen in a.e bestenlijst 1969
Dames.
100 m. horden
L. Visser
15.5 sec. b.b. windvoordeel
hoogspringen'
vijfkamp
21 B.v.d.Ree
1.52 m.
7 L.Visser
Speerwerpen
19 J.Moojen

36.48 m.

A-meisjes.
100 m. (11.9)
8/12 D.Post
19/25 G.Visser
L.Visser

12.5
12.7
12.7

800 m. ( 2. 12.1 )
24 R.Wijnoogst

2.28.7

80 m~ horden (11.8)
3/4 L.Visser
11.9
10 G.Visser
12.5

B
B

B

4 x 100 m.
3 Atmodes

Verspringen (5.89)
3
L.Visser
12/13 D.Post
17
G.Visser
hoogspringen (1.60)
6
B.v.d.Ree
20/40 I.Verwey
Speerwerpen (44.04)
6 J.Moojen
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voor~

(4317 pnt)
3579
(49.8)
50.4 sec.

5.58
5.29
5. 18
1.52
1 • 45

36.48

B
B

AI-1STERDAM? 4

janu~;ri

_î 970 1 e

cros_~~re dst~ijd

Met een pa.ar dames en A/B meisjes_. trokken we naar Amsterdam-N oord~
waar de 1e cross-competitie g:f:houden w:erd. Al gauw bleek, dat er niet
veel animo was voor deze cross, w,at . de dames betrof, aangezien er mti.0, r
2 ploegen hadden ingeschreven. Eer_st gingen onze mcüsj es het. parcours
even verkennen. Toen ze terugkwamerimoesten ze zich klaar makeh voor
de start. Ze waren allen wel een beetje zenuwachtig, want het was voor
de eerste maal dat zij 1500 m. moesten lopen. Tevens was het nog een
gevaarlijk parcours, want het was wat glad en al~ je de heuvels af
moest, dan moest je je een be etje inhouden 9 · a-nd·ers kon je wel eens
gemeen vallen~ Enfin, ze kwamep allen heelhuids ierug. Als ~ersta
ging door de fini.s{l een rneisj e van Triao, gevolgd door Bal tien. Daarna
kwam José 9 die µog . .een formidabele eindsprint had. Achter hen kwamen
de anderen t.w. Roelie, Tineke, Anneke en Lida.
Na het afhalen van de prijzen voor Baltien en José en een lekker
warm kopje koffie of _ ~oep gingen we weer huiswaarts.

BEHGEN,
§_februari
1 ~70 . - 2e
,, .
; :r , .
.

Crosscomp~i1_ie_

Wäs · de - 1e ~ro~sco~petitie ontzettend koud en ijzig in Ámsterda~~ nu
was het -lekker ·w-ee1-... De zon -scheen '- heeriijk in B'ergen. Alle en er was
wel wat wind. Deze 2e cross was heel wat zwaarder, vonden wij. Je
moest twee:rhaal een ronde van 750 m looen in mul zand en heel wat
heuvels. José kwam als eerste Atmodin- binnen 1 g evolgd door Roe l:i_e.
Daarna kvvamen Annoke 2 Lida en Truüs~ - Tijden resp. ~ 5.4605 9 5.57.B,
6.45.2, 6.47.9 en 7.07.8.

AMSTERDAM, 8 februari 1970 I~()I:W~_ti'J.i~:.5?.:~
Jos rfoojen - kogelstoten 1e bij de Dame s-D met i:-;2n stoot van g, ~: 62_ m.
Marina Mul ler 1 e bij hot hoogspringen . Dames-A mot een s"pro-ng van .
1 .55 m. Goed zo, Ma rin a, dat gaa t de goede kant weer op.
Anneke Warna s - 800 m~ 2.48~5
;
Truus van Voorst.

INDOORCOMPETITIE 1970

-. '

\

Dit seizoen voor het eerst een indoor-competitie voor ' Dames en
Meisjes A/B in de Oude Rai te Amsterdam? waaraan wordt deelgenomen door
11 Atmodes 11 •
Zondag, 10 januari vertrok Gerard met ziJn ploegen naar Amsterdam en
van 19.00 uur tot 22.00 uur werd er pittig om de punten gestre-de.n-.-12--

Op de 50m. horden verzamelden Loes en Gebke Visser met resp. een tijd
van 7.8 en 8.- sec. een fraai aantal puritBn. Het verspring~n van Loes
en Don Post werd duidelijk beinvloed door de matige verlichting en de
gladde en~nderige vloer, maar ook de 4.83 m. en de 4.90 m. waren,
gezien de omstandigheden- · niet slecht. Kogelstoten had als resultaat
een mixture van punten in de middenmoot met Jos Moojen goed voor
9.67 m. en Anja Smits 8.62 m. Ook het hoogspringen werd sterk beinvloed door de miserabel slechte omstandigheden -en de angst van de
deelneemsters om slecht terecht te komen. Joan Keijser sprong 1.30 m.
en Anja 1 .35 m. Al met al was Atmodes aan het einde van deze eerste
avaH'ld iè§11 - g:o.Gd·e , eerste met 5637 pnt. en een voorsprong op nummer twee
van 245 pnt.
'
Zondagavond, 8 februari werd geope nd met een fraaie kbgelstoot door
Jos van 9.95 m. Anj a bleef iets achter bij 11 jan. en stootte 8.45 m.
Het hoogspringen . van Joan en Anja bleef precies gelijk, terwijl het
verspringen v~n Don en Loes slechts enkele centimeters minder was.
Helaas kwam Loes op de horden ongelukkig ten val. Alhoewel zij zich
snel herstelde en toch de race uitliep, leverde deze val toch een ge ~
voelig puntenverlies op. Ook Gebke kon zich niet handhaven en liep nu
8.5 sec. Bij dit laatste mag wel worden opgemerkt, dat met deze notering de jury 'd uideJ-ijk verstek heeft __laten gaan in het nadeel van
Gebke.
- ·
,

Na 2 avonden staan de meisjes nu op de 3 e plaats met 10. 5 97 pnt.•
ADA staat eerste met 11 .118 pnt en NFC' 2e met 10. 918 pht.
De Dames van Atmodes doen het ook lang niet slecht in <leze wat onwennige omgeving onder vaak moeilijke omstandigheden.
Dina Kamphuis liep de 50 m. horden op deze a vo nden in i~esp. 9. 6 en
9.1 s~c.~ terwijl Andrea Regoor duidelijk bezig is aan ecin goede
come-back met 9. 7 en 9. 5 sec. Bij het verspringen häa l«ie Tineke
Schaper 4.44m., Roelie Wijnoogst 4.06 en Diná Kámphuis dB eerste avond
4.95 en de . tweede avond 5.11 m. Kogelstoten wBrd ook door drie dames
_w aargehqrnen en wel Fokje Walrna 9.14 m., Coby Yeldt 8.92 - en 8.33 en
tenslotte 11 good old" Truus met 7. 6-5 m• . Tehs lot te · nvo'cht enn ook drie
dames om de eer bij het hoogspringen ~ Marina Muller ·1 .45 en 1 .50 m. 9
Fokje haalde 1.40 m. en Coby 1 .35 m.
·
·
Via een vijfde plaats na de eerste avond staan de dames nu op een
goede vierde plaa ts met 10. 172 pnt, achter ADA I, Holland I en _DEM_J .
Rest nog te vermelden, dat bij de dames _in totaal 10 ploegen deelnemen en bij de meisjes A/B 12 ploegen.
I .D. Smits.

Ned. Indoorkampioonschapp~n te Groningen op
7 em 8 maart.

.

.

Met een grote .afvaardiging meisjes trekken Gerard, de heren Smits
en Keyser naar Groningen om te t achten hoge ogen te gooien op deze
kampioenschappen. De Technische ornmissie heeft de volgende atletes
aangewezeng

0
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Marina Muller
Joan Keyser
Donny Post
Andrea Regoor
Anja Smits
Loes Visser
Gebke Visser
José Voorma
Roelie Wijno ogst

- hoogspringen Dames
60 m. B

- 60 m. B - ver B
- 60 m. A
- 60 m. B - kogelstoten B
60 m. A - 60 m. horden A - verspringen A
60 m. B
60 m. horden B - verspringen B
- 800 m. A
- 800 m. El.

De reiskosten zullen f 5,-- bedragen, terwijl het inschrijfgeld door
de vereniging zal worden betaald.
Wij vertrouwen bij sportvriendinnen te kunnen worden ondergebracht.
Namens geheel Atmodes, heel veel succes in Groningen.
R. Ineke"

Q & D Indoor Competitiewedstrijden,

Amste~dam.

Dankzij de 11 supportende 11 ouders konden wij met particuliere auto's
n~ar de Oude RAI trekken, hetgeen sneller reizen en kostenbesparend
werkt. Het meegaarl van familieleden geeft een bepaalde band, die
erg belangrijk is en voor de leden en voor de gehele vereniging stimulerencl werkt.
De prestaties v an de tweede wedstrijd waren in vergelijking met de
eerste in stijgende lijn en dat is e en goed teken. Het is nl. zeer
moeilijk vooral van de jongste groepen dè sterkste opstelling te maken, omdat men ei genlijk zo weinig afweet van hun prestat ies .
Claudia Regoor won het respect .van alle aanwezigen op de manier,
waarop zij haa r 11 pe ch 11 -600 m. liep. Na h et verlies van een trainingsschoen, stilstand, daardoor ~ · baan achterstand~ na enkele botsingen
met toeschouwers, wist zij deze a chterstand weg te werken en als 2e
te eindigen. BI:e bent een pracht nknokster", Claudia!
. U;its~ageng

Meis;i es ..;. c
50 m.
· 3}5 -~
P. Keyse:c
11/16
EPSloof

17 januari

14 februari

7.2 sec.
7.5

1 /3
4/6

7. 3 sec.
7.4

2.08.5
2.03.5

5

10

1.55.3
1.59.-

1 .40 m.

1

1 • 40 m.

L 15

12/16

1.20

600 m.

13
8

C.Regoor
P.v.d.Eem

hoogs_pringen
1
A.Bouma
19/21
M.Hofstra
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Verspriqg_en C
17
P.Keyser
11
E.Sloof
J.Gortemaker

17 januari
3.93 m.
4. 10

kogelstoten
1
A.Bouma
15
A.Munsterman

11 . 24
7.97

1. Sagitta
2. ADA
3. Atmodes
(totaal 13

1. Sagitta
2. ADA
3. Atrnodes
(totaal 13

7567 pnt.
7367
7109
ploegen) _

Meisj es=P~
50 m.
fflTii M.Bolwijn .
12/16 M.de Koning .

14 februari
15
4. 01 m.
6

7470 pnt.
7275
7413
plo egen

4.29

1
11 • 67
8.19
14
Totaal
î Sagitta 15.037 pnt.,
2 ADA
14.642
3 Atmodes 14.522

17 januq_rî

li. februari

1 .. 8 sec.
7.8

15/17
20/24

8. 1 sec.
8.3

1 . 1 5 m.
1 • 10

3/5
8/18

1. 20 m.
1.10

3.56
3.24

27
30

3.26
2.84

7.06
6.87

11

6.57
6.20

hoogsp~:_ingen

Y.v.d.Linden 4/9
M.de Koning 10/14
~s pri~IB_en

18
29

H.Lips
L.Brouwer

kogelstoten
6
J :130Sman
9/10 Y.v.d.Linden
R.de Cleir
1e wedstrijd
1 Sagitta
2 ADA
3 Holland
4 Sagitta II
5 Waterland
6 Atmodes
( 18 ploegen)

î9

4950 pnt.

4940
4931
4719
4719
4707

Dat •••••

4947 pnt.
483S
4771
4723
4648
4526
4435
4427
4415

Totaal
'T :-9897 pnt.
2. 9779
3 9376
5 . 9350
<

4. 93 67
6. 9124

VVORUT GEFLUISTERD
..•.•
·-- ·- -·---de crosscompetitie in Noord-Holland geen succes is geworden.
de eerste wedstrijd ging tussen Atmodes en Estafette.
op de tweede wedstrijd Estafette verstek liet gaan, zo
wij als eerste geklasseerd staan, maar
wij ons afvragen, waa r de ploegen van ADA, Sagitta, Trias,
Lycn~gus, etc. etc. blijven.
er op deze manier aan een cross winnen niets aan is.
-15ER

Dat .•..•
Dat .••••
Dat ••••.
Dat •••••
Dat •.•••

2o wedstrijd
1 Sagi tta~·2 ADA
3 Zaa nland
4 AV'23
5 Waterland
6 DEM
7 ADA II
8 WatorlandII
9 Atrnodes

--- ~~-·- ---~ -

Ploegopstelling 22 maart - Offioieuse Indoor clubka~pioen
schappen - Oude RAI, Amste rdam.
60 m.
400 m.
800 m.
60 m. horden
hoogspringen
verspringen
kogelstoten

Andrea
José Roelie
Loes Marina
Dina
Jos -

est. 400
José

- Dina
Baltien
- Irene
Andrea
- Baltien
Loes
Fokje.

400
Irene

Indoorwedstri·d te
Meisjes-A
Wil Bomhof - 60 m. 8.6 sec. - verspri ngen 4.31 m.
Andrea Regoor - 60 m. 8.1 sec. - 60 m. horden 10.3 sec.
Loes Visser 60 m. - 8.2 sec. - 60 m. horden 9.9 sec. - verspr. 5.24 m.
José Voorma 800 m. - 2.33.8
Chr. Neyndorff ijO m. - 8.8 sec. - verspringen 4.16 m.
Meisjes-B.
Joan Keyser - 60 m. - 8.2 sec. - vers pringen 4.49 m.
Ilona Madsen 600 m. - 1.50.4 sec.
Gré Meyn - 60m. - 8.8 sec. - versprin gen 4.26 m. - kogelstoten 10. 08m
rlfargreet v.Norden - 600 m. - 1.57.1 sec.
Donny Post - 60 m. 8.2 sec. - verspri ngen 4.79 m.
Anja s,its - 60 m. 8.5 sec. - hoogspr. 1 .35 m. - kogelstoten 10.64 m.
Gebke ViSse~ . - 60 m. 8.1 sec. - vers pr. ~.95 m. - 60 . m. horden~~ .9 sec.

KLASSE-INDELING DAMES
Irene v.d.Goot - 400 m. klasse B - 800 m. C
Dina Kamphuis - 100 m. B - 200m. B - _verspringen B
Wil van ·Heiningen - 100 m. B - 200 m. - C
Coby Meiners - 400 m. C - verspringen C
Marina Muller - 100 m. - C - hoogspringen A
Jos Moojen - speerwerpen A - verspr. C - hoogspr. C - kogelstoten C
Andrea Regoor - 100 m. C - 200 m. - C
Tineke Schaper - 200 m. C - 800 m. C - verspringen C
Coby Veldt - discuswerpen C
Loes Visser - 100 m. B - 200 m. B - verspringen A - hoogspringen C
Anneke Warnas - 100 m. C - 200 m. C 400 m. C 800 m. C - verspr. C
Roelie Wijnoogst - 800 m. C.

-16-

PUPILLENHOEK
Woensdag, 11 februari liepen wij, alle pupillen, onherkenbaar roué:'. ~~ .n
de gymzaal, dat kwam door de maskers die · we ter ere van karnaval op
hadde~. Het allerleukste waren de oefeningen met de maskers achte r
op je hoofd , en dan maar zingen~ het zal je kind maa:::.' wezen ! Zo on
Lars liep daar hard huilend tussen dnor, hij was een mooie rode wenk···
brauw kwijt, het zal je maar gebeuren! Ik hoop, dat de i! fotogra a.f 11
snel de donkere kamer induikt om met wat foto's te voorschijn te
komen, dan kunnen we zien hoe gek we eruit zagen •
Nu zijn w~ alweer aan de laatste
weken zaaltraining bezig. We hebben
een gezellige tijd gehad deze
winter, er is hard gewerkt en dat
zal zeker eerdaags op de baan te
zien zijn. Nog eventjes en we
kunnen onze witte kuiten weer eens
een zonnetje geven op het Pim
Muliersportpark en weer eens de
echte kogels hanteren in plaats
van de tennisb a llen.
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Jammer genoeg: voor mij dan, zal ik per 1 april een heel stel dames
moeten gaan missen, aangezien ze de enorme leeftijd v a n 11 jaa r h Ab-·
be n bereikt en dus naar de "groterengaan. Ik hoop, dat jullie r:2 aT
l a ten zien wat je . waard bent en net zo hard traint als je bij ons
g eda an hebt, wel iets minder kwebbelen, want daar kunnen mannen
niet zo goed tegen!

ATLETIEK
We gillen wel, maar trainen fel.
Dat is ook goed en hebben moed.
~ls het uurtje om is, houden we
en drinken een kopje water.
Dan gaan we naar huis, en . thuis drinken
we ons tweede kopje water.
Monica Hendriks
Pupil 10 jaa r "
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Karnavalsfeest Pupillen
We vonden het wel vreemd, dat meneer le Nobel ons van het station
haalde om ons naar de zaal te brengen. Anders deed Mevrouw le Nobel
dit. Maar we begrepen het al gauw, toen we in de zaal kwamen. De wandrekken hingen vol maskers. We mochten er allemaal áán uitkiezen. We
hebben wat oefeningen op muziek gedaan en een spelletje en toen kwam
Mevrouw Ineke binnen en hebben we met serpetines gegooid. Het was
allemaal erg leuk en veel dank aan Mevrouw le Nobel!
Ellen Handgraaf,
Pupil 9 jaar.

~------.....

}Î:...___ -- - - - - -........ - - )

fri:--;--~\ ~

Twee kinderen willen een dure nacht<Blub ingaan,

\.'
tot verbazing van de portier, die
Cf'~0Y1 :::: ::: :~!~:\~:~l~:c~i~:i~::~ zegt één van de twee,
~~(Diner en Dansen, 8 tot 12, en we zijn allebei negen.
b~~-~

vraagt~

<~·

Ellen Voogel,
pupil 10 jaar •

~ ~--~

DIERENATLETIEK

.

lach.-~1ff~\

\·

Op een mooie zonnige dag hadden alle dieren een
1
Zij hadden wedstrijden van atletiek
/ (Q~~J ) \,
en gelukkig was er niemand ziek.
( ./:':":.-<'->.·~[
Droes, de beer stootte de kogel wel honderd meter.
,_,.,/:;,f v
.
Niemand deed het beter.
/
Zoef de haas was met hardlopen j_edereen de baas.
~
'
Hij was al lang over de streep, toen die arme
--.\
(.A ~
Stoffel begreep, dat hij niet meer kon winnen.
-\~
Zo hadden allen een heerlijke dag
~
En hesen tot afscheid de vlag.
\ l \ ~ j\.I J./V\ ~
~

l/(·)i\--(U

----------~~~~~

1

~l~i]~a:\~

STICHTING TBC EN ASTMALIJDERS
·- ·- - - -- -DAVOS
-- ·
Heb je wel eens een friud lijdend aan astma en astmatische bronchitis
in ademnood gezien? Er wordt een speciale loterij gehouden om ca.
1500 kinderen een kuur te laten ondergaan. Wij als gezonde Atmodinnen
kunnen meehelpen deze loten te verkopen. Het moet voor jullie toch
niets zijn om met elkaar 125 loted weg te drukken à f 1,-- per stuk.
Deze zijn bij mij verkrijgbaar. Er zijn prachtige prijzen o.a. de
eerste drie een auto. Doe je best.
Ria Ineke.
'

~

.
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tweem~andelijks.

April 1970.

VAN DE VOORZITSTER
Red.a ctie-adres
1 Het winterseizoen hebben we op 1e Paasdag afgeslo+ typewerk~
! ten met een duinloop naar Zandvoort, langs het VisL.v.d.Vosse
1 rJserspad,
älwaar we in de hVijverhut" heerlijk geGarenkokersk.34, l noten hebbén van de pannekoeken.
Haarlem.
i
! De eerste zaterdag en zondag van april gebruikten
i we voor een weekend in de jeugdherberg "De Assumburg 11
! te Heemskerk, wat ee~zeer geslaagd festein is gel worden, hetgeen merruit het dichterlijk verslag van
1 Bal tien en Coby lezen" ,
·

!

Stencilwerk ~

J.Post
Riouwstraat 29,
Haarlem.

Tekeningen~

P.GrootveldHeemskerk.

We staan nu aan ~et _qegin van h~t _ni.euwe baanseizoen.
De Technische Commissie we e t al een klein beetje,
! waa.r we aan toe zijn, gezien de ' ervarihgen op de
i indoorwedstrijden. Onze ploegen hebben l\e-,t bij deze
1 weastrijden voortreffelijk ged a an eh. in G:roningen
i sloegen we tijdens de Nederlandse kampioenschappen
! vooral in de finale 80 m.B met drie Atmodinnen een
1 goed figuur. Uit - a~ vän de winter geleverde presta1 ties kan men concluderen, dat men vooral wat de
j djeugd bet_r_e.~ ft, rek_t:;n_
ing met Atmodes zal moeten hou1
en.

1

1

1

i Op
Verzendadres~

T.v.Voorst-:v.Egmond,
Slauerhoffstraat 5' ',
Haarlem.

3 mei starten de dames al in Rotterdam, terwij3..
de C/D meisjes 9 mei thuis en de A/B meisjes 10 mei
(??) in het strijdperk zullen treden, allen in com1 petitieverband. Dames en meisjes,
probe e r naa r deze
i wedstrijd toe t~ leveri, hebt er iets voor over, want
1 je weet de e erste klap is een daalder waard. Eigenj lijk de :tweede klap ook, wan~ ~et voor~~el om . ~e pun1 ten van de twee beste competitiewedstriJden biJ el1 kaar op te tellen,
is aangenomen.
1

1 Wij

zullen · trachten aan het eind van de z e maand op
nog een onderlinge training swedstrijd
1 tegen Holland te - örganiseren voor de definitieve
j opstelling van de ploegen, die t.z.t. worden opgel steld.
!
Heel veel succes voor het nieuwe seizoen.
1
!
_1 _
Ria Ineke.

! woensdagavond

JiEJ_SECRETARIAAT

MELDT~

Nieuwe leden:
ElTy Kerkr::-öI; Kleverparkvrng 127, Haarlem.
Irene Kruyvor, Kempstraat 5, Haarlem.
Lia Geers, Spaarndamsewcg 18, Haarlem.
J.Vlarja Maas, Korte Poellaan 7, Haarlem
Dorie~ Anscms, Ted. van Berkhoutstraat
IIJ:erkj e van Giffen, Prof. van Vlotenweg 7,
Elly Muis, Zandvoortselaan 325, Bentveld.
IngTid Laa r man, Kleverlaan 105, Haarlem.
Bedankt als lid:

.. .

W.H.~;o~zeeland-de Vos, E.Kaandorp, M.Juyn, JVI.Derksen, M.Muller, J.Die-

leman.

··- · · · ··
M.A,Ineke-de Vos, Leendert . Meeszstraat 90 . . Tel:244134
L.v.d.Vosse, Garenkokerskade 34, Haarlem~
E.P.J. v.d.Eem, Paul Krugerstraat 49rd, Tel:250989.
G" J. van Voorst-v. Egmond, Slauerhoffstr. 5' ' . Tol:
266628\,
I.D. Smits, Ramaerstraat 21. Tel: 287415.
H.C.Zilverberg-v.Rijn, Lorentzkade 206. Tel: 242793.
J.Moojen, Ted. van Berkhoutstraat 130, Haarlem.

Be§.~l~J?_:SSame~_?..1elling_~

Voorzj_tster
Secre~aresse

Penni~gm.esse

Weds:tr. s e cJ.:.
Co:nmis sa:rj.s
Commissaresse
Cornmissaresse

Het beeind~g~_van het lid:rnaatschap_:
Dit dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van 1 maand
bij onze s~ creiaiesse; Mej. L.v.d.Vosse.
Leden, die in de loop v~n het jaar ~edanken, zijn de bondscontributie
van de KNAU verschuldigd.

TRAININGS PROG RAJ.VIJ':JA.
Op de Sintelbaan van he t Pim Muliersportpark.
19 -· 21 uur \::Tedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp
Dinsda ga vonc1
19 - 20.î5 uur C/D jeugd o;l.v. Hans Vlottes en
Lolke v.Voorst
19 -· 21 uur Nieuwelingenploeg o.l.v. Hr.v.Hogezand
1

T

~~--

••

•

"

o e n sc. a g a v o l1C.

Donderda g m~d d ag :

Vrij d& [~ avo n d

19

21 uur Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp

1î,i 5 - 5.30 Ulll'. Pupillen o.l.v. Mevr. le Nobel
I~em

als dinsdagavond.
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VAN DE PENNINGMEESTERESSE.
De contributie bedraagt:
Pupillen t/m 10 jaar f 2,--/maand
Meisjes t/m l7 jaar f 4,--/maand
Studerend~n · ·
f 4, --/maand
Dames v/a ·18 jaar
f 5,50/maand

Bon,dscon_tri b.~tie _bij inschrijving
f 3,-f 6,-f 9,-f 9,--

Verschillende leden ziJn achter met het betalen van de contributie.
Willen jullie zo goed zijn op de eerstvolgende training de achterstallige contributie te voldoen of te storten op onze girorekening .
207689 t.n.v. Penningm. van Atmodes, Paul Krugerstraat 49rd, Haarlem.
10%. :'.
Al,sj\l.llie de contributie voor 1970 in zijn geheel overmaken, dan kan
er van deze jaarcontributie 10% worden afgetrokken.
::P_otti. ·;
Zoàis""'.'.":'jul·l}e weten, . ziJn wij genoodzaakt de hoge portikosten, verbanden ' aan .,~,e.:t verzenden van aanmaningen, door te berekenen.

\\

~~~~~!mc1ubbraekje

!h~~~~i~;

je

OM AAN TE. SCHAFFEN.
;

U§

;~~±ningspak bR1~i~ 0

;,

Jlr. ~
\ \ }h

· . .

f

~'"'r-J

Atmodestassen
.~ .
1 1f \
Door ,·een :t;;'~'.rn~ieve uitvoering van onze besto~ling mo~erj Vi~ 10 groene
tassen met: witte Atmodes-opdruk van de fabriek verkopEtn\tegen f 12,50
(werkelijf{:e '.prijs f 16,95).
' ';

SPORTTOTO
Poolt U al ; bij Atmodes? :r:;Jog niet? U weet toch, dat de pool, mits Uw
adres niet ' te veel u;i t de route ligt, bij U tb,uis .wordt opgehaald?
Wij geven u deze ser:\rice' u hebt de kanse'n en door Uw deelname werkt
U mede om onze kasmidde)";en te vergroten.
··
·.\ .' '.

Formulieren bij het besttl'ur verkrijgbaar 'of 'op ons
De He er J. Post, Riouwstra.at ,2.9 ,_ Haarle.ui; · · ·

toto-adres~

PERSONALIA.
Wij wensen alle examenkandidaten heel veel sterkte toe en hopen, dat
zij met gunstige resultaten er door heen zullen komen4
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IN DE HIPPE HOEK
DE EEUWIGE· SOLDAAT
Hij is een meter vijftig en hij is twee meter
Hij vecht met werpspies en speer
Hij is al wel dertig en nog pas zeventien,
de soldaat van alle eeuwen.
Hij is Katholiek, Hindoe, Atheïst,
Boeddhist, Doopsgezind of Jood;
En hij weet, dat hij niet mag doden,
Maar dat hij het toch altijd zal doen.
En hij vecht voor Canada, hij vecht voor
Hij vecht voor de Verenigde Staten.
En hij vecht voor de Russen en hij vecht voor
En denkt zo een einde te zullen maken aan de '.oo'r! _
En hij vecht voor de democratie en voor het cÖmrri., :~
Naar hij zegt, voor de vrede op aarde,
Bij hem ligt de beslissing over leven en dood,
En hij ziet niet het "mene tekel" aan de wand ;~

i~~~e;a~e~a~a~i ~!:~a~o:i~~e~e:!~~!~n~onder hem? <"t/'{}~I<:~;~q~::>
Hij geeft zijn lichaam als een wapen in de oorlog --///§~,,;/ <
En toch kan het bloedvergieten niet dóórgaan zonder :Q:,ê~)'
Hij is de eeuvrige soldaat en hij draagt werl:Ç~lijk schu):"d,
De bevelen komen niet meer van zo ver9
Zij komen van hier en van daar, van jou en mij,
Heus broeders, kunnen jullie niet zien,
Dat er zó nooit een einde komt aan de oorlog!
Daar zit ik,
mijn hoofd
in mijn handen,
tranen op mijn wangen.
erdomme,
aarom kan ik niet leren
hem te vergeten.
Mijn God,
hoe moet ik zonder hem
verder leven.
Steeds zie ik
het schrikbeeld weer voor
Die auto •••••••
Die trein ••••••
Die afgrijselijke gil ••••
Hij was niet langer meer
Andrea Regoor.
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Uitspraken door kinderen wat er zoal op de boerderij te zien is.
Een koe is ~eh beest met vier poten,
qp elke hoek een. De melk zit,. bij
·haar-van -onderen; als zij · schudt
wordt he~ karnemelk en als zij nog
ha~der schudt, wordt het bot~r.
'
Vaarzen zijn koeien die vrijgezel
zijn. Ale de koe ·geen melk meer
heeft gaat ze naar de stier om zidh·
weer op te laden.
Eieren worden tegenwoordig door . machines
tg b ~d vrc:;,g er deden
boeren dat. ·
-,
' •
_// '
i ',tol.
.
:Oe" geit geeft melk, de bok bier.·
Vfe zijn duidelijk geen agrarisch land mee
\
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- Waarom is de wereld zo hard,

.

-

e

.7

Waarom is de liefde niet al tijd zoe , \
""
maar. vaak bitter en zwärt als. roet?. 9 hP.t ~~
Waarom moeten de mensen elkaar steed
a
. ,
kunnen ze dan het licht in andermans ge;:l'n·,
erdrag
Waarom kunnen ze de liefde van anderenniet zien, _ _..__,,,
zijn ze jaloere mi~schien ???
Moeten z~ het geluk van anderen dan kapot maken,
omda.t- ze zelf -niet ü.it'" hün eigen ellendige, rotte wereld kunnen kruipen
omdat voor· hen de roos vàn 'het leven niet wil ontluiken ???
·
Waarom · toch : mo•et er ' altr:Ljd ruzien zijn,
waarom toch bestaat er zoveel haat en venijn ???
Waarom probeert niemand toch te streven naar een wBreld van rust en
. vrede,
zönder haat, ruzie of venijn,
dan zou niemand ·me0r hard, c~u of jaloers,
maar vol liefde zijn.
·

4

!

~

-~

Is de liefde echt zo mooi als men mij heeft verteld,

....,
~ .~
- ·-?leef . ~e dan è'c ht in een w_e reld_ van vrede, en zonder geweld 9'?9

V, ,

1

V''I

(.._,,..)

e\jf Je. Çlan .. echt alleen voor elkaar,

· .
·
_
Wat zou ik .deze wereld graf"lis van binnen willen zien,
Jij? di~ dit leest,
zou jij hem me willen tonen~ misschien ?99
0? wist· ik ·dat maar.

Deze wereld is . ~olgepropt met stukjes ellende,
Deze wereld zit ~ol met etter en puisten.
Ikzelf ben er al een beetje aan gewend,
Mijn handen h~bben zich gevormd tot gebalde vuisten.
Andrea Regoor.
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EERSTE PAASDAG·
"Over poffertjes die eigenlijk pannekoeken
waren of, wat je ver haalt is altijd lekkerder"
In Ieder geval wordt hier h_o t riannekoeken-loopfeest bedoeld, alhoewel
velen van ons het pannekoeken-lover pannekooken gesproken ! !)eten
prefereerden boven het "loopfeest". En nu i::;al ik deze zwamdraderij
afknijpen door een wa~ zakelijker relaas, want dat wordt namelijk van
me verwacht. Nou, voor _it dan maar (dit was wat je noemt, een korte inleidi. ") •
' ~·. ,
~'
-"'
""--Om kwart over tien vertrok een ieder
.··
_:;~
van CIOS in Overveen (maar dat weet
~~\ .,
·' - natuurlijk iedereen al) met de bedoe1. ~~
. \>. f!, .· .
ling zich in Zandvoort te bezatten
-~"'"'°'\ ·•
(wat het ook moge zijn). Er was veel
·wind - de paden waren rullig doch,
vochtig, dus niet zo zwaar als men
· zou verwachten van zanderige duinpaadjes ·. Sommige gedeeltes van de paden waren smal met hoge struikerige
bermen, evenwel zeer romantisch~
De groep van Gerard was al heel gauw
uiteengerafeld. Lange afsthndloopstertjos + -Daniel (een zwemmer), een
nbeau-frère 0 van Gerard, liepen zoals
men verwacht had, natuurlijk voorop.
(ik hoorde daar toevallig bij).
Sprintertjes bleven ver achter en hieven enkele klaagliederen aan (nee,
niet van jeromia). Nou, eh, als U het mij vraagt, ik vond de route
verrukkelijk.

~

Aangekomen in Zandvoort werd er gewacht, zodat we gezamenlijk naar de
eettent konden gaan. Natuurlijk werden daar eerst verschillende lippen
bevochtigd. En oh mosus, meisjes met oen Hiets 0 te groot oog bestelden
effu een pannekoek(je!). De vooruitzienden onder ons (niet om op te
scheppen hoor), zoals Baltien +schrijfster van dit stukje, Truas,
namen een halve. De hele pannekoek-eters (waaronder ook Gerard) zullen
het dan ook wel geweten hebben op de terugweg. Opzwellende buiken "Wrden
meegevoerd op de toen al door de zon opgedroogde loszandige paden.
(ha, ha •.•• ik kon wreed lachen: mijn teer gestel werd per auto vervoerd) .• Marina, Daniel en nog een paar anderen hadden geen puf moer
terug te lopen, dus liften geblazen. Ja, dit was het wel en wat mij
betreft, mag het best nog een keer.

w. z.

Een man kan van ziJn vrouw veel door de
vingers zien, maar niet dat ze hem laat
wachten.
Nignon McLaughlin.
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50
en ook tijdens de corvee met de hel0
de stemming zat er meteen in
en iedereen had het naar zijn zin.
's-Avonds begon de grote pret
iedereen mocht laat· naa r bed
allen genoten van menig rolprent
en al dan niet ontluikend toneeltalenten.
Helaas de tijd ging razend snel
en veel te vroeg luidde de bedtijdbel
en na veel lawaai en pret
lag iedereen eindelijk toch in bed.
En toin begon het grote karwei
met drie eigenwijze mannen op een rlJ
deL heren moesten op bezoek bij spoken
maar helaas, ze hadden lont geroken.
Na veel lawa ~ i en gestomfuel
watergespat en dassengerommel
na gelach en gehuil
en hier en daa r een krab of buil
kregen ze het helemaal in hun bol
·
. -- - - -· --~-·-- -.
en stopten de wasbak twee keer met een atlete vol ~,,.,--· . , ,. . . . -~N
tenslotte werden ze vermaa nd
/'/,. ,__....,::,\
~'-"\
en gedroegen zich zoals UE.: ~te tr a iners bètaan t / ' /
··.
,~
1· ,\

,'""

lJ\ \

· d 11
d
n h t 1 . .k
t
t . .
a een o e 9 waze 9 ac e lJ e ee par lJ
met veel gr a ppen en moppen erbiJ.
d 0 ken ze in hun bed
dat ze eerst tegen de muur hadden gezet.
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l\._v.ra m . . ia weer 1ier
/ ,.. . . .c,__; r/;
Voor d a g en d a uw ,_.
R. met veel
l . plezier ( ___
Ï!
en deel~e d~ cor-:ree uit
aan menig niet uitgeslapen atleet
~ / "-__,,.~
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Zodoende konden ze alle mop pen horen
i !
en oh, oh ze war en kna lrood tot achter hun oren\ 1
maar ook de a tle~es werden tenslotte moe
tl
en tegen 3 uur gin g en àlle ogen toch wel toe. rl

-

\
1.
1

o

)

)

/~:\~)-~
":- '."«.~_-:-<:·/ (~Ll
;, ,./ ( ,).·.._,..)

·."... . - -

"î1'

\
maar ja 9 wa t wil je na zo 1 n n a c h telijke ~eet.v

Toen vlug de trainingspakken aan
en boswaa rts gegaa n
waa r een zwa re veldloóp ons wa chtte
mao r toch iedereen na afloop l a chte.
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Met veèl muziekgedrui$
gingen we weer naar huis .·
na een gezellige eetpa~~ij
had iedereen een uurtje ,vrij.
's-Middags, veel zw8:rliJ basketbalsport en leuk spel
dat zindö iedereen w·e;i_ ·
ma'.ar toch 0:.q~,._pog w~~> corvee
, , daarmee vfas '··qJ~èt ied'~.re'en tevree.
Aan . het eind van· deze. dag
de prtjsuitreiking ~dor het hoogste Atmodes-gezag
en na de maaltijd was alles voorbij en gebeurd
betgeen door iedereen in hoge mate werd i betrourd.
'

'

En nu aan hé't eind,. van mijn verhaal
wil ik naméns ons allemaal .
Ria, Li èdy , Jos, Truus, Lida en de mannenschaar
bedanken voor dit grootse sport-en spelfestein
want genoten hebben we ~l lema al, het was in 6án
REUZE FIJN.
Bal tien v.d.Ree.

J

, l!

il
VAN HET VVEDS TRIJDFRONT •
./ ' ..

·~1'
1l1

ZEER BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN! Schrijf ze in je agenda:
3 mei
- 1e Seniorencompetitie
31 mei
- 2e Seniorencompetitie
16 augustus
- 3e Senir::-encompotitie
- FINALE 27 september
10 mei
1e A/B clubcornpetitie
14 juni
2e A/B clubccimpetitie
FINALE 20 september
9 mei
- 1e C/D jeugdcompetitie
30 mei
2e C/D jeugdcompetitie
20 juni-.. .'""
~. · 3e C/D jeugdcompetitie
29 augustus
- 4e C/D jeugdcompetitie
- .FINALE 20 september - Heiloo
. v..o. ·.
Dondeidá g 7 mei Di~trikt West I Kampioenschappen Senioren Utrecht of
BevGrwijk.
Donderdag 7 mei Distrikt West I Kampioenschappen Junioren- H~iloo
Zondag 24 mei
Vijfdistriktenontmocting - Beverwijk of Utrecht
Za 6 en zo 7 juni - Distrikt vlost I Meerkampkampioeschappen - Heiloo
Woensdag 24 juni Distrikt West I Estafette kampioenschappen - A'dam
Za 26 en 20 28 juni Nederlandse Jeugd A/B ka:r.1pioeschappen
za 25 én zo 26 juli Nederl andse Senioren kampioenschappen.
Overige wedstrijden in de maanden mei en juni zijn:
Za 2 mei
Pupillen wedstrijd - Amsterdam
Wo 13 mei
Instuifwedstrijd - Amsterdam
Za 16 mei
Instuifwedstrijden C/D jeugd en Pupil lenZo 17 mei
ABCD jeugdwedstrijd te Amst~rdam
-8-

Utrecht

Ma
Za
Zo
Wo
Wo
Zo
Wo
Zo
Wo
Zo
Za
Za

18 ffiGi
Seniorenwedstrijd - Amsterdam
mei
BCD
jeugdwedstrijd te Krommenie
23
A/B jeugdwedstrijd - Amsterdam
24 mei
Instuifwedstrijd te Amsterdam en Utrecht
27 mei
Instuifwedstrijd te Heiloo
3 juni
Regionale wedstrijden te Utrecht
] juni
Instuifwedstrijden te Beverwijk
10 juni
Seniorenwedstrijd te KrommGnie
14 juni
Instuifwedstrijd in Baa rn en Zaandam
17 juni
ABCD jeugdwedstrijd
21 juni
Regionale wedstrijden te Utrecht
27 juni
27 juni C/D jeugdwedstrijd te Zaandam.

INDOOR CLUBRECORDS.
Dames

·~-ro·m:

horden
60 m. hordGn
60 lllo
400 m.
800 m.
ve1~s pringen
hoogspringen
kogelstoten

D.Ko.mphuis
L.Visser
D.Kamphuis, A.Regoor
J.Voorma
R.Wijnoogst
L.Visser
M. Muller
J.Moojen

Me iE1;ios A
horden
60 m, horden
60 m.
800 m.
·v e:r s pringe n
hoogspringen
k oge l stoten

L.Visser
L.Visser
L.Visser
J.Voorrna
L.Visser
I.Verweij
J.Moojen

·~rn- m.

9.1 sec.
9.8

8.2
1 • 05. 8
2.29.8

5. 31
1.55
1Ö.08
7.8 sec.

9.4

8. 1

-2.28.2

5.28
1 • 50
10. 13

Meisjes B

·50 m. horden
60

Ll.,
I~ "1• .~ __ t! ~
1

ve::s;:-iringen
'
· _-· ing cu
ko5c:J lstoten (?,)
kogG lstoten (4)
Ji? is.j es C
50 m.
600 m.
hoogspringen
verspTingen
kogelstoten
l"fo is jes D
So m.
h oogspTingen
verspringen
ko ge lstoten

G.Visser
D.Post, J.Keijser
I.Matzen
D.Post
A. Smits
A.Smits
A.Smits

7.9
7.9

î.50.4
5.32
1 • 35
11 • --

9. 43

P.Keijser
C.Regoor
A.Bouma
J.Gortemn.ker
A.Bouma

7.1 sec.
1 • 54 , 1 • 45

M.Bolwijn, M.Koning
M.v.d.Linden
H.Lips
J.Bosma n

7.8
1 • 20
3.56
7.06

4.29

11 . 67

-9-

Beste Nederlandse B/C/D junioren prestaties van 1969.
Meisjes D
Meisjes C

60 m. 2 t/m 4
60 m. 4e
BO m. 3e
5e
600 m. Be
Hoog
2e
4 t/m 10
Verspr. Be
Kogel 2 kg. 1e
5e
7e
Discus
5e
6e
EstaJette
3e

MeisjesB

1 00

4e
7e
Vers pr.
5e
7e
Speerwerpen Be

Opmerking~

Ll •

Alice I'1 unsterman
Joan Keyser
Jo a n Keyser
Anja Smits
Claud:B Regoor
Annemieke Bouma
Anja Smits
Joan Keyser
Anja Smi ts
Anja Smits
Gr é Ifoyn
Annemie l{ e Bouma
Anja Smits
Gré Meyn
J oan Keys er·An nemieke Bouma
Gré Mey n
Anja Smits

8.4 sec.
8.- sec.
10.3 sec.
10.5
1.47 .1 .45 m.
1 40
1 . 40
4.76 m.
14.29 m.
12.82
1 2. 11
25.86 m.
24.41

Donny Post
Gebke Visser
Donny :q>ost
Gebke isser
Anja Smits (C)

12.5 sec.
12.7
5.29
5. 1 B
30.B2 m.

0

4 2. B sec.'

't7

De meisjes van de C-wedstrijdploeg staan op elk nummbe:r één
of me erdere malen vermeld ' 1 1

De 3e C/D j eugdcompeti tie___i_n An:rn terdam --

7 maart.

De reis naar de RAI verliep goed. De meest en gin5en met auto 1 s. J:fa2"r
omdat er geen plaats genoeg was voor a ll emaal? moesten er een paar met
de train. Marjan kwam opeens . tot de ontde lcking, dat ze haa r t a s vergeten was, met trainingspak ~n scho enen . In allerijl werden er in de
stad nog een paar gympjes gekocht, zodat ze nog op tijd aan de start
verscheen. Drie uur begonnen de wedstrijden. Waarbij iedereen zijn
uiterste best deed.
Els en Pia, die de 50 m. liepen, schoten als raketten door de RAI, manr
met hun formidabele sprint belandden ze niet op do eerste plaats.
Patricia en Albe rtine als reserve op de 600 m. hoefden niet in nctie
te komen. Claudia liep een prachtige t ijd van 1 ,54.0 soc. Petrie kwam
met een tijd van 2.02.0 ~ec. over de streep. Annemiek was de beste met
kogel en hoog, zij stootte nl. 11 .36 m. Net Äoog g i ng he t ook erg goed,
zij sprong zomaar eventjes 1.45 m. Marja en 1'1lé_:i, rj an kwamen oolc goed voor
de dag. Dit waren echter geen C-meis jes . De hels D-ploeg deed hun
uiterste best. Daardoor belandden zij toch nog op de 7e plaats.
Jammer, dat Jos Bosman er de ~e compet itiedag niet was. Reini 9 die voor
haar inviel, kwam niet tot de prest at i es, die Jos op de 1c en 3e
competitied ag leverde.
'
-10-·

We d.anken Liedy, Truus, Lolke, meneer Keyser en speciaal Hans Vlottes
voor de . pre~tige begeleiding.
Pètri en Patrica.
Uitslagen.
CTmeisjes.
kogelsto~en~

50 m.
Vers pr.
Hoogs pr.

At,ice Munsterman 9.36 m.
Pia Keyser
7.1 sec.
Els Sloof
7.4
Pia KGyser
4.03 m.
Jeanette - Gortemaker 4.28 m.
Jeanett~ Gortemaker 1.25 m.

D-meisjes.
Hoogspringen Marjan Koning
1.10 m.
Yvonne v.d.Linden
1.
10
',
Marjan Koning
50 m.
8. - sec.
Nar ja Bolwijn
7.8
Vers pr.
Hannie Lips
3.31 m.
Loes Brouwer
3.21
Jos Bosman
Kogel
6.79 m.
Yvonne v.d.Linde.n · 6.79.
Einduitslag Meisj .e s-C
Sagitta I
22. 5.82 punten
22.167 punten
ADA I
Atmodes
22.096 punten

Meisjes-D.
7e met 13.715 pnt.

Atmod~s

Nederlandse Indoorkampioenschappen te Groniqg_en 7-8 maart.
Op 7 maart was het da.n zover, dat de eerste echte kampioenschappen een
aanvang konden nemen en alle prominenten uit onze atletiekgemeenschap
gaven acte de présence. Het klinkt misschien wat chauvinistisch. om :te
zeggen, dat onze kleine Atmodes-afvaardiging hiertoe ook behoorde,
maar de praktijk heeft uitgewezen, dat dit toch wel degelijk zo is ·en
de wegblijvers zullen voorlopig nog ·m aar moeten bewijzen, dat ze van
gelijk niveau of beter zijn. Groningen heeft opnieuw bewezen eèn stad
t~ zijn met vele mogelijkheden en behoudens wat schoonheidsfoutjes
mag het 11 feest 11 wel als geslaagd worden beschouwd.
Bij het lézen van het wedstrijdprogramma verschoot Gerard wel even van
kleur., .toen hij las, dat al zijn pupillen waren ingeschreven voor de
60 m. horden en de kwalificatie-eisen voor het verspringen meisjes B
op 7:.00 mtr . stonden, maar een moedig man .als Gerard lost zijn probleem
even snel op als 'hij een oplossing wist te· vinden, toen bleek, dat er
onvoldoende slaapgelegenheid was, toen het op slapen aankwam. De KNAU
heeft_ wel een veer moeten laten voor het onderdak van onze meisjes,
maar ja, in Utrecht kan men beter een hotel betalen dan in Haarlem en
behalve de Heer Keyser heeft iedereen een goede nachtrust genoten,
'

De door onze Atmodinnen in Groningen geleverde prestaties mogen best
~cirden gezien en de doo~ Hans V1ottes gelegde basis in het verre of •
nabije verleden blijkt duidelijk een zeen goede te zijn geweest, want
-11-
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fret ·; wái:r be J)a0ld _;' verheU.gend ~ dat vooral - de · jongeren-· met . zulkè . goede-'
prestá.t{e 9:· voor ' Üe dag~' kwamen~ . op-· sle-chts · enkele ui tzànderingeh na _,
bereikten alle me is jeèi - oj;{ één óf." zelfk· meerffere nummers . een . fiüà1e·.... .
plaats en hoge ogen werden er · dus wel gegooid.
"

;

:

-

•

'

'

1

' -

•

• •

~

'

~

~

-

- ·-

rn?/ ' r i'3 0 ~er"d "' gedp·ènd r1et :, de '·s:eries·, 60 m'.

én via een"· tijd --van ' '7~9 , ·séc .:. ~,
9 ·. eh · 8'. GO ' wis-ten~- J oán· Kèysot '; D0nni·e Pos't en · Gebkè · V-isser ~"-z:i 'ch· ëen '
finai'ê--Planfs ·ti:; venive:tve-h. Anja._. Smits wèrd t een ' g0~dé :-yie~dê .~ mot - :· ; .
8 . _3· sec'. ï!'r de 'z èlfde "'tijd als no-: 3. ' Hoe -s pannènd de fitüi].e -Van i di::CI-'
nummer was :mag blijken uit de gemaakte tijden. Dè · no 1 s · 1 eh 2 kregen
7.9 sec., Donnie werd 3e met 8.-- 1 Joan *e met 8.-- en Gebke 5e ook
met 13 .~ -- sec •. rond. Een finish-foto moest uitkomst - brengen big het
bepalen ván de volgorde~
- ..... .. .
.
On ,.cl~ 60 m~~ horÇle_t1 m~is:ies A werd · Loe~ Visse;r le ip.~-· hap.r serie--rn~t-;-; · ·'9~î•J lte1Ç~g crn _'à.%c :rsl.,h%1'~q w<êft:;a_9 ~~ 1 i~rü~1h~0 ~~4P -Sef6~1;·0 W~F1me:UW1 rpe'Wt-&tr:~a
Ji~<k '1:-13tird;-1. eJI ~ -'.- 8H~J;d SD:§G_L'.)2) 8f:J j-~rO.l.
8f.fBH TO Ofi e b né .· .N01'.G8'g fi.0 -0'I-OW
i~

vl'àwe~Îl8 5Y;wîi1.aléJHP îil Q.'(;O~~i't:%"3 ~rrs% 8 J~iS%f~-~ad· ~~~n%~fès Jf€e'óeél:'iè-§.CW®

van de -, 800 ' m '~ . mêisjes -Á en·"-ci'à_n_k~ifü ..een goed :geJ:ó·p·è'""r t rac'e' "'ffë·r +eTE'f e -z-T'j"
een fraaie 3e plaats met 2.28.2 sec. Voor Roelie w~e . de 800 m. eèQ .:
teleurstelling. Ondanks haar serieuze training wist zîj geen finale ~
plaats te veroveren. Het was jammer,-· maar er komen nog meer wedstrijden
en de revanche zal zeker komen.
Bij . _het ~oge ls to.i;~Jl _me_i s j e_s., 1?__.m~E1 st. A~j _q J~_E:;,t _ o _QneTI}~~ _t (i;_g;__ep _.qe :·_-be-àl±st
sterkere pupillen van coach Eykenboom, maar "ook hier werd éen finaleplaats veroverd en de : 4e plaats met 1.1 .00 m~ mag zeker gezien worden.
Het · verspringen meisjes B werd een.fraaie overwinning voor Donnie ·
Post met 5.32 ~~Een gouden medaille · en als eztra prijs een - paar
prachtige spikes.

De zondag werd ingezet met het verspringen_ván de c me±~jos A. Loes
Visser kon zo vroeg op de zondagmorgen haar ritme niet vinden en moest
met een zevende plaats genoegen nemen, 5.28 ~ m.
De 60 m. meisjes A leverde Andrea Regoor net geen finaleplaats op met
haar 8.1 sec. Loes werd in de andere serie wel geplaatst in dezé.4;.fCl.E:J
tijd. _De finaJ,e bracht Loes op- de 6e plaats met ev.ene ens een tijd van
8.1 sec.
,
Hierna werd met spanning de finale van de 60 m. horden meis~es B, tegemoet gezien 1 die Gebke via een tijd van 9.4 sec. had weten te bereiken.
In deze fin a le deed ze het bijzonder goed door als 2e te eindigen met
een fraaie tijd van 9.2 sec., gelijk aan het op zaterdag gevestigde
Ned. rekord bij de meisjes A. Janimer voo-r Gebke was er nog één meisje
sneller met een tijd van 9.1 sec. Gezien de door Gebke gelopen tijd
ziet het er we l na a r uit, dat binnenkort nog meer goede prestaties
te v~rwa chten zijn, omd a t er waarschijnf~jk wel iemand is, die revh.:-n~che i ::Z::-af['.' W-i ;ll:'è11' <hc'l'.!!èl1.f~

\Ci •!·::-.J ;?. ,L1 o'. .. i.:~·
:. i: ">'.(:' " •. [: '·· ".,
c·:: • · 'f.t>U ,:.1
~ e''h s lCöt~t-èV wa s '. eri: n.Og'.} Ji:(3 t ·_, iho:o :gs·:p~i:n~:~·-ni: .'-:ivo or,.)iiia:me s;_, ;WaaraarL w-e~Q. d:~-&:l"."'•.r ·
tHrfomehi éc:J::O'O:r'A r1faur-~~na:<MulF1fe-r) «maar :·z.i:-j .:t:io(cht:1 .hät ~:zo):;'.t.1~ ·van reetu f .Ji na;t.;13:-r._1Y

plaa ts niet proeven. (Tamrne.r vo·or J1.a ar, mac,r ook hier kwan er niet
wat er wél in zit.
, .
- ' --

uit~

Al met al heeft Groriingen voor Atmodes een vijftal fra a ie medailleé
en ere~laatsen opgeleverd met bovendien nog drie finalepla a tsen voor
num1ners, waa rbij men bij de eerst zes eindigde. Laten we hopen, dat
hi~~mede - de eerste g~ondslàgert gelegd zijn voor een suksesvol seizoen
1970 en de geschiedenis zich zal herhalen op de districts-en de volgende Ned. kaQpioenschappen.
I.D. Smits.
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INDOOR-COMPETITIE 1978
Op 15 maart jl. werd de laatste strijd gestreden in de indoorcompetitie en alhoewel het niet gelukt is het eerder verloren terrein
geheel terug te winnen, mogen onze .dames en meisjes toch wel op een
suksesvol verloop terug zien •.
Bij de dames bleven de prestaties .gedurende alle drie de wedstrijden
ongeveer op gelijk niveau, getuige het aantal behaalde wedstrijdpunten
nl. 5150 ·, 5022 en 50.B·1 . Het eindr2'sultaat was een goede 4e plaats
met 15.253 punten, achter AEA, DE~ en Holland •
. De resultaten van de meisjes A/B wa:ten he slist in opgaande lijn. Op
drie van de vier nummers werden steeds betere presta.ties geleverd,
alleen de 5b m. horden leverde de eerste wedstrijd de meeste punten op~
Bij het verspringen kwamen Loes en Donnie resp. over en op de 5 m.;
.terwijl het hoogspringen via Iris met 1 .50 m. ook hoger genoteerd kon
worden. De beste prestaties leverden Jos- en Anja met kogelstoten (4kg).
Jos voor het eerst over de 10 m. grens met 10.13 m. en.Anja passeerde
de 9 m. met 9.43 m.
Onze meisjes worden tenslotte een goede derde met totaal 16.539 pnt.
Het verschil met de anderen was slechts klein. ADA werd 1e met 17.004
pnt, NFC 2e raet 16.707 pnt.
·
Als het zo ~oorgaat, belooft het een spannende competitie te worden,
waarvan veel voor onze meisjes mag worden verwacht.
I .D. Smits.

EERSTE BAAJ\TWEDSTRIJJ) - Den Haag:,,_ 22 _ 1}1aar~
Nieuwe clubrecords van Anja_§2E_~-~J3_._,
Op zondag 22 maart werd een werpersdag gehouden, waaraan werd deelgenomen door Anja Smits op discus en ~pe e r. Discuswerpen leverde
haar een eerste plaats op met 27.62 m. Speerwerpen brahht haar op een
tweede plaats met 32.75 m. De totaa luitslag van deze werp-tweekamp
was een tweede plaats met een achterstand van 53 pnt. op no. 1.
Op beide nummers werde11 de reeds lang bestaande clubrekords royaal
verbeterd~ discus H.Bergering 27.12 m. dd. 1.9.1957
speer M.Pijl
31.26 m~ dd. 7.9.1958.
Gefeliciteerd mrt deze prachtige prestaties, Anja.
Ria.

Officieuze Indoor-clubkampioonschappen
Oude RAI - 22 maart 1970.
Helaas waren er maa r vier ploegen die bij de dames aan deze wedstrijd
deelnamen. Toch is dit een wedstrijd, die zeker voor herhaling vatbaar is.
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Andrea

4e in haar serie 60 m. horden 1 l.- sec.
3e in haar serie 60 m. 8.2. sec. De sprintsnelheid komt weer
terug, Andrea ! !
Loes
3e in haar serie 60 rn. horden 9.8 sec.
3e bij het verspringen 5.31 m. ! !
Jos
6e kogelstoten, eindelijk over de 10 m. nl. 10.08 m.
Fokje
76 kogelstoten met 8.57 rn •
Dina
5e verspringen met 5.30 m.
Fijn Dina, eindelijk komt het
er weer uit.
3e serie 60 m. in 8.2 sec.
Marina
2e hoogspringen - 1.55 m. Jammer, dat we Marina verder zullen
moeten missen wegens haar vertrek naar Frankrijk.
Iris
3e hoogspringen - nieuw persoonlijk record 1.50 m~ IVIet een
beetje techniek en een goede a a nloop zit er 1 • 60 r.u.. in? . Iris.
Bal tien
400 m. - 4e in 1.07.·· José
400 m. - 2e in 1.05.8.
Irene
800 m. 3e in 2.33.5
Roelie
800 m. 1e in 2.29.8 ! Keurig, Roel!!
Estafette 400 - 400 - 200 - 200 : Irene - Roelie - Dina - Loes 4e in
3.08.-.
Totaal uitslag:
1 ADA
13.262 pnt.
2 Atmodes
11 .657 pnt.
3 PSV
11.151 pnt.
RIA.
4 DEM
11 • 1 31 pn t.
"

.1

------Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al
Al

NOOIT opgeven, ALTIJD doorzetten.
gaat h~t niet goed, niet geheel naar je zin,
ga je bij hoog de mist helemaal in:
NOOIT OPGEVEN
zit ·ook de pechduivel bij ver soms op de rand,
is het die duivel, waardoor je verliest in het zand:
NOOIT OPGEVEN !
heb je bij lopen een achterstand waar je van rilt,
word je bij levende lijve gevild :
DOORZETTEN !
lijkt ook een ander soms vaak vele malen te sterk,
schijnt je zwoegen vaak een nutteloos werk:
DOORZETTEN '
sterft de kampioensdroom diep in je hart,
~iet ook de toekomst vaak donker en zwa rt :
DOORZETTEN
.:..14-

30+

30+

30+

30+

30+

30+

30+

CROSS 30+ horen
Op verzoek werd als besluit van de duintraining op paaszaterdag voor
de heren een cross van ca . 1500 m. gehouden. Onda n!-:s de slechte weersomstandigheden meldden zich 29 van onze 11 trirnmers 11 • Pluvius hield zich
tijdens de loop goed koest en ook de sneeuwgoden lieten het afweten,
zodat wij dus wel boften. De ploegen waren naar leeftijd ingedeeld en
het was een genot om te zien hoe er gestreden· word. Bij vel en kwam
de man met de hamer
na één ronde (ca. 750 m.), cl och het was opv,o,llend
hoe snel men weer was hersteld na afloop van de wedstrijd. Dit tekènt
de conditie van de 30-plussers.
Uitslagen~

t/m 30 jac:_L_E.
1 J.Apelcloorn
2 Hr. Habraken
3 Hr. Kaan
4 Hr. Rison
5 Hr. Spanjaa rds
6 Hr. Gieskers
7 Hr. Takken

31 t/m 40 jaar
5.58.2

6.01.3
6.02.8

6.0 4 .-

7 .11.2

7.24.4
7.59.-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

S.ApeldÓÖrn
Hr.v. Wal
Hr. Benz
Hr. +}erkhof
Hr. 11antel
Hr. Hoogeboom
Hr.v.Ommen
C.Aaftink
Hr.v.d.Berg
Hr. Selier
Hr • v • Lc e uwen

va~f 41 jaar
5. 4 2.8 Hr.v.Zijl
5. 54 .1 Hr.v.Egmond

6.)9.2

6.17.5
6.17.5

Br.Korstènbroek6~43.'2

Hr. Brokk<:Jn -. ,'. 6.51.5
Hr.v.d.Putten 7.18.8
Hr.v.d.Linden 7.27.Hr • Mee uwfil s
7 • 59 • 7.30.- Hr. Gravesteyn 8.00.5
9 • 21 • 2
7.39.2 Hr • Tor 1 o uw
10.00.3
7. 41.3 Hr. Wisse
7.43.-

7.00.7
7.20.8
7.25.7.28.-

BAANTRAIIHNG.
Aangezien de opkomst 30+ op de baan groter is dan wij hadden verwacht,
zullen wij uitkijken naa r een extra trainer(ster), zodat de ploegen
dames en heren gescheiden kunnen worden.
Hebt U zich al bij Mevr. Zilverberg of ondergetekende opgegeven?
Weet U, dat 's-vrijdagsavonds de kantine open is, zodat U na de training kan genieten van een heerlijk nbakkie 11 •
M.A. Ineke-de Vos.

Training urijdagavond van 19.30 - 20.30 uur
Trainingskosten ad f 20,-- overmaken op postrekening 11109 van do
Raiffeisenbank Haarlem t.g.v. Aromodes 30+ no. 32 44 .05.901.

ATTENTIE 30-PLUSSER, DIT IS WAT VOOR Uo
U traint (of trainde) fijn eenmaal per;week o.loVo Gerard,
Hans, Hr. Vo Hogezand of Co Wullemso Uw conditie is. met sprongen vooruit
gegaano Maar 'n belangrijk punt is, uw conditie op peil te houden.
Je zou 's morgens nog de ochtendgymnastiek op de
radio mee kunnen doen, maar als huisv:rrouw komt daar
meestal niet veel van, omdat je moet zorgen dat het
ontbiW.t klaar staat, dat de kinderen gewassen naar
school gaan, dat Pa zijn spullen niet vergeet etc.
En voor Pa komt er ook meestal niets van 1 omdat hij
tomh echt de krant · even moet doorkijken.
JA EN NU KOMT HET!
Uw eigen trainer Gerard Kamp kan ieder gewenst moment
van de dag hij u · thuis komen en wel door middel van
'n mini lpo getiteld:
i?BLIJF FIT 11
f8eenvoudige trainingsoegeni,ngep. voor iedereen met
ritmische begel ei ding.
Deze mini lp. is in alle goede zaken te. .koop.
DAMES EN HEREN 30+ 1 OUDERS VAN ONZE LEDEN voor de prijs van
'fL 4, 50 komt de J:7iertrouwde stem van Gerard bij U in de huiskamer en kunt U
uw· felbegeerde goede condi ti·e nog opvoeren of in stand houden.
M.A.Ineke-de Vos.

MET EEN TIENERSBLIKo
Snikkend tienermeisje:
Hik heb al drie kissproof lippenstiften ópgebruikt en
ik weet nog lnaar steeds niet of ze goed zijn! 11
De beste manie± om je jeugd terug te krijgen is hun zakgeld inh.oudeno
De kippiemode schri,ift voor dat

~ij Jl

haar even lang moet zijn als haar jurko

Waar gaat het heen met een groot deel van <:Ie opkomende generatie? In elk gèval
niet naar de kappero
Onze kinderen ZlJn op de ideale leeftijdl: te groot om 'à nachts t o huilen. .en
te jong om de auto te leneno
Als het een nauwe broek en lang haar dr.a p.gt, kun je er donder op zeggen dat
het een jongen of meisje is.
Voor U gelezen in HET BESTE
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Redactie-adres
+

t,;ypewerk~

L.v.d.Vosse
Garènkoke:rsk.34,
Haarlf3m.

VAN DE VOORZITSTER.

Stencilwerkg
J.Post
Riouwstraat 29,
Haarlem.

Tekeni~eng

P. Grootveld'Heemskerk.

I

Een speciaal tintje aan dit clubblad vanwege ons
derde lustrum op 17 juni. Vijftien jaar geleden
werden we opgericht en reeds vele jaren maakt onze
damesploeg deel uit van de höófdklasse. We bezetten momenteel geen topplaats, maar we hopen ons
dit· jaar toch in de hoofdkla~se te kunnen handhaven, daa::".' or achter onze dames een fantastische
A/B · pJ_oeg staat, die de damesploeg, naar we hopen,
volgend jaar naar een hoger plan kan helpen.

1

' Ja. 7 d:.e A/B ploeg is een groot lichtpunt, want na

de eerste competitiewedstrijd heeft zij zich stevig
aan de kop genesteld in dé eerste klasse met een
voorsprong van biQ,na 1200 punten en men moet van
goede huize komen, wil men ons van deze plaats
! verd~ingen. Tevens vestigde deze ploei het onoffii
! ciäle puntenrecord voor clubkampioenschappen met
1 723 punten. Vfaarschijnlijk heeft voo'r het uitkomen
1 van dit blad het tweede treffen tussen de vier koploopsters plaats gehad en wij verwachten, onvoorziene omst2ndigheden, zoals blessures, pech; enz.
1 voortehouden 9 weer goed uit de bus te komen.
!
1
1

Verzendadres~

T.v. Voorst-.
v.Egmop,d,
Slauerhdffstraa t 5'',
Haarlem.

l

.1
1
1

!

Onze C-en D-meisjes doen het ook steeds leuk en dat
is v.:) or Han::i en Lolke zeker een compliment, omdat
zij Bet de adspiranten steeds opnieuw moeten beginnen.

i.
1

i
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Tot onz e spj_jt gaat onze pupillenleidster 9 Mieke le Nobel, die zater-

dag 30 mai jl. met succes haar examen als jeügdleidster heeft afgelegd, waa~voor onze felicitaties 9 ons verlaten we~ens verhuizing naar
E ~ ndha \s n. ~ogruaals , nu vanaf deze plaats Mieke, heel veel dank v oor
het vele werk dat je voor je vereniging hebt gedaan en wij wensen
jou 9 Kees en de kinderen het allerbeste in jullie nieuwe woonplaats.
Last, but no·(; lea(st,
\ voor allemaal een heel plezierige vakantie
vee
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HET SEKRETARIAAT MELDT g

~

-

\) \/
J\lari et·ce S-;;iaans 9 l Kleverlaan 142.
Hilde Prosée, Leidsevaart 476
Nienke Christ ianus, Oosterduinweg 19
Joke Steensrn.a, Hospeslaan 34
Ineke Wallekers, Kampervest 29
Gusta lfoeroeel:, Dickmanstraat 31
Edith Verlooy, v.Dortstraat 40
Karen Ch:ri.stianus, Oosterduinweg 19.

Marjolein

Stuyvesantstraat 108
Patty Schoth, Delftlaan 291 '
Thérèse Juyn, Marnixstraat 79zw.
Margreth Schoorl, ?aul Kru{;er·kad c 21 .
Maudy Ramaker, Delft laan 2 f39' '
v.d.~roek,

Bedankt als · b_d g

'fr:Bi"Js"êTaf:W:~ I.Goossens, A.Vfarnas - H.v.Opzeeland - L.Brouwer - 1'1 .Lips-

M.Hottevcel: W.Bosdijk-Spoor • .

Voorzj_ts·c er
Sec1'"1etn.J:esse
Per1ni11s~ü~ GGSG

Wedstr. s eer,,
C OIIEïl.i f3 C. 3,~:7~- S
C o:!TI:r.!.!:i_s srt1 e s se
1

Oo r·:~1ios ~·L x· c s rJG g

2~.~,

M.A.Ineke-de Vos, Leendert Meeszstraat 90. Tel : 244134
L.v.d.Vosse, Garenkokcrskade 34, Haarlem.
E.P.J.v.d.Ee~, Paul Krugerstraat 49rd, Tel: 250989.
G.J.v.Voorst-v.Egmond, Slauerhoffstr. 5' '. Tel : 266628.
I.D~Smits, Ram~erstraat 21. Tel g 287415.
H.C .Z ilverberg-v-Rijn, Lorentzkade 206. Tel: 242793.
J. I'fooj en, Ted. van Berkhout straat 130, Haarlem.

...Pe eind i g_e,n__:LfilL h~ t lidmaatschap:

Dit dient sc hr i f telijk te geschieden met een opzegtermijn van 1 maand
·oij Oi'.J.Ze s2::reta rës-se : Mej. L.v.d.Vosse.
12de c, die i~ de l oop van het jaar bedanken, zijn de
van öe I<l'JAU veTschuldigd.

Op do Sitd;eri:laan van het Pim Muliersportpark.
19 - 21 uur Wedstrijdploeg o .1. v. Gerard KatJ.j)
19 - 20. 15 C/:O jeugd o .1. v. Hans Vlottes en ~-Jolke
van Voorsto
19 - 21 uur Nieuwelingenploeg o.l.v. Hr. v.Hogezand.

:Oinsc~éi{S8.7onc1
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Woensdagavond
Donderdagmiddag
Vrijdagavond

19 - 21 uur Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp
4.15 - 5.30 uur Pupillen o.l.v. Baltien v.d.Ree ,
Idem als dinsdagavond.

VAN DE PENNINGMEESTERESSEg
De contributie bedraagtg
Pupillen t/m 10 jaar f 2,--/maand
Meisjes t/m 17 jaar f 4,--/maand
Studerenden
f 4,--/maand
Dames v/a 18 jaar
f 5,50/maand

Bg~~~~ontributie

bij inschrijvirl_,gJ_

f 3,-f 6,-f 9,-f 9~--

Verschillende leden ziJn achter met het betalen van de contributie.
Willen jullie zo goed zijn op de eerstvolgende training de achterstallige contributie te voldoen of te storten op onze girorekening
207689 t.n.v. Penningm. van Atmodes, ?aul Krugerstraat 49rd, Haarlem.
Porti.
Zoals jullie weten, zijn wij genoodzaak~ de hogo pnrtikosten, verbonden
aan het verzenden van aanmaningen, door te berekenen ·~·
·

OM AAN TE SCHAFFEN
Tricot clubbroekje
f 4125
Emóleem
f 1,75
Showshirt
f 17,50
Atmodestas
f 16,95
A voor op je trainingspak
GRATIS .

1

NATIONALE VOETBALTOTO

.!.

NATIONAI,E 1'·

Onze poolmedewerker, de Heer J.Post zei ons tijdens de Algemene Jaarvergadering, dat wij wel gptimistisch waren in de begroting inzake de
ontvangsten uit de toto. n ja, helaas is het aantal deelnemers teruggelopen. Hier moet iets afin gedaan ~orden, willen we financieel niet
in c1e knoei raken. Daarom voor het nieuwe totosoizoen, dat in augustus begint, vragen we aan de leden, tracht poolklanten te winnen bij
je fa~ilie en konnissen. Ook bij onze 30 - plussers zullen or toch zeker
wel mensen zijn, die hun geluk via 11 Atmodes 11 in de Nationale Voetbaltoto willen beproeven.
U ~e e t het toch, dat de pool bij U thuis wordt opgehaald, mits U niet
te ~J'o:" uit de routes van onze ophaulsters/2rs woont.
O~ s devies luidt nog steeds:
EEN TOTOKLANT DOOR ELK IJID,
BETEKENT EEN KAS vU\.AR GELD IN ZIT.
-3 ···

IN DE HIPPE HOEK
Vaak z oek ik
naar 't diepst
van je gedachten
achter 't bruin
van je ogen
in de klank
van je stem.
Doch st e ed s
stuit ik op
e e n haast ond oorzichtig

Andrea Reg oor.

Vergisse~ is menselijk
Niet lachen als een ander zi ch vergist ook.

/IBEGS CHAAL

1

~----

Gezien door een Engelse journalist:
Een 7-:,..•ot<.w ::: oop -~ 112.0.r Pen 1·'Aegschaal , die bniten e en drogisterij
staat opge steld, d oet zorgvuldig
haar jas uit; b2ngt die ove~ de arm en sta~t op le weegschaal.~.o

H.Gorter.

Behendigheid is sterker dan kracht.
(Victor Hugo).
't Is de geest 9 die het lichaa~ r~jk maakt.
(Shnkespeare).

We vierden de verjaardag van Oud-oma en al :t}.éla_;r kinderen,- kleinkin~
deren en achterkleinkinderen waren van de part~j.
.
Ineehs formeerden een aantal kleineren een stoet en begon heen en
weer te marcheren, de tuin in, huis in, waar~ij ze als gekken
schreeuwden. "Wat spelen jullie~ Indiélantje of Rovertje?"
Studentje, na~uurlijk, zei de 8-jarige Jantje verontwaardigd.

Ik hebgeen idee waar de film
over ging. Ik kon mijn bril niet
over mijn aanpla kwimpers krijge::i ~
Ik verdenk de ontwerpers van b a dkostuums er wel eens:;van, dat .
ze ook in zonnebrandolie hand e len .

en warm.
Jij
Mijn Leven
mijn :Oood
mijn Man.

PERS ONALI J',_
Ziekenhoekje~

Het éénjarige dochtertje Nana van Ans en Gerard Honkoop (onze toeve~
laat wat betreft het verzorgen van prijzen voor feestavonden en weer
de herinneringsboekenleggers) ligt al geruime tijd in het ziekenhuis.
Ans en Gerard, alle bekenden wensen jullie het allerbeste met de kleine
meid en we hopen 9 dat jullie haár ~eer spoedig gezond thuis zullen
hebben.
Mevrouw Post hec;ft een zware operatie ondergaan on moet thuis ve::;_~de:z·
aansterken. Mevr. Post, U als 11 werkst2r 11 op de achtergrond wensen we
het allerb este en spoedige beterschn9 toe van a lle bekenden.
Onze wekelijkse poolophaler en aller bekende Hr. Wassenberg heeft een
zwaar ongeluk gehad. Hij is nl. van eer~ bouwsteiger gevallen en is aan
a·l le kanten zwaar gebvetst. De berichten ui t het ziekenhuis zijn ge-·
lukkig goed en wij vertrouwen, dat U met . Uw st erke g eo~ el er s poad~_ g
weer bij zal zijn. Van harte beterscha? hoo r ~amen s alle Atm od~nnen.
Examens.
Aan vërs chillende pre sta ties kunnen 'H:i_ j •1re l mel.'X_cl,p, da·t.; de exo.men··en
overgangszorgen weer een hartig w oc ~ctjc meesp~ek~n. MeiRjes~ voo~
degenen die nog op moeten, heel veel s~erktB on voer de gesl~agde~
namens heel 11 Atmodes 11 van harte profj_c:t_o.t !
Nieuwe juryleden~
De Heer en Mevrouw Koning 9 v.d.Linde~ Kc;yse::;:~ l·'Innsto r m3D: Hevr ,. Slocf 7
Mevr.Wijnoogst, de Heer Ifoojen e n Mej.7,.cL:S:or::. z~.j rr ho t '-1s.2Tlol11S8 j 1.'cycorps komen versterken. Wij heten U alle~ Yan harte we:kom els jury-lid on hopen 9 dat mede door Uw j urerinc; de hier ..:tr:; l~ouden WG\1,.s.:t:r~_jd,-:.:1
een succes zullen wordene
./ ,. . ":_: -·-,\ .•/,,,.",.. /. ~--"\
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Na enkele stormachtige protesten ~ijn ·vrn er "toc:h in goslaagê:-=6en .fscst-
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commissie in het leven te roepen. :0e ouàaren . . ;orden hio::..~i~1 -.rertegon-woordigd door g J3al tien v.d. Ree ·- Coby Veldt -- IV1a:!:'ie Ha nd graaf,
terwijl do C/D ploegen vertegonwoordj_gd wo rden door g Kathleen Verzij-lenburg en Annemieke Bouma.
Om enige misverstanden uit de weg to ~ui~sci vil ik er de nadruk op
leggen 9 dat de feestcommissie er is ori jullie ideoën uit te werken en
pas wanneer d ezo idee~n ontbrekon 9 zullen ~e ze lf he t initiatief in
handen nomen. Jullie kunnen altij d op do training met jullie plannc;n
bij de leden van de commissie ko men,
Wij hopen, dat eon goede sàrienworki:1e:; tu2sc:'l loden en foostcomm::.s2:i_o
zijn vruchten zal afwerpen.
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MIJN ATMODES-TIJD
Mijn Atmodes-tijd begon een jaar of drie geleden, toen ik mo een veel
te veel met het huishouden begane huisvrouw vor:.d. en naar wat afwisse~
ling zocht voor de afwas en het stof afnemen.
Gerard startte met de 30i, de naam doet me nag steeds aan een kaassoort
denkenc Ik meldde me aan als lid en weldra draafde ik door de duinen
en naakte met arnen en benen kringelingen~ j_k vond het heerlj_jk . Gerard
vond mijn tempo kennelijk van dien aard, da~ hij ne voorstelde on eens
een avond op c1e baan te komen tra:. nen, d at vras zo'n geweldige eTvarj_ng;;
dat ik van die tijd af maar heel we j_~i g trainingen heb gemist~ 00~ de
dochters werden door de sportieve vc:r.-r:Lcht:'._ngen van moodor aangezet on
lrwa.n1en." als pupil bij Atmodes. Nog een~ t:tjêtjG J.8.ter von.d
hiJ niet achte:c kon blijven en kwari bij de l:;_il.)pe heren"

~rader

KeeH ~ d.CJ.·t

Vorig jaar nei bleek er behoefte : s zijn aan een pupillen-leidster.
Dat bleek voor mij een leuk klusje. EsrE;Jc hob j_k r;1e v-;at verdiept Ül v.:at
atletiek-lektuur en toen heb ik de stou~e schoenen aangetrokken en be~
pupillen gaan trainen. We hebben een g eze llige tijd gehad, naast stevig
trainen, met een zeer goede opkoust elke week . heb~en we ook sauan een
paar andere fijne middagen beleefd . zoaJ_2 ;:;:i_>:d,e:rkJ. aci.22TLè.da::-; met GE)D
spannende wedstrijd, karnaval mot de maskers on het ~2~ ogelen van Ria
met serpetine, onze paase::'.._eren-sclü:1_ o_é~J'.'''1"To\~ str::. jcl, »m.o.r· 1voe1' o.ndere t:::'.~
lenten dan sportieve van iedereen naa:c VOT'e~1 kvm.:r.;.c;n.
In novonber vroeg Ria n::Lj oen kurE: u.s

~e

vol0cr v oor

~:

'.::ugcL:i pcrt =_ o:Lë:. s · 1~ er "

Ik nam kontakt op met de kursusloid i::;:r en Docht proooren à.o hele sto:f
in eon half jaar door te neBen? -vroncî.-::.:::r -bove~J wo '.lder lukt G di t oo/: nog
en ben ik zojuist geslaagc:o Maar l':'"'J. "o ,, , (~ V- :c.ce-Co;J_ we p1o-cS'.)J.iE:3 ve:c•<>huizen vanwege een benoening vnn vac1 c .r Ksc~-: ;::,a;;1 è o 11 ,. :~L te Eindhcn/GXL
Dus voor mij helaas geen Atmodes en vco~ai goen p~pillen ~eer. Daur
sta je dan met al je plannen, daar gaat j 2 f~jno k ontakt mot je s~oepj
alles in een klap fini •• , Enfin ~. J.n. Eind!J.over. zj_jn ook spcrtveldea 2n
atletiekverenigingen, zegt nen. J\1i si': ,;hien, 0_o.t j_l: me c~o.ar no:s Ds t 0en
pupillen-groep mag bezig houden~
Iedereen bedankt voor de :fijne tij cl~ I"Ien(;e:r· -,ro..n Hogezo.nd. voor èle vele
aanwijzigingen9 gebruik je armen 9 Icop rür:d; 11e-C emr:1er 2 5 de zo zec:c
gewaar deerde stoigerungen voor de lange adem, e~z. ! Gerard voor de
aanspo~ing, die je me gaf om op atletiek te komen, Ria voor de kans
die je me gaf zo'n fijne groep p~ pille n te t~ainen, enz. enz. En na tuurlijk de pupillen zelf, jamr:10r dat ik niet ·cij jullie kan blijver~ "
Ik hoop 9 dat jullie heel goed je bes~ blij~t doen~ ik kom zeker nog
veel in Haarlen en kom j ullie dan op de training even opzoeken.
Jullie ouders ·b edankt voor het in ni~i gEo·stelde vertrouwen, ik hoop ze
op de laatste training de 18e juni on haif z0s even gedag te kunnen
zeggen.
Als ie~and eens do kant van Eindhoven
St. Gorarduslaan 42 te Eindhoven ~

opkor~,

ons adres is:

1955 hordenloopster

N.WULLEMS-DE VRIES
DE EERSTE HOOFDKLASSEPLOEG 1965
zittend 2e v.1. Mieke Sterk horden - vijfkamp
tweede rij 1. Greet Versterre-v.Zelm - speerwerpen
s.taa.nde 4e van 1. Ellen Joaoim-Ort - loopster
verspringster-vijfkampster

EEN VAN
ONZE

HOPE
LOES
VISSER
HORDENLOOPSTER-

DE ZES

INTERNAT! ONALS
IN ONS
15 JARIG
BESTAAN.

V:&..'RSPRING-

STERVIJF-

KAMPSTER.

JOS VAN DUFFELEN sprintster in de Ned. Jeugdploeg in 1963

:~"
~-:-tt·

PROMOTIE-EISEN VOOR DE KLASSE-INDELING
Dames
100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
1500 m.
100 m. horden
200. m. horden
verspringen
hoogspringen
speerwerpen
discuswerpen
kogelstoten
vijfkamp

B - A

C - B

D - C

12. 3
25.6
59.0

12.8
26.8

28.2

62.-

65.-

2.16.-

2.27 .-

2.35.-

16.-

17.-

5. 10
1 • 45

4.80

4.45-.15.2

29.-

5 .40
1.52

31.-33.--

35.-37 .-12.-4000

11. --

13.4

1. 35
27.--

29.-10.---

vVEDSTRIJDAGENDA
20 juni 21 juni
21 juni
24 juni
27/~8 juni
1 juli
·
4 juli
5 juli
12 juli
19 juli
25/26 juli
29 juli
1 augustus
2 augustus
8 augustus
9 augustus
12 augustus
15 augustus
16 augustus
22 augustus
29 augustus
30 augustus
20 sept er,1b er
20 septeL.lber
27 september

Haarlem
3e C/D competitie
Hoiloo
Seniorenwedstrijd
Open Rotterdamse kampioenschappen Rottordan
Ansterdam
N.H.Estafettekampioenschappen
~ederlandse jeugdkampioenschappen Den Haag
· seniorenwedstrijd
Haarlem (Holland)
C/D jeugdwedstrijd ·
Haarlem (Atmodes)
Beverwijk
A/B jeugdwedstrijd
Seniorenwedstrijd
Heiloo
Pupillenwedstrijd
Hilversum
Nederlandse Senioren kampioenschappen - Haarlem (Holland
Amsterdam
Instuifwedstrijd
C/D jeugdwedstrijd
Haarlem
Seniorenwedstrijd
Heiloo
BCD jeugdwedstrijd
Kromr:wnie
Seniorenwedstrijd
Amsterdam
Instuifwedstrijd
Amsterdam
C/D jeugdwedstrijd
Haarlen
Den Haag
3e Senioren competitie
Pupillenwedstrijd
Beverwijk
Amsterdam
4e C/D jeugdcornpetitie
Seniorenwedstrijd
Heiloo
Finale C/D jeugdcompetitie
Heiloo
Finale A/B jeugdcompetitie
Finale Senioren coopetitie

Dameskapsalon~

"·····waar het geklets de lucht vervult
zo sterk dat het Uw haren krult •••• 11

-9-

. TIAMES COMPETITIEWBJ)STRIJTIEN
In 6én naand twee competitiewedstrijden, die kun~en we dan wel in ~~n
verslag opnenen. Marina werd ··GP het hoogspri~1gsn wc;l gerJist en ook· Irene we~~ door haar hardnekkige blessur e er genist.
-.

3 r:rni Rott.erdo.n.
Nio'üw c1uhrec6-rëî voor Roely Wijno2_g,?j_.§QO. Xl:.
Ja, dat was een prachtige race van Rcoly en ook Jos6 liep oen knappo
400 n. Wi~ van Heiningen gacit ook ste3ds genakkelijker op de 100 en
200 rc1. Het verspringen van Lo.es en Di(tCJ, 1·:1-ld·e niet lukken en ook het
"··'erpen
W"S
ni· et 0 J..:.1 na"r
J_""
,_,,...,,".,~
c,..,,1 "
dl. o"'C LJ.~u~·v
. •
u
u
~hui· s
l; ......
,~1
V.l
_--J~ ,,,V:....,.L
1

111

0

.........

1

) 1 r:1ei Bëverwi j k.
___ _ _
__
Tiina was d~ uitblinkster op d~ze wedct~Ljd ~ ho.ar 12.5 sec. op de
Î 00 m. (:;/Q'lgens 4 anderen f2-. '2 à Î 2 • 3) Orl .haar Î G plaats op Ver met
5.69 D. bracht eindelijk de doorbr~ak; wacirop -wc al zo lang wachten.
Wil liep zich ook weer soepel draaiend èioor l 2. 6 on 26. 6 sec.
Roely en José, die het de vorige -~v-8:i8tr~_ j c1 zo goed deden 9 kwaoen nu
niet uit de verf. Voor Roely te weinig ~oorbero i di ng en José werd
gekweld door examenzorgen. Tie opstelli nc - v2n Jos op het disc2swerpen
bleek een misgok. J.)e wissels~op de sstaitttos zijn nog het zwakke
punt, want de snelle persoonlijke tijdaL ~ec~~vaardigcn eon veel snellere tijd.
~

.. ; .

Ui t_sl~eru_

100 m. horden
IJ. VisserL 6/7
A.Regoor 12

3 n2,L
16.2
1 9 •..

722-

:;3 _;

5

'I ~1

/1

r-;
L

1 6 ' ..
-1 q
:::_,. o ".)

498

803

·,;.

100 m.
TI.Kanphuis 2/3
W.~.Heiningen

400

7/8

'-

0

12.5

838

3

12.6

818

s

i2

66.9
65.2

566
IS20

3

î.45

780

4

1,45

780

3
12

9c?5
9.24

655

IL

J. vóürrm 6

:S.v~d.Ree

61. 8

• ël • Ree

64c6

11

;~_og'.'-2_pringen

B •7

798
'7':)9

742
r.:, -~ ·i
L~ ·

1

-_·~ .- -

2

FcWalma 4
I oVerwey

1.45
l.45

780

780

kop:elstoten

:r:-1'.fÓÜJ en 7

C.Yelclt 10
M. Vermeulen

9.92
9.42

yerspringen
L.\lisser 4
}).Kamphuis 8

5.09
4.84

200 IL
A~:--RegÖor 11
ltT. v. Heiningen 7

'707

ssg

,...

694

r( 7~;.

0

1

5.29
5.69

823

7i2

27 c ~t

6~ ) 5

10

28, 1

681

2'( (; ·-·

'?b:·:

25.6

795

918

§.1? ~~r.:~~e rJ2 en
J·.;_1'. ooje n

5

12.

T . ~J. ijb::::'oek

3 mei
35.25
27.30

31 mei

- 779 pnt

5

35.70

- 782 pnt

9

29.06

659

9

31.80

694

12

22.48

475

11

2.31.7

757

12

2.43.9

630

3

51.3

1546

623

I-1",Ttµ_c;sJ{e n

u::1werpen

~Otsc
0 ·:·vo.Tin;--~~·

'.r ~ -v

:> '·; ·

7
8

o 81'"' s ~c

28.90

630

603

27.72

J .1100 jon

2.25.1
2.57.6
!1. - "î
'.ö<f ;~:c~,

,J o s 0

4 x

00

:;i.

-:-:-··:cc:;ës - Wil - Andrea· 6

100

837'
506

m.

51.-

1576

resT2loe~

3ii.T~_: _~-~=~·i:l-- -Hoely~-- J~sé ,
Jou ·-Andrea
4
54.5
4
53~3 ·
~---~~~----_...~~~~~~~~~---~~--------..--~-

. 2

:3

~·

s~~e; i~c ta

:3 pr j_nt
AVR.

5 S ~o a. 1}ta n~1
6 Hä2.g '68

5

15.690 pnt

36.095 pnt
35.015 .
35. 015
34.264
33.359
32.907

7 DEM
8 CIKO
9 Atoodes
10 PSV
11 Unitas
12 Fortis

5

15.812
32.607 pnt
32. 24-0 - - .

31.502
31.421
27.515

27. 11 6 .

R.Ineke.

REGIONALE WEDSTRIJD 24 MEI 1970.
JJez;c Lons tc;rwedstrijd) waar. zowel senioren-,- A/B nur:mers werden verwa~kt. ~e t oen a.h.w. onderlinge wedstrijd van C en D-meisjes van de
Sp a~t ann , was geen propaganda voor de atletiek. Wat zegt men . van bijv.
75 dc!olneemsters verspringen neisjes D in áán bak en 44 C-oeisjes.
Vij~ v cllo oories 600 m. D en 11 series 60 m.D. Nee, voor mij behoeft
dut niet Dee r. Daarbij was de starter onder peil en dat kostte ?14 haar
ho.2.s"i.i ~ek0:c e eerste plaats. Na twee valse starts zonder waarschuwing van
pc.;;,_ S:::i.c;i :; -C a meisje liet de starter het nu maar doorgaan, terwijl het
d;,:icio·1_j_jl.-: ·w eer "pikstart 11 van het.zelfde meisje was 9 waar@ij ze zeker
a :.ï_ -'-::·,;02 Deter voorsprong had. Onze ploegen kwamen goed voor de dag.
Velu fi~o. ~ G plantsen werden door Atmodinnen bezet. In oen groot veld
6GO i~.~ beze tte Els Muis in haar eerste wedstrijd de tweede plaats.
~8ur i L Els . Petri en Claudia leverden een heroisch gevecht op de
COO ,_.C 9 hetgeen ih het voordeel van Petri besliste. Ook Patricia en
A~_,:) c~·-c:i en ging en fa l1to.stisch mee.
Anja lnvam voor het eerst met oen
{J'_': ,cl_,-t; =:..:!;e seJ..~ ie sprongen over de 5 El., terwijl Anneke VV"enselaar haar
ee~stc wedstrijd 400 o. niet onverdienstelijk liep.

·-

~

~

A

....",

·. '

Ui ts1·agen~
60 m. M.D.
7 Y.v •.d.Linden
R.de Cleir
L.Brouwer

600 m. M.D.

9.3 sec.
9.8
9.9

5 M.de Koning
8 M.Bolwijn

1 J.Keysêr
2 G.Visscr
3 D.Post
5 A.Smits
L.Stoute
J.Joren
M.Handgraaf

12.6 sec.
12.8
13.-(12.8)
13. 1
14.2
15.15.4

Verspringen M.B.
1 D.Post
2 G.Visser
3 A.Smits
10J.Keyser
13M.v.Norden
16L.Stoute
17J.Joren

600 m. M.B.
3 M.v.Norden
5 I.Matzen

1.52.3
1 • 59. 2

Verspringen M.D.
3 Y.v.d.Linden
M.Bolwijn
R.de Cleir

3.75
3.27

Hoogspringen M.A.
2 B.li.c1.Ree

1 .45 B.N.

Speerwerpen M.B.
1 A.Snits

30.91

100 m. M"B.

600 m. M.C.
1 P.v.c1.Een
2 Q.Regoor
3 P.de Clcir
4 A.Hin
80 n. M. C.
2 P.Keyser
4 E.Sloóf
5 A ~. ~g:un s to rnan

8 J~Ö-orteDaker

K.Verzijlenberg
A. Bour.::ia

H. Har.mi ng a

M.v.d.Linden
M.Hofstra
A.Handgraaf

1.47.9!
1.48.6! '
1.51.6!

1.57.1!

10.6
11.1(11.2)
11.1(11. 4 )
11 . 2
11. 2
11. 5
1 1. 9
11 • 7

12. 4
12.6

400 m. Danes
A.Wenselaar

64.8

100 m. M.A.
2 L.Visser

12.8

100 m. :Oar:les A/B
3 D.Kamphuis
Verspringen
· 1 D. Kamphuis
·2 L. Visser

2 E.Muis

12.6

2.04.3!
2. 06 ·• 7 !
2.10.3
5. 16 n.
5.08
5.04!
4.40

4. 10

3.86
3.85

3.31

Kogelstoten Dames C/D
5 C.Veldt
9.51
8 B.v.d.Ree
9 .04
1OM. v. c1. r1eulen
8.78
11T.v.Voorst
7.60
Verspringen M.C.
3 A. Munsterrmn
4 A .Bour.m
5 P.de Cleir
E.Sloof
J.GorteDa ker
K.Verzijlenberg
P.Keyser
P.v.d.Een
C.Regoor
M.Hofstra
M.v.d.Linden

5. 32 m.------

4.45!
4. 32

4.25

4. 11
4. 10

4.05
3.97
3.90
3.79

3.70
3.65

R.Ineke.

5. 18
WEDSTRIJD ALLERLEI I]J VOG..:§.1,VLJICHT.

Sedert het vorige clubblad zijn er weer allerlei evenenenten geweest,
waar onze atletes hun kunnen hebben getoond.
Op zond ag 10 nei was er de eerste conpetitie-wedstrijd voor onze A/B
neisjes in Haarlem en het r~sulta a t liet weinig ·te wensen over: eon
punten totaal dat nimoer werd gehaald door welke vereniging dan ook,
nl. 16. 423 pnt. Het heeft weinig zi:{j. de diverse prestaties stuk voor
stuk onder de loupe te ne oen, iedereen heeft gegeven wat zij waard was
en het resultaat was dienovereenkomstig.
-12 -

QP,_~ê:.:terdag 16 _r.10t,

was er de c1rie-c1ist1"icteQ on t nix~ ti n e; in Der.. I-Iaagy
waaraan werd deelgenomen door Loes 09 de 100 m. horacn. Een fraaie
eerste plaats in 15.7 sec. was het reoultaat. Gebko na~ doel nan het
verspringen e,n werd een goede t'weeclP rw t 5. 29 :'L. L· :i s ,_,:crd ei.re : 1eens
tweede bij het hoogsprirj.gen net een g oede, sprong van 1. 55 n.
Donny Post noest optornen tegen allerlei sp~int-gewold en liep een voor
haar doen iets minder goede tijd op de 100 n", i11. -12.B soc.
Aan de geerkar:D2.=Irnr:U2._ioenschappe.n van Dj_strict \'hs t l op 7 ;]uni ~l.. vre:~d
helaas slechts deelgenoE12n door tv\·e o 1_ra n , 0112,0 G 2 i s j o i.L EI8.i-'l:ieli'Eë'n on'.68
Deisjes duidelijk een steak laten v0,Ll_c r;_ d o OJ: ~m:. ~ g fvrezi c;heicL En~:ele
ereplaatsen werden nodeloos gemist. Bi j de se i s jeJ O werd A.Boura onbedreigd eerste Det 2905 pnt - 60 n. ~o~ ~ cn 10. 6 . hoo g 1 .40 u., ko g el
10.37 IJ. , 80 m.. 11 • 6.
Bij de meisjes B werd A,Smits derdo :ccc 2C)6 4 pD c .
CO 1:1. hc:cd r:' n i2,/
ho o g 1 • 3 5 ri. , kog e 1 1 o • 2 3 n • , e n 1 C\'J :· .· i. n î 2 • 8 2 -:; :; ,
Rest r,og te vernelc1en 7 dat er weer :·_t<3 j_o r;1 v. b :~' GC: 'Y _ ·r' ;:; :;'_j r_ Y ST ~>:::. -l:; -::1 yè_
of' ge avenan::--d g
Meisjes A speer J .Noojen 40.61 n. ".'" J uKey~o e ·c ~l ·) ûf~s<_-,:· 5-" ~e; e n B 1 , 1'f :) m"
Kogelstoten E1eisjes A J .Moojen 10.0G d ,
IL-::: ::_;:;~c_!;,, -,_
, ;~ - ~-:-_'.'.:.-~~s 9"4-: EL
kot2jel 4 kg.-· 100 n. :Meisjes B J.Key,J c ·:' î2 . J .> c~ " -- d l ;3 c;;);,;: rJc ::i_ sjoe B
A.SDits 30.54 EL - 800 m. neisjes A Roo:,_y 1/_L :j 1:o c t; ;, -, L i 2 .;~ ,LJ soca Sp~erwerpen 2eisjes B A.Snits 34.98 n.
Hopelijk werd nieoand vergeten
ja, volgende naal beter •

i~~ ~ ~

ov c~~l c~ ~

Zo

·\~----

.

rrcc~ !i!?Jl~ - , '' ./ ·-.--~)
U;;
. '2____~---- .--··· -..
.... ·•"

··-··-···

100 m. horden M.A.
L-:V-is'Eier 17.5 sëC:-, wat haar een :::c -:: ,'J;: (è: ~-°-·: ~:: (''J~ _ c=· -.c~:' d·:o"
Gebkc deed voor haar zGs-i:;or niet o:·<' e: ~:' c:1 ;::,:; :;-·::- , ·-· ::••,'. n .~) · -, ( ,r:_. 8 0 :1~ . horê~ on
een eerste plaats in e e n tijd v 2 n 13 .~ ssc . A ~ J2 w ~ ~ 1 h i o r vie~de
in 13.9 ' Sec. Bet discus-en speeTw2-:0 po ~;, '.·1:ou ï C>O l" j_ ~i j <: t Fe ·c ~ce ;; p . 30.32
en 34.98 m. Bij het sp ee :rwerpen 11L/,__, ·.I e ~~ c~ J' o::i :.ie ino t eo Y' 'l:c~ sige worp
van 33 m. ·Marjan Luoskc~1 'Nerd vieJ:' ."~ ·J Get )C. 66 EL L"J_f:; V'on.rç;/ ,,rnrd
bij het hoogsp1'ingen 1 c c -::; t een E'P:t'o ::-::g van 1. 11-'5 G , :Do :f' j_ ra J/ :? î C'.) E, IVI.B~
-werd gewonnen cloor Donny i.11 - 13-.3 s o r:, Joan 2 e i;·_ ·: 3.1; e n GJ'u k e 4e in
13.5 sec. Loes v\'erd 2e oJ_j 100 m,~1 ,I. , in -13. c ;:; .::: ~. ~é\_ :.'.l è~ :r.' c-:'./zE:is1.-:;e in/

~!~'äe~:c~itsl2,g2:'1~

800

LL

M.B.

Ilo~a

~ ,. ~- :~ . c:'

I0e:c s2 r

T\ 'i - ·.c--v-. ) C') ..L
l'la_,_
e:_ O ,_, l:

::;c,·c"/

··- -~\f;:~l.a •
' ....l
v, ::::_ ~
J.. ,) __-c_ -"' _C)_ .•)
'.'.__ ., ';-)
". "

1

/

/
t
1

•

.:i
.___..__,,,,
:!
,~
Hoogspringen : J.Keyser 1 ,40 m.
. , -·v .-.c)·' ~
~~i
800 m.r:LA. R, \'ifijr:ioogst 2,::_31 .3 sec, -· ,;- cl:~/ '-'1'
_) _ __ .,1<:;
....... _,.. ,·:_- , sVersp~ingen~ L. Visser 4. oO m.
i
\,
- ",-:, ,
,:1
~
KogeL:ototen M.D,: Anja Smits 10.57 JL \
\
'
/
)'
Kogelstoten M. A.: Jos Moojen 9.54 ~ .
\
~
'
\ '\ ·._
\~'.:-~:::~_;:__-_:::r_--:_::_:{· ____ _./.-;f
200 m. M.A. And~ea Regoor 28.8 se c.
-"\ _.~.....,.....,

t('

\
'

. ·· ~

-:,,_
-~

·--

\ -,

"

\\

';

"
\

.

,,
,,

',\,< -~""'

\'

'

'

.ll_mei -

A~ sterda!E;

B,Gieles : 100 m. dames D 14.2 sec. - verspringen 4.53 m.
W.v.Heiningen : 100 m. C 12.8 sec. - verspring~m.
B.':r.d.Ree : verspringen 4.75 m. - hoogspringen," .55 ra.
A. Wenselaa r : 400 m. D 64.7 sec.
!'
'\
J . V o o r ma : 4 0 0 m. C 6 3 • 1 sec •
\
\
R. W ijnoo gs t ~ 1500 m. - 5.05.6 sec.
1,,,_.J
)
':LRijb r oe ~{: speerwerpen - 25. 70 m.
,J
'-/
J . r'fooj e n : spoerwerpen - 39.08 m.
\
l)··J~
\

--- - - --

<-_

l_,i_~ni - Rotterdam

r ë\..P

~~

'Î

\ '~~

/-

/
Loe s 7 i ss2 r ~ 100 I'l . 1e in 12.9 sec. - 80
horden 1e 12.4 sec.
Gcbke Vis ser : 80 m. horden 1e in 13 . - sec . - verspringen 5.20 m.
J o ~n Keyse r : 10 0 m. 2e in 13.1 sec.
S ;oe e:r1·r0Tp en :
~S:".:; -: K:·:Rêe __
_
21.76 m.
T.v.Voorst
25.53 m.
11: , Rijbro ek
20.18
F. \f.JalI<J.a
25.23
1, v. èL :S e:::.1
21 • 64

m:

9~/D jeugdwed~trijden -

60

IJ .,

D

100

it:èle -·è'f c;j_r
Y. v . d ., Li YJ.de n
E •. {.1v_:1_ s
:'.: .Kr uy v eJ'.'

10 . 1 sec.
9.2
9.8
9.5

IJ.

7 juni te AI<J.sterdan
B

M . v~Norden (fin.14.6)15.- sec.

M.fta ndgraaf
L. S toute
~2.2,8~J2!.ingen D

80 m, C ..

:T'Jiöî;Ië::-ialc e l"
: 1= , '.ro :'.' s 5. j 1. 8 n b e rg
M. \ f' . d , Li nd en
.A
_.1.. o

H<:"--"'J n. . . .:. ,"!-- - c:.
,".:"1" '.., 0
-'-

f'

e<..c.t. -L-

p ~Ke:yser

A, l\1L.ms ·3o :..~ns.n

11. 2 sec.
11 . 2

11 • 2
12.6
10.8
11 , 12.3
13.2
11 • 1
12.6
11. 6

15.7
14.5

2 Y. v.d.Linden

1 • 25 m.

Ji o gp; s pri !:J.ge 11__)?,
J . J oren
M.v . Norden
L.S toute

1025
1.20
1. 20

~.Q.~l_stoten

C
2 A. 'f'.l unsterrnan
6 A"Handgraa f

y e rs pring e n C
2 J. Gorte maker
3 A.Mu n sterman
4 K. Ve rzijl enberg
5 E . Sloof
10 P,Key s e r

9.34 n.
7.59
4.46
4 .44
4.41
4 .36
4 .26

Inmiddels is de tweede strijd gestreden en is het de IYleisjes gelukt
opnieuw liet puntentotaal te vorbeterén. :De èLj_'"TeT·se p::":'ostaties spreken
voor zich. Als nu iedereen zijn besto beentje voorzet op 20 september
a.s. in de finale (Amsterdam of Haariem) 9 zal het mogelijk zelfs lukken het puntentotaal van 17.000 veilig to stellen on als de eerste
estafe.tteploeg er daJ:1 nog een schepje bove n o::i 2_ c:;gt !' dan: sneuvelt ook
het al oude mois j es-rekord nog wel. Trainer en me::.s jes,· van harte
proficiat met de behaalde finale~plaats en Veel succes in de nog komende strijd.
Uitslagen
100 m. horden
L.Visser
•..!.

. 100 -~ -~ i.\i.l)..
L:Vissér · ·

. 4 ._.R~g9or.

m.

1ÓO

M.ll.

·.·' '

J~Ke·· · sér

" y . '.·'

TI .,Pqst· ·
1

,

'.

•

' · '

~-

••

800 m~ .

'.

.·

-

.: - _:_. ·-•. ..! . . i

6,, 6--

803 pnt
761

17. 2

G. V:î.s$e:ç .
, ·'

10 mei

·, '

•

12. 8 .
. 13. 2 .

778.
70 7) ;

12. 5 '

838

12.6

8H3

2~24.5

845
812

2 ';'.2 ),1)

860' '/

2. 27. 1

2.34 "C

733

1 • 45

1 ~40

780
::_ 1
7"''

1 f:. r5
1 '· so

780
836

5.27
5.20

80!

Lr·1

5 "05
C' ()

76/i.
722

?'i g

9c94
9 "'~- 9

·708
675

29.94

·tî 53

25.SB

555

3C.25
32,29

827
720

• :'

-

..

··1· . ·

·12. 5
l).-

· 35s

î2,7

798

·: ,..,
!

L

·1

,i

'T

7~-0

858

:&CA.

R.Wijnoogst
J.Voorma
Hoogspringen
J .Keyse,r ' ·.
I. Verwey ·

·······-

Vérsprine;~n

D.Post ,
G. Vissèr·

1

Kogelstoten
J • Mo o j en .
A.Smits

8'i8

!'!Li l)

- -·-·---

..

..

10.08
9.41

668

/

Discus,werpe__g
A~Smits

G.Moyn ·
I.Verwey
Speerwerpen.
J.Moojon
M.Luosken

4 ,:x 100 m.
reserve ploeg
eerste ploeg

..

30.§4

~3.'58

. 40. 61
30. 18

G'0 r'1

505

867
68C

gediskw.
50.7
1606
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HEILOO - INSTUIFHEDSTRIJD - 30 april
Baltien v.d.Ree - hoogspringen 1.45 m. - speerwerpen 24.23 m.

BEVERWIJK - SENIOREN DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN

7 mei -

Baltien v.d.Ree - hoogspringen 1.50 m.

VAN HET JEUGDWEDSTRIJDFRONT (C/D)
De 1e C/D jeugdcompctitiewedstrijd werd door ons zelf georganiseord · en
was meteen een succes. Vooral de prestaties van de C-meisjes waren goed
te noemen, bij de D-tjes schort het nog al eens met de inzet~ Men is
over het algemeen te snel afgeleid door andere zaken 9 iets wat mon
met iets meer concentratie kan verbeteren. ' Dus meisjes, let daar vooral op. Om maar eens een voorbeeld te noemen~ Jeannette moest verspringen, haar naar.1 was al diverse malen omg eroepen, doch zij had meer .
oog voor het mannelijk schoon. Daar ik 66n · en ander constateerde 9 heb
ik haar een uitbrander gegeven, die resulteerde in eon nieuw persoonlijk record op het nuDDer verspringen 4.52 n •. Het kan dus wel!! En
dit verschijnsel zie ik helaas bij velen van jullie.
Uitslagen D-meis j e...ê.
4 x bO m. 4e Atmodes in 37.2 sec.
60 m.
M.Bolwijn
9.2 sec.
M.de Koning
9~I.Kruiver
9.8
600 D.
M.Bolwijn
E.Muis
H.Riernens

2.11.4
2.13.2
2.27.-

C-neisjes
4 x 80 m. Atnodes I
Atmodes II

L.Brouwer

3.38 n.
3 .06

hoogs12ringen
M.de Koning
Y.v.d.Lindon

1.20
1.15

kogelstoten
Y.v.d.Linden
R,de Cloir

6.91 m.
5.53

I~Kruiver

Ko gelstoten
42.6
46.-

10.52

A~Bouma

A.Munsternan
M.v.d.Broek
A.Handgro.af

Vers12ringen
J. Gorte:cmker
K.v.Doorn
NPR
A.Hin
E.Sloof

4 . 12
4.09
4.0-9
4.06

I
II
II
I

80 n.
P.Keyser
E.Sloof
K.Verzijlenberg
K. v ,Doorn
M.Hofstra

10.8
11 • 4
11. 2
11. 2
12.7

I
I
II
II
II

NPR

Vers1Jringen

DiscuswerEen
A. Muns·ternan
M.}1.d.Linden
A. andgraaf
M.v.d.Broek
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NPR
NPR
NPR

I --

8~02

T

6.91
6.62

IT
II

17.28
16.08
15.55
12.97

I
I
II
II

600 I'.L
C.Regoor
P.de Cloir
A.Hin
HoHanninga
P. v.d. Eer.1

1 • 54 .....
1 • 55. 3

2.02.2~07

.3

1 54. 2
0

h_oogspringen
A.BouBa
J.Gortonaker
M.Hofstra
J.Brink

I

I NPR
II
II

1 .45 ra. I
1.30
I
1. 20
II
1.15
II

I

TW1rnilE COMPETITIEWEilSTRIJD TE BEVERWIJK
Een nieuw clubrecord neisjes-C hoogspringen voor Annemieke Bouna
·bet een subliene sprong van 1.50 n. Fantastisch, Anneniekeo Dit
· 'heeft nij en vele anderen veel plezier gedaan, dat jij dit ·bereikt
hebt. Juist jij Annemieke, die altijd zo rustig traint en je zo precies houdt aan de aanwijzigingen, die v'rij jou goven. Zo zie je maar
eens _, waarin dit kan resul toren, Ik hoop dan ook, dat je clubgenoten er Ben voorbeeld aan zullen neLlen.
Joannette Gorter.mker wo.s deze do.g ook goed op dreef net 1.35 n. hoog
en 4.52 a. bij het verspringen 9 vergaarde zij aardig wat punten.
Ilan hadden wij ook nog een heel klein draaa. Els Sloof finishte vallend en dat koste haar een stukje huid uit haar knie, iets wat haar
parten speelde bij het verspringen. Hier moest zij dan ook ·vervangen
worden, nlo door Pia, di6 dat echter prina deed net 4.21 n. ~er.
(NPR voor Pia). Maar Els moest nog de 80 n. lopen net die wond aan
haar knie. Nu bleek weer eens hoe Els kan knokken, zij liep een voortreffelijke race in 11.2 sec. Prina, Els. Verder was ons 600 n.-tean
weer prina op dreef. Zij finishten in prioa tijden en als 1e, 2e, 3e
en 4e. Geweldig. Vooral Petrie heeft zich ontpopt als een geweldige
vechtjas, die sanen net Claudia en Patricia nog vele successen kan
boeken dit jaar.
Ilo Il-noisjes deden.ook hior weer enoro hun best, doch zij nissen lengte en laten zich nog ietwat te snol intinideren, wat echtef na een
aantal wedstrijden (ervaring) wel nindor zal gaan worden. Ik wil dan
ook niet te voel over deze wedstrijd gaan vo~tellen, doch ons neer
al gaan richten nQar do wadstrijd van 20 ju~i te Haarlea. Deze wedstrijd i s nl~ van enorn belang voor ons, gezien onze positie op de
ranglijst. Willen wij nog in aannerktng konen voor de eindstrijd,
zoals afgelopen jaar, dan zullen wij not elkaar alles in het werk nooten stollen on zo goed nogelijk voor de dag te konen. Ik roep jullie
dan ook op on de laatste trainingen zo regelnatig nogelijk to volgen.
H.Vlottes.
MEERKANPKAM.PIOENSOHAP MEISJES TE HEILOO
On deze wedstrijd heeft Annèoieke weer eeens bewezen hoe all-iound
zij toch is. In ca. 3 weken tijd horden lopen is eigenlijk absurdi
doch zij presteerde het, en hoe! Zij won dit noeilijke on oooie
.
nunmer in de goede tijd van 10.6 sec. (60 n. horden). Op het hoogspringen haëc zij in het begin nog al last van de zachte .aanloop, doch
al naar gelang de wedstrijd Vorderde ging het iets beter. Zij eindigde dan ook els 1e not 1.40 a.
-17-
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VOOR DE DAMES VAN 30+

Hierbijwil ik gaarne aan het
het trotten.

v~rzoek

voldoen

30+

mij~

30+

30+

30+

mening te geven over

Meermalen had ik met de gedachten rondgelopen iets te gaan doen aan
sport; liefst met dames van mijn leeftijd. De oplossing hiervoor vond
ik bij "Atmodes 11 ,in de vorm van trotten. Dit trotten is een combinatie
van hardlopen en gymnastiekoefeningen en vereist echt-wilskracht om
door te zetten, dus ·voor :dames~ die van aanpakken weten. Ik heb het tot
nu toe met veel plezier . en .ijver gedaan, eerst in , Middenduin onder
trainer Gexard Kamp en nu, tijdens de zomèrmaanden in het Pim Muliersportpark. In dit sportpark lopen we onder toezicht vande veeleisende,
doch naar onsaller mening, zeer gewaardeerde trainster, onze rondjes
e~maken oefeningen.
Het trotten is zwaar, maar het ,geeft enorme voldoening, enerzijds door
het feit, dat de overtollige kilo's op een verantwoorde wijze langzaam
wegslinken en anderzijds de L.chamelijke fitheid, die hieruit voortvloeit.
Het is jammer, dat niet veel meer dames de drempelvrees durven te overwinnen, want dit is het hoofdzakelijk, ze willen wel, maar durven niet.
Zelf hoop ,ik nog jaren met hei; gezellige ploegje en in de fijne sfeer
het trotten te kunnen beoefenen.
Probeer het ook eens•

OQ.
Nadat het samentrainen van dames en heren geen succes bleek, hebben
wij de pla,egen gesplitst en het gaat nu echt fijn. De dames trainen
onder de prettige leiding vàn Mieke Rubach ende heren draaien hun
rondjes met Co Wullems.
Leest U ook het artikeltje over de Nationale Voetbaltoto eldemin dit
blad. Het is ook voor U bestemd.

R. I.

Vervo 3=ii_ blz. 17 Me crkaDp
Ook het kogelstoteh werd gewonnen uet een regeloatige serie en een

nax. resultaat van l0.-37 n. Toen bleef er nog één nunu er over on wel
de BO n, het zwakste nunoer van AnnerJieke, daar zij (nog) geen
sprint in haar benen heeft. Zij noest dan ook iets prijsgeven, doch
werd in het totaal toch nog 1e net een voorsprong van 274 pnt op
no • . 2. Eindstand~ 1. A.Bouna - Atnodes - 2905 pnt.
~ 2 E.Stolk
NFC
2631
3 L .Zijp
Sagitta
2630
4 A.Snit
ADA
- 2629
-1
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T~E,~PR~AK

15-JARIG

BESTAA~

Ik heet alle aamvezigen 1 in het bijzonder het jubilerende bestuur en
voorts de afvaardiging van onze 30+-ploogen van harte welkom op deze
jubileumavond 9 die slechts een voorproefje is van de akti vi tei ten, die_
ter gelegenheid van hot 15-jarig bestaan van ATMODES in het komende
najaar zullen worden georganiseerd. Namons de leden van Atmodes zou
ik graag hot woord willen richten tot het Bestuur.
Toen QP 17 juni 1955 ATMODES word opgericht, was iedereen zich o rvan
bewust, dat er voel werk verzet zou moeten worden om de vereniging
zo.snel mogelijk mee te laton tollen in de Nederlandse atletiekwereld.
Nu 15 jaar later kunne~ we zeggen, dat er hard gewerkt is 1 want
Atmodes is uitgegroeid tot éón van de grootste dames atletiekverenigingen van Nederland.
De achter ons liggende 15 jaar hebben dus wel bewezen, dat in 1955
geen ondoordachte stap w·erd gedaan, In tegendeel, met inzet van
alle krachten werd de hoofdklasse zelfs bereikt, hetgeen oen goede
stimulans betekende. Dat ook de jeugd haar steentje bijdraagt tot
de room van Atmodos werd in hot recente verleden herhaaldelijk bewezen. De ui tspraakg ik wou dat die groenbroelrnn verdwenen, want
ze winnen alles 9 bewijst de kracht v:-~n cle jeugdploegen duidolijk.
Atletes van Atmodes behaalden nationale titels, om enkele namen te
noemen~ Ellen Ort, Jos van Duffelen, Greet Versterre, .Mieke Sterk.
Atletes'werden en worden nog steeds gekozen in vertegenwoordigende
ploegenn
Het besluit v:an het bestuu:c om oen pupillengroep to vormen, bleek
oen succ~s .to worden. Op wedstrijden stond conig Atrnodespupil al
op hot ereschavot.
De uitbreiding van de vereniging mot een dames-en later een herenploeg 30+ was oen schot in de roos en vond overal in den lande navolging. Kortom ATMODES is uitgegroeid tot een véreniging, die meetelt en waarmee men terdege rekening moet houden.
Vanaf de~o plaats wi~ i~ het ~estuur, de trainers en verder allen,
die zich hebben ingezet en diegenen, die zich nog steeds i~zetten .
voor "ATMODES I! van harte fclici·ceren mot dit 3e lustrum. Als blijk
van onze grote waardering on ter herinnering aan dit 3e lustrum
zullon zo enkele atletes een geschenk aanbieden, namens alle loden.
Maar ik hoop~ dat het grootste geschenk, dat hot bestuur en natuurlijk ook de ~raincrs zich kunnen wensen, zal worden aangeboden door
alle aktievo atletes ~ nl~ een finaleplaats bij de dames, eon kampioenschap b~j de · ~-~~ j ,3n als sluitstuk hot Nederlandse kampioenschap bij de .AIB-~ougd,
B.v.d.Ree.
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Pu.P}JJ.-_ei:weá.strLid 6 · juni OoX:meer - . Jµr~ sterdam.
A tlette:kvereniging .A.D. A . ' heeft voor een goed georganis eerde wedstrijd
gezorgd voor een enorm aantal pupillen~ He t was schitte rend, maar wel
wat; te warm weer, zoü.atde friatent heel wat klanten te verwerken kreeg.
Na wat inlopen en wat oefeningen splitsten we de g~oep in A en B-pupillen, waartussen ik me als een~oef de haas heen en weer heb moeten
reppén, bîjgestaan door een steeds verhitter uitziende echtgenoot.
De A-ptipa begónnen met balwerpen, altijd een lastig onderdeel voor
meisjes. Leny Lips -kwam hiermee het V":; r s t met een mooie worp van 22m.,
gevolgd · à.oor· Anita Post die tot 19 m" kwgxJJ., veel beterdan de wedstrijd
in·Beverwijk, \-vaa:c we nieJc vercle:::- claneen 15 m< kw2"men. Ook Wilma Vermunt had een mooj_e worp van î 8 mo Yvonne Voulon zal op het trainen nog _
iets beter op moeten letten ) wa~t se is toch zeker sterk genoeg om de
bal tJ.eei' dcm îîm weg te l-crijgenv flrarjan Hofstra 'l 6m" balwerpen 9 loop-en
springnummer niet zo best doo:r sr_;ierblessure, vo l gE;!'.lde keer iets meer
geluk hoor , en dan nog te merk An, dat ze je hee:rlijke cola uit je kleedkamer gepi kt hebben! Ellen Handgraaf liep een mooie 60m, tijd 10.4 s ec.
Inge Rol was nog iets sneller en wera van alle pups 2e met een goede
10.2, dat wordt nog eens eensprintster Yan klässe.
De B-pups ~egonner met hoogspringen ~ Janette van Tuyl was erg bedroefd,
dat haa:r sprongen steeà.s misluicten, h2 l. 2maal geen ramp hoor, het was ·
tenslott e dé eerste keer, dat j~ meed e edj je moet gewoon je benen iets
hoger optrekken~ dan lukt het z eker be ·cer~ het kogelstoten ging haar
prima af 5 4.61 m. goed zo! Het meest verbaa sde me mijn eigen dochter
Ruth 5 anders zo paniekerig v a n ·::lat kan i_k tocil niet" en nu zo rustig
en g econc entreè-rc:_: aan het ho ogspr.i.:igenï ze kwam tot 85 cm. _Mariette
Spaans , pas een :~iaar weken bij O!.~ S liep ~(eu:Lj_ g 7.~-. Kogel 4-.34 , een
goed begin dus! De grootste eruktema kcr en pas e en paar weken bij ons
was Karin Schoth 5 j 'e ::J.10è-t je voe-cen j_ets re8hte::c zetten? dan krijg je
vast-ook meer snelheid, ha a~ sta~~ wa s berbazsrid gcied en dat in zo'n
korte tijd geleerd!
·
·
Alles bij elkaar een gezel~ j_ge we~strijd, net e en goede inzet van
~
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rn.aar h eu+ pl ezl·e r
van het meedoen aan de 1.\'edstr ~ . 4 ëi. e n o.e erraring je krachten te meten
aan anderen~ v'ü:d ik :tee~. ,,, a-'.~ ·oela::igri jxer"
M.Ja le Nobel.
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