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STIENS 
VOOR 
MODERNE BRILLEN 

HAARLEM 
G IERSTRAAT 27 
TELEFOON 023 - 31 19 21 

AUTORIJSCHOOL 

MOLLEMA 

Door een vakkundige opleiding met minder 
1 essen en kosten uw rijbewijs, Bonds en 
VAMOR gediplomeerd. 
Instructie in OPEL en Triumph-Herald. 

Tel. 26 41 95 b.g.g. 31 21 90 
. Jan Luykenstraat 15, Haarlem. 

IForo(JARE-.c1NeJ 

•

• • SPECIALIST 
. -zij lweg 66 

HAARLEM 
Tel. 023 - 31 62 81 

EEN GOEDE SPORTMAN EN SPORTVROUW 
hal en hun kracht bij 

SLAGERIJ REURINGS 

Vergierdeweg 7 
Te 1 efoon 25 14 06 

Voorgoed verzorgd bloemwerk 

Aalsmeers Bloemenmagazijn 
P. Kiesstraat 36 Wagenweg 112 
Bij het Diaconessehuis 
Haarlem - Tel. 023 - 32 64 48 

023 - 31 54 03 

Feestvieren met verhuurbedrijf 

B. HANGJAS Jr. 
Stoelen - tafels - glaswerk - serviesgoed 

bestek - kienspelen enz. 

VERKOOP van KIEN- en BINGOBOEKEN 

Nieuwe Spaarnwouderstr 7 - Tel. 023 - 31 22 65 

H. Zeepvat Jr. 
Te l. 023 - 322973 - 3 !09 6 8 
Verkoop: 

KIEN EN BINGO BOEKEN 

NOORD-HOLLAND 

Verhuur: 

Tafe ls - stoe l en - servies - glaswerk 

. etc. 

HAARLEM 

H. Zeepvat Jr. 
SIGAREN
MAGAZIJN 

Amste rdamsestraat 45 - Haarlem 

Groot assortim e nt in: 

Sigaren, sigaretten en luxe artike len. 

T ijdsc hriften - ruime keus. 

Komt u e ens kijken ! 
HAARLEM. 

Carrosserie-reparatiebedrijf 

Apeldoorn en Zn. 
Stephensonstr. 8-10-23, Haarlem - Tel. 24 48 27 

Ons bedrijf, sinds 35 jaar gespecialiseerd, is 
door het samengaan van ouderwets vakman-

, "k~~ schap en modern gereedschap in staat elke auto-
~.' schade voor 100'/o gegarandeerd te repareren. 
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VANDE VOORZITSTER. 

Jubileum. 
Blij verrast was het Bestuur met de uitnodiging van 
de l~d~n voor eèn gezellige bijeenkomst op 16 juni 
in de kantine van de sintelbaan, om daar ons 15-
jarig jubileum te vieren en vele felicitaties in 
ontvangst te mogen nemen. De versierde zaal, de 
bloemstukken, de demonstratie van onze "pupillen 3o+n 
op het plaatje van G.~rax:d ~m de aanbieding van het 
cadeau in de vorm van wedstrijdborden, door leden 
en 30 plusse::çs, gaven_, een feestelijk cachet. Ik ge..
loof ook te kunnen zeggen, dat ook de boekenleggers, 
aangeboden aan de leden en juryleden als herinnering 
aan dit lustrum, zeer . in de smaakvielen, 

Wedstrijden. 
Vele belangrijke wedstrijden z1Jn reeds achter de 
rug, zöals de Nederlandse kampioenschappen voor 
senioren en jeugd, dompetities, doch de meest be
langrijke wedstrijd in ons jubileumjaar zal ongetwijfe 
zijn het . op20 september door onze vereniging te or
ganiseren j _eugdclubkampioenschap van Nederland, op 
welke wedst~ijd naar wij hopen de hoogste trede van 
de ladder te mogen bereiken. Dit is absoluut moge
lijk, mits iedereen van de ploeg zich volledig inzet, 
niet alleen op de wedstrijd zelf, maar juist ook 
daarvoor. Samen moeten wij naar deze wedstrijd toeleve 

1 We moeten alles op alles zetten om het Nederlands 
j kampioenschap, hetwelk voor ons voor het grijpen 

ligt, te pakken. Niemand, ook de reserves niet, 
kunnen het zich nog veroorloven, verstek t,e laten 
gaan op de trainingen. Daarbij hebben wij ook de 

1 

mogelijkheid om dit seizoen het Nederlands record 
4 x 100 m. meisjes en passant mee te nemen. Onze 

1 
beste tijd ligt er slechts 0,1 sec. boven en onze 
ploeg voert de bestenlijst aano De mentale voorbe

i reiding is daarbij ook belangrijk en hieraan zal 
1 dan ook de nod~~: zorg wordenbesteed, 

1 

i 
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Onze ,9nderling.e wedstri;ide_g zullen een festein zijn voor de gehele 
vereniging. Wij hebben bewust voor een zeskamp gekozen voor de groepen 
vanaf 15 jaar, zodat zowel de sprintsters als de werpsters drie null1.t'11ers 
hebben, waar zij kansen op goede resultaten hebben. Natuurlijk is het 
behalen van een ereprijs het streven, doch belangrijker is het mee
doen aan een clubwedstrijd, waar ook nieuwelingen en pupillen van de 
partij zullen zijn, kortom dat de gehele vereniging in actie is. 
Ik vei-·wacht dan ook de deelname van de uitgesproken sprj_ntsters 9 die 
de kogel of discus maar moeizaam wegkrijgen of werpsters, die met 
moeite de 100 mo lopen of verspringen. Het gaat hier echt om het spel 
en niet om de knikkers. Last but not least, wil ik vanaf deze plaats 
0E;lt;$~"~~'t5tp~:f'r~ni:filng' ~IR ~~'l'lä!J.d ~- :een~ Ir.l _t1-'.i!m1 'bP'.7 ~'ée7 lf!loed steken voor de 
ui i'~ ~:9 ltè p:~-e:~ ~ff ·iE ~ , _ yrÇL~.if'·o P.j-~~ -JL~f~·:t ~~~. e~.~9-tiêl'@l'è v kfüittp-i<© e l'.1l schappen heb b ~ n 
ge o~-gai:1i'S"c1/Nf: 1Jît-,~~fl:~~~~i:,,~e:i.~ ~-~~_:?f8.Je>ge~-a~tr ~-é'tb'-Oe~ aan de orgai:-:i.·
sa tie in Gronih-€;~h:09 '-' 'Jtt·'t10crr1 ml~'tfeh:iJètib Wfè1:c; .b a-lcso hlettt om de weersomsi;an
digheden en een overdekte tribune .gp_J2g. Het was ooh Jiieerlijk om te el'··· 
varen 9 hoezeer de gemeente Haarlem heeft medegewerkt i om deze wedstrij
den te doen slagen en het heeft onze stad als sportstad zeker goed 
gedaan, dat dit gigantische spektakel op zo'n fijne wijze is gehouden . 

M.A. Inek~-de Voso 

,-. ·: ~ .7 •. • ...J · --: --. l ~. .--" ·. 1 • 

:NI~}itfè ;; d. .onat;r ic é ~ <Ë .• S'ne(11 ~nisj. -' . 
-, 

J.' - • . ... 
··5 ··- . -·' -· ' ~ -

Bestuurssamens'téTl'ing:· · · .. , -;i · _, ·.l;:·· -:.; )1 ): ,, :-_ 

Voorzitster I1LA. Ir:èrn.-de Vos, Leendert M0eszstraa t 90,. Tel: 24_4 î 34 
Secretaresse L.v.d.Vosse, Garen~okerskade 34, Haarlem. 
Penningm.èsse E.P.J.v.d.Eem, Paul Krugerstraat 49rd. Tel: 250989. 
Wedstr.secr. G.J.v.Voorst-v.Egmond, Slauerhoffstraat 5' '. Tol: 265628 
Commissaris I.D.Smits, Ramaerstraat 21. Tel: 287415. 
Commissaresse H.C.Zilverberg-v.Rijn, Lorentzkade 206. Tel: 242793° 
Commis saresse . J. Moo jen, Ted. van Berkhoutstraat 130, Haarlem·;; 
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g~t beeindigen van het lidmaatschap. 
Ditdlent schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van 1 maand 
bij onze secretaresse: Mej. L.v.d.Vosse. 
teden, die in de loop van het jaar bedanken, zijn de bondscontributie 
van de KNAU verschuldigd. · 

TRAININGSPROGRAMMA 

Zomertraining: , 
Op de sintelbaan 
Dinsdagavond 

van het Pim Muliersportpark t/m 30 september. 
19 - 21 uur Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp 
19-20.15 uur C/D jeugd o.l.v. Hans Vlottes en 

Lolke van Voorst. 
1'3 :J:.. 21 uur Nieuwelingenploeg o.l.v. Hr •. v.Hogezand 

Woensdagavond : 19 - 21 uur Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp 

Donderdagmiddag 

Vrijdagavond 

4.15 - 5.30 uur Pupillen 

Idèm als dinsdagavond. 

J]J:p.tertraining~ vanaf 1 oktober • .. ... 
~ondagmorgen - buitentraining op het CIOS. 
Aanwezig zijn: 9.45 uur in de Beatrixschool aan het Houtmanpad, van-
waar we gez~menlijk naar het CIOS vertrekken. Niemand · 
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp 
Nieuwelingenploego.l.v. Hr. van Hogezand 
Jeugd C/D o.l.v. ·Hans Vlottes en Lolke van Voorst. 

Woensdagavond in de Dr. Huetschool, Prinsen Bolwerk. 
16.30 - 17.30 uur Pupillen . 
17.30 18.30 uur D-meisjes o.l.v. Hans Vlottes 
18.30 19.30 uur C-meisjes o.l.v. Hans Vlottes 
19.30 21~00 uur Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp 
21.00 - 22.00 uur Nieuwelingenploeg o.l.v. Gerard Ka~p~ 

\ . . ... 1 

\.· 

VAN DE PENNINGMEESTERESSE: . ' 

De contributie bedraagt~ Bondscontri buti0§ ,b'ij inschrijving: 
Pupillen t/m 10 j~ar f 2,--/maand 
Meisjes t/m 17 jaar f 4,--/maand 
Studerenden f 4,--/maand 
Dames v/a 18 jaar f 5,50/maand 

"' f '·3,--
f 6,-
f 9,-
f 9,--. 

I n navolging van veel verenigingen willen Wl.J ook beginnen de .contri~· 
butie eens per drie maanden te innen. (Bij sommige verenigingen is 
het zelfs verplicht om eens per half jaar te betalen). 
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Wij willen dit niet verplichten, oaar het zou heel wat werk schelen, 
als jullie da0,:1'.'aan zouden willen mêewerken, want buiten het ontvangen 
van de contributies is er nog genoe~ werk, en het ~s voor jullie ge
oakkelijk on niet iedere maand het _gèld mee naar de trairiing te nemen. 
Ook kunnen jullie natuurlijk de cöntributie voor het hele jaar in één 
keer voldoen, waar je 10% 7anaf mag trekken. Dit scheelt jullie nog 
meer, want dat betekent~ dat jullie iets meer dan 1 maand gratis mogen 
~~l"ainen c - -- -

Het geld kunnen jullie bij mij betalen op de training of per giro no. 
207689 t.n.v. Penn.H.D.A.V.nATMODE:S", Paul Krngerstraat 49rd, Haarlem. 
Ik hoop op jullie medewerking. 

Tricot e;~_;_;i_bb::'oek2-=· 
En1;J J_e er1. 
Shovrnhirt 
Atnodc..: rJtas 

-" 

OM A_(N TE 8C)IlJiJ!1:FEN. 
,. -... ..,.,.,.. _...., .,", "" ' . ......... ~·-- ·-. " " -· ~.....- ." ,,.,. " ·--~-~----

_L:\_ -:.ï Oc<.~ op je tJ~<:.1J11iv ngspal-~ 

f 4' '25 
f 1,75 
:/ 17~50 
f 16,95 
GRATIS 

"-.---·-7"" ·---··· 

. . 

L.v.d.Eem. 

Ans e:1 G0rarc1 Hcnkoop l~eüben e:r e9n tweede, dochter bij, . die op 16 
juli ~et :cVenslich t- zag ~ Cl~ud ia zal zij in de dagelijkse wandeling 
'"rnrcJ. on g2mo8nl0._.. Onze hn:tteJ ::i_ ~ ke felicitaties van de bekende 11 A tmodinnen" 
g éJ. é1:1_ 1TiG J:1b: ~L" j ": ·_-. ... 

Paul ü:r c~ o :;'naan VQ)1 do oerstc;l~_i_ng CE stamhouder van onze trainer Hans 
en Anneke Vlot.tos, dj_e öp 6 ungustus 'Ierd geboren. '_Luitjes, hartelijk 
gefelici-tcerd 'na2e ns 2~l e A u ~d innen. 
lürn o2-::e s jij lromt natuqrlijk shcv.: i:=; J:: op onze onderlinge ~redstrijdén. 

:Je Hi::e T VTµssenbe~cg is gelukkie; ·:ree:" aan de beterende hand. Hij werd al 
wee~-:: op dè r trainingsavonden ge f:dgno,leerd. Rustig aan hoor en volledig 
herstel toègewensto 

VAN :DE ::!'EES~cmrMISSIE ---------------------... " 

Ondanks het voor velen drukke wadstrijdseizoen wordt er achter de 
sche:caen toch reeds ha:rd gn111erlcc oon de voorbereidingen voor de offi
ci ~ le festiviteiten ter gelegonhoid van het 15 - jarig bestaan van 
Il "~lllod c s ~,, 
0 ~~1 wu:Jt iots te kunnen ant 1.·ro0Tderi op de vele nieuwsgierige vragen van 
c·nzc atletes 9 hier een klein. voo:rp:c·oefje VDD wat kot1en g;J,<?-t. 



Voor de pupillen. 
Een grote spelmiddag· in wedstrijdvorm samen met de pupillen van de 
twee andere Haarlemse verenigingen A. V .-"Haarlem" en KAV. "Holland 11 ~ 
Nu kunnen jullie fijn knokken voor Atmodes. Train maar hard op de 
nummers 40m, verspringen en balwerpen. Alle ogen zi jn 23 september 
a.s. op jullie gericht. Houden jullie deze middag vrij? 

Voor de C/D jeugd. 
Een grandioze kienavond, met veel prijzen, een loterij, een disco
theek o .1. v. Coby Veldt, en nog veel meer. Ben je ·; _ ~gierig naar -
al het andere, zorg dan ~at je 23 oktober a.s. ~~- · i ·1 ·'('\;vond hebt? 
zodat je het zelf allemaal kan beleven. j;;; ~,~\·~"\.~ . 

Voor alle andere atletes (AtB jeugd en //{ Y •l\;Ä. · '\ .. 
seniores) belooft het. discobal op vrijdag- .-~·,1 .. . J.;:Y ·<~~>s<- . '·, 
avond. 9 oktober a.s. in de Bavokelder ai:in / ·•• / ~k< .:•\:?> ·. ,,_ '· ... 
de Leidsevaart het klapstuk te worden uit / . . · · (·~ ",~;~ ·:-·::: .. ·;~ \~1 

~:n 1~-~a~i~~g~~~h;:d~~Î~v:a~e!t!~~~n , .· ~'~;fft .~~ :~: ; 
disjo?key dansen 'oJ? de muzieJ: van je eig ' :" . .j;·~;.'.f.·"_:.·;;:'..> \t;};~.:;.~:.'\;~:;\:~. 7j/)_/ / .... 
favorieten en met Jouw favoriet, want he P~'.•_>.~Af_• \~t~.·_· .•. :F.'f··. , /.· ...:o'l.· / . 

ii~i:iii~:i;:~~:;~;;i:;;;i!i;::;~~~:~~~~~à 
ze zull en zeker antwoord kunnen geven op je vragenr Heb je nog ideeë n 
voor één .vn:n de festiviteiten, erg graag, we zullen ze gaarne vernewon .-o®o 

<· · Baltion v.d.Ree" 

LAAT DE GOEDE DINGEN IN HET LEVE~ U 
NIET BEROVEN VAN DE BESTE. 

PUPILLENHOEK. 

Fijn, jullie weer actief bezig te zien na de vakai:.t i es . Ook ,.r::.. J ga s.:J. 
alle nummers weer goed doornemen, zoda t wij op d e onder linge wedstri j ·" 
den op 30 augustus goed beslagen ten ijs komen i n de vie r kamp, t . ·w ,, 
40 of 60 m •. - verspringen - hoogspringen en kogeJ_ stoten~ 
Ook op 5 se pt ember i s er voor jullie een e chte wedstrijd . or> hot Pün 
Mulier sportpark. 
Jullie weten toch, dat ons klubkostuum - wit:Lshirt mot emo:1_eon - ~ 
groen klubbroekje - witte sokken - op wedstrij den v er pJi c..:L-t is? 

Wij wensen julli e f i jne sportie"<J'·~ · wedstri jden or: v ee: suc .::e 2 ·~oe " 

M ~A . Ineke-de Vos . 
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TRAINEN EN WAT ER BIJ KOMT. 

Ondanks do tot nu toe goede prestaties van onze AB-wedstrijdploeg 
zijn er toch ook een aantal punten , die de aandacht van iedereen, die 
er mee te maken heeft, ten volle verdienen. 

Atletiek is een sport, waarbij het voor een groot gedeelte op de men
tale instelling van de atlete zelf aankomt en een trainer kan zich 
nog zo inspannen, wanneer de atlete niet wil, ~egint de trainer weinig. 

Wanneer een atlete aan het eind$ van e en seizoen nog steeds staat op 
het zelfde niveau als waar zij begon, of liever ge zegd, het vorig jaar 
einigde, dan kan men zich afvragen waar de fout zit, bij de trainer of 
de atlete zelf en het antwoord hierop zou ik gaarne de desbetreffenden 
zelf willen laten geven. 

Atmodes mag zich gelukkig priJzen oen s tel aktieve en bekwame trainers 
ter beschikking te hebben. Het valt natuurlijk niet te ontkennen, da t 
ook de ze mensen hun fouten en gebreken hebben, maar ••••• vragen staat 
vrij en wanneer een atlete meent tekort te worden .gedaan, dan moet zij 
haar wensen en verlangens kenbaar maken en a lvorens men dan met 
klachten komt, moet men wel eerst de nodige zelfkritiek uitoefenen. 
Een trainer kan aanwijzigingen geven en desnoods een he el uur een 
be paald nummer doornemen, maar daar na komt voor de a t le t e hot moeilijk
ste en da t i s zel fstandig t rainen, a l smaar trainen, r ond j es lopen , aa n
lopen, s pringen e n wa t dies me er zij. Zonder me er a l les op e en t r ainer 
afschuiven, wanneer het niet naar wens gaat~ is gemakkelijk, maar 
wanneer de atlete zelf van 4i uur trainen per week er amper één uur 
werkelijk van benut = en soms nog minder - dan is da t slechts te be
schouwen als roofbouw van het eigen kunnen. Velen van onze meisj e s 
hebben v an huis uit een t a l ent meegekr egen, waar men j a loers op kan 
zi jn, maar dit t a l ent kan a llee n vergroot worden door trainen, tra inen 
en nog e ens tra i nen. 

Men bereikt dit alles niet door a l weer weg t e gaan, a lvorens men ge
komen is en wanneer wordt ingeschreven voor een kanpioenschap en men 
gaa t dan :rus tig de dri e weken ervoor met vakantie, of ruen blij f t zo 
maar weg, dan is het voor degene die WIL ZIEN , echt ge en v errassing , 
wa nneer de pres t a t i es dan uiteindelijk komen t e.liggen onder het ni
vea u, waarvoor een beginneli ng zich zou s ?hamen. 

Elke vereniging is er op gebra nd i n de final e;...wedstri j den onze AB
meis j esploeg t~ kloppen en men heeft .er a lles voor over om d i t t e 
v erwezenli j ken. Lat en onz e mei sjes tonen, dat ook zi j , d oor ±et s meer 
t e doen da n wàt er v erl angd wordt , tot grote inspanning en prestati es 
i n staat zi jn. 

i .D. Smi t .s. 

DE ENIGE KEER , DAT DRANK EEN MENS RECHTUIT DOET GAAN, 
IS WANNEER DE' WEG EEN BOCHT MAAKT. 
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HIPPE HOEK 

EENZAME Iv1ENSEN. 
Eenzame mènsen leven me t hun deurbel . 
Ze l ui steren steeds of hij niet gaat, of er ni ot i emand i s. 
Daarom staat de radio zacht, de T.V. ni e t te har d. 
Soms proberen ze hun bel zel f even , om te horen of ie nie t stuk i s . 
Stel je voor, dat er iemand • • •••• 
Maar zondagmiddag • • • • • • ·.·'·· 
Hi j l uisterde met 6~n oor naar de bel en met één oor naar de t el evisi e. 
Hi j keek ~et 6én oog naar buit en en n et één oog naar de buis~ 
Er l iepen veel mensen i n de zonnige straat. 
Maar met dat ene straatoog zag hij va n ver a l de bekende , ge l ief de ge-

stal te. 
De t "v·. had hij al uitgedraaid, .. toen hi j toch nog even de vitrage op
zij schoof ora he·-t· zéke.r . .- 'te we t en. 
De bezoeker hie.:f .bui ~e~ z'i jn hand. a l op om het s impel ste gebaar van de 
wer eld te maken; een vi~ge;rt.opj.e ··. _op een knop j e. 
Het wa s ni et nodi g. " · .. · ' 
De deur ging al open, dankbaar; vol hartel ijkhei d en bl ijdschap. 
En ook een beetje begerig. 

Over genomen uit een sch ool blad . 

E~n donkere 
koude. 
uitzi èhtsuoze na cht •••• 
J e voelt j e opge s l ot en, 
als een vogel 
i n een t e kle i ne kooi , 
Benauwd, 
als een aal 
die ger ookt wor dt, 
de ver s tikkingsdood nabij • • •• 
Je wi lt j .e kamer uit , 
de friss e l ucht in, 
maar je benen v oelen aan 
als lood . 
Je denkt aan hem: 
Houdt hij nog van me ??? 
Je wil t naar hem t oe, 
nu direkt, 
meteen, 
maa r je benen weigeren te lopen 
Tr ouwens , 

J e kunt nie t naar hem t oe: 
nu niet, 
nog niet. 
Misschien later, 
als alles goed is. 
De tranen springen in j e 
Je weet wat het i s , 
wat je in jë voelt : 
eenzaamheid . -7-

Andr ea Regoor . 

j . 



PARODIE OP DE PROTESTSONG 

Hij stond op straat 
zondagnacht 
hij speelde wat vals 
en zong wat zacht 
over God en zijn leer 
een dronken vent 
gooide toen 
in zijn bakje een dubbeltje 
toen stond hij alleen 

-,- ~ koud op straat 
hij is gek zegt men 

~ maar eigenlijk he et hij 
~ heilsoldaat 
~ niemand beluister de hem 

,.../\ ·hij had toch zeker 
geen stem 
en me t het dubbeltje i n 

, ging hij 5 km lopend door 
", en bra cht het na ar de kerk N\\.,_.....,-,111 

voor de pastoor 
. en zijn armenwerk 
'·' . 5 km lopend terug 
·

1 ze l a chten hem uit 
ni et eens a chter zijn r ug 
t oen werd hij kwaad 
op de pastoor 
en de me nsen op straat 
5 weken geen leeg bakje 
5 weken geen l~ed 
en dapper 
dur f de hi j 5 weken niet naar de 
maa r hi j kwan't erug 
de spij kerbroèk van zi jn neef 
wa s van ouderdom , s tug 
i i j n blooc ·wac1 5 weken nie t gewas s en 
kortom hij was va n pop~art-klasse . 
I n een t axi i s hi j het die l a cht 
naar een man met een pe t 
zingend op s t raa t 
t axikussens zijn zacht 
op handen gedragen naar t oneel 

TIB t een ge zicht van 
11 wcet ik veel" 
een lied over soldaten over a l 
en witte mensen zijn mal 
zwarte .niet 
hi j ook nie t 
want de manager he eft vert e l d 
popza nger s v erdie nen hee l wa t geld 
dan hoef je lekker nie t te lo pen 
wa nt daa r mee kun je 
e en a uto kopen 
en gl immende kaarten v oor j e f ans 
en lekker et en voor j e pens 
en i n zi jn burea u 
in alle l aat jes 
v indt men plasti c pro,te s t s oldaat j es 

(uit e en schoolblad) 

e en v oor Amer ika 
een voor de pa s t oor 
want ze kri j gen alle-

maal 
een kers tca dea utje 

hoor . 
-8-



VAN HET WEDSTRIJDFRONT 

Nieuws van de sintelbaan in vogelvlucht. 
De Nederlandse Jeugdkampioenschappen in Den Haag waren voor de pupil
len van Gerard bijzonder suksesvol en mèn kon t evreden huiswaarts ke
ren -met een gr&te hoeveelheid eremetaal. 
Het verspringen meisjes B bracht goud voor Donnie Post met 5. 28 m.' en 
zij kreeg ook zilver voor haar 12o4 sec. op de 100 m. ' 
Joan Keijser mocht op het ereschavotje haar bronzen plak in ontvangst 
nemen voor haar 12.5 sec. op de 100m. 
Iris Verwey haalde de volgende zilveren plak bi nnen voor 1.50 m. bij 
hoogspringen en Jos Noojen greep ook zilver bij speerwerpen met 39 . 39 m 
Anja Smits mocht driemaal het erepodium bestijgen--en- ontving goud voor 
haar speerwerp van 34. 54 m. ·Twee bronzen medail les ontving zij voor 
kogelstoten met 11.86 m. en discuswerpen met 32.59 m. 
Loes Visser sloot de rij op zondag met 2 zilveren medailles: ver 5.39m 
en 100 m. horden in 15.5 s~c. 

Enkele dagen voor deze kampioenschappen behaalden 011ze. mei::Jjes estaf,et -" 
te ploeg in Amsterdam het districtskampioenschap in .4'9.. - sec. Het snelle 
viertal bestond uit Loes en Gebke Visser, Joan Keijser en Donnie Post. 

Op 1 juli namen enkelen onzer deel aan de avondwedstrijden van Holland 9 

waarbij Iris Verwey derde werd bij het speerwerpen meisjes A met ruim 
27.- m. Anja Smits en Donnie Post waren -behoorlijk op - dreef bij het 
verspringen met resp. 5. 10 m •. en 5. 11 m. 
Op 18 juli ging een kle.in ma,ar select gezelschap naar Ly,cu;rgus ' tè · · · 
Krommenie. Annemieke Bouma W_öli het kogelstoten mei.sj es c -met ë·e:n. ·2 ·kg._ 
kog"el met' groot verschil~ 12.40 m. Het verspringen, meisjes C bracht , 
Els Sloof eeri dorde plaats -met 4.09 m. Hoogspringen meisjes B werd een 
overwinning voor we.derom A!lnemieke · (C) ·met 1.50 m. Joan Keijser werd 
tweede met 1 .• 35 m; De sp::rint · oyëf' 80 m. werd gewonnen door, Pia Keijser 
in 10.7 sec. Els Sloof werd 4e in 11~5 sec. D~ 10Q m. m~~sjès B'was - . 
voor Joan in 12.9 ~cc; Anja werd hier derde in 13.3 sec. en Liesbeth 
Stoute 5e in 14.9 sec. ·· - · . -
Anneke ~asse~berg rekende op- d~ ~00 m. maar ~best 800 m. lopen. Zij 
deed dit in 3.04 •. ~ _sec. Anja Smits won kogelstoten met 10.,98 m. Het 
discum.;erpen bracht zij op liaar :naam met 31.20 m. en bij'hèt versprin-: 
gen vestigde zij een nieuw persoonlijk record met 5.11 m. 

De volgende dag gingen vte . opnieuw van start .en ditmaal bij de · spartaan. 
in Lisse. · · 
Joan Keijser ontpopte z1dh ais ' hieuw talent op de horden~ zij won de 
80 m. h. in 13.8 sec. voor Anja Smits in 13.9 sec. Het discuswerpen 
was voor Anja met 30.42 m. en zo ook het kogelstoten met 11.56 m. 
Annemieke werd hier tweede me:t 10.88 m. Pia Keijser werd eerste bij -de 
meisjes C op de 80 m. 

·woensdag 5 augustus waren we opnieuw te gast bij de Spartaan, waarvan · 
ik de uitslagen helaas niet in mijn bezit heb •. Joan werd we op de 100 .m 
en Donnie 3e. Anja werd bij het· kogelstoten 'tweede en Loes Visser won 
de 100 m. A. ·· -
De uitslagen van deze wedstrijd .zijn echter v·olkomen ondergeschikt aan 
hetgeen in Lisse werd gepresenteerd-.' Organisatie op dergelijk niveau 
heeft helemaal niets meer met a:t:tetiek te maken en kan slechts werken 
als een ~oemerang. · 
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Dat atleten als een Piet Olofsen kwaad weglopen is -voor mij een teken 
aan de wand en wanneer het meegaan met wedstrijden doo~ de diverse 
ouders, coaches en begeleiders zd wordt uitgebuit als hu"werd gedaan 
om een \v.edstrijd te kunnen houden, dans is het voor mij niet meer 
nodig en wordt het voor.het bestuu11 hoog tijd om een goOde selectie 
toe te passen op wedstrijden, waaraan wel of niet mag worden deelge
nomen. - Helaas èen stukje in mineur, · ~aar het moest me toch wel van het 
hart. Een avond goede trainihg 1-evert ongetwijfeld betere resultaten 
op dan het bezoeken van een dergelijke 11 instuif". 

OPMERKING LANGS DE LIJN ~ Starter, schiet U niet zo hard, mijn hondje 
is er zo bang voor. · 

Kunt U nog even wachten met starten, ik moet 
nog everi naar het toilet, want ik heb ~ijn 
verkeerde spikes a~n. · 

Zaterdag 8 augustus was het weer naar Lycurgus Krommenie en dit maal 
dan onder bar slechte weersomstandigheden. De stromende regen, de lood
zware baan en de slechte aanlopen waren bepaa ld niet bevorderlijk voor 
ook maar enigernate presta ties om 11 U11 tegen te zeggen. Ge lukkig werd 
het halverwege de wedstrijd droog, zodat iedereen zich wat kon 11 uit-
pellen" om de natte plunje te laten drogen . -
Uitslagen~ 
Verspringen M.C. 
P.de Cleir 
P.Keijser 
L.Geers 

Verspringen M.D. 
D.Ansems 
R.de Cleir 
E.Muis 

Verspringe~ M.~..!. 
A.Smits 

60'1 m. M.D. 
Y.v.d.Linden 
E.Muis 

3~89 m. 
3.73 
3.03 

3. 17 m. 
3. 17 
2.70 

4. ~:2 m. 

' 
9.8 sec. 

10.4 

600 m. M.C. 
P.v.d.Eem 
'p. de Cleir 

Hoogs)2ringen 
Y.v.d.Linden 

M.D. 

Koge l stoten rvr. c • 
M.v,d.Linden 

Discuswerpe~- M.B. 
A.Smits 

80 m. M.C. 
P.Keijser 
M.v.d.Linden 
L.Geers 

1.50~6 
1.55.8 

sec. 

1. 20 m. 

8.97 m. 

31 • 70 Ill o 

1 1. 1 sec. 
11. 6 
12.7 

Waren de weersoos t a ndigbeden ~n HaRrl em tijderis het- vertrek naar 
Leeuwa rden op 9 aug ustus niet zo d enderend, hal v er1Hege de Afsluitdijk 
veranderde de si t uatie volkon en en i n Leeuwarden scheen eon heerli jk 
zonnetje. Door net slechte weer van de voorgaa nde dagen was de baan 
echter n1ood zwaa r" met daarbij nog een vrij sterke t egenwind op de 
loopnummers v an 2-3 m/se c . - Speerwerpen de ed n en in I ie euwarde n met de
zelfde sterke wi nd mee , wa t ook ni6t b epaa ld bevorderlijk wa s voor 
b ijzondere presta t ie s . Evena ls bij do Ned . J e ugdka mpioenscha ppe n in 
Den Haa g viei het mij ook h i er op, dat de mensen die het voor het zeg-· 
gen hebben, zich m~ar heel weinig gel egen l aten liggen aan wat men 
de toekomst pleegt t e noemen van de ~tletiek in Nederland . 
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Dit alles neemt nic~ weg, dat onze atletes, ondanks de over het alge
meen matige prestaties, toch nog kans zagen met dertien ereplaatsen 
huiswaarts te keren, waaronder meerdere Noordelijke Jeugdtitels. De re
sultaten geven, op enkele uitzonderingen na, echter wel te denken en 
Gerard weet wel wat hem de komende weken te wachten staat, wil het 
clubkampioonschap door de meisjes A/B in eigen huis behaald worden. 
Haal" een slechte "genero.len wordt ook al tijd gevolgd door een goede 
pre rai~re efi iedereen rekent erop, dat ook deze traditie niet verbroken 
z2l vrnrden. De uitslagen van Leeuwarden zijn~ 
100m. meisjes B 1e en kampioene Joan Keijser 

100m. meisjes A 
80 m. horden B 
!Oüm. horden A 
800 m. Meisjes A 
200 m. Meisjes A 
Verspr~c.ngen B 

Ho.ogspringen B 
Verspringen A 
Speerwerpen B 
Spe e:!.:werpen A 
Kogelstoten B 
Dü3cuswerpen B 

2e Donnie Post 
4e (z.t. 2 t/m 5) Loes Visser 
2e Gebke Visser 
2e Loes Visser 
2e Roelie Wijnoogst 
4e Loes Visser 
1e en kampioene DonnieVPost 
2e ~ebke isser 
3e Joan Keijser 
3e Loes Visser 
1e en kampioene Anja Smits 
1e en kampioene Jos Moojen 
1e en kampioene Anja Smits 
1e en kampioene Anja· Smits 

13.1 sec. 
13. 1 
13,-
13 .-
17.2 
2.28.6 
27.4 
5. 19 m. 
4.96 
1.40 
5. 13 
27.31 
37.97 
11~90 (NOR) 
26.94 

I .D. Smits~ 

_. _____ _ 

,3e Jeugdcompetitiewedstrijd C/D - Haarler1 - 20 _juni 

De ze 3e competitiewedstrijd zal bekend blijven als de wedstrijd van de 
7errassingen; Gelukkig meest positieve, doch ook enkele minder leuke 
verTassingen. 
Els Sloof kwam dan eindelijk, zij het dan 11 met wind in de zeilen 11 tot 
e en p:rima prestatie op het nunmer verspringen, zij behaa lde hierop haar 
-ic: overwinr,l.ing van dit seizoen net een sublieme sprong van 4. 62 m. 
PTima , Els. En •..• ga·. zo door. Tweede werd Jeanette Gortemaker met 
4 .43 m en derde Krianne van Doorn met 4.28 m. Zo waar een Atmodes
aangelegenheid dus. · 
VerdeT had Annemieke Bouma weer een zeer produktieve nidclag, zij kwnm bij 
hot hoogspringen tot een nieuw c lubrecord en wel met een sprong van 
1.55 m. Proficiat, Annemieke. En dan te moeten weten, dat de 1.60 m. er 
ock in zit 9 o) is het dan bijna niet te geloven. Vervolgens kwam zij op 
!·Ji::d; ~'lunrncr kogelstoten·· tot· een-;·-juist jullie hebben het al geraden 9 

ni ou~ clubreaord en wel met een stoot van 11.27 m. Ik ben dan ook erg 
bli j . da t Annemieke dit bereikt heeft, want als er áán v~J~ ~raint 
on o~ook alles voor over heeft, dan is het Annemieke wel. Ik hoop dan 
ook, Jat haa r prestaties voor jullie aanleiding zijn om er nog eens een 
2z~ra schepje op te doen, ·vooral nu de spanningen van overgang, ten
t s.ncns, e.d. voorbij zijn. De overige nummers kwamen ook vrij goed uit 
de verf, zoals bijv. de estafette, die wij wonnen in 43.2 sec. Op 
zichzelf niet zo'n bijzondere tij~, doch de wind in aanmerking genomen 
wa G ~et toch een prestatie van formaat. Het discuswerpen was deze 
middag ook zeer goed bezet en leverde dan ook heel wat punten OPT 

-11-



E~n 1e en een 3e plaats voor resp. Marjan v.d.Linden en Ans Handgraaf, 
bereikt met worpen van 19.16 m. en 17.80 m. Enorm. Na vele teleur
stellingen hebben jullie dan eindelijk de verwachtingen beantwoord. 
En nu door gaan, hè. De 600m. leverde ook nu weer weinig problemen op 
voor onze me:U:Ves, al moest Patricia toch wel haar reserves aanspreken 
door die hele snelle start. Petrie, Claudia en Patricia bleven ook nu 
weer ruim onder de 2 min. grens, alleen Henriette smaakte dat genoegen 
nog net niet. Doch dat duurt ook niet zo lang meer, mits je zo door 
gaat met je training. De Bom. was zuiver een Atmodes-aangelegenheid, 
zowel de 1e als de 2e serie was voor de Atmodinnen. Pia, of moet ik 
"Pie.p" zeggen, werd 1 e in 11. - sec., een goede 2e was Krianne met 
11.4 sec. tn de 2e serie werd Els 1e in 11.1 sec. en Kathleen Verzij
lenberg die steeds beter en konstanter gaat lopen, 2e in 11.3 sec. 
Gezien de aanwezige wind, redelijk goede prestaties. 
Al met al dus een zeer succesvolle middag, al was het jammer, dat Mar
jan veel l _a.st ondervond van haar zenuwen bij het nummer kogelstoten. 
Iets waaryan je snel of kunt komen door aan zoveel mogelijk wedstrij
den mee te gaan doen. Dan slijt e.e.a. wel. Oké? Want het is echt geen 
kwestie van niet kunnen, dat heb je op de training wel bewezen. 
Jarnrner vond ik en daar was ik echt wel een beetje boos over, dat Ma
rijke gewoon vergat de 80 m. te lopen. Dit zijn dingen, die toch echt 
niet meer mogen voorkomen. Hiermede benadeel je niet alleen jezelf, doch 
ook het gehele team. Voortaan goed opletten, hoor! 
De 11.000 pnt. in één wedstrijd zijn haalbaar met dit team en wij zul
len er dan ook alles aan doen om dit te realiseren. Dit kan natuurlijk 
alleen met jullie medewerking en dat vraag ik dan ook bij dezen. Oké. 
De eindstand van de ze middag was~ C) .9 

1. Atmodes 10.959 pnt. 
2 AV 1 23 B.921 
3 Holland 7.283 
4 Estafette 6.739 
5 Atmodes II 5.745 

Hans 

Open Rotterdamse Kampioenschappen - 21 juni. 

We gingen met 7 meisjes naar Rotterdam en het leverde behoorlijke pres
taties op. 
Bij de meisjes-B sprong Donnie een goede derde plaats met 5.16 m. bij 
het verspringen. En ook Gebke had een goede sprong van 5.05 m. en op 
80 m. horden veroverde zij de derde plaats in 12.9 sec. Oh, ja Don 
ging ook mooi bij de 100 m. 1e serie 12.7 sec. maar in de finale (12.9) 
liep ze niet zo goed als in de serie. En Joan liep een fantastische 
100 ~. in de 2e serie met _12.7 en in de finale ook 12.7 en veroverde 
de tweede plaats, maar met hoog niet hoger dan 1.40 m. Zeg, spring 
voor de verandering eens 1~50 m. 
Baltien haalde met hoogspringen 1.~0m. hè wanneer spring je weer eens 
hoger. Iris sprong 1 .40 m. en behaalde de eerste prijs en met discus 
gooide ze een mooie 25.]2 m. Iris je moet door gaan met discus, joh 
wie weet •••.•• Ondergetekende haalde bij het discuswerpen de eerste 
plaats met 33.22 m. en bij het speerwerpen een nieuw persoonlijk 
en clubrecord met 42.57 m. 

Jos Moojen. 

-12-



21 JUNI - IIBILOO 

Discuswerpen 
1 C.Veldt 
3 T.v.Voorst 

L.v.d.Eem 

32.44 m. 
27.54 
25.49 

S_peerwerpen 
T.v.Voorst 
L.v.d.Eem 

21 Juni Duitsland ~ Nederland - Lisse 

24~56 m. 
23.03 

Zoals jullie misschien wel weten, was er op 21 juni een wedstrijd tus
sen de Nederlands en Duitse meisjes.Dat was een zeer bela-ngrijke wed
strijd. Voor Atmodes kwam Loes Visser in de vijfkamp uit. Zij leverde 
hier de bijzonder goede prestatie om als 6e te eindigen. 
Bij deze wedstrijd werden ook 4 Atmodes meisjes uitgenodigd uit de C
groep voor de 80 meter. Deze meiç;_jeJl :waren~ 
Pia Keijser (10.6) - Els Sloof (11.-) - Jeanet Gortemaker (11.1) en 
Kathleen Verzijlenberg (11.2). 
Er moest twee keer gelopen worden • . Er waren 12 meisjes verdeeld in 2 
series. In de eerste serie startte - Pia-en -Jeanet en in de tweede serie 
Kathleen en Els. Er waren twee meisjes die 10.- en 10.1 lieperi, nl. 
T. Douwers en T. Jacobs, beiden van de clqb, Part,henon uit Dordrecht. 
Pia verbeterde haar eigen tedo~d met 10.5, Els liep 11.-, Jeanet 11.3 
en Kathleen 11.3 sec. 

Els Sloof 
·-··-------

AMSTERDAM - 24 J 'uni Dfstr'icts Estafette 
kampioenschappen. 

4 x 100 m. Meisjes A/B in de serie een prachtige tijd van 48.8 sec. 
Nieuw clubrecord. In de f:j_nale 1e met 49.- sec. 

Speerwer:een D 
1 T.Rijbroek 
2 B.v.d.Ree 

Verspringen A 
D.~amphuis 

60 m. D 
M.Hendr iks 
G.Thuis 
Y.v.d.Linden 
I . Kruyver 
E •. Kerkhoff 

27.80 m. 
27.24 

5. 05 m. 

-· 
Kogelstoten D 
M.v.d.Meulen 
B.v.d.Ree 

27 Juni - Zaandam- C/D Jeugdwedstrijden 

10.2 sec. 
10.7 
9.4 ( h. f . 
9.8 

10.8 (h.f . 

9 .5) 

11 • - ) 
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80 m. C. 
M.v.d.Linden 11.3 
L.Geers 12 . 3 

·· · M.Timmers 12.4 
E. Sloof 11.2 

J.Gortemaker 11.4 
M.Hofstra 13 .6 
K.Verzijlenberg11.2 

10.01 m. 
8.50 m. 

(h. f . 11.4) 

(h. f . 11.5 
finale 11.2) 

(h.f. 11.6) 

( h .f. 11.6) 



600 m. D. 
E.Muis 
R. de Cleir 

600 m. 0. 
P.v.d.Eem 
P.de Cleir 
A.Handgraaf 

Hoogspringen D 
Y.v.d.Linden 
I.Kruyver 

Discuswerpen C 
A.Bouma 
M. v. d -. Linden· 
A. Ha.ndgraaf 

100 •m. D 
F.Walma 

HoogspI'.ingen 
F. Vfalma 

800 m. D 
B.v.d.Ree 

Verspringen 
B. v.d .Ree 

200 m. 
B.v.d.Ree 

2.04.8 sec. 
2.18.-

1.49.8 sec. · 
1.51.3 
~.11.3 

.. 
1.20 m. 
1.10 

27. 20 m. (NCR 
22.20 
17.24 

·Verspringen C. 
J. Gorte111aker . 
E.Sloof 
K.Verzijlenberg 
A.Bouma 
P.de Cleir 
M.Hofstra 
L.Geers 
M.Timmers 

Kogelstoten D 
Y. v .d.Lind@n .. 
R. de Cleir 

28 Juni - Amsterdam 

14~· seq. 

1.45 m. 

------. . -- . 

Syè erwerpen_.]2_ 
B.v; d .Rèe 
M.v.d.Meulen 

Kogelstoten D 
M.v.d. Mo ulen 

5 ~uli - Utrecht~ 

4.76 m. 

29.4 sec. 

Koge l stoten 
C.Veldt 

Discuswerpen 
C.Veldt 
T.v.Voorst 

8 Juli - Hë1·10·0 . .. 

800 m. Roeilie Wijnoogst in 2.29.8 sec. 

HET MOET EEN REDEN HEBBEN, 
TWEE OREN HEEFT EN SLECHTS 
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4.31 
4.22 
4.20 
4 .10 
3.88 
5·. 72 
3.47 
3.24 

7. 81 
5. 16 

27.69 
18. 10 

m. 

m. 

9.27 m. 

9.54 m. 

32·~--~ . .- ·m. 
27.97 m. 



12 Juli - Heiloo - Regionale wedstrijden 

I.v.d.Goot 400 m. in 64.8 sec. en de 100 m. in 13.7 sec. 
B.v.d.Re~ verspringen · 4~79 en de 100 m. in 13.7 sec. 
Guus Moerbéek verspringen 4.77 m. en de 100 m. in 13.4 sec. 
Marjan v.d.Meulen - discuswerpen 25.82 m. 
Coby Veldt - discuswerpen 30.60 m. 
Truus van Voorst - discuswerpen 29.56 m. 
Roelie Wijnoogst - vérspringen 4.14 m.- 100 m. · ·tJ~6 - sec.- 1500 m.5.08.8 
Liedy v.d.Eem ~ discuswerpen 24.34 m. 

Kogel M.B. 
A.Smits 
A.Bouma 
J.Keijser 

Discuswer;Een 
A.Smits 

SEeerwerEen 
B.v.d.Ree 
L.v.d.Eem 

19 Juli - Lisse - Instuif'wedstrijden 

M.B. 

D 

11.56 m. 
10.88 
8.80 

30.42 m. 

26.10 111· 
21.76 

80 m. horden·M.B. 
J.Keijser 
A.Smits 

100 m. horden 
F.Walma 

200 m. 
B.v.d.Ree 

--------

Hoosm1ngen .. 
F.Wa 
B.v.d.Ree 

2 Augustus - Heiloo 

13.8 sec. 
13.9 

18.1 sec. 

29.1 sec. 

1.40 
1.40 

Zondag,2 augustus waren er ·enkele leden die ·de moed hadden het warme 
weer te trotseren. Op de wedstrijd, die in lleiloo gehouden werd, waren 
de meeste prestaties dan ook niet zo erg geweldig op een paar uitzon
deringen na. Er werden 2 persoonlijke records verbeterd·,_.111" __ '. Annéke 
die op de 800 m. een tijd van 2.30.5 sec. voor zich liet afdrUkken en 
Baltien, die 28.8 over de 200 m. deed. Wil deed deze afstand in 27.2 
en Loes in 27.- sec. Het verspringen ging deze keer niet zo ~goed:, Loes 
en Baltien hadden sprongen van 4.87 ·en 4.58 m. Het lukte Loes vandaag 
niet erg, want ook de 100 m. horden ging in een tijd van 18.- sec. 
wat niet zo best voor hè.ar iS'. ·De worpen van Coby en Truus met het 
discuswerpen waren resp. 30.42 en 27.94 m. Teil,$lotte een ingelast num
mer het speerwerpen~ Baltien werd 1e bij de D-dames met ·een worp van 
27.82 m., Liedy,2e met 23.84 en Truus derde m~~ 22.70 m. 
Zo gingen we dus half tevreden, maar zeer warm o:p Haarlem af • 

...,... _____ _ 
HET LEVEN IS ALS EEN SPIEGEL. 
LACH ERIN EN HET LACHT TERUG 
FRONS ERIN EN HET FRONST TER.'" .• 

. """ ... ""."~ '( 
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12 Augustus - Instuif.~ Heiloo 
-.S". 

Hoogspringen Fokje .Walma 1.40 m. Baltien v~d.Ree ~ 1~45 m. 

15 Augustus C/D wedstrijd . - Haarlem. 

Met een klein p.loegje è/D meisj-~s d~d.en wiJ, mee. De prestaties waren 
nu niet zo best, vooral niet van de D-meisjes, kom meisjes doe er eens 
wat aan, zo komen we niet verder.---- ··---

60 m. D. 
Yvonne v.d.Linden 9"5 
Marjan de Koning 9.6 
Marja Bolwijn 9.7 

sec. . .·. Irene Kruyve:r;' 
·---- .... _-:....::~ ' - -':.-:MO:h-i'.ca·-Hendr-i·ks· 

Ellie KerY-Jiof 
.. 

· ······ · ~---· · ..... ···- ··. 

9.8 sec. 
10. 1 
10.8 

- Alleen Yvonne en Marjan kwamen' ·in de kwartfinale, waar ZlJ allebei ·de
zelfde tijd liepen, nl. 9.4 sec·~ Bij het verspringen behaalde Yvonne 
een 7 e plaats met een sprong van 3. 81 m. van de 'ca. 80 deelneemsters. 
Dorien behaalde een medaill~e-op de kogel en wel de 6e plaatsmet een 
stoo~ van 8.10 m. 

Annemieke ging met 3 medaill@s--fi.13"ar huis (van de C-j eugd) en wel 1 e 
op het discuswerpen 29.06 m~ ' ·~ ·1e op de kogel .11.22 men 1e bij he t 
hoogspringen ~. 50 m. · · · . . '. · .. . 

· ~ . ! 

Alleen Pia plaatste zich in fi~ ~inale bij de 80m. meisjes C en werd 
daar eerste in de tijd van' ·10. 8 sec. 
De 600 m. werd gelopen door Petrie in een nieuw persoonlijk record en 
wel 1. 4 7. 5 sec. Patricia de e d over ··ae-zë- afstand 1. 51. 7 sec. 

Verdere uitslagen 
80 m. C. 
A.Munsterman 
K.Verzijlenberg .... . \ . 

Discuswerpen C 
A.Munsterman 

600 m. D. 
R.de Cleir 

waren: 

11. 6 
11. 4 

sec. 

17.68 m. 

2.14.8 sec. 

Kogel C • . 
M.v.d.Linden 
A.Munstérman 

Hoogspringen 6' 
K. Ver'zij1enberg 

Verspringen D 
R.de Cleir 
M.Bolwijn 
M.ffendriks 
M.de Konihg 
I.Kruyver 
Y.v.d.Linden 

. 7; .• 49 m" 
',8.83 

l. 30 me 

3.29 m. 
3.20 
3.28 
3.30 
3.41 
3.81 

Lolke van Voorst. 

Als meis,•je;;· begonnen we met roken omdat we het flink vonden 
Waarom houden we er ·:JJ,U niet · om dezelfde reden meè op? 

._ · 1· 

. · ' · ··., . 
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16 Augustus - Den Haag - 3e Competitiewedstrijd Dames 

Het hoofdklasserschap behouden. 

Onder zeer slechte weersomstandigheden (wij schatten de windkracht o~ 
8 en die dan pal tegen op de sprintnummers en zijwaarts met het sprin
gen) en met ' een onvolledige ploeg werd het programma afgewerkt en 
gelukkig zijn wij de degradatiekans ontsprongen. 

In Arnhem waar de overige 6 hoofdklasse ploegen streden 9 waren de weer-· 
goden waarschijnlijk beter gestemd 9 gezien de flinke verbeteringen van 
de puntenaantallen van de meeste ploegen. 
In de stand is echter Biets veranderd en wij zijn 9e gebleven, dat be
tekent geen finaleplaats, doch ook geen promotie/degradatiewedstrijd, 
maar wel een continuering van ons hoofdklasserschap. 

De beste prestatie kwam op naam van Jos 9 die de speer 41.02 m. wierp 
en Iris goed vervingc door 1.40 m. hoogtespringen. Marian Luesken ver
beterde haarpersoonlijk record door met d~ speer 30.78 m. te laten op
meten. Coby wierp de ronde schijf naar 32.13 m. en op de 800 m. liep 
Roelie naar een serie-overwinning in 2.33.1. Jammer 9 dat zij niet in d e 
sterkste serie was geplaatst. De overige prestaties waren niet zo om over 
naar huis te schrijven, maar dat wasbij alle ploegen niet het geval. 

100 m. ho~dèn (16.7) 
3 L.Visser 17.4 - 666 
10 F.Walma 19.- 534 

Hoogspringen (.1.50) 
2/3 J.Moojen 1.40 - 721 
7 F.Walma 1.35 - 660 

400 m. ( 57. 1) 
9 B.v.d.Ree 
10 T.Schaper 

Speerwerpen (42.08) 
2 J.Moojen 
4 M.Luesken 

Verspringen 
1 L.Visser 
8 B.v.d.Ree 

68. 1· - 530 
70.- - 475 

41.02 - 873 
30.72 - 691 

5.05 
. {;60 

- 764 
- 651 

100 m. ( 12. 8) 
6 W.v.Heiningen 
10 ·T" Schaper 

kogelstoten (13.12) 
7 C.Veldt 
9 M.Luesken 

200 m. · ( 27. 3) 
4 W.v.Heiningen 
11 A.Regoor 

Discuswerpen (40.84) 
6 C.VIJldt 
9 T.v. oorst 

800 mo (2.22.2) 
3 R.Wijnoogst 
10 T.Rijbroek 

14.-
14.5 

9.43 
8.95 

- 565 
488 

- 670 
- 633 

27_9 - 695 
30.4· -·527 

3 2 • 1 3 ,__. . 7 0 1 
28045 - 620 

2.33.1- 742 
3.08.8- 417 

4 x 100 m. 5E in 53.2 sec.: Roelie Andrea - Wil - Loes 
res.pl. 5e in 57.6 sec.: Coby - Fokje - Tineke - Jgs. 

Eindstand ·· 
1 ~VR 
2 Sprint 
3 Haag '68 
4 De Spartai;i,,h 
5 Atmodes , 
6 PSV 

15.412 
14.762 
14.609 
14"491 
13.966 
12~551 

pnt. 
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Totaalstand (officieus) na 3 
strijden 9 waarvan de 2· beste 
taten gelden. 

wed
resul-

1 ADA 36 ·.632 
35.446 
34.474 
34.264 
33.359 
32.907 

pnt 
2 Sagitta 
3 Sprint 
4 AVR 
5 De Spartaan 
6 Haag 1 68 



7 DEM 
8 ClKO 
9 Atmodes 

.. . _32._7Q7 pnt •. . : . 
32.240 
31.502 

10 .PSV 
11 Unitas 

31.421 
30.293 

30+ 30+ 39+ . 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 

Onda.nks de vakanties gaf een vaste kern 30+-sers ·toch steeds acte de 
presence op de trainingen en wisten het gemis aan trainers goed op te 
vangen. : Fijn 9 dames en heren vóor Uw medewerking. Jammer 9 dat Mieke 
Rübach aoor ziekte verstek moet laten gaan 9 wel werd de training op 
voortreffelijke wijze waargenomen door dochter Nelleke, maar Mieke is 
zo'n vaste pilaar gèworden in onze 30+-training, dat wij haar node kun
nen missen. Mieke, je gezondheid gaat voor hoor, maar we hopen je toch 
weer gauw .in ons midden te hëbben. Ik weet wat het voor jou als echte 
sp_ortievè betei::ent werkeloos te moeten 'toekijken. 

Wij zijn.reeds bezig met 'de voorbereidingen voor de aanstaande winter
training, die in oktober be~irit ~n alle 30+-~erszullen ten spoedigste 
beridht ontvangen. · · 

Ria Ineke-de Vos. 

TijdenB de Nederl-aridse-· kampi-oe~nschappen werd op de tribune gefluisterd:: 

dat 
dat 

dat ••••• 
dat • ~- ~. 

dat 

Truus een brandweerhelm op had. 
~~n vande damslapers wakker was geworden (bij het zien van een 
langharig indiv'idu lriet· ·een haarbandje). 
ër nog al wat verr~siingskampioenen ~it "de bus kwameri. 
ffat een bewijs is 9 dat het spelen van de· favorietenrol to'ch 
elke keer we er erg moeilijk blijkt tezijn. 
rhedere-·· kampioen kan· falen~ 
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· L.v.d.Vosse . 
Garènkokersk,34, 
Haarlem. -
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T.v.Voorst-
v. Egmond, 

Slauerhoff
straat 5' ', 
Haarlem. 

VAN DE VOORZITSTER. 

Ik ben in een echte hoera-stemming, want onze, in 
het vorige c~ubblad genoemde verwachting~n, zijn 

_ bewaarheid- geworden. Onze A/B ploeg mocht na een 
glorieuze overwinning, op eigen baan, voor eigen 
publiek, de 11 Gerritsen van Kempen-beker" in, ont
vangst nemeri als jeugdclubkampioen van Nederlando 

·1j Nogmaals Gerard en meisjes namens geheel 11 Atnodes" 
hartelijk gefeliciteerd met deze prachti,ge presta-
tie. · · · 

· Dan het kwartet Loes - Donny..;,, Gebke en Joan 
Nederlánds kampioen 4 x 100 m. junioreb ~~n de 
prachtige Nederlandse recordtijd van 48.3 sec., he~
geen maar liefst een verbetering b"otekende van 
0,4 sec. van het sinds 1965 bestaande record van ADA. 
Ook voor deze prestatie van hatte profici~t. ·· -·--· 

Dan recent Loes Nederlands vijfkamp · jeugdkampioene 
en Annemieke kampioene op de meerkamp bij de C-
meis jes. Daarbij geteld de eerder behaalde Neder
landse kampioenschappen, kunnen we wel spreken van 
een zeer succesvol jubileumjaar. · 

Onze zusterverenigingen A.V."Haarlem11 en KAV 11 Holland 11 

willen wij vanaf deze plaats feliciteren met resp. 
het 50-jarig jubileum en het behalen van het dames
hoofdklaa.sersschap. 

Tevens doet het ons zeer veel genoegen te kunnen 
mededelen, dat inmiddels een prettig gesprek tussen 
de AV Haarlen - KAV Holland en onze vereniging heeft 
plaa ts. gevonden, de strijdbijl is begraven en wij 
weer tot samenwerking in v el e opzichten zullen over
gaan. Diverse wedstrijden voor 1971 zijn reeds geza
menlijk gepland, oa.äe zogenaamde trainingspakken
wedstrijd in april en de Haarlemse kampioenschappen. 
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Nu reeds beginnen we weer te bouwen aan de voorbereidingen voor 1971, 
het bestuur organisatorisch en onze trainers en atletes na een korte 
periode van rust, wedstrijdtechnisch. 

" Ria Vos. 

HET SEKRETARIAAT MELDT: 

Nieuwe leden: 
Mirella Zijta, Kleverlaan 143, Haarlem. , 
Geni ta Thijm, Liverpoolstraat 15, Haa rlem. J', 
~:~~Î!t~ia~~~:e~~nR~:p~~:;s~~.~a.~. a~~~e~aa. ;lt •. ,1. · - ~ 
Cuny van Leeuwen, Hoofmanstraat 13; Haarle · , 
Tineke Honhof, Dickmans·straat_ .2" Ha arlem ~· ' 
:Bianca . . ·wijnoogst, Von.delw.e .. g · .. 4.10,. Ha·. ·a. rlem ;:- · 
Heleen Elsthout, Dusartstraat 4, Haarlem , . . . - 1 
Mar~jlu\ Sloof, . Concoui1 slaan' 61, · Hoo,fddorp / ,- . Jj--..;~ 1 '.v 
MarJolein v.d.Molen, Jan Steenstraat 30, Ha L-'- . ~(~1 
Irene · :Berendsen~ Gen. Cronj éstraa.t . 55, HaarJ em. ~;,J.j} 
Mieke van Latum, Timorstraat 204, HaarJem . . . 
Renée ·v.d. ,Aardweg, Jan Sl_uytérslaan ' 22, Ha.:.rleïi(. 
Corrie van Hakel, . Delftlaan 23, Haarlem ' ' 
j\foniquè' ' :Berends en, Gen. Cronj éstraat 5 5, 
Petra I'!Iul, R;chthuisstras· at 32, Haa.rl 0em.H 1 j. 
Christa v.d.clolen, Jan · teenstraat 3 , aar m. 
Ca rin van Drunen, RaDpla an 94 , Haa rlem. 

:Bedankt als lid: · . 
J.Puyk - A.V;reeken - K.Soethoudt - T.Juyn - G. 1e · n - J.He'reman 
M~Rademaltèr -·E.v.d. Weiden - I.:Boersma - C ~ :B .la n - J.:Bosman. 

~ j : 

Best uurs s a:mé hs.t e 11 i ng ~ ·. 
~ _\ 

Voorzitster M.A.Ineke-de Vos, Leendert Meeszstraat 90 . Tel: 244134. 
Secretareqm:f L. v.a. .•. V,osse, ·Ganenkokerskade 34, Haarlem. _ _ _ _ _ . 
Penningm.esse: E.P.J .• v. c~ .· Eem, Paul Krugerstraat 49rd, Tel:,_ 250_989. . 
Vfods.:tr.secr •. : G.J .v.,g,n. Voorst....;v_. Egmond, Slauerhoffstraat 5' \ .T.el ~ 26662 8 
Commis sar is : I. D. Smits, Ramaerstraat 21 . . Tel~ 287 4,15. 
Commissaresse : H.C.Zilverberg-van Rijn, Lorentzkade 206. Tel~ 242793 
Commissaresse: J.Moojen, Ted. van :Berkh ontstraa t 130, Haarlem. 

Het b_e_ e_i q_ d_ ig_e l'L_V_étA _he_ t 1 i dmaa t s c_ha_p ~ 

Dit dient schriftelijk . te geschieden rueL e e n 0[)7.A g ~ermi.jn van 1 maand . 
bij onze secretaresse: Mej. L.v.d.Vosse. 
Leden; dié in de loop van het jaar bed a nken', zijb. de bondscontributie 
van de KNAU verschuldigd. 

Advertentie Voor kleine auto : "Uw huis lijkt er groter 
door 11 • 
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'vlij maken jullie erop :~ attent, dat jo j(;~ ku~~lt v·:::Tkled') f" '''" d'.0 :13es.t:c::'_x~" 

school, Blinkè1'J-Ro11andspad. Wij vert:rekker.c da.c 0·~:.<:. ~.i?:.:~~.2:J::L12~. 0:m. î O Li. :..:~r 
naar het cros. Bm je te laat en zij n de ploSG6~ recdE ve~trokken, dan 
is het spijtig, maar kun je onverri cb.te:r, zaken v.ri:;,3r ::-1.-::.EJ.:Y." h ui.s t erug-• 
keren, daar het niemand ~s toegestaa~ zonder geleide op het CIOS
terrein te vertoeven. 

Je zcrgt bij je eigen ploeg en traindn ts bl~j·Jen. Moctt je door omstan
digheG.en je ploeg zijn kwijtgeraakt ~· dai':i cl:~.d,Y.1 je b:L;j d.8 <:;erf:rce de bes~~, 
te Atmodes-ploeg die je tegenkomt, aa.n te s J l-i.itGn,, 

Bloernen en takken plukken op het c:~ros---"f-t·o~r:rol.c ~LE~ ·tic~r~·h ~J a.t;ri~ 
Het lijkt allemaal streng, maar het ~~::_jr.. ge11;o:~G 9 nc.r:JjaJ_e .ret;n1s er. a.ls 
;je je hieraan houdt, dan geniet je E»:::~-:; !.'te,_o-·'.·J ~!. -~d~r' ·.-.:--:: r.:-Lc-;d;i·e.::LL :l. ~1g :;.n een 
p::u'ia.chtig natuurgebied en doe je enor·m v-ee 1 g1~ :.;:cnd.üe :i.d o:r,·" 

.PS r' R'oin bij vochtig weer niet in trainin1~; ;s 1;i r3.k en E~Y''HJe:r:ic·n"~~ ::J :n.ar~::- de tTê.1.l _ ~, 
ning, want dé:an moet je in dezelfde t12.tte pJu~;:je Y·Iee::.~: :Jêi o:<: ln;.is m.e t alle 
nare gevolgen vandien. 

De contributie bedraagt: 

Pupillen t/m 10 jaar f 2,--/maand 
Meisjes t/m 1.7 jaar · f 4 ,--/maana. 
Studerenden . f 4, --/maand 
Dames v/a 18 jaar f 5,50/:rpaand. 

/ (ij .'"'" 
-,c 

1.-• 

inseh:r-i ;j ving ~ 

en dient op de training of per giro te v: -:i:r-den v <.:- ld:;,.e.tL" ( G::L:ronumme:-r:· 
207689 t.n.v. Penn. H.D.A.V. 11Atmodes" 9 Pa ul K::r·ut:;e:t:·s-tïraat 49:rd,. H'lem" 

Tricot clubb~o~kje 
'Emoleem 
Showshirt 

OM AAN TE S CH.AFJ(~iJlT 
~ ' ' ---..-...=--=-.:....=:~·~ 

f 4525 
f '1 '7C") 

. ? . ~-

f i 7~50 
Atmodestas niet voorradi;.:: . 
A v oor op je trainingspsk f 0~25 c 
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PERSONALIA 

Joke v.d.Vosse en Henri Duin hebben ox5 29 september elkaa r het jawoord 
gegeven. Joke wa s een schattige bruid (naa r de bruidegom wordt me estal 
niet gekeken) en het echtpaa r gaat in Ca stricum, Dorpsstraa t 32 wonen. 
Namens a lle Atmodinnen van harte gefeliciteerd. 

Vam Lottie Plugboer ontvingen wij een kaart uit München met de harte
lijke groeten aan alle Atmodinnen. Lottie is werkzaam als "Käse-
mädchen" in vol ornaat, dwz. in Volendams kostuum om op beurzen propagan
da te maken voor de Hollandse kaa s. 

Verloting Nederla nds Sanatorium en Astmakliniek 
11 Eugenia 11 - Davos. 

Na c ont r ole van d e trekkings l i j s t bli j kt er to t onz e s pi j t , dat e r 
op de door ons v erkocht e loten geen prijzen zi j n gev a l len . 
In ieder geva l he eft men door het kopen v an löten een ze er goede zaak 
gediend. 

SPORTKEURING. 

Zoal s j ullie mi s schi en we l v e r nomen he bben, 
v e r ande r d . Je hoef t nu nie t mee r ieder j aar 
zie t er nu als volgt uit: , 

1. a ) bij overgang va n pupil naa r D-junio~ . 
b ) bij ove rgang v an D- junior naa r C-junior 
c) bij ove r gang dn C- junior naar B-juni a 
d ) bij ov ergang van B- j unior naar A- j uni r 
e ) bi j ov e r gang van A-j uni or naar senio ~ 

2 . Daarna periodieke herkeuring om de 5 jaar . 

3 . Vana f het 

4 . Vanaf he t v eertigste jaRr j aarlijkse 

5 • 

s portke uring 
~~~y~de n. Het 

Je kunt je we er opgev en bij onde r ge t ekende tegen beta ling van j 5, - - . 

T . v . Voorst . 

Als wi j onze blijdschap net zo uverdreven als ons 
verdrie t , zouden onze moeilijkheden a l hun gewicht 
verliezen . Anatole France . 
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HIPPE HOEK. 

SPREEKWOOP..DEN 
11 Jongcnsîl, zei de Nederlandse leraar. Ik wil eens horen wie van jullie 
een goed spreekwoord weet. Jan, begin jij maar. 
Jan~ Na regen komt zonneschijn. Nu jij Kees. Kees: Al te goed is buur
mans gek. Heel goed. Vervolgens was de beurt aan Bart, een jongen die 
altijd de boel op stelten zette. Hij zei: Een gek kan meer vragen, dan 
10 wijzen kunnen beantwoorden. De leraar die niet goed wist wat hij 
ervan denken moest,, zei: Nog een. ·wie de schoen past trekke hem aan. 
Kl onk het uit de mond van Bart. De leraar werd kwaad en s chreeuwde: 
En nu gauw een ander, Aanders ga ik de rector halen. Onve~stoorbaar 
ging Bart do or: Veel geschreeuw en weinig wol. De leraar vloog ziedend 
van woede àe klas uit en Bart zei: Als de k~t van h onk is,' ~anson de 
muizen op tafel. Even later kwam de leraar rood van woede ach-eer de 
rector aan, die kalm was, de klas 
binnen. Het hinkende paard komt 
achteraan, mompelde Bart. Zo, Bartje 
ken jij zulke mooie spreekwoorden, 
vroeg de rector. Zeg er nog eens 
een. Een ongeluk komt zelden alleen, 
antwoordde Bart. Verder kwam hij niet, 
want hij werd .uit de bank gesleurd. Hij 
riep nog: Bezint, eer gij begint. Maar 
het hielp niet. Hij kreeg een pak slaag 
en huilend zei hij: Wat gij niet 
wilt dat u geschiedt, doet aat ook 
eon ander niet. Hij werd naar huis 
gestuurd, maar bij de deur keek hij 
Best 11 • 

Een d oorn 
pijn in je hart 
schrijnende pijn. 
Een steen 
zwaar op de maag 
loodzwaar. 
Een oog 
starend 
Een oog 
bruin en 
liefdevol. 
Een hand 
een streling. 
:óen woord 
J_ief, 
begrijpend en 
warm. 
Jij 
mijn Leven 
mijn Dood 
mijn ffan. 

Andrea Regoor. 

1 
1 

' ;. l 
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Hoe word je je eigen grootvader ?? 

Ik t r ouwde me t een weduwe , d ie een volwa ssen dochter had. .. Hijn va.der 
werd verliefd op mijn stiefkind on t rouwde met haar " Hi er door v.re rd 
hij Cmijn s ch oonzo on. Mijn st i efdoèhter werd nu mijn moedo:c , vvran t ze 
was de vrouw van mijn va der. Mijn vrouw s chonk hot =- even aan e en z oon, 
die ~an~elfsprekend de zwag er was va n mij n vader. H~ j wa s t evens mijn 
oom, omdat hij de broer van mijn st:d...;fdochter (moed er ) was .. 
De ·vrouwvan mijn vader werd verblijd met de geboor te va n oen zoon. 
Dez~ · was niet alleen mijn broer, maar ook mijn klei11kind . Hij wa s 
immers ook de zoon van mig.n d ocht er. 
Dus was · mijn vrouw mijn grootmoeder, omda t wij de moe der -·van mijn 
moeder wa s: Zo wa s ik dus èn e chtgenoot en k l e inki nd vm1 mi jn e igen 
vrouw, en· , ••••• daar de e chtgenoot van i emands · grootmoeder zijn 
grootva der is, w~s i k dus mi jn e i gen grootvader. 

.. 
I k nam een gev-oel 
waa r a l .sof 
er een ::Luchtbel 
omhoog s t eeg, v an 
mi jn maag 
naar mijn h oof d · 
h et verbaa s de mij 
ik wi s t ni é t wà t 
h ot bet ekende 
toen ••••• daar was 
het wee r en 
er s troomde n prikkel s 
door mij n lucht pi jp 
daa r na begree p i k 
het was ~ 

maagzuur. 

( Ui t e en s chool bl ad ) . 

DJit een s choolblad • 

Goed jongen ~. e nk maar over 
je kleine probleemp j e s 
als je s tudiE1 maa r niet in 
g eva a r komt 2;<3 i v a dc:r 
en s t nk o.cht e loos Gé; n 
nieuwe siga r et op . 

Voortaa n za l ik wel 
i nschenken ze:i vade~' 
ter wijl hij 
zijn s okken 
uitwrong . 

(Uit e~ en s cho olbl ad ) . 

Hippiemeisje t egen hippieknul g "Na t uurlijk hou. ik van je . \i12t oen 
stomme vraa g! I k hou t och v an iedereen. 

STADSGEZICHT 

De s t ad i s vol wi elen en hoeken 
De hui zen vol r amen en z oeken 
De mens en gaan he en en weer . 
De mensen z ijn vol ma nnen en vrouwen 
En om d e hoek van d e gebouwen 
Kijkt een dame i n een heer . 

· r 
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IN HET ZONNETJE 

Onze kampioenen en Nederlandse recordhoudsters 4 x 100m. junioren -
48.3 sec. 

Loes Visser 18 jaar - A - reisbureau employé 
Donny Post 16 jaar - B - momenteel zonder 
Gebke Visser 16 jaar - B- 4e klas MAVO 
Joan Keyser 15 jaar - B - 4e klas MMS. 

Hoe ben je in de atletiek verzeild geraakt? 

Loes :. Ik was op turnen en to~zej de trainer: Loes jij moet maar aan 
· atletiek gaan doen. 

Donny: Door atletiekwedstrijden van de gymvereniging. 
Gebke: Loes vond het fijn, het ging goed en daarom ben ik er ook aan be

gonnen. 
Joan : Onz·e sportlerares op school adviseerde mij aan atletiek te gaan 

doen en gaf mij het adres van HAtmodes". 

Vfat zijn je favoriete nummers? 

Loes : 100m. horden - 100m. - 200m. - verppringen 
Donny: 100m. - verspringen en ik popel om volgend jaar de 200m. te 

lopen. 
Gebke: 100m. horden - 100m. - verspringen. 
Joan : 100m. - hoog gaat ook wel. 

Wat vind je het hoogtepunt in je nog_korte atletiekcarri~re? 

Loes : Mijn Nederlands kampioenschap vijfkamp dit jaar. 
Danny : Het Nederla nds klubkampioenschap en ons Nederlands record 

4 x 100 m. 
Gebke: Ook ik vind deze evenementen het hoog tepunt. 
Joan : Het klubkampioenschap vorig jaar bij de C- e n dit j aar bij de 

A/B-mei s jes. 

Wat is je onprettigste erva ring? 

Loes :) Het l aten vallen v an het estafet tehoutje in de f:L,nale A/B 
Donny:) meisjes klubkampioenschappen vorig j aar . . 
Gebke: Het geblesseerd zi jn tijdens de Nederlandse k ampioèns cha ppen 

voor A/B junioren. 
Joan : Weet ik niet. 

J.le_lke hobbie s_ }leb __ j~ __ l'.l_o_g_b_ui ten de atletiek? 

Loes : Dansen - l ozen- . - Luiste r en naar volksmuziek en naa r c a ba.Xet-
programma' s kijken . 

Danny: Dansen 
Gebke: Da nsen 
Joa n : Luisteren naar popmuziek - platen draaien. 

Waar aan heb je een grondige hekel? 

Loes : Smartla ppen - kogelstoten e n hoogspringen. 
Donny : k amers schoonhouden en h e t lange loopwerk in de duin-training. 
Gebke: huiswe rk maken - kogelstot e n - duurlopen. 
Joan : : ook huiswerk maken - tempolopen. 
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DE KAMPIOENSPLOEG 

zittend v.l.n.r. Jos, Gebke, Anja, Roely, Josn, Margreet. 

staande v.l.n.r. Tilly, Andrea, Anneke, Iris, Loes, Ilona, 

Joan, trainer Gerard en de voorzitster. 

De grote afwezige op de ploegfoto Danny Post, die met L.oeis en 

Gebke Visser en Joan Keijser, tezamen vooi- het nieuwe Nad. 

record 4 x 100 meter meisj.es in 48.3 sec. zorgde. 

· Mar ian, die 

tij dens de 

.tie r partijen 

badminton 

~no •3st s_pelen. 

i.'1e1 eerst be-

hoorlijk wat 

'.:lunten binnen-



Als je niet juist atletiek had gekozen, welke andere sport z0~edan gaan 
beoefenen? ---·------------------------·-- -----,-·----
Loes : Paardrijden, _ tennissen, modern ballet. 
Danny: voetballen. 
Gebke: Paardrijden, rytmisch ballet. 
J oan : T-urne:L; 

Wat e§.i_ je _J~et liefst? 

Loes: Champioenragout -
Danny: Nassi 

garnalencocktail - tjap ahoi - babi-pang-wang. 
. __...-,:-~ 

/;--:. \ -- . -_:N .0-

J ,\'\& - : ~ Gebke: Tjap ahoi - garnalen 
Joan : bami goreng. 

------- ~-µÁ---: " 

VNN. HET 1-i:EDSTRIJDFRONT 

;;i~~;;~:::-:~::c::. 10. 3 sec. -hoogspringen 2e ~Ly~\~- 'l 
L.Stoute ~ 80 m" -· 11.7 sec. - hoogspringen 1.30 m. Jij~ 

{Jj;J)' 
C - me j_ s 1 e s " 
A.'B'ó-~"~noogspi0ingen 1 e 1. 55 m. -
P.v.d .Eem: 80 m. 11 .3 sec. - hoogspringen 
P.Keyser: 80 n . 1e 10.9 sec. · 
A.Munsterm2n ~ 80 m. 11 .1 sec. 
C.Regoor: 80 m. - 11 .5 sec. - hoogspringen 
E.Bloof: 80 m. 11.3 sec. 
M.v.d.Linderr: 80 m. 11 .2 sec. 
L.Geers : 80 m. 11 .6 sec. 

D-m~-~~-~-
Y.v.d.Linden: 60 m. 9.2 sec - hoogspringen 
E.Muis: 60 m. 9.6 sec~~ hoogspringen 1.25 

Dames. 
T.v.Voorst: discuswerpen 28.'11 m. 

23 AuEustus - Vijfkamp - Groni~en. 

Onze enige deelneemster, Loes Visser bereikte hier een prachtige eerste 
plaats. Haa r prestaties waren: 

100m. horden: 15.2 sec. persoonlijk record 
kogelstnten: 8.93 m. pers. record 
hoogspringen: 1 .45 m. pe~s. record 
verspringen: 5.07 m. 
200 m.: in 26.3 sec. 1 wat haar een totaal aan 3891 punten ~af . 
Ook ec;n pe:rsoonlijk record, 
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· ~29 Augu?tus _-: __ J_~_leugdcompeti tiewedétrifd te Amsterdam. 
Met drie volledige ploegen en boordevol strijdlust toge n WlJ naar 
Amsterdam, a lwaa r wij de strijd moesten annb inden tegen onazelf. Wij 
moesten daar nl. ons punten totaal zodanig zien op te vijzelen, da t 
een plaats in de finale veilig gesteld werd. Een hele opgaaf dus. 
Het weer was pnwhtig en alleen het feit, dat we weer naar dat 11 kleine 
baant~e 11 toe moesten, temperde enigszins het optimisme, waarmede we 
de komende strijd tegemoet zagen. 
Wel, hot is me het middagje wel geworden . Wat een verrass ingen. Vele 
nieuwe persoonlijke records en zelfs twe e clubrecords. ])i t all es lcvvam 
eruit door jullie enorme vechtlust en •... G de clubgeest. Meisjes, ga 
zo door .• 

Bi j de n-meisjes was Els Muis wel de grootste verrassing. Zij liep 
de 600m. in : . 59. 9 een nieuw clubrecord. Gefel:j..ç i teerd, h oor. Nieuwe 
pe:':.,soonlijke records ·werden gevestigd door ])orien, Yvonne en Marja. 
Ook Ma1,jan he eft zich dcrnig geweerd bij het hoogspripg~n. Alles bij 
elkaar resulteerda di t in een overwinning met een punten totaal van : 
6191 pnt . 

Ook de C-meisjcs hadaen een goede dag. Zij hebben al mijn verwachtingen 
ruimschocts overtroffen 9 vooral op de technische nurnmers. Het lopen 
viel i etHat tegen , doch dat kwam vooral door de slechte condi tiG, 
wo.a1~j_n de b aa::-1 v erkeerde. H:i,j was n1. z o droog, a ls gort en daardoor 
erg ru1 " An:1emiekc z orgde Vdor een nieuw clubrecord met een s prong . 
v an: , .. . 1.57 m. :::1antastisch . Met een beet j'e geluk was het zelfs 
1.59 m. gcv12e sc., Ee n goeds reden .om verbete n· doo'r te gaan, Annemieke •. 
Alice lcio,m met de disc·us al h8el dicht bij de 20m.' grens. I'1e-c een 
beo tje m.ee r · d ~1r:f, kom je er ruimschoots over he'en. · 
Jeannette s prong weer een hee l konstante serie ~et a ls beste resultaat 
4.51 m,. en bij h.:; t hoogspringe n kwam zij tot 1.'35 m. ne 1 .40 m. zj_t 
er nbsoluut iu , Jeannette. 
Ver der rede~~jk goede .prestaties DP de loopnummers met als topper de 
600m. ClandL.1 - Petri e · en Patricia, fijn gedaan. Resultaat ~ een 1e 
plao.t•s met een record aanta l punten ·van îl.051. Ongelooflijk. 

Tot b~sluit e en overzichtje va n de bahaalde punten op de div erse 
nummeTs: 

4 X 60 ( 80) DL 

Ver 
Hoog 
Kogel 
])iscus 
600 m. 
60 m. ( Bom) 

Totaal 

n::.meis~'-e_.s ___ C-:ine ~_s 1 es 1 e ploeg 0'._ .J>_~_o e__g_Q 
127 4 pnt 

. -848 
1387 
1525 

1588 pnt 1410 pnt 
1529 1410 
1973 1464 
1743 133 1 
1172 81J8 
1675 1330 

~J.2.2.I _______ _ _ -22.1.l. ____ . ___________ : 2 ~1 . .:1 ___ ~ 
61 91 pn t. 11.05 1 pnt. 9007 :ont. 

,· A 

=-- .u· 



li!~RLE~_)_Q __ AU~l]_srrTJ.!'3_ ._0NTI:El~~IN_GE WEDSTRIJDEN 0 

Ni ~.2:1!'-~l ub re c o:r:~~~s cusi,!e:r:I:J_en van J :;i_~Jioo je~ 

Een record aantal deelneemsters 1 stralend weer, practisch geen wind 1 werke
lijk ideale omstandigheden voor meerkampen. Er werd dan ook goed gestreden 
in alle gelederen, van pupil tot senioren. 
De beste prestatie werd op naam geschreven 
v~1 Jos Moojen, die de ronde schijf 37.80 M. 
wierp en hiermede het vijf jaar oude record 
van Greet Hoenderdos n.l. 35.56 M. dik ver
morzeldeo 
Prachtig was de eerste serie van de wedstrijd
ploeg 12.4 - 12.4 - 12.6 - 12.8 - 13.- - 13.4 sec. 
Jammer dat hier Dina ontbrak. 
Baltien mocht de beker voor de senioren wedstrijd:... 
ploeg in ontvangst nemen, terwijl Jos dit jaar met 
de eer ging·strijken bij de A-meisjes, met Anja als 
:'geheide ;i eerste bij de B-meis jes. 
Marjan (Vermeulen) werd eerste bij de dames nieuwe
lingen, terwijl het schild voor de meisjes bij 
Liesbeth belandde. 
Annemieke veroverde de zegepalm bij de C-meisjes, 
hoewel Alice en Kathleen behoorlijk paJbtij gaven. 
Yvonne (v.d.Linden) legde beslag op de eerste 
prijs bij de D-meisjes. Onze pupillen streden ook 
verwoed en bij de A-Pups kwam Anita Post als eerste ·· 
uit de bus, terwijl bij de B-Pups Mariëtte Spaans met r 
Vanaf deze plaats wil ik nogmaals de juryleden bedanken voor 
om de~e dag ie doen slagen. 
Ook vonden wij het prettig dat er zoveel ouders blijk gaven van belangstelling 
en op deze manier hebben kennisgemaakt met de vereniging van hun docht:en/s. 
UITSLAGEN: 
pame ~--li_e_d_s_~r i j dy}_~~~ .~.QQ_ .l~!- __ '!.~E-~E._~-2]2_e e r.!!.;_..:_12_9 o gs pr ~--2:._i s C?,_:1-S J~f2 g~-·~y_n t. 

B.v.d.Ree !1& 4.78 28.23! l._3-0 21.08 9~_02 3168 
B.Gieles 13.7 4.51 17.-3,3 1.30 24_.._7_~! 7.30 3134 
G.Moerboek 13.6 1!.88 17.48 1.30 13.12 5.75 2908 
A.Wentzelaar 13-;:-9- 4.12 17.16 1.15 19.50 6.38 2596 

r!o}_s_j_~S_:-~_.W_<;_d.:.s_!_r_i jd:e_!_o_~g. 

J.Moojen 14.3 4.45 36.38 1-:},0 31_. 8 o ! l_Q. ._ o_Q_ 4182 
L.Visser l~.4 ~ 24.23 1.35 14.72 7°95 3654 
A.Rogoor 1.).4 4.27 14.35 1.15 18.28 6.29 2706 
T.Rijbroek 14.9 4. 04 27.75! 1.10 18.12 6.14 2623 

M_e_i_s_j_<:;_s_-:::_B ___ Vi!.~d.:.s tr ij d p ~o_~g:. 

A.Smits 12.8 5. 02 2.9..· 69 L45 29_.32 10. 10 4367 
G.Visser 12.6 4.'65 24.39! 1. 35 21.90 -s-:·65- 3713 
J.Keyser 12~4 4. 75 15.32 L50! 17.10 8.52 3655 
r. Matzen 13.9 3.68 12.39 i.35 15.42 7.75 2713 
.M.voNorden '14. 3 3.72 1L49 1.25 16.12 6.31 2400 
A.Wassenberg 15.- 3. 56 8.88 1.-- ll.46 7.38 1716 
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~~~e3l_,_Ni_euweliE-ge_n: 100 M. vers pr. s P_El erw o di <?_~W~-_l~g ge_l s ~'?_C'. gs p~ __ yn_~-·-

M.vod.Meulen 14.9 4.12 22082 22.59 8.89 1.25 3118 
M. v. Giffen 15.2 4.15 20.25 18~.57 7.37 1. 401 2981 
F.Wijkhuizon 14.4 4.09 19.23 17.59 7. 01 1. 35 2935 
Lov.d.Eem 15o2 3.82 21.46 22.20 7.30 1.15 2679 
:ELWijkhuizen l5o- 3.38 20.13 16.80 7o41 1. )_5 2406 
I. Wallekers 15.4 3.71 12.87 12.86 6.26 1 " r 

• .L - 2029 
H.Wassenberg 16.4 2.68 8. 08 8.41 4.38 675 

Me~~~_s_J'J i e~i e 1 in gen_:_ 

Lo Stoute 14.- 3.64 . -. ' 
i8.78 12.85 7.65 ~30! 2897 

K.v.Leéuwen 15.- 4.15 ïf.46 15. 73 7.79 1. J_o 26ff 
H.v~d~Haterd 14.8 3.99 13. 73 13.25 6.12 1.20 2500 
M.Haridgr;:i,af 15.9 3. 56 . 14.86 2.1. 05 7.93 2169 
L. Staat's· 15.9 3~49 14021 13.15 

" 
6.42 1.10 2092 

" 

Me_~..sje~<2_: Bo M. 

A.·Bouma 11.9 4~ -28 10. 33 :h_. 5 2. 3127 
A. Mu:ns t 'erman 10.9 4.18 3:84 1. 25 293S 
K.Verzijlenberg 11.2 4.23 7.80 1.35 2861 
J.Gortemaker 11.3 4.35 6.76 1. 35 2791 
M. v.d. Linden 11.3 4"10 7.17 1.30 2692 
C.Regoor 11.3 3.99 6.51 :i_. 30 2610 
P.v.d.Eem 11.2 . 3.92 5.88 L :,o 2561 
K.v.Doorn ll. 5 4~01 6.97 1. '.:.'.::· 2542 
P.de Cleir ll. 9 4.25 6.18 1. 3C1 2525 
E. Sloof ll. 3 4"14 7.28 L l:; 2505 
P.Keyser 10.5 4.10 6.64 1. "."" 2394 
L.Geers 11.8 3.76 7.33 l,. 2 "" 23.66 
A.Hin 12.- 3.69 6.42 1.20 2234 
M.Hofstra 12.6 3.62 6.-- 1.25 2138 
A.Handgraaf 12.2 3.60 6.81 1.15 2128 
M.v..d.]Jroek 12.3 3.29 6.74 1.10 1935 
H.Hamminga 12.4 3.85 3.76 1.15 1888 

~ 

M. Schoorl 12.3 3.50 5.08 1.--- 1687 
~,f. Timmers · 12'.4 3.36 4.77 10 - -- 1600 
GoThijn 12.6 3. 09 4.45 o. 90 1389 
P.Schoth 13.-- 2.99 4.61 1.-- 1361 

Meisjes D. 
---""!·-·-""" ,--·.,_.,~~ 

60 M. 

Y.v.d.Linden 9.1 3.72 q. 22 L 20 2604 
M.Bolwi jn 9.3 3.46 7.81 1.15 2445 
I.Kruiver- 9. 2 .- 3.66 . 6.16 1.10 2324 
D.Ansems 10.l .3. 17 8.63 L2C 2299 
M.d€ Koning 9.2 3.03 7. 85; l.lC 2265 
E.; Muis 9.2 3. 20 5.21 Llfi 2104 
I.v.d.Esho:t' 9.7 3.32 5.85 1.05 1991 
M. Hendriks 9.9 3.27 5.75 O qc1 

C' ./ " J 1893 
R;de Cleir . . 9.8 3.22 5.24 L C>'.) 1883 
M.de Wit 9.6 3.23 5.13 LO '.:; 1838 
M~Ineke 9.7 3.23 4.77 LOO 1781 
G.Thuis 109 2 3.19 6.47 o. 90 1743 
M~Ramakers 10.4 3o 06 6.62 Oc95 1702 
E. Mey 10. l ,2. 88 5. 01 Oo95 1570 
E.v.d.Kerkho:û 10.4 2. 82 4. 98 0. 90 1453 
I.v.Vastonhoven 10. 7 2.91 5.69 0.85, 1450 
J.v.d. Berg 10.2 2.70 -12- 4°53 Oo 90 1414 
I.Laarman 10.4 2.49 5.29 0.90 1368 
E-.-Voogel 10. 7 2.32 5.58 Oo80 1202 
I.Smit 11. 4 2.50 4 . 46 o. 90 1106 



Pupillen A: 60 r~--- v~-~~-~~~~-1:_s_!_!... __ Pnt.~--- _ 
.•. . 

A.Post 10.- 3o43 5.15 1545 
J.Weg 1008 3.47 5. 06 1479 
Eo Handgraaf 10.4 3.-08 5.91 - 1468 
I;Rol 10. 2 3o44 4°45 1464 
M. Hof_s tra 10.8 3o28 5.44 1456 
W. Vermunt 11.1 3.14 5°47 1390 
J.de Rooy 10.6 . 3.23 4.39 1360 
M. v.d. Molen 11.- 3. 03 4.83 1305 
A.Koppens 10.9 3.17 4.24 1300 
A.de Vries l;!;. 2 2.;62 3.67 1037 

Pu,pi~~e~~~~ .. 30 M. 
M. Spaans ..-, 3 • .1.Q_ ~01 1631 l.!..::.... 
M.v.d.Meer Mohr7. 2 3o23 1427 
S.Beek 8.2 2.81 4.24 1176 
K. Schoth 7. 5· 2.94 3e-- 1144 
J.Hollander 7.5 2. 70 3.66 1140 
Y.Smit 7.5 2. 62 .· 3.34 1076 
H.Proseé . 8.- 2.71 2.59 974 
J.Steensma 8.5 2.50 2.89 899 
MoZijta 8.8 2.62 2.58 879 

-------

26 Augustus - Sittard. 1 1 

Onze 4 x 1 oom. meisjes A/B ging naa r het verre zuid-en om d a ar e pro
beren -de 4x100m. ~oor meisjes van _ ~erenigingen sch erper te stellen. 
Zij moesten het opnemeh tegeri de Poolse da~es me t o.a. Irene Kirsten
stein en de na tionale meisjesploeg. Tie eerste loop bereikten zij een 
goede tweede plaa ts met een tijd ~rin 49.- ~be~ De laa tste loopster 
Irene Ki~st e nstein kon a mpor Loes nog inha len, het werd een mooie 
finish. De tweode loop trokken de Polen zich terug, dus gingen Gobke, 
Danny, Joan en Loes met de st erke Nederla ndse meisjeáploeg het opnemen. 
Het wa s inmiddels al wat l a ter geworden en iouder~ desonda nks maa kten 
zij een tijd v a n 49.1 _ sec. 

Truus. 

6 September - Uden. 
Nederlands~ Estafettekampioenscha ppen. 

Nederl a nds record voor Atmodes 4 'x ·100 ·m. in 4 8 .3 sec. 

13 September - Haá rlem. 

Coby Veldt: kogelstoten 9.32 .m. - discuswerpnn 31.02 m. 
Marjan v.d.Meulen: kogelstoten 9.79 m. 
Fokje Walma: hoogspringen 1.45 m. 
Anneke Wenselaa r: 400m 68.8 sec. - verspringe n 3 . 89 m. 
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Haarlem - 20 september 1970 

Onze ploeg voor de eerste maal Ne derla nds Klubkàmpiocn met 
een record aantal punten. 

Op de door onze vereniging ge organiseerde Nederlandse klubkampiocn
schappen voor juniores w0,s het geweldig steeds onze groenbroeken in de 
voorste gelederen te zien strijden en het kampioenscha p was dan ook ten 
volle verdiend, want over een voorsprong van 1204 pnt. mag zeker wel 
naar huis gescha;'even worden. De sfeer wa s er door het prachtige weer, 
de eigen baan, dé - deelname van jongensploegen, volle tribunes, etc. 
Maar voor ik prestaties ga noemen, wil ik eer.st even de reserves noemen, 
waarop we ·steeds hebben kunnen rekenen en wel Tilly Rijbroek en Anneke 
Wassenberg. ; Ik geloof wel, da t het gemakkelijker is als profvoetballer 
op het rese~vebankje te moeten zitten, dan 2ls atlete_Fond te dartelen 
zonder iets te doen. Fijn meisjes. 

De 100 m. horden was een overwinning voor Loe~ in 15.5 sec met Gcbke 
als derde_in 16~4 sec. 
Jos en Marian(de laatste moest ook 4 pa rtijen competitie ba dminton 
spelen) zorgden voor een dubbele overwinning op het s;rieerwerpen met 
een voor Jos matige worp van 35.80 m - 784 pnt en een nieuw persoonlijk 
record van Marian 33.44 = 742 pnt. · -
Loes en Andrea werden resp. 1/2 in 12.6 = 818 pnt en 5/7 i n 13.3 ~ 
685 pnt. op de 100 m. A. _ . 
Op de 100m. B plaatsten Joan en Donny z i ch met 12.5 = 838 pnt. a ls 
2/3. Joan en Iris behaa lden beiden 780 pnt. door 1.45 m. hoog te 
springen en plaatsten zi~h a l s 5/5. 
Een pijnlijke knieblessure was de oorzaak da t Roelie na een prachtige 
eerf?te ronde niet meer voluit kon gaa n en met een toch nog goede 
2.26.4 sec zich a ls 6e plaa tste op de SOO m. en 821 pnt. v~rgaarde. 
José werd achtste met 2.33.2 = 742 pnt, een voor haar go~do tijd, do 
trainingsstilstan d 'in aanmerking genomen. 
Anja en Marian werden resp. 2e en 7e met 10.27 en 9.22 m. me t de 4 kg. 
kogel. Ook het verspringen ~ord door Donny een Atmodes-overwinning 
met 5.26 = 816 pnt, terwi j l Gebke m~t 5.03 = 759 pnt. 
de 5~ plaa ts bezett ä. 
M~rgreet en Ilona moeten trachten hun eige n race te leren lopen en · 
niet bang te zijn om er v an door te gaa n op de 800 m. B. Voor Ilona 
10e in 2.36.8 = 702 en Iviargreet 11e in 2.40.- == 670 pnt. · 
Het discuswerpen br~cht ons door Jos en Anja een 3e en 6e plants met 
resp. 34.92 == 760 pnt en 31 .20 = 6 81 pnt. · 
Onze reserveploeg met Iris - José - Anj a en Andrea gaf onze e erste 
ploeg het nodige zelfvertrouwen door _ een grote voorsprong in de goede 
tijd van 52.9 sec. als eerste te eindigen. 
Met een sublieme voorsprong van 1.2 sec. ging Loes als laatste loop
ster in 48.9 sec. over de finish, eentijd waa r het kwartet Joan -
Gebke - Donny - Loes trots op kunnen zijn. 

Gera rd mocht a ls coa ch op het ereschavot een bloemenhulde in ontvangst 
nemen, terwijl Loes a ls aa nvoerster de .beker kreeg overhnnd i gd, de 
beker waa ruit alle dee l neemsters, bestuur en tra iners oen e~edronk 
mochten nemen van -de door 1'1evr. Regoor geschonken chiampagne. 
De gezellige samenkomst in het Bowling-c-entrum besloot de succes-volle 
dag. 

Ria Ineke-d~ Vos. 
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27 September - Papendal-Arnhem - MeerkamI'. 
N ie Uw c 1 ub r_e_~Q_:_r: _d ___ C- j Ll_l} i o__r ep ___ .11_ ï'.lq~ _pi i eJc e Bo uma __ 1_._§_0_ m. hoog • 

Op de prachtige in de diepte gelegen kunststofbaan van het NSF
trainingscentrum Papen.dal werden de finales KNAU-jeugdmeerkampen ver
werkt. Van elk district waren de twee of drie besten afgevaardigd om 
te strijden om de hoogste eer. Annemieke was een C en Anja een B
afgevaardigde van District West I. 

Annemieke zegenvierde over de 12 deelneemsters met een verschil van 
187 pnt en haa r hoogtesprong van 1 .60 m. betekende niet alleen een 
eerste plaats en nieuw clubrecord~ maar zij nestelde zich hiermede 
tevens op· de derde plaa ts van de junioren van Nederland. Proficiat, 
Annemieke. Ook het kogelstoten won zij met 1.33 m. voorsprong op no.2. 
Anja plaatste zich van de 12 B-meisjes als vijfde. 

Gedetailleerde µitslageh~ 
80 u: kogelstoten 60n. horden _hoog 2nt. 

Anneoieke 5/6 11.1 ! ! 1e-11.19 4e-10.2 1e-1.60!! 3993 

Anja 
100n. 
5/6 12.9 2e-11 . 84 

80n. horden 
6/8-12.7 5/8-1.45!! 3218 

Pupillenwedstrijd - 5 septouber - Haarlen. 
A-pupillen . 
6:E.Handgraaf 
8 M:v.d.Meer Mohr 

11 A.Post 
12 M. Hof stro. 
13 W.Vernunt 
18 I. Rol 
24 A.de Vries 

B-pupillen 
3 M.Spaans 

10 K.Schoth 
11 S.Beek -
15 I.Snit 
16 H.Pros ée 
22 M.Zijta 

60 _n. kogelstoten hoogspringen totaal 
10.7 sec. .40 n. 1.05n. 1497 pnt. 
1 0. 1 5 • 1 5 ' 1 : -- 1 3 5 6 
1 O • 3 5 • 4A O ; 9 O 1 3 O } , 
.10.8 5.57 0.95 1302 
11 • 1 5 .28 1 • -- 1282 
10.2 4.14 0.90 1189 
10.5 3.56 0.70 960 

40 D. 
7.2 sec. 
7.6 
9.4 
7.7 
8. 1 
8.5 

verspringen 
3 .11 n. 
2.75 
2.51 
2.56 
2.72 
2.48 

bal werpen 
26 Il. 
16 
19 
13 
11 
10 

totaal 
1302-

930 
853 
778 
741 
611 

ATTENTIE DAT1ES EN HEREN JURYLEDEN. 
,Tijdens de d oor onze verenig ü ''" [Seorc~nj_socrde Ned. jou'~dclubkampioen
schappen op 2 0 2 , i:-tir~'. ~,::; :ri, i""'s e,.:~~ chr or:c, _ ·~ t er I:1; t :t:-:c:::: cri pti L: HAV .Haarl ...:m 
~n h -'- o ·~· ,y,,,., :, ' t H -+'t ,, U ·i b - . ~ - ,, u U: -~ ,. _ : r ,. ~ '. • - C':i \." D V -" D , ,, n - .,.., 11'0" l. ,,~ 7 r l i· -'1r_ i" 11 zi··J·n 

,'··' • " . _.,, ._ ""' ,_,L_ - , _ " ,_,,_ i._. ,,_, v - ·~ <)- "-

zak e;es to_p ,~-1 · it ~1 0C'.'.' tîic .t o n-t è- ; ~~t?Dit·b o t c'~0rc t v ,-c r onz~-vcrc.niing 
een s chadepc•::.:t v~,c~ f 90 ,--.· Wilt IT Uw z ak~(c~1 c; :~o 11::'..l:i.jkcm? Dank u . 
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30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 

Atnodes 30+ loopt, springt, zwaait en puft weer (gehijgd wordt er sons 
ook). De ee~ste kringBlingen zijn weer genaakt en de buikspieren laten 
zich duidelijk voelen. ·Als V.1e zo doorgaan, kuYrnen we ons net de kerst
dagen in een fantastische conditie verheugen: volgens Gerard. Dit alles 
welwillend door de weergoden bekeken, alleen die god van de hagelbuien 
noest even roet in ons trineten gooien. Over het weer gesproken, al 
regent het pijpestelen of al vriest het, da t het kraakt, het trint18n 
gaat altijd door en U kunt er zeker van zijn, da t U ermdra U bezig 
bent nauwelijks last van hebt. Het is D,:i,nr ·, dat U het weet. 1i'Teet U ook, 
dat Win Kan eens gezegd heeft; nHoe v er tm ger ik en Hoe r o.o.k ik nijn 
auto kwijt? 11 En hoe is . dat bij Atnodes-30+? Juist, zo is dat. Als je 
iedere week naar Midd~nduin trekt, v er uager je en je raakt je auto 
kwijt, dit l aatste op ons rustiek pa rke erterreintje. Voor de crack is 
er een fi e tsenrek. 

Ec{n uur conditi etra ining per vve ek nac:dd, dat je je al redelijk· fit voelt. 
Je leert bewuster te l'even net je lichaari, je let op je houding, je 
staat ni e t n et een kronu e rug, je loopt kwieker. Dat is de _nawerking 
va n de les, D0.8,l" er is ook een voorwerking. Je -Doet _ overnorg.en . :tr0i:- _ 
nen e'n ga'.lt dus n inder roken, ·eten, drinken" ... enz .• Dit .opdat U or 
rekening n ee kunt houden Det boodschappen doen. FI_'it~ Rappel gooit 
alle sch uld V8,n onze bewegingsarooede op de auto, telefoon, wasoachine 
bronfiets, ·stofzuiger, radi:o --·e:ri- t .v. :Mocht dit probleea U zeer zwaar 
drukkon, dan is er 2en he e l "eèrivoudige oplossing. Zet alle genoende 
appara ten naa st de vuilnisbnk, Gegara ndeerd, dat de vuilnisDan ze nee-
neent o ··· · • · - ". 

Naar aa nl e iding v an enkele telefoontjes aoet ik U nog zeggen, dat 
het de bedoeling is, d a t U n e-t ingang van-- oktob.er. . . in de door U gewen
ste groep gaa, t tra inen. Alleen als <l-e.ze vol :Ls, krijgt U van on~ be:- . _ 
richt. Denkt U ook no~ even a a n de 1e noveaber? V66r deze datua betaalt 
U f 25~--, dnar na w6~dt het f 30,--. · 
En als U van a dres vetandert door verhuizing of·welke andere calaai~ 
teit, wilt U dat dari · 6pgeven ann Mevr; H.Zilverberg, Lorentzkade 206, 
Haarlen. Ook graag ~~ticht, als U genoodzaakt bent de training op te 
geven. 
En dan ten lange leste, naar niet h~t ninst beste: 

DE SPORTKEURING. 

Zorgt U ervoor, dat U in het bezit kont van een verklaring van Uw huis
arts of stort f 5,-- op onze rekening, zoda t wij ons kunnen haa sten 
Uw keuringsfornuli er in orde te naken» Alleen al·s er iets niet goed. 
is, ontvangt U bericht~ Dus geen tijdi.ng, goede tijding. 
En dan wenst Atnodes U een bijzonder prettig en ~uttig trinseizoen ~oe. 

H.Zilverborg. 

He.ren 30+sers. 
Speciale attentie vqbr degenen, die per auto naar het Middenduin konen. 
Aangeziefi er on 8 uur re~ds eon a ndere ploeg traint en daarbij het 
parkeerterrein volledig gebruikt, verzoeken wij onze eerste ploeg 
hun auto's buiten te parkeren, echter op ecin dergelijke wijze, dat de 
ingahg tot het CIOS niet wordt ver~perd. De tweede ploeg knn haar 
binnen rijden, nangezien het parkeerterrein dan praktisch geheel leeg 
is. Wel zijn wij g~ attendeerd doof d~ - brandweer het pad naa r het bos 
vrij te laten, dus geen àuto's te parkeren voor de Dojo. Bij voorbaat 
dank voor Uw nedewerking. -
Danes Woensdagnorgen~ Wij verzoekende danes van het eerste trainings
uur op de parkeerplaats te parkeren en die van het tweede uur buiten 
aan de wego 
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Redactie-adres 
+ typewerk~ ·· 

L.v.d.Vosse 
Garenkokersk.34, 
Haarlem. 

Stencilv11erk ~ 

J.Post 
Riouwstraa t 29, 
Haarlen. 

Tekeningen g 

P.Grootveld
Heens kerk. 

Verze ndadres ~ 

T.v.Vo or s t-
v.Egmond, 

Slauerhoff
straa t 5'', 
Haarlem~ 

i 

l 
l 

l 
1 

l 
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ROND DE JAARWISSELING 

Zo tegen de feestdag en komt men er toe een terugblik 
te werpen over het afgelopen jaar en vraagt men 
zich af of er reden tot ·tevredenheid bestaat. Ja en 
soms ook neen; En nu begin ik met neen, omdat vele 
plannen ni e t verwezenlijkt konden worden. 
Ja, omdat het over het algemeen een goed j ~ar is g e 
weest, een jubileumjaar waardig . 

Prachtige. prestaties zijn er geleverd, Nederlandse 
1 kampioenschappen VvB:'den veroverd, vele club-·en per-
1· soonlijke records werden verbeterd, zelfs we~d ee~ 
1 Nederlands record gevestigd. Onz e prestatiecurve 
! was · s teeds stijge nde. 
1 

1 
i 

Maar nu komt het moeilij k ste , nl . het doorgaan i n 
dezelfde lijn, dit ·verg t ve e l van lrnt bestv.1J.r 311 "'Ja n 
de trainers·, maar ook de wed s trijdatletes he bben hun 
verplichtingen ten opzichte v a n henzelf en v a n lrn.:1 
vereniging. Men mag nie t zeggen ~ _ 11 Zie zo 9 C:.8,t h e bb e 11 
wij bereikt en kunnen op onze laü'bren rus t enn , Heen ~ 
gezamenlijk moet e n we verd e r bouwe n. Dit beteke n t 

j aktivit e iten op a lle punt e n , d oor a lle l ed e n 5 hetzij 
• op bestuurlijk, hetzij op wedstrijdtechnisch ge~ i 2 d; 
~ hetzij op het financi~le vlak. 

1 

1 

l 
! 

1 

1 
i 

Daarom zo, aan h e t eind v a n he t jaar, wi l i k a ll0 
medebestuursleden,. -l e den, tra iners i n h un oog i ng e n 
het a lle rbe s te we nsen voor 1971. Da a rb i j ~il ik ni e t 
voorbijgaan a a n onze 30+sers, dona t e urs, pcol com
missie, juryleden, adverteerde rs en aan a:U.2n , die 
"ATJVIODES" een warm h a:,rt toe drage n en ik v,-cr;,0 ieder-· 
een hele prettige fe e stdage n toe . 

Ri a Inek e ··· (';_ s '/ os , 
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HET SEKRETARIAAT JVIELDT ~ 

Nieuwe leden; 

Marianne van Bakel, Delftlaan 23 
Jolanda van de Bosch, Mr. Cornelisstraat 82 
Jacqueline Blom, Romeinenstraat 57 
Ella de Bruyn, Bloemveldlaan 41 
Astrid Coppens, Pieter Kiesstraat 52rd 
Conny Daatselaar, Praagplantsoen 138 
Yolanda Deventer, De Bazellaan 35'' 
Rita Eichhorn, Ooster Tuindorplaan 9 
Marian van de Maat, Roosveldstraat 9 
Ineke Pijnaker, Vondelweg 466 
Edith Visser, Wouwerrnanstraat 72 
Anneke-Vlottes-Jonker, Brakenburgstraat 
Thea Warme rdam, Tsslsstraat 42 

28rd 

1.5.1950 
9.12,1961 
9.5.1960 
18.6.19L'l.8 
6. 2 .!·1960 
13.1!2.1954 

1 3 . 1 '.2 • 1 9 5 1 
î0.5.19~-7 
25.5.1955 
30.10.1959 
29.7.1941 
8.12.î 950 

Olga We lman, Pieter Kiesstraat 12 
Gea van Zijl --VerrneerenJ Nieuwekerkervrng 

23. 1 "194 2 
34, Lijnden. 

Bedankt als lid ; 

M.BuddinB, M. Verraeulen t M.v.Giffen, P.Stuurman, E.Mey, R.v.Opzee~~nd, 
G.Moerbeck, E,VerJ. ooy , S .Tollenaar, E .• Voogel, J.Feye, C.Koo\?. S, J.Duin-
v .~ Vo s·-", } v ·1-r1r+- 0 ren H' v ri Linden ·~~ 
Ad

. u. < • •• i::J::;; ~ ~ ., •. "_, t j u ·~. • , .LJ. • - • - • ~J1w_ 1:_\v .. 

re ~'<vl :i 2i 1-{"1-np.;; \.'\/, ,\ ~ ,,,::1 1 ·;· 

i~ar j ~-B~l~;;j~;:· -·~·![~üd~;rslotweg 108' , Haarlem A\' _Ja~,,:/1 ___ ./;J~.f' .. ·."'.'\-... ~1·.·,;'!>~'_IJ/'_.I 
T\ifsir~ i· ::i·" ;:' ·~·"1 ·1 a" IJ-' 1 ·1i 0 1'1 -BooJ_'n J_r aJ_ 28 Ha rl ' \ - · llc." . _,u ,_\..J:.1-Lê,"~ .. J.._ . . e.c... iJ S u a u _ ' a em. 

',· •l/)~ i / 
T' e ,.., -'- l- v y. n '"' r .) ·nn ·~ ("' t e ., 1 -: t a 0 ··~ 'j/(1 { \~ E.._0 \; L • . ~:=-':.:?..':::~~~.:L;::_·_;!:_-;:_-:':;~2°. Lih, /~<'~ __ "" ITTil 

M.A .Ineke-de Vos, Le endert Meeszstraat 90. Tel: 244134 
Secretaresse ~ L.v .d.Vosse, Gare nkokerska de 34, Haarlem. 
Penn:i_ngm " esse; 
Vifedstr.soc:;:-" ; 
Commis saris 

E.P.J. v.d.Eem, Paul Krugo~straat 49rd. Te l ~ 250989 
G " J· , van Voorst-'v.Egmond, Slauerhoffst:i:'2uat 5 ' 1 •• Te l : 266628 
I.D.Smits, Ramaerstraat 21. Tel: 287415. 

ComDiG sa~:-e ~:;se~ E, C. Z:î_l verberg-v. Rijn, Lorent zkade 206, Tel ~ 24 27 93 
Com~issa~esse: J , Mo0jen ~ Ted. van Berkho utstraat 130, Haarlem. 

He :L_~e_e__i_r~à.J gg A. _Y_?.D,__ __ fi_gt _ _lJ _qp~a t s_cpa p:. 
D_; • o_.-'r::q--i- ,-,--, Jn J~-'-f'+oli·1•1 " ..j...e aeschi'eden n t \n p t rmi ·~ · 1 -OT~n 1 maand 

_j_ • • -· ., ._1 L· ;;:;i '-' ·''·:.:._-::~=--." ~ " b , i 111e e e u o zeg e ,:, __ .J L· v ai 1:1 
bij onze sekretaresse: Mej. L.v.d.Vosse. 
Leden die in de loop v an het jaar bedRnken, zijn de bondsccntributie 
ve.n de KNAU ve:rschu ldigdo 

DE EERSTE PLICHT DER LIEFDE IS. LUISTERE~. 
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TRAININGS PROG RAJVIlIA 

Z on_~...fil-l_C2..r_f>en :_ bni ten training op het CIOS. 
Aanwezig zijn 9. 45 uur in de Beatrixschool aan het Houtmanpafr, vanwaár 
we gezamenlijk nam~ het CIOS vertrekken. Niemand gaat recht s treeks. 

Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp 
Ni.euweli_ngenploeg o .1. v. Hr. van Hoge zand 
Jeugd C/D o.l.v. Hans Vlottes en Lolke van Voorst. 

l1v~3clagavqnd ~ zaal training in de :Or. Huetschool, Prinsen Bolwerk. 
19 -- 20.30 uur: Nieuwelingenploeg) o.l.v . Gerard Kamp 
20.30 - 22 uur: We dstrijdploeg ) 

YFj_;jd_§!'..l?;§:Y.<2·_gcl: zaaltr~ining Antonius school, Zijlvest. 
17.-18 uur Pupillen J 
18 ·- 19 uur D--tjes ) Ool.v. Hans· Vlottes. 
19 20 0 i· ) - _ UUT v-LJeS . 

E~nmaal per 14 dagen s pecia le wedstrijdtra ining op vrijdagav ond in de 
Antor.iusschool o.l.v. Gerard Kamp . 

VAN DE PErrnINGMEESTER}:3SSE: 

De cont~ibutie bedraagt : Bond scontrj_butie bij inRchr~_jving: 

Pupillen ·c/m 10 ;jaa:~~ f 2, ----/:oà0,nd . 
Meisjes t/m î? j aar f 4,--/maand 
Studerenden f 4, - --/maand 
Dames v/a 18 j aa1~ f 5,50/maand 

-f 
J 

J 
..}c 

J 

3 '--.· 
6 
' --

9 ,,-:-
9 ' ---

en dient op de t raining of per giro t e worden voldaan , 
GironïlmEier :. 207689 t, n. v. Penningm . H. D. I\.. . V .. 11 ATl'IIO:OES n, Pau.l K~'.'ugerstraa t 
49rd; Haarlem, 

Tricot clubbroekje 
Embl eem 
Showshir-C 
Atmodestas ~NIHEK ) 
A voor op j o trainingspa.k 
All erl si so0Tt0n spikespunten: 

·, 

ATTEJl:J:IF~ HOU:O'r DI1'1S:DAGAVmm 26 JANUARI 1 9 71 VRIJ 
,TA.i\8.LIJKN'~ ALGENENE LEDENVERGAD:CRING . 

-.,·.· ~ --·---
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PERSONALIA 

Verloofd~ 
Dina Kamphuis en Gijs Schellingerhout hebben zich op 8 november jl. 
in stilte verloofd. Luitjes, we wensen jullie een fijne verlovingstijd 
toe; · 

Gevonden~ 
Op het CIOS een zwarte lakbeurs met huissleutel. Terug te bekor.1en bij 

Ria •. 

KERSTVAKANTIE~ 

Van woensdag 23 december tot en met 3 januari 1971 is er geen training. 

VAN DE FEESTCOMMISSIE~ 

9 Oktober jl.: Discobal in de Bavokelder. 
Veel kritiek is er geleverd op de feestavond in januari jl. Op 9 okto
ber werd er dan een disco-avond georganiseerd, waarvan wij hoopten, dat 
die een succes zou worden. ~nderdaad het was een geslaagde avond, maar 
waa r waren alle mensen, die zo'n kritiek hadden op de vorige feestavond? 
Het was een discóbal voor de atletes, maar die waren 9 oktober veruit 
in de minderheid .. wanneer dit het antwoord is op het vele werk c:at ver
zet wordt door d@ feestcommissie om een leuke avond te organiseren, dan 
is het geen wonder, als ze er het bijltje bij neerleggen. 



HIPPE HOEK 

Niemand de deur in. 
Een slotenmakor--vë'"rtel t ov et· een dàrrie dïe zeven sloten op haar deur had, 
maar er nog een bij liet maken .. omdat er. zo vaak bij haar werd inge
broken. Binnen een paar uur nadat het achtste slot was aangebracht, 
belde ze do slotenmaker op en vertelde, dat een inbreker het had 
open gekregen. De slotenmaker stelde haar uit gekheid voor om niet 
meer dan vier sloten om te draaien. Dan kon de inbreker niet binnen
kome·n, want als hij dnn begon zibu hij net zo veel sloten dicht-als 
openmaken. 
Een paar dagen later belde de da.no blij op~"Het helpt!" zei ze. Als 
ik thuis kom kan ik zien dat de inbreker is geweest, want de sloten 
die ik heb ·afgesloten ziJn open en de sloten die ik heb opengelaten, 
zijn afgesloten, Maar hij heeft geen enkele keer meer kans gezien 
om binnen te komen. 

Een nieuwe achterbumpersticker~ 
Niet zo dichtbij, liefje 
Mijn vrouw zit naast me. 

Uit "Het Beste". 

Een nicht van me heeft het moeilijk. Ze vertolde:"Mijn jongste dochter 
is woedend op me, omda.t ik nog niet wil, dat ze ~e-rCoèha draagt en 
de oudste omdat ik niet wil hebben, dat ze de háre weggooit. / , ' 

Twee ogen 
die de rni.jne 
met hun blik gevangen houde 
die mij betoveren, · 
die met mij spreken, 
zbnder woorden. 

Jouw lippen 
die de mijne beroeren, 
die mij betoveren 
die mij 
iets he erlijks vertellen, 

l ,, 
f;. 

zonder te spreken, ./ 
zonder woo~den. ,(/' 

Jouw oren, 
die geluid 
proberen op te vangen, 
maar die niets horen, 
want ik verklaar je 
mijn liefde 
zonder woorden. 

(Andrea Regoor) 

! "' . 
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Omdat het buiten regende, rook het in het café naar natte jassen. Zo 
maakte het dan ook weinig uit, dat de man die aan de tapkast zat een 
plasje bier met zijn elleboog heen en weer veegde. 
Meestal blijf ik buiten, sprak hij, zonder erom gevraagd te zijn. 
Dan zul je zeggen, en da's een goeie vraag, waarom zit ie dan nou 
binnen? Vooral als je aanneemt dat ik knap nat geregabend ben. Hij 
wachtte even, om met een stille wenk aan de kastelein, die tegen de 
spoelbak leunde, omdat hij anders de flessen achter zich licht zou 
omstoten, de glazen te laten bijvullen. 
Nou ben ik achtenzeuventig en nog knap aan de maat al zeg ik het zelf •• 
Hij proefde voorzichtig, alsof hij voor de eerste maal een genever 
tot zich nam. 
Ik heb een best kosthuis, mijn hospita een schat van een wijffie, maar 
ach, je wil d'r wel 'ns uit. En wat doe je dan als je ouderdomsrente 
je naar de kroeg brengt? Want zo gaat 't toch maar. De eerste week 
bedoel ik, zodra je van 't postkantoor komt •••• 

Tiener tegen haar moeder: 
Tieners vertegenwoordigen een enorme koopkracht, maar met dat zakgeld, 
dat je mij geeft, rem je bepaald de nationale economie af. 

Seknetaresse tegen collega: 
Ik ben wel blij, dat mini uit de mode is. Mijn baas schrijft nu veel 
kortere brieven. 

~ 

' ,,]~~ veel gevra~~de spreker gaf het geheim van 
~'..iiJn succes priJs: 
:i(~Ophouden met praten vlak voordat het publiek 
Jphoudt met luisteren". 

Ik~een vriend van me, een Cubaan, die in Amerika was komen wonen, 
lang niet gezien. Weet je, dat ik Amerikaans staatsburger ben gewor
den! Ik feliciteerde hem en toen ging trots verder: Eerst was ik een 
Cubaan die slecht Engels sprak. Nu ben ik plotseling een Araerikaan 
die goed Spaans spreekt. 

-

Als je één week niet traint, ga je een week 
achteruit, dus scheelt het twee weken. 

Voor de 30+sers: Als je een training overslaat, 
ga je drie weken achteruit. 

.,. ____ __ 
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VAN HET WEDSTRIJDFRONT 
Vijf beste prestaties 1970 samengesteld door T.v.Voorst 

100 m. horden DamesfA-junioren Vers pringen 
Loes Visser 15.2 sec. A Dina Kamphuis 
Gebke Visser 16.4 B Loes Visser 
Fokje Walma 18.1 Gusta Meerbeek 
Andrea Regoor 19.- A Baltien v.d.Ree 

100 m. 
Loes Visser 
Dina Kamphuis 
Wil v.Heiningen 
Andrea Regoor 
Gusta r:Ioerbeek 

200 m. 
Loes Viss e1" 
Dina Kamphuis 
Vlil v .Heiningen 
Andrea Regoor 
Baltien v.d.Ree 

400 m. ---r--'-J os e Voorrim 
Baltion v.d.Ree 
Anneke Wenselaar 
Irene Vod.G-oot 
Roelie Wijnoogst 

800 El . 
Roeli~ Wijnoogst 
José Voorma 
Anneke Wenselaar 
Irene v.d.Goot 
Baltien v.d.Ree 

1500 m. 

12.4 sec. A 
12.5 
12.6 
13.- A 
13.2 

26.2 sec . .ll.. 

26.4 
26.6 
27.9 A 
28.8 

61 .8 sec. A 
64,6 
64.7 
64.8 
65.5 A 

2.23.1 sec. A 
2.27.1 A 
2.30.5 
2.33.2 
2.37.2 

Roeli~~ij.noogst ~ 5.05.6 sec. A 

B...;;JUNIOREN 
80 m. horden 
Gebke Visser 
An~ja Smits 
Joa n Keyser 

100 m. 
Joan Keyser 
Donny Post 
Gebke Visser 
Anja Smits 
Liesbeth Stoute 

800 m. 
Margreet v.Nord en 
Ilona r1a tzen 
Anneke Wassenberg 

12.8 sec. 
12.7 
13 ."8 

12.4 sec. 
12. 4 
12.6 
12.8 
14.-

2.34.5 sec. 
2.36.8 
3.04.8 

--8-

Betty Gieles 

Hoogspringel'.l.!. 
Iris Verwey 
Baltien v.d.Ree 
Fokje Walma 
Loes Visser 
Jos Moojen 

Kogelstoten 4 kg. 
Anja Smits 
Jos Moojen 
Marjan v.d.Meulen 
Coby Veldt 
Marjan Luesken 

Discuswerpen 
Jos .JVloojen 
Coby Veldt 
Truus van Voorst 
Marjan v.d.Meulen 
Iris Verwey 

_Speerwerpen 
Jo s: :Noojen 
Marjan Luesken 
Iris Verwey 
Baltien v.d.Ree 
Tilly Rijbroek 

Vers pringen 
Gebke Visser 
Donny Post 
An j a Smits 
Joa n Keyser 
Margreet v.Norden 

Hoogspringen 
Joa n Keyser 
Anja Smits 

· Gebke Vis s er 
Ilona Matzen 
Liesbeth Stoute 

5.69 m. 
5.39 
4.98 
4.86 
4.51 

A 

1.55 m. A 
1.55 
1.45 
1.45 A 
1. 40 A 

10.27 m. B 
19.08 A 
10.01 
9.75 
9.22 A 

37.80 m. A 
32.44 
30.56 
25.82 
25.72 A 

42.57 m. A 
33.44 A 
29.26 A 
28.40 
27.80 A 

5 . 29 m. 
5.28 
5. 11 
4 . 75 
4. 10 

1 . 50 m. 
1 • L, 5 
1.35 
1. 35 
1.30 



Kogelstoten 3 kg. 
Anja Smits 
Joan Keyser 
Danny Post 
Gebke Visser 
Marie Handgraa f 

Discuswe~ 
Anja Smits 
Marie Handgraaf 
Joan Keyser 
Gebke Visser 

Speer1:'.'erpen 
Anja Smits · 
Gebke Visser 
Liesbeth Stmute 
Joan Keyser 
Marie Handgraa f 

C-JUNIOREN 
b01:1. horëfo n · · 
Annemieke B oum8: 
Pi /J. Ke ys er 
Alice Munsterman 
Els Slocif · 
Annemieke Bouma 
Kr i a n n e v • Do o :r ri 

Verspr ingen 

11.90 m. 
$.80 
8.55 
$.65 
7. 93 ' 

32.58 m. 
21.05 
17. 10 
21. 90 ' 

34.98 m. 
24.39 
18.78 
15.32 
14. 86 

10 •. 2 sec. 
10. 4 
10 . 9 
11. -
11,. 1 
11. 1 

Janet GÖrtcrnmker 4. 84 m. 
El s Sloof 4,.62 
Alice Munst e rm~n 4 .45 
Kathlee n Verzijlenberg4. 41 
Annemi eke Bom11a 4_. 28 
Kri a nne v. Doo.rn 4. 2_8 

Hoogs pri ng en 

., 
" 

Annemi e1.Eë- -:i3 ouma 1 . 60 m. ! ! ! 
Jan et Gort emki er 1 . j5 
Petri v.d. Eem 1.30 
Kathl ee n Ver zij1enb erg1.35 
Patric ü:i. do Cleir 1. 30 
Cla udia Regoor 1.30 
Ma rianne v.d.Linden 1 .• 30 

Kog e 1s1_q_te.l:.'l..J ~ jr_g~-
A n n e mie k e lfouma 
Alice Munsterman 
Ans Handgr aaf 
Marianne v.d.tinden 
Els Sloof 

11.27 m. 
9. 84 
7.59 
7.47 
7·. 28 

-9".7 

60Ó m. 
Petri v.d.Eem 
Claudia Regoor 
Pa tricia de Cleir 
Albertine Hin 
Kathleen Verzijlenb. 

Discuswerpen 
Annemieke Bouma 
Alice Munsterman 
Marianne V.d.Linden 
Ans Handgraa f 
Marjolein v.d.Broe~ 

D-JUNIOREN 
60 m. 
Marjan de Koning 
Marja Bolwijn 
Yvonne v.d.Linden 
Irene Kruyver 
Els: Muis 

600 m. 
Els Muis 
Marjan de Koning 
Reini de Cleir 
Marj a Bolwijn 

Jers pring_en 
Yvmnne v.d.Linden 
Irene Kruyver 
Marja Bolwijn 
Marj a n de Koning 
Inge v.d.Eshof 

Hoogspringe_g 
Yvonne v.d.Linden 
Dorien Ansems 
Marj a n de Koning 
Marj a Bolwijn 
Irene Kruyver 
Els Muis 

Kogelstoten 2 ~ 
Dorien Ansems 
Yvonne v.d.Linden 
Marj an de Koning 
Marja Bolwijn 
Irane Kruyver 

1.47.~ sec. 
1.48.5 
1 .49.4 
1.56.6 
2.08.06 

29.06 m. 
19.25 
23.84 
17.80 
13. 15 

9. '."'" sec.__ . 
9 . 1 
9. 1 
9.2 
9.2 

1.59.9 sec. 
2.06.7 
2.08.-
2.09.1' 

3.72 m. 
3 .96 ' 
3.46 
3.42 
3.32 

1. 30 m. 
1. 20 
1 • 20 
1.15 
1.10 
1 • 10 

8 . 63 
7.90 
7.85 
7. 81 
6. 16 



Dames 
100 m. horden 
100 m. 
200 m. 
400 m. 
800 m. 
Hoogspringen· 

Verspringen 
Discuswerpen 
Speerwerpen 
Kogelstoten 
4 x 1ÜÜ'lll• 
1500 m. 
Vijfkamp 

A-JVIEISJES 
1oo · m. horden 
100 m. 
200 m. 
400 m. 
800 m. 
Verspringen 
Hoogspringen 
Discuswerpen 
Speerwerpen 
Kogelstoten 
Vijfkamp 
4 x 100 me 

B-MEISJES 
80 m. 
100 m. 

80 m. horden 
Hoogspringen 
Verspringen 
Discuswerpen 
Speerwerpen 
Kogelstoten 3 kg. 
Kogelstoten 4 kg. 
800 m. 

C-MEISJES 
80 m. 

600 m. 
Hoogspringen 
Verspringen 
Discuswerpen 
Speerwerpen 
Kogelstoten 3 kg. 
60 m. horden 
4 x 80 m. 

CLU:SRECORDS 

Loes Visser 15 .• 2 seç. 
Miekè Sterk 11.6 sec. 
Mieke Sterk 23.6 sec. 
Mieke Sterk 55.- sec. 
Roelie Wijnoogst 2.23.1 sec. 
Ellen Joacim 1.60 m. 
Annemieke Bouma 1;60 b . 
Ellen Ort 6. 20 m, 
Jos Moojen 37.80 m. 
Greet Versterre 49.58 m. 
Marianne den Ouden11.50 m. 

48.2 sec. 
Roelie Wijnoogst 5.05.6 sec. 
Mieke Sterk 4506 pot. 

Loes Visser 
Mieke Sterk 
Loes Visser 
José Voorma 
Roelie Wijnoogst 
Loes Visser 
Iris Verwey 
Jos Moojen 
Jos Moojen 

. Jos Moojen 
Loes Visser 

15.2 sec. 
12.- sec. 
26.2 sec. 
61.8 sec. 
2.23.1 sec. 
5 . • 58 m" 
1.55 m. 
37.80 m. 
42.57 m . 
10.08 m. 
3891 pnt. 
48 .3 sec. 

Jos van Duffe len 9.9 sec. 
Danny Post 12. 4 sec. 
Joan Keyser 12. 4 sec. 
Gebke Visser 12.5 sec. 
Joan _Keyser 1 .50 m • . 
Loes Visser 5 . 54 m. 
Anja Smits 32.58 m. 
Anja Smits 34 .98 m. 
Anja Smits 11 .90 m. 
Anja Smits 10.27 m. 
Margreet v. Norden2 . 34.5 sec. 

Joan Keyser 
Danny Post 
Cla udia Re r:oor 
Annemi eke î3o m;ia 
Lotty Plugboer 
Annemieke Bouma 
Anja Smits 
Annemieke Bouma 
Annemieke Bouma 

-10-

10.3 sec. 
10.3 sec. 
1 .4 7.-sec . 
1.60 m • . 
5.-16 m. 
29.06 m. 
30.82 m. 
11 . 27 m. 
10.2 sec. 
42.6 sec. 

23. s. 7o~cfroningen 
23.5.68-Amsterdam 
23.5.68-Amsterdam 
13.8.67-Rotterdarn 
28.6.70-Den Haag 
14.6.64 Munster B 
27.9.70-Arnhem 
29.9.63 Beverwijk 
30.8.70 Haarlem 
16.7.66 Dresdon 
12.9.65 Rotterdam 
13.9.64 Rotterdam 
18.5.70 Amsterdam 
2/3.9.67 Luik 

23.8.70 
23.8.64 
21.6.70 
3.5.70 
28 .6.70 
15.5.69 
16.5.70 
30. 8 .70 
21.6.70 
10.5.70 
23.8.70 
6.9.70 

Groningen 
Beverwijk 
Lisse 
Rotterdam 
Den Haag 
Amsterdam 
Den Haag 
Haarlem 
Rotterdaril 
Haarlem 
Groningen 
Uden 

27.8.61 Amsterdam 
14 .6.70 Amsterdam 
30.8.70 Haarlem 
21.9.69 
30.8.70 Haarlem 
9.6.68 Dordrecht 
27.6.70 Den Haag 
7.5.70 Heiloo 
9.8.70 Leeuwarden 
20.9.70 Haarlem 
10.5.70 Haarlem. 

7.6.69 
9.6.68 Zaandam 

31.5.69 Beverwijk 
27.9.70 Arnhem 
1.9.57 Haarlem 
15.8.70 Haarlem 
30.8.69 Haarlem 
20.6.70 Haarlem 
6.9.70 Amsterdam 
9.5.70 Haarlem 



D-MEISJES 
60 m. 
Verspringen 
Hoog:::ipringen 
Ko·gelstot en -2 
600 m. 
4 x 60 m. 

Dames 
50 m. ho-rden: 
60 m. horden 
60 m. 

400 m. 
800 m.: 
Vers1J±"irrgen 
Ho_ogspringen 
Kogelstoten 4 

A-MEISJES 
50 m. horden 
60 r:i . horden 
60 m. 
800 m. 
Hoogspringen 
Koge lstoten 
Vers pringen 

B-MEISJES 
50 m. horden 
60 m. horden 
60 m. 

600 m. 
Verspringen 
Hoogspringen 
Kogelst. 3 kg . 

C-MEI SJES 
50 m. 
600 rn . 
Hoogspringen 
Verspringen 
Kogelst. 2 kg. 

D-MEI S-JES 
50 m.~ 

Hoogspringen 
Verspringen 
Kogelstoten 

Loes Visser 
Loes Visse1,; 
Annemieke Bouma 

kg.P.Miljon 
Els .Muis 

8.3 sec. 
4. 69 m. · 
1.35 · m. 
10 . .40 m. 
1.59.9 sec 
34.l sec._ 

INDOOR-CLUBRECORDS 

D .-Kamphuis 9. 1 sec. 
L.Visser 9.B_sec. 
D.Kamphuis 8.2 sec. 
L.Visser 8.2 sec. 
J.Voorma 1.05.8 sec. ·-n-:vHJnoogst _____ -- ----2, . 29: s s ec-. 

9.5.64 Amsterdam 
30.5.64 B2verwijk 
20.10.68 Haa rlem 
27 .. 8.61 Haarlem 
29. 8. 7,0 Amsterdam 
17;7.65 Beverwijk. 

Amsterdam 

!! 

lî 

L.Visser 5 ;;}1 - m-~ - - --- ·-- - -

8.2.70 
22.3.70 
22.3.70 
22.3.70 
22.3.70 
22.3.70 
2-2 -~3 -~- 70-

H 

" 
- --- 11 

M.Mull~r 1.55 m. 
kgJ .Mo-o.j.en 10.08 m. 

L.Visser 
L.Visser 
L.Vis.ser 
J.Voorma 
I .Verwey 
J :Mó--ÜJ en ·- · 
L.Visser 

G.Visser 
G.Visser 
D.Post 
J.Keyser 
I.Matzen 
D.Post 
A.Sniits 
A. Smits 

P . Keyser 
C.Regoor 
A.Bouma 
J.Gort ernaker 
A.Boun1a 

M.Bolwijn 
M.de Koning 
Y.v.d"Linden 
H.Lips 
J. Bosman 

7. 8 sec. 
9 .. 4 se c. 
8.1 sec. 
2.28.2 sec. 
1 ,~5_0 _m~ _ 

· 10.13 m. 
5 .• 28 m. 

7.9 sec . 
9"2 sec. 

7 !_9_ sec. 

1.50. 4 se c. 
5.32 m. 
1 • 35 m. 
11 • - m. 

7.1 sec . 
--1.54.- sec. 
1. 45 m. 
4 . 29 m. 
11.67 :rri. 

7.8 sec . 

1 • 20 m. 
3 . 56 m. 
7. 06 El . 

- .11._-

7. 2. 70 
22.3.70 

!! 

11.1.70 Amsterdam 
7.3.70 Groningen 

15.3.70 Amsterdam 
7. 3. 70 Gr_oningen 

___ ____ 15 .3_. _ _7Q _Amsterdam 
· 15. 3. 70 Amsterdam· 

7. 3. 70 Groningen· 

15.3.70 Amsterdarn-
7.3.70 Groninge~ 

7.3.70 Groningen 

7.2.70 Amsterdam 
7 .3.70 Groningen 

11 .1.70 Amsterdam 
7.3.70 Groningen 

7.3.70 
7.3.70 
7 •. 3 . 70--

14 . 2 .70 
14 . 2 . 70 

17 .1.70 

14. 2 .70 
Î 7. 1 • 70 
17.1.70 

Amsterdam 

ll 

il 

Ams terdmî1 
11 

Il 

il 



STRANDLOPEN 

Het winterseizoen is al weer 2 maanden oud. Er gaat geen weekend voor
bij, of er worden overal langs ,onze .kust strandlopen georganiseerd. 
Deze presta tielopen zijn de laatste .paar jaar erg populair geworden. 
Vooral nu de trim-en trotgroepen als paddestoelen uit de grond komen 
zien we een toenemende belangstelling voor deze altijd weer reuze 
gezellige evenementen. Iedereen kan meedoen, want het zijn prestatie
tochten (geen wedstrijden). Vaak behoeft men de te lopen afst and niet 
eens binnen een bepaalde tijd af te -leggen. Ik zou iedereen willen 
aanraden~ doe ook eens mee, al is het alleen maar vanwege de geweldige 
sfeer die er heerst. 

. .. . . ·--~·~-· ~~ • '• .. 

Baltien v.d.Ree. 

UITSLi1GEN PUPILLEl'JlJEDSTRIJD 5 september 1970. 

Meisjes Pupillen A .. 60 m. koge.lstot en hoogspringen Totaa·l 

6 E.Handgraaf 
8 M.v.d.Meer Mohr 

11 A.Post 
12 M.Hofstra 
1 3 W. Verm;_nt 
18 I.Rol 
24 A.d e Vries 

10.7 
10. 1 
10.3 
10.8 
11 • 1 
10.2 
10.5 

sec. 6'.40 
5 .15 
-5 .44 
5.57 
5.28 
4 .1 4 
3.56 

r:i. .. 1. 05 m. 1497 pnt. 
1. -- 1356 
0.90 1303 
0.95 1302 
1 • -- 1282 
0.90 1189 
0.70 960 

40 m. versp'ringen bal werpen Totaal Meisjes Pup~_l_l_e_n~B~~~--=-,,,----~~..-.._,.....,.--~~--~~----~~---: 
3 M.Spaans 

10 K.Schoth 
11 S.Beek 
15 I.Smit 
16 H. Prosé 
22 M.Zijta 

7.2 sec·. 3' •. 11 m. · 26 m. 1302 
7.6 2.75 16 m. 930 
8.4 2.51 1 9 m. 853 
7.7 2.56 13 778 
8. 1 2.72 11 741 
8.5 2 .48 10 611 

--,.---
KIJKEN JULLI:C NA EEN WEDSTRIJD OF TRAINING GOED 
RONil OF JE NIETS HEBT VERGETEN . WIJ' KUNNEN ECHT 
GEEN SPULLEN :MEE NAAR HUIS NErIBN . ' 

HET BESTUUR. 

Vervolg v a n pag . 15 

pnt. 

Zodr c: c1 c . l::.---. l cl"JJ1cr · c1cfiniti of io zo., l i n :é-n ckr v ol: ~ erid-e club1Jl :-'.c1en eon 
voorlo~ig overzicht ·worde n gegev en van wat :ur all eoaál va lt to bo lo~an 
in 1971. Achter de schernen wordt ~r-d. gewerkt oD a lles zo aantrekkelijk 
nogelijk t e naken. Laten we hopen, dat degene n, die he t m~ngaat net 0 0 
hard tra i nen on de konende naanden zowel persoonlijk als in clubverba nd 
een goed figuur te slaan. 

I • D • Srii t s • 

- 12-



Dat .••.. 
Dat .• , .. 
Dat ...•. 
Dat" o " Il • 

Da,t , .. <) "' o 

Dat ....• 

Dat" .o " ~ o 

Dat"."" ~ 
Da -c •. ) o ~ ~ 

Dat" , ..• 
Dat. ,, ... 
Dat,, ••.. 
Dat s • " • " 

ER WORDT GEFLUISTERD: 

Er op 23 oktober werd gekiend door de C/] jeugd. 
het · een heel gezellige avond was. 
er vele prijzen te winnen waren. 
Marjolijn Ineke de hoofdprijs in de verloting won, nl. een 
popj als Atmodes geklee~ compleet met tas en spikeszakje. 
Baltien deze prijs had gemaakt. 
de feestcommissie een aJiiaus verdiende voor de organisa tie. 

op 27 november een gezellige avond gehouden werd voor de pu~ 
pillen en de 1e ja8 rs D-meisjes. 
Zwarte Piet in hoogst e i gen persoon het feest opluisterde. 
Piet maar niet uitgelachen kwam over de naam Lolke. 
Iedereen ·eén surprise moest meenemen en 
er door de meesten erg veel werk van is gemaakt. 
we op èen geslaagde avond kunnen terugzien. 
wij de fant as ie en naaldkunst van Mevr. Verzijlenberg zeer 
hebben bewonderd. 

Bij het. afsluiten van 1970 en aan het begin van 1971 z1Jn 
er een 0,anta1 punten die het overderiJ~2n _12_e~_~is t_J::~~::.f'_GJ-_,tt:i...:_ 

Voor de a tletes en atleten onder U was 1970 mogenlijk eeh goed en 
suksesvol jaa r en ongetwijfeld was dit sukses te danken aan eigen 
willen en kunnen, of liever gezegd mede te danken, want zonder een 
goede begeleidi6g begint me n weinig of liever gezegd eigenlijk niets. 
Helaas moest ook in 1970 menigeen het l aten afweten door een te ge
ringe inzet en werd een in het verschiet liggend sukses teniot ge
daan door een té speelse aanpak. Dit laatste lag beslist niet aan de 
inzet van de HH. trainers, ,want die hebben er alles 0,an gedaan wat ze 
konden, r:mar wanneer 11 men" niet wil 9 staat óók de trainer machteloos. 

Tot nu toe is de opko1~rnt van de 11 wedstrijdploegersn op de wintertrai
ningen nu niet bepa0,ld je dàt geweest en menigmaal werd reeds een zor
gelijke trek waargenomen op het gezicht vnn Gerard en Hans. De indoor
coDpetitie en ook de banncoopetitie vragen reeds nu aller aandacht 
en het verdient beslist aanbeveling dan ook reeds op dit moment er al
les aan te doen wat maar kan om de conditie op te voer~n 9 die nodig 
is voor de konende wedstrijden. 

Van bestuurszijde worden kosten noch moeite gespaard en waar iedereen 
heden t8n dage wel weet wat er te koop is, mag verwacht worden 9 dnt 
ook :Ledereen w0et dat slechts goede investeringen een aanvaa rdbare 
rente zullen opleveren. 

Zoals te doen gebruikelijk wordt een clubblad altijd volgeschreven 
voor en door atletes en atleten, waarbij eigenlijk maar wei nig of 
dikwijls zelfs géén aandacht wordt geschonken a a n de mensen, die 
we beslist niet mis sen kunnen~ de juryleden. Zonder dit korps ge
trom~en is het beslist onmogelijk iets te ondernemen en een woord 
van dank voo:c de verrichtte werkzaari1heden in 1970 is dan ook beslist 
op zijn plaats., 

-"'"13-



Wij hopen en ~er~achten~ dat deze mensen ook in 1971 beschi~baar zul
len zijn er: bJ_i j ven, 001\;. al is . ge opge leg.de _taak vaak een 0·1dankbare. 
Laten we hops~, dat ~et nare incident a ls gevolg van een volkouen on
deskundig 01)·t:ceden door eon Utrechtse scheidsrechter niet nL;er voor · 
za l komen en de Nat. Jury Commissie ons verschooht van een herbptreden 
van dergelijke ~igu~en. Ongetwijfeld zal 1971 ons een aa ntal cu~sUssen 
bieden.voor a.s. én wat aeer gevorderde jurymensen. Mogen wij reeds 
nu ~en beroep op U doen hiervan gebruik te maken? Ook v oor wedstrijd
atletec ia het beslist goed eens eén dergelijke cursus te volgen~ Al 
doende l eert mert en te pas komt het zeker. 

ïen slotte ee n woord van dank aancllen die 1970 voor Atmodes een · goed 
jaar deè, e ~1 z i ~ ~L 
Iedereen een v oorspoedig 1971 . 

Toen ~wam de i ndo or , 
In Oud ·--I\.mste rdar:i. 
1 t Su~ses was klein 

jYlo.ar we lj_epen W2..rrc1. 

I.TI.Smits" 



Ook persoonlijk valt er veel te vermelden 
Vooral de jeugd liet · zich ·danig · geldén; 
Elp menig nummer _ werd een . "Atmodin 11 kampioen 
En we hopen, fü1t ·ze het in "71·11 öolc zo doen. 

I.D.Sr;.iits. 

Ongetwijfeld is iedereen zo langzame rhand wel bekend met de jongste 
ontwikkelingen t.a.v. de opnieuw ontloken samenwerking der Haarlerrne 
atletiekverenigingen en Wanneer wij voor verdere niet te nemen hinder
nissen gespaard blijven 9 kunn en de atle tes en atleten he t a.s. zomer
seizoen op de baan een aantrekkelijk programma in 1'eigen huis 11 verwa ch
ten. Helaas kwàm de samenwerking te laat tot stand om nog iets te on
dernemen -óp het gebied ~an de crose-e~ indoorcompetitie, maar dit 
was dan ook een reden temeer om alle aandacht te schenken aan het ko
mende baanseizoen. Voor wat betreft de w.intermaanden is het. zo 1 dn,t 
wanneer U dit leest de crosscompetitie er al opzit en de 11 indoor 11 alle 
o.andacht vro.agt. De competitie is dit jasr alleen georgo.niseerd voor 
de CD~jeugd, de ouderen zullen h~t moeten hebben van persoonlijke wed
strijden en gezien de ter beschikking staande zaalruimte is dit mis
schien ook wel de beste oplossing. 
Het nog resterende 11 winter-prograrcma" ziet er als volgt uit~ 

JANUARI 

FEBRUARI 

MAART 

Zondag 10 Strándloop te Wijk aan Zee. 
Zondag 10 Indoorwedstrijden Senioren en AB-junioren -

Amsteidam (avond) 
Zaterdag 16 CD 1e Indoorcompetitie te Amsterdam. 

Indoorwedstrijden Pupillen te Amsterdam . Zat. 6 
Indoorwedstrijden Seniore n en AB jUnioren-A 'dam n 6 (cw.) 
Winterstrandloop te Wijk aan Zee Zo. 7 
Indoorwedstrijden CD~junioren - AiilsterdmD Zo. 7 
2e CJJ-competitie te Amsterdam Zat. 13 
Veldloopka11p. West · I te Heiloo Zo. 21 
Nationale Indoor CD-jun~ te Amsterdat1. Zat. 27 
Indoorwedstr. Sèn. en AB-jun. te A'dam Zat. 27 (av.) 
AAC-s trandloo p fe IJnuiden Zoo 28 

Ind6~~wodstr. Sen. en AB-jun. te Amst$rdam 
3e •qhdodrcompetitie CD-junioren te A'dam 
AVRO-cross te Hilversum 
Nat. Indoorwodstr. Senioren te ,.Amsterdam 
Nat. Indoorwedstr. ABC-junioren te A' dam 

Zo _. 7 
Zat. 13 
Zo. 14 
Zat. 20 
Zo. 21 . 

Hi er tussenin komt dan nog ergens het grote spektakel on wel de Na
tionale Indoorkampioenschappen, die waarschijnlijk te Rotterdam gehou
den worden en vermoedelijk op een weekend in februari. 

Voor het n.s . baanseizoen zijn een aantal dat a va stgesteld v oor wed
strijden in Haarlem, maar pas als de wedstrijdkalender def i nitief is, 
kunnen de juis te data bekend worden gemaakt. Getracht zal wor den te 
beginnen Llet do allen welbekende ntrainingspakken-wedstrijden 11 medio 
apri l 1971 en daarna is er voor elk wat wils tot en met se ptember, nog 
o.fgezien van de nodige 11 tussendoortjes 11 , zonls competitie, internation
ale dames-en herenwedstrijd en dan voora l niet te verget en de Haarlemse 
kampioenschappen op een a::rnto.l woensdagavonden in mei en juni o. . s. 
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30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30~ _3Ö~ 30+ 30+ 

ATTENTIE - ATTENTIE - ATTENTIE 

In verband net de feestdagen zullen de trainingen voor de daoes op 
1e kerstdag en nieuwjaarsdag niet doorgaan. J)e daces, die in deze 
ploegen trainen, oogen op de woensdagen 23 en 30 deceober van 9.30-
10.30 uur cf 10.30-11 .30 uur hun schade inhalen. 

Voor de heren kout de training op 2e kerstdag te vervallen. 

Tijdens de kerstvakantie zulleq wij wederoo trachten voor de daoes
training enige atletes van Atnodes '. te charteren, die Uw kinderen zul
len bezighouden, zodat U niet verstek behoeft te laten gaan. 

2 Januari - 15000.-loop heren. 
In plaats van de training zal er op 2 januari 1971 een onderlinge 
15000.-loop gehouden worden 9 die nanr wij hopen evenals net pasen ·een 
succes zal worden en waarbij een record aantal deelneoers aan zal 
meedoen. Er wordt in verschillende leeftijdgroepen gelopen en wel: 

t/n 30 jnar 
31 - 40 ja0,r 
41 jaar en ouder (eventueel nog te splitsen). 
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OfflClfll ClUBO AAN IR H.D.A.V. AJM ·H 
-·-----------~---·----

16e Jaargang no. 93 - verschijnt tweemaandelijks. Februari 1971 . · · 

Redactie-adres g 
en typewerkg 
L.v..d. Vasse 
Meer~Neg 50 9 

Bennebroek. 

::.;itencilwe:rkg 

J.Post 
Riouwstraat 29 9 

Haarlem. 

Tekeningeng 

P.Grootveld
Heems;rnrk. 

Verzendadr esg 

T.v.Voorst-
v .Egmond9 

Slauerhoff
s traa t 5'' 
Haarlem. 

VAN DE VOORZI'l'STt!jR ! 

In 1971 ZlJn we -al we er behoorlijk in de running. Indoorat
letiek is steeds meer in opmars en de mee ste van onze at
letes hebben de spikes op de indoorbaan beproefd 9 hetzij 
op de nieuwe tartanbaan, hetzij in de Oude RAI. Overi~eris 

met veel succes 9 zoals men elders in het klubblad kan lezen. 
Alleen Annemieke wil ik hier speciaal even noemen. Na de 
prachtige 1 .60 m. van Annemieke op Papendal 9 nu afgelopen 
zondag een daverende 1.65 m., hetgeen met het meisje Zijl~~

makers van de Keien (ook een 1e jaars B-meisje) een evenaring 
van het Nederlands indoorrekord betekent en uiteraard ook 
e~n klubrekord. Jos ook even een s peciale vermelding met 
haar twee achtereenvolgende verbe teririgen van het kogel~ 
rekord en n i et met centimeters maar met liefs t 1 .64 m. 

Onze jaarvergadering was zoals altijd weer een r i1_stige aan
gelegenheid. }!;j_gen1i jk jammer, dat zo weinig ste:ngerechtigde 
leden blijk geven van bel,q,ngsteJ.ling, als . het oÏn het bestuur
lijk en financieel beleid gaat. Eel :=i.,q,s R 0hi :·1nt ~at: <lo ·hO?nrl.<=>ns 

van deze tijd t e zijn, want overal h oort men dezelfd.e klacht-. 
Tot onze gro te spi j t verliet onze eminente .sekretaresse 
Lida na ca. 7 jaar - overigens in zeer goede gemoede - het 
Bestuur en maakte plaats voor Anneke Wenselaar. Ook vanaf 
deze plaats dank i k Lida nogmaals hartelijk voor a l le s wat 
ze vanaf haar B- meisjestijd voqr onze vereniging heeft ge
daan en Anneke heet ik van harte welkom als sekretaresse . 
Lida laat Ons echter niet z itten, want zi j heeft ons toege
zegd het typewerk v an het klubblad te blijven verz orgen . 

Iedereen was ervan overtuigd,, dat in d e z e tijd v0;.n s ~eeds 
stijgende kosten een kontributieverhoging niet kon ui tblij
ven . Deze voorgestelde verhog ing werd dan ook met algemene 
stemmen aangenomen. 

Voor de Uni e r aadsverkie z i .ng i s door ons de He e r Smits kandi
daat gesteld en wij hopen, dat hij een zet~l z a l halen, 
a angezien zijn aktivitei t e n visie op het algemeen be l eid 
zeer goed is. 
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Onze dames en meisjes, die zullen deelnemen aan de Nederlandse indoorkampioen
schappen in Rotterdam 9 wens ik heel veel succes en een fijne wedstrijd toe. 

Ria Ineke-de Vos. 

Nieuwe leden: 
Ellis Biesenbeek 
Elze v.Dieuwkerk 
Sandra Koelernij 

-----------------

HGT SEKRETARIAAT J.VJELDT: 

Joh.de Meesterstr. 25' 1 .10.59 
Klever parkweg 21 13.8 . 60 
Roo sve ldstraa t 7 24.4.60 

Jantine Moojen Ted .v.Berkhoutstr .130 13.4.58 

D 
D 
D 
c 

Paula Regenboog Prins Mauri tslaan 122 9 0 ' veen 10 . 7. 61 Pupil y;~~" 
Carla Vreeswijk Col termanstraat 4rd. 21. 7. 60 Il ~" ',,,, 

Bedankt: ~~~\ '\}\ 
------- 491f/ '\\ il 
M.v.d . lVleer Mohr 9 J .v.d. Berg 9 T.Schaper 9 J . Weg 9 O. Welman. "f/ flit::. \hp ' 

i~i1\;;\·Y . ·\~1 .• 
;, h ,· li 
M\ i~lf: Adreswijziging: 

J.G . C.Honkoop 9 -Kleine ·werf 14 9• Arnhem . 
E.Snellens 9 Kl e verparkweg 27~ . Haarlem . 

J\ . ~~ ~,,.~,;·-··/!~· ! ~ ' ,,: / 
··~l~~r ,. e"' ' ';l'h 

Be s tuurssamenstelling: ·~-. . -·-- ~~~·"_:_ /'.{\\\ 
Voorzitster Tulo.A.Ineke- dè Vos 9 Leendert Meeszstraat 90. Tel: 244134 n 1 

Sekretaresse A.Wenselaar 9 Prof, Eyk~anlaan 98 . Tel: 283162. 1 1 

Penningm. esse E.P,J.v.d.Eem9 Paul Krugerstraat 49r d. 'I'el: 250989 , 
Wedstr.sekr. G.J.v. Voorst-v.Egmond 9 Slauerhoffstraat 5''· Tel: 371119, 
Commissaris I.D.Smits 9 Ramaerstraat 21. Tel: 28 7415, 
Cornmissaresse H .C. Zilverberg-v.Rijn~ Lorentzkade 206 . Tel: 242 793. 
Commi ssar esse J.Moojen 9 Ted. v.Berkhoutstraat 130 9 Haarlem. 

Het beeindigen van het lidmaatschap: 
Dit dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van 1 maand bij onze 
sekre ta:!'.'e s se; Mej . A. We~1se laar. 
Leden 9 die in de loop van he t jaar bedanken 9 zijn de bondsèontributiè van de 
KNAU versc~uldigd . 

Jaarvergader i ng 1970 . 
In het zaaltje van d.e speeltuinverenigi ng "Nieuw Flora" werd op 27 januari jl. 
onze jaarvergadering gehouden. 
De voorzitster heette de vergadering van harte welkom en in haar openingswoord 
memoree1'de zij de •roornaamste punten van het afge lopen jaar. 

Nad.s, t de verschillende verslagen voorgelezen en goedgekeurd waren 9 was he t punt 
bes t uursverkiezi:1g aan de beurt . Lida v .d. Vos se trad af als sekretaresse en aange
ziE;m er g0e1-i togeDkac1idaten waren voorgesteld 9 ziet het :Bestuur er t hans. als boven
staand u i t. 

De contributie werd als volgt verhoogd: 
Pupillen FL 3 ~-- ~ Junioren FL 5 9-- en Senioren Fl. 6 9 50 per maand. 

De diverse kommissies Vierden als volgt samengesteld: 
Kaskommissi e: H. Wijkhuizen 9 L.v, d.Vo sse en Ivl. Vol~enga-Hessels. 

Technische kommissi e~ I . D.Smits 9 GoKamp en H. Vlottes . 
:Ballotage kormnissieg M.A. Ineke- de Vos 9 _~.=_Jansma en li!I . Vollenga- Hessels . 



De diverse bekers werden uitgereikt aan: 
Joan Keyser - "Atmodeszuil" voor h~ar trouw bezoek aan de trainingen. 
Dina Kamphuis - "Ineke-beker" voor de beste seniorenprestatie 9 nl. ha ar 5.69 m. 
bij het verspringen. 
Jos Moojen - "Prestatiebeker" voor de beste juniorenprestatie 9 nl. haa r 42.57 m. b~j 

het spe e rwerpen. 
Fam.Wassenberg - "])r.v.d.Hoeven-beker" voor degene 9 die het mee s te voor de ver
eniging heeft gedaan. 
Annemieke Bouma - de door Hans Vlott~s t e r beschikking gestelde beker voor de 
c/n jeugd9 voor h§l:ar prestaties en :ijaar houding tegenover haar klubgenoten. 

Na de rondvraag werd de vergadering om ca. 10.30 uur gesloten. 

VAN DE PENNINGTu1EESTERESSE: 

Op de laatste algemene ledenvergadering is het voorstel tot kontributieverhoging 
ingaande 1 februari 1971 met algemene stemmen aangenomen. 
De nieuwe kontributie . bedraagt: Bondskontributie bij inschrijving 
Pupillen (geb. 1961 of later) Fl. 3 9-/maand Fl. 6 9--

Junioren (geb. vanaf 1960 t/m 
17 jaar) 

Studerenden 
Dames v/a 18 jaar 

Fl. 
Fl. 
Fl. 

5 9 --/maand 
5 9--/maand 
6 9 50/maand 

Fl. 8 7 50 
Fl .13 9 59 
Fl.13 9 50. 

Kontributie gaarne per kwartaal op de training of per giro te voldoen" 
Gironummerg 207689 t.n.v. Penningm. H.D.A.V."Atmodes" 9 Paul Krugerstraat 49rd 9 

Haarlem. 

TRAININGSPROGRATuW.iA 

Wintertraining t/m maart g 

Zondagmorgen: buitentraining op het CIOS. Aanwezig ZlJn 9.45 uur in de Beatrix
school aan het Houtmanpad 9 vanwaar we gezamenlijk naar het CIOS vertrekken. Nie
mand gaat rechtstreeks. 

Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp 
Nieuwelingenploeg o.l.v. Hr. van Hogezand 
Jeugd Cj:D o.l.v. Hans Vlottes en Lolke v a n Voorst. 

Woensdagavond: zaaltraining in de Dr.Huetschool 9 Prinsen 
19 - 20.30 uun Nieuwelingenploeg) 1 Gerard Kamp" 
20.30-22 uurg Wedstrijdploeg ) 0 • .v. 

Vrijdagavond: zaaltraining Antoniusschoo l s Zijlvest. 
17 - 18 uur ~upillen ) 
18 19 uur D-meisjes) o.l.v. Hans Vlottes. 
19 - 20 uur C-meisjes ) 

Bij goed weer extra training voor de wedstrijdploeg 
sintelbaan in het Pim Mulier sportpark. 
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Zome.=~-G:ré~.:1_ -.:-~-~.l(~'.; . 
Met i ng2• :; i.~::·1 .:::_~~·j_ .-ii .:._,~: 2 april gaat de zomer-'~rafning op het Pim Mulier~portpark 
weer :5.'1. -~ 'ij ' J, . "-'- ~ jul1:Le ~n'o :ç a t t·"n.t 9 dri.-!'; ue d j_nsdagavond-training is verplaatst 
naar D:~?.I~~"=:: ':, ~-':.-, _'. :~~~ "~et wo::cdt dusg 

Ma "'DO a,<? " '70~~··') () 
'-' ........ "...L voor alle ploegen ---~-:....._;_::-__ :._'· -:. ' __ _:: __ ---! / 

Vri .i.Q.§52:.'.;~?-~::~) ( -. (1 l:..': 1_l~ o.rvoc·r a lle ploegeno _, ( tesamen met A.V. "Haarlem). 

Ja h~o~i ~s he~ben wee~ een jougdher~e:r.G ~esprokcn op 17 en 18 april en wel: 
"Ten :! cl·? Jc:. ,e.::: ~ 11 i n Sshoo:r.L. De cle o::) lnarne s taa-'~ n_pcn voor a lle junioren en s ::;nior e n 
( dus __ -·_;--éi.-r1 -~·- : ~-*o ~~ 3 ,-j ? ~1f") " 

In d.o è-...1i~:'- (~ë1 1)os:i:~<· ;:e omg"3vin;:s zal onze jaarlijkse onclcrlings cross gehouden 
v:o:r·d ,:;n; -· :. ~ - ri ~~- éLe ,:.7:::~1d 1-::::;cc;,nrli :j~~ NeGr op eer: g:-;; z2lligc "1'1"1i e r zal woTdE:n door-

IJe )-:0:1i:c;:1 ''.;c: -,1:::::.~ :FJ, ·iü 9·--·- bedi~agcn, oxKL. r oi;:;ko stC?n e J\.angez,i-en WlJ natuurlijk 
è.e ~,:).01· 0.c~ :· ~_-;:. c•:: r:,.?.nj 1.0 C.:' -v<. .. 1.1 re i zen ve:rkiezen 5 zoude:1 wj_j- h.at zeer op prij s c t el
lcn: ~ nd. ::.o ~~,_ .-"~; ,J'L'i·_, ~:-s ~'ffl'eiè. zouden z i j :î voer v ervoe r naar · en v an S-choo.:~·1 -l;e zor
gen" 1)p~;<' 78 -:ro,_.-~ J 0;0l.üY::::- c.a!l het vv2eke:c.d -,üj .Jos lvioojen efl 
bi_ J ê\_ ~êL lyic;J:': ;:; o 

All.ei :c .cde:;rri ~,~;;;::) 1/•=J:î"' 
("~-~ i ' 

I .:; 
1 

! 
i 
l 

\ 
\ 

\ 

)\ 
/ ' '1 I ' ( i. 
' \ ' 
' 
" \ ' '~ 

1 



OM AAN TE SCHAFFEN. 

Tri co t klubbroekje Flo 4, 50 
Embleem Flo 1 7 75 
Atmodestas (NIHEK) Fl. 24,-~ 
Showshirt Fl. 17~50 
A voor op je trainingspak Fle 9,25 
Allerlei soorten spikespunten: NIHEK. 

TRAilJINGSIJVEDSTRI JD - Gezamenlijke Haar lcmse vereinigingen op de sintel baan van 
het Pim Mulier spor tpark Op zondag 25 april a.s. 

60 m- .A. " 
Ä.Post ··-
I.Rol 
E.Handgraaf 
A.de Vries 
J:fl.Hofstra 

Bal werpen A 
A,Post 
W. Vermunt 
M.Hofstra 

Verspringen 
M. Spaans 
K.Schoth 
S.Beek 
HoProsée 
J.Hollander 

B 

,:VI~STE_ PUPILLENPRESTATIES" 1970 (die nu nog lid zijn) . 

1 o. -· sec . 
10.2 
10.4 
10.5 
'!0~8 

19 . ·- -m. 
18 •. -
16.--

3.70 m. 
2.94 
2.88 
2.7,2 
2.70 

Ver A - ...... -
M.Hofs t ra 
A.Post 
W.Verrrru.nt 
E,,.Handgra.af 
A.Koppens 

40 ~_! 
M. Spaans 
J.Eollander 
K.S.choth 
Y.Smit 
H.Prosée 

.!.3a~~~erpen B 
M. S::;:iaans 
S.Beek 
K.Schoth 
H.Prosée 
M.Zijta 

3.44 
3.43 
3.28 
3.08 
3 .03 

"1.-
7.5 
7"5 
7.5 
8.--

26.-
19~-
1 G,.-· 
11 .-· 
10 "--

m. 

sec. 

m. 

Hoog_!_ 
E.Handgraaf 1. 05 m. 
W. Ver.munt 1.--
M. Hof s tra ..Pr--m:::-==:::::--..... 
A.Post 
I.Rol 

In deze pres taties is niet de pupillenwedstrijd uit 
zien wi j deze niet in ons be'3i t hebben gekregen~ ' 

Ik heb ~1og nooit zo 1 n dool treffend dieet 
tijd. Ik kijk .naa~ de prijzen van de leve 
mG de ee tlust aL 

n vergaat 

Jo'1getja: La.ten wc voetballortjo gaan spe en. Jij bent de woord
voordGl' van <il spelers en ' ik vertegenwoordig l:r0t klubbestuur. 

(Uit "He t Beste"). 
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"HIPPE HOEK" 
f ,.JLN V~1 IJE JONGEN 
frre·t;- e::cus es aan s. Carmiggel t) 

Op e e n .zeke:c- moment dan t aal je er niet meer 
naar. J)e,n wj_::_ ~' e weer es f r i s se l u cht om aan j e 
j onge jaren er~ é.enken~ •••• J e gaat een park b innen, 
neem·c o :;_~ C'O:"- "'.,)ar k plaats . Je zi t er een "uur"tje . En 
dan ken;·~ e :;_· u:-:.· ·~gcrekend een andere s t euntrekker 
naast j e sit ~ c . 1 za i ken . Je neemt me toch niet 
kwalijk, da;~ i k d .3 dingen bij de naam noem, want 
zo is ; t to . ~h . '.j :"' ' t b egint t e r egenen, · zoa l s 
v oor e e n l:ur of wa-~" gel eden . Dan maar weer de 
k roeg i n , je sigare ceR':t "!Ilaar weer aangesproken . 
Want om te wacht •:m tót je wat a angeboden krijgt, 
ho ho, dan ben j e bij mij aan ' t v e r k e erde adre s . 
Vrije jongen, 2.lti jd ['e'!Tees t . Nu had de kaste l ein 
mi jn ve r zoek me t so.·epe l e pols de g l aasjes nè t g~l 
Nee m di e borre l noµ~ ze ~ hij, op de ke l kjes du id,nd 
met e e n vinger d.io w1n rtû..3 ': wist . "Di e borrel z i 
nou van j 0 aks l~pt fl ren , :m. é~:· he t is t egen me ·pripci~ 9 

dat heb ik je ne t ui t gnl0gm1" Je was me goddan}é ne 
voor, anders had il-: 1 m g, :~ ,not i"e wi jzen . Maar f oed , .... ____ , 
santje s daar ga ,je ", ~ 

Nou zit i k al .1onr ->e ::_1r akki~3eren wat ik zal ~a doen as 1 t weer droog is. 
Hi j uverzag iot 0vervo l l 0 c ~f6 me t omfloerste b l ik to t over de gordijnt jes me t 
de krj :".; {5en var. rook en l ekvm t e r " Het wordt hier godverdomme a l tijd weer droog. 
Re ge r o~:ee" dat heb i l:: vo or de o o~l og ook a l meegemaakt. Maar d oor straten 
lope ~'1. : '-'ia.ar 1 t net d.i·o og i n , da::Lr houd i k niet van. Ik denk, dat i k ma a r e ens 
na,::t.r he~ p0s t kc:mtoor vmndel. Je hebt 1 r n i et veel vertier? maar 't geeft eon 
mer.i.s a:fl e ~_dj_ ng·, ze r:; i k ma a r. En 1 t r egent er no oi1; ~ Hij k l om wat moeili jk van d e 
k rëlk, 1-: ::~,i opt e zi ~n 17i n t e r jas van onder to t boven di cht, l iep naar de deur onder 
he t rno ~r.p c>.len 7 an i e t s a 1s e on groet; · 
Va stJ jor..;":0 ·1s en vri j e jongen s hoeven ni e t zo met be l eefdheid te koop t e l open. 
Al s ! ~ ~G ~ont ~o~den ze toe~ we l nat. 

(Ove r genomen uit een d i enstblad ) . 

Gohoo:..U. 0:1 ,::;oz\on op en rond d .::i baan. , . e •• • o 

Lek..1core bor :r-e J. ~ 
Zit i ed o:':oon ge 7' e l1ig bij e l kaa r en wordt gevra a gd wat mel'!. wil drinke ,1~ co J. a ~ 

sina s o f i o t s anders en da n · a ntwoordt Donnie Post g "geef mij maar een brood je 
kac:. s '' . 

We è. str:i jd 3e n:J.'.r;en ::_ 
Annemi eke a~;or, ac:: .rt hG'~ Nederlands r ekord hoogspringen en moet <3en l'Gkordf orrnu ::.ier 
in"'rollen. wa a r op 0én der omst~nders zegt~ en nou moet j·e aan de s oxr;-C'o e f Antwoord 

, L ' 

Annemi eke ~ Laa i; da.n mac;.r zit -~en. 

,?i tti_g~~-~r:... 
Truu E" zie t een J.d abgeno t e een appel eten en vraagt, "mag ik ee!'l hap v a11 je 11 ? 
Resul t a a tg do é.:!_)p8lte zi tste r hoefde zel f s het klokhuis ni e t me e r vre g Ge gooien. 
Over oen g:c·ote mond. gespr oken • •• o o 
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Ar me a tle t e s : 
De s peaker in Den Bosch i n troduceerde een nieuw nummer door als volgt om te 
roepen: Nu gaan we ons k l aar maken voor 9 de horden kunnen blijven staan~ de 
600 m. mei sjes B. Moe t je ni et we t en hoe zo'n indoorbaan eruit ziet~····• 

LD.Smi ts. 
~.;,. 

\ "\ ,· 
/' '·l,\ "1} 

I n het rij~ ~a~ ~eMplànten en de bloemen, ~--- -~( '}----------~;) 
Waar de he l e dag insekten zoernen 9 "'( . _ ~~- ._ · :~.::/ 
Wordt er eens per jaar een wedstrijd gehouden 9 ---~/ ·~~~4~i,~ 
Ergens diep in Europa' s sparro'::'ouden. f 05~--- . ;,..,~ 
Op e~~ gr ot e open prnk komen a J. le bl oemen te samen, f /( i.:\··· • ?U~.··.·-. · ... 
Er zi JU dan ro zen, t ulpen en cyclamen. l :/ \..i"i-'Jl-~~~ ·~ JJ 

Zzi1j hga~~n~an, lt!:~jkei: _wiefhet sterk~ ste is 9 b -/.· ~~~Ji~ .. "--.. -,~·.\ ... f .-.--.' .. ·.,··· .·· ."<,j~ a et viool. J~ zi Jn o een narcis? · ·c; ;~~]'/?-- ...?o~ 
En dan maar gewicht heffen en touwtrekken, .--- ~---·-e::,. ;{',}'_~ \ -
Twee irissen tegen twee leeuwebekkcm. ,//-: · · _;" <-, :<"".'i \ 
Dm t ~~est duurt dan een d~g en ~~n nacht, /~• .// ·:~0::~-~/ \ 
Ter wiJl zon of maan er vriendell Jk boven l acht. ". _/.....-- f j fc.· . ,/ :\ \ 
En eindel ijk na ur en ploeteren, ( / " {!~·(/ ~~ \ 
Gaat ere~~ nare~~ staan toeteren. j,; ( .:: \\}.\-'''- ~~- \ 
De wedstri Jden zi Jn dan afgelopen, l: ! J \·~ ··1,,~\ \ "'~~ \ 
Het, sp,eerw·~rpen, kogelstoten ei: _hardlo~en. \l i .-·~; q ·:~ '"'.~;-:~ ~ 
En ae Kampioen staa t dan mot ziJn medaille daar, · I \ '\-"\' '1\\ . ~ 
Hij is de POWER-FLOWBR van he t jaar! ! ! ! / \h i \\~ 

j /• I"'~ 

(Ui t het Mendel-Vendel). / ,:,/ .1tv . , . '\"\~ 
~ ~ 

BEN IK NOU OOK ZO GEWEEST ??? 

DE EERSTE KLASSERS l open rond me t grote trommels vol brood on bekers melk, 
want ste l je voor, da t j e honger krijgt onder het eten. 
Ze hebben hun tas vol met boeken, voOr vanélaa·gj maar ook voor morgen, want 
als je nou een uur vrij hebt, is he t zonde om niets te doen, dan kan j e be ter 
huiswerk maken voor morgen. 
Me t bui t engym hebben de meisjes èn het rode shi rt èn de schooltrui èn het 
blauwe broekje èn he t blauwe rokje èn de wi tte sokjes cm de nop1;e1ischr:iorie11 aan, 
zodat ze eruit zien als leden van een bergbeklj mrnfèruclub . 
Ze zijn verlegen, bijna schuw, t egenover hogere klas s ern en lerar en . 
Vee l züm er uit als een geest 9 wegen hun groot tekort aan s laA.p 9 w.::111 t da t 
biologie-proefwer k voor over een paar weken moe t j e nu toch al kennen ??? 

Ho t is ieder jaar he tzelf de me t de e er s teklassers, maar toch vraag i k me af: 
ben ik nou ook zo geweost ??? 

(Overgenomen uit een s choolblad). 

OVER HET HIDVELIJK 

Toen ik het hui swerk van de kinderen nakeek, trof he t me dg,t een mej_s j e bi j de 
vraag: "Wat is een vrijgezel?" had i ngevuld: "En bijzonder golul:kig rn:u1. 11 · 

"Hoe kom je daar bij?" vroeg ik haar de volgende dag . 
"Mi jn vader heeft me bij mijn huiswerk geholpen, bekende zij. 

. -8- ( ) Uit "He t Be ste" • 



VAN HET WEDSTRIJDFRONT 

De eerste indoorwedstrijden zitten c~ro:p en als U dit lees t zi Jn misschien 'ook 
al de resultaten ~an de Nederlandse Atletiek Kampioenschappen op do indoorbaan 
bek end 9 maar dat komt dan we l in een volgend klubblad~ 

Het moet me he laas van het hart, dat do eerste wedstrijden een bijzonder sle cht 
verloop hadden in velerlei opzicht en men mag zich in hogere regionen t och wel 
eens good gaan afvragen hoe ho t nu in werkelijkheid mot bijv. ons jurycorps is 
gesteld. Je vraagt _je we l eens a f wa aromwe -nu eigenlijk een wedstrijdreglement 
hebben en waarom V'iiggers c.s. zich zo ui tslDven me t cursussen e .d. 9 als men 
er toch de vloer mee aanveegt. ' 

Do jeugd l igt me na.aan het hart en ook -eigenlijk vooral -de jeugd heeft recht 
op bekwame mensen, die de :prestaties möeüm beoordelen. Het terugzetten van de 
hoo~springlat is schering en inslag en bij he t opmeten van een vertesprong of 
kogelstoot rijzen do haren je vaak ten berge om dan maar niet eens te s preken 
van de starter, die zijn pistool vs:i_<?!~an.gs de startende a tle ten afschiet, zodat 
iedereen zijn neus lekker vol " frisse " lucht heeft aan het begin van de race. 
Het zijn allemaal van die kleine dingen die een domper zetten o:p i ets wat zonde r 
enige moeite beter kan en de indoor-atletiek is zeker een- lang en .beter leven 
beschoren , wanneer men ook aan deze din'gen eens aandacht wil schenken. La ten onze 
a tle t es zi ch door het bovenstaande vooral niet laten ontmoedigen en er de brui 
aan geven. Het i s echt er we l een r~den om oren ën ogen wijd open t e zetten tij:.:_ 
dons de wedstrijden en als je i ets zÜ<t wa t nie t door de beugel kan en mag~ ze t 
dan je coach of begeleider aan het werk en laat hem of haar maar dan ook alleen 
deze persoon protesteren. Bemoei je er ' zo'if vérder niet , Il1ee " 

"Atmodes" kan o:p twee geslaagde i ndoor-wedstrijde n t erugzien. Het is en blijft 
jammer, dat enkele prestat ies onder de maa t b leven door een gebrek aan konêlitie 
en dit is bepaa ld toch we l spijtig, als men wee t wat het kost om vier avonden 
per week hiervoor de gelegenheid te moeten scheppen. Gelukkig staat of valt 
niet alles met dozè indoorvredstri jden 1 maar het is wel een go0de g)'.'aadmeter 
voor wat er nog a llom<:ta l moet veranderen voor de a.s o competitie buiten. 

In Leiden eindigden J)onnie en Gebke bij . d.e làatste:. !Ues cü :p dé : 60~'..Jjt. in dezelfde 
tijd 9 8.1 . sec. O:P de 60 m. horden kwan1 Gebke opnieuw in de finale 9 di e zij 
beeindigde me t een tijd van 10 .1 sec . ( serie 9 o7). Het ver springe n bracht Gebke 
eert 4e plaats met 5.13 m. en Donnie een 6e me_t 5 . 09 m. Joan Keijser veroverde 
op de 60 m. B een knappe 2e :plaats in 8 .1 sec . Helaas moest Joan in ])en Bosch 
verstek l aten gaan. Vanwege het vroege aanvangsuur kon zij van school geen V:rij 
krijgen. Jammer Joan 9 we hebben je wel gemi st . Hoogtepunt van beide wedstrijden 
was onge t wijfeld het goede hoogspringen van Annemieke Bouma 9 met daar tussen
door nog een goede prestatie in de Groninger-veestal. In Leiden werd het 1. 50 m., 
in Groningen kwam zi j tot 1. 55 m. en Den Bosch l everde tenslotte een evenaring 
van het Nederlands indoorrekord op met 1. 65 m. J)eze prestaties zijn zeker 
een extra felicitatie waard en een bewijs wat serieuze training vermag. 
Anja werd in Leiden 2e op kogel me t 11. 26 m. en 2e op ver me t 5 .04 m. 
In ])en Bosch werd Anja 1e op ver met 4.90 m. en 1e op de 60 m. horden met 9 . 5 sec. 

Al met a l, wedstrijden op behoorlijk niveau qua prestaties, die e chter voor som
migen beslist veel beter moeten en ook kunnen. 

I.D . Smits . 

- 9-' 



~ ..... 
~ ,,---. ., \ ---, INJJOOffvVE])STRIJ]) LETJ)EN - ZATERDAUAVOND 2 JANUARI. 

\ c~-,'\ ::!J ~- . \ Ü "L -:;>- .:"- Loes was de enige A tmodin 9 die op deze avondwedstrijd 
'"--/\ ( 1 '\ _, . ._ van cracks mocht uitkomen (Dina was geblesseerd ). Op de 

r,~. · \~'::!/'~_J\ __ "- 60 m .• horde.n werd ze we liswaar. laa tste 7 doch ze liep 
(. \ e en ontspa nnen l'ace e n het onderling verschil van 2 t/m 

(·\ I_. /-T-·~- was zeer klein 9 dat_kah men o_ok aanélè uitsl~g zien" 
/ . \.. . \ J L ~Iv9,-e~e Sterk vms ook hier weer een klasse apar~c , 
\ ) ;' .. 1 l ~·•41 Mieke Sterk - ADA 8.3. sec9 · 

(--/ ... /,.,/,,..,-~(_7 (~~~\-1"_ --<3.z_ Greetje Hulst _sa0g _,_1.; t.t~4~ 9.-: 
. ~\ \ Henriëtte Vo oy s · 9.2 

.
\( _/l ~-:.__} ·c:S \ '\ 4 Mary vo d .Raadt· - Holland 9.3 

~( l\ 1 j .5 9.4 
-• \ , . r---...1 J } 6 _Loes Visser - Atmodes 9. 4 - verspringen 4e 

t. \ ':) / ! s. 26 m. j \;:_, .-- / ,/· 
~--- .". / _" - /--.::~~~-?è''"'\ . 

\. /\ I \ _,.)~ ' .\ 
ZON])AGMID])AG 3 . JANUARI 

---- ) . i (y --i ' / : • 1i /'J!"J ! 
•,f __ ,."""-, / / 1 ([',,-!-.,· 1 
j({ '. / . . , ! . . .' ) . ' 

____ j ÓdJ. · ~ (;~; /pp de~e dames B/C/D vvedstri jden kwam onze ploeg J_euk 

Nieuw k l uorekor d Jo s Mooje n koge lstoten. 

,.,) ·. . / . / ,, p oor ö.e dag . Irene won de 800 m. dames J3 in 2.28.1 s.ec 9 v 1.·---- -=-·-....1 b':_" __ ,......_ __ .. ".terwi jl Anneke Wens elaar me t haar goed e 2. 36. 5 in de 
. _ ,.....,--- ~-----;-.\ D--kl a s se de 4e plaats opeiste. De 60 m. 13 \verd 'voor 

,/ 
''-/ ----.""-< Wil een deTde 'plaats en een ove r winni ng op l,oes 9 d ie 

,../- --....\., \ Lj.e we r c1 in resp. 8 .3 ( 8 .1 s e r i .s ) - 8 . 4 (8.3_·. se:;.0 :j_ o ). 
! ... / \ ( ' ' . 

\ 
/ 1 ~--- """ \Jo s lie t zien 9 dat de centrale training op Papendal 

I - '--..._,/ \ I 
! /;:----........-.... 1 1• reeds vruchten afwerpt •. want haar 11. 42 m_. met de koge l 

\
1 I ! < '-.\ 1 

·._ (. 1 ,....... \ · . . \be -tekende ni è t a lleen een î e plaats, do ch ook een nieuv1 .. 
l \ ( \~) ))fv::-:::..:. ~-:.~\-. \ ~ndoor-klub~ekord 9 e en verbe ~erin&; van me t maa r lief s t · c; '-'.\ .. _,,-;;/ ·:/ /'~\ ) l \•. 13 m. · on uOVGns een promotie naar de B-klasse . 
'~_,/":·'-';< _ f;~ . . \~~~/ )_/ J\2 l tüm kvvam b jj de; ])- dame s t o t 9 .06 m. (3). Andr e a 

r \._.,r-:~::-~,..:.;;::'.~>);:. 'l,e gint er weer" eGn bee t je in t e · komen 9 ze verr aste vriend 
"--------· /"\ . -~ \ \ .on 'vi ~and d oor na e e n eerste plaats in haar serie rn.et 

! (\.- -\... i',, '---------j _ ·._" 8 ~ ~ s~o" i n de fi nale a l s tweede te e indi?e n r::o-C dezelf~e 
\ \_,___, ,! \ . .__."'-, · ,,. ""-\ t~J~:·. •al s r.0 ~:~ 1 '. n L 8 .1 s:c· '_Onze ve~~prin.gste r.s _kwamon 
\. · ,.__ · nie -r. zo goed uit de bus 9 Baltie n 5e bi J de C-dame s 

/ l "....... . , ·/::/.~. ) 4.53 m. en .W5.l van Hoininge n î 4e bi j d e ])- dame s L, . 10 m. 
1 ,-~~Tr::-%\~\ l- ::O? LL x 2QO m. dames was v an meet a f a a'J.1 a l e on o·r;·e r win-
~.~~. \~{ tî iJ )_i\ 1 n in.o- voor onze 9l oeg op Spado 9 want h e t kwarte t· Andr oa-

\i~"~(:)> J ~-::._·~~~;~/ i Il'e~o --- Wil en Loos maakte de goe de ti j'd v a n 1 • 52 , 5 s ec. 

~~- '"'~--,;;!/' ,-- ~ 
- - ... __ • -~~ i \ ' 

6 / \'\ -------· 
RIA! 

'---~----/1 ____) . . \ \ r ... ", Een TUSSENWERPSEL . is Gen vro ord d9-t een man tusso:n een 
1 1 \_} '\gesprek tusse n . t wee . v rouwen k an k:ri j gen,, 

1 11~-- \ . . 
\._;..:__/ F LURliTVERVUILING i s e en van die dingen wa a r i efü,:cesn 

/ l overyraa~ _en waar i e dereen ook ·wat aan doe t. Er2.an 
f ,---i ) mee do ,çn b i Jvçior b oeJ d , 

\ ( ") Î'--~/ 
\ _,. / 
'-. ..__.../ 

- î 0:-

( Ui t ;iHe t }les t e" ) , 



INDOORWEDSTRIJDEN OUDE RAI - AMS·rERDAM 6 FEBRUARI. 
~~~--~~~~--~~~~~ 

Weer_ nieuvi._ k_lubrekord kogelstoten Jos ;Moo jen 11. 72 m. 

Met een leuke ploeg wa ar tussen de diverse routeniers ook nieuwe wedstrijd
gezichten scholon 9 togen we naar he t gezellige Mokum 9m in de ongezellige Oude 
RAI onze krachten te beproeven. Aangezien dit verslagje op de valreep is gemaakt, · 
kunnen wij niet alle officiële uitslagen doorgeven, daar dez0 nog niet in ons · 
bezit zijn. Jos blies weer eens î n de bus en kogelde haar rekord omver en bracht 
hot op 11. 72 m. Proficiat Jos ! ! ! Die magische ·grens iJi? nu in eon paar weken tijd 
van de 11m. naar de 12 m. gegaan 9 h6 . Irene die op de 800 m. eerst moest lossen 
op no. 1 9 zette te l aat haar eindsprint in en kon daardoor de winnare s op 0.2 soc. 
benaderen. Tijd 2.37.2.Baltien liop constant naar 2.44.6 sec. 9 nadat ze eerst 
een t weede plaats had bemachtigd op het kogelstoten D m? t 9 .84 m., hetgeen een 
nLmw peTsoonlijk r ekord betekende. Bijna al l e stoten lagonboven do 9 . 50 m. 
Hanneke vd.Haterd liep de eerste officiële 800 m. ook niGt onverdienstelijk en 
finishte in 2.57.6 sec. Conny v.Daatselaar wachtto rri0t een witte toot van span- _ 
ning op het startschot van de 800 m. meisjes A. Ze bleef goed vasthouden , liep 
regelmatig en haar 2.59.- mag gezie~1 vvcrdon. Claudia 9 Albertien en Anneke liepen 
in he.t veld 890 m. meisjes B. Anneke had opdTacht gekregen niet de kop te nemen,. 
maar to blijven hangen. MaaT toen niemand kop wi lde nemen'9 Y}.am zij hem toch maar 9 

doch drukte he t t empo. Na 400 m. ging Claudia or goed vandoor en wist metruime 
voorsprong te winnen in de goede ti j d van 2.48.8 sec. Zeif was ze niet zo tevTeden, 
maaT houd er rekening mee , dat h~t ~en en a l bocht is en dat je baantijd vele se
konden lager zal liggen. Anneke liep 2.59 .6 9 terwijl Alberhon fris a l s e r:m hoen-
tjo in 3.05.6 binnenkwam. 
Andrea kwam9 zag on overwon op do 50 m. C in 7.- sec. Ze kTijgt weGr iets t eTug van 
die "knokstersmentali tei t " ., Alleen Tege l~1a tig trainen is voor jou ho t devies. 
Jos~ startte op de 50 m. D, WoTd 3o ~n . 7 . 4 sec . Toch zien we je liever op de 400m. 
Janet. word in de finàlo eveneens 3e bij de B-meis jes in de ze or goodo ti jcl v ari. 
7 .1 . seè. MarË!t1 werd 6e im 7 .5 (.soii o 7 .2) 9 Liesbe th 9 Kathleen en Kuny werden allen 
3e in hun serie. Een hee l stèl A tmocl:i.nncrn hci,dden inges chr even op het hoogspTingen . 
Janet werd op het hoogspringen 3e me-'; 1.35 - Li esbeth 1. 35 - Claudia 1.35 - Kathleen 
1. 30 - Lenny 9 Kuny en Marian allen î. 25 nh 

RIA. 

C/_D JEUGDCOMPE'l'ITIE î 6 JANUARI AllflSTERDAIJI. 

50 m. D 
A.PosJc 8.2 s oc . 
IoRol 8 .3 
TT ' üOOgspringen D 
E.Handgraaf 1 • 1 0 m. 
M. HoÏstra 0.90 

600 m. D 
M. Bolwi jrr' 2.16. - sec . 
I.KruivcT 2.18.3 

600 m. c. 
P. de Cl0ir 2.01 . 5 

Hoogspringen c 
M.Hofstra -: • 20 m. 
Y.v.d .Linden 1. 20 

De meisjes D s t aan op de 7e pl~ats 
4790 :rmt 9 evenals do C-meisjes mot 

me t 
6139 

Verspringen ]) 
I.Kruivor 
M.Hofstra 

Kogelstoten D 
I.v.Vastenhoven 
M. de V!i t 

som. c 
P.Koijsor 
A.Munsterman 

VerspTingen c 
A.Munsterman 
P .Kei jser 

Kogelstot'3n c 
D.Ansems 
M. de Koning 

pnt. 

-1 î-

3. 7 5 m. NPR en indo_orrekord 
3 .06 

5 . 59 m. 
5.38 

7 . 4 sec . 
7.6 

4. 24 m. 
4.15 

7 . 03 m. 
6 .11 



:DIS TRI CTS CROSS Co:;\a:FE'rl'I'IE 

Na Castricum en Hilversum was het voor ons oen koud kunstjo cm de beker voor se
n i oren in de wacht ·co slepen~ We waren nl" cle onige ploeg 9 die steeds vo l ledig, 
dviz. met tenminste 3 loopsters aan de start kwamen. 

Truus 13n R:i.2, dod.m1 de_ jougd 9 dio do_or Hanny \iüjkhuizen ,/'" __ ..........-..--...-~--..,,. _____ <°"' 
en d~ ~Ger 1i!af~SGnb?rg na~:i:: Rhen~n geb~acht zoude1:1 wo~R \ 
en Lieciy met ue d:c:Lo seniores uitgeleide. Aangezien,,,..a.e \ 
auto van Licdy do voriés'e keer Q_oor de inzittenden / \ 
áangeduwd moest woTd,en, merkte Ria lachm~d ~ogen { //!,) L! '--
'ITuus opg 11.straks zaKken ze or door. n ])ac; dit \ ft,..,.v- ', ; 
bewaar dhe :'.. d zou worden ; hadden ze echt niet kunnor\ -~~,,.. ------..,, /- "'-·< ~1,:;. "->, 
voorzien. Maar helaas in de buurt van BadhoGvedcrr:l (~·.:_:_, @ ~ 'v\ --- \ ---""' 

. '. . - i \. ( ' / . ('!->,- ' " ·:>·-:> 
wi l ~l,e hehtt_ ''fJJ_'dje 11 n:'..13t mobe:\ :rerdor ~; daar - CL~ ___ __,}_ '-- .; _/ -;: ___ ,/i-.. ,;;·;,·1 __ ~ .. >::-__ ./--~~--·_,..,_, __ '.~, 
wegenwac. cweq n L: o:p zJ_c:." _iet w2.c.1 ue:r: _en t\7e ~1 \ -J\_ ..- _ ..__ --~ ,:::::::, 
aanrae.dde zeer 18.~1gzaam naar huis te :bijden 5 ,;;-V,Q _ . . ---...-----.::::!~/ --·~\__/t.::n)':'~ "-.._ l 
de _ cross en de bekGr voor Bal tien.9 Tilly en Annei(o--. ___ ___::;./- · ) _ · j-~ >--(· Y'_j,( ,,. _,".::· 
al~ ee>n nog maar 0011 i~.lusie. Irene o:p cig:m golege E...; /-·-:::-----" :~~.:::o~-. ··._. · /" \,_:;-~J ê--- (._) -) 
hoidgegaan 9 WQerdo ZlCh goed, evene.ls OllZG J3--mCL3JGS 9/ ; __ _, __ ,_c. //--- -----:::;::?----'. r 
d i e als enige volledige p l oeg _ ~~n ~=:io _weclst:l'.'i j è,en · / r (;:"'---/!)___... '"" 
hebben deelgcmomnn en do ere:prlJS Hl ont-;;ancst ZéÛ rrtogen ,i C:,.. r 

- - - / 1 ;,.." >:: 
nGme11. / J. '·;:·___... .:x:-e-.~-~~--~ 

Onze ])-meisjes ziJn ondanks do belofte, ciat zo :..ngépast /zoy::,i.4n word.en (u.o ee r ste 
wedstrijd bij de G-moisjes meegelopen) toch niet in de 8tänd opgenomen~ T~iest 
was het éi.at Els Mu_:i_s die de oèrste vvodstri jd cloor het gecl:l'.'ç:,ng viel en :'Ic, l~ole _hor de 
over ~ich hee~ moèst laton gaan, zi ch zeer goed herstelde en in de ebrsfe gele~ 
deren eindigde 9 toch n:i,ot yoor een vaant jö in aanmerking kv'vam" -
I n Amsterdam was .het erg ~rnud 9 doch onze C/D :11ej_sjes h ·3oben :z.ict. dci,ar goec: ge
weerd. Fijn was_ do hulp van de Heer :Bohlijn 7 nie-:: a1leèn door zi.1n vc;r,;oc:'i doch·
ook a l s ploeglèider on _wij hopen nog eens op zijn l).uJ_:p te mogen l'ckene-;: '. c•rant 
het ging hem zeer göed af. - ' 

Algom~~E~klas~e~cmt.:_ (na aan de drie wedstrijden te hebbr:3n deelge~omcn) 

Dames: 4e Irene v.d . Goot -----
Meist~_s_~~- 4 Ma::.'grect van Nordcn - 5 LiosbGth StoutG 

Me i sjes 9_g ( 46 uoeineem-steTs)g- ·j 9 Podo Cle-ir 

Totaal klassc~cnt: 
Ma i sjee fü 1 Atmod8s Meisj8b C: (î4 ploegen) 7e Atmodes. 

R~Inekc. 

~ ~--------- ·--· 

-·---·----~ · · -

Acl':Li!1 ·.vc.s maar een mens, en d2.t ··rnrklaa:::-t alles" 
T-{j_ ,J VJ~ l_r'I (' die .:;i,ppel ni~t omcla t he-i; CGn a:ppel W~S 9 

illQal' alleon omdát. de_ appç_l verbocl_cn W&So Het '.'faS 

ee~ vc~ci ssing, hom de slang niet te ~erbiedon. 
Dan héi.::l ni j clie opgegeten.. 

J\.b.rk Twain" 

........ ..,..-"------." 

-- 'i 2---



]ezer dagen verscheen weer het bekende boek.je van Jo Meerman met daarin de beste 
Nederlandse atletiekprestaties in 1970 en aller tijden eri de namen van diver.se 
Atmodinnen komen op de ranglijsten herhaaldelijk voor. 

]ames 
100 m. horden: Loes Visser 13e plaats 15. 2 sec. (Jun. A) · 
Verspringem ]ina Kamphuis ~ 9e plaats 5. 69 m. 
Hoogspringen: Annemieke Bouma 10e plaats 1.60 m. (Jun. c)· 

Speerwerpen: 
4 x 100 m.: 

Meis;ies-A: 
100 m.: 

200 m.: 
400 m.: 
8óO m.: 
100 m. horden: 
Verspringen: 

Hoogspringen: 

Speerwerpen: 

Discuswerpen: 

Kogelstoten: 
Vijfkamp: 
4 x 100 m.: 

Baltien v.d.Ree 27e plaats 1.55 m. 
Iris Verweij 31e plaats 1.55 m. (Jun. 1l) 
~os Moojen 7e plaats 42.57 m. (Jun. A) 
Atmodes 5e plaats (Jun. A/B). 

]onnio Post 12e in 12.4 sec. (Jun. B 
Joan Keijser 14e in 12.5 sec. (Jun. B) 
Loes Visser 17e in 12.5 sec. 
Loes Visser 11e in 26.2 soc. 
Josó Voorma 17e in 61.8 SGCe 

Roelie Wijnoogst 20e in 2.23.1 sec. 
Loes Visser 3e in 15.2 sec. 
Loes Visser Be mot 5.39 m. 
Gebke Visser 13e mot 5.39 m. (Jun. B) 
Donnio Post 15e met 5.28 m. (Jun. B) 
Annemieke Bouma 3e met 1.60 m. (Jun. C) 
Iris Verweij ·150 mot 1.55 m. (Jun. B) 
Jos Moojen 3e met 42.57 m. 
Anja Smits 80 met 34.98 m. (Jun. B) 
Marian Luesken 12e met 33.44 m. 
Jos Moojen 9e met 34.92 m. 
Anja Smits 16e met 32.58 m. (Jun. B) 
Anja Srni ts 18e met 10.27 m. (Jun. B) 
Loes Visser 2o met 3891 pnt. 
Atmodes 18 met 48.3 sec. 

Dit waren de beste Nederlandse jaarprestatios in 1970. 

Bij de beste 25 Nederlandse atletes aller tijden vinden we voorts nog vermeld: 
Hoogspringen: Annemieke Bouma met 1.60 m. oen 24e plaats 
Speerwerpen : Jos Moojen mot 42.57 m. eon 150 plaats. 

Van harte gefeliciteerd, veel sukses voor nog betere prestaties. 

Jeugd: 

De Technische Commissie. 

KLASSE-INDELING 

geboren in 1953 .... 1954 A-meis je 
geboren in 1955 1956 J3-meis jo 
geboren in 1957 1958 C-meisje 
geboren in 1959 1960 D-moisje 
go boren in 1961 1962 Pupil 

Dame na aanrijding~ "Het is ziJn schuld, agent. Ik zat te 1ezen 
wat hij op zijn achterbumper had goplakt 11 -

-13-



Damos: B - A C - B l:' r. 
'J 

îOO 12.s-· 
~-~ ,,.-· w-~-· •• 

m. 12. 3 î3~4 

200 m. 25.6 26.8 28' 2 
400 m. 59.- 62.- 65 "" 
8ÇJO m. 2.16.- 2 r 27.- 2.35°-
1500 m. 4.45.-
100 m. horden 15.- 1 60.,.. ·17 •... 
200 m. horden 29.-
verspringen 5.40 5,îO l .. ,80 
hoogspringen 1.52 1 .. 45 Î , .J) 

speerwerpen 35.-- 3 'Î .-·.,- 2{ o-"-

discuswerpen 37.-- 33.-- 29 .. ---
kogelstoten 12.-- i 1 0 -·- ! 0 0 - - -'· 

vijfkamp 4000 

Deze promoties gelden alleen voor op de oam~. 9 dus ni2t ·.7 oor ds ~L:1cloor." 

BELANGRIJKE VJEDSTRIJDEN ONTHOUDEN 2 ER NU .Ä\LV.i\S~ OP BEKEN~N VO.QB.J2:!L~O:NIEEDI' ZOJViER. 

Q/D ;jeugclkompetitio: 13 maart 1971 - Amste:rë.a::n 
zaterdag 8 meig 1e C/D jeugdkompe titie 
za.terclag 22 mei : 2e c/D jeugclkompéti tie 
zaterdag 12 juni: 3e C/D jeugdkom:petitio 
zaterdag 28 augustus: 4e C/D jougdl~omrieti ti0 ·- Ji'jnal•:; :26 so::;; ·cc:"n DGl'. 

A/B kompetitios: 
zondag 23 mei - zondag 27 juni zondag î 9 sep"'cGrnbe:r FHJALB" 

Senioren kompetitie: 
-donderdag 20 r:1e i Heme lsvaartdag - zondag 29 augustu::i -- zondag 2Ó septorn1 ' r~r FINALE. 

Zaterdag 19 en z ondag 2n juni 1971: Nede~l ancl~c jougdkam]ioonschappena 
~

Za"üerdag 3 en zondag 4 juli î 971: Nedorlándss ·seniore:;i ka;-npioen;31)hapP'd''f'Z 
.h.~~\ /~ 

Indoorwedstrijden: '." ,../ ._\ ... / '-.......---..., 

;~0;;;~~: :::::::si:~:::v:~~~:~~d. 5i~~_/~};~~~(: . \ 
28 februarü A.AC-strandloop IJmuidon-T3lo2n\:="-èl:'.:1~ __ .:;J' cG::'ug., \ .,',·.·:·:;· )· 

------- ,-:.::, 11r~z~::f.:;,rc 
ER WORDT· GEFLUISTE~(~~ ) ) \ 

Dat ••••• Ilal tien en Anneke Wassenberg l1Gbbc:1 <lce:1.geiY5rr;;~· '"-an eon stra;i\l.~'. •)c;:• 
~.-/ j_ j~: &2":1 ~ ._·. G 

Dat ••••• Ral tien in de 7 km. loop binnen hot ':12J.f uur als ;:;e 's+:c '-' ~ '•c.Î..:i_g\ ._.J , 
:Dat ••••• Anneke ook goed binnenkwam na de 4 km" 1 rn':1a. r tc:;veol he of-:; c;oJo: L 

:Dat ••••• Zij eerst het 7 km. parkoers name 
:Dat ••••• De inzending van de tekenwedstrijd zoor bed::.'oovoncl v1as, 
Tiat ••••• Marjolijn Ineke de prijs~ een dagbooi:: rnoch ·c ont~,~ar' i;e1L 
Dat ••••• Zij eon tekening maakte van drie L.trr.odin:1oi1 op he t cr•·rcché'1v-cto 

-: ~--

c ,_ -...., 
te 



"ATMODES 10 +" 
M~~. H.Zilverberg-v.Rijn, 
Lorentzkade 206 1 

tel.: 242793 b.g.g. 244134 (M.A.Ineke-de Vos) 

Haarlem, datum postmerk. 

Geachte 30-plusser, 

ZOMERCONDITIETRAINING. 

't Einde van de wintertraining is weer in zicht. 
Maar dat betekent niet dat U op uw lauweren moet gaan rusten, want 
dam. is uw verkregen goede conditie zo weer verdwenen. 

Velen zullen gaan tennissen of zich aan andere 
activiteiten wijden, maar ook wij gaan door. 

Met ingang van I:_~AGL_5_ APRIL starten wij met . 
'n zomerconditietraining, elke Maandagavond van 19.30 u. - 20.30 u. 
op de sintelbaan van het PIM MULIER SPORTPARK. 

De dames zullen trainen o.l.v. Mieke Rubach 1 

terwijl de henen door de Heer van Hoge~and geleid worden. 
De kosten voor het gehele seizoen bedragen fl. 25 7-

per vooruitbetaling te voldoen op postrekening no.11109 'Xan de 
Raif:ffoisenbank 7 Haarlem t.g.v. HATMODES 30+11 no. 3244.05.90L 
GEZINSREDUCTIE: 

Zijn er é8n of meerdere gezinsleden lid van 11 ATNODES 11 

of 30+, dan komt U in aanmerking voor gezinsreductie en zijn de kosten 
bij betaling ineens fl. 20 7 --. 

D.m.v. onderstaande strook kunt U zi<J:h opgeven voor 
deze z,omerconditietraining. 

Met vricmdelijke groeten, 
Hoogachtend, 

Namens ''AT.MODES 30+'7 

H.Zilverberg - v. Rijn. 

=~============================================== ~==================================== 

Naam ( evt o· meisjesnaam) 

Voorletters 

Geb. datum 

te 0 0 0 ~ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 0 0 0 0 0 0' de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1971 

ATMODES 30+ 

adr e s o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

te o o o o o o o o o o o o o o o o o tel o: o o o o o o o o 

Handtekening, 



Off ICllEl Cl,UBOOG 
h· ~ ... 

R(~dskt ie-adres~ 

Iv~. A , Ineke-Vos 

S t c n c j_ ~-w e r k ~ 

:f. Post, 
E j _ OV\' ~=.:; t:raa t 29, 
i-~21.. 2" ~c 1 E-~ n.:. r. 

'.J1ypev1e rk en 
te kc1ü1gen: ------- ----. -·--- · - ---. ·-
:;? • GI'oo t ve1d
HG0:nsLerk, 

"1(érzeni1adres: ·: -:;---...--,- ~ -=-- ~R--e-e 
D (r \ .., ' .L. .l ~ 

Orj_onweg 28 i 
Haar 1 C3JJ1. 

7 AF DE VOORZITSTER 

Door pr iv~ omstandigheden is deze uitgave wat te 
l.aat, doc h rnij vertrouwe dat niemand ons dit k:walijk 
zal n~men Tenslotte wordt 't hele werk dat een 
veréig i11g met zich meebrengt proaeo döor bestuurs
leden ·g2dc: .. an en 't kan voorkomen dat ër privé 
zaken zij :1 , die de voorrant-t gen:Îet.en. -
Dan zi;jn c'. e baanwedstrijden weer · begonnen met overi -
gens eh:i..g .; goede prestaties die voor -de toekomst 
a~l e :g oed :; beloven, toch wil ik nog even terugkomen 
op 't ~:n:li)o_rsei7.oen met name op de door K.l'î , A.U. 
aangc;3c hnfte demontabele indoorbaan die enorm veel 
geld hee ~ ~ gekos t en steeds zal koaten,doch naar 
mijn menea de indoc~ atletiek op een hoog plan kan 
brengep, zez ien de vele nationale en clubrecords, 
die· .:."."' 8,'::(L3 . V-erbroken zijn en voor de toesclwnwe.r:o cc:n 
meer 'sn e e i~n. c11l Rjr kijkspel is, dan de gew.one baan-
wed s ~Ti1dt3n. _De op onze jaarlijks algemene~ vergacl.e·
ring v oorgestelde contributie~erhngirig was ener zij~G 
een ga~0lg yan .d2 stce4s stijgende kosten in de veT 
e:ni.g ing~i;u is.houdjng, anderzijds van de dra s LJ Rche 
verhoging die de K.N.A.U. d e vere~jgingen oplegt, 
omd a t zij ook h~ar financign niet rond kri jgt . 
Na a:-:Jt de ,basiscontributie van j 3. 50 die voor elk 
lid 0 b2tari~d - ~iint te woiden, ·komt voor elk lid 1at 
a a n wedc -;: rij-d:en deelneemt een startlicentie van 
re s:p. / l Q . ,~". ,Zoor sènióren en f 5. -- voor junioren 
d aarboife~ wordt nog f l.-- extra h oofdelijke omalag 
geheve:"., \·i ij hebben gemeend deze kosten in de con
tribut ie !~e v ,e,rr.ekene.n, zodat wij de leden geen · 
naheffi21g behoefden .op te leg gen, Wij vi.nd en het· 
wel hcl P.ngrijk ge_noeg om dit even uit te legg en 1 

gezi en ~e kleine opkomst op de vergadering. 
VooT r:.,~1 · ~e nieuwelingenploeg he 11ben wij in Bob 
Eove~m~~ sen fijne enthpusiaste trainer gevonden. 



Vanaf deze plaats Bob, hartelijk welkom in onze vereniging en wiJ 
hopen vele jaren op je medewerking te mogen rekenen. De Heer van 
Hogezand neemt tot zijn verhuizing naar Arnhem in Augustus de heren
trimmers voor zijn rekening. Onze C/D meisjes hebben de spits afge
beten in de kompetitie en staan niet slecht. Op Hemelvaartsdag zul
len onze dames en op 23 mei de meisjes A/B in 't geweer komen. 
Allemaal heel veel sukses! ! 
Dit seizoen is er voor de gezamenlijke Haarlemse verenigingen heel 
wat werk aan de winkel. Totaal zijn er 12 wedstrijden gepland. Op de 
juryleden zal steeds een beroep worden gedaan, doch mij vertrouwe er 
ook op, dat wanneer wij voor 't een en ander aan de leden medewerki~g 
vragen, hier gevolg aan zal worden gegeven. 
Als dit klupblad verschijnt, zal waarschijnlijk de trialmeet 
AV.Haarlem, Atmodes-Holland-Vilvoorde (België) reeds gehouden 
zijn en wel op 29 mei. Wij hopen, dat het 'n fijne wedstrijd zal 
worden. Het ligt in de bedoeling, dat de AV.Haarlem/Atmodes kombi
natie dan volgend jaar een tegenbezoek aan Vilvoorde zal brengen. 

Ria Ineke-de Vos. 

BESTUURSMEDEDELING 

Tot onze spijt heeft de Heer I.D.Smits onze vereniging als bestuurs
lid verlaten, om bij de AV. Haarlem het voorzitterschap te aanvaarden . 
Ies bedankt voor deprettige samenwerking en voor alle aktiviteiten 
in het belang van ",'\ tmodes" gedaan. 
Uit het oog verliezen doen we je niet, vanwege alle kommissies, 
waarin je zitting hebt en ook door je dochter Anja blijf je nog 
nauw bij onze vereniging betrokken . Ria Ineke-de Vos. 

HET SEKRETARIAAT MELD~: 
Nieuwe leden~ 

Gonny Kinkelaar 
Hanny Schimmel 
Lia de Jonge 
Rineke Groendijk 
Petra Steenke 
S a skia Verbruggen 
Astrid Kokke 
Elly Snellens 
Elma van Thiel 
Yvonne Roosendaal 
Gonda Aldegyndis 
Herma Meyer 
Wilma Meyer 
Monica Jansens 
Fran Smits 
Lilian Fijnheer 
Hálána van Echteld 
Hanneke v.d. Veldt 

Bedankt : 

Ba~on de Coubertinstr. 7, 
Mifdenduin en Daalseweg 1,B'daal 
Muiderslotweg 142 , 
Ver3pronckweg 281, 
Linë.enstraat 24, 
Aeltertsbergs tr. 87, 
1e Eoogerwoerdsdwarsstr. 38, 
Klev.:;rparkweg 27, 
M. M(nnickendamplein 16, 
v. Le~nepweg 56, Zandvoort, 
Kleve~parkweg 64, 
Aelbe~tsbergstr. 102, 
Aelber~sbergstr. 102, 
Zeeweg '5, 
Thomson=-.aan 65, 
Gilles ~cholmeesterlaan 28, 
Santpoo~terstraat 60 , 
Eksterlaan 57, 

Ellis Biesenbeek, Marian Wouda, Jacq. Blom. 

- 2 -

12.01.55 - B 
21.10. 51 - Sen. 
22.03.59 - D 
7.04.55 - B 

22.10.59 - D 
22.08.60 - D 
22.09.60 - D 
28.03.48 - S eri 

2.12.49 - Sen . 
10.10.58 - c 
29.10.59 - D 
31.05.60 - D 
13.03.55 -- E 
22. 0 3.6'1 -- :Pt.:;_p ., 
12.04.62 - Tu p . 
16 . 02.60 -· ·0 

1 . 08. 60 - D 
16.12.53 - A 



BESTUURSSJ\JVIENSTELL ING : 

VooTzitster; 
S e k::'.' et; a re s .s e : 
K2enningm. esse: 
W edst:.c~ . sekr.: 

M.A. Ineke-deVos, Leendert Meeszstr.90. Tel. 244134 
A. Wenselaar, Prpf. Eykmanlaan 98. Tel. 283162. 
E.J.P. v.d. Eem, Paul Krugerstr. 49rd. Tel.250989 
G.J. v. Voorst, siauerhffstr. 5' '. T~l,......._ 371119. 
H.C. Zilverberg-v. Rijn, Lorentszk~ej!~.206. Tel.24279~. 
J. Mooyen, Ted. v. Berkhoutstr. 13~rlem. 

Corn:"!_c3ayesse: 
c or:-J. j_s sa.resse: 

------------- .{/ '"', 
l oe~s ~a2 7 april zag Carmen, dochter van 
De i~middels 1t maand oude Carmen 
schi;jnt volgens .. de vader 'n reuze 
woelwater te zijn, want elk ogert-

/! J . \ 

Lir~ en Aat he~ f~enslicht. 
l\:, ); b \ i \ 

0

i 

~lik ligt ~e met haar toofdje te-
~e~ de bovenkant van d~ wièg. 
Zou ze a l trappelend de sint elbaan 
op ~:::omen?'??? 

' . v . :l '. ' .. ;,t\ 
. '\ ' '. 'l, ' . •, \:it,,ti 

· 1~1/0 o r.7 
,1 ~ J'j 

~ \/i\ . / 11, 'f-. '·' -......... .._?..~ ,/f \.. ;_, -
-------------- . "~-~ ··- ,x;~~"Y7 '·0> 

... ,~"!.j ~::~/" 
BEEINDIGEN VJ~ N HET LIDMA.i}.TSCHAP: 

Dit dierit schr~ftelijk te geschiden met een opzegtermijn van 1 maand 
b:Lj onze sekretaresse: Mej.V"·-~'1selaar. 
I1eden, die in de loop van he -c; jaar bed.anken, zijn de bondscontributie 

'T( l\T , U hl'•' v a.il o.e L. • .1.,. IL • verse u aiga :" ______ _: ____ _ 

'.T Al.'i DE J?ENNINGTuIBESTERESSE: 

Contributie is als volgt: Bondscon 
f 6.--J?upille'.'.1 (geb. 1961 of later) f 3.--/maand 

Junioren (geb. vanaf 1960 t/m 
17 jaar) f 5. --/maand f 8. ::<) 

Studerenden f'-5. --/maand . f13 ~ 50 
Ds.nes v / a 18 jaar J~. '6. 50/maançl , ,/ j1 3 •. 50 

--------------~-~7"" · 

Tricot klubbroekje 

. '. Lr.10d es t a s (NIHEK) 
A vo or op je trainingspak 
Al ~erlei soorten spikespunten: 
Sl'.owshirt 

n1u:o kl_ edjng_ 

NIHEK. 

~og2aal s wijzen wij onze wedstrijd
s tlate 2 op de verplichte clu~kleding 
~ .l. gr oen clubbroekje, wit 3hirt 
::1 .::: c emo leem middenvoor en al s je 
s okk on draagt, moeten dit witte 
z i j" . .. Verschijn je niet inc.-lub
ï~e n\.À. G c:; an de start, dan krn1 je door 
él"ë'7Jsdstrijdleider uit de strijd 

l ' 

j 4.50 
j l.75 
f 24.-
j · 0.25 

f 17.50 

g (·momen worclGn. Trouwens uok de ploegl.eid.ers 
zi en, da t je aan de kledingeisen voldoet. 

- 3 - . 
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ZOMERTRAINING: 

maandagavond 7 - 9 uur voor alle ploegen. 
vrijdagavond 7 - 9 uur voor àlle ploegén. (tesamen met A.V. Haarlem) 
woensdagavond 7 - 9 uur wedstrijdploeg. 
vrijdagmiddag 16.15 - 17~30 pupillen 0;1.~. B~ v.d. Ree. 
Wedstrijdploeg: G. Xamp 
Nieuwelingen ~ B. Boverkamp 
C meisjes: H. Vlottes 
D meisjes: L. v. Voorst 

ATTENTIE ATMODINNEN: 

Wil je als je de laatste bent het gebruikte materiR.::i.1- ter bestemde 
plaatsen opbergen. Ook komt het dikwijls voor, dat er disci en kogels 
op het veld blijven liggen. Dit is materiaal van de gemeenschap. 
Draag er zorg voor. · -----------------

JURYLEDEN VAN ATMODES: 

In onze gelederen, ook aan ouders tellen we een aardig aantal juryléde: 
Gezien het grote aantal wedstrijden die wij gezamelijk organiseren, 
wordt er wel steeds 'n beroep op hen gedaan. Toch is het jammer, dat 
er steeds 'n aantal verste~ laat gaan, zonder taal noch teken. Mocht 
U hierin geen intereaae meer hebben, zoudt U ons dit dan even willen 
berichten, dan kunnE:. wij de kosten en moeite van het aanschrijven 
besparen. -----~~·~----------

,.,,..----.. 
Älleen m~ar lang, zonder massa (' 
Na de competitiewedstrijd waar het 
kogelstoten was teg~ngevallen, moe 
Ria in 't algemeen hebben gevraagd 
"hebben jullie geen grote zware --
meisjes op school of op kantoór, 
want we moeten ergens toch e6hi~ 
kogelstootsters vandaan halen." 
En Iris heb je op de backetbalclub 
van jou ge en lange meisjes? Waarop 
Iris hesl flegmatiek antwoordde: 
"alleen maar lang, zonder massa." 

HEMELVAARTSDAG 20 MEI VERPLICHT PROGR 

Dames hoofdklasse 

Poul e I 

A. D.A. org. 
Sagitta 
Atmodes 
D.E.M . 
Holland ~. 
G.A.C. 

100 m 
200 m 
400 m 
800 m 
100 m horden 

- 4 -

verspringen 
hoogspringen 
speerwerpen 
discuswerpen 
kogelstoten 
4x100 m 



ZOiiDAG 23 MEI VERPLICHT PROGRAMl\!JA ~ 

Meisjes 1 e klasse 

Zaanland 100 m horden 
A.IJ.A. 100 m A 
Sagitta 100 m B 
G.A.C. 80Ó 'Il A 
IJ.E.M. 800 m B 
Atmodes 

CIOS-SPORTINSTUIF OVERVEEN 

hoogsprigen A/B 
vers9ringen A/B 
kogelstoten A/B 
speerwerpen A/B 
di:cuswerpen A/B 
4x100 m 11./B 

Zoals elk jaar stond ook deze keer 30 april in 't teken van de sport. 
vooral in Overveen waar de leerlingen van 't Cios (centraal instituut 
opleiding sportleiders) een sport±nstuif georganiseerd hadden. Het 
voor ons zo beke"i1de ciosterrein was omgetoverd tot een wedstrijdpiste 
van het beste soort. Volleybal, basketbal, badminton, verspringen, 
fietsen, kogelstote.J)., boomstamwèrpen, (kortom te veel om op te noemen) 
vroegen ow veel enthousiàste deelnemers. En die waren er, gewapend 
met een kaart om de verdiende punten in te vullen. Reeds voor het 
startschot werd gegeven werd er hard gekn kt om zo goed mogelijk te 
voorschijn te komen en zoveel mogelijk punten te verdienen. Ook de 
Atmodespupillen waren aanwezig en ontpopten z::irh als ware atletes, 
geweldig hoor. Aangestoken door het enthousi~ t., van de deelneemster
tjes trokken steeds meer ouders en ouderen s~~~~e schoenen aan om 
hun krachten te meten op 't volley al-, basketbal- en badmintonveld. 
Gezien de vele enthousiaste reacties van d~ deelnemeres en de overgave 
waarmee gestreden werd, geloof ik dat we mogen vaststellen dat deze 
sportirs~uif een schot in de roos was en zeker voor herhaling vatbaar 
is. Misschien dat Atmodes dan volgend jaar met de voltallige pupillen
ploeg mee kan doen. 

Baltoen v.d. Ree. 

We hebben het wel in de pers gelezen, doch niet begrepen dat het 
ook voor \\:Wnigingen was. Wel voor de scholen. 
Maar we zij er direct v66r! 

Redactie. 

EEN KNAL WEEKEND IN SCHOORL: -------
11We zijn er bijri8." klonk het in volle borst door de bus op weg naar 
Teun de Jager in Schoorl. 
In een bocht was éen weg die schuin omhoog liep. Aan het einde van 
die weg was de jeut:dherberg "teun de Jager". Er waren twee gebouwen 
een zaal voor eten =m gezelligheid en een gebouw met slaapzalen. · 
IJe voff ers werden ui ~gepakt, daarna ging iedereen op oriD FT7,oek uit. 
Ze vonden het allemaa_ een pracht omgeving . 6 Uur moesten we ~lnncn
komen om een boterham ~e eten. We kregen een lekkere kroket. Na het 
eten werd er volop gezon~en. IJaarna mochten we tot 8 uur buiten, 
want daarna begon de geze .. lige avond. 8 Uur was iedereen aan-wezig, 
er werden leuke toneel s tul'jes gedaan o.a. "Een meisje gevraagd" 
11 IJe hengelaars", "de omroe) 11 • 

We kregen chocolade en een ~eerlijke sprits. Ook werden er spelle
tjes gedann~ een pen in d e fi~s, tallonnendans, enz .• Half elf 
moest iedereen naar bed. Natu~rlijk werd er.de eerste uren niet 
geslapen. é 

_, 



De B-meisjes lagen met z'n twaalven op een zaal. Verderop lagen de 
andere meisjes op twee andere zalen. 
De B-meisjes ~ouden om 12 uur een geintje uithalen op die twee an
dere zalen. Drie meisjes (Liesbeth, Ineke en Marie) gingen weg om 
een ballon te laten knallen. Marie deed alle deuren open, zodat 
Ineke en Liesbeth vlugger naar hun bed konden hollen. Dat was goed 
gelukt, want al spoedig ná de knal hoorden we hevig gegil. 
Wij begonnen ook te gillen en deden net, of we niet wisten wat er 
gebeurd was. Maar de stukkende ballon verraadde alles. 
Toen was het weer rustig, maar niet lang, want er werd op de deur 
gebonsd en twee spoken verschenen; vlug deden we het licht aan en 
de spoken liepen verschrikt weg. 
Om drie uur sliep alles pas goed. En om kwart over zeven was ieder
een weer klaar wakker. Om negen uur werd er gegeten en daarna werd 
de bosloop gehouden. aet was een zwatè loop voor de C-D meisjes: 
1000 meter en voor de B-mei~jes: 1500 meter. 
Iedereen had beste prestaties geleverd. '.Om twaalf uur hadden we ons 
opgefrist en gingen we eten. Daarna ging iedereen nog op avontuur 
uit en werden.de prijzen uitgereikt. We kregen om vijf uur een 
dineetje; ná het e~en moesten we even op de meisjes wachten, die 
korvee hadden en daarna vertrokken we ·helaas terug naar huis. In 
de bus werden er een soort protestliederen gezongen. 
Om half zeven kwamen we in Haarlem aan, wel jammer hoor, maar aan 
alles komt een eind~ 

Marie en Ans Handgraaf. 
' . 

1 e JEUGDKOMPETITIE 8 MEL '7_1 __ pIM l.VIULIER-HAARLEM. 

Na een lange voorbereiding ·was het dan eindelijk weer zover; de 
eerste kompetitiewedstrijd was een feit. 
Na wat strubbels (blessures, etc.) hadden we dan toch weer de ploe
gen voor elkaar, zij het : echter, dat deze zeker nog voor verbetering 
vatbaar zijn~ Vooral hët nummer kogelstoten is zowel bij de D- als 
de C-meisjes een zwak nu~mer, waar we nog heel wat aan moeten scha
ven. 
Het weer was prima en met' de "vechtlust" was het ook redelijk ge
steld, al zou dit laatste nog wel wat beter· kunnen. Vooral op de 
trainingen mis ik af· en toe de juiste mentaliteit en hier moet toch 
echt verandering in komen, anders behalen we niet de e;nRt.P.lde pres
taties, die toch echt tot jullie mogelijkheden behoren. 
Meisjes zoals Petrie-Lia-Dor1Pn-René kunnen absoluut veel beter! 
Maar beter do.en schijnt erg moeilijk voo1· onmmi[!,O "dames" te zijn. 
Meisjes, j~llie weten het van de A- en de B-ploeg; hier begin ik 
mee ná de 2f3 jeugdl\omp~titiewedstrijd; wie dus niet wil , komt 
zonder meer bij . de B-ploeg, hetgeen haar enorm in de trainings
aanpak zal schelen, omdat je de woensdagavond dan mist. 
Er is één meisje, dat met kop en schouders boven jullie uitsteekt 
wat betreft zeifwerkzaamheid,discipline en trainingsijver en dat is 
Patricia de Cleir. Het fi~ne van alles is, dat dit zo prachtig tot 
uitdrukking komt in haar prestaties. 
In ~e eerste kompetitie liep zij de 600 m. in 1.45,6 en deze tijd 
kan nog snellei! ! Patricia p=oficiat mat deze fijne prestatie en 
ik zou zeggen, ga zo door! · · 
Pia en Alice moeten vooral letten op hun armbeweging tijdens de 
sprint, dit kan hun tienden van een sekonde opleverem. 
Steeds aan blijve~-denk~n, hooi! 

-6-



HIPPE HOEK 

Wij dommen der aarde ; 

Wij zijn de D. D.A. Wij begrijpen niéts, werkelijk niets. 
Wij begrij pen niet alleen de zwaardere problemen niet. 
Ook dat wat niemand begrijpt, begrijpen wij niet. 
Wij begrijpen niet alleen de beg:rEpene niet, wij begrijpen ook de onbe-

ni et, die niemand niet begrijpt. 
De onbegrepene is hij die begrijpt dat . niemand - waarvan er geen bestaa t 
die h em niet niet begri j pt - hem begrijpt, waardoor hij onbegrepen · ic. 
De begr· pene is de andere die begrijpt, dat hij de onbeg_re12entt; 
niet hoort te begrijpen, hoewel hij he.m niet begrijpt, waardoor de 
begnpene zich de onbegrepene begrijpt te voelen. 

_Maar als degene die de onbegrepene begrijpt, begrijpt dat zijn begrijpen 

WAT IS: 

Een stel boeven op een rij? •... Een rijtuig. 
Een pedikuur zonder werk? ...••. Een voetzoeker. 
Een straa torkest? •..•....•..... Een trottoirband. 
Een reiziger in de woestijn •... Een zandloper. 
Een hut van een eskimo ......•.. Een ijshokkie. 
Ru z ie onder de direktie ........ Direktiekeet. 
Een eigenaar v/e brillenzaak • . . Een blikopener. 
Een kikker op een fiets ........ Een fietspad • . 
Een kroeg .... ~ >. · ............... Een .ALCO/hol · 
Een pis s eb:ed ................... Een urineledikant. 

HET KAUWGUMK)ND: 

Het kauwgumkind weet niet goed, hoe of het zich gedragen moet, 
vaak kijkt men stomverbaa sd toe, en denkt dat kind lijkt wel een koe , 
Het blaast een bobbel v oor zijn mond, en kijkt heel verbaasd in 1 t rond. 
Het kind heeft ook een kauwgum-ma , en die knmt uit Amerika. 
De ka uwgum-pa kauwt op kantoor, van negen tot zes uur door. 
Wanneer er thuis gegeten wordt, plakt e l k zijn kauwgum aan zijn bord, 
En nauwelij k.s i s het maal g edaan, of ;,e1k -~ngt weer met kauwen aan. 
P/ als men 1 s/::9~)!s de o~en sluit, '~ sp~~gt elk ve~veeld zijn k~uwgum 

' I (;_"fa'l· ;:;-::'-" ) (;J_~S?\ }\~ ~~:~t§ · . 1\ . u l t • 
• / ( (' ~I ·_-.;·:·. ·\ \}·· ~:-·_> \ "-., #_•>:; '!' 'l·:, \ 11 \ ·- ;: . · .B ~ , \ tf ··:·~?-' ,.,, .1 ·-·:: \ 
.' .._,.·;·.:.:.- - ' .''., ... _ .. "~: ~.· ' '~ .~ ~ '),i~;~".:..;.~ . ·t:~ ' . _ _:_ .-- ... ::;::~:-· 
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I ~ / I ,// " i / ' ' ·.L--ce.""/ 
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In Groot-Brittanië is een club va n 
actrices opgericht die zich op de film 
en tvscherm niet wensen uit te 
kleden. 

~-

1~1 ~ 
Da ar was een man die z i ch na e en inspanne nde dagta a k vermoeid ge
voelde en bijzonder oud. Ongerlukki gerwijs had zijn vrouw Brmo op 
tafel staan, zodat de man in één kla p automatisch ech t bejaard werd. 

Contacta dvertentie ; Jongetje, i n bezit v an limonadesiroop en vla 
zoekt meisje, in bezit van yoghurt , om samen Vlaflip t e maken. 

tj 0 

o ... o~;y 
1 .-' t ' c ,_. _ '.") ', ) l;J ,_ 

' ' ) 1 ' • ..) 0 \ 



bron meld t men ons: Uit doorgaans onbetrouwbare 
, . . dat de kustverontreiging 
. .. d a t van de · eerste duitse 

zulke onrustbarende vormen neemt 
Badgasten 'n groot deel in de olie bij 

hun hotel arriveerde . 
. .. d a t een zalen verhuurder in A de toegang geweigerd 

sextet, omda t hij zij zaak netjes wil houden. 
heeft aan een 

~~~\ 
~~~\ 

. .c:;,., ' . .13t-"""";"\ 
(~ l J ~,/i,:\~~~K: (]) 

En dan was er nog die Amsterdamse moeder die 

~' ·'· ... ~ ' ) (, d. . , 

tegen haar zoontje zei: "Keessie, wees es solidaiE 
met de stakende baggeraars en blijf uit je neus 

''-~/ f 
~w\ 

en oren v a ndaan ." 

WEET JE WAT._ DIT__J§.? 

-l ,,.,,,,--
"7.,./" ·--
1 

cJ 
_./ . \1 

~ 

\ 

bû~ 

El d ers in 

c 

..,. J~~--,· 
~ 1 1 l 
l ~.~ 

1 'l. 

L-rj\\ 
c~V 

1\) 1 iv\ \ 

"~~ ~~ 

3 uuvu 

~ .__.. 

.9.A 
1~ 

d i t blad vind j e de oploss ing . 

Me n eer de ond e r wijzwier, IJi e sj e komt 
me t d e v r eemd s t e s e k s u e l e verhal en 
thu is sinds z ij in uw vi jfde kla s 
zog en a 2md e v oorlichting krij g t . 
Wa t moe ~ da t straks in de z e s de? 
"Mevrouw·t j a , zol a n g uw Lies j e de 
eenv oud i gs te s chut t ingwoorde n nog 
v e rke erd ~l i j ft s pellen, komt ze nooit 
in d e z esde . 

RUdolf : Er gs.a t e en SCHOCK door d e z a al. 

/IJ / \ 

/-~ )-", 
\ f \ 
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VAYJ HF'.~1 \.'EDSTRIJ:OFRONT. 

Aango~ian h e t klubblad e en beetje later 
o~d er nog enkele indoor-uitslagen. 

uitgekomen is, zijn hier-

Airs -(~ e ::_n ._~1.'.'JT, 7 maart 1971. 
- 0--~-fir:;-·;--=--= . -... ·-
_, __ J,:;__~;:;_i s ,1 es ~ 

A.Smi ~ s 7.0 sec. 
M . v .d.L in~ail 7 .6 sec. 
C.v . ~ eeuwen 7.9 sec. 
L .S taa~s 7.9 sec. 

§00 ~.J'll_§_ -':_~j__~ Ll~ 
C . R egoo~ 2.40 . 6 sec. 
A . ~assenberg 2.54.2 sec. 
80 0 s !] E1·ncs 
B.v . é"<Pée- 2.40.fi se c . 
I .v. d .Go ct 2.40.8 sec. 
H. 7. d. 2aterd 2.59.4 sec. 

NIEUW KLUBREKOR:O 
Kogelstoten 
J. Moojen 
B.v.d.Ree 

VOOR JOS. 

11. 78 m. 
9.26 m. 

_googspringen Meisjes B 
l\tI.v.d.Linden 
C.Regoor 
L.Staa ts 

1.35 m. 
1 • 2 5 m. 
1.25 m. 

Q~!:~~0~~ ~!0~~-~~Q~~~-~~~~--------------------------------------

8. 2 sec. 
Jo 2.r1 
El s 

?.8 sec.(fina le 7.7) 
8 . 3 s ec. 

800 IJ. ;'.fo :i_ s ~ e s .A 
·c--o v1-.:~·-;:---~-- -.1-'-c - 3- 09 

1 Á LJ.,) • 

s ec. 

sec. 

_çoq ~!'- _ T,~ ~~2_rj_ .~!,:~--B 
C.Regoor 2.33 .2 s ec. 
A . w~~senb0rg 2.50 .- s ec . 

60 u horas~ . D2me s 
I~-Vi.sc· ë::=-,-- ---··-··-9-:-4 s ec. 

:lJ : I'.~C ·.l ICJ:;ü:Bl-\..GKOR:U J OS :OISKUSV>7ERF:CN. 
~~~- :-~~-:-1~--~-0-~·0"e- -i~--1-q71. - ·-- -·-- ·- -----·---
l, ; '-· -~ J" J ; :; l.. . _, ' • • 

EVENARING KLUBREKOR:O A~JNmHEKE 

Kogelstoten Meisjes B 
A.Bouma 9. 97 m. 

Verspringen Meisjes A 
G.Visser 5.13 m. 

Hoogspringen 
A.Bouma 
J . Keijser 
M. v·. d. Linden 

Me _t~_j_e _s _ _!)_ 
1.65 m. 
1 • 50 m. 
1. 40 m. 

Hoogspringen :Oames C/:O 
:O.Post 1.40 m. 

Kogelstoten :Dames :0 
B.v.d.Re e 9. 0 8 m. 

Vers 12 ringen :Dames A 
L.Vis se r 5.36 m. 

Ver s r.: ringen :Oames :0 
:Oonny 5.06 m. 

8 00 m :Oames B 
I.v.d.Goot 2.21.9 sec . 

Ënkele·- ~ ::-;;,n- -o:Czèaariles t og en naar Ut re cht. :Oe baan was ontzettend 
zac~~ ~ald21 ze~ raaar t och hebben z e lekker gelopen en niet te ver
geterj -, 12e1:lij :-<:. d i s kus geworp en , hè Jo s ; een nieuw klubrekord met 
38.?~ c De 40 ~2 t ~ r is binnen j e ber e ik. 
Ir ene liep e en l ekker e 400 m. in een tijd van 62.- rond. 
l;n ".nn·2kc dezelfde a fstand in 64. 5 sec . 
'1'-' ii. lieed 0.e 100 m in 13. 2 s ec., maa r daarentegen was haar v erte
spr onf \ë,•J 4. 35 m. fanta s tisch tP n oemen. 

îC 



Uitslagen van wedstrijden: 

Haarlem, 25 april 1971. 

Bij koud en veel wind ging de 100m dames van start, Dina zat meteen 
al goed en roffelde daar een tijd uit van 12,1 sec. Finale 12.3 sec. 
Met Gebke als goede tweede in 12.6, finale 12.8 sec., terwijl Loes 
over die zelfde afstand 13.- sec deed en in haar serie 12.8 sec. 
Wil van Heiningen had in haar serie 00 1 k een goede tijd 12.7 sec. 
finale 13. 1 sec. Je kon echt merken dat het steeds' kouder werd. 
Bij de 100 m meisjes B was het Joan die met de eer ging strijken 
zij bereikte een eerste plaats in 13.1 sec. (serie 12.8) trouwens 
het was een hele Atmodes aangelegehheid,- Anja werd derde in 13.5 sec. 
twrwijl zij in haar seriehelemaal ~een ~ijd had, want .zij liep uit de 
baan, terwijl Kathli~~ ~~~$Jk:walifiseerd'werd, i.v.m. hinderen 1 

alhoewel ik het zonet nog niet we·et, w'arit jullie lopen allebei nogal 
met je armen te zwaaien. · 
Els Sloof deed de 100 m in 13.7 se~. (s~rie 13.4) Janet Gortemaker 
13.8 sec. (serie 13.6) Marianne v.~. Linden 13.9 (serie14.-) de 
enige die in de finale sneller liep. Liesbeth Stoute 14.2 sec. 
serie 14.-) Irene Pijnacker 14.7 seîl. en Le.nny Staats 15.8 sec. 
De 800 m dames en A meisjes was weer At~odes wat de klok sloeg. 
Roelie was goed voor een eerste plaats met 2.31.6 sec. met als goede 
tweede José in 2.32.7. sec. Irene vond haar tijd zelf pet, 2.33.5 sec. 
Bal tien 2.43.6 sec. en Conny van Daatselaar deed haar eerste 200 mop 
de baan in 3.01.2 sec. · · 

Hoogspringen dames 1. Bal tien met ·1. 50 m. 

Kogelstoten meisjes B: 1. A. Boum~ 
2e K. Verzijlenberg 
3e M. v.d. Linden 
4e C. v. Leeuwen 

Discuswerpen dames 
Jos Mooyen 
Marjan v.d. Meulen 

11.10 m. 
8.60 m. 
8.44 
7.68 

m. ·ua1aJJnusaq aÇi~addB 
m.uaa a1p 'ua+uBJ110 .:ra1A 

'ÇL ·uamm11~ mooq uaa u1 

37.71. 
25. 6C 

az 1Bp ua~uap uap1aq 
m ·· s 1 p ' u a '.àuB1 s a a MJi · t l 
IDw·uaJJB.I1'.à apuaÇ1.:rA 88MJi 

800 meisjes B. 1. Claudia Regoor in 2.44.- sec. 
·~l '.+maau us+s 

+1n 8pJ001.I8A U 1 Z 
a1p 'm.:roM '2l ·a1qdos 

Verspringen meisjes A/B 

G. Visser 
A. Smits 
:::8. Sloof 
I. Pij nae ker 
C. Regoor 
1~l1:,__~ .. N eycl erf 
\J ·v.. Daa ts el aar 
L. Stoute 
q:, :1Dï. Leeuwen 
~. 2V8ffte 

Hoogspringe meisjes B. 

.A- Bouma 
J. Keyser 
A. Smits 
L. Stoute 
K. Verzijlenberg 
L. Staats 

11 

5.06 
4.92 
4.60 
4.28 
4.14 
4. ( ;8 

3.88 
3.82 
3.62 
3.74 

.:roop ua1zs'.à aqonop ·p·A 
m. mapoq ap do .:ra1m uaa 
m. ~ll ·+.:rsassBd ap1mB.:r 
m. -1d uaa srp '1aamB~'Ol 
m.·+s1.:rao+ aAaqos u 1 .:roop 
m. ua~za'.à BS1d'A ua.:ro+ aa 
m. '6 'UîPU81.IA a~~11a1 
m. .IBBq 'A ·qos1aza'.à u1 
m.sÇppnJi'A MTIO.IA a+ 3100UJ 
m. 8Q'8 'UBlliU8~BZ au1a1~ 

m. 'l ·uo11Bq aJaddBCT ·9 
·+~aoz eÇdoou~a~.:rooq 

u,z·.:rBBU e1p '+s1pnN ·ç 
·s.:rauu1~eq .:rooA p.:roq 

1 • 5 5 m. -:-UIBQ · f ·ao~ a'.ào}I · ç: 
1.50 m. ·+m1=1~ mooq uaa u1 SîP 
1 . 50 m. '.:raag: · G • +doo 1 .;rnrrqos 
1~40 m. u, mo +BP 'ua~.IBA 'l 
1.40 m. =DNISS01d0 
·1. 20 m. 



Verspringen dames 

L" Visser 
:o. Kamphuis 

5.28 m. 
5. 18 m. 

TRUUS 

C/D Jeugswedstrijden op het Pim Muliersportpark te Haarlem. 

zaterdag 1 ·mei 1971. 

60 m meisjes D, 

Marja Bolwijn 
Tineke Honhof 
Elly v.d Kerkhof 
Henriëtte Nuyten 
J 2.cq-u.e1ine Blom 
J1;.1ij;a Post 
I:renE; Berendsen 

600 m Meisjes .D 
irene Kruijver 
Lily Fijnheer 
iI ~_ ::.'érnda de Wit 

§_0 rn Tu1eis jes C 
: :~ia Geers 
Ans Handgr aaf 
Monique Berendsen 
Yvonne v.d. Linden 
J?:'...e Keijser 
-i~ :'.._anc a Wijnoogst 
J\l~_ ce Munsterman 
J?e·srie v.d. Eem 
Ii!c:'.T jan de Koning 

_1200 m Meisjes C 
Pa~ricia de Cleir 
Eenr iette Hamminga 
Els Muis 
R 2 ~~ni de Cleir 

c 

· 9.1 sec. 
10.2 sec. 
9.7 sec .. 
9.8. sec. 

10.3 sec. 
9.7 sec. 

10.6 sec. 

NIEUW CLUBRECORD · 
IRENE KRUYVER C00 m. 

halve finalB 9.9 sec. 

1. 58. 6 sec. (nièuw klub.rekord) 
2.08.0 sec. 
2.14.5 sec. 

11.7 sec. 
12.- sec. 
13.2 sec. 
11.4 sec. 
11. - sec. (finale 10.8) 

·1 3.2 sec. 
-11.2·sec. (finale 10.9) 
'11.4·sec. (finale 11.3) 
12.- sec. 

1.47~1.sec. (bijna het klubrekord) 
1.58.'6.sec. 
1.59.4 sec. 
2.16.9.sec. 

Verspringen Meisjes D Kogel stoten Meisjes 
1Uice Munsterman 
Doreen Ansems 

10. 13 m ( l:'.P. A CH'l' JCi :f) 
7.'(4 IJl 

Irene Kruijver ;,72 m 
Marjolein v.d. Molen 3,C'.O ID 

Lia Geers 
Marj olijn v.d.Broek 
C 02.1 -r"Y van Bakel 
KaT in van Drunen 
Monique Berendsen 

6.79 IJl 
6. 77 rn 
6.75 
5.66 
5.01 

p_j_skuswerpen Me is j ~s C 
1\r.s Handgraaf . 21. 3 2 
~a~in van Drunen 19.06 
M~~jolijn ~.d. Broek17~10 
Corry van Bakel 16.84 

.ff9..ogsp!'ingen Meisjes D 
Mar j a Bolwijn 1~25 m 

Els Muis 1.10 m(C meisje) 
", 12 -

Elly Kerkhoff 3,17 m 
Anita Post ?,Sb m 

Kog els tot en l'IJ~_is jes D 
Miranda de Wit 6~81 m 
Irmgard v. Vastenhov.6,00 ID 

Marjan Hofstra 5.94 m 
Marjolein v.d. Molen 5,60 m 

Hoogspringen Meisjes C 
Yvonne v.d. Linden 1. 35 ffi 

Marijke Hofstra 1 . 30 m 
Patricia de Cleir 1.25 m 
Marjan de Koning 1.15 m 
Doreen Ansems 1.10 ID · 

Reini de Cleir 1.10 m 



1 e e;'.D JEUGDKOMPETITIE te l19_§:r_l_elll_op _ __§_J1ltl-1.21l 
Zaterdag 8 mei was het dan weer zover. Het was stralend weer en WlJ 
waren in een goede stemming. Iedereen, die opgesteld was plus de 
reserves waren aanwezig, behalve één meisje, die. 'het af liet we te11 
en de voorkeur gaf aan de padvinderij. Meisjea, laat dit geen voor
beeld voor jullie zijn, want het dupeert de gehelB ploeg. Wij hadden 
hierdoor een minder aantal punten. 
Maar nu gaan we over tot de wedstrijd zelf. Er werden enkele goede 
prestaties geleverd. Op de technische nummers moeten 1i\Tij echter nog 
een beetje bijschaven. Wij zijn hier op de eerste plaats ge~indigd 
met een puntentotaal van 6.728 en in totaal staan we nu op de 7e 
pl~ats van distrikt West 1. 
We begonnen met de estafette in 36.5 sec.; nog een beetje beter 
wisselen en het klubrekord is binnen ons bereik. 
Verder wil ik hier dan nog even noemen: .... Lily Fijnheer, die nog 
nooit een kogel in haar handen heeft gehad en noodgedwongen was te 
kogelstoten. 
Marja Bolwijn, die een goede sprong had, maar je kan nog hoger hé 
Marja. Irene deed het ook he el leuk op de 600 meter, maar je kan 
nog sneller. De uitslagen waren verder: 

Verspringen Meis j es D 600 m Me isje s D 60 m Meisjes D 
I. Kruijver 3.65 m I. Kr uijver 2.00.6 s sec 
A.Post 3.29 m L_. F~jnheer 2.04.3 s 

Kogelstoten Meisjes D Hsiogspringen M.D 

M. 
I. 
A. 

Bol wijn 
Rol 
Post 

9,5 sec 
9.6 sec 

I. v. Vas tenhoven 5.92 m 
L. Fijnheer 4,39 m 

M. Bolwijn 1.20 m 
E. Handgraaf 1.00 m Lolke 

MEISJES e 
4 x 80 m 
1e Atmodes 43.5 sec. 

80 m 
1-:--:A. Munsterman 
2. P. Keijzer 
3. P.v.d.Eem 

600 rn 
1~~de eleir 
6. E. Muis 
7. M.de Koning 

Diskuswerpen 
1 • A. Handgraaf 
2. e.v. Drunen 

11.0 sec. 
11.1 sec. 
11.4 sec. 

1 • 45. 6 (NKR) 
1. 57. 0 
2.00.2(NPR) 

21.22 m(NPR 
20. 98 m(NPR 

BEVERWIJK 9 mei 1971 
100 m Meisjes B 
K. Verzijlenberg 
A. Bouma 
L. Stoute 
K.v.Leeuwen 

13.5!sec. 
14.1 sec. 
14.4 sec. 
14.4 sec. 

Diskuswerpen Meisjes B 
Î • A. Smits 31 .84 m! 
2. A. Bourna 30.86 m! 
3. M. v.d. Linden 25.57 m! 
i::; M. Handgraaf 25.24 m! __, . 
400 m JV!eisjes A 
4. e.v. Daatselaar 70.8 sec. 

Verspringen 
î" ?.de eleir 
5. P. Keijzer 

Kogelstoten 
-1 , A. Munsterman 
6. L. Geers 

4.31 rn 
4.09 m 

9.86 m 
6.77 m 

Hoogspringen 
1/2 Y.v.d. Linden 1.35 m 
4. P.v.d. Eem 1.25 m 
'rotaal: 1. ATMODES 10.585 punt 
Een goed begin is het halve werk 1 

Hans Vlottes. 

Kogelstoten Meisjes A 
6. e.v.Daatselaar 7.23 m 

Speerwerpen Me i sjes A 
1. A. Smjts _ 30.38 m 

800 m MeisjesB· 
9 . M.v. ·Narden 2.41.3 sec. 

Kogelstoten Meis4es B 
2. A. Bouma 11.30 m 
7 . C.v. _Leeuwen 9.20 m 

11. M.v.d. Linden 8.22 m 

- 13 -



vervolg uitslagen Beverwijk 9 mei 
Hoog.§..J?Iingen Meisjes B 
1. A. Bouma 1.65 m 
3. A. Smits 1.40 m 
4. K. Verzijlenberg 1.40 m 
12.1. Staa4s 1.30 m 
18.L. Stoute 1.25 m -------------------------------------------------------------------
CROSS-WEEKEINDE SCHOORL 
Op 18 April was het weer zover. Veel meisjes hadden er al een hele 
tijd naar uitgekeken(?); we gingen weer een weekeinde weg, dit ke~r 
naar de jeugdherberg van "Teun de J ager 11 i n Schoorl. 
Het is een geslaagd weekeind geworden met voor v s len a l s klapst~k 
de cross. Er was een mooi parkoers uitg2~et voor degenen, die e? 
zin in hadden. 

De meisjes A/B moesten een afstand van -i 500 met e r lcpen? we l~rn a:f 
stand werd gewonnen door Margreet van N~rde~ i~ e en ~ijd Y2~ 
8.58.6 sec. Op de tweede plaats kwam Il one M.a·::.7ier::. i ::.:. een evenesne 
goede tijd van 9.49.0 sec., 3 werd Y. Devente in 9.53 .8 sec. en 
als g oede vierde kwam C. v. Leeuwen over de finich i~ e en tij d va~ 
10.18.4 sec. 5e werd L. Stoute in 10.39. 4 se c " .· Se H. v,d.I,i'lè.3 11 

in 10.44.6 sec. en 7e werd. L . . Staats in ·10 ,51.c; sec. · 

Bij de me i sjes C moest er ee~ afstand v&r 1000 ~e t er 0or den gcl~ 
pen, waarvan de eerste 400 meter __ werd . ge jaag é', cl.«;or _Te un 1 wc.a;;:.' :.:.ê~ cl 3 .. 
meisjes weg konden stormen· en dat deed J?at r~_ ci e. de Cleir èé.."'..l1 CJ'.)k 

goed . Ze stormde door het zand alsof he-'.:; n:.;_e t :::' 1r;c, S G.L1 i;::v; a,j,1 :.,-lJL.o'~':': ·
ste binnen in een tijd van 5 . 03 .8, waa".':ne~.:o :::,e 2.lf.; b est ;:; j:;--1 h''li:H' c.e--· 
rie en o ok over de andere serie over de ~i~ish kwa2. De res~ !~wam 
als volgt binnen: 
2. E. Mui s 
3. H. Hamminga 
4. Y.v.d.Linden 
5 . L. Geers . 
6. R .v.d. Aardweg 
7. D. Ansems 
8. M. de Koning 
9. M. J:neke· 

5.07.8 
5,27. 2 
5.52.8 
5.55.8 
5.57. 0 
6.04.0 
6.26.0 
6.26.1 

10. 
11. 
1 2 > 

13 . 
1 L'~ , ·,·iI. 
Î 5 ~· .1~ > 

1 S. B . 
17. c. 

lf 8.n.è. g T' 3.2~f 
w=.j r oogst 
y· é-lil f é.~1~ s J_ 

6~)/·~: 

6 .. /~ Li~ ~ () 
7 . 0 i . /. 
7 11 -: c.: 

. ï; " ,__, 

{ . 5l~ . 3· 
7,55.2 
8 OL8 

-: 2, 3 -1. 2 

Bij de meisjes D, die oo~ 1000 met e r moestec l open, met de eerste 
500 meter onder l eiding v~n Teun (d e Boer) , di e wij hierbij n og 
maals b edan ken voor al d a -'; l open , wareE I. Kru ijve:i:-- e n E .. Nieu1Fks~'.' 1: 
de meisjes., die het beste ::iver deze afstand liepen. Ze liepen door 
dat zand, a lsof ze nooi t iets ander s haddsn g e daan en }::.w a men d an 
ook a ls eerste twee d oor de f inish me t a~ s ti j ten resp . 5 . 43.6 se~ . 
en 5 . 53 . 2 sec. Op de è erde plaats kwam L. Fij;1heer me t oo:c een z eer 
goede ti jd van 5 , 55 . 7 aec. M. Hofstra d eed s r G. 0 4 .2 s e c, ov er en 
werd daarmee een g oede vi e rd e . De rest, die e vene ens hun b e st hebb en 
ge.daan kwamen a ls volgt aan : · 
5. A. Koppens 6.08.4 ~. M.v.d.Molen 6 . 2~.2 13. E . Kerkhof 7. (6.2 
6. M. Hendriks 6.16.0 10.J . . Blom 6.25 .8 1 4 . C. Vr eeswi j k8 . 5è .8 
7. M. de Wit 6.17.0 1·. 1 . Smit 6 . 32 .8 1 5 . E . Handgraaf9 . 28.S 
8 . H. Nu ijt en 6.18.8 12. I . Vastenh . 7 . 20 .0 
Na afloop van de cross kr egen we allemaal nog wat eten en te drin
k e n en deden we nog wat spej ~ et j es en konden we nog even in de zo~ 
zitt e n, waarna we voldaan en . m.oe ( en iet 2 b r uiner?) weer n aar d e 
jeugdherberg terug gingen. Wi~ hopen, d at jullie he t v ol g end j aar 
weer jullie best zullen doen en dat h et weer n e t zo moo i is. 
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DAMES COMPETITIE - 20 MEI - AMSTERDAM. 

Dit was wel een van de mooiste ATMODES-prestaties -uan de dag, de 
800 M. in 2 min. 18 sec. 7 ook nog 'n eerste plaats. Proficiat Roel. Meteen 
hierbij wil ik de 12.- sec . en de 25.3 op de 100 en 200 M. van Dina noemen, 
evenals de 25.7 sec. van Donny . 

Na de gehele wedstrijd op de derde plaats, achiter Ailfl. en Sl\.GITTA 
gestaan te hebben, moesten wij op de valreep het Beverwijkse DEM voorrang geven 
en eindigden wij op de 4de plaats en lieten Gl\.C uit Hilversum en onze zuster--
vereniging HOLLAND achter ons. 

Irene zag het vandaag niet en ze moet deze wedstrijd maar gauw vergeten. 
Baltien verraste ons met haar 62 1 - se~. op de 400 M. 'n Gedeelde eerste plaats 
van Loes bracht ook het nodige voordee l op. Jos woedend omdat het speerwerpen 
niet wilde lukken, l everde met het discuswerpen een groot aantal punten af me-l:; 
haar worp van 37.12 M. Wil draaide ook fijn me~ en haar 12.6 sec. mag ook ge
zien worden. 

Onze 4 x 100 IVi.pl oeg kon voluit gaan 1 omdat het kwarte t Roely -
Irene - Baltien en Wil al een goede tijd van 52.3 sec. op hun naam hadden ge
bracht. Onz e eers te ploeg maakt e 49.2 sec. 
Onze ;<; ~_orde plaats betekende een zesde plaats in het lande!_ ijk klassemènt 9 me·:;; 
vanaf de derde plaats ~eer kleine verschillen. 
1 ADA Amsterdam 19. 717 pnt. 7 DE SPARTAill\T Lisse 17. 270 pn-C. 
2 SAGITTA " 18.363 vv 8 HAAG 1 68 Den Haagl6.386 11 

3 DE KEIEN Uden l 7. 7 40 11 9 CM.8. 
4 DEM Beverwijk 17 4.,68 71 10 HOLLAND 
5 SPRI NT Breda 17~433' 11 11 CIKO 
6 ATMODES Haarlem 17 .422 11 12 AVR 

100 ffi.Horden 100 M. -· _,_ -~-.------- -·-------~--

7 L.Visser pnt. 2 D.Kamphuis 

IIi l ve::·suib6. 334 
Haar l em 16 . 262 
Arnhe m 15.846 
R 1 dam 15.838 

12.--
8 G.Visser 
400 M. 

15.3 
16.5 

880 
751 il 7 W.v. Heiningen 12.6 

8 ·r:'"v-:-d . Goot 
9 B.v. d.Ree 
800 M. 

61.9 
62.-

1 R.Wi jnoogs t 2.18.-
12 I.v.d.GQot 2.48.3 
t:.oE~e~l_f3_~_<?__:\'_ e21 
10 M.v.d.Meulen 9.38 
11 C.Veldt 8,83 
di~c...!!._s_1f.~ r:l?.e n 
3 J.Nïoojen 37.12 
9 C.Veldt 31.82 
4 x 100 M. r es . pl. Ro ely 

l s t e pl.Dina 

738 
734 

931 
586 

666 
6 23 

812 
695 

11 

n NCR 

91 

I rene 
Dnnny 

200 M. 
---·~~---

2 ]) .Kamphuis 
5 D.Post 
ho~g_i?_p_:r_:_~ng_en 
6 B.v.d.Ree 
9 L Verwey 
~pe ~r_wer._~_n. 

5 J. Moojern 
8 M.Luesken 

Ba l ti en 
- Gebke 

Wi l 
Loe s 

25.3 
25.7 

l. 50 
1.50 

34. 28 
30.73 

3de 
4de 

11 

11 

944 
818 

905 
869 

836 
836 

757 
691 

sec. 
li 

RIA INEKE - DE VOS 

~o_.1~!1}_i_d.abe_l clubroco_~-' d. _4nn.,e11!:i,,,e_ke __ op _l1_e_t ho_og13_p_rj_nB'._~?-

Onclank s r e gen en wi nèc wi pt o A-r1n3rni e:<:e prachti g over de 1.69 M. 
h e t geen 'n niem·r c lubrecord b e t ekent en ze maakt daarbij ook 'n goede gooi 
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voor de landenploeg jeugd. Gebke ging moeÇlig door, toen ~e eerst één en 
later nog een horde volledig omtrapte. De tijd was daardoor ook niet al te bost. 
Jammer Gobke, maar 't is ook 1 n moeilijk nummer en vraagt voel traini:n,go 
Anja ging prima en daar was haar tijd ook naar. José draaide lrnorlijk haar rond
jes en dit resulteerde in 'n 5de plaats. 
Conn,y verbeterde in 'n goed bekeken race 
haar persoonlijk record met maar liefst 
7 sec. De vechtjas Claudia liep zich 
goed leeg op de 800 M.B en werd goede 
derde. Donny bracht ons 1n eerste plaats 
op de 100 M. en 'n tweede met haar verte
sprong. Jane t had het heel moeilijk met. 
de balk en moest na drie foutsprongen I 

met een geldig11 gemaakte visprong van LL.10 :M. \i 
genoegen nemen. Joan kampt nog steeds met 'n // 
blessure en had daarvan op de 100 M. en in / 1, • 

waren de tijden niet denderend cJ_oo r de vrij \ 1 /1 ~ 
do estafette v ee l last van. Over 1 t algemeen \( j\'\ 

zware baan en daarom is de 13.2 soc. van \~ \\ 
Kathleen zeer goed te noemen. IIIarian Luesken 'n ~jrie de ploeg 
werd derde op het speerwerpen. r~ rian v.d.Linden wierp ronde schijf over de 
geplande 26,- M. en volde ed aan degost e lde eis. Narie lukte dat minder good. 
Van onze estafetteploegen klopt en de wissels niet eh daar zijn de tijden ook naar. 
De stand in deze poule was: 
1 iillA 16.135 100 M.M.B. 
2 ÀTI!iODES 15. 621 778 

lQ.9 r.1. M. A. 
1 Il.Post --·--· ~-12.8 4 J.Keyser 13.1 721 

3 SAGITTA 14.396 740 3 G.Vissor 13;,- 6 K.Verzijlenberg 13.2 703 
4 GAC 13d863 
5 DEM 12.933 
6 KII"IBRIA 12.761 

800 M. IvI. A. 
5 J.Voorma 
10 C.v.Daats e laRr 

Y,.8I_S.Y_:r_~}y'.Çe ~ 
2 D.Post 
11 J.Gortemaker 

~po_er..:;i.(3rpen 

2 A.Smits 
3 M.Lueskon 

ko gelsto_t _e_g_ 
2 A.Bouma 
5 ril. Luesken 

4 ?S_ _~_Q_Q J~. -

2.28.9 
2o52o3 

5.15 
4. 10 

33.32 
30.54 

10.30 
9 . 24 

100 rn.horden 
1 -E. Smits - 16.5 

17 .6 5 G.Visser 

800 M.M.B. - ---·------
790 3 C.Regoor 
550 10 M.v .Norden 

ho 9 gs "QF i.225_~ _ 
789 1 ll.Bouma 
517 4/5 J.Keyser 

9.;.i scu~~!:_el:_pen 

748 4 M.v.d.Linden 
687 9 r.1. Hand graaf 

735 
655 

le ploeg 
res.ploeg 

jde 51.R 
6de 54.7 

iie>hkp ·nuJJny - /\ :n ,i ;:i .T0;:;i,n 

Kathl<-i0n Janet - José Els 

751 
648 

1.69 
1.50 

RIA INEKE - DE VOS 

VERGETEN JULLIE NIET :DE VOLGENDE DATA VRIJ TE HOUDEN: 

27 Juni 2de !1/B Competi tio 
19 Sept. finale 

29 Aug. 2do Senioren competitie 
26 Sept. finale 

748 
628 

1037 
836 

575 
493 



' 
~ . . . .- ATMODES . ~ l ~ •·. 1 ... " 

ItEJ ,....,~,...., ~EM 
Off ICllEl CLUBORGAAN 118 H.D.A.V. ATMODIS-KONINKUJK GDE U 
16e Jaargang no~ 95 v~;~hi jnt tweemaa~deli jks ·-·-----aûg.Ustus--T97r~·-----

Redaktie-adresg 

M.A. Ineke-de Vos 
L.Meeszstraat 90, 
Haarlem. 

Stencilwerkg 

J. Post 
lüouwstraat 29, 
Haarlem. 

Verzendadresg 

· B.v.d.Ree 
0:.:-ionvreg 28, 
Haarlem. 

V.AlJ DE VOORZITSTER. 

Een fijn bericht heb ik hier, nl. het Bestuur is weer vol
tallig. Na het uittreden van de Heer Smits, die voorzit
ter is gevvorden van de A.V. "Haarlem" en de vvens van Jos 
Moojen om tussentijds uit te treden - alles in goede 
gemoede, hoor - hebben wij Hanny Wijkhuizen bereid gevon-

. den het penningmeesteresseschap te aanvaarden, daar Liedy 
door tijdnood dit niet meer aankon, doch wel als commis
saresse zitting zal blijven nemen in het bestuur,en in de 
persoon van de Heer S. de Koning als commissaris ook weer 
µet mannelijk element is vertegenwoordigd. Wij vertrouwen, 
dat wij met het nieuwe bestuur even prettig zullen samen
werken als altijd en hopen, dat mutaties voorlopig achter
wege zullen blijven. 

Annemieke Bouma wist het Nederlands rekord hoogspringen, 
op naam staande van Mieke van Doorn met 2 cm. te verbeteren 
en bracht het op 1.76 m. en drie dagen later deed ze het 
op Papendal nog eens dunnetjes over e~ sprong 1.77 m. 
Annemieke, zulke prestaties, vooral ' op jouw leeftijd brengen 
veel drukte, spanningen, verplichtingen en teleurstellin
gen mee, dat heb je inmiddels al gemerkt.Maar daar tegen
over staan ook veel prettige dingen, buitenlandse reizen, 
zoals Europese kampioenschappen, landenwedstrijden, etc. 
Wij hopen, dat je een en ander goed zult kunnen opvangen 
en combineren met je school, maar ook dat je dezelfde fijne 
Annemieke blijft, zoals wij je kennen. Veel succes. 

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zal ik van half 
augustus tot half november een reis met mijn man meemaken 
en de touwt~es in handen leggen van Truus, als plaatsver
vangend voorzitster. Ik ve::btrouw erop, dat jullie waar het 
mogelijk is haar zullen helpen om haar taak zo licht moge
lijk te maken. 

De finale om het Nederlands jeugdklubkampioenschap is aan 
onze vereniging toegewezen en zal plaatsvinden op 19 sep
tember a.s. Als de vakanties achter de rug zijn, verwacht 
ik van alle jeugdleden weer.de inzet, die nodig is om een 
kampioenschap in de wacht te slepen, vooral nu de concur
rentie veel groter is geworden. Ik hoop een telegram te 
mogen ontvangen, dat uit de overwinningsbeker weer cham
pagne is gedronken. We zullen de beker. al vast goed school'l"" 
maken!!! · 

-1-



Met de dames zullen wij het vast wel redden om een finaleplaats om het lands
kampioenschap te bé~aohtigen 9 Welke strijd in oktober zal plaatsvinden. Ook 
voor hen geldt de opdracht 9 door training er alles uit te halen wat erin zit. 

We zijn bezig met de aankoop van nieuwe Franse shirts 9 waarop het embleem ge
drukt ·wordt zoals op de showshirts. Het is bedroevend als men ziet wat een alle
gaartje van shirts er nu gedragen wordt en we zijn toch echt aan onze naam ver
plicht hierin verandering te brengen. Hoeveel ~ijd een en ander nog vergt kun
nen wij niet zeggen 9 terwijl wij ook nog geen prijzen kunnen noemen 9 maar het 
komt in ieder geval fijn voor elkaar. 

De drie Haarlemse atletiekverenigingen ZlJn rond de tafel gaan zitten met het 
doel om gezamenlijk diverse problemen op te lossen? gezamenlijk tot gesprekken 
met de gemeente te komen 9 etc. 9 etc. Er zijn daarbij drie commissies en wel: 

De Atletiek CowJnissie. 
Deze bestaat uit de drie voorzitters van de verenigingen - dus voor ons onder
getekende - 9 die voornamelijk tot taak heeft met de gemeente overleg te plegen. 

De Technische Commissie. 
waarin voor ons Truus zitting heeft 9 die tot taak heeft wedstrijden te organi
seren en de technische zaken inzake sintelbaan 9 etc. aan te pakken. 

Studie Commissie. 
Deze commissie zal na de vakantie haar aktiviteiten gaan ontplooien. Van onze 
vereniging heeft de Heer de Koning daarin zitting. Het ligt in de bedoeling 9 

dat deze commissie de efficiëntie van de diverse zaken gaat onderzoeken en 
coördinerend optreedt tussen de verenigingen. 

Nieuwe J,edem 

Mayke Prins 
Gerda Wallekers 
Aliece van Echteld 
Hélène van Echteld 
Cis~a Meents 
Y.Roosendaal 

Bedankt: 

Ria Ineke-de Vos. 

HET SEKRETARIAAT MELDT: 

22.9.1959 
11.7.1957 
H .12 .1958 
16.2. 19 60 
26.4.1958 

Sabine Brougelmans 
Bea .Bbogaard 
Christina Beyen 
Everhardina Dinkey Oudroan 

20. 12. 1961 
1.6.1962 

2G-. 9. -1 946 
26.9.1958. 

~ - --- -------
_____.------ 1 J_; /--~----------t---r- - ---~~~~ ~ ~· / 

Astrid Coppens 9 Karin - Patty Schoth 9 Nienke 1 Karen-{1elen Chri'stianu'4 Conny;/1Tán 
Daatselaar 9 G.v.Thijn 9 H.Veldt 9 F.Vogel 9 1'[.Sioof 9 Tilly Rijbrbe~. e----7 

. l1 °1 l L Adreswijzigingen: 1 ----
A.Jansma - v.Leeuwenhoekstraat 59 flat 29/3 9 ttHaarlem. i ~ 
Hr. van Hoge7Jand - Jacob Marislaan 70 9 Arnhem. ~. r-----. ,/ 
Lv.d.Goot Buys Ballotweg 88 9 De Bilt. ! ~ ./ 
T.Rijbroek - Lagune 35, Lelystad. ~1r 

u 
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Bestuurssamenstelling : 

Voorzitster: 
Sekretaresse: 
Penningm.esseg 
Wedstr.sekr.: 
Commissarisg 
Commissaresseg 
Commissaresse: 

M.A.Ineke-de Vos, Leendert Meeszstraat 90. Tel.: 244134. 
A.Wenselaar, Prof. Eykmanlaan 98. Tel.: 283162. 
H.Wijkhuizen 9 Pleiadenstraat 12. Tel.: 251418. 
G.J. van Voorst-v.Egmond, Slauerhoffstraat 5'', Tel.: 371119. 
S.de Koning, William Boothstraat 
L.v.d.Eem 9 Paul Krugerstraat 49rd 9 Tel.: 250989. 
(30 plus) H.C. Zilverberg-van Rijn, Lorentzkade 206, Tel.:242793. 

Het beëindigen van het lidmaatschap: 

Dit dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van 1 maand bij onze 
sekretaresse: Mej. A. Wenselaar. 
Leden 9 die in de loop van het jaar bedanken 9 zijn de bondscontributie van de 
KNAU verschuldigd. 

Vertrek de -Heer van Hogezand. 
Na vele jaren "trouwe dienst" gaat tot onze grote spijt de Heer van Hogezand 
ons verlaten 9 aangezien hij zijn domicilie in Arnhem heeft opgeslagen. · 
Mijnheer van Hogezand 9 het bestuur en alle Atm.odinnen zullen U missen 9 U was 
zo'n vertrouwd gezicht op Glnze training en wij allen hebben veel van U geleerd. 
Wij hopen, dat U en Uw gezin prettig zullen wonen in Arnhem en we zullen U v2,st 
nog wel eens zien en door middel van ons klubblad zult U toch op de hoogte 
blijven van het wel en vee van - toch ook een beetje Uw - Atmodes. 

Het Bestuur. /~ 

~ ?fl~( PERSONALIA. 

Verloofd: 
Tilly Rijbroek en Cor Zonneveld hebben zich op zaterdag 10 juli in stilte ver
loofd. Op het kaartje was je hoofd een mooie voetbal, Tilly, maar we zullen 
maar hopen, dat Cor deze niet als zodanig zal gebruiken. Luitjes 9 een fijne 
verlovingstijd toegewenst door álle Atmodinnen. 

P.S. 
Tilly gaat ons in augustus verlaten om zich met haar familie in Lelystad te gaan 
vestigen. Wij hopen 9 dat je daar gauw zal wennen en een fijne klub zult vinden 
om je aan te sluiten. Het ga je goed. 

Geslaagd: 
Diverse meisjes hebben eindexamen gedaan en daarmede een bepaalde studie afge
sloten. Gebke - Marian Luesken 9 etc. hartelijk gefeliciteerd met het behaalde -
resultaat en veel succes met verdere studie ofin jullie nieuwe baan. 

Bedankje: 
Hierbij wil ik het Bestuur nog hartelijk bedanken voor het bloemstukje, dat 
ik bij de geboorte van Carmen mocht ontvangen en de wedstrijd-en nieuwelingen
ploeg voor het schattige 11 hot- pants 11-pakje. Ze moet nog even groeien, dan kan 
ze het al gauw aan. Met vriendelijke groeten, 

Aad en Lida. 
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VAN DE PEl'lfNINGMEESTERESSE: 

De contributie is als volgt: Bondscontributie bij inschrijvingi 
Pupillen 
Junioren 
Studerenden 
Senioren 

Tricot klubbroekje 
Embleem 
Atmodestas (Nihek) 

Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fl. 

A voor op je trainingspak 

3 9--/maand Fl. 69--
5 9--/maand Fl. 8950 
5 9--/maand Fl. 13950 
6 9 50/maand. Fl. 13950. 

OM AAN TE SCHAFFEN: 

Fl. 49 50 
Fl. 1 9 75 
Fl. 24 9-

Fl. 0 9 25. 

KLUBKLEDING. 

Nogmaals WlJZen WlJ onze wedstrijdatletes op de verplichte klubkleding 9 nl. 
groen klubbroekje 9 wit shirt met embleem middenvoor en als je sokken draag7. 9 

moeten dit witte zijn. Verschijn je niet in klubtenue aan de start 9 dan kan 
je door de.wedstrijdleider uit de strijd genomen v10rden. Trouwens 9 ook de ploag
leiders zullen er streng op toezien 9 dat je aan de kledingeisen voldoet. 

7 9 uur 
7 9 uur 

------ ~~~ \;~ 
/~f~--:~:::::/--è-;:}~ 

TRAINING ~~~/{~f~~~%f~5:?{4 _. 
voor alle ploe~~=~~·- -:-;?-.~·---....~·<_ ;::~:~ 
voor alle ploegen ---~~"::~,"\'\,~~ --"'-;-~ 

Maandagavond 
Vrijdagavond 
Woensdagavond 
Vrijdagmiddag 

7 9 uur 
16.15-17. 30 

+ . - 1 '-~.C \ . ' '\ "'·-:: ... . -/,-. 
wed~ u~lJUploeg '',,\ \ ~--~~~<" 

uur pupilJ_en. "-. ~ \ ~ ~ -- ~"-5.~ 
'\ - .· .. . "'. - . - --~ 

Wedstrijdploeg: G.Kamp 
Nieuwelingenpl: B.Boverkamp 
C-meisjes H.Vlottes 

D-meis jes: L.v.Voors"c 
Pupillen : B.v .d.Ree. 

HET ZIEKEJIJHOE~<'.:JE, 

"<. . \ \· ·:-~~ -~-~~~~ 
'-=:::.--,--===·.~::-~:~.~:;?····· :§) 

. ~y--·-1",-:;,;:~=-- _ _, ' ,., -·"" 
. f 

Onze pupil Sabine Bergsma is na een ernstige ziekte van 3 en halve week in 
het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam gelukkig weer goed hersteld thuis ge
komen. Sabine 9 fijn dat weer bent opgeknapt en v1e hop9n 9 dat je toestermninc 
zal krijgen vancfü dokter om weer gauw met klubgenootjes te mogen trainen. 

DE PUPILLENHOEK. 

Was er vorige keer maar een klein stukje vooi' jullie in ons blad 9 nu is het 
echt wel wat meer. 
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Ten eerste zou ik willen zeggen, fijn dat jullie allemaal zo trouw komen t ra::_._ 
nen. We hebben zo langzamerhand een ploegje om trots op te zijne 
Sandra en Elze hebben ons verlaten om 
bij de D- meisjes te gaan trainen en ik (-::::~~·11/ ~ zou zeggen veel succes. Als het net zo ~ 
gaat als bij mij 9 zal het zeker lukken. 

Paula is een tijdje niet geweest, maar ( / .. , ·· j.J~c· . · ... ·-\\ 
gelukkig liet ze haar toet weer zien en \ L _ 
nu maar veel komen Paula, want er komen "-. / \ 
gauw weer wedstrijden . Sabine is een ti-j d .... 1 ... -"' / . . _· "'-..'',, \ 
ernstig ziek geweest, maar zal hopelijk '"" ""-- \ 
weer gauw mogen trainen. \, "-. \ 
En dan nu de wedstrijd, voor enkelen van · " . ";:/-~ 
jullie de eerste wedstrijd. Het was echt / / '\, ~ "· '\, "' 
te merken, dat er hard is gewerkt tijdens _ ___.,,; / \--ff '·\ 
de training, want er kwamen goede~re / _ _ ·----
taties uit de bus . _.;:' --. __ - - - / ' 
Bij de B- pupillen werd Franciska 4e op / 1 

/ / 

de 40 m. Keurig hoor, vooral omdat het / //.//. 
de eerste wedstrijd was. Sandra haalde / / 
90 cm. met hoog, ook dat was goed voor · \ 
een vierde plaats. I \ 
Bij de A-pupillen bleek Mariëtte op alle nuITJners c1 e lJe s te, de 5. 60 m. !'.let l~ 'i?'Ü \ 
was de grootste verrassing . Janet deed h e t ook goed Em v10rd 3e in h~t to"taó. _, · \ 

/ ' Vermeldenswaard zijn verder nog de 2e plaa-Cs van Chri s ta op de 60 m en de ·., 
4. 78 m. met do kogel van Mirella. Hilde zorgde nog voor een 5e plaa ~P- dt: "'.., 
60 m. 9 terwijl Monica en Lenie zowel op het versp:cL~ige.n a1s kogelstoten b"èl •r .1 

prestaties behaalden dan tijdens de training " -~ 

Ik zou zeggen, blijf regelmatig trainen, wan t e~c moe ·~ YlO [; e en hel eboel verh c
terd worden en er komen nog veel wedstri jden 9 a1lee:..1 i n da r.1aand juli komer.. de 
trainingen te vervallen. 

Uit~lageng 

Meisjes Pupillen B. _10 m. È.<:?~!1 ~.<:?k>:~~ totaal 

4 s. Beek 8 .- On90 .5 . 03 1223 
12 F. Smits 7 0 !l Oc8 5 2 .25 929 

Meisjes Pupillen A 60 m. ve:::-sprin~-..;~_::;.r,els t oten totaal 
1 M. Spaans 9.4 3.35 5.60 1496 

3 J.v.Tuyl 11.1 3 .19 4 .80 1211 
5 C.v.d.Molen 10 . - 2.65 4 ,25 1084 
6 1.[ . Zi jta 11.6 2" 9 1 4. '1 8 1080 

10 H.Prosé 10.8 3.29 3 , 53 987 
11 M. Janssens 11.- 2 . 69 3.95 973 
14 L.v.Elsthout 12. 6 2.39 2e f/2 631 

AMSTERDAM - PUPILLENWEDS TRIJD 

Met e e n klein ploegje? helaas moesten en.l.celen door ziokte verstek laten gaa> : 
vertrokken we met twee auto's naar Amsterda l'.l. Onclanks de stevige wind was h Et 
toch fijn atletiekweer. 

Reeds in de series werd duidelijk 9 dat onze pupillen g eweldige knoksters zi j n " 
Met tvvee eerste plaatsen voor Mariette en Christa en verder een aantal tweede 
plaatsen en derde plaatsen stroomden de punten al binneno 
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Het verspringen overtrof al'J..e·s 9 ik kan echt merken, dat jullie hard hebben ge
traind hierop, 4 meisjes over de 3 meter, met Mariette als trotse winnares met 
maar liefst 3.82 m. Maar Christa met 3.20, Janet met 3e54 en Mirella met 3.05 
kunnen terugzien op fijne prestaties. Paula verraste vriend en vijand met een 
wprong van 2.98 m. Wanneer je niet teruggevallen was, was je ook over de 3 m. 
gekomen. 
Dat het bij het balwerpen niet zo erg lukken wou 9 kwam ook door de geweldige 
regenbui, die de sintelbaan onder water zette en eerder node tot zwemwedstrijden 
dan balwerpen. 
Onze enige Il-pupil Franciska kwam tot een keurige 8e plaats met de volgende pres
tatiesg 40 m. - 7.7 sec. 9 hoogspringen 75 cm. - kogelstoten 3.12 m. 
In het totaalklassement bij de A-pupillen kwam Mariette achter haar naamgenote 
uit Zaandam tot een mooie 2e plaats. 

Zoals jullie zien, gaan de prestaties met sprongen vooruit, nu jullie zo fijn 
hard trainen. Ik kan alleen maar zeggen, geweldig en volhouden. Na de vakantie 
gaan we weer hard aan de gang voor de volgende wedstrijden. 

Baltien v.d.Ree. 

VJEDSTRIJDKALENDER. 

Het wil niet zeggen 9 dat WlJ aan al deze wedstrijden deelnemen. Voor verdere 
publikaties zie het wedstrijdbord~ 

Za 14 augustus 
Za .14 augustus 
Zo 15 augustus 
Woe 18 augustus 
Za 21 augustus 
Za 21 augustus 

Zo 22 augustus 
Za 28 augustus 
Zo 29 augustus 
Za 4 september 
Za 4 september 
Zo 5 september 
Zo 5 september 
Di 7 september 
Woe 8 september 
Za 11 september 
Za 11 september 
Za 11 september 
Zo 12 september 
Zo 19 september 
Zo 19 september 
Zo 26 september 

Amsterdam-Ookmeer 
Beverwijk-Adrichem 
Haarlem-Pim Mulier 
Zaandam-Vincent v.Goghweg 
Krommenie-Provily 
Arnhem-Papendal 

Arnhern-Papendal 
Haarlerr~Pim Mulier 

Jeugd C/D wedstrijden 
Jeugd C/D wedstrijden 
Jeugd A/B wedstrijden 
Instuifwedsyrijden 
B/C/D wedstrijden 
Meis jes C vierkamp-Meisjes JJ 

Meisjes A en dames 
C/D kompetitie 
Dames kompetitie 

Amsterdam-Ookmeer BCD jeugdwedstrijden 
Beverwijk-Adrichem Pupillenwedstrijden 
Utrecht-Maarschalkerweerd Regionale wedstrijden 
Heiloo-Maalwater Seniorenwedstrijden 

vier
kamp 

Zeist-Blikkenburg Senioren/Junioren avondwedstrj_jO.en 
Amsterdam-Ookmeer Instuifwedstrijden Senioren/Junioren 
Haarlem-Pim Mulier Pupillenwedstrijden 
Hilversum-Soestdijkerstr. weg C/D jeugd - Pupillenwedstrijden 
Krommenie-Provilypard BCD jeugdwedstrijden 

Dames kompetitie 
Haarlem-Pim Mulier AB jeugd FINALE 

CD jeugd FINALE 
Hilversum-Soestdijkerstr.weg Senioren/Junioren'J<9dstrijden. 

3e C/D jeugdkompetitie wedstrijd - 22 mei - Bevervàjf• 

Deze wedstrijd zal in herinnering blijven als een zeer slecht georganiseerde 
wedstrijd. Alles ging erg rommelig en diverse juryleden bleken tijdens het 
verloop van de wedstrijd totaal niet voor hun taak geschikt te zijn. 
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Jammer 9 erg jammer. Vooral a ls je he t idee krijgt na allerlei opmerkingen on ant
woorden geannaliseerd te hebben 9 dat het toch steeds "m8:ar" gaat om jeugclwodstrij
den. Men schijnt nog steeds niet te beseffen hoe belangrijk he t is om de j eugd 
goed te begeleiden en goed georganisee r de wedstri jden voor t e schotelen om zo
doende verzekerd te z~jri van een blijvend enthousiasme onder de j eugd voor onzo 
mooie sport. Want van de ze j eugd moeten wij he t in de ·toekoms t h ebben. Enfin, 
we hebben ons bost gedaan om er toch nog i e ts van t e mak en 9 al va lt he t nie t 
meo 9 als jo in zo'n sfeer verzeild geraakt b ent. 

We begonnen traditionee l met de estafettes en dit leverde me t een al oen aar di ge 
strijd op. De D-meisjes bereikten een 3e plaa ts in 36.-se c . en de C-mei sjes moes
t en maar net hun hoofd buigen voor Trias 9 dat 0 .1 s e c. sneller wa s dan onze mei s
jes. Tijd 43.5 sec. 
Hierna was de beurt aan onze sprintsters om hun kunnen te tonen. Wel 9 er wer den 
aardige prestaties goloverd 9 al moe t mij van het hart 9 dat Petrie met een wat 
fanatiekere training vee l sneller kan worden ! Pia ·en Alice kwamen goed vihor de 
dag met a llebei eon serie- overwinning 9 tijd 11.2 sec. Pe trie liep 11.5 sec . 
Inge Rol en ~!lar j an Bolwi jn doden weinig voor elkaar onder en lie t en de vo l gende 
ti jden voor zi ch a f drukken : 9.5 en 9 . 4 sec. De beste pres t ati es wer den t och weer 
gel ev erd op de 600 m. 9 wat toch zo l angzamer hand een e ch t e Atmodes- aangelegenhe:i_d. 
begint te worden. Vooral Patricia deed het voortreffelijk gezien de zeer onregel 
matige start. Zij werd nl. op een zeer grove manier tegengehouden door Me j . L. 
Zuidam van DEM I 9 di e haar opzettelijk de doortocht belette door haar me t een 
f er me armzwaai naar a cht er en te drukken. Later i n deze race maakt e zij he t nog 
bont er door Patricia bevrLls t naar buiten t e dr ukken . Dit werd gec9ns t a t eerd door 
de heren Spaans en Smi t s 9 waarop i k me t een een protes t i ndi ende 9 dat e ch t er af- ' 
stuitte op de DEJ'fr-k lubbelangen 9 die deze middag voor bleken t e gaan t .o.v. het 
sportieve gebeuren. Pa tricia won het uiteindelijk toch 9 doch door deze manifes...,. 
t a tie heeft zij zek er 5 sekonden verspeeld. Haar tijd was desondanks toch nog 
goed t e noemen ge zi en de 1. 49.3 9 di e zij lie t no t er en. 
Els Muis en Marjan de 'Koni ng deden pr e cies vvat van hun v er wacht wer den en lieper:. 
een "uitgek ookte" race in resp . 1. 55 .1 en 1. 56 . 6 . 
Bij de D--meisjes moe t ik de namen noemen van I rene Kruiver en S.Fijnheer 9 die 
bei den he -31 f ijn ges treden hebben.Hun tijden war en rêsp . 1 . 57 . 1 en 2 .00. 7 . Ga 
zo door~ meisjes! 
De t e chnisch e nummers met uitzondering van het hoogspringen bl ek en ook nu weer 
het zwaks t e onderdeel van de ploegen t e vor men9 a l hoewel er hier en daar to ch 
een l ichte voorui t gang geboekt werd . Maar we zullen hier t och gezamenlijk nog 
heel wat uurt jes e.an moet en gaan besteden om to t be t ere prestaties te komen . 
Ik reken op jullie 9 meisjes ! ! 
De ov erige u i ts l agen warem 

Hoogspringen c Kogel s t ot en c 
1 Y.v. d. Linden 1. 40 m. 1 A. l\iiuns te rman 9 0 21 . m. 
3 P . v . d . Eem 1. 35 7 D. Ansems 7 . 61 

Hoogsprin8:en D Kogelstoten ]) 

2 M. Bol wi jm 1. 20 7 T. Honnof 6 .1 3 
6 E.Handgr aaf 1.05 8 I .v.Vas t enhoven 5-39 

Verspringen c Discuswerpen c 
2 P . de Cleir 4 . 23 m. 1 A. Handgraaf 22.60 m. 
9 P .Keyser 3 . 94 12 K. v . Drunen 13. 92 

Verspringen D Totaal Meisjes- C 
2 I .Kru iver 3. 77 1 Trias 10 . 551 pnt, 
6 A. Pos t 3 . 21 2 Atmocles 10 . 451 pnt. 

- 7- 3 DEI\f~-I 9.963 pnt . 
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Totaal Meisjes-}) 
1 J)EM 
2 Holland 
3 Atmocles 

100 m. horden 
1 A.Smits 
6/7 G.Visser 

J.Keyser 

100 m. B 
4 J .Ke;yser 
6 K.Verzijlenberg 

100 m. A 
1. D.Post 
3 G.Visse::n: 

800 m. A 
3 J.Voorma 
10 c.naatselaar 

J',~ .Kneynsberg 

800 m. B 
3 C.Regoor 
6 M.v.Norclen 

I.Matzen 

Verspringen A/B 
2 J).Post 
11 J.Gortemaker 

A.Smits 

Hoogspringen A/B 
1 A.Bouma 
5 J"Koysor 

R:ogelstoten A/B 
2 A.Bouma 
5 M. Luesken 

C.v.Leeuwen 

7828 pnt. 
7129 pnt. 
7094 pnt. 

H.Vlottes. 

, -----------

Jeugdkompetitieweclstrijd A/B 23 mei Zaandam 

Nieuw klubrekord Annemieke hoog 1.69 m. 

27 Juni - Haarlem. 

Nieuw Nederlands rekorcl dames en meisjes hoogsprmngen 
Annemieke 1~76 m. 

23/5 
16.5 sec. 
17 .6 

î3.1 sec. 
13.2 

12.8 sec. 
13.-

2.28.9 
2.52.3 NPR 

5 .15 m. 
4.10 

1. 69 m. NCR 
1.50 

10. 30 r'ü. 
9.24 NPR 
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27 /6 

3 17 .-
1 16.6 

1 12. 9 
4 13.7 

1 12. 6 
2 12. 9 

2 2-33. 4 

6 3. 27 .3 

3 2.27.3 

!). 2.41.9 

5.44 m. 

2 5.32 

1.76 Ned. Rekord 

2 9.91 m. 

3 8.17 

1;("·, 
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Discuwerpen A/B 
4 M.v.d.Linden 
9 M.Handgraaf 

I.Verwey 

Speerwerpen 
2 A.Smits 
3 M.Luesken 

I.Verwey 

4 x 100 m. reserveploeg 

23/5 
26.54 m. NPR 
23. 18 

33.32 m. 
30.54 

5e José-Janet-Kathleen-Els 

4 x 100 m. 1e ploeg 
3e Gebke-Donny-Anja-Joan 

Totaalstand~ 

Sparta 
ADA 
Atmodes 

16. 204 pnt . 
1 6 .1 34 
15.620 

51.8 sec. 

2e 15.620 pnt. 

27/6 

3- 24. 74 
6 23.06 

1 32.80 m. 

4 26. 7 4 

1 55.- sec. 

49. 6 

1e 14.928 

Spartaan 
~agitta 

GAC 

pnt. 

José-Kathleen-Anne-
mieke-Els 

15.609 pnt. 
14.393 
14.064 

Districts Senioren Kampioenschappen dd. 23.5.1971 

Met stralend weer vertrokken we naar Amsterdam. Loes en Wil konden vrijwel direkt 
na aankomst in aktie komen op de 100 m. Ze hadd:en te kampen met zeer harde tegen
wind. Wil kwam uit op 13.4 sec. 1 terwijl Loes zich met haar 12.9 kwalificeerde 
voor de f inale (13.+). Direkt na de 100 m. kon Loes gaan verspringen. Met 5.3? 
(1 cm. minder dan no.2) bracht ze het tot een 3e plaats, terwijl Wil op de 200 m. 
in aktie kwam (4e in sierie 26~5 sec.) -
Het was inmiddels heel slecht weer geworden, veel wind, harde regen, onweer "":en 
onder deze omstandigheden moest Roelie de 800 m. lopem. Ze begon heel goed -
nam na een ronde zelfs de kop over, ·maar stapte toen helaas uit de race. Jammer, 
Roel. Jos eiste met discuswerpen de 4e plaats voor zich Op (37.48 m.), terwijl 
ze het met speerwerpen tot een derde plaats bracht (36.68 m). Loes wist nog e en 
tweede medaille t~ bemachtigen door haar 16.1 (3e plaats) op de 100 m. horden. 

Anneke Wenselaar. 

Haarle_lil_?e_ l{_apl}l_i _oens_9_h_appen. 

De na een on<'IP-rhi:oking van een jaar weer in ere herstelde HAa:rlemse kampioen
schappen, welke door de gezamenlijke Haarlor.iso vorenie ingen werden georgri.niseord 
en waaraan ook door andere v erenigingen uit Kennemerland werden deelgenomen~ 
waren ook dit jaar weer sfeervolle goed georganiseerde aangelegenheden en -diver
se Haarlemse kampioenschappen werden door onze dames en meisjes behaa ld. Toch 
vie l mij de deelname op verschillende nummers bij de dames en ouder e meisjes 
tegen. Misschien kunnen we volgend voor deze groepen wat meer propaganda maken 
om de deelname te bevorderen. 
Jarnmer 9 dat Joan nog geblesseerd was, want ik had haar wel eens willen zien 
op het nieuwe nummer 300 m. B 
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1e Wedstrijd 26 mei 1971. 

Nieuwe klubrekords A.Smi ts 35. 79 m. speerwerpen Tvl.B. 
A.Bouma 33.80 m. diwcuswerpen M.Bv 

:Oiscuswer_pen M.B. 
1 .A.Bouma 
2 A.Smits 
3 M.v.d.Linden 

NCR= Nieuw klubrekord 

33.80 m. NGR 
32.80 

27 .42 ! ! NPR 

EPR= Evenaring persoonlijk rekord 
NPR= Nieuw persoonlijk rekord. 

800 m. Dames/Meisjes A 
2 R.Wijnoogst 2.20.2 
3 B.v.d.Ree 2.28.2 NPR 
4 A.Wenselaar 2,32.4 NPR 

300 m. M.B. 
2 A.S.rlli ts 
5 C.Regoor 
6 M.v.Norden 
7 .A.Hin 

Ver.springen dames 
2 :O.Kamphuis 
4 W.v.Heiningen 

44.2 
45.4 
46.3 
47 .5 

5.35 m. 
4.8 2 

2e Wedstrijd dd. 3 juni 1971. 

8ü m. M. G. 
1 P .Keyser 
2 :t?.v.d.Eem 
4 P.de Cleir 

M.de Koning 
13. Wi jrioogst : 

200 m. M.A. 
1 D.Post 

Vers lJringen M.G. 
1 P.de Gleir 
9 M. de Koning 
21K.v.:Orunen 

Kogelstoten M.B. 
1 A.Eouma 
2 J\l[.v.d.Linden 
5 K.Verzijlenberg 
6 G.v.Leeuwen 

Speerwerpen :Oames 
3 J .1J!oo jen 
6 L.v.d.Eem 

Hoogspringen dames 
2 B.v.d.Ree 

10.6 
10.7 NPR 
11 .- NPR 
11.7 NPR 
13.6 

25.9 

4. 48 m. 
3.80 NPR 
2.95 

11.74 NPR 
10.59 NPR 
8.87 NPR 
7 .82 

34.34 
23.86 NPR 

1 00 m. :Oames 
1 D.Kamphais 
3 W.v.Heiningen 
4 I.v.d.Goot 

Hoogspringen M.C. 
1 Y.v.d.Linden 
2 P.de Cleir 

12 R.cle Cleir 

Balwerpen M.G. 
2 D.Ansems 
3 M.v.d.Broek 

13 K.v.Drunen 
18 B.Wijnoogst 

Speerwerpen M.B . 
1 A.Smits 
2 A.Bouma 

Hoogspringen M. :O. 
1 Y .Kruy-'ver 
2 M.J3olwi jn 
4 w.vermunt 

600 m. M.D. 
1 M.Bolwijn 
2 Y.Kruyver 
9 w.verrnunt 

11 M.Hofstra 
12 I.Berendsen 
13 m.v . d.Molen 
1 4 E .Kerkhoff 

400 m. Dames 
2 I.v.d.Goot 
3 R. Wi j noogst 
5 H.v.d.Haterd 
8 C.v.Daatselaar 

800 m. J3 
1 C.Regoor 
4 A.Hin 

Hoogspringen M.A. 
1 A.Eouma 
2 J.Keyser 
3 A.Smits 
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1 2. 5-1 2. ·1 NPR 
13.--12.6 EPR 
13.1 NPR 

1.35 m. 
1 .35 NPR 
1 • 1 0 

41. 50 . 
39.40 
27.35 
13.20 

35.79 NCR 
32 .10 

1.20 NPR 
1.20 
1.15 ! NPR 

1. 58 .9 NPR 
2. 01 • 6 

2.13.2 
2.15.2 
2.18.2 
2. 21 .-
2. 28 .1 

61.9 
62.3 NPR 
67.8 
70.7 

2.31.8 NPR 
3.006 

1. 67 
1. 45 
1.40 



3e Wedstrijd ddo 16 juni. 1971 o 

100 m. M.B. 
1 J.Keyser 
3 A.Smits 
5 L.Stoute 

13.3 sec. 
13.5 
14.- EPR 
14.5 (14.1) 
14. 2 

200 m·. · Dames 
L.Vissor 
I.v.d.Goot 
R. Wijnoogst 

27.2 
27.7 
28. 4 

sec. 

6 J,Gortemaker 
M.v.d.Linden 
E.Sloof 
C.v.Leeuwen 
I.Pijnackér 

14. 4 
14. 7 
15.6 

Kogelstoten M.]). 
3 I.Kruyver 7. 67 m. NPR 

600 m. C 
1 P.de Cleir 
5 Y.vod.Linden 
7 H.Hamminga 
9 Ivl. de Koning 
10 E.~;1uis 

14 M.v.doBroek 
15 L.Geers 
17 rn. Ineke 
18 r[.J3erendsen 
19 R.de Cleir 

Kogelstoten M.C. 
4 Ll.v.d.Broek 
6 P.de Cleir 
7 Y.v.d.Linden 
8 C.van Bakel 

])iscuswerpen M.A. 
1 A.Smits 
2 A.Bouma 
3 Y.v.d.Linden 

1.47 .6 NCR 
1. 54,3 
1.55.7 
1 • 57 0 4 
1 0 58 0 3 
2.05.-
2.05.9 
2.11.6 
2.13.5 
2. 1 4. 7 

7.61 m. NPR 
7.38 
7 .17 

06.96 NPR 

30.46 m. 
26.98 
26.86 

8 E.Handgraaf 
9 H.Kuyten 

10 W. Vermunt · 
11 L.de Jongé 
12 T.Honhof 
13 E.Kerkhoff 

Verspringen M.D. 
1 A.Smits 
3 J.Gortemaker 
4 A.Bouma 
5 E.Sloof 
6 K.Verzijlenberg 
7 I.Pijnacker 
8 C.v.Leeuwen 

10 L.Stoute 

100 m. M.A. 
1 D.Post 
2 G.Visser 

- ... 
Discuswerp§n Damos 
4 J .Moojen 

6.59 
6 .1 2 
6.05 NPR 
5.96 
5.56 
5.21 NPR 

5.24 m. 
4.69 
4.43 
4.40 
4.39 NPR 

4.28 NPR 
4.26 NPR 
4.05 NPR 

13.4 sec. 
. -13.7 

33.96 m. 

\J ? 
])OET U OOK MEE AAN DE VOETBALTOTO ? 

Î 
'VIA't Z~Gt 

4 Wedstrijd dd. 23 juni 1971. 

~ 0 ZS 1'1 Î L': t 

Gt:Ef LJ 
Annemieke weer nieuw klubrekord 1.72 m. hoog. 5 (J1 G\ \rJ 
600 m. l!I.]). 
1 L.Fijnheer 9.~ 

3 M.Bolwijn 9 .1 (8.9) NPR 
4 I.Kruyver 9 .1 (9.-) NPR 
6 I.Rol 9.6 

A.Post 9.6 
E.Nieuwkerk 9.7 
T.Honhof 9.7 NPR 
L.do Jonge 9.9 
E.Kerkhoff · 10.1 
E.Handgraaf 10.2 

II.Meyer 10.6 
S.Koelemij 11.3 ·-
s.verbruggen 12. 5 
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])iscuswerpen TJI.C. 
1 U.van J3ako1 
2 C.v.Drunon 
5 A.Handgraaf 
7 P.de Cleir 

Kogelstoten Dam os 
4 J.Moojon 
6 B.v.d.Ree 

Kogelstoten M.A. 
1 A.Bouma 
2 M.Luesken 
3 C.van Leeuwen 
4 Mov.d.Linden 

6 K.Verzijlenberg 

22.88 NPR 
21. 48 
18.62 

10.95 m. 
9.59 NPR 

10.-- m. 
9.09 
8085 NPR 
8.81 
8 0 01 

CP 



Verspringen M.D. 
1 I.Kruyver 
3 I\/I.Bolwi jn 
5 I.Rol 
6 w.vermunt 
7 E.Handgraaf 
9 A.Post 
10 L.de Jonge 
12 M.v.c1.Molen 
13 E.Nieuvrkerk 
1 4 E .Kerkhoff 
16 H.Meyer 
17 S.Koelemi] 
19 S.Verbruggen 

Speerwerpen Dames 

4.04 m. .NPR 
3.80 NPR 
3.55 NPB. 
3.50 
3. 47 
3-32 NPR 
3.25 
3 .15 
3. 11 
3.02 
2.95 
2.71 
2.17 

Hoogspringen r.a. B. 
A.Douma 

2 A.Smits 
3 .J .Keyser 
5 :Ó.Stoute 
6 K.Verzijlenberg 
7 l.l".v.Leeuwen 
8 G.Kink:olaar 
9 J.Gortemaker 

10 L.Stoute 

~peervmrpen M.B. 
1 A.Smits 
2 A.Bourna 

2 J.Moojen 34;24. ' 1 
Ce\d. 

} 

DINGT U OOK MEE NAAR DE VETTE 

29 Mei 1971 - Haarlem 

Trialmoet Atmodes/Haarlem combinatie/Holland - Vilvorde. 

1. 72 m. NCR 
L50 
1.45 
1.40 EPR 
1 .40 NPR 
1.35 NPR 
1.30 
1.30 
1.30 EPR 

33. 68 m, 
29.72 

Wij dachten oen sterke ploeg uit Vi1'.rcfrdo te gast te krijgen, waartegen Wl :_' 

behoorlijk zouden moeten kampen 9 maar helaas waren zj_ j onvolledig e'n -verder 
was dit geen tegenstand voor ons en ging cle strijd voornamelijk togen de 
Holland-dames en meisjes. Al met al toch een~zellige wedstrijd. Omdat bei de 
tegenstanders gemengde ver.onigingen wa,ren 9 hadden 1.'ri j mot de AV. "Haarlem'' 
een combinatie gevormd en kwamen daarbij met do ovGrwinning uit de bus. 

100 m. M.A. 
1 D.Post 
2 G.Visser 

100 m. M.B. 
1 A.Smits 
2 K.Verzijlenberg 

Verspringen Nf. C. 
1 P.de Cleir 
5 P.Ke;yser 

60 m. M,C. 
1 P.Keyser 
3 P.voc1.Eem 

100 m. Dames 
D.Kamphuis 

2 L.Visser 

12. 9 seC9 
13 .-

13.5 
13.6 

4.69 NPR 
4.32 NPR 

10.9 sec. 
11. 5 

12 .8 
13 .-

-12..-

HoogspTingen 1'1 . D. 
1 M.Dolwijn 
2 I.Kru;yvor 

60 m. rn .D. 
2 M.Dolvrijn 
3 A.Post 

DiscuswerEen M.E. 
2 A.Douma 
3 A •. Smi ts 

Kogelstoten Dames 
2 J.Moojen 
4 M.v.cl.Meulen 

800 m. IVI.A, 
4 Cov.Daatselaar 
5 Ch. Neynclorff 

1. 35 m" NFR 
1.15 NFR 

9.5 sec. 
9.8 

30.92 r,' ., 
30.43 

11 .12 liP':l. 
9.59 

2.52.1 WPE 
2.55.4 



Speerwerpen dames 
1 J.Moojen 
2 B.v.d.Ree 

800 m. Ilarries 
1 R.Wijnoogst 
2 B.v.d.Ree 

Kogelstoten A/B 
1 M.Luesken 
5 C.v.Leeuwen 

Hoogspringen M.D. 
1 A.J3ouma 
2 J.Keyser 

Speerwerpen M.A. 
1 M.Luesken 
2 G.Visser 

36. 68 m. 
30.42 NPR 

2.20.2 
2.30~9 

8.96 m. 
7.35 

1. 71 m. 
L50 

33,50 m. NPR 
32.24 m. NPR 

4 x 80 m. C - 1e Atmodes 43.4 sec. 
Pia - Patricia Petri - Alice, 

· 4 x 100 m. A/B - 1e Atmodes 51.3 se c . 
Anja - Gebke - Ilonny - Kathleen. 

4 x 100 m. Ilames - gediskwalificeer d . 

4 x 80 m. Il - 49.- sec. 
Marja - Anita ~ Irene - Inge. 

fantastisch Gebke ! !! 

31 Mei - Amsterdam. 

100 mo M.J3 • 400 m. Il 
K.Verzijlenberg 13.6 sec. H.v.d.Haterd 
M.v.d.Linden 14. 6 
C.van Leeuwen 14.8 400 m. c 

Lv.d.Goot 
Hoogspringen M.B. 
K.Verzijlenberg 1-35 m. 100 m. D 
M.v.d.Linden 1.30 13.v.d.Ree 
C.van Leeuwen 1.25 

Speerwerpen 
:bpeerwerpen D B.v.d.Ree 
L.v.d.Eem 23.26 m. 

Kogelstoten 
L.v.d.Eem 

5-6 Juni Bad-Honnef 

Annemieke Bouma 1e met hoogspringeng 1.71 m. 

EEN TOTOKLENT IlOOR ELK LID 
BETBKENT EEN KAS WAAR GE.LD IN ZIT. 

6 Juni - Utrecht. 

69.- sec. 

60.6 sec. 

13.7 sec. 

c 
2@.82 m. 

Il 
7.45 m. 

Ergens las ik in een klubblad iets over 'goed georga.niseerde districtsjeugd
karnpioenschappen te Utrecht 9 maar voor mij zijn dezer wedstrijden kennelijk elk 
jaar een aan:gelegenheid 9 die als een noodzakelijk kwaad wordt beschouwd~ omdat 
het nu eenmaal moet gebeuren. -13-



Wat bij deze wedstrijd vooral opviel was het openingsnummer~ een oproep om het 
schromelijk tekort aan juryleden te komen aanvullen en de wijze 9 waarop de 
atleten(s) op de loopnummers werden weggesohoten. Wellicht vindt men in de toekcmst 
er nog eens iets op 9 dat niet alle kanshebbers in één serie worden ingedeeld en 
men op een waardiger vvijze voor "het publiek" kampioenschappen weet te organi
seren. ])oor dit alles lieten de "Atmodes"-meisjes zich echter weinig impo):1ere n 
en menige ereplaats viel hen dan ook ten deel. 

])onnie Post veroverde twee maal goud en fénmaal zilver. De 100 m. A won zij 
in 12.5 sec. Gebke Visser legde beslag op de 3e plaats in 12.8 sec. De 200 m. 
won ])onnie in 26.5 sec. Bij het verspringen werd zij 2e met een fraaie verte
sprffing van 5.40 m. NPR. Gebke veroverde nog een bronzen plak door op de 100 m. 
horden als 3e te eindigen in 17.- sec. Joan Keyser kwam goed uit de bus bij 
het hoogspringen. Zij werd hier 3e met 1.50 m. J.Gortemaker werd ~en goede tweede 
met een sprong van 4 .98 m. ver 9 terwijl Els Sloof 4.64 m. (4e) versprong 9 een 
nieuw persoonlijkr.ekord. Kathleen liep de 100 m. in een persoonlijk rekord 9 n::.. 
12.8 soc. Dat gaat de goede kant uit 9 Kathleen. Marianne v.d.Linden deed voor 
haar niet onder met de ronde schijf en wierp deze 28.39 m. 9 hetgeen voor de 
vierde achtereenvolgende maal een persoonlijkmkord betekende. 
Bij het speerwerpen A wierp Marjan Luesken dit apparaat 29.74 m. en dat was 
goed voor een 2e plaats oftewel een zilveren plak. Anja Smits wierp de speer 
bij de meisjes B 33.8 4 m. en deze prestatie was goed voor "goud". Een zilveren 
medaille mocht zij in ontvangst nemen bij het discuswerpen met een worp van 
31.61 m. De grote afwezige bij deze wedstrijden was Annemeike J3ouma 9 die deel 
uitr:iaakte van de jeugdlandenrlloeg tegen West-Duitsland. Jammer 9 dat we haar in 
Utrecht mosoten missen. 

100 m. D 
B.v.d.Ree 

Hoogspringen A 
13.u.d.Ree 

800 m. C 
A. Wenselaar 

I.D. Smi±s. 

10 Juni.- Beverwijk - Instuifwedstrijden. 

Speerwerpen ]) 
14.1 sec. A. Wensel9;ar 19.68 m. 

100 m. Meisjes B 
1 • 45 m. M.v.d.Linden 14.1 sec. 

Kogelstoten Meisjes B 
M.v. d .L~n~Pn 10.58 m. 

g __ J_uni C/D jeugdkompeti tie __ -::- Bey:~_r__yv_i- jk. 

Daar gingen we 11 R.n ~ ol' naar J3everwi jk maar vandaag z~nder het to~ziend oog 
van Hans want die lag lekker in de zon te bakken (?J De prestaties waren 
hier en ~aar niet zoals ze normaal waren 9 maar over het algemeen ging het wel, 

Bij de Il-meisjes ging het lekker op de 60 m. Inge Rol kwam in haar serie op 
de 4e plaats met een tijd van 9.4 sec. Marja Bolwijn kwam in haar serie met 
dezelfde tijd op de 1e plaats 9 terwijl Anita Post beslag ·lo.gde op de 4e plaats 
met een tijd van 9.6 sec. Op de 600 m. zegevierde I:rroe Kruyver in een goede 
tijd van 1.53.5 sec. en L.Fijnheer werd 4e met 2.02.8 sec. In de andere seri e 
deed w.Vermunt het ook goed met een tijd van 2.10. 4 sec. 9 wat een derde plaats 
voor haar betekende. -14-



Bij het kogelstoten kregen we een 4e en 5e plaats door 
T.Honhof en I.v.Vastenhoven met resp. worpen van 
6.37 m. en 6.11 m. Het hoogspringen leverde ons 
1006 punten op omdat M.Bolwijn 1.20 m. en W.Vermunt 1.-
sprong. Bij het verspringen deed I.Kruyver het goed 
met een sprong van 3.73 (3e) en bezette Anita Post 
met een sprong van 3.27 m. de 6e plaatz. 
Op de estafette werden we tweede achter ])EM met een 
tijd van 36.3 sec. Deze resultaten samen zorgden 
voor een 2e plaats achter DEM met een totaal van 
7059 punten. 

Bij de C-meisjes kwam~~ op de 1e plaats met een 
totaal aantal punten van 10.164 door de volgende re
sultaten; 
80 m. g P.Keyser 10.9 sec., P.v.d.Eem 11.2 en I.v.d. 
Linden 11.7 sec. Op de 600 m. deed P.de Cleir het 
zoals gewoonlijk weer uitstekend. Zij finishte 
als 1e in de tijd van 1.47.6 sec. H.Hamminga deed 
dezelfde afstand in 1.53.9 sec. en M.de Koning in 
1.56.8 sec. Het hoogspringen werd een overwinning 
voor Y.v.d.Linden met een goede sprong van 1.35 m., 
tervnjl P.v.d.Eem met een sprong van 1.25 m. de 4e 
plaats bezette. Het discuswerpen leverde een 2e en 
3e plaats op voor het duo A.Handgraaf en K.v.Drunen 
met resp. 21.36 en 20.38 m. Bij het verspringen 
had P.de Cleir iets langere benen dan P.Keyser, want 
het verschil was slechts 1 cm. Zij sprongen resp. 
4.19 en 4.18 m. Bij het kogelstoten werden we 4e 
en 6e door worpen van D.Ansems met 7.96 en M.v.d. 
ITroek met 6.53 m. De estafette tenslotte, deze resul
teerde in een derde plaats met 44.3 sec. 

Na een zonnige, gezellige en vermoeide middag gingen 
we naar huis met allemaal de wil om het de volgende 
keer weer iets beter te doen. 

13 Juni - Amsterdam. 

100 m. A. 
D.Post 12. 4 sec. 

Verspringen 
A.Smits 
A.13ouma 
M.v.Norden 

M.J3. 
5.51 m. 
4.72 
3.77 

Verspringen M.A. 
D.Post 5.52 m. 
C.Daatselaar 4.01 

-15-

L.v.d.Eem. 

100 m. M.B. 
K.Verzijlenberg 
C.v.Leeuwen 
M.v.d.Linclen 
Kogelstoten M.B. 
A.Bouma 
M.v.cl.Linden 
K.Verzijlenberg 
C.van Leeuwen 

Kogelstoten M.A. 
M.Luesken 

13.2 
14. 4 
13.8 

11.25 m. 
9.54 
9-36 
8.88 

9. 31 m. 



100 m. A. 
D.Kamphuis 

400 m. IVI.A. 
C.van Daatselaar 

800 m. M.J3. 
I.Mat zen 
M.v.Norden 

12.3 sec~ 

69.3 sec. 

2.38. 3 sec. 
2.39.9 

Hoogspringen M.A. 
A.Bouma 
A.Smits 
K.Verzijlenberg 

Speerwerpen M.A. 
M.Luesken 

Speerwerpen M.B. 
A.Gmits 
A.Bouma 

L 71 m. 
1.55 
1 .30 

29.72 m. 

33.80 m. 
27 .48 

19-20 Juni Nederlandse A/B jeugdkampioenschappen - Amsterdam. 

Oogst aan plakkeng 4 gouden - 4 zilveren - 1 bronzen. 

Zaterdag , stromende regen9 het zag er zeer slecht uit. De baan lag blank en 
de wedstrijd werd een half uur uitgesteld. En zowaar 9 toen de wedstrijd toch 
een aanvang nam 9 vrerd het droog en zo bleef het. 
's-Zondags was het bar en boos. Pluvius stroonc:.e zijn gaven met bakken vol 
uit de heme1 en verhinderde - op enkele ui tznncleringen na - goede prestaties. 
De 1.70 m. van Annemieke op een spekgladde aanloop was dan ook wel de extra 
prestatieprijs waard. 

100 m. B 
4 J.Keyser 

Discuswerpen B 
1 A.Bouma Ned .kamp. 
4 A.Smits 

100 m. A. 
2 D.Post 
G G.Visser 

Verspringen B 
1 A.Smits Ned. kamp. 

800 m. B 
8 C.Regoor 

Speerwerpen B 
1 A.Smits Ned. kamp . 

12.6 sec. 

33. 40 m. 
30 .18 

12. 2 NPR 
12. 6 

5.54 m • . ECR 

2.38.5 

33.38 

100 m. horden A 
5 G.Visser 

Kogelstoten B 
9 A.Bouma 

Ver springen A 
12 G.Visser 
14 D.Post 

Hoogs pringen B 
1 A. Douma 
8 J . Keys er 

S]Jeerwerpen A 
3 rJ.l .Luesken 

200 m. A. 
]) . Pos t 

20 Juni - Zaandam. 

16.3 sec. NPR 

10.89 m. 

1 9 70 m. Ned.kamp . 
1. 45 

36.04 m. NPrt 

27.- s ec. 

5-Kamp Baltien v.d.Ree g 100 m. horden 20. 4 sec. - hoogspr i ngen 1. 40 m. 
v erspringen 4.65 m. - k ogelstoten 9 .03 m. 
200 m. 30.- sec. Totaal 3010 punten. 
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30 Juni - NOS-wedstrijden - Papendal. 

15 jarige Annemieke verbetert wederom het Nederlandse rekord 
en brengt het op 1.77 m. Proficiat. 

Ondanks hevige spanningen - er werd nu wat van haar verwacht - wist Annemieke 
het Nederlands rekord weer met 1 centimeter op te v~jzelen en behaalde voor de 
2e maal de limiet voor de Europese kampioenschappen te Helsinki. Met deze wed
strijden in het vooruitzicht bezweek Annemieke voor het voorstel om zich tot 
A-meisje te laten promoveren, hetgeen eveneens betekende 9 dat zij aan de Neder
landse senioren kampioenschappen zou mogen deelnemen en waarschijnlijk aan 
do interland wedstrijd Nederland-Roemenië-Frankrijk te Uden. 

Jammer is het 9 dat men na het maken van zo'n prestatie direkt in de publici t eit 
komt 9 hetgeen een verstoring van de gewone r egelmaat is en funest kan zijn en 
een tijdelijke inzinking ten gevolge kan hebben. 
Annemieke lijkt we l een "ijskouwe" 9 maar je moet wel heel wat "mans" zijn om 
alles rustig te kunnen verwerken. Juist wat het laatste betreft Annemieke 9 

sterkte en succes! 

200 m. 
B.v.d.Ree 

800 m. 
I.Matzen 

Riao 

1 Juli - Beverwijk - Instuifweds trijden. 

28.5 sec. 

2.3 4.1 sec. 

Verspringen 
B.v.d.Ree 4.82 m. 

A.Smits~ 100 m.-13.- sec. 9 hoog -1.50m 
kogelstoten 11.03 m. 

3-4 Juli Nederl andse Seniorenkampioenschappen= Drachten. 

Loes na plaatsing finale verspringen 5.50 m. geblesseerd . 
Dina 100 m. finale 7e - 12.5 sec. (serie 12. 4 s e c.), 200 m. s erie 4e - 25. 9 sec . 
Roeli e 800 m. serie Se - 2.22.8 sec. 
Jos discuswerpen (kwalificatie ) 10e - 37. 68 m. - speerwer pen 6e - 39.60 m.! 
Annemi eke hoogspr i ngen 3e - 1.70 m. 

Hoogspringen A 
B.v.d.Ree 

Hoogspr i ngen D 
D.Kamphuis 

1 00 m. D 
B .• v.d.Ree 

J os J\l[ooj on v erbe t ert he t k l ubrekord k oge l s toten en 
Roelie Wijnoogst de 1500 m. 

1 • 45 m. 

1 • 20 m. 

13.6 (serie 13.5) 

-17,-

100 m. B 
W.v.Heiningen 

1500 m. _ 
-R . Wi j noogs t 

Kogel s toten B 
J .r!loojen 

12 . 9 s e c. 

4 .51. 4 s e c. 

11.65 m. 



Kogelstoten ]) 
]).Kamphuis 

Speerwerpen ]) 
T.Rijbroek 

4 x 200 m. - 1.48.3 sec.g Roeli0 - Baltien - Wil - Dina. 

11 Juli IDden - Nederland-Frankrijk-Roemenië. 

29.53 m. 

Annemieke was samen met Ivlieke van Doorn opgesteld 9 als jongste deelne0msters 
in de Nederlandse ploeg op het hoogspringen. Gehinclerd door de warmte (ze kan 
er slecht tegen~) en een rulle droge aanloop kwam zij ni0t verde:c- dan e0n vierde 
plaats mat 1.68 m. 

Een vergelijking met. d0 dag tevoren ' gesprongen 1.75 m. van Mary v.d.Raadt en 
Marian Ackermans en de 1. 72 m. van Miep van Beek mag men niet maken, daar c.li t 
gebeurde tijdens een zeer rustige wedstrijd op de ideale akkommodatie van 
Papendal. 

Ria • 

. , ~·~;2-· ) 
Anja verbeterde ori 15 Juli in Beverwijk het klubrek~rd ~'''?~ 
kogelstoten meisjes A tot~:~~~-m. Proficiat. Pj'' 

Open Engelse kampioenschappen in Crystal Palace - 17 juli. 

Vrijdagmorgen vertrokken we om 10 voer half 11 met het vliegtuig van SchiphoJ 
naar Londen. We zouden er met zijn zevenen aan de Open Engelse kampioenschappen 
deelnemen. Onder deze zeven atletes bevonclen ziçh oa. Joke v.d.Stelt 9 Els Gom
mers 9 Stans Brehm en Anneke de Lange. Bui ten de n'"3rveusi tei t voor de kampiBen
schappen kwamen er nog extrci, zenuwen bij vamvege do vliegreis •. Het zou nl. 
mijn eerste wor den. ( Maar. achteraf viel he t erg mee). 

Om 14. 15 uur kwamen vve in het sportcentrura Crysta1 Palace aan. We raoesten 
eerst wat rust nemen 9 want 's-avonds werden er al series gelopen. De finales 
en ook het hoogspringen waren op zaterdagmi ddag . De wedstrijd op zich was er{: 
geslaagd 9 hoevml de resultaten iets tegenvie1en (hoog 5e - 1. 73 m.). 
's-Avonds hebben we Londen bezocht. We hebben o.a. de Big-Ben 9 VV8 st ~Jlinster 

Abbey 9 Horse Guards en Picadilly Circus gezien. Het is er ontzettend druk. 
's-Zondags keerden we weer huiswaarts van e0n zeer geslaagd weekend. 

Annemieke. 

21 .Juli Hei loo Instuifwedstrijden. 

Sprinttweekampg 100 m. B.v.d.Rèe 13.5 sec. 
200 m. B.v.d.Ree 27.8 sec. Totaal 1e met 1351 punten. 

1500 m. ])~ R.Wijnoogst 1e - 4.58.9 sec. 
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ATTENTIE - ATT:~NTIE - ATTENTIE 

In verband met het inbinden van de "Start" voor · het verenigingsarchief van ons 
10e t/m 15e jaar missen wij nog de volgende nurnmersg 61 7 63 1 64 9 70 7 71 9 84 
en 92. Wie kan ons daaraan helpen? 

VO'STBALTOTO! 

Wilt U ook financieel meebouwen aan Atmodes? 
Doe dan mee met de voetbaltoto via onze 
vereniging. Mits in de route, wordt de 
poo:l_ "bij U thuis opgehaald. Alle in
lichtingen bij onze totofunctionarisseng 
Hr~ Post 9 Riouwstraat 29 7 Haarlem. 
Hr. Vorzijlenberg, ., telg323563. 
Hr. Wassenberg, A thenestraat 4 (Schalkwijk). 

:De Poolcommissie. 

· overgenomen lil.it :DE CIKOERI:Sfü 

Het Bestuur. 

1 
\-\g ,<_ f'I E1E21'\ 

E\/tN? 

Bakkerstraat 32 rd. 

Een go ~de voet1Jaller koop je 9 een goed atleet moet je al tijd nog maken. 

Overgenqrnen uit de AVRO BO])Eg 
In de mooie ka.@...er van de boerder 'ij handwerkt de boerin, slaapt de kat .en ligt 
op tafel eói}ploYoter. Er wordt gebeld. Boerin gaat naar de deur en praat 

, ./'. 1 / À "~- met de postbode. Als z_ ij . terugkomt 
. 1 \' ~ '', ~ slaapt de kat. Het kilo boter is ver-

' · ~ \ dwenen. "Mij hou je niet voor de gek" 9 

~ - 1 zegt de boerin en pakt het beest bij 
- ~ 1 
- .... / het nekvel en zet het op de weegschaal g /, . ~"'-... j lJrecies één kilo ••••• "Maar waar is 

\ , _ /--~ -- . \-.•. . , 1. ~-· \ ~ . _ _ dan de kat?" 1 vraagt de boerin verbaasd" 

__ . l4~~t; . -----
,· ':' · ·,~:;o .. __ ;:)p.f.i>.:_:.~ ___. I 
1s~:~~:.:v. ·.~·· }' ·~t~ \"-: __.....7. 

Overgenomen uit de "Atletiekwereld"g 
Steigef'.'ungeng 

Supportersschareg van toeteren en .blazen weten. 

Tijdens het hardl9pen de knie8n hoog optrekkeng hoogrlravende stijl. 

Jongetje met discusg disc-jochie. 

Een trainer moet met zóveel gezag spreken, dat niemand hem durft te vragen 
het zelf eerst vóór te doen. 

Mentale training: bolwerk. 

Polsstokhoogspringerg ik heb altijd al veel voor de luchtvaar't gevoeld, 

Het Europees rekord op de 100 Scottland Yards staat al jaren op naam van Paul 
Vlaanderen. 

Klubgeest doet me denken aan een spook dat 1 s-nachts de bekerkast komt leeg-
ha.len. 
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Een medizinbal is ge Gn verpleegstersfees tje. 

Trainersjargong gespierde taal. 

Starter: op Uw plaatsen, of ik schiotJ 

VERANDERDE TRAININGSOPZET. 

Op de laatste gehouden vergadering van de Technische Commissie 
hebben wij besloten de trainingsopzet te veranderen. 

De D-meisjes blijven trainen o.l.v. Lolke van Voorst 
De ni euwelingen en 'n gedeelte van de C-ploeg trainen o.l.v. Bob Boverman. 

Verdere splitsing als volgtg 

Dames - A/B/C - jeugd 80 M. ) 
) 
) 
) 
) 
) 

idem 

80 M.hor den 
100 M. 
100 l il , horden 
200 M. 
hoogspringen 

400 Tul. 
600 M. 
800 M. 

1500 M. 

speerwerpen 
discuswer pen 
kogelstoten 

verspringen 

SPORTKEURING!!!!!!!!! l ! 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 

Gerard Kamp 

Hans Vlottes 

voorlopig 
Hans Vlottes 

Nog steeds zijn er meisjes 5 vooral bij de jongste gr oepen 9 dio n:i c:y; 

gekeurd zijn. ' t Is jammer, want er zijn diverse talentjes onder en di e mogen 
dan toch niet aan wedstrijden deelnemen. Je kunt je alsnog onder gelijktijclig3 
betaling van fl. 6.-- opgeven aan Truus. 

100 M. 
400 M. 
100 M. Iï o 

vers pr. 
discusw. 

4 x 100 M. 

VOORLOPIGE PLOEGOPSTELLING DAMES CONIT'ETITIE TE HOTTERF~i1·I 

Dina - Danny - Wil 
Irene- Dal tien 
Loes Gebke 
Loos - Gebke Danny 
Jos Cony 

es t afette keu ze ui tg 

22_ Al!:_[i13_S_t~~--?:~!-~- ._ _ _ _ __ _ _ _ _ ___ ---------------
200 M. Dina - Wil 
800 M. Roel y - Anneke - Chrü3tien 
hoogspr . Daltien - Annemieke 
speerw. Jos - Marjan L. 
kogel st . Marjan - An'1emieke - Maria':l ,- .,rL Tvr . 

Loes - Gebke - Donn.y - Dina - Wil --· Baltien -· 
Irene - Roely - Annemi eke -
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lló;e Jaargang no. 96,. Verschijnt twee~aandelijks. se.ptember 1971. 

B_ e .Q a.!5; tl ei!. d .E. e ~) 
MoAoINEKE-de vos 
L.Maeszstraat 90, 
Haarlem: ~ 

.2. t_§ln.f_il_w~rJs,g 
J.POST 
Riouwstraat 29, 
Haar lam. 

-..\L.Eilf.Z.§. n .f!. a.f!.r .§. SJ.. 
18.v.d.REE 
Orionweg 28, 
Haa1rlem. 

Daar zit ik dan in de DC-8 1 KL.081 op zondag, 22 augustus 
1911 om 10.15 uur ergens boven Europa.'n Stralende azuur
blauwe hemel boven me en een ietwat wazige wereld onder me, 
a.lhoewel ik toch duidelj..j'k de , wsg~Eij.n ., _' 6lorpjes en ber~en kan 
onders.chaiden. ·' '.: : . . · · · ~:,-'· - ·"' 
Ik ben de enige ' vroü~ in een volbepakt charter-vliegtuig, 
verder gevuld met vogels van . allerlei pluimage. Om een maM
imurmn aan spullen' ril .e-ê te ne'f[~n heb' ik aen en ander in een 
grote tas gestopt, met het~evolg dat ik al op Schiphol 
scheef liep van 't sjouwen en dat ik nu met die tas voor 
mijn zitting zit en mijn lange benen -niet kwijt kan. Wegens 
"kostbaarheden" wil ik die tas toch dicht bij mij houden, 
m:aar of ik dit zo de gehele vlucht. haar Hongkong vol zal 
kunnen houden betwijfel ik. 
Anne mi e k e he e f t het p r i ma g,e-d·à ä n in He 1 sin ki. Z i j heef t do o -·~ 
de kwalificatie van 1.73 meter te halen aan de echte strijd 
deelgenomen en zal veel hebben g~leerd en ervaring hebben 
opgedaan. 
Jarnmar, dat ik de uitslag van vandaag niet kan horen, maar 
Truus zou mij op de hoogte houden. Want al zit ik dan ver wog 
met mijn gedachten blijf ik er wel bij hoor. 
Gisteravond, dus op de valreep belde ANJA nog even de resul" 
taten door van de districtskampioenschappen m;r,eerkamp voor 
B-meisjes.ANJA en JOAN geweldig jullie eerste en t~eede 
plaats en dan zulke mooie prestaties en diver~e petsoonlijks 
records. Gefeliciteerd meisjes. 
Volgende week treden onze dames voor de tweede maal in het 
strijdperk voor de dame~competitie. Ik ~oop op een goed re
sultaat, zodat wij ~án··dè . · final~s:tri·jd mogefi.;,'deefnemen. Al 
worden wij dan geen k~~pioen, om to~ de zes be~t geklasseeris 
verenigingen van Nederlard in de hoogste klasse te b'ehoren 
is iets waarop wij toch wal trots mogen zijn. 
Ik vind het vreselijk jammer, dat wij tijdens de strijd om 
het jeugdclubkampioenschap enige sterke krachten, zoals 
JDSE, MARIAN en DONNW zullen moeten missen. Het is echter z~. 
Komen de andere meisjes echter met resultaten zoals gisterE :> 
te voorschijn dan ziet het er niet slecht uit.GERARD, HANS 
en meisjes veel succes. 

-1-



Hoe da stand is bij de. C-en D meisjes op het ogenblik weet ik niet, dus ook n~ ~ 

of zij in de finale uitkomen. Zondet dan is 1 t jammer en anders Atmodinnen 
11 knokken 11 voor een zo h.oog rrto gelijke plaats en persoonlijke records. Dan zii: f-: 
wel goed. 
Dit jaar zullen de onderlinge wedstrijden gehouden worden tesamen met de 
A.VoHaa:êlem! en wel op 9 oktober voor de pupillen en D-meisjes en op 10 oktob er 
voor de overige atletes. Onderling wil zeggen, gezellig onder elkaar en ik ver. 
trouw er dan ook op, dat er een record aantal deelnemers zal zijn, ook van de 
zijde van de nieuwelingen. 

IEDEREËN DOET DUS ME E. 
Dank wel om, clubkleding, voor dealname moet je daaraan voldoen . 
Allemaal ueal plezier en daarbij nog veel succes ook. 

_Q;e~t;'.:!YES ~ a~e.!2. s _i.e 1_ l_.1.:_n_g_: 

Groeten en tot ziens 1 

RIA I NEKE-de VOS. 

Voorzitster: MoAoINEKE-de VOS, L.Meeszstraat 90.Tel~244134. 
Sekretares-.se: A .WENSELAAR, Prof.Eykmanlaan 98. Tel:283162" 
P ::i n n i n g mi. e s s e : H • W I J K H U I Z E N , P l ei a d e n s t ra a t 12 • T e l ~ 2 51418 • 
Weclstr.sekI'.: G.J.v.VOORST-v.EGMOND, Slauerhoffstraat 5' 1 .Tel:371119 
Comm~ssari s: S.de KO NING, W.Boothstra a t 28.Tel:322282 (ing.sept.okt.331 96 
Comm~ssaressa: L. v .d.EEM, Paul Krugerstraat 49rd.Tel:250989. 
Commissaresse: HoC.ZILVERBERG-van RIJN, Lorentzkade 206.Tel:242793. 
(30 plus) 

.l:!.e.t. -~e!5._r.~ t_~rl_a~ t_m~ldt: 
fHeu~e l eden: 
V or''HECE~1 A 
A o KRUYVER 
Co HM~DGR{,P,F 
1.'.c.'od,STRAAT 
loVEKERIS 
[-! 0 vrnzr JLBERGEN 
Ho THUIS 

8,edank il,, als lid: 

05.02.1959 
2L0?.1947 
21.11.1962 
22.04.1956 
29.09.1963 
20.08.1954 
17,10.1959 

Wij wensen alle nieuwe leden 
een fijne 11 atletiektijd 11 bij 
AH~ODES toe. 

FoWAL MA, GoTHUIS~ M.PRINS en E. va n THIEL. 

Het ~e~ind ig en van het lid•aatschap: 
E.e.aociien'\;;, schrjf_!:_elij.Js. te geschieden met een opzegtermijn van één maand o<_ j 

onz.e sekretaresse. 
Leden, die in de loop van het jaar bedanken, zijn de bondscontributie van ci R 

KNAU verschuldigd. 

Adreswijzigingen: 
M.0.d.MEULEN, Eigenhuisstraat 20 9 Hoofddor p • 

.Q_e __ p ~-n !2. i ~g~ e.~s _!._ e !_B 2. s .§_ ~ e .l d.!:_ g 

De c on tri butie is als volgt: 
Pupillen FL. 3,-- / •aand 
Junioren FL. 5,-- /1,r1riR11u 

Stuceren,den FL. 5 1 ·-·· /ma and 
Senioren FL. 6.50 /m aand 

-2~ 

Bondscontribut ie bij inschrijving: 
FL.6,--
11 • R, sn 
FL.13.50 
FL.13.50 



Om1 aan. te schaffen: 
Tricot klub~roekje 
EmbJleem, 
Atmodestas (NIHEK) 
nA 11 voor op je trainingspak 

Personalia ~ 
-...-"-".------""' 
Getrouwd: COBY VELD en FRANK HESP. 

fl. 
FL. 
FL. 
FL. 

4,50 
1,75 

2 4' ---
0, 25. 

Verloofd: ROELIE WIJNOOGST en LO (Ons allen bekend als toeschouwer bij de tro~

ningsavonden.) 
Wij wensen jullie heel veel geluk in de toekomst. 

~i.!:)_t_§:.r1_r.§_i~_i.!]_g: 
Atmodinnen, ingaande oktober a.s.is de training op de sintelbaan afgelopen en 
g 2 a 11 w i J . e e:n a an v a n g n e m e n rn e t d e w i n te r t r ai n i n g ~ b e s t a a n d e u i t e Gln v e l d- e 11 =s:; J · 
training. Het is jullie als goede atleten natuurlijk bekend, dat deze wintertr2~
ning de grondslag moet leveren voor goede prestatie 1 s in het komende wedstrij J -· 
seizoen,Hieruit volgt zonder meer, dat jullie deze training trouw zullen bezo2·~ 

'.çen ,_ Voor c'e veldtrai11ir1g hebben wij, even als vorige jaren, de boschikking 0 1r· ·. 
bat ~racht~ge buitenterrein van het CIOS te Overveen.AtRodinnen, houdt U bij 
11s:c·h~. i.if up dit terrein strikt aan de aanwijzingen van Uw trainer t.a,v.he :: ç; ·:::·· 
b=uik van het terre~n. Voor de zaaltr~ining hebben wij de beschikking over t~2 3 
gymnastiek z a len. Ook voor deze zalen goot: Aani.llijzing8n van de trainer stip i; 
opvolgen L.a.v,gebruik van de zalen. 
Hier volgen de traini11g::tijden en groepindelingeng 
VclcJtraining~ 

J~ e ( e E e .• z;c~ n_9_ 2g ITT.9_ :i:-.Sl. e .!:!_ .Y:_a _!2 l.O.= 11.30 uur. ___ _,,, __ 
Alle atletes verzamelen o~ 9.45 uur in de 0eatrixschool aan het Blinkertpad 
(na ~ij het Houtmanpad) te Ouervaen, alwaar kleedg3legenheid is. 

0-m&isjes trainen o.l.v. LOLKE van VOORST. 

Nieuwelingen en een gedeelte van de C-m oisjes trainen o . l.v. BOB BOVERMA~. 

Oames,A en D junioren en rest C-meisjes. 
Van d e ze groep trainen de sprintst e rs, hordonloopsters, hoog-en vorsprings~ or 
~.l.v.GER~RD KAMP, 
terwijl do mi dd en- en langeafstandloopsters alsmDde de de e ln eme rs aan het Jü CG 

discuswerpen e n kogelsto~en trainen o.l.v. HANS VLOTTES • . 

Zaal training: 
j d • ~·' U_o_g_n_~c i1.9~ v.~n- ;gang li - B uur g Nieuwelingen. ;, 

B-9.30 uur :Wedstrijdploeg 
Oe?_e t:D2inii1g uindt plaats in de Dr.Huetschool aan 
Haarlem," 

JLrr}-_J~a_gE~1_o_r,d van~5 - 6 uur: :Pupillen , 
gO-meisjes. 
~C- moisjeso 

1 
/, 

) 
\ 
) 

o.l.v.G ERARC KAMP, 

het Prinsen Bolwerk 3 

o.l.v.HANS VLOTTES. El! - 7i uur 
7,~ B uur 
8-10 uur 

Oe~e training vindt plaats 
( n.aas t Si e rkan)" 

in dG 
:Wed s trijdploeg o.l.v.GERARD KAMPc 
St.Anto niusschool 22 n de Zijlv est 



Qn~e~l!n~e_w~d~tLijd~n_g 
Zoals onze v liegende voo rzitst e r in haar uoo r woord r aa d s aanhaald e zullen de 
ond e rlinge wedstrijden gehouden worden rp = a terd ~ g ~ en zond a g 10 okto be r a.s. 
tesamen met de Atletiekvereniging " h-J,aarle :-c .. i : o p c2 Si.r:telba2n Vél.n he·:~ Pi m: Mu llie · 
sportpark te Haarlem. 
Op zaterdag treden nnLe pupillen en D-me i sj e s i n ~o t s~rij dpe r~, 

De pupillen zull en een driekamp ve r werl<en 1 bes t a cr: do uit : Balwe r pen-kog e lstoten 
en 40 of 50 ~ . ( 50 meter voor A-pupill e n e n 40 ma t e r v o or 8- en minipupillen). 
De D-meisjes verwerke11 e en vierkamp, be s t 2 a nc' s ·uj_ ·:, ~ ï . ::J!_' . " i w~; gs p ri. ngen-kogelstoten 

en []0 m .• 
De winnaars ontvangen de wisselbekers. Om ni e~a n ~ na 2 floo p v a n de wedstrijdBn 
met lega hande11 naar huis te lat en gaan~ v e r:'. c:ic :<0 n 1:ij ;,:;1z e p upil !.e n en O· "me is
j e s o m a 11 e maal e en k 1 e i n p r j_ j s j e ( een k ~- 8 in :'_ g h 2 ·>-1 ,'. "-' i· o T C ) me e t e n cm en o 

Op Londag kom.e n d e overige atl e tes op d e bee; • ,. 
De C-m e isjes krij g e n een vi erkamp voor g os c :n t GL :'• f;2st2a ;1ri s L1 i c~ v e r,- hoogsp rir1 g r 
kogelstoten en 80 of 500 • · (naar keuze). 
Onze dam,es, A-A en B junioren meten hun kr éi c h l:.-, ,-, i ;·1 s c ri '.: . ~ j fk 2r,,p , t.u. verspring r, '· 
kogelstoten-discusworpen en sp eer wer pen a] s n 8 d~ na3 r !< c u~ s ~DJ of 800 D. 
De dames. nieuwe l in g en en de f.\- en 8· ju r1 ri1 o r e ;-i rl i. e u eF~ ] :~. :; g 0 :·1 '; 3 ~ cJ E: r ! '. en even e e ns ll e ;, 
vijfkamp a ls hierboven a angegeven. 
Voor d o winnaars staalb: de wi_s s elbe k o rs oe r s s·E.c\' ·:: o ::- d , -.~ s :- v r~ j_; c.i : r~o' s 2 e n 3 
in h e t b.ezi t zull e n LtJorden geste J. d v a n e c:rn f:,_, ~; 2.:_ 3 i n 8 d '.1i. L J_ c~ , 

Wij hebben . gem;ee.nd om ee n keuze te mo e ten J. 0 te n tL c;22 .-1 ri c s 1Jr i 1-,·~ 2 ' 1 do lar~ ge 

afstand. Dit om. een zo ee rlijk mogelijk fl l' DÇ!I' n :nus ·:~s v s1'kr:;_ j -;;~Y1 ~ u2a:::bij d e 
kansen woor i eder ge li jk komen te li gge n. 
Uw bestuur zal alles doe11 om e e n zo p:re tt J_g : ·c g ·Jl"_J :: c: ~! :::ci 2t::: :i .jcJ ·:,o g ~ e v er k rijger 
~ierbij is echt e r v an jullie zijde d eo ln ern i ~g i n g r n tG got s ie ~ e reis ~. 

/à l. Z,9..g~ Q;~ e !:!_ _1;0 _ o ~ t2_ !i:Jl.9,. r _r.§_ s !1.r:l.. e .E_G,!l :.:!._ r;.i~ r _ d_?._ p_n r! u ·.' l :. r1ci_o "JJ c;_d.s. t ,:_; _ _.j_J ~.il. :· , 
Oaa:r wij !Dij de a fw e rking v an b ov e nv r:lrrn 2 L J0 - lu ~; c.;:: . ·~ -~· i j con v :~el j u :;:yl ec'e r' nodig 
z u 11 en hebben, doen w i j een beroep op d ' è o u ~ :n·::: ,1 ? .--1 _, ri:: C' é:l ':, .l c t e n o i ~ c n s op o l e 
dag biehulpzeam1 te willen zijn. Eenz e lf d::i ~~ f." I cri :J c-lo c •~ '.l! :'-,] o or]::; t,:·,rnodcs-jurylecJe, 
Verder V'erwachten wij, d a t vel e supp o r t c ":·s ci"ë. t :·: :! 1Jr o :::u .l>:; r1 oo,1 o l ! ~ D I ., 

~ , , -- :l ' • 0 . ' , " . • :..· ·~ 

.!L_ o 2. r _ o !! z .§_ E. u E.. il-_ 1..§_ nl. (.E. U f S _ i s d e a f k o :;:- t i n ,_,! 1 o ..-1 :r · · 1 - ' 

Do vakanti e zit er we er o p . r~2+; '1 e r n i c u 1.ccl1 r:-.o c~ ;_; j _2 :" .,<:.:uc - .LLCI' r122 .c s c r. ool 
g e g a a n e n •••• zi j n wi j o o k wee r g aan t :::' 0 .i. n e r1, )~l c,::' t.JJ '~" {~ ~~::u ik do r1 i o u we pu--
p i 11 o n L I N D-A e n C or~ N I E e n n i e t t e v c r g E: t c r; G 'l -J ' · > 1 .i ~JU o i J. ::: Ll L ,o, f'Jel P. v a n h a r t e 
we l k.om, will e n h e t e n in or:z e p lo eg , d ie Z'J l w 1r·« .cî e r h :=:1ci ,-, l; e2ds g:::- ote r t;J ord t a n 

h e t i s n a t u u r 1 i j k r e u z e f i j n , d a t j u l l i e '-' l l e r;i e ::i .:.. :_ o :, r o u w : , p ·::: r 2 ~- n e r. k o m e n • 
Vamaf d e z e pl aa ts ook n o g oe n woordje to t d e ~ ~· ~ a SARI N=s V d ~ u n~e p l o og . SABIN t 
BERGSr1A i s ge luk k ig aan ·. d e o:e t ere n d o h 2n j cm c;ll !-:J;Je n :·.2e r 1•JG S T sposr..:i g i n ons 
midd o n t e zi e n, S 1"1 8 HJE BRE UGEL M,é\NS z 2 l ec h t e r 11~ . .i ;; U 'J 'Jî1 r; '= ciu ld r.i'J ;:.0 t e n h e b b e n , wa 
e e n g ebroke n b ee n v e rgt ee n l a ng e ge n e zi n g2 t i j~. 1{• p o ~ :AG ~ NE e n n a m2 ns a l j e 
p lo e gg e n o t e n v a n h a rt e b e t ersch a p . 
Di t k ee r h e l a a s g ee n we d s trijdu i t slag a n o mj 2 t ts ~ 2 d ~ tri J d v 2 n 2 9 a u g u s t u s ni e t 
doo r ging. Nat uu r lijk e r g j amm e r ma ar aa ri cl r:; ::. 11 -.''L2 :( s n 'L c;o k 1JJGG :r ni e t zo vr e s e l 
na a r ; wa n t o p d e c1 iv o r s e n u mm en s h a p e :r C: c : 1 G ·'.:; , : o g " 1 •:; . ~- e s n s , v o o r s l bi j h e t hoog
s pr i n g e n e n h e t b a l we rp e n e n oo d e z e r1 ur1 1 m;~ r :-o :r:i..n t d .cc ; , D'J :< r~cht h 2rd g e t r a ind 
word e n . Ik weat : d a t we me t ee n g r ot e gr o o p 7iJ'l a1 ~ a t ~ e ~ we l e o ns l a ng duurt 
IJ o or d a t j o aa n d e b G u r t b e nt ma ar p r[; b o c ;7 er c<rn t :, r..; : r 1.1 c t j o r..~ a iî d a c h t b i j t e 
bl i jv crn 9 wa nt d o o r maa r e lkaar t e kij~ <c: !' l<u r ,i ::: 8 8 11 rn.'..ebo e : . lo r e n , Met oe n b e s ', 
j e go e d e wil ku nn e n d i v e r se van ju ll i e ~ v c.; :c- ::. 1 11s': iw c:::i ~: r:i;: in go n , v o o l iJe t o I' d a n 
j e op de tr a ining la a t zi e n. 

•.. l!"" . Ei P LT I ;::: :; " • d , REE -



n A H1DDES 3D+ 11 

----~-----

Over enkele weken zullen de conditietrainingen van onze recreatiesporters 
wge_r plaats hebben in. h:e.t Midden duin te Overveen. Middels ons bestuurslid, 
Mevr,H.C.ZILVERBERG-v-RIJN bent U per schrijven uJ.itgebreid gein©ormeerd over de 
trainings,tijden en bijkomende zaken. Htit lijkt ons dus overbodig om;r, e.e.a. 
hier weer te herhalen.Wij willen alleen Uw bizondere aandacht vragen voor hetgGei • 
in. i:J:e .doeld schrijven aangaande de sportkeuring is vermeld.Ll wee;t~ wij stellen 
sportkeuring verplicht.Ongekeurd aan de training de&lnemsn is zonder meer niet 
verantwoord~ Met een terugblik op de afgelopen zomertrainingen kunnen we zegger, 
dat deze een ·succes zijn geweest. Oe.opkQmst, voo~al van dameszijde, was groot. 
Zelfs tüjdens de vakantieperiode was de animo redolijk,Nog een bedankje aan de 
Hn~VINK,.die na het vertrek van de herentrainer, de Hr.HOGEZAND tot de komst va n 
de Hr.N~V~ de leiding van. de training op zich heeft genomen en dit tot uolle 
tevredenheid van bestuur en leden deed. 
Dames en heren fitheidsleden het bestuur van ATMOOES wenst U veel plezier bij de 
kDm1er1de_ tllainingen ter onderhoud van Uw body, 

IHlst bestuur, 

~ - - - - -
Wedstrijdkalender~ 
-f~ ~T -wn: ni""ëCzeggen, dat wij aan al deze wedstrijden deelnemen•. ,.voor verdere 
publikaties zie het mededelingenbord. 

Za terd a g 11 september 
Zondag 12 september 
Zondag 19 september 
Zat.erdag 25 en zondag 26 saptember 
Zondag 26 september 
Zon~ a g 26 sept e mber 

Pupi~lenwedstrijd. 

3e Sen,. comp. 
Finale A-B jeugd camp. 
Finale Jeugdmeerkamp 
Finale sen.camp. 
C-0 jeugdwe~strijden 

.Y.o.s_tp_al,.t,2_tE_ 1 __ vE.e!b.~,1.!:_o.!:_o_~ ~o.§_tE_al_t.2.t.2.• o ••••••••••••••• 

Wilt u op eenvoudige wijze meebouwen aan de financien van ATMODES ? 

Hlaar l em. 
H!aarlem. 
Haarlem,. 
Papen dal 
Ookmeer ( f'. ' dEr. 
Amsterdam- ~·. rd 
( El z e n h a g r . ) , 

Ja, meldt U dan onmiddellijk als lid van onze voetbaltoto.Uw totoformulier 
wordt bij Uthwis opgehaald. Alle inlichtingen verschaffen onze totofunction a ris· 
sen~ 

Hr.POST, Riouwstraat 29, Haarlem,. 
Hr.Verzijl e nberg, Bakkerstraat 32 rd • • tel 323563 
Hz.WASSEN BERG, Ath e nestraat 4, Haarlem (Schalkwijk). 

De Poolcommissie. 

_\( e_g_ s ~~-r }_ j..c;L v _s: r 2.1 E_gE_ nl. 
.::_r1~ t_l!o,f~ f_ w ~ d ~ t _r:_ :ijd ~-n _P. .:!].S !, B.E_ d ~m.l.. .9_. _d7 • l l __ a.:::.g_~ s_1;:;_U.:2_. 
ANJA SMITS 2e op verspr~ngen met ea n sprong van 5.04 m. 
BALTIEN v.d.REE, le op verspringen C-klasse 9 4.85 m. 
BALTIEN v.d.REE, le op de 100 m dames D, 13s5 sec. 
HA NN EKE v.d.HATERD liep de 100 m.O a mes D in 14.l sec. N.P.R. 
MARIANNE v.d.LINOEN werd 2e bij he t discusw e r pen Meisjes B. 27.80 m. 

(Voor we~sl a g wedstrijden 14 en lg ~u~u;t~s-zie na verslag meerkampwedstrijden. ) 

E!_e~r~a.'.::.P.:U.e~s !_r "U~e.:::i . .9"P. __ P.::1..p~n~a].-_ !_e _ A .E_nh_e!.1}_ -~·. ~. 2_ l __ .o~~ .?_2 _a~g~s!u~. 

De eorste dag kw a men ANJA en JOAN i n ~§!_ strijdp e rk. Het werd een prachtige 



owerwining van ANJA met als goede tweeds JOAN, die 3 van de 4 nummers won en 
wel de 100 ~ in 12.~ sec, de 80 ~ horden in 12.- en het hoogspringen met een 
sprong van 1.58 ;n; . De kogel. stootte zij 8.04 m. ver. Zij behaalde totaal 3220 r 
ANJA stootte de kog e l maar liefst 11.97 m ver, hetgeen sen nieuw clubrekord 
betek e nde. De horden liep zij in 12. 6 s~o, d~ 100 m. in 12.S o ~®e ~n spronQ 
1.55 meter hoog. ANJA behaalde totaal 3331 p. 
De twe e de dag kwamen de dames an A-meisjes in het strijdperk. Als eerste numme r 
de 100 m. horden dames. LEHïS, die net terug was gekomen van een fijne vakantie 

.e n er he e rlijk bruin uitzag, ging niet zo lekker over de horden. Haar tijd wa 8 
17.2 sec en goed voor 6-84 p.Daarna kwam BAL TIEN, die maar even 3 volle second . r: 

van haar tijd afknabbelde, 17.1 sec, goed voor 639 p.Oirect na deze series 
kwamen do meisjes A aan de beurt. Gebke startte in de eerste s e rie, tijd 17.
sec.~ 703 p. GEBKE op dit nummer moet j e goed trainen. De tweede serie was voo~ 

ANNEMIEKE. Dat viel mee ANN EMIEKE. Zij liep de beste tijd van allemaal, 15.9 c c 
waarvoor zij 813 punten kreeg toeb edee ld •• 
Na de horden gingen onz e atlaten k~gelstoten.Zij bereikten hi e rbij de volgend ~ 

result aten~ 

AN i·J Er1IEKE 
BALTIUJ 

742 p. 
683 p. 

GEBKE 8.78 m. 619 ~· 

LOES 7.86 m. 545 pT 
De meisjes waren nog met kogelstoten bezig toen zij al naar het hoogspring en 
werden geroepen •. De nummers werden i n een te vlot tempo vorworkti De zus jes 
VISSER sprongen beiden 1.40 m, hoog, wat hen elk 721 p.gaf.AN NEMIEKE bloef na 
de 1.65 ITT. staken, he tge en sinds me i j.l.niet mee r was gebeurd. Toch lev erdB 
deze sprong haar nog 996 punten op. BALTIEN ging zo l ek ker. Zij evenaardo 
haar pe rsoonlijk rekord, 1.55 meter, goed voor 891 p. BALTIEN stond na het 
hoogspringen in hs t totaal klass ement op de 2e plaats achter MARY v.d. RAADT. 
Bij het ve rspring en sprong BALTIEN 4.79 m, 699 p. Ook na het verspring e n ston ~ 

zij totaal nog tweede. ANN EMIEKE, di e 4.68 m sprong, 671 p. stond na dit nu m~ i : 

ook tw eede in het totaal klassement bij de Ma isjes A. Na het verwerken van C l 

200 m. z ak t e n zowel 8ALTIEN als ANNEMIEKE ~6n plaats in he t totaal klass e men t 
en eindigden be iden op de derde plaats.Een p r a chtig r e sultaat. LOES en GEBKE 
sprong e n resp e cti e vel ijk 5.14 m en 4.86 ~en li epe n de 200 m in resp.28.7 sec 
28.l SGC 0 

Puntentotaalg 
BALTIEN 3586 p. 
ANNEMIEKE 3826 p . 
LOES 3375 
GEBKE 3441. 

TRUUS. - - -

_Ç_ . Q. __ j_§_ u_g_ d_::ie _si_ s !_ r ]:js!_ e_i::i_ _!:.e __ A~s !_ e .E. d ~m:.._ ( Qo~ m~ e _r_) _ d..!. d .!.. l i±_ E.u.9. u .§._ t~s .!.. 
r·1 e t e cm g r o t e g r o a p C • D • j e u g d t o g e n w i j m1 a r d e s i n t a l ba a n ~ O k me e r" t e A ms t e 1 -.J .1. -
alwaa r wij kort na aankomst vlot constateerden, dat het ee n lange middag zou 
worden daar de we dstrijden te l aa t b egonn on e n steeds moor uitliepen. E6n er 
ande r had tot gevolg, da t wij ee,rs t .Ls avonds tegen acht uur mo e en afgemat 
i n Haarlem ar riv ee rd en . We startfun met de es taf otte s. Onze 0-meisjes, die 
á x 60 mi liepen 9 veroverden da d e rd e p la at s in de goede tijd van 35.l sec. 
Dit is ~uim1 oen vo ll e seconde sn el ler dan in de camp.w ed strijd van 12 juni j, l 
Mooi zo meisjes. Nog ove n e n jullie lop en een nieuw klubr e cord. Onze C-meisj c 3 
zorgd e n voor de eer st e medaille. Op de 4 x 80 m veroverde zij d e eerste pla a~ 3 

ma t een. tijd van 42.9 s e c. Ook hier hangt een ni eu w klubrckord in de luch ~ r L 
wij maar sterk e t ege nstand krijg e n. Is het niet meisjes? Na de estafettes 
werd e r direct begeonnen met de &D m. Meisjes D. Alleen MARJA BOLWIJN wist 
v i a s ar- i e , h a l v e f i n a l e i n d e f i n a l e d o o r t e d r i n g e n • B i j d e 8 0 m1 C m e i s j e .s 
bereikten de finale PIA KEIJSER, YVO NN E v.v.LI NO EN en PETRIE v.d.EEM. PIA 
k w a m1 in deze f i r1 ale als ee rs te uit de bus • 
Op de wat langere afstand , de 600 ~ Me is jes D, liep PATRICIA de CLEIR een 
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nieuw klubrekord, 1.43.á sec. PROFICIAT PATRICIA~ Deze tijd van PATRIES was 
goed ~oor een tweede plaats. 
De áOO m meisjes D werd goed gelopen door LILY FIJNHEER. Zij deod de klokken 
stilstaan op 1.58.7, hetgeen voor haar een nieuw persoonlijk rekord betekenede. 
Goed zo LIL.Y. 
Bij het kogelstot ~ n meisjes C stootte ALICE MUNSTERMAN de kogel 10.40 m. Dit 
betekende een tweede plaats en een nieuw persoonlijk r ekord. MOl~ICA HENDRIKS 9 

die voor de eerste maal in dit seizoen weer aa~ een wedstrijd meedeed, kwam bij 
het kogelstoten Meisjes D goed voor de dag.Zij stootte de kogel 7.33 m ver. 
IRENE KRUIJVER westigde ook al een nieuw persoonlijk rekord bij het kogelstoten. 
met ean zoor geode stoot van B.05 m. 
De overige uitslagen luideng 

6,0 m Me i s j es D. seri e halve finale finale. 
M. BOL.WIJN 9.4 9. 2_ 9.7 
E.NIEUWKERK 9.6 9.5 
M.HENORIKS 9 • '°l' ( l\J PR) 9.8 
A.POST 9.7 
I. ROL 9.9 
H.NUIJTEN 10. 
T.HONHOF 10. 
L.DE JONGE 10. 
E.KERKHOF 10.2 
W.VERMUNT 10 0 l 
M.V.D .r-10LE N. 10.7 

80 m Meisjes c 
P.KEIJSER ll. 
P.V.D.EE M ll. 3 
A. MUNSTER r~AN ll. 4 
v •• v.D.LïNDEN ll. 7 
R.DE C LEJ R. 13. 

Kogelstote n Mei s jes D 
I .f<RUIJVER 8 . 05 mi 
M. HEN OR Il<S 7 . 33 m, 
E.HAND.GRAAF á. r5il m, 
E.KERKHOFF 6. 37 llll 

T. HormoF fii,. 19 CCTt 

L.DE JO NGE 5. 75 m1 

Ho o~spr i ngen Me i sjes D. 
r~.BOL'WIJN l.20 m .• 
E.HANDGRAAF 1.10 m. 
W.V ERMUN T 1.00 ~. 

100 m1 Meis jes B • ( l e serie ) 
l e .J.K EIJSER 12.8 
3e". J. G.ORT El"IAKER 14. 6 

(2 e s e rie) 
6e G.KHJKELAAR 14.9 

( 3e serie ) 
2.e K.VERZIJLENBERG 13 . 4 

9.6 
10.2 

ll. 4 
ll. 5 
ll. 9 
ll. 6 

( NPR ) 
(f~PR) 
( NPR ) 
( MPR ) 

ll. 2 
12. 

11.4 

Kog elstoten Meisj es c. 
A. r~ITHJSTREMAN 
D. ANS E f~ S 

Y,1 .V.O.UffüEN 
K. VAN DRUNEN 

Verspr in ge n Meisjes c. 
P.KEIJSER 
P.DE CLEIR 
r0. DE KONING 
P.V.O.EEf~ 

R.OE CLEIR 

LOLK E. 

finale 

10 . 40 m ( [\! Pi-~ 

B.27 m (NPR 
8.07 m 
6.74 m ( NPH) 

4.42 m ( l\PR ) 
4. 2R m: 
3 . 98 m: (f.IPR:; 
3 . 90 ITl1 

3.49 JTii. 

ha lv e fin a l e 
12.7 Ni et dee lg e nome n. 

13 0 4 
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Vervolg 100 ~ meisjGs 
6e MoVoOolINOEN 

3 e A o Sf'lI TS 
5e EoSLOOF 

B (3e seriG) 
14..-1 sec, 

(4e serie) 
13 o4 
13.6. 

200 m. Meisjes A,(2a serie) 
5e CoV.OAATSELAAR. 30,6 se c . 

8 0 0 m1 Mei s j es B • 
5 e • f~ o V , îJO R D E \\J 

Finale. 100 m.horden Meisjes A. 
3e G.VISSER 

Finale. 

fae • I " M f\ T Z EN 

Versp r ingen r·1ois jes 
3e K, IJERZI JLEfJBEflG 
4e J. GORTEr~.L\~<ER 
Be C, ULEEUWD.J 

lle, Go I< I NKELAAR 
13e A. V o D, A.l\.RD\JJEG 
16e IJ DEVENTE 

Kogelstoten Meisj8s 
le AoSMITS 
9e M.V.O . LINDOJ 

lOe C.VoLEEUWEN 
lle J.KEIJSER 

B • 

B • 

2.39.5 min. 
2.45.6 

4.68 m • 
4 . 57 rn .• 
4.16 m. 
4.05 m. 
3.98 m.o 
3.38 rn: o 

ll. 73 m. 
9.01 mi. 
8.94 m .• 
~ o ~ 
do_., L rrnn • 

Kogelstoten Me i sjes A. 
6e G,VISSER 
7e C.VoDAATSELAAR 

Speerwerpen Meisjes A. 
le A.Sf~ITS 

4 x 100 m meisjes A-8. 
2e. AU10DES 

Hoogspringen Meisjes A. 
le. J.KEIJSER 

7/Be.A.SMITS 
18e G.VISSER 

_1e_CLD=J.g_u.9.d~o .!].P-2_ t_i tie_d_~_d.!"2.ê.. _ê._U.9.U .§. t_l;!_s_t.§_ li a ~ r.le!:!J. i.P im_M~lio.E.) 

17.B se c . 

7.66 m. 
7.39 m. 

35.04 m. 

51.-

l. 55 f1l. 

l . !+5 m. 
l. 35 m. 

Dit was de laatste kans om e vontuoal nog in aanmerking te komen voor de finale 
te houden op 18 september a.s. Nu, ik moet z egge n,dat ju l lie fantastisch 
11 gaknokt 0 hebben. Ondanks de gure wind is men tot zeer gcede prestaties gokorn s n. 
11 Jongens"y hartelijk dank voor jullie inzet en ik zou zeggsn: Ga zo door. 
Vooral ALICE was weur op do goede weg terug naar haar oude vorm. De 10 meter 
zat er nog net niet in, maar dat is slechts een kwestie van een paar trainingen. 
En dat jo nist bang bshoeft to zijn voor de discus, blijkt wel uit de overschrij
ding van ds 2o-metor grens. De tweade verrassing was DORIEN. Ik heb je nog nooit 
met zoveol vertrouwen in jezelf zien knokkon als we l juist op deze middag. 
DORIEN, wat ik zo vaak tegen je gozegd heb is bswaarheid geworden, mot ruim 8 
meter werd je een voortroffelijko derde e n zorgde je bovendien voor ruim 800 pun
ten. Heel goed.PêTRICIA en PIA hadden de wind in ds zoilen en kwamen hierdoo r bij 
het ve rspringen tot nieuwe persoonlijke rekords. Gefelicitsord. De enigste dompor 
was d e diskw a lific a tie van onz e estafette ploeg. Maar zij namen aan he t einde van 
deze spamnenda middag r eva nche en li epen onder barre weersomstandigheden 43.-sec, 
Toch nog niet zo slecht. l\ll e sb.,ij elkaar ge nome n, kwamen wij tot een le p l aats 
met 10781 punt on, 2 e werd TRIAS [ met 10534 punten en 3e DEM I met 1 0600 p unten. 
Jammer is het, dat we door de vakantiestrubblas net de finale missen, zover ik 
het tenmin st e op dit ogenblik kan overzien. Toch kunnen wo met elkaar terug z ier' 
op een leuk e co mpetitie en gaan wo ons nu co ncentreren op do jeugdkampioenschap
pen op 5 september. Hierna gaan we alwe e r beginnen met do wintertra i ning. 
Maisjes 1 om, volgend jaar weer met evenveel succos te kunnen deelnemen, moeton er 
van de winter bergen werk ve rzet worden. Doch indien we regelmatig de t raining 
bezoeken zal e.e.a.ongctwijfeld result e r en in prestatieverboteringen. 
DUS, KOMT OP I N GROTE GETALE. 
Hier volgens de uitslagen van de C. Meisjes: 
4 x 80 [JJ] 

le. ATMODES 43 o-sec. 16.50 punten. 

80 nfoter 
PIA f<EIJSER 
Y:\I n 1\11\1 E 1 { - n - l_ I ~JOE_!\! 

ll.~ 

1L6 
694 " 
6.29 -8-" 

PETRIE VoD .EEM 11.7 sec. 



600 mi. tberspringen. 
PATRICIA DE CLEIR 1.47.9, 866. pnt. 
MARJA~J DE J<mJI NG l. 58 681 " 

PATRICIA DE CLEIR 
PIA KEIJSER 

4.75 m 
4.47 llliJ 

883 
816 

,J n c , 

" 
ELS MUIS 2.01.2 

Discuswerpen. Hoogspringen. 
ANS HANDGRAAF 21. 75 m,. 656 pnt. PETRIE V.D.EEl'l l.30 m, 797 ;Jff ·~" 

ALICE r·lUNSTERMAN 20·. 04 m,. !DilO Il YVONl'~E V.V.LINDEN l. 30 m 797 

Kog,elstoten. 
ALICE 1'1 U NS TER 1'1 A N 9.93 [il: 879 pnt. 
DORIEN ANS EMS .9.01 flr.f1 818 " 

HMS. 

Onz.-8 D-~meisjes' hebben ook bij de laatste competitiewedstrijd hun beste been-'.:;}-:: 
1t o o r g e z e t • O n d an ks h e t d r ama o p d e 6 0 0 m e t e r ( M A R J A 8 0 L W I J N e n W I L V E R r~ U N T 
hadd o n zö'n h~ast · o~ weg te komen . bij de start, dat zij elkaar omver liepen , 
hatgoen ~oor beiden resulteerde in meters achterstand) verzamelden onze 
D-tjes toc h moer punten dan in de vorige _competitiewedstrijden .• Zij eindigd 8 n 
achter O~MJ a ls goede tweede met 7189 punten. Gefeliciteerd meisjes. 
Hi er cie uitslagon: 
(J x 6.0 m,(, !50 m .• 
3r-:: ATMDDES 36.7 1246 pnt. L.FIJNHEER 9.4 

10.3 
10.3 

565 
358 
358 

pn: ,. 
I. ROL 

GOD me ter. T.HONHOF 1: 

I .. KRUlJVt:R L 56 .-· 715 pn·t. 
rr1 • B 0 LLUI J f'.J 2,10.5.· 496 Il 

W.VEFlMUNT 2.10.s 492 !I 

Ve:r:-spr:'...nger;i,, !<:ogelstoten 
I .-l<RUIJ\iER 3.97 lîli 6180 
I.ROL 3.31 ITT1 488 

pnt. M.HENDRIKS 

" T. l-IONHO F 
(NPR) 7.41 m. 

6.33 m 
7.02 pit 

ml? 

Hoogspringen: 
f•1.80LWIJN 1.25 mi 732 pnL 
E. HMDGRAAF 1.15 m. 590 ll 

. Q. a_D~ e _::;_ c Q mQ e_i i 3-_i _§. Q • .Q. .1_ 9 .::.B.::12. 71.. _R ..2. t !.e .E. d E_m .!.. 
~JioCJ\JI clubrGkord discuswerpen. van; JOS. 

LOLKE • 

Jos had d'r dag(je) wel. Ee~st een formidabele worp met speerwerpen 44.04 ffi 

(en dat torwijl ze met inworpen door haar enke l ging) en toen ging ze meteer· 
maar door -ze pakte het clubrokord discuswerpen met 39.16 m. Geweldig JOS. 
Niet a lloem. JOS bracht het tot zeer goedo prestatie's- BALTIEN, die het bij 
hoogspringen . aanvankelijk nogal moeilijk had (l.45 m sprong zo af) 11 floptc: 1 

ov er cie l.60 mi. De 1.65 liln1 miste ze maar net. Proficiat BALTIEN. 
ANNEMIEKE gjng nog evon door en kwam over de 1.71 m. OINA wist de 200 m t e 
winnon in 25.7 se c. (WIL liep 27.- sec)~ t e rwijl ze de 100 m in 12.4 liep. 
GEGKE wist LOES met v e rspringen, voor te blijven met een sprong van 5.15 m. 
De gehele wedstrijd hebben we op de 2e plaats gestaan (achter ADA). In h e t 
land 2lijk k lassement klamme~ we 3 plaatsen. We staan nu op de 3e plaats 
ac ht o::- ADA en SAGITTA. 

100 m;. horden: 
7e LOES VISSER 
9o c;rn1<E VISSER 

16.5 
16.8 

sec. 
" 

S p e e ::- ttJ e r p e n g 

751 pnt.le. JOS MOOJEN (NPR)44.04 m 
72 2 :. 5 e • r11 A R J A 1\J L u E s K E N s 3 3 • 4 4 m 

-·9--

923 
742 

pr~. ::: . , 



Kogelstoteng 10 0 mm: 
5a A.BOUMA lb.15 llllll 724 pn;t. 2e D.KAf~PHUIS 12.4 sec. 
9e r~. LUESKENS 11.78 fl[ 619 Il 4e W.V.HEIJNINGEN 12 .6: Il 

400 fifJ i: Hoogspringeng 
7e. I.V.O.GOOT 63.9 s;ec. 6:65 Il le. A.BOUMA l. 71 m,. 
Be. B.V.O.REE 65.3 11 617 Il 3e. B.v.d.REE (NPR) l.60 fflITI o 

V e rsp r inger;i ,g 200 m,g 

3e.G . VISSER 5.14 m: 786 Il le. 0 .KM1PHUIS 25.7 sec. 
6.e • L , V I S S ER 4.96 liliJI 742 il 6e. W.V.HEIJNINGEN 27.- Il 

Oiscuswerpeng 800 11llll ~ 

2 e.. J,MOOJEN 39.16 m 845 Il 7e. A.WENSELAAR 2.28.9 min. 
(Nieuw CLUB.REKORO) (NPR). 

7e. C.VELDT 31. 76 m: 694 Il 9-e. I.v.d.GOOT 2.38.- min. 

4 x 100 flli reserveploegg Irene-Bal tien-Annemieke- 54.6 sec. 

Standg 
AOA 
SAGITTA 
~I Tr~ODES 

SPRINT 
SPARTAAN 
KEIEN 
GAC 
AVR 
CIKD 
HOLLAND 
HAAG 6,8 
DEM 

le ploeg 

3848& 
36038 
34691 
34413 
34248 
34172 
33182 
32414 
31866 
31153 
29162 

Oina-Wil-Loes-Gebk e 4e 50.9 Il 

pnt. 
Il 

Il 

Il 

11 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

Il 

ANNEKE WENSELAAR. 

\ 

858 pr; t . 
818 

1057 
945 ~' 

869 ~ i 

763 

790 
,. 

690 ! ~ 

1586 

PATRICIA de CLEIR on PIA KEYSER winnen een gouden plak bij de d.d. 5 septemb u ~ 

te Am;st8rdam. gehouden. C- jeugdwedstrijden. 
Dit bericht bereikte ons bij het ter perse gaan van dit blad.Meer hierover 
zult U vinden in de volgende "START". 

Heaft U het clubblad gelezen? Voor U het b la d weglegl neemt U even pen en papi e r 
en. geeft U zich op als totolid va~ ATMDOES. N i~t vergeten. De adressen van onze 
totoheren vindt U elders in ~it blad, 
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Bestuurssamenstelling: 
Voorzitster: M.A. Inek'e-de Vos, L. Meeszstraat 90 9 'fäl.: 244134 
Sekretaresse: A.Wenselaar 9 Prof.Eykmanlaan 98 9 Telo: 283162 
Penningm.resse: H.Wijkhuizen 9 Pleiadenstraat 12 9 Tel.: 251418 
Wedstr.sekr.: G.J.v.Voorst-v.Egmond 9 Slauerhof:fstraat 5'' 9 Tel.: 371119 
Commissaris: S.de Koning, W.Boothstraat 28 9 Tel " : 331962 
Commissaresse: E.P.J.v.d. Eem 9 Paul Krugerstraat 49, Tel.: 250989 
Commissaresse: H.C.Zilverberg-van Rijn 9 Lorenzzkade 206 9 Tel.~ 242793 
(30 plus) 

Het sekretariaat meldt: 
Nieuwe ledem: 
Mia Cats 
Marjon Cats 
Henriëtte Haagen 
Lyanda Noordeloos 
Mieke Sterk 
Yvonne van Bergen 

Bedankt als lid: 

29-08-1959 
29-05-1958 
06-08-1954 
16-12-1962 
05-01-1946 
08-09-1961 

José de Heer 
Ronny Walleke::.:·s 
Moniq_ue V8,~} der riolst 

J acq_ueline lla:kk9r 
Linda Schreefd 
Marianne den Eartog 
Els den Hartog · 
Ivon Hesse-Voorma 

28-10-1956 
28-12-1954 
11-02-1955 
06-04-1963 
23-10-1961 
29-10-1960 
09-03-1959 
17-02-1951 

Elly Snellens 9 Petra Steenken 9 Lenny Staats, Guus Moerbeek 9 Rene v.d. Aardweg 9 

M. Handgraaf. 

Het beêindigen van het lidmaatschap: 
E.e.a. dient schriftelijk t .e_ geschieden met een opzegtermijn van één maand bij 
onze sekretaresee. -
Leden 9 die in de loop van h~t ja:ar- bedà.nken 9 zijn de bo:1dscontributie van de 
KNAU verschuldigd. 

Tie penningmeesteresse 
Tie contributie is als 
Pupillen 
Junioren 
Studerenden 
Senioren 

Om aan te schaffen: 
Tricot klubbroekje 
Embleem 

meldt: 
volgt: 
Fl. 3 9-

Fl. 59-

Fl. 5:i-
Fl. 6 9 50 

/maand 
/maand 
/maand 
/maand 

Bondscontributie 
Fl. 6,----
FL 8 9 50 
Fl.13 9 59 
FL 13 9 50 

bij inschrijving: 

-·~ _-: 
-'".. -~ 

·· --.. 

Atmodestas (NIHEK) 

Fl. 
Fl. 
Fl. 
Fl. 

4,50 
1 9 75 

24,--
0, 25 

- ·- - - ...... . 
i ·' /. 

(/ 
11A11 voor op je trainingspak 

---------- - -- - __ :_...::..::::::._ .... =.·=- -----·--

Personalia: 
Op haar verjaardag kreeg Jos een mooie ring van Teun en. 'begon er een mooie ver
lovingstijd voor de twee atletèn. 
Luitjes, veel plezier in deze tijd en veel geluk in jullie verdere leven.· 

JURYCURSUS ! ! ! ! 

Het ligt in de bedoeling om volgend jaar weer een jurycursu3 te houden. 
Tie cursus omvat in totaal 4 avonden. U kunt zich nu alvast opgeven bij 
één van de bestuursleden. 

Op de onderlinge wedstrijden kreeg ik een leuke verrassing van rm.Jn TI-:neisjes 
die over gaan naar de C-ploeg. Ik kreeg nl . een heerlijke fles Fresh up~ 
Meisjes 9 hartelijk bedankt en als ik me geschoren heb derilc j_k steeds even 
aan jullie. 
Verder wens ik jullie veel succes in jul~i e sportcarri~re. 

Lolke. 
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TRAININGEN 
Iedere zondagmorgen van 10 - 11.30 uur 
Alle-atletes-vër"Z"amGle"ü om-9:'45 uur in de Beatrixschool aan het Blinkertpad 
(nabij het Houtmanpad) te Overveen 9 alwaar kleedgelegenhGid is. 

]-meisjes trainen o.l.v. Lolke van Voors't 
NieuwGlingon en een gedeelte van de C-meisjes trainen o.l.v. Bob Boverman 

Dames 9 A en B juriioren en rest C-meisjes 
Van deze groep trainen de S]:lrintsters alsmede de hordenloopstcrs 9 hoog- enver
springstors o.l.v. Gorard KaRp, 
terwijl de midden- en langeafstandsloopsters àlsmede de deelnemers aàn het speer- 9 

discuswerpen en kogelstoten trainen o.l.v. Hans Vlotteso 
~·~: :.'ClL ./; .' .. , · .! 

Zaal trainingg_ 
Woensdagä:\Tortd. ·'lfang 
- - - - : ~· .:7-~:-:-" 1 

7 - 8 uur g Nieuwelingen ) 
8 - 9 -30 uur g Weds.tri jdploeg) o.l.v. Gerard Kamp 

- ( , 

Deze traini.rig· vindt plaats in de Dr.Huetsèhool aan het Pr·insen Bolwerk 3 te Haarlem. 

Pupillen ) ,YrljQ.aga~ÓD:,d van~ 5 6 uur 
6 - 7 uur 
7 - 8 uur 
8 -10 uur 

]-meisjes ) o •. l.v. Hans Vlottes 
C-meis jes } ~. , ·' '' 

Deze traintng. vindt plaats in de 
(naast de. Sierkan). 

Wedstrijdploeg o .1. v •. :.Gerard Kamp 
St. Antoniusschool aan de Zijl vest te HaaJ;'J_;r;itrî" · 

'WEDSTRIJDVERSLAG EN g 

C-jeugdspelen Amsterdam 9 5 september 1971 
4 x 80 m estafette: 3e in een tijd van 42.4 èec. en_ een 

600 m P.de Cleirg 1.41.4 sec. 1e prijs en een nieuw 

\~\1@1 
nieuw cll?.;~~c_or?:.î~t.:.:~:::_::- - ... .~'\ . 
clubrecorcÏ( ./ .·,,,.., , 1 . L. ', , "": ·-.! ')'1. 
. ;)_./~. "\. · \ , ;< .. · ~· -··1~:>~~<, 

80 m 
M.de Koningg 1.52.8 sec. 
Po Keijzer ~ 10 9 3 sec. 

..._ /. :. ~ ·, \::.. ~ - ~ \ 

een evenaring van .het clubrecord.,/-- . · ·: " ' /\\ 
; ;·- - ..,. .. .•i :_;:.. . :. ·:." 'i \ A.Munstermang 11.1 sec~ 

Verspringen~ 

Hoogsprin.gen: 

Discuswerpen: 

P. Keijzer 4.45 m 
P. de Cleir 4.38 m 

Y .v.d. Linden 1 -30 m 

A. Handgraaf 23 . 82 m 

/ /- .. .: )"·.. ;;: . i ·-:-~ \ \ 

'1 ~ - . /'- •' \ :. J ,' 

\ \ ,.,.-- "' ·, ·:~-. '/ 

\~~=~~~;;? • 
Kogels totem A. Munsterman 10d6 m waar zij de vierde plaat~ mee "oereik:te 3 

terwijl no, 3 1 cm verder kwam 9 dus 10.3rm. 

Arnhem 9 4 sèptèmber 1971 2 ·Nederlandse Estafette kampioenschappen 
4 x 100 m dames 4o in een tijd van 49.6 sec. 
4 x 100 m meisjes 3e in een tijd van 50.4 sec. 

Pupillenwedstrijd_ 11 september 1971 2 Haarlem _ 
Een flink aantal atloet jes nam deel aan de laatste regionale pupillenwedstrijden 
te Haarlem. ·En met z'n al len zorgden ze weer voor geweldige prestaties. 
Allereerst Jolanda. - Zij presteerde het om bij de B-pupillen een 3e plaats te ver
overen9 hetgeen erg goed is temeer daar zij nogminipupil is. , Op de 40 mtr werd 
Jolanda 2e met 7.1 sec• 9 samen met Francisca 7,9 sec én Conny 7.4 sec. 9 bleef 
ze onder .de 8 9 0 sec. -
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Sandra was de beste balwerpster van onze ploeg met 16 mtr. Van de 25 meisjes 
waren er slechts drie die meer dan 3 mtr. versprongen, waaronder Jolanda, ter
wijl Fra:r:.ciska en Joke resp. 2.62 en 2 .68 m vers:prongeh. 
:Bij de A-pup. moest Mariëtte wederom in haar Waterlandse naamgenote de meer
dere erkennen. Op de 60 mtr. eindigden beiden op de eerste plaats met 9.4 sec. 
In totaal reikte Mariëtte tot een derde plaats. 
Vlak achter Mariëtte eindigde .Jeanette die vooral met kogelstoten veel pun
ten vergaarde. Paula ervaarde dat 2 mislukte stoten geen punten opleverden. 
Jammer Paula, denk er de volgende keer aan!! Monica en Jolanda kwamen met 
kogelstoten tot resp. 4.35 m en 4.09 m, keurig hoor. 
Julie kunnen de andere prestaties hieronder vinden, er "is helaas geen ruimte 
om iedereen hie r te vermelden. 

PUPILL :rn A :Bal werpen 60 meter kogelstoten hoogspringen 

J.v.d. Bosch 
M. Spaans 
M. Zi jta 
M. Janssens 
P.Regenboog 
L.Elsthout 
H.Prosée 
J.v.Tuijl 
J.Hollander 
L.Scheefel 
Chr.v.d. Ivlolen 

PUPILL'!!N E 

10 - 0 
22 - 290 
1,0 - 0 
18 20î 
10 - 22Ll / 

:1 2 - 45 
1 5 - 127 
22 - 290 
13 - 73 
8 - 0 

1 4 -- 1 01 

40 meter 

11 • 4-387 4°09-414 0.80-213 
9. 4;_ 564 5. 1 5-516 1 .05-431 

11.0-418 5.25-5î5 1 .00-344 
11 0 3-394 4. 35-440- 0.90-283 
11 • 5-3 79 - ------- 0 0 90-283 
12o3cc 32-2 3 .83-38 7 0.85-248 
10.9-426 3.70-373 0.80-213 
10.8-.435 5°53-550 1 .00-344 
10 .8-435 2. 94-287 0.80-213 
11. 8- 357 3°55-335 0.85-248 
1o.5-460 4. 43-448 1 .00-344 

bal werpen verspringen 

F. Smits 
J.Steensma 
S. Ee8k 

7 °9-443 10- 0 2 0 62-265 \ -----------.-

J.van Bkeris 
C. Handgraaf 
L.Noor deloos 

8 . 0-435 
8 0 1-426 
7.1-515 
7. 4-487 
8.0-435 

12- 45 2.68-286 
16-152 2 0 57-248 
16-152 3 0 22-460 
10-- 0 2.60-258 
11- 16 2 0 60-258 

--~~;1 
ll 
i\ 

- -- --
< ~~': 

... . 
", 
-~::~-, 

3e Competitiedag d§-m'?~LJ_~--~_e_pte_mbE;r_J_9 7_1 _ ~e _tI_a_ax~em. 

Op deze competi tieclag moesten wj_ j bewijzen dat wij de hoofdklasse- waardig wa
ren. En dat hebben we gedaan door op de je plaats te eindigen achter de Spar
taan en A.D .A. 
Hieronder volgt een overzicht van de verweTkte nummers~ 

100 meter horden 

100 meter 

200 meter 

400 meter 

800 meter 

Loes en Annemieke deden het a llebei in verschillende series 
in dezelfde tijd, nl. 16. 3 sec. wat os totaal 1542 punten 
opleverde. 
Deze afstand vrerd een grote cve:rwinninz voor Dina in een 
tijd van 12-3 sec . terwijl VJil deze afstand in 12.8 sec. 
deed. 
Ook op deze afstand deed Dina het allerbest en snelde in 
25.9 sec. over de fi nish en deed Donny he t i n 27. 6 sec. 
Irene, die voor het laatste jaar voor ons uitkomt wegens 
v erhui zing naar Utrecht, deed deze afstand in 63. 1 sec . 
en kwam Ealtien in 65 . 2 sec. over de finish . 
Op deze afstand liep Roelie , met een blessure aan de knie, 
he t ondanks dez e blessure nog goed en kwam in 2.34. - se c. 
over de finish en deed Irene deze afs tand in 2.28.3 sec. 

---- ---·--
,_ __ 

7·;:;.!. 

1"';:.-: 



Kogelstoten Jos en l\!tarjaiî v.ëL.M. we::::'deri resp: 3e en 10e op dit nummer 
m~J"t; resp. stoten var. 11 .84 m e:1 8.96 m wat ons 1480 punten 
opleverde. 

Hoogspringen Annemieke werd 2e 2,chter M.!1.ckc:rmanf' met een hoogte van 
1~68 men deed Bal~ien hot ook weer· .goed met 1.50 m. 

SpeerNerren Op dit n~J.mme::; moesten Jos en Gebke onze eer verdedigen 

Versprincen 
en d oè'~en dit go8c1 met :::·.3;3p" worpen van 36. 48 m en 28. 94 m. 
Op d.i t nurur:'.8r l'.:wamen J';oe<::; en Gebke voor o::.1s uit en 
sprongen weer gcecl met resp. 5.38 m en 5.02 m. 
Op dit nu11mer G.eeJ. 'i'ruus, die al een tijd niets heeft 
geè.~c:,11 dooi~ 3.s 11 y_;cJ..·c. ~cr1~.s 9 h. c:~t ·~och \·i·30r goed met een 
worp van 27 . 90 mi en ein1.i.gde M.J.rjan achter haar met 
wo::'.'p van 25.18 m. 

Tenslotte d e estafettes: De r3 serve~locg deed de 4 x 100 m 
wij l è o 1 c. p1oee è.ezelfde afstand 

-~ind. st0"nd~ 

2. A,.JJöA-. 
3. A tr.1od.e s 
j. ]) .. ·~. Vl. 

5 o ~= o J_ 12,nd 
6, Haag 1 G8 

~at een 2e pl~~ts opleverde achte 
17.5 :> 3 p:mten 
~ 7. 569 Imnte~1 
~6u810 punten 
16" 206 :;;;unten 
14"419 -.Ji.rnte ;,î 
10. 73 5 pun-cen 

Li eó.:r van der Eem o 

in 53. 1 
in 50.2 
A.D.A. 

sec. 
se.c. 

:.}nlossü1g gaarne aa:(l de redaktie 
7a:1 è_i t bl :i::l. 

dat •.. Anneke heldmanl , naar Roosend~al cing om 1600 v eter in te lopen 
C:.at.c. M2~~j0,n nu::~ IJ . :::'"TI . ve:3tigd'.ë: ( - --~~Ri: je -.veJ l'"a:r. j1.n)??? 
dat ..• Lolke sijn vege lijf n~3Gt redden toe~ hij op de onderlinge 

»::::::ls t2'.'i j ,~_er: zijn vrsrkzs.ar:-1h8der. a2.s }_)(~rsfotograaf t:i.'achtte 
'..li t te voe ~en. 

dat.". ':r:'J:uus n eg a lti jd. do halve a:o::;icJ o:;:;eet als ze een hapje vraagt 
dat •.. ~a da~ r~ct a i l3en 0p Atm~dos doet aaar oo~ bij niRtsvermoe

dc~le N.S.- zwoe~er~. 

A T T ~ N T I E ! 

Aangezien v-vi j ontzettend -;·8cl J;,la:: ~1t .2n ki· i j gt_', n van de directie van 
het C.I.O.S. omtrent bet st~llsn vsn jul~ie fletsen bij het hek 
en bij het JV!idden:i:ür. verzo2J~en vii j .:'J ll:i.e nçgmaals je te verkle
den in d e Be .::i:tI·i:~..ochool 9 i.Üwas:r i.:Lj GF:_7:Alv'.'.FiN~_ ;!;~ 1H2.r het C.I.O.S. 
vertrekke n. 

Het Bestuur. 

een 

ter
deeci 
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KliJAU-I\/îEE_~KAlVJPEN _1_2_7.1_ 

zc-~tc:r cl c:.g E:Yl zondag 25/ 26 sept ember werden op Papen<'l;,i.l de finales jeugdmeer
kamièsL ,s:ehou den voor B e n C jongens en meisjes . Van ieder district hadden 
de nu@msrs ~ en 2 van de districtskampioenschappen een uitnodiging ont7 
v a:1gc::n c.:'1 a.ari deze wedstr ijd deel te nemen. Bi j de B me is jes waren dit 2 
At JTJ,i:i:mcn r:i.a melijk Anja Smits en Joan Keijser. Deze meerkamp werd over 2 
d à[:;en ï.·::>~ .. 'Vi3rkt , wat de concentratie wel ten goede kwam naar later zou blij
k eni vooral op de tweede dag. 

1 s Z2:c::-; ~~da.gs waren de weersomstandigheden vrij slech t, . er stond een harde 
wi r '.l TCf;81'1. op de loopnummers e n het regende . 
DN~cr..2.anks s laagde Jo an erin, de eers te plaats t e veroveren, terwijl Anja 
al!'; de:::.:'d.f, eind igde me t tijden v a n 12 . 8 sec. en 13 . 1 sec. · 
Bij hcc ~,~ogelstoten, Joans zwakste nummer, vli st z i j de achterstand te be
parken door de kogel 9.17 m ver weg te stoten, waarna zij in het totaal
Ïdci;3s:);,1.,;:lt op de uerde plaat s stond, met 8en a chte r s tand van 86 pU~'1ten op 
An;:jJ:· j_ ' ·2 ondanks een vrij matige prestatie op kogel haar derde plaats wist 
t A vc~~iil9n v oor een eerste plaa ts. 
H:;.e::_~r,,os .-.':::.s d e e ers t e d a g a f gel open e n n a 1 s e,vonds l ekk er gegeten e n v e el 
ge::ia.e:J-,_9 ·~bald ·ce hebben, b8ga f i edere en zi ch naar zijn b e d, irraar he t onde r l ei
d. :'. n~ 1r:.,.; :.. te h e er Van Drumm en mevrov.w Ve.n cl.e Pol-K:r aan 7 die overigens een 
s e,;::_ :c;'o ü ê.e leid.ing vormde~'1, spoedig ··sti1 was·, · -- ·-
])0 ,,-c·ló;:-o:rid8 à .lg zag he t v;eer e r r.eel wat b e t er u i t , er scheen e en - welis-:.· 
W2.?..:: •;r2.tsri(S - zonne ·!; ,je , e n d2 vr.ü1d had aan z i e n b _ jk i n k rach t a f g e n omen. 
Op rl.o dO n: h o1'clen moesten z owe l An j a a l s J oan kans z i en om punten te ver
gar (.·n; 01.et€e 6n zeer g oe d l ukte. Deze 80 m hord.en werd razendsnel gelopen 7 

r.L :i_ ,~l ; 1 . 6 s ec . dat vvi l zeggen de snel ste tijd die i n NederJ.and ooit werd 
ge J. o·:if::ü dc o:r een juniore. Ook hier een e e rs t e e n een t weede plaat s met de
>;s i:~-c~s ti ;irl voor de 11t w·ee gr0Emb:::-oeken 11 • He laas zal dit n ooi t a ls Neder-
laciu r.; r •:.: ccr i erkel1d word dn omè.a t de 80 in h orden v oo:::- A- me i s j r= ;i geen off i 
cü.-e:L ü..:•.nrr:er m3er i. s E.n urr.dat de L- meis ~es (nog) geen Nederlé:,mlso ::e cords 
kcmner.c BovenëU.en bete~zerède di t voor Anja. een verbeter ing van haar per-::
s o v! JI" .);: r e co::.'cl r::et î "O sec. en v1:ior Joé.:.n e en v erbeter ing van 0,4 sec. 
en es~ 0lubr eccr d voo~ a lleb e i. Nr . 3 op de hor den ~iep 12 . 5 se c . Ge
st ::;=-J:·c cl.:JC r d o we tens chap dat Ar.c j éi. ee:rste s t ond e n Joa n twe ede 7 e n dat 
nr. 3 2 0 c::·l h8ger moest springen om ::'log rraar enige l:an s t e mak en op de 
esT.:~c"' :if ·cweede :ola2.cs, g i n ,:; e r een stel dolgelukkige A t modinnen naar 
}: ~~-'.:; :''.l')Cg;::i:r.:rin;·en . Hie:::- b leven zi j , gesteund d oor de tro-,:we schare sup
:,;:::; -~ ·~c::c~". , 0,/ in ! . 55 m sond er fout s pron ,;en. Bij de 1. 60 wa::.' em er nog 5 ! 
Jssl~~~Dc Ts in de s trijd; J oan wipte als eer ste. in d e ee:.:'s te sprong over de 
~ • . j·~ :.ï .. " J,ï1 j a wilde e0ht er v oor haar ~'li et onderdo e n e n fl opt e er eve neens 
j_n ~l2 H ~::'.'Gte pogi ng over heen . Voer beide wa s dit e en persoonli jk r e cord, 
c:'. -,-1:;_ j J,n ,~a SGhee1de "ie t vver:Ze l i ,jk n'.)g maar heel weini g of ook de î , 65 m 
v1r 2'3 ·~ \c•:; :'.'c.ffugu. 9 mas.r helaas v ::_e l è.e lat er nog juist a f. Hierdoor werd de 
uit s l~c; ~e en Neaerlands kaJ~ioene: Anja Smits, met punten 

2e J oan Kei jser me t :ounten 
V0 0 :Lv:2.,! ] ) een prachti g r e sul -i:, a at v oor on ze vereniging, twee meisjes i n de 
f:i.-iä.J"·' ·~r:: dan 1'ovc' ndi :;n een eers t e en een t vre ede p l aats , g e vre l dig. Al met 
c..l ö.u·:.~ ,'::;ri z e 21: g a s l aagd weekend me t zeer g oede resul t aten . 

Anj~ Smits Joan Keijser 
13 c. 1 ! 00 ,n ·12.8 

11. 6 
1. 60 

~:Ot;"Û 

80 m h. 
hoog 

; 'i 0 6 
1.60 

Anja Smi ts 
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IflT MOOI STTfl VAN APPLL.US IS DAT H"3T NOG M~I' JJ~ HAND WORDT V ~RVAARDIGD 

Het gemdd<:eli jl:G wordt moei1i jk s_ls he-i; met tegenz:_n wordt gc:do.an. 

Het '\VOQTd is aano 0 (>" J2,Y"!e Portor9 j\ }_s :i.k. ::.;:\V2.0,C: 0', :·~·j~· ic-1na:-:cl !1J08t \ferte1len·, 
begin ~~ ~lt~jd te verraoe~en, dat die 
ie;o:i,::.,nd z,o kwaád n:.e ·'.; is. 

I-Iet woord_ i3 aan· " · .J);:·, A.M ,I\il<~~rlo'.), Q ,3 1:1.Ul!IO:c' is de -~raincr voor de wedstrijd 
vs:1 het 1 evu1" 

Hsbt U ei.g::n1i jk al eens 
ing32GhrEvon ap een s chriftelijke · 

c·Ll~-"'~3 llS t g,prl.J.:12 2r1 ? 

lJummer -1 van de ~VlaarC:.ingse 

tcp tien: Smog get in ycur sycs. 

Harloper van ~del: loopgraaf 

ochiet: 

Op P~pendal: broodje r8kortsn 

Binnekort is tàhden:poetsen met 
vrater even sle-cht als snoepen. 

'l'ol)punt van ::me1h0id~ ; ,;s t0 r ·enstando:::· 0~ ::~e 

600 m ' n ro~~de lap:?e ~1. 

High society p~~~y: Perzische 
katjes in het donker h:.ijpen . 

Il '.~·1•_;_• 11H B'S U~T'!: IN TEIS \ .10RLD 
TI-I.f\_N "2JARLY DJ 'J.1ff~ IT8ZT ! 

OOK :!iEN KOllINKLIJK~ KA~~ L~LtJK T ~G ~ ~'Î .rE LA.lil? LO?!::J~ .1:3IJVOORB ~ -~L:;J, 
REAL T"3G!;N ?.s,v . 
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AMST]!::RDAM2 FINAL:~ DAMESCOl\ilP ! 26 SEPTSJl.iffi ER 1971 

100 m horden: L.Visser 16 0 3 sec. Speerwerpeng J .Moojen 38.92 m 
A.Bouma 16 0 9 sec. G.Visser 26.48 m 

100 mg D.Kamphuis 12 .8 sec. Discuswerpen: J.Moojen 3!Jn50 !IJ 

H.v.Heiningen 13.4 sec. C.Velcit 28.20 m 

200 m: Il.Kamphuis 25.8 sec. Kogelstoteng M.v.d.Meulen 9' 18 m 
Il.Post 27 .1 sec. C.Veldt 8 .80 m 

400 m: I.v.d.Goot 61. 2 sec. Hoogspringen: A.Bouma 1.65 m 
VJ . v. Heiningen 63.3 sec. G.Visser 1.40 m 

800 m: I.v.d.Goot 2.26,7 sep. Verspringen: L.Visser 5.24 m 
H.v.d.Haterd 2.47.6 sec. D.Post 5. 14 m 

4 x 100 m: L.Visser 7 G.Visser, D.Post en w.v.Heiningen: 49,7 sec. 

6e met een puntentotaal van 16.507 

AJj1STERDAM, 2 EN 3 OKTOB!;R 1971 KAMPIO::!;NSCHPP VAN NEilBRLAND 5-KAilii?. E:;;ISJES-A! 

Hier deed Annemieke Bouma aan mee en vergaarde er 3956 punten. wat een 
nieuw clubrecord betekent. Proficiat! 
De rèsultaten waren: 100 m horden 16.1 sec. 792 p. 

kogelstoten 10.60 m 757 po nieuw clubrecord 
hoogspringen 1.72 m 1067 p. 
verspringen 4.80 m 701 p. 
200 m 28.7 sec. 639 p. 

ONDERLING::<; WEDSTRIJDEN 

Eindelijk was het 9 oktober, we hadden er al lang naar uitgekeken. 
Het waren wedstrijden voor D-meis jes en pupillen. ~-;ij begonnen om 12 uur 
met hoogspringen. Marja Bolwijn sta:ctte goed met een fraaie sprong van 
1.30 meter. 
Daarop volgden 4 meisjes met 1.15 m 
Het kogelstoten liep een half uur uit 7 we werden erg koud. Ook dit nummer 
werd gewonnen door Marja Bolwijn met 7.79 m. J!ionica Ilcnnriks werd 2e met 
een goede stoot van 7.68 m. 
Maar.. . . . er waren nog 3 onderdelen te verwerken. Op Mar ja ei-;. Irene na 
kwamen alle D-meisjes aan de start voor de 60 meter. Dit werd een over
winning voor onze sprintster Lilian Fijnheer, 9.0 sec. was haar tijd 1 

2e Monika in 9.6 sec 1 3e ~lze 9.6 sec. 
We vervolgden met verspringen. Hierbij werd Irene Kruijver eerste met een 
prachtige sprcr.g van 4.15 m, 2e werd l.Iarja met 3.81 m. 
Als laatste onderdeel werd de 600 meter gelopen~ helaas 'maar door 2 meisjes, 
Mar ja en Irene. Irene moest deze afstand met 12 sec. verschil vvinnen om als 
eerste te eindigen. Irene liep snel weg en won deze spannende rece met 19 sec. 
verschil in 1 .56.9 wat haar in totaal een eerste plaats opleverde. 
Het was ' een fijne dag die tot het laatste moment spannend bleef. Marja bezette 
een prachtige 2e plaats en Monika Hendruks werd derde. 
Ook willen wij namens alle Il-me is jes onze trainer Lolke bed.anken voor de 
fijne D-tijd die wij onder zijn leiding hebben gehad. 



9 -
.. 

UITSLAG~~N ON:b~RLINGEV\'EDSTRIJDEN m;HOUDEN OP 9/10 OKTOB'!:R 1971 

Pupillen A 60 meter ver kogel Totaal 

L M. Spaans 10.1-496 3 0 58-)69 5. 73-567 . 1632 
2. J.v.Tuijl 10.6-452 3-30-485 5.66-561 1498 
3. M.Zi jta ·· 11 .4-387 3 .15-439 4°94-497 1323 
4. J.Hollander 11.l-410 3.12-429 4. 55-460 1299 
5. Y.Smit 10.7-443 3.04-404 4.14-419 1266 
6. M. Janssens 11. 3-394 2.88-352 4. 43-448 1194 
7. Ch•v.d.Molerr: 10 .8-435 2 .82-333 4. 04-409 1177 
8. L.Elstb.out 11. 7-364 2. 92-365 4.19-424 11 53 
9. P.Regenboog 11 • 4-387 2.90-359 3°35-335 1081 
10. H.Prosée 11 .6-372 2.81-329 3. 79--373 1074 
11. L.Schreevel 11 • 6-372 2. 51-227 3.35-335 934 
1 2. Y.v.Bergen 11. 3-394 2.45-206 3.17-314 914 
1 3. M.~ising 11.2-402 1 .• 70 --- 3. 32-331 733 

Pupillen B 
1 • B.Boogaard 8.0-435 2.92-365 4. 57-462 ' 1262 
2. L.Noordeloos 8.0-435 2.92-365 4. 34-439 1239 
3. S.Beek 8. 2-418 2.90-359 4. 51-456 1233 
4. J.v.Ekeris 7. 9-443 2 .84-339 4. 28-433 1215 
5. C.Handgraaf 7. 7-460 .3.01-394 3.41-341 1195 

6. J.Steensma 8. 2-418 2.59-255 4. 55-460 1133 
7. J.Hertstein 8.8-372 2.58-252 4. 22-427 1051 
8.J.1lakker 8.7-379 

··-

2~~49-220 4. 02=-407 1005 

Meisjes D hoog kogel 60· meter ver Totaal 
1. I.Kruijver 1.15 7.60 1 • 56. 9 4.15 2737 
2. M.Bolwijn 1.30 7.79 2.15.9 3.82 2587 
3. Tul.Hendriks 1.05 7.68 9.6 3. 49 2212 
4. L.Fijnheer 1.00 6.46 9.0 3.34 2141 
5. A.Post 1.10 5.91 10.0 3.55 2077 
6. M.Hofstra 1.15 . 5.93 10.5 3.61 2068 
7. H.Nuijten 10.5 6 .15 9.9 3?62 2059 
8. L.de Jonge 1.15 5.53 10. 1 3. 40 2056 
9. E.Handgraaf 1.15 5.95 10.4 3.22 2055 
10 w. Vermunt 1.05 6-33 9.9 3 0 46 2025 
11 I.Rol 1.10 5-36 10.0 3. 47 2006 
12 E.Kerkhoff 1.10 . 5. 69 . 100 1 3.44 2005 
13 E.Nieuwkerk 1.00 4.53 9.6 3.62 1899 
14 G.Kqster 1.00 4.39 ·10.4 3. 26 1598 
15 H. Meijer o.sw 6.30 10.8 3.03 1557 
16 I.Laarman o.r. 6016 10.8 2.81 1504 
17 E. Visser 1.00 5.00 10. 9 3.03 1487 
18 C.Vreeswijk 0. 95 4. 90 11. 2 2 . 90 1352 
19 J.Ramaker 0.90 4.78 11. 4 2.97 1295 
20 A.Kokke 0.80 4.92 10.9 2. 69 1237 
21 :;!:. Smit 0.80 4.47 11. 7 2.95 1138 
22 M.den Hartog 0.90 3. 41 10 0 9 2 0 27 1005 
23 S.Verbruggen 0.80 4.66 12. 6 2. 52 914 

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



Op zondag 10 oktober wa::1 h_et dantoch _ E)indE?lij~ _ zov:er •• o_.. ___ Q:€l __ j_a,arl~jks€l onderlinge 
wedstrijden gingen weer van start. Dit keer ging het even anders dan de voor-
a,fg;:i;aride jareno _ _ _ 
a. de leden van onze_Broederverep,iging HAARLEM streden gelijk met hun Zuster

vereniging ATMODES om het Clubkampioenschapo 
o. We hadden de keuzi? tussen de 100 m en 800 m. 
Het weer werkte aanv:ank.elijk aarg.ig mee, de harde wind dan niet meegerekend 
maar aan het eind van de middag begoi1 he-C aardig koud te wordeno 
De weè'cstri jden voor zover ik het heb kunnen zien goed -verlopen 9 iederee,n 
heeft er het zijne toe bijgedragen om de sfeer zo go~d mogelijk te maken. 
De juryleden bij het hoogspringen hebben het verreweg -het moeilijkst geJ:ip,d~ 
zij moesten nl. iede;r-e keer de kromgesprongen latten recht zien te krijgen. 
De star'.;er had het even moeilijk bij de honderd meter -heren 9 daar Gerard z.o 
ongeveer 10 valse st_arts veroorzaakte. -- -
Bij de dames eindigden 2 dames in een baan 9 discussen _vlogen in het rond 9 

kogels wercten gieche_lend gest_oten e_nz . --
Bij de prijsuitreiking in de kantine kon je als je heel goed luisterde net de 
namen v2.n è.e kluokampioen opvangeno 
Anja~ I11ariska, Freddy ? Patricia 
Tot . vo1gend jaar. 

-------------
600 mtr. 

]Jie 3:.· '.? j ~ o c. 80 meter ver 
L P ,cl. c Cleir ----1-. 48. 2 4775 
2. A? ,M1ic_s t erm0,n Î 1. 2 4°43. 
3. Y-.'-v .-d ~Linden 1 Î • 7 - 4d9- ---
4, P .Kei je.er 1ó.8 4. 11 
c::; P.v.doEem .1 f ;4 4o0Ü /" 
60 ]). Ansems 12 .8 3o77 
1 0 1lo C3,tS 12.4 4.19 
80 H.Ham:ninga 1 • 57. 1 4. 11 
0 IJ . de. Koning 2 . 07.4 j.87 / " 
iO :i' L SchoorI 11.8 3.95 
•j 1 Y.oRoosendaal 1L6 3.98 
121,Geers 12.1 3.70 
13 A.Ho,:.1dgraaf 2. 12 .8 3.52 
14 c.van Drunen 120 5 3.92 
:5 IL de Cleir 13o3 3. 45 
16 A,Ottolini 12 .9 3.56 
17 11. v~Bakel 13.4 3.71 
18 M. vod.Broek 13 .5 3 .19 
19 E. J\iluis 2. 040- 3.49 
20 ]\,~ " :::?erenè'"se ::-i 13.5 3o44 
2'1 JoMoojen 13. 1 3 . 57 
22 G. Wallekers 14o2 3.25 
~ --, 

L._) l1.1o Ramaker 13.3 3.30 
24 iVI o Ca ts 150 5 2 0 51 

~ 1Ie is _j~s A wedstrijdploeg 
-1 , G. Visser 

100 m 
1 2. 7 
13.0 

speer 
29.06 
24.16 
2691 

2. ]).Post 
3o A9 :3ouma 

kogel 
7.33 

10.7,7 
8 . ~20 
).88 
6.:03 
9 .c 4 
6 ~\)l,9 
4.20 
6053 
6.54 
4°95 
6.91 
7o91 
6. 21 
5.51 
5 .14 
4.29 
8 .15 
4.31 
4.99 
4~96 
4. 95 
4.91 
4o27 

kogel 
8.33 
7.08 

10. 01 

Anneke 

hoog 
1.35 

,) .15 
-- - -~ - :.1 • 30 

hoog 
1.35 
1.25 

.1. 20 
• 1. 30 
1025 
1. 20 
1.15 
1.10 
1. 05 
1 • 10 
1.10 
1.10 
1.00 
1. 20 
1.10 
1.15 
1.05 
0.90 
1.10 
Oo90 
1.10 
1.00 
1.00 

discus 
23.63 

27.76 

Totaal 
3304 
3045 

- -_- - ·: :'2960 
- 2774 
'2i51 
2~15 
2472 

-2430 
2335 
2327 
2321 
2306 
2265 
2073 

' 2054 
1972 
2575 
1921. 
1847 
1823 
1_693 
1658 
1637 
1017 

Totaal 
3931 
2307 
1917 



- n -
l\.rieis jes A/_B Nieuw. 100 m speer kogel hoog discus ver -Totaal 
1 • M.Verzijlbergen 13.8 
2. L.Stoute 14. 2 
3. K.v.Doorn 14. 4 
4. I.Pijnacker 14.9 
5. l\.rI.Kni jnsberg 14. 3 
6. M.Handgraaf 16.7 
7. M.v.d.Holst 15 .-
8. R. Wallekers 18.-
9. H.Haagen 15.6 

Meisjes B Wedstrijd 
1. A.Smits 
2. M.v.d.Linden 
3. J.Keijser 
4. C.v.Leeuwen 
5. M.v.Norden 
6. E.Sloof 
7. 
8. 
9. 

I.Matzen 
K.Verzijlenberg 
A. ~-.rassenberg 

Dames Wedstrijdpl. 
1 .J .Moe jen 
2. B.v.d.Ree 
3. L •. Visser 
4. I.v.d .• .Goot .. . 
5. W.v.Heiningen 
6. A.Wenselaar 

Dames Nieuwelingen 
1. F. Wijkhuiz~n 
2. L.v.d.E:em 
3. A.Kruijver 
4. I. Wallekers 
5. H.y.d.Haterd 

12.6 
13.8 
12.6 
14.9 

2.40.5 
13.8 

14.9 
13 .8 
12. 9 

2.27.2 
12. 9 

15.2 
15. 6 
14. 2 

2 ° 49 .9 
2.42.-

20.61 7 .19 
17. 73 8.95 
12.66 7 0 12 

6.93 
18.93 5°95 
11 • 99 8.00 

4.19 . 
9.28 5.34 

14. 7 4 6 0 12 

36.05 11 0 36 
20.84 9.66 
16.01 9°34 
15 0 42 1o.27 
17.64 6 •94 
21.23 7 0 12 
16.04 8. 21 

8 .06 · 

34.06 11. 71 
29 .06 ... 8.79 
24.12 8.07 
12.53 7 .31 
9.58 6.57 

Î 6. 50 7.20 

17 .82 6. 65_ 
. . 

20.72 7 0 40 
15.24 7 .16 
16.70 6:15 
13.80 5 ° 13 

---------------

1.25 
1.30 
1.25 
1.25 
1.00 

1.10 
1.10 

1.55 
1.30 
1.40 
1.35 
1.25 
1. 20 
1.30 

1.40 
1.55 
1.30 
1..20 
1.25 
1 .1 5 

1.25 
1.10 
1.20 
1.20 
1.15 

16" 91 
13 0 41 
14.51 
15.03 
8.80 

25.82 
7.37 
8.73 
'"':'"'":;" 

30.39 
30.79 
15. 48 
15. 58 
17.09 
15. 40 
15.60 

36.24 
:J7 .18 
15. 72 
14. 66 
11 • 48 . 
22.24 

17. 40 
22~54 
13.92 
10.08 
12.38 

4.51 
3.76 
3.66 
3.84 
3.81 
2.76 
3.59 
3018 

5.39 
4.31 
4.38 
4. 31 
3.98 
4.22 
J.05 

4.08 
4:54 
5 0 1 2 
4.32 
4.29 
3.76 

4.05 
3.80 
3 .. 79 
3.72 
3.65 

Clubkampioenschappen yan Nederland voor meisjes A/B d.d. 
19 september 1971, gehouden op het Pim Muli.en;J:.>Ói-tpark te Haarlem. 

Daar deze kampioenschappen door onz-e eigen vereniging werden geo:rganiseerd 
en derhalve ].edereen in touw was om de wedstrijd goed te doen verlopen, 
is een uitgebreid vers::.ag niet opgemaakt en zullen alleen de belangrijk
ste punten in dit clubblad worden aangehaald. 
Op de 100 m horden vestigde Jean Keijser een nieuw clubracord, met een 
ti.jd van 15.7 sec. Anja Smits wilde niét achter blijven en wierp de speer 
36.74 m ver, hetgeen ook een nièuvv clubrecord betekende. 
Proficiat dames. Verder werden nog twee persoonlijke records gevestigd 
en wel door Conny van Daatselaar~ 800 m meisjes A in 2.50.- sec. en Cuny 
van Leeuwen, 8.98 m bij het kogelstoten meisjes A/B. 
In totaal behaalde onze meisjesploeg 16.070 punten, hetgeen in de eind
uitslag een derde plaats betekende achter ADA en Sparta. 
Alle Atmodinnen feliciteren jullie met dit goede resultaat. 
Het uiteindelijke resultaat is verkregen op devolgende wijze~ 
100 m horden J.Keijser 15.7 sec. Speerwerpen A.Smits 

A.Bouma 16.2 sec~ G.Visser 
36. 7 4 m 
30.92 m 

3043 
2805 
2426 
2134 
1911 
1675 
1290 
1137 
1053 

4819 
3615 
3437 
3025 
2876 
2859 
2025 . 
632 
118 

4037 
3732 
3541 
286$ 
2607 
2146 

2608 
2541 
2481 
2310 ' 
2201 

100 m B K.Verzijlenberg 
J.Keijser 

12.9 sec. 
12.5 sec. 

Kogelstoten M.v.d.Linden 9.39 m 
C.v.Leeuwen 8.98 m 



itio:m A: G. , y~~ser 
.. D.Post 

800 . m A: C.v.Daatsèlaat 
Ch~Neijendorf 

8oÇlm B: I\il.v~:Norden 
C.Regoor 

12.6 
13 ~.,.. 

2.50~-
3 0 10-8 

2.35.8 
2.36~-

sec. 
sec. 

sec. :_ 
sec. '" 

sec. 
sec. 

....,.,._, 12 

Discuswerpep: M.v.d.Linden 
]il . Handgra.af 

Hoogspringe.h: A. Bouma 
A.Smits 

Vers~ringerii D.Post 
J.Gortemaker 

4 x 100 m estafette: 1e ploeg 
reserveploeg 

49.2 sec. 
54.- sec. 

27~96 IJl 
·. 23.54 m 

1 0 60 ' .rh 

1. 50 m 

5·. 08 in 
4:72· m 

Bij deze kampioenschappen werden nog enige oiJnummers verwerkt 9 waaraan door· 
onze dames Lbe:S Visser en Bal tien v.d. Ree vverd deelgenomen. 
Loes werd met·15.8 . sèc. tweede op de 100 m horden dames AB en met een sprong 
vit/ 5. 39 m der'de b.i j. het verspringen aames A 
?alti en nam ' deel a.an · de 400 in dames. BC 9 waa'r z;i. j met een 'tijd van 64. 3 $ec. 
·:tl.$ zesde eihfö.gde . q,li?mede aan het verspringen dames C i waarbij zij na 4, 77 m 
,i:'1' r.et zand )?~o±'te 9 ' hetgeen een tweede plaats · betekende. 

S. de Koning • 

. . 
PUPILL~NHO:SK 

Zoo•).s elk _. jaar werd ook deze keer het zornersei.zoen besl.o:ten met een ond~r
Tihge weclstrijd op · onze eigen sintelbaan. Voor juliie_ w.as het e.en tweede · 
'afsluiting daar wij van orize laatst·e.;. .ouitentraining al .. een bijzond,er · festijn. 
gemaakt haddsn. Op de met balonnen en slingers versierde baan hebben we met 
een echte vijfkamp het zomerseizoen 1971 afgesloten. Hoogspringen __ mec} · een-- le~ 
.pel· en een aardappel en een echte b~erenpet .9 . verspringen at klökk,eii.Iuid.èrid.~-- .· 
Tu.indernislopen met een lastige hoed 9 balwerpen : en niet te vergeten · de. denk:
s~_)ort met 11.rçl. ~n Kees en natuurlijk ; :veel a tletiekfoto ,1 s. Het was ee;n: doll,e 
middag, die · w:erd besloten met een t:taktatie; terwijl he.t .lint met de~ me-. 
däilles die 'je _ voor elk onde:cdet:l kreegi eeh .leuke her-innering vormde .• 
Voor Truus 3 Marjan 3 Yvonne 3 Katleen en Cuny een keiharde "Akla" namens alle 
:;:m.pillen. Als laatste zou ik nog willen vermelden dat 't reuze leuk was dat 
Sabine rca zo'n lange tijd weer eens een middag_ bij ons was. 

O:;:i 9 oktober was dan eindelijk de- onderlinge we-d:;>tri jd. Allereerst evt?n dit: 
Jullie hebben allemaal keurig meegewerkt om alles op tijd te laten verlopen. 
fijn hoor o Ook m: ko.nden we weer ' zieri dat trouw trainingsbezoek · zijn vruthten 
2. fwe~cpt '1r.ir~; er w~rden 9 vooral ook door d e :rd.e-6.vvel;Lngen 9 leuke prèstaties ge
leverd~ Onze minipupil kwam op een keurige 4e plaats. Fijri Jolanda, ga zo door. 
In de E-groe1J zorgden Lyanda en Bea vöor de gr-ootSte Vèrrassing door als 2e en 
1e te eindigen, bij de 'A-groep gingen deze plaatsen naa.rJeanèt+e en Mariëtte 3 

die allebei heel wat pl1-ntjes verzamélden. 't'!at Mirella hier presteerde vond . ik 
ook geweldig, die Je plaats was dV:bbel en dwa:ts verdiend~ JU.liie hebben a],le
m~al geweldig geknokt' maar helaas kai1 ik niet al ji . .illie prestatiè vermélden' 
want daarvoor is te viei'nig ruimte o · 
Tot slot nog dit~ Alle A-pupillen blijven :;,.olgerîs de nieuw regelementen van 
de K.N .A. u. nog tot en met 1972 pupil 9 • jullie gaan dus 'nog niet 07er naar de 
groteno ~ventuele verand~~ingen van trairiingsti jden \1\'o'.rdÈm nog m~ege_deeld. 

~alti~:h v.d. Ree . 

. ·~. 

ROG GEBN '1'0.TOLID? GAUV\f OPG0"\T1~N BI;J H~T B::!;S'I'.UTIB ! ! t !. " 



Verschijnt tweemaandelijks. 
:Decemb(3r 197"G_ 

A.v.Aalst-v.d.Vosse 
Moerweg 50, 
Bennebroek. 

J.Pos"'.; 
Riouwstraat 2'.) 1 

MIJMERINGEN ROND IlE J AAR'vnSSELING . 

Zoals elk jaar weer trekken rond Kerstmis alJ.e:r-l e ~- vereni
gingszaken van het afgelopen jaar aan je geestesoog voor
bij. Hoe is de balans? Ging het allema2.l goeci en fijn? 

Organisatorisch haperde het nog wel eens hie~ en daar we
gens de verschillende bestuursmutatj_eG , O:p t eclrnisch geticd 
mogen wij niet mopperen 9 de prestatie:::; van onze dames en 
me is jes waren ind.i vidueel z0er goed. All 12 e~1 een belFmgri jk 
punt 9 waaraan wij zeer zeke!' specj_ale a a ndacht dienen te 
besteden 9 is de breed te van de wedstri ~d:µloeg" Vi!éJ,.nt met 
een beetje pech met de opstelling der ploegen, door ziekte 
of afwezigheid, zoals dit jaar met de finale::> he "~ geval 
was 9 dan zitten we me toen met cle handen i~1 het haar en kun
nen we de opengevallon iüaa tsen ni c::t aanvullen. J)i t resul
teert in een lagere klassifikatie, dan wij qua prestaties 
oigenli jk mogen verwach-cenv 

Wat betreft de samemverking met onze zuste:::-verenigingen, 
als Gezamenlijke Ifaarlerr•se A tletiokveTenig:i_ngen ging het 
prima, vooral met betrekking tot de organisatie van wed-
strijden. 

Aangezien dit een Kers tui tg::i.ve is, wordt er van je ver
wacht een beetje in die sfeer te blijven. Maar tc:rwj_jl 
ik dit schrijf, zit ik op het dek van h e t m.s. 11 Straat 
Clarence";, die momente e l de tropische wate .~~cn doorklieft 

··· 1--



en dan is het heel moeilijk om to schrijven over Kerstmis/Oud-en Nieuwja.ar o 
J)e decGmbermaand associeer je met donkere dagen 9 sneeuw en ijs. Nu zie ik echter 
de felle zon, die blikkert in het strakke blauwe oceaanwater 9 vvaaruit af en toe 
scholen dolfijnen opspringen. Hoewel, met Kerstmis denk je toch aan sterren en 
gisterenavond zag ik een prachtige sterrenhemel. IVIillioenen sterrGn fl<;mkerdon 
aan het ·firmament. Ik was e r stil van, zoiets grandiOos had ik nillg noo:L t gezien. 
Ook zie je in tropische steden het opmaken voor de feestdagen, je bent het ni e t 
gewond en het doot jo vreemd aan. Ik ben dan ook blij deze dagen thuis te kunnen 
vieren. 

Namens het Bestuur van "ATMOJ)ES" wil ik .alle leden, trainers, donateurs, adver
teerders, A.V."Haarlem", K.A.V. 11Holland" en niet te vergeten onze "stille wer
kersn i;rettige Kerstdagen toewensen en een zeer goed 1972. 

Namens het Bestuur 9 

M.A.Ineke-de Vos 5 voorzitster. 

PS. 
In.rÏÏiC.dels ben ik -chuis, maar die sombere 7 donkere dagen vallan me niet mee. 

HET SEKRETARIA.AT J.l!ELTIT: 

;e_e s tu~~~'s s am'.3ns t ~1--~ ing: 
Voorzi-Csterg TuLA ~Ineke--de Vos 9 L.Meeszstra2t 90. Tel. g 244134. 
Sekr.et':1resseg l1 .• Wenselaar 9 Prof._ Eykmanlaan 98. Tel.g 283162. 
Penningm..esse~ H.Wijkhuizen, Pleiadenstr.aat 12. Tel.g 251418. 
'!led.str.,<::ekr.~ G.J.v.Voo:cst-v.Egmond, Slauerhoffstraat 5 11 9 Tel.g 371119. 
Commissa~is~ S.de Koning, W.Boothstraat 28. Tel.g 331962. 
Commissa~osse~ E"P.J .v.d.Eem 9 Paul Krugerstro,a.t 49. Tel.: 250989. 
Cor:nissaresseg H.C.Zi lvc rberg-v.Rijr..? Loren-czkade 206 7 Tel.g 242793. 
(38 :plus , 

Nj_cc;.we leien~ 

Loes Cape_l en 
'J.1r1~vs Cape:..len 
Ma::: jan Gisü!S 

Be:i'l.nkt als ~ id~ 

9.3.1955 
1.5.1956 
25,10.1961 

B 
B 
Pupil 

Robertine Luikinga 
Anne~L' Orrohm 

11.1.1957 
25. 7. 19 58 

Pc ~~egenboog 9 - l~.v.d. .Molen 7 J).0udman 9 J.Breugelmans 9 M.Rama.ker 9 J .Ramaker, 
F.Wijkhuizen, 

Het bceindige:_ van het lidmaatschap. 

c 
c. 

Ëf:~"a, dient scl1rf:fte~ijk te geschierien met een opzegtermijn van één maand bij 
onze sokreta:resse. Letc:n 9 d.ie i .::-i de loop -VëJ.n nP.t .i:<::i.r bedanken 9 zijn de bonds
kr:::n"cri butie v2 1 l d.e KWAT Yerschu2.digd " 

J)e contributis 
Pupil1en 
Jw'lioren 
Studerenden 
Se:1~_o:;::en 

TAN TIE PEJ;Jl'fl;_r]_C]JVIE:ES'l1ERESSE ~ 
Bo:"dskontribu tie oi j inschri jvingg bed.raagtg 

Fl • 3 9 -·--/maand 
Fl. 5 9 -"-/maand 
Fl. 5 9 --/maand 
Fl. 6»50/maand 

FL 
.Fl. 

Fl. 

ó,--
8; 50 
: 3,50 
13i 50. 



Tricot klubbroekje 
Embleem 
Atmodestas (NIHEK) 
"A" voor op je trainingspak 

OM AAN TE SCHAFFEN: 

Fl. 4,50 
Fl. 1, 75 
Fl. 24,-
Fl. 0,25. 

Onze nieuwe shirts met vast embleem zijn na de kerstva~antie bij het Bestuur 
verkrijgbaar. 
De kosten zijn: Maten 10/12) 

0/1 ) 

2/3 ) 
4/5 ) 

Fl. 8,50 

FL 1 O,--

----------
JURYCURSUS. 

Er ziJn weer plannen tot het houden van een jurycursus. Deze cursus omvat vier 
avonden. Zijn er onder de leden of ouders van onze leden nog gegadigden voor 
deze cursus? Gaarne opgave bij Mevr. Ineke-de Vos. 

TRAININGEN: 

Duintraining·- 's-Zondagsmorgens - CIOS. 
Verzamelen 9.45 uur in de Beatrixschool aan het Blinkertpad (Houtmanpad) te 
Overveen, alwaar men zich kan verkl-eden. H.et is niet toegestaan per fiets 
regelrecht naar het CIOS te gaan en je fiets daar te stallen. 

D-meis jes o.l.v. 
C-meisjes o.l.v. 
Nieuwelingen o.l.v. 
Westrijdploeg o.l.v. 

Zaaltrainingeng 

L.v.Voorst 
H.Vlottes 

G.Kamp. 

's-Woensdagsavonds Dr. Huetschool, Prinsen Bolwerk 3 o.l.v. G.Kamp. 
7 - 8 uur Nieuwelingen 
8 - 9.30 uur Wedstrijdploeg. 

1 S-Vrijdagsavonds St.Antoniusschool, Zijlsingel o.l.v. H.Vlottes._ 
5 - 6 uur Pupillen 
6 7 uur D-meisjes 
7 - 8 uur C-meisjes 
8 - 10 uur Wedstrijdploeg o.l.v. G.Kamp. 

ATTENTIE - ATTENTIE. 

Vakantieg Wegens het sluiten van het CIOS en de scholen is er met ingang van 
woensdag 22 december 1971 - 2 januari 1972 geen training. 

PERSONALIA. 

"Hurra, unser kleiner Richard-Thomas ist da!" 
-3-



])e a ankondiging op h e t 
l euk e z e lf geteke nde 
kaart je va,n _Klaus, . 
Janny( Zwané nburg) en 
Ronny uit Gelsenkii:cl1on. 

He:t k aart je was geda
t eerd .3 a u gustus 9 doch . 
do6~dat d~ voo~z~tster 
a f wezig yms 9 is h e t bi j 
haa r - bli 'jven liggen. ' 

Janny en K1aus 9 na mens 
all e b ekende "At modinnen" 
v an hart e gefeliciteerd 
me t de geboorte v a n 
jullie t we ede zoon~ 
Fi j n J anny , dat je ons 
z o op de hoog t e houd t 
van het we 2- on wee i n 
ju ll i e ge zinn e t je . 

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

ZI EKENHOEK.JE . 

])onn;y P ost lig t g,l enige 
weker:. in de J-ohannes d<c:; 
D k. · ~-- 1·r · · ' · 
eo~ rame~ , . hlJ nopen , 

dat warinecn: d Ü ;- klÜbbi ad 
v ors cl}_:j,:,jnt 9 ,je vveor thui s 
hent / Je zal nog viel 0ver:. 
moeten r us t en, hó. Wi j 
wensen~.,_ j'e van harte 
b e t e rs_ch'ap t'o e on t ot 
spoe d'i g z'i e ns , Don. 
Voor· d-egene 9 d i e haar 
op wi llen zi eken is he t 

· ad:::' es ~ ,RiEmws traat 29 9 ··· 

Haarlerr...:.l_.r . 

Roi z]_gcr tege n stewardess: U hooft [J 1üet te ve ront schüldigon. 
Ik b en élan wachten gevvend . __ Ik )1eb een vrouw9 vier d-ocht e rs en 

één badkamer . A.K. 

- 4-



VA'N HETWEDSTRIJDFRONT " 

Wedstrijdagenda. 
CROSS Dames - 11./B-meisjes: 

2 januari 1972 Wijk aan Zee 
16 januari Lisse 
30 januari IJmuiden 
13 februari Leiden 
20 februari IJmuiden 
4 maart Wijk aan Zoe 
12 maart Wijk aan Zee 

C/D-meisjes. 
19 januari 1972 Lisse 

Inschrijvingen via Ji1!ans Vlottes. 

Indoorwedstrijàen~ 

·15 januari 1972 
22 januari 
12 februari 
19 februari 
12 maart 
12 maart 

Fortis - Enschede 
Hellas - Utrecht 
Fortis -Enschede 
Hellas - Utre cht 
JIJurmi - Groningen 
Afd. Amsterdam 

DEM 
De Spartaan 
DEM/Suomi 
A.V. Holland 
DEM/Suomi . 
DEM 

De Spartaan. 

Senioren' 

Senioren en A-junioron 

C/D-jlinioren. 

21 November - Indoorwedstri ;id~n_QLQ_-:-_ Amsterdam. 

De reis naar het wod~trijdterrein kon dankzij de welwillende medewerking van enige 
ouders van de atlete? 9 die tevens onze supportersschare vormden 9 gemaakt worde::l.Jle:r 
personenauto. Ouders 9 namens alle deelneems ters hartelijk dank. 
Bij aankomst in de ons allen bekende Oude Rai bleek de' toestand nog net zo te 
zijn als vorige jaren 9 druk en rommelig 9 maar toch we l gezellig. Zoals gebruikolijk:1 
was de speaker weer niet te verstaan 9 zodat na iedere mededeling een run op he-C 
wedstrijdsekretariaat ontstond om do juiste en benodigde informatie te verkrijgeno 
Aanvankelijk werd gemompeld 9 dat de wedstrijden oeY-1 l.:.u~'.' l'.1~ 3r zouden beginnon 9 

doch gelukkig bleek e.e.a. niet zo te zijn en vingen de wedstrijden redelijk op 
tijd aan. 

Deor de grote deelna~e aan deze driekamp 9 waren de C en D-jeugd gesplitst naa:r.· 
leeftijd 9 zodat wij 4 groepen hadden~ hetgeen nogal wat werk veroorzaakte om 
ieder op de juiste .. tijd bij zijn nummer ai'lnwezig te doen zijn" Hier bi ;i 7.i ~n ge
lukkig enige aanwezige ouders ingesprongen, zodat dit perfect Li. - :: · 

Bij de C._rr.eisjss 1957 stootte Alice Munsterman o.e kogel 10 -,03 m, ver 9 hetgeen haa:L' 
met kop en schouder boven de andere deelneemsters doed uitsteken en natuurlijk op 
dat nummer de eerste plaats opleverde. Helaas kon Alj_ce bij het verspringen r:ti et 
verder komen dan 4.01 m. De 50m. liep zij in 7.4 sec. Totaal leverden deze pres~~
ties h~ar 2322 pnt. op 9 hetwelk een 3e plaats in de eindrangschikking oplevórdeo 

Bij de C-meisjes 1958 was het Yvonne v.d.Linden 9 die met een totaal van 2209 ~nt. 
als beste Atmodin uit de bus kwam. Zij behaalde een vierde plaats. Yvonne kon de 
kogel deze keer niet verder krijgen dan 7.59 m$ Haar vertesprcng van 4.32 m. en 
de 7.5 sec. op de 50 m. mogen er echter zijn en zorgden voor de hoge klassering. 

-5-



Bij onze D-meisjes 1959 was het vanmiddag Marja Bolwijn, die alles kon en tot 
grote prestaties kwam. De kogel stootte zij 8.98 m. ver. (Ja 9 U leest het goed) 9 

hetgeen haar op dit nummer de 2e ~· plan.ts bezorgde. Bij het verspringen wist zij 
de 4.04 m. te ha1en. De 50 m. liep Marja in de goede tijd van 7.8 sec. Al deze 
prestaties l everden haar totaal 2154 pnt. op en dat betekende een 1e plaats bij 
de D-meisjes 1959. Marja, door ons allen gefeliciteerd. 

Bij de jongste :0-tjes, jaargang 1960, werden onze kleuren verdedigd doibr Henriëtte 
Nuyten en Marianne den Hartog. Marianne kon echter geen geldige worp bij het 
kogelstoten verkrijgen. Ja, Marianne, je moet nog aan zoveel dingen denken bij 

·:rrnt afwerken van een stoot. Maar, geen bezwaar. Veel oefenen en veel wedstrijden 
doen, dan behoort deze narigheid tot het verleden. Henriëtte wist op elk der num
mers punten te verzamelen. 

De overige Atmodinnen hebben allen gestreden naar beste kunnen. Ja, meisjes, de 
ene keer gaat het -beter dan de andere keer. Maar uiteindelijk is toch het belang
rijkste de deelneming aan de wedstrijd. Ik moet jullie nog mijn compliment maken 
voor de goede geest, die er bij jullie heerst. Leuk om te zien hoe jullie elkaar 
opvingen na de loopnummers. Al met al kunnen we zeggen, dat wij met elkaar een fijne 
wedstrijddag hebben gehad. Ik hoop dan ook 9 dat bij volgende wedstrijden de animo 
om mee te gaan nog veel groter zal zijn. · 
Hier van jullie allen de prestaties: (direkt achter jullie naam staat de eind
klassering). 

:0-rneisjes 1960 
1 aant a l deelneemsters 
}I.Nuyten 16e 
M.den Hartog40e 

D-meis jes 19 59 
(aantaldeelneems ters 
M.Bolwijn 1e 
I.K:ruyver 22e 
L.U.e J-onge 34e 
G.Koster 38e 
E.Kerkhoff 39e 
E.de Ha:rtog 41e 
T.Honhof 46e 

C-meisjes 1958 
( aantal deelneemsters 
Y.v.d.Linden 4e 
Y.Roosendaal 17e 
M. Ca ts 23e 
M.do Koning 28e 
K.v,Drunen 35e 
E.Muis 36e 

C-meisjes 1957 
taantal deelneemstars 
A.Munsterman 3e 
P.v.d"Eem 22e 

50 m. 
40) 

8 .1 - 566 
8.1 415 

50) 
7.8 
8. 1 
8.3 
8.4 
8.5 
8.5 
8.4 

50) 
7.5 
7.6 
8.-
7 .8 
8.4 
7.8 

41) 
7.4 
7.4 

638 
566 
520 
498 
477 
477 
498 

717 
690 
589 
638 
498 
638 

745 
745 

SPORTKEURING. 

versp:::-ingen 

3.35 m. - 500 
-2·.40 

4.04 
3.79 
3.35 
3.36 
3 .1 5 
3.52 

4.32 
3.78 
4.01 
3. 41 
3.69 
3 .40 

700 
630 
500 
503 
439 
551 

776 
627 
691 
518 
601 
515 

691 
727 

kogelst. 

5.23 m.-523 

8.98 
6.72 
6.03 
4.98 
5.67 
3.96 
6 .18 

7.59 
5.95 
5.65 
6.54 
5.31 
4.32 

Î 0.03 
5.90 

816 
649 
593 
500 
562 
LJ.01 
498 

716 
586 
560 
635 
530 
437 

886 
585 

S Aa Koning. 

Wij maken jullie er op attent dat de kosten voór de Medische 
Sportkeuring zijn verhoogd to:t fl. 7 .--,.. 

-o-

totaa1 

1589 
711 

2154 
1845 
1613 
1501 
1478 
1429 
1Î03 

2209 
1903 
1840 
1791 
1629 
1590 

2322 
205 .1 . 



LIEVE 30-PLUSSERS. 
1 

Namens het gehele A tmodesbos tuur en onze trainer Gerard Kamp wil ik U bi ,jzonder 
prettige kerstdagen en een zeer feestelijke jaarwisseling toewensen. 
En weest verstandig! Als U het complete kerstdiner zonder enige terughouding hebt 
genoten, snoep dan een appel. Die verhipte lijn komt na 1 ;januo.ri we l woer. 
En als U enigszins duf bent geworden van dennelucht, lekkende kaarsen en olie
bollengour9 bedenk dan 9 dat Middenduin altijd open is en dat dennen, s:parrcrn, 
berken en weet ik wat er allemaal nog meer staat 9 U met open takken ~3ullen ont
vangen (wel afblijven s.v.p.). 

Nu we het toch over onze aanvallige duintjes hebben, even de regeling in de 
kerstvakantie. De woensdagochtenden vóór Kerst en vóór Oudjaar, dus de 22e on 
de 29e gpan gewoon door, Er komen dan ook weer eon paar jonge Atmodinnen om 
op Uw aaÜvallige kindert jes (echter niet jonger dan 4 jaar) te passen. De vri ,j
dagochtenden en middagen van 24 en 31' december vervallen. Er komt dan toch 
geen hond. Doch opdat U op 2 januari niet tot de ontdel<..king hoeft te komen, 
dat Uw geliefde conditie gedurende de festiviteiten is achteruitgehold, stellen 
vrede vri,jdagdames voor om op woensdagochtend van 9.30-10.JO uur of van 10.30-
11.30 uur te komen trimmen. 

De heren hebben dit jaar wel pech. We hebben ons grijze haren gE:piekerd (voorzo
ver al niet a.amvezig), maar we zion geen kans om voor U andere dagen vast te 
stellen 9 vooral ook omdat U dan Uv/ bezigheden hebt. 

Tot slot nog enige dwingend aanbevolen adviezen. In de eerste plaats~ blijf met 
Uw vingeren van de gaskachel in de kleedkamer af. Nog één keer en we worden 
eruitgegooid. En zouden sommige dames nog iets beter wi1len parkeren? En als 
U andervrouws spatbord in elkaar rijdt 9 zeg het dan even 9 dat is sporti evGr. 
Tenslotte de pegulantjes. De meesten Uwer hebben prompt aan hun verplichtingen 
voldaan 9 maar van de anderen zou ik het erg graag nog deze maand ontvangen. 

Mo.g ik U dan voor 1972 het allerbeste en veel trimplezier toewensen? 

Mevr. L.Zilverberg. 

EEN BEKENDE GLOEILAMPENFABRIEK IN .E-IET ZUIDI!~N DES LANDS GAAT 
PERSONEEL AFVLOEIEN9 ZE BEGINNEN :MET HET 1e ELFTAL VAN p,s.v. 

HET WOORD IS AAN •••••••• 

Goethe: 

Denken is gemakkelijk. Doen is moeilijk. Doen wat men denkt is het moeilijkste 
ter vrereld. 

Een vrolijke noot: 
Wat doe je met dat potlood en papier? 
Ik schrijf een brief aan mijn vader. 
Toe nou 9 je kunt niet . eens schrijven. 
Nee, maar mijn vader kan niet lezen. 



Qê~LPART 

Het onherro:39lijk vertrek werd geëist 
Le. Eagelc,3fd~ en de l eegte bereisd. 
M2,a:c j_ü:nme:r h2t eiland van 't Einde verri j st. 
~oogten en dalen zijn uitgedoofd 1 

~!9 ·(; vlak heerst almachtig9 men ge looft 9 

~~e [; j.H niets e:n het is n e rgens 9 

Xomt toch na d.uizend doden zwe rvens 
Ergens in 1 t afgelegen heelal; 
1Jva:JJ· nevelspire,al noch wer e l dbal 
)~:~ch vreIJ.to lt om een nieuwe kE3rn te 
Schep~en v oor een kome nd gesternt e. 
Voor oen wi -Cte verheffing d.ie wcmkt 9 

Zo(lc~t r:1en zich eindelijk opschrikkend. è.enkt 
Ei j c1 e onvindbare aange:rnmen~ 
Afsc~eid noemt d~ geest van dromen, 
Waa:".'achter nooit eon· leve n bestond. 
? n a::!.tijd de wind van verlangen 
Weor o:pstak9 andere wolken hange n 
Laag voor eon kim in geheime11 vermomd. 

Nu wij le.,ngzaam zijn kust bereiken 9 

:6al deze als zovele niet ontvvi jken 9 

>laar '.Yord t toch geen bBgrcmsd gebied ~ 

Ho·c i s geen l a nd 9 ook geen l eeg v ers ch i et 9 , 

L::!. J. ee c.1 C::_e plok van samcmdri jving 
Va".1 al d3 ontelba ro grijze li jken 
De:i:' r·oekeloos verrukton 9 die z och t en 
He~~ ondantastbro op slopende tochten 9 

Dio niet voor het l e von daaronder bes tonden, 
~lleon voor het wonder, en het n i et vonden. 

Ai len naar deze :plek gedreven 
En tot een d.Ti jvend vïe b gewevcn 9 

Wa<:,rin steeds v an hot l eog verlangen 
And.ere belijders worden gevangen . 

OPLOSSH'.G~N 

îTa-=kr~'.ï Gns-chcp 

C o SGri.~g 

":_ " ::·· c. (;~ç: --~: -;~ 

J. Slc:,ue r hoff. 

2) 1 stokje mis-'; 
2 geen spiko~1nton 
3 andere bloes 
4 gaen strepen op de broek 
5 geen ho1·loge 

'''H' Yvciot vreax Willem Winter vro ont 
x~~- Li sm Winter woont \'v'j. jd Weg 
:t -:._ o wc,::; t wat 1dil::!.em Winter werkt 

6 strepen op de sok 
7 donkor haar 
8 geen strepen op de 

scho0n. 

-ivL llen'. Winter weeft warme wollevi witte winte r wanten. 



100 m. 
100 m. 
200 illo 

400 m. 
800 ITl'; 
1500 m. 

horden Loes Visser 
Mieko Sterk 
Mieke Stc'Jrk _ 
11,heke Sterk 
Roelie Wijnoogst 
Roelie Wijnoogst 

Hoogspringen 
. Verèpringen 
Kogö)stoten 
Speerwerpen 
Dis cuswE(i'pen 

_4 x 100 m. 

4 x 200 m. 

3 x 400 m. 

4 x 400 m. 

Vijfkamp 

Annemiek~"Bouma 
Ellen Ort 
J os. __ Moo jen 
Greet Versterre 
Jos Moojen 

J.v.Duffelen 
M. Sterk 
A.Pennarts 
E.Joacim 

A.Penn§rts 
B.v.Polen 
J .v.Duffele:i-1 
E.Joacim · 

B.v.Pole'n 
A.Pennarts 
M. Sterk 

B.v.d.Ree 
R. Wijnoogst 
C.Meiners 
Lv.d.Goot 

)IJ.Sterk 

KLUBE\.EKORDS DA])_l[ES 

15.2 sec. 
11. 6 sec. 
23.6 sec. 
55 .- sec. 
2.18.- sec. 
4.51.4 sec. 

·i:·· 

Ó.8.1970 
23.5.1968 
23.5.1968_ 
13.8~1.967 · 
20.5.1971 
11.7.1971 

1 • 7 7 m. Ned .• rGkS;d 30~6·1.971 
29.9.1963, 
12.9.1971 
16.7.1966 
29 .8 .197-1 

6.20 m. · 
11.84 m.. " 
49.58 m.Ned.rekord 
39. 1 6 m. 

48.2 sec. 

1 • 46. 2 sec. 

3.04.4 sec. 

' 
4.28.- sec. 

Bo m.horden 
kogel 
hoog 
ver 
200 m. 

30.6.-1965 

27.5.1965 

11.3 sec. 
1 o:• 09 m. 

JJ. 49 M. 
,., 5. 9J M 

28.8 eeo. 45D6 punton. 

KLUBREKORDS A-MEISJES 

100 1Yi . ho:nî .-ln 
100 rno 
200 m. 
400 m. 
800 m. 

hoogspringen 
verspringen 

J,oe s Vürnor 
Mieke Sterk 
Donny Post 
Josó Voorma 

Roel ie Wijnoogst 

Annemieke Bouma 
Loes Visser 

kogelstoten Annemieke Bouma 
spoerwerpen Jos ]foo jen 
discuswerpen Jos Moojen 
vijfkamp Annemieke :Bouma 
4 x 100 m. A/B Gebke Visser 

Danny Post 
Joan Keyser 
Loes Visser 

15.2 sec. 
12 .-
25.7 SGCo 

61.8 sec. 
2.23.1 soc. 

1s73 rn. 
5. 58 m. 
10.60 m. 
42.57 m. 
37.80 m. 
3956 pnt, 

48. 3 sèic-. 
lJod. rekord 

-7-

23.8.1970 
23.8.1964 
20.5.1971 
3.5.1970 
?R. r.. 1 ;i-ro 

11.7.1971 
'5. 5. 19 69 
2 0 10.1971 
21 .6.1970 
30.8.1970 
2.10.1971 
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100 m •. 

80 in" b.orf~en 

kogel 3 ke;. · 
kogel 4 kg. 
]00 rn. 
800 rn-
100 rn. horden 
verspringen 
hoogspringen 
d_i s cumverpen 
speerwerpen 

: __ ;_ .' . 

80 m. 

600 m .• 
h oogspringen 

Donny Post 
Joan Keyser 

· J oan Keyser 
·Anja Smits 

Anja. Smits 
, .Anja Srni ts 

Claudia Regoor. 
Claudia Regoor 
Joan Keyser 

, Loes Visser 
Annemi eke Bouma · 
Annemieke Bourna 
Anja Smits 

Donny $ast 
Joan Keyser 

- -Pia Keyser 

Pa tricia de Cleir 
Annemieke Bouma 

vor sp:ringen Lottie PlugbQer 
dis cuswerpen Annemieke Bouma 
kogelstot en.] kg.Annemli::eke Bóuma: 
kogelstoten 2!kg Annemi eke Bouma 
b~lwcirpen Doreen Ansems 
~ x 80 m. Potri e v~d~Eem 

Patricia de Cleir 
Alice :Munste rman 
Pia· Keyser 

60 rn ,. 
600 '~ . 
-~1 0-.I: D prj_.ng cn 
i1o cg-r1 prii1g·8n 

k ogel s t ot e:::-1 ( ~) 
4 :{ 60 ,n. 

Locs Visser 
Irene Kruyver 
:Lo os Vi sser 
Loos Vïsser 
Annemi eke Bourna 
Marja Bolwijn 
Pia Yli l j on 
J . Soorner 
J . Vink 
'l' . Si nt _eni e 
L.Visser 

Hri.NDBAlMEI1B'rI:fIJD o 
~"~- ---,,_--~~-"--~---------

KLUBREKORDS NiEISJES-B 

··--12.-4 sec. 
12~ 4 sec. 

1 ·1 .6 sec. 
11'.6 sec. 

11.97 illo 
10 .• 43 m~ 

45. 4 sec. 
2.31.1 sec. 
1 5 .• 7 sec. 
5.54 m. 
1.77 m. Ned.rekord 
33. 80 m. 
36.74 m. 

KLU3REKORDS M.EISJES-C. 

10 .3 sec . 
10o3 sec. 
10 .• 3 sec. 

1. 41. 4 
1.60 m. 

. 5 .'16 m. 
29 . 06 m. 
11·. 27 
12 . 86 
4.1.· 50 m. 

____________ _. 

KL u3REICORDS I,llEJSJES- D. 
8 . 3 s e c . 
1 . 53 . 5 s e c. 
4. 69 m. 
1.35 m. 
î. 3;5 m. 
1.35 m. 
10 . _40 m. 

34 .1 s e c . 

14.6.1970 
3ö.8.1970 

25.9.19'7'1 
'25 • 9 • ·1 9 7 1 

21.8.1971 
.15.7.1971 
26.5.1971 
6.6.1971 
l9. 9 .1 971 
9. 6. 1968 
30.6.1 97 1 
26.5.1971 
19 .9.1970 

9 . 6 .1 968 
~(. 6. 1969 
5.9.1971 

·5 .9.·1971 
27. 9.1970 
1.9.1957 
·15 . 8. 1970 
20 06.1970 

24. 7 ~-1970 
26.501971 

5 .r:;.1971. 

9 . 5 .1 96 4 
'î 2 . 6 .1 971 
30.5.1 96 4 
6.9 . 1964 
20 .10.1 968 
29 . 5 . 1971 
27. 8 . 1961 

I~vena:L s vor i g ,j aar za l er op ZOn dág·ï 2 Januari weer eon handba lwecfstr i jd 
plaQ,t s vincl e el tug,0 0~1 - cle it.eams V'óln 71HOLLANDii en ;'ATMODEs a. Zij di e hi e r voor 
inter esse hcbbGn k un1H:0 n zicl1 bi j Truu::: - ~ ."'rigeve 11 . DUS ZONDAG9 2 J ANUARI -
11~3C 1JTJR IilILI 'TJ~IRTERREIN OP JJE: ZEJ~VJECfo 

f JV.A..<.V! 
Lo~ ". 
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BESTE PRESTATIES VAN ATMODES IN HET JAAR 1971 VI'J.'J DE IVIB:;ISJES-D 9 

samengesteld door T.van Voorst. 

60 m. 
M.Bolwijn 
L.Fijnheer 
I.Kruyver 
I.Rol 
E.Nieuwkerk 
M. Hendriks 
A.I'ost 
T.Honhof 
E • .R:erkhof 
H.Nuyten 
L.de JongG 
W.Vermunt 

Verspringen 
I.Kruyver 
M.Bolwi jn 
E.Nieuwkerk 
H.Nuyten 
M.Hofstra 
A.Post 
I.Rol 
E.Kerkhoff 
M.Hendriks 
L.de Jonge 

8.9 
9.-
9.-
9.4 

9.5 
9.6 
9'.6 
9.7 
9.7 
9.8 
9.9 
9.9 

4. 15 
3.82 
3.62 
·3.62 
3.61 
·3.55 
3.55 
3. 44 
0.49 

' 3.40 

s. 
600 m. 
I.Kruyver 
L.Fijnheer 
M.Bolwijn 
I.Rol 
M.de vVi t 
M.Hofstra 
I.Berendsen 

Hoogspringen 
M.Bolwijn 
I.Kruyver 
E .Handgr.aaf 
M.Hofstra 
L.de Jonge 
E.Kerkhoff 
A.Post 
I.Rol 
M.Hendriks 
H.Nuyten . 
W. Vermunt 

1 • 53. 5 
1 • 58. 7 
1 • 58. 9 
2.14.4 
2. 14.5 
2.15.2 
2.18.2 

1.35 
- 1. 20 
1.15 
1.15 
1 .15 
1.10 
1 •. 1 0 
1 •• 1 0 
1. 05 
1 .• 05 

1.05 

Kogelstoten 2 kg. 
I.Kruyver 8-.-05 
M.Bolwijn 7.79 
M.Hendriks 7.68 
E.Handgraaf 6 .96 
M.de Wit 6.81 
1 .-Fi jnheer 6. 46 
T.Honhof 6.37 
E.Kerkhoff 6.37 
W. Vermunt 6.33 
I.Laarman 6 .16 

Liefde zonder dromen is als 
een bezoek aan Voneti~ zondor 

een eindje varen in een 
gondel. 

Handelaar in t weedehands 
auto's~ Hij is Zû go0d als 
nieuw. Hij is van een oud 
dametje geweest dat de lucht 
niet wou vervqilen. 

Tho Wall Stroet 
Journal. 

BESTE PRESTATIES MEISJES-C 1971 9 samengesteld door Tov.Voorst 

80 m. 
P.Keyser 
P.v.d.Eem 
A.Munsterman 
P.de Cleir 
Y.v.d.Linden 
Y.Roosondaal 
L.Geers 
M.de Koning 

Discuswerpen 
A.Handgraaf 
C.v.Bakel 
K.v.Drunen 
A.Munsterrnan 
D.Ansems 
P.de Cleir 
M.v .d.Broek 

10.3 
10. 7 
10.9 
11.-
11 ~ 4 
11. 6 
.11. 7 
1L7 

23 .82 
22.88 
2·1 .48 
20.04 

'18.'18 
17 .16 
17 .19 

600 m. 
P.de Cleir 1.41.i 
M.de Kcning 1.52.8 
H.Harnrn::.,nga î .53.9 
Y .v.d.L:'..nden1 .54.3 
E • Mui s 1 • 5 5 • 1 

Kogelsto~en 3 kg. 
A.Munsternan 10. 77 
D. Ansems 9 .04 
Y.v.d.Linden 8.50 
M.v.d . Broek 8.15 
A.Handgraaf 7.91 
P.dc Cleir 7.38 

Verspringen 
P.de Cloir 4.75 
P .Keyser 4. 47 
A. Munste rman 4.4::; 
Y.v.d.Linden 4.31 
M.Cats 4.19 
H.Hamminga 4.1î 
P,v.d.Ecm 4.--
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Bal vrerpen 
D • .Ansems 
M.v.d.Bro ek 
K.v.Drunen 
C.v.Bakol 

Hoogspringen 
Y.v.d.Lindon 
P.de Cleir 
P.v.d.Eem 
IVI .Hofstra 
D.Anserns 
M.Cats 
R.de Cleir 
P.Keyser 

4 x 80 m. - 42. 4 
P.do Cleir 
P.v.d.Eem 
A • I,/iuns to rman 
J .Keyscn• 

41 .50 
39. 40 

27.35 
23.90 

1e40 
1.35 
1.35 
1.30 
1.25 
1. 20 
1. 20 
1. 20 

soc. 



J3E_§_l-::_:J?_$RESTATIES 1971 MEISJES-Bi samengeste ld door T.v.Voors t . 

100 ffi o 
J .Keyser 
A. SII)i ts 
K.Vqrzi jlenber g 1 2 . 8 
E.S~oof 13. 4 
M. v.d. Linden 

HoogsP_ringen 
J .Keys er 
A.Smi ts 
LuS cou t e 
K.Verzijlenberg 
C.v.Leeuwen 

13 .8 

·1 .60 
1. 60 
î. 40 
1 . 40 
î. 35 

800 m. 
G.Regoor 
M.v.Norden 
I.Matzen 

2.31.: 
2.35. 8 
2.38.3 

80 ill o hCJ:::'è.en 
-Y:Keys er 11 .6 

A • S mj_ t s 11 • 6 

Ver springe12_ 
A.Smi ts 5 .54 
K. 1h irzi jltrnb. 4. 68 
E.Sloof 4. 6'4-
J.Koysor 4.38 

.ê_p~ e rvrnr:l2_~12 

.iL$mi ts 
C.v.Loeuwen 4.3î 

36. 74 M.v . d . Lin~en4 . 31 
E~ " Sloof' 
I~v1.1:. ·v o cl ~ Li rJ.d eï1 

LStout e 

Î 00 fL o - ---· -~·--D. Po;3 -G 

]11" Ver~i j l r3nb ~· 
Cb :i_'. ~Jeyn::lorff 

200 .r:1. 
JJ oPost 
Gn Vi sser 
A, Bourne, 

îOO m. horden 
G, Vi sse r 
A,Buuma 

J~rsp:ringen 

]) . Pos t 
G. Visser 
A . Boume~ 

M.Ver zijl eno . 
Chrv lireyndorff 

21 . 23 
20,9 '-~
•! 7 ~ 7 3 
"/{ ,,6L1 

1 2 ,_ '.2 
12.6 
13 08 
Î L: . 4 

25., 7 
2(L î 
28 . 7 

5 o52 
5 . 15 
4 . 80 
~< ) î 

4.oe 

Kogol~~oten 4 k g ._ 
A.Smi ts 10. 43 
M. v . d . Linden 9 .7 4 
C.v.Le euwGn 8 098 
K.Ver zi j l enb. 8 008 

~gogsyringo~ 
~) . Bouma 1 .77 
'} .Visse:::- 1 o40 
l. Pos t 1 . 25 

JVL 7 er:ü jlenb . î • 25 

Dis cus1Ne1'pen 
iLB01_1rna 
G. 7.isser 

Speerwerpen 

.33 ,, 80 
23 . G3 

Mal' jan Lueske::--... 3604 
A.Iourria 32 " 21 
G. Visser 32.24 
D.P~s t 24 . 16 
M. V;;r zi j l enb . 20. 6 i 

Kog3lstoten 4 kg. 
A. Bouma 10 . 60 
r·11 . Luesken 
G. Visser 

9. 31 
8 . 1'3 

] ,L Verzi jlenb . 7 . 19 
D. Post 7.08 

- î 1-

C.R0goor 
A. Hin 

î OO m" horden 
--·-·--·---·--~" .... --J .Koyser 

Îli.ê_9~lS".;'._erpen 
1 o8i1li ts 

' · }1.,v .d , Lind.en 
T:T . îb;,., L;l~g··, '.,., ., f1 p 
.i.....:..(_ ..... ~.' . .L ::> .J..U C'" ....._ 

l L v . J:)c>rd.on . 
I - - ~- .. _ _:{-;; ~~, an 

45. 4 
47 .5 

35 "79 
30n79 
25 082 
17 ~09 
: ~;o 60. 

~ogels toten 3 kg • 
A. Smits 11.97 
C .v .Loeuw~ 11. 61 
M.v. d. . Linde\t\":'k- 10. 59 
J.K~yser 9.3 4 
K~Verzijl enb . 9 .36 

.,,, 

··.' 

1 oo ffi . 
... 

.. D.K[Lmphuis 
· •:w. v . He-i-ningen 

L. Vi s ser 
B.v. d . Ree 
H.v.d.Hat erd 

200 m. 
D. Kamphuis 
W. v . Hei ni ngen 

R. Wi jnoogs t 

4~Q~ 
I~ .v.d.Ree 

R . Vh jnoogs t 
W. v.Hei ni ngen 
I-I. v . d . Ha t er d 

800 m. 
R .• Wi jncogs t 
D,v,d.Ree 
A. Wensel aar 
H. v . d. Hat crd 
I. Wallekors 

î 2 .-
12 . 6 
12 .8 
n .s 
14 .1 

25 .3 
26 . 5 
27. 2 
28 . 2 

62 . -
62. 3 
65 . 3 
67 .8 

2, "18 . 
~ , 28.2 
·2.2809 
2"'42" -
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1 00 m. 110rden 
L.Vi~---

B,v.d .Ree 

Hoogspriwrnn - - ----· --'--'-· 
B.v.cLRee 
J .I!ioo jen 
L,Vi sser 

~:pringen 
L.Visse r 
W.v.Heiningen 
B.v.d. Ree 
J .,I\lloojen 

Kog3lstoten 
.J .Hoojen 
B.v. rl.Re8 

· M.v. d. oMGul en 
C. '!GJ.dt 
D . TCam:phuj s 

-~~r'.:~~:i;i_e_!l: 
J ~ iEo c je:-: 
B.-v ,d.Ee:; 
L " \T~dc 3crn 
Lo Vis ~:;;c:r 

])i S C~ SiN81~.J?-~~~ 
J . Tuioo j.Jn 
C. Veldt 
=r . ·v ... 0 \/ OOl"' S t 
IJl . v.d. ~foulen 

1\. . \Vensela.ai"' 

15. 3 
17. 7 

1.60 
1. 40 
1. 40 

5.50 
4.85 
4. 85 
4.08 

1 Î .84 
9 .60 
9 . 59 . 
8 .83 
8 .78 

44.04 
30 . fL2 
23 . 86 
24.12 

39 .16 
31.82 
27.90 
25 . 60 

22 . 24 

S ii11:1.Al~DJ:.i0Ci? V;IIJI( J~liiJ""ZEE 

21 nove:[~E'.~'__1_2J1_.!_ _____ _ 

De eerste vraag , aie ons 
op de éYH·ste tra.irüng na het 
11 oTkaa.n"-wee}zend van 21 
november jl . werd gesteld 
was 9 of Vie nog mee hadd en 
gedaan aan de strandloop. 
De reacties op ons beves
tigend antwoord lipen zeer 
uiteen. Inder daad ondanks 
regen en storm hebben we 
meegedaan . Werden vve om 
half twaalf nog van he t 
strand afgeregend , om 12 
uur toen e r werd gestart, 
was he t droog . 



De wind was inmiddels tot stormkracht aangewakkerd en maakte de eerste 3 9 5 km. 
bijzonder zwaar, op sommige momenten leek je stil te staan. Maar na het keer-
punt word je teruggeblazen 9 hetgeen het normale lopen niet ten goede kwam. Toen 
we na afloop de balans opmaakten 9 bleek dat we met een eerste en een derde prijs 
bij de meisjes en een derde prijs bij de dames terug konden kijken qp een ge
slaagde strandloop. Maar er moet gezegd worden, dat een normale strandwandeling 
onder deze omstandigheden de aanbeveling verdiende boven een strandloop, temeer 
omdat je dàn een beter zicht had op de reusachtige golven 9 die dat weekend een 
aanval deden op onze kust. Tot aan de horizon was de zee één schuimend·e en kolkende 
massa. Een machtig gezicht. 

Uitslagen~ 

Meis jos-B 4 km. 
1 Patricia de Cleir ca. 15 min. 
3 Henriëtte Hamminga ca. 19· min. 

PUPILLEN 

Dames 7 km. 
3 Baltien v.d.Ree 

Anneke Wenselaar 

Bal tien. 

29 min. 45 séc. 
37 min. 

Toen twee zwarte pieten namens Sinterklaas naar jullie training kwamen, bracht en 
ze voor Lenie een cadeautje mee 9 omdat zij dit zomerseizoen zo trouw op trainen 
kwam. Proficiat, Lenio! 
Boa heeft helaas dit Pietenfestijn moeten missen, omdat zij aan haar ogen ge
holpen moest worden. 11.ls dit blad bij je in de bus ' komt· Bea 9 dan zul je al weer 
een heel stuk opgeknapt zijn en misschien al weer naar school mogen. Toch namens 
ons allemaal van harte be terschap. Ook i.net Sci.bine Bergsma gaat het good en we 
hopen maar 9 dat ze weer gauw komt trainen. 

Tja 9 veel nieuws is or niet. Geen wedstrijden, dan ook geen uitslagen, maar om 
jullie hoekje toch te vullen volgen hier enkele puzzels voor de lange december
avonden. Leuk 9 om samen met een vriendin op te lossen. Kom je er niet uit, 
kijk dan elders in dit blad naar de oplossing. Veel succes. 

1. Welk woord hoort er niet bij? 

a) Schop 
schoffel 
hark 
kolenschep 

2. ZOEK 8 

b) hagel 
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c) tulp 
sering 
narcis 

· crocus 



3. WIE IS DE WINNARES VAN DEZE SPIKES? /j1 C., 
-· 

L . ___ JJ \ 
T ·- ~ 

r1'--~ 11 l-+1 \ \ f- ~ -, 1 1 
! \ \?~~ V7\-l1 
l 1,~, ~1 I =±fl l \ ~ \ ' dl9J/ ,_ct._1 
i y ~," r:-:-~ I ! / ·f· 
t ;--- r--=1 " L1 r-' 1 r-~~-1 1 l l ~/-- 1 · J / _____ , -

1 \ . \ . ~ ;_,,./ ~ 1- ! . 
1 , l · 1 , L. 1 1 
l - ___,J-r.-----..!...i -1 
L.-~-: \ ! 1 I 1 l ' ' 1 L __ J 

4. NAMENS WIE WENST DEZE UIL JULLIE ALLEMAAL EEN VOORSPOEDIG 1972 ? 

~- -
': ~-· ------........--_,-'\ 

@ 
·...----~ 

Vanaf dez,e :pla.a-'.;s vvens ik jullie ook een Gel ukkig Nieuwjaar en hoo:p 9 dat het 
zomeraeizoen 1972 net zo succesvol zal zijn als het zomerseizoen, dat a chter 
ons ligt. 

Baltien v.d.Ree. 

-1 4-
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01''FI CI"SBL KLUBORGAAN D!1:R H. D .A.V. "ATMODES" 
kè:-:J. n!-cli jk goedgekeurd • 

.î 6e Jaargang no. 99. Verschijnt tweemaandelijks. 

~--. i=:dokcie-adres: 

'=~j~~c0ningen: 

Stencilwerk: 

V2::.:'zendadres: 

Maart 1972. 

M.J:... Ineke-de v;os, ; ,_ " 
Leendert-·Méeszs"t:i:·aa"t 90;·- :~· 

Haarlem. 

~.P.J. van der ~em, 
Paul Krugèrstraat 49 rood, 
Haarlem. 

P. Grootveld-Heemskerk. 

Hr. Verzijlenberg, 
Ba.k.kerstraat 32 · rood, 
Haarlem. 

lliievr. v.d. Ree, 
Orioriweg .12.3, -
Haarlem. 

-VJ.N DE VOORZITS~]R . 

... ;og 1 n paar weken scheiden ons van het zomerwed
s t:::·i jdseizoen. Na een gedegen wintertraining en 
cüge succesvolle indoorweàstri jden, gaan we weer 

·\_,,. ·;;..::l g-o E.de moed' naar de baan om de fijne kantjes 
' ~:,~ ;. te schaven .op de diverse nummers. In grote ge

·~:::.16 zullen wij weer inschrijven voor de diverse 
.n.:ds trj_ jden en hopen in · de diverse ' compéti ties 

; · · '. ''er goed uit ·de bus te kunnen komen. 
(,~ 

." Voc r 'cle trainingswedstrijd in april, die wij te-d; .. . 
";y . ;;:,2.:r1en met ' de A.V. Haarlem en K. A. V. Holland zul-
/ l 1e"J. organiseren, hopen wij dat geheel Atmodes in 

/ · i -:-:.r;·c:i_e zal komen (ook de nieuwelingen) • 

/ 

t::lclers in dit blad vindt men de verdere gegevens. 
.'c;:-..nge:,ien wij met drie verenigingen gebruik maken 
T~~ da sintelbaan is _ het moeili~k o~ tot een vaste 
·h~.>:·deling te'komèn. Het gevolg hiervan is dat wij 
:1.e·.le:...' seizoen één avond diènen te switchen. Dit jaar 
~;:::o.:i.nen wij 's maandagsavonds met K.L. V ~ Holland en 
i>r,derdagsavcinds alleen. . 
:_;: ,-, verband met de steeds sti jgehde kosten was een 
..:; .~ r,·i;ri bu ti ever hoging onafwendbaar, het voors tel 
"::J.orvoor werd in d.e Ll gemene Jaarvergadering 'in 
:'.:oSruari met algemène stemmen aangenomen:~· .. ' ' , , 

. >::-' ·j 6 februari was "A tmodes" ook weer present op 
h e t s tadhuis, waar de Haarlemsë -Ned.erlandsè ·ka·~ 

ll:~cene~ 1971 gehuldigd werden. 
· Or:ze Anja en Annemieke mochten .uit .handen vän de 

ou.rgeme ester de medaille van de stad Haarlem in 
u ~:.tvangst nemen. 
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Pia en Patricia werden eerste hij de C-s:pelen doch zodanig niet als kampioenen 
gekenme]'.'kt. ~ - ·-"-
Het nieuwe jaar gaf ons reeds weer een Nederlandse kampioene en wel in de per
soon van, op het oude nest teruggekeerde, Mieke Sterk, zij ontving de kampioens
medaille voor haar overwinning op de 60 meter horden. Onze felicitaties Mieke!!! 

, :·!·, Nu à,llemaal vol goede moed aan 't werk en veel succes op de komende wedstrijden. 

I\!l.A. Ineke-de Vos 9 

voorzitster. 

Ben je al in het bezit van: 
Ltmodesshirt, maten 10/12 ~ 

0/1 ' 
2/3 ~ 
4/5 ~ 

Broekjes alleen nog grote maten 

Le cocq sport clubbroekjes zijn in bestelling. 

KORT v·;:!:RSLJ:..G VJ,N DB ALGSMT.fäE Jll.i\RVERGAD ~RING G ~HUIDZN OP 9 FDRUL.RI IN DE KJNTIN~ 
OP HJT SPORTV-SLD AAN DE KL~V8RLAAN 

/.qnya.ng: 20.JO uur. 
18 stemgerechtigde leden en 14 belangstellenden. A:anwe-zig:. 

,Opaningg 

.~' ,: 

De voorzitster, Mevr. Ineke-de Vos, heet de vergadering van harte 
welkom en in haar openingswoord memoreert zij verschillende gebeur
tenissen van het afgelopen jaar en gaat zij vooral in op de finan
cïêle kant van de vereniging. 

De diverse vers)agen worden door het bestuur voorgelezen, en klaagt de heer 
Post over de toto en dat het dit jaar behaalde bedrag zeker niet binnen zal 
komen omdat er te weinig mensen zich voor de pool willen inzetten." 

Bestuursverkiezing 
Het bestuur werd op de vergadering 
iv;évr. lVi.A. Ineke-de Vos 
l\ilevr 9 G.J. van Voorst-van 
1V1ej. H. Wijkhuizen 
];lB j. ~.P.J. van der Eem 
Hr. S. de Koning 

Vaststelling contributie 

Egmond 

De door let bestuur voorgestelde contributieverhoging werd door 
met álgemene stemmen aangenomen en ziet er nu áls volgt uit: 
Pupillen 1961 /1862 fl. 12,-- per kwartaal 
Junioren 1960 tot 18e jaar fl. 18 ,-- " " 
Senioren v /a 18e jaar fl. 24,-- 11 " 

De commissies worden als volgt samengesteld: 

de vergaál:ering 

Kascommissie: T. Jansma, 1 . .b.alst-v.d. Vosse, L. Visser 

Techni.sche commissie: 

Ballotage commissie: 

Ilfl.A. Ineke-de Vos, G.J. van Voorst-van '~gmond 9 
H. Vlottes en G. Kamp. 

IJ1 . Vollenga-Hessels, T.Jansma en M.J:... Ineke-de Vos. 
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Uitreiking van de bekers: 

:Mar jan van de Linden mocht di 1; jaar naar voren komen om de "ATMOD""'jS"zû.il in ont
vangst te nemen voor haar trouw trainingsbezoek en haar houding teg~m haar club
genoten. 
De ",Dr. van de Hoe_ven -~eker" voor d,eg~.ne, ,d,:j..e het meest v'oor de verenigi'ng heeft 
gedaan werd _ aan de Fam,. v.d. Ree o~er_há._40-igd voor h_et ve_le clubbladwerk wat zij 
voor Atmodes doen. 1 _ 

De "Ineke''beker werd aan :Bal tien v.d. -Ree uitgereikt voor de beste seni·orenpres
tatie, n.l. 1,60 m bij het hoogspringen. 
De "Junioren presta.tiebeker" moch't > Annerrlî-eke Bouma in ontvangst nemen voor):1aar 
1,77 mop het hoogspringen. 
Hans Vlottes reikte dit jaar de door hem ter beschikking gestelde beker voor de 
C/D-jeugd uit aan Patricia de Cleir voor haar mooie prestatie zoals op de 600 m 
en haar houding tegènover haar clubgenoten. 

Om kwart over tien werd de vergadering gesloten 

W~T SECR!:!:TARIAAT f '· ~LDT: 

Nieuwe leden: 
Jacqueline Bakker 
José van ~erden 
Gerry Kokken 
Wi enelce I\/iulder 
I~arloes Ploeger 
Tiron van Schravendi jk 
Aaltje v.d. Veen 

Bedankt als lid~ 

6- 4-1963 
14- 8-1963 
25- 4-1962 
11-10-1962 
16-10-1961 
8- 7-1955 
3- 9-1955 

S. Deek, R. de Cleir, I. v.d. ~shof, B. 
Chr. Neije:qc}o;r;ff, J.. ! Paauw~ Ji· Post, A. 
A. Wassenberg; A. Wensel?-ar. 

Nieuwe donatri_çes: 
L. Tenselaar, D. Gieles-van Polen. 

Adresverandering: 

pupil 

" 

Il 

L. Visser S chotersingel 113, Haarlem. 
A. ~·'enselaar, V. Tuyl van Serooskerkenstraat te Voorburg. 

DE PSNNINGNr2;8S'füRESSJ~ I·1ï8LDT: 

De contributie is als volgt: 
Pupillen 1961/1962 
Junioren 1960 tot 18e jaar 
Senioren v/a 18e jaar 

fl. 12,-- per kwartaal 
fl • 1 8 ' -- . Il " 

fl. 24,-- Il Il 

bondscontributie 
fl. 6,-
fl. 8' 50 
fl. 13, 50 

Het beêindigen van het lidmaatschap: __ , _ -
"7,.e.a. dient schriftelijk te geschieden mét een opze gtermïjn van één,3naand bij 
onze secretaress·e. . ,,, _ _, _- 'J., ,- -, , 

Leden, die in de loop van het ·jaar bedanken, zijn de bondscontributie van de 
KNAU verschuldigd. 



TRAINING~N 

Wintertraining tot en met maart 1972 

1 s zondagsmorgens op het C.I. 0. S. 
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Verzamelen om 9.45 uur in de Beatrixschool aan het Blinkertpad te Overveen 9 

alwaar men zich kan verkleden. Het is niet toegestaan per fiets naar het 
c.r.o. s. te gaan en deze daar te stallen. 

D-meisjes o.l.v. L. van Voorst 
C-meisjes en lange afstandloopsters o.l.v. Hans 
Nieuwelingen o.l.v. 
'i, edstrijdploeg o.l.v. G, Kamp 

's woendagavondsg 
Dr. Huetschool, Prinsen J olwerk 3. 
7 - 8 uur Nieuwelingen ) 1 
8 - 9. 30 uur neds tri jdploeg ) 0 • • v • G • Kamp 

vrijdagavonds: Lntoniusschool 9 Zijlsingel 9 

5 - 6 uur Pupillen ! · · " 
6 - 7 uur D-meisjes . , o.l.v. H. Vlottes 
7 - 8 uur C-meisjes 

8 -1 O,uur ·;. Wedstrijdploeg " 
.! . - . 

o • 1. v. G • Kamp 

's zaterdagsavonds tipperda ~ kazerne ;~ 
6 -- 7. 30 uur Wedstri jdplotJg en aangewezen ·, 

C-meisjes o.l.v. G. Kamp 

ZOM:::!:RTRAINING 

Ingaande 3 april 1972 op d~ -sintelbaan van het Pim }fülier 

's maandagsavonds en donderdagsavonds: 
7 8.15 uur ])-meisjes .. : o.l.v. L.van Voorst 

• c C-meisjes :en lange afstandloopste~a o.l.v. H. Vlottes 
7 - 8.30 uur Nieuwelingen 
7 - 9.00 uur 1.'1'edstrijdploeg 

's woensdagsavondsg 
7 - 9.00 uur Wedstrijdploeg 
7 - 8. 30 uur ;\angewezen C-meis jes 

's vrijdagsmiddagsg 

o.l.v. 
o.l.v. G. Kamp 

o.l.v. G. Kamp 
o.l.v. Il. Vlottes 

16.30-17 .39 uur Pupillen o.l.·v. B. v.d. Ree .me t assistentie van 
C. van Leeuwen en IVI . v.d. Linden. 

JURYCURSUS :. r .. , 

Reeds hebben enige leden en ouders zich opgegev$n voor ;de jurycursus die' eéH 
dezer dagen zal aanvangen, ' ! 

1 

Zijn er nog meer enthousiasten die deze cursus (4 avonden) willen volgen zo
dat ons jurycorps weer met bekwame mensen kan worden uitgebreid. 
Opgave kan geschieden bij Mevrouw T. van Voorst. 

. . 

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



Districtrecords tot en met 31 december 1971. 

Hoogspringen 
Speerwerpen 

A. Bouma 
G. Versterre-v . Zelm 

1,76 m 
49, 49 m 

B E S T ~ P R E S T A T I E S B - C D .,,.. J EUGD 1971 DISTRICT WEST I 
100 meter 

3 . J. Keijser 
8/11 A. Smits 

K. VerzijI.enberg 

300 meter ... ..-· 
6/7 A. Smits 44 

80 meter horden 
1/2 J. Keijser 

A. Smits 

Verspringen 
1 . A. Smi t s 
7. J. Gortemaker 

Speerwerpen 
1. A. Smits 
7. A. Bouma 

ïVIEISJ SS C 

80 meter 
1 • P . Kei jser 
9/13 p . v.d. Eem 

4 x 80 me t er 
3. Atmodes 

Hoogspringen 
8/13 Y. v.d. Linden 

Tu:L!JISJES D 

4 x GO meter 
6/7 Atmodes 

. . ", 

12. 4 s . 
· :Hoogspringen 

12 .8 
r2.8 
·-.!J:•. 

44.2 

11 . 6 
:k*.• 6 

5i 54 rn 
4, 98 

36,74 
27' 48 

10d s 
1 o, 7 

42 , 4 s 

1, 40 m 

35,3 s 

PUPILLEN 

1 . A. Bouma 
2/ 4 J. Kei j ser 

A. Smi t s 

Kogelstoten 
3. A. Smits 
4. A. Bouma 
5· c. van Leeuwen 

Discuswerpen 
4. A. Bourna 
5. A. Smi t s 
7. M.v . d . Li nden 

Vier-kamp 
1. A. Smi t s 
2 . J. Keijser 

600 meter 
2 . P. de Cleir 

'·\. 
Verspringen 
9. P . de Cleir 

Hoogspringen 
1 /5 M. Bolwi jn 

1,76 m 
1'60 
1'60 

11,97 
11,74 
11 '61 

33,80 
32,80 
28 , 39 

3407 p 
3321 

1 • 41 • 4 s 

1, 35 m 

Nog één maand en het wintersei zoen zit er vreer op. De ploeg blijft compleet 
want door een nieuwe regeling bli jven de meeste van jullie nog een jaartje 
ex tra pupi l . I k geloof d~t niemand van . julli e dat een bezwaar vindt . 
Enkelen ;.'hebben reeds kenrtfsgemaakt me t de ploeg waar in ze volgend jaar 
zul l en k omen. Gezien '"jullie opkoms t op zondagochtend geloof ik dat di e 
kennisma*ing wel meegevallen is. 
De . trainJngen op de baan blijven op vrijdagmiddag dus net a l s vorig jaar , 
al l een z'al··· de training een klein beetje veranderen omdat we in groepjes 
gaan werken, daarvoor zal ik · geholpen worden door een of ' twee atletes die 
jul l i e nog wel zullen kennen v~n vor i g j aar maar d~arover 'horen ·jullie lat er 
meer . 
Hebben jullie al nieuwe s hi+t jes van Atmod.es gekocht of krijg j e e'.r een v oor 
je verjaardag? Dan kun je er van de zomer Îïjn me e pronken op de wedstrijden. 
Tot slot wens ik jullie allemaal een succesvol zomerseizoen, tot ziens op de 

. ; 

· '!. 

baan training . 
-p," 1 ti,p;n - ---====== 
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DE HIPP"S HOEK -

Op school stonden ze 

Op school stonden ze op het bord geschreven 
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn, 
hiermee _wäs tijq, was €l8uwighei_d gegeven, 
de ene werkelijkheid, de andere schijn. 

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven. 
Is van de wereld en haar goden zijn. 
Zijn is, boven die dingen uitgeheven, 
vervuld worden van goddelijke pijn. 

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten. 
Is naar de aarde hongeren en dorsten. 
Is enkel zinnen, enkel botte plicht. 

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 
Is kind worden en naar de sterren kijken, 
en daarheen langzaam worde-n opgelicht. 

· /"\ 7 

·, /,-,,~---•- ~>:(1;d. Hoornik. 
Lent ,fiiJ! 

De hemel . luwt, de lente staat te komen. 
·Y\! 

'-\""_:- ·, De vis spat a].s een vonkenzwerm omhoog. 
\ ,,, De vogel tooit zich met de regenboog. 

:,~ -; er ·· c ~ ' >) )/ _ ,,,. ~f,\Q::-:-.:---_ En eensklaps bloeien de verstokte bomen. 
t~-~- ~~/ ~-'!f ._ cc~?--.'l _:; :l--_,,<""\>\·<.(~.P-l~ Een rode bliksem slaat dwars clbor het 

- ·1·: ;,-, f;:> ·> e". 0.~-') / ' ' _, ·' ' l\ (""'- "biöeien. 

(/<:\~~?;:~~~'~;i~~;:-· :::b::::t g:::a:k h::f:h:::n i::::~~~;~hikt. 
/(:, y'/\(~::~'\;'( él'. .. l /\ Boven den oergrond hang ik_ ijl te bloeien. 

/;;.·f!ffii;~:~ii'J.~~~~(' \. ~~;; .. \-~, ---,_(_ V/illem de Mérode. 

Voor bi J-··<-îl(_E; f __ ..-- ,,' \ . \ -· 
/ ----··· ·-,_ ' 

Zij was zo jong en zo bedorven. 
Ze zei: ze had te lang gezworven. 
Haar ogen waren al gestorven. 

Zij was in het moeras ontstaan. 
Zij was een blauwe gentiaan. 
Geplukt, en welkend dichtgegaan. 

Men heeft haar teder weggedragen. 
Ze was gelukkig zonder vragen 
En dit geluk heeft haar ve rslagen 

Het was zo vreemd, zij had geen pijn. 
Haar harteklop was traag en klein. 
Haar adem ruiste als een foritein. 

Toen werd haar wezen zonnes chijn. 
Ze lag van hoofd tot voeten rein. 

Wie denkt er nog aan haar bestaan? 
Zij is voorbij en afgedaan. 

v7illem de Mérode. 



TALENT 
Gevraagd naar de verrichtingen 
van een jong, aanstormé'.flcl: 
schaatstalent: 11Ach, ik pfrommer 
maar war aan". 

Een bankier is iemand die je z•Jn parapluie 
leent als de zon schijnt en hem terug wil 
hebben als het begint te regenen. 

GROENTEMAN 

De groenteman belde aan en riep: 
"De groenteman". De deur vloog 
open en daar kwam een vrouw naar 
buiten. Zij pakte de groenteman 

pe enige rollen die zij 
krijgt zijn vetrollen ; 

Reclame 
Op advies van trainer Kurt 
poetsen de mannen van PSV nu alle
maal met Colgate. Zondag verschijnen 
ze met de ring van zelfvertrom·1en . 

. ,, . 

Mammie waarom is dat met dat çoede wasmiddel 
gewassen halve tru it je ~o goed gebleven? 
In plaats van dat ~ei h~t slechte wasmiddel 
gewassen deel gekrompen is, kzm c1at andere 
toch best opge?k..Ltijn? 

" .. / ---........... "' 
..• /"",., ,, 

/ \ 
/ \\ 1 

"". \ 
. ~~, . 
\ 'i$ ·:: "~~ 

\),'~~~~---
,~~"~\'S~~ 
~~~~-

beet en à:inste met hem een cha-cha-cha, 
zij zong : cha-cha-cha ja, wat zullen we 
De groenteman keek raar op . 

eten. ~)~ 
~~W",__-



) 
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N1ieke Sterk Nedera:'ands Kampioene 60 meter horden. 
~~ . ' 

------·---...;~":.------------------

Clubrecords: Jos - Mieke - Annemieke - Patricia. 

Misschien waren onze verwachtingen te hoog gespannen, maar we hoopten buiten 
Mieke nog meerdere kampioenen te kunnen begroeten. Maar de concurentie was erg 
groot. 
Wel legden Jos, Joan en Annemieke beslag op eervolle plaatsen. 

, ,, 

ZATERDAGMIDDAG. 
, 

Patricia liep voor 't eerst de 800 meter meisjes B en kwam i-h een clubrecord
ti jd van 2.27.5 s. als derde binnen en plaatste :Zich voor de finale. 
Joan plaatste zich als tweede op de 60 meter horden meisjes A in 9,1 s. 
terwijl Anja. in 9,4 s. vierde in haar serie werd. 
Op de 60 meter vlak werd Joan in de finale vierde .in 7,8 s. Anja liet 8,1 
in haar serie voor zich afdrukken, terwijl Gebke derde werd in 8,- s. 
Pia bereikte 'n 3e sériéplaats in 8,2 s , . 
Katlheen bracht het tot de finale in 8,2 So 

ZATERDAGAVOND 

Jos verbeterde ":eventjes" het indoor c],µbrecord 
kogelstoten met maç,i,'.I[ ·)i,;~-:f$'t,_, 56 cm en brachi; het 
op 12,84 m. Nu 01}(n.~~r ':.tl~ \~3"\~eter Jos( '\ -
Annemieke werd bij de dames 3e op het hoogspringen:(· 
met 1,70 m. Mieke werd eerste op de 60 meter horden 
in 8,5 s. terwijl Loes 9,5 s .• nodig had. 
Verspringen ,d9mes: ~oe~ . 5,13 m, Meisjes Ag 
Anja 5, 25 m'{5e), GébRè~ '4~9'~(if.l:1.:· 

;.:- rr-: 

ZONDAGJ\.IIIDDAG 

Patricia kwam zeer gespannen aan de start van de 
800 met2r meisjes B finale. Tegen het geweld wat 
zich ontplooide kon zij niet op en moest het on
de~spit delven in 2.29.6 s. 
~J;i eke, Dina en Wil kwamen uit pp de 60 meter vlak. 
Mieke was de enige Atmodin die de series over
l3efde en werd in de finale 3e in 7,5 s. Voor Dina 
e·1 Vlil werden resp. 8 ,- en 8, 2 s . opgenomen. 
Annemieke flopte goed over de 1,75 meter en legde 
beslag op de tweede plaats. Keurig Annemieke. Dit 
is · tevens een nieuw indoor clubrecord .• 

. ,' ': 

ER MO~T EEN REDEN ZIJN, DAT IEDEREEN TWEE 
OREN HE":!JFT EN SLECHTS EJ1:N TONG. 

'N B'SETJE WERK; :-. '.~ ll~J:TJ~E SPSLEN EN 'N B~ETJE LIEFDE 
MAKEN EEN DAG 

i • · :-) .,. ~ ' ', ·.~: I' " ' ' .!. --1 ' • • •. 
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PERSONALIA 

Dat Dr. Ellen v.d. Hoeven, onze gewezen clubarts ~ltijd nog aap.; ons denkt, 
kan men opmaken uit onderstaande rü'éuwjaarswens' die wij van haar mochten 
ontvangen: 

HOGSR, SNELLSR, ~RDER, BETER, 
OOK AL IS 'T 1 CENTHD:;TER 
ZORG IN JE LEVEN EN DE SPORT 
DAT JE DAGELIJKS BETER Y!ORIJT! 

GHONINGEN! INDOOR1iJEDSTRIJDEN OP 19-12-1971 :rn 6-2-1972. 

Konden we vorige jaren dicht bij huis naar indoorwedstrijden, o.a. Leiden en 
Amsterdam, dit winterseizoen moestEnwe daarvoor even naar Groningen. Niet 
naast de deur maar we konden er naar toe mede dankzij de trainer en de di
verse vaders die ons voor een minimum aan reiskosten even brachten. 
Gerard, en de heren Verzijlenberg, Keijser en niet te vergeten Hanny namens 
alle deelnemende atletes hartelijk dank. 

De eerste indoorwedstrijd was meteen al een groot succes. Annemieke en Mieke 
7an Iloorn (Spartaan, Lisse Y sprongen 1, 73 in hetgeen een nieuw Nederlands 
indoorrecord (jeugd) betekende. Ile tweede Atmodesspringster (Baltien) haalde . 
1,55 meter. Verder was er de geweldige stoot van Jos, 12,28 m betekende een 
nieuw clubrecord kogelstoten en deze stoot was goed voor een eerste plaats, 
een eerste plaats was er ook voor Gebke, 50 meter meisjes A in 6,8 s. en 
Joan die bij de meisjes B met dezelfde tijd won. In de serie liep Joan 6,7 s. 
Ka thleen en wederom Gebke zorgden nog voor tweederde prijzen op resp. 50 meter 
meisjes Bin 7,- So en verspringen meisjes A 5,12 meter. 

Op 6"- februari waren het de twee 400-meter loopsters 1.Iil en Baltien die de 
f3pits afbeten en na resp. 63,4 s. en 64,8 s. de finish bereikten. 
J aarna snelden bij de dames Loes en Joan in resp. 8,2 s. en 7,8 s. over de 
horden. Joan ,kwam in haar eerste wedstrijd bij de dames maaT meteen als 
twe ede door de finish achter Marian ACl:eermans. Maar voor 'vuurwerk zorgde 
:3 e pas in de halye . finäl:ff;< waarin ze wederom Narian voor rÏÏo'est laten gaan. 
faar voor Mary v:d. Raadt finishte ze in de nieuwe Nederlandse recordtijd 
( jeugd) van 7,7 s. Een geweldige prestatie. In de finale bereikte ze een 
rj_e rde plaats. Annemieke werd vierde bij het hoogspringen ( 1, 65 m). 

'.lal tien reikte tot 1,5-0 · meter. Joan won de 50 meter meisjes ' ·A, finale 6,7 s. 
':l i1 Ge bke werd 2 in de B-finale met 6, 9 s. In de finale me is jes B 50 meter 
}:wamen maar liefst twee Atmodinnen uit~ Pia en Kathleen liepen beiden 6,8 s. 
goe d voor resp. de 5e en 6e plaats. Voor de meisjes A en B was er ook nog 
kogelstoten. Annemieke werd bij de meisjes Aderde met 10,42 m terwijl Tfarian 
9 ,56 , stootte bij de meisjes B. De 10 meter zit er echt in Marian maar ver
geet niet dat er een balk is waar je niet overheen mag want dan is de poging 
hoever die ook zijn mag, ongeldig. 

1.::re kunnen terugzien op twee leuke wedstri jddagen en twee gezellige auto
~ :i t jes Haarlem - Groningen v.v. vooral als je in carnavalstijd gaat en 
er een autoradio bij de hand is die de meest dwaze carnavalshits de ether 
i nzendt, kunnen de inzittenden dan nog goed zingen dan is zo'n reisje het 
absolute einde. 
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FILI\f.IA VOND 

Begin van het jaar werd er voor de wedstrijdatlete(n)(s) van Haarlem en 
Atmodes in de kantine aan de Kleverlaan een filmavond georganiseerd waar
voor men de heer Tissot v. Pathot had uitgenodigd. Onder zijn leiding 
werd een aantal ringfilms gedraaid over de s print waarop we o.a. de 
succesvolle Haarlem sprinters Ferrie Lamie en Bert de Jager in actie za
gen en verder o.a. Pilma v.d. Berg, onze nationale sprintkampioene. 
Vervolgens kwamen de lange afstanders aan hun trekken. r"1ooi was te zien 
het verschil in lopen tussen enkele jeugdatletes terwijl de ringfilms 
van Bram Wassenaar en Haico Scharn een mooie indruk gaven van de midden
afstand voor heren. Na he t kogelgeweld; een andere term hiervoor zou ik 
niet weten, kwamen de films over de Europese Atletiekkampioenschappen. 
Veel aandacht werd er geschonken aan het hoogspringen waar we t ussen de 
dames één van onze eigen ·atletes aan he_t werk z_agen n. 1. Annemieke die na 
een nogal stormachtige juniweek het Nederlandse damesrekord opschroefde tot 
1,77 meter en daarmee een plaatsje verqverde in de "Helsinki"ploeg. Ze wist 
samen met Marian Ackermans de finale te bereiken. 
Persoonlijk vond ik het hoogspringen van de heren het geweldigste, door de 
vertraagde films kon de techniek geweldig goed bekeken worden. 
De sprinters en sprintsters zullen evenals de anderen d~ beide sprintfinales 
aandachtig gevolgd hebben, vooral de Rus Borsov dwong ieders bewondering af. 
Tenslotte zou ik de speerwerpopnamen nog even willen noemen. Het was on
voorstelbaar wat hier met name door de dames werd gepresteerd. 
He t is ondoenlijkalle films apart aan te . hal en vandaar dat ik ermee versta 
te concluderen dat d.it een uiterst bqeiende avond was o.L v . de heer Ti s sot 
die voor een duidelijke leerzame toelichting zorgde en iedereen opmerk~aam 
maakte op technische (on)volkomenheden. 
Hopenlijk wordt zo'n avond in de toekomst no gmaals georganiseerd. 

\ 

\/ 
\ ! 

\ ·, 

J \\ i 
\ 
' I 

1 



Hedaktie-adres: M.A. Ineke-de Vos, 
Leendert Meeszstraat 90, 
Haarlem. 

Tekeningen: 

Stençilwerk: 

Verzendadres: 

E.P.J. van der Eem, 
Paul Krugerstraat 49 rd., 
Haarlem. 

P. Grootveld-Heemskerk 

HF. Verzijlenberg, 
]akkerstraat 32, 
Haarlem. 

MevT. V.d. Ree-Gregorius, 
Orionweg 123, 
Haarlèm. · 

VAN DE VOORZITST~R 

'Met angst en vreze ba-luisterden wij de weerberichten 
op zondag 20 april, de dag van onze onderlinge wed

strijden. Zpi..i.del:). de weergoden ons gunstig zi'jn? 
Het was steeds ~o. slecht. Scheen zaterdag nog een 
zonnetje, zondag was het grauw en koud, zelfs ont-. 
zettend koud,(maa;r:-.gelukkig droog). 
Daarom hulde voo.rde grote opkomst der atletes, 
maar vooral ook hulde en veel dank aan de juryleden, 
die werkelijk blauw van de kou en me ·i: stijve vingers 
moeite hadden meetlinten vast te houden en :de :presta
tmes op te schrijven, doch desondanks de geh,ei~e · dag 
op hun post bleven en er voor zorgden dat de wedstrijd 
een goed verloop had. Het geeft een warm gevoel te we
ten dat je altijd op een ·vaste kern kunt rekenen. 
Veel dank! 
Ook aan de heer Keyser, die voor da orginele prijzen 
zorgde. Prijzen met zorg gemaakt, prijzen die je in 
geen enkele prijzenkast zult vinden. 

Voor de technische commissie waren deze "vroege" Orh

derllnge wedstrijden een prachtige graadmeter voor 
het samenstellen van de diverse competitieploegen. 
Onze C en . D'tjes hebben hiermede al .de spits afgebe
tBn en met een mooi resultaat. 
Onz-e il:uru:is en meis.j.es A/B competitieploegen zullen 
resp. 14 en 28 mei in het strijdperk tx:eden. Op pa
pier zien onze ploegen er vrij sterk uit en zullen 
wi-j hógë óëèri- kurinèn gooien. Aan jullie de daad 
meisjes! Veel succes en als ~r vBel persoonlijke p~ea
ta.ties G-n re-cords srmuvelen -dan zit het goed . 
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Ook dit jaar hebben wiJ donderdagsavonds weer een ploeg trimm~p- 1de .rbaan. De 
animo is goed, de trainer_r'ster Wim Krijnen bij de heren en Wûeke Rubach bij de 
dames leiden de :ploegen met veel enthousiasme. 
Blijf wel regelmatig komen, want als U één week moet overslaan, "betekent dat twee 
weken achteruitgang. Allemaal een fijne zomer en voor de vroege vakantiegangers 
mooi weer en veel :plezier. 

HET SECRETARIAAT MELD'I': 

Trainingstijden: , Sintel baan Pim Mulier :_§pprtpark 

7 - 8.15 

7 - 8.39) 
7 - 9.00 

D-meisjes 
C-meisjes en lange 
Nieuwelingen 
Wedstrijdploeg 

!~~E~~§:~§:~~E-9:..:. 
7 - 9.00 
7 - 8.30 

\rïedstri jd:ploeg 
Aangewezen C-meisjes 

M.A. Ineke-de Vos. 

16.30-17.30 Pupillen o.l.v. :B. v.d. 'Ree met assistentie van 
C. van Leeuwen en M. v . ~ Linden• 

Nieuwe leden: 

Els Backhuys 
Monique Elferink 
Margreet van Embden 
Jacqueline v. Is:pelen 
Janet Gortemaker _ 
Irene Hartel 
Marja Oosterbeek 
Yvonne Sas 
Felista Vader 

Bedankte leden: 

23- 3-:-1960 
30- 3-1960 
24- 3-1959 

(D) 
(D) 
(C) 

13- 6-1961 (pupil) 
4-1 2-19 56 ( B) 
8- 3-1 9 59 ( c) 

23- 9-1958 (c) 
19- 1-1960 (D) 
27- 7-1960 (D) 

c. v. Doorn, M. HA nnrj·kf=~. A. Kokke, 
Th. V!armerdam. 

Nieuwe donateurs: 

De heer J.D. Muis, J. Voorma 

He.t beëindigen van het lidmaatschap: 
E.e.a. dient schr:Lf'teli jk te geschieden met een o:pzegtermi jn van één 
onze secretaresse. 
Leden, die_ in de loop van het jaar bedanken, èi jn de bonds contributie van de 
KNAU verschuldigd" 

--- ·--------- --



De contributie is ais vplgt~ 
Pupillen 1961/1~~2 - ... 
Junioren 1960 tot J,8ë ··jaar 
Senioren v/a 18e jaàr · 
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DE PENNINGiiJEESTERESSE MELDT: 

fl. · 1 2, -- per kwartaal 
fl. 18 ,-- " Il 

fl. 24,-- Il Il 

bondscontributie: 
fl. 6,--
fl. 8, 50 
fl. 13,50 

Wij.verzoeken 1Ybeleefd Uw contributie tijdig over te maken op postgironummer 
2()1_689 . t.n.v. Penrüngrneesteresse van "Atmodes", Pleiadenstraat' 12, Haarlem. 
EefL,en and{3r werkt kosten- en arbeidbesparend. Bij voorbaat dank voor Uw mede

_ werking. 
De penningmeesteresse. 

JURYCURSUS _,,.;;; · 

· Op dqnderdag, 23 mei zal de jurycursus aanvangrd· . '( ,. 
li: dé .kantine van de Sintel baan van het Pim Mu .( ( ___ · 
1,ier Sportpark . Aanvang 20.;00 uur. Deze cursu .'1 ,-; -

door (klein) 

PANNZNKO:.!;KENLOOP 

2e Paasdag werd voor onze leden, inclusief onze pupillen, een Pannekoekenloop ge
houden. Het parcqurs liep van "Kraantje Lek" tot de muur bij Zandvoort waar ieder
_een é!:?.or Liedy van een stempel op de hand werd voorzien en dan weer terug. 
De- eerst binnenkomende in ca. 50 min. was Patricia die er een goede training vA.n 
maak~.'h r,met Els Muis als tweede. 
Daani,a kwamen eers t druppelgewijs, later achter elkaar: . de overige Atmodinnen bin
rÎerL _.Als ik zo de stemmen beluisterde dan sloeg deze ioop wel in en. vonden de 
meèsten het prettiger na afloop van de gehele loop van de smakelijke pannekoeken 

met st~oop en een drankje te kunnen genieten in tegenstelling met vorige jaren 
toen we 'halverwege, dus in Zandvoort, aan de pannekoeken gingen. 
Al met al EÎeri geslaagd festijn, waarbij ook onze jongste jeugd zich goed weerde. 

Ria Ineke. 

~~RIE ATMODINNEN IN DE VOORSTE GELEDEREN TIJDENS 
DE VIJF D.ISTRIÓTEN ONTMOETING OP 7 MEI TE OOKlVIEER 

Begunstigd door s tralf:lnd weer werden bovengenoemde wedstrijden gehouden. Er werd-en 
ove r het algeme e n zeer·-· goe d e prestatie s geleverd, en de drie Atmodinnen Annemieke -
Joan e n Anja kwamen o;k z.e e r goed voor de · dag, en 
van West I ~ · ·. 
Anner.üeke we_rd op het hoogspringen eerste 
rp.e_t 1, 75 m voor welke pres t atie zij tevens 

een prestatieprijs (broodrooster ) in ont
vangst mocht nemen. Ria Ahlers kwam tot 
1j70 men Miek e van Doorn en Sylvia Barlag 
tot 1, 65 m. . · 
Joan vestigde een nieuw persoonlijk record 
op de ~00 m horden in 15,4 sec. en deelde 
na Mieke van Doorn 15,- sec. met V!anda v.d. 
Molen de 2de en 3de plaats. 



verenigingen wegens 
heden geén doorgang 

30-plus 30-plus 

Anja vestigde eveneens een nieuw per
s oonlijk record met speerwerpen door de 
speer op .een<mooie afstand van 37,30 m 
te prikken, na M. Lodder, 38,76 m, en 
voor Schouten 35,86 m. 
GEV!L:DIG MEISJES! 
Sylvia v. :Dongen, T. van Laar, I Ponstein 

Ria Ineke. 

30-plus 30-plus· 30_;plus 30-plus 
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36 tot en met 40 jaar~ 

1. Hr. van Zijl 5,55,7 sec o 
2. Hr. Oudendijk 5,59,- seco 
3. Hr. Koper 6,01,- sec . 
4. Hr. Putte, Vodo 6,05,- sec c 
5. Hr. van Egmond 6,08,8 sec " 
6. Hr. Brocke 6,11,5 sec" 
7. Hr. Baas 6,14,8 sec . 
8. Hr. Gribbroek 6,19,9 sec, 
9. Hr; Selier 6,35,- sec-

10. Hr. Hartog , ~on 6,41,- sec. 
11. Hr. v.d. Ban 6,58,- sec. 
12. Hr. Sillevis Smitt 7,21,- sec . 
13. Hr. v. V!agensveld /\ 7,24,- sec. 

f -..'- (::~, / ii)) \ 

\ <Q~·\ //~//~~,(J J;;;; /,--\, 
,,---~~ ·"'~ \"":;/~ ~~:1~~-~------'" ! 1,:B 

( ff"'·l~~'fi~-c"_ ~ / ... ---- ,,., .... ~ -;; .-_, ~ ·---- "'il ,, __ . 1 
,..,. '""""'· ,/ 1· '\... ~ \ { •" -, ........ .....1 \j . v \ ....... .• -" l.,~-~ 

~;: ' - '. _---~-- - -.;_'( ;;r~·-;~"·)Î~~~~---" ·, 1 ; ___ 

( / Cl/ 1 i·i\\ t----. ....... ~ ___ ; t c· ,., ei-G:~·-= · )f=~ 
.__/ ~ ) . ___ _, \.. "---~ ·1 ~';:-, 

Ik zou van . degenen die vorig jaar ook meegelopen hebbe-rr;' de tijden van 191bo neme·1 
ter vergelijking maar het parcours was echter anders (en ik denk ook ko_rter) en. een 
vergelijking is dus niet mogelijk. / 1 ~ 

Ria Ineke-de Vos. 
'--~/ \ J 

..___) 

SPORTKEURING 

Nogmaals W1Jzen wij U op de mogelijkheid om U via de vereniging medisch te laten 
keureno De kosteh bedragen slechts fl. 7,-- en het is voor U en ons préttig te we
ten dat de trimtraining niet nadelig voor U is. 

EEN GEHK8LONTHOUDER IS IEMAND, 
DIE NIET DE KAT, MAAR DE KATER DE BOOM INKIJKT. 
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2 JUNI - 2 JUNI - . 2 JUNI - 2 JUNI - 2 JUNI - 2 JUNI - 2 .JUNI - 2 JUNI - 2 . JUNI -::~ . 2 Juni 

PUPILLEN • ~· . pupillen --- PUPILLEN • • • pupillen --- P1JPILLEN • • • pupillen PUPILLEN 

V R IJ D A G 
2 J UNI 

Vrijdag 2 juni a.s. houden we een bijzondere 
training, waarvoor jullie allemaal een vrien
dinnetje mogen meenemen. Een klasgenootje of 
een buurmeisje, een nichtje, ze zijn allemaal 
op 2 juni a.s. hartelijk welkom Offi half vijf 
op de sintel baan van het Pim ~viulier sportpark. 
Wat gaan we doen? Hoogspringen, verspringen, 
N:d,werpen, hardlopen -ènz, te vee-1· om op te 
noemen. Heb je meer dan 1 enthousiast vrien
dinnetje? Dat geeft niets, want iedereen is 
2 juni van harte welkom" 

/G~>~ ~r-:c-- -
~;j -~~~\\ /~-";;: . ·_ ~-~~~~\ v--,_ --"\\t ,:;;:-· , '·, \\ 

_11~. a,t~ )\\l\'.J. :~\~~\ \\\\ : ·' • ...~- // ·-,\~ . \.;~<':\m. . 'Si i, 
f , , _; ~ ... ::7 , \,, _,..,... ... "'. ", \'\ 

' .;· . 11 ' - ' (;1 ___:_~. ~fi'' ;~~ \'1 t- '. ~\ f t 1(.1 ":,:, ~ \(\ Y:\:\ i _, · !j . - ;i/~I 
~ ~\r,\ !! ~- ~/~1'~41 ~ üp\\ 

\ , ~ ~~·1 ({(~ l 1 \ \ "\ 

0J~~~1\a 1 
, ~~~~~!,~\l~ 

. ;f ~~- l/!I. I \ ~. ~/ 
~ ü ~ ' 

i ( tffe ~ 7 
Bal tien. 

--------T ( 
Ge.zien het grote aantal plJ.pillen zijn we dit baanseizoen met 2 ext:;ea trainsters 
t.w._ Marian en Cuny van_" ~tart gegaan en ik geloof dat we kunnen stellen dat het 
op dezè manier geweldig draait~ We _ hebben nu de mogelijkheid om per training 
meer dan één onderdeel door te nemen en het is zelfs mogelijk om estafette
ti"ainingen te houden.~ Daarnaast is_ er voor alle 2e jaars A-pupillen de mogelijk
heid om op maandagavond extra te trainen. Degenen die hiervoor in aanmerking 
komen hebben reeds bericht gekregen. 

:. 
De eerste wedstTijd van dit seizoen is al' achter de rug. Daar Marian, Cuny en 
ikzelf ook meededen was het een beetje moeilijk om jullie verrichtingen te vol
gen. Het hardlopen ging geweldig en ik geloof dat het starten zo langzamerhand 
voor de meesten -v-an jullie geen probleem meer is. r.re gaan nu. wat meer trainen 
op balwerpen, kogelstoten en hoogspringen. Vooral wat hoogspringen betreft, heb 
ik grote verwachtingen, ik heb op de training n.1. gemerkt dat jullie stuk voor 
stuk heel wat beter springen dan vorig jaar, dat is natuurlijk geweldig. 
Tot slot heb ik heg een verzoek. De training begint om haif vijf, zorg dat je 
bijtijds aanwezig bent en dat je je snel verkleedt zodat we ook echt om half 
vijf kunnen beginnen. · 

De eerstvolgende wedstrijd voor jullie zal waarschijnlijk zijn op 24 juni a.s. 
te Beverwj_jk. Hierover volgen nog bijzonderheden. 

/. /~~~~ \/!/~"~~ '.:"-0 ,,,_ - - . Ül~, ,, , A-'- il 1 1 J-· 
. !/ l~~~~-r.1 f./~ tt~~;;··, ~, , , ~ "., î. \\ r rzJ1r11iri\\. -...,-",. , __ ,~\ . . " , . id\! , f ! i f" 
1/J~ ~~<-tr1-1f~f,ti;rij1 il1JJ lt:' 1tf1/((/ 1 \\'ilîll/\'\'. 1\\ ·.· .. 1 .. \~i ... 1 l i,,J)·1·~.· l ··.· /'i;' ///,'?';' , :11 .11 ''=.11.>' ,. ,," ~ j/J); kl'i ,... .A , ~~ , .. ,, 

. c~ "-'' . \ i: i ~l)~/ , "" > J'/' " ,'!7;)1 /\ . \"'. ," ,_, ; r '1' \~."" " .. t,. "' . Jt::." . 
~ -' 1 'H '1 ~'{!'; ,... ~~ f:'i 1 . '-\ ~ , : 1 : 't~ .. -~ 

\ - ;;J, 11.11 )1 ff '~ ~~ ~ 1 1 i '-../ " ., !i 1'_" . ~· 

>1'Jl& ,t~i· ~ ~(. lthltir Mi "1
. \ \ ;~" • ~_,,..,.,XL}/ '- / ~ ~ 1 'V p '-{' ' 
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ON1 .:;;RLING:!! WEDSTRIJDEN 2 23 april 1972 

Siberisch koud 2 maar ge,lukkig droog was het tijdens onze onderlinge wedstrijden, 
waaraan door een honderdtal Atmodinnen met ènihousiasme werd deelgenomen. Voor 
de Technische Commissie was deze wedstrijd een prachtige graadmeter voor het sa
menstellen van de diverse competitieploegen. Ondanks de kou werden er toch vele 
goede prestaties geleverd en kunnen wij orgarnisatorisch 2 mede door de hulp van 
de juryleden, waarvoor nogmaals onze dank, op een geslaagde wedstrijd terugzien. 
Ook veel dank aan de heer Keyser voor de fraaie prijzen 2 die hij ons aanbood. 

E~~~~-!~~~!E~]ig~~~~ 
Helaas was de dames wedstrijsploeg door omstandigheden, tot deelname van twee at
letes gemilimeterd 2 maar die ~wamen dan ook goed voor de dag. Jos zegevierde ook 
deze keer weer over Bal tien die echter een zeer-'göede vertesprong maakte van 
52 11 meter. 

!~~~l~~-!~~~~E~l~x~~~f-~i~ 
Anja startte in de A-ploeg als favoriet 2 maakte dit ook waar met haar vijf eerste 
plaatsen en 'n tweede plaa-ts hetgeen ook uitmondde met een grote voorsprong. 
Annemieke zette het seizoen goed in 2 ZlJ miste op 'n haar na de 12 75 m doch haar 
1,70 m was met 9-9ze temperatuur zeer goed te noemen. Joan verraste vriend en 
vijand door 52 14 m ver te springen. 
Bij de B·-meisjes was het Marian die met de erepalm ging strijken met Patricia en 
Conny resp. als tweede en derde. De discusworp van 29 2 50 m van Marian is wel 'n 
vermelding waarû, evenals de 800 m vah Patricia in 2,28 2 5 en Henriette in 22 372 
sec. 

~~~~~-E~~~!"~~~E§~E 
Deze gezellige sfeervolle ploeg werkte met veel elan de nummers af. Marina deed 
na afwezigheid van twee jaar weer mee en overwon, terwijl Ans en Hanny tweede en 
derde .. ne:;::den . 

~~~~]~~-~i~-E~~~~~~E~~E 
José was hier oppermachtig en zou ook in de wedstrijdploeg een goed figuur ge
slagen hebben. Nu eindigde zij met een enorme voorsprong in punten. Haar 1 2 40 m 
hoog en 9,38 m met de ronde bal gaven vooral een hoge score. 
Gonny en Robertine legden beslag op resp. de tweede en derde plaats • 

.Q:~~~~-j~~-22.2~ 
Yvonne v.d. Linden won met ruim verschil in deze groep met Yvonne Roosendaal als 
tweede en Marian als derde. De 4,53 m van Yvonne v.d. Linden - de 10.81 m kogel 
van Dorien en de 1 2 53 2 5 op de 600 m van Marian en de 10.9 sec . op de 80 m van 
Yvonne Roosendaal verdienen een speciale vermelding • 

.Q:~~~~_;j~~-2222 
De 1,35 m hoog van Marja 2 bracht haar de overwinning op Irene, die na drie num
mers nog voor lag. Zij deelden samen de eerste plaatsen. Derde was de goedlachse 
Lia, die vooral een verrassing was op de 600 min 1 2 57 2 9 sec. Goed was ook de 
1 2 53 2 4 van Irene. 

I'.:E:J~~.:::J~.::: 
LiliaY4 gevolgd door Vfilma en Inge bezetten de eerste drie plaatsen. Vooral de 
60 m van Lilian van 8 2 4 sec. was zeer goed te noemen. :~llen verraste met een 
prachtige kogelstoot van 8 2 25 men 1:iilma kwam met het hoogspringen tot 1,30 m! 
Henriette Nuyten won het verspringen met een goede sprong van 3,_76 m. 



~~E~II~~: 
Onze :pupillen dederlenthousiast en dapper mee, en men _zag echte atletes in de dop. 
Mariette won met grote overmacht qij de 1961sten. Zij legde beslag op alle ere
plaats-en in goede prestaties t.w.: 3,95 m ver, 8,9 sec op de 60 m en 25 m met het 
balwerp·.:in. Janette werd overal goede tweede op en Monica nam de derde prijs in 
beslag. On~e jongste pupil Jolanda wan Ekeris bleek ook uit echt atletiekhout ge
sneden, v:erd eerste, gevolgd door Conny en Fransisca. Speciale vermelding, de 8,
sec. op de 50 men 3,25 m ver van Jolanda. 

Hieronder volgen de uitslagen. 

Dames wedstrijdploeg 

1 •. Jos Moojen 
2. Baltien ~.d.Ree 

:Mej_~j_§'_".'., _ _yveG tr. pl. A 
1. Anja Smits 
2. Annemiek Bouma 
3. Gebke Visser 
4. Joan Keyser 
5. Mergr~et v.Norden 

Me isjes w~d~tr.pl. B 

100 m 
800 m 

1 2' 7 
13, 7 
13,2 
12' 8 

2,38,2 

1. Marian v.d.Linden 14,1 
2. Patricia de Cleir 2,28,5 
J. Cuny v. Leeuwen 14,1 
4. Janet Gortemaker 14,1 
5. Alic:;; tlunsterman 13, 7 
6_. Petrie v.d. Eem 13,4 
7. Pia Keyser 13,2 
8. Henriette Hcunminga2, 37, 2 
9. Truus Capellen 14,1 

Dames Nieuwelingen 
1 • Mo.rina · Muller 1 4, 9 
2. Ans Kruijver 13,8 
3. Hsm1y 1!/i jkhui zen 1 5, 1 
4. Marian K:1ei jnsberg 14, 3 
5. H&rneke v.d. Haterd2,45,8 
,6. Ineke V!allekers 2, 51, 4 
7, T:::·uus -v. Voorst 

~-:; is ;j~_§l _ _l~[B nieuwelingen 
1. Jos~ de Heer 14,-
2. Gonny Kinkelaar 15,-
3. Robe=tine Luikinga 14,8 
4. fümiq_ue v.d-.Holst 13,9 
5. Mars~at Sohcorl 14,5 
6. Yvon Sch~avendijk 16,3 
7 "I Gt:. :.cd.u. rr:a.lleke:;s 16,--
8. Ronny Wal1ekers 16,1 
9. Aatje v. ~een 17,3 
10 Rie~eke Groendijk 15,5 
11 Corry v. Bakel 17,4 
12 Moniq_u":i Berend.sen 16,1 
î 3 \iilma M'-';y-er 16, 7 
14 Mariska Verzijlbergen 14,8 
·15 Bianca 1_Vijnoogst 16,3 

Verspr. 

5,23 
4,77 
4, 86 
5, 14 
3,89 

4, 41 
4,80 
4,39 
4989 
4,53 
4926 
4,49 
3,78 
4,22 

3,76 
3,61 
3, 51 
3,85 
3,98 
3,71 
3' 41 

4954 
3,88 
4,23 
3,60 
3,89 
3,31 
3,18 
3, 46 

3,39 
2,73 
3' 51 
3,33 

Hoogs pr. 

1 '55 
1 9 70 
1 '35 
1 '50 
1 9 20 

1'30 
1,35 
1'30 
1'40 
1 '10 
Î '35 
1 '25 
1 ' 10 
1'00 

1 9 40 
1 ' 1 5 
1'10 
1 9 1 0 
1 '25 
1,25 
1 ' 10 

1 9 40 
-1 '25 
1 '1 5 
1 9 1 5 
1900 

·. 1'00 
1 ' 1 5 
1 ' 1 5 
1 ' 10 
1 '10 
1'00 
1 , _1 0 

Discusw. 

29,30 
26,04 
19,90 
1 o, 20 
17,28 

29,50 
19,00 
20,64 
14,92 
17,06 
12, 54 
12,64 
9,98 

17' 63 
14, 08 
16' 91 
14, 78 
12' 49 
14, 05 
26,00 

19,54 
1 4, 70 
13,31 
10,66 
12' 85 
19' 7.5 
12, 47 
12,36 
16,15 
1o,98 
21'10 
12' 49 
12, 86 

Speerw. 

31,67 
26,39 
20,33 
15, 06 
18,44 

21,37 
20,50 
18,77 
·14,88 
20,37 
22,15 
10,13 
7,16 

17,00 

15,35 
16,39 
23,11 
20,02 
16, 29 
10536 
21,26 

1 1 '51 
13,34 
10,05 
10,07 
13, 45 
17' 79 
15, 47 
11'07 
16,52 
10,84 
15, 38 
9,33 

14, 37 

9,64 

kogel 

10.75 
9,72 

9,79 
9,56 
7,75 
7' 46 
5,51 

1o,93 
7,70 

1o,41 
6,77 

10,06 
5, 28 
6,29 
5,19 

6,59 
7,35 
7,63 
5, 92 
4,34 
6, 42 
7,71 

9,63 
6,30 
7' 48 
5,62 
6, 7 4 
6,57 
6,53 
5,98 
7' 16 
5, 30 
7' 18 
5, 45 
6,34 
----

punten 

3754 
3477 

3973 
3658 
2981 
2863 
2185 

3129 
2995 
2832 
2567 
2557 
2418 
2176 
1454 
1353 

2228 
1998 
1959 
1902 
1900 
1861 
1769 

2737 
1899 
1838 
1581 
1580 
1469 
1434 
1335 
1209 
1197 
1195 
1173 
1086 

350 
331 
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80 m vers pr. . hoogs:pr. kogelst • __ l)Unten 
600 m 

Meisjes C 1928 
1 • Yvon v.d.· Lfiiden 11 ,""".. ······ 4,53 1, 35·- 9,79 3325 . 
2. Yvon Roosendaal 10,9 4, 11 1, 20 8,56 2955 
3. Mar~~n:.1Le Koning 125322 3,68 1'25 8, 10 2843-
4. Dori~ Ansems 12,2 3, 48 1, 30 10.81 2778 
5. :Marien Cats 11,2 3, 74 1, 20 1,22 2682 
6. Anette Ottolini 11 ,-7 3,65 1'10 7,40 2411 
7. Els Muis 1. 57; 4 3,21 1 '15 6, 18 2343 
8. Carin v. Drunen 12,- 3,32 1'10 8,38 2323 
9. Marjan v. Bakel 13,- 3,42 1, 15 5,50 2021 
1 0 Marjolein Ineke 12,4 3,23 1'05 6,24 . 19.76 
11 Jantine Moojen 12,4 3, 10 6,22 1502 

,Meisjes c 1959 
1 • Marja Bolwijn 1, 58, 5 3,81 1,35 8' 21 2930 
2. Irene Kruijver 125324 3286 J, 20 8, 45 2851 3·. Lia de Jonge 1,57,9 3,50 . 1~15 . 6 . 24 2428 ' . 
4. Irmgard Vastenhoven ~ 3, 43 1'20 6,1') 2.125 
5. Els den Hartog 12, 3, 41 1 '1 5 6,44 2133 
6. Elly v.d.Kerkhoff 12, 9 3, 16 1'15 6,23 2022 
7. Tieneke Honhof 13,- 3,29 1'00 1,29 1882 
8. Gonda Koster 13,4 3, 13 1,10 5, 19 1762 
9. Wri.a Cats 14, 2 2,66 l;-QO 6,56 1437 
10 Inge Smit 14, 7 2,10 0.95 5,61 1276 

. . 

60 mtr vers pr. hoogs pr, kogel st. punten 
Meisjes ]) 

1. Lilian Fijnheer 8,4 ' 3; 66 ó,'90 7' 15 2641 
2. Wilma Vermunt ' 9, 4 J,56 1'30 6, 41 2549. 
3. Inge Rol 9 ,.:.. 3,54 1 '1 0 5,81 2316 
4. Henriette Nuyten 9,4 3,76 1 '10 6,oo 2289 
5. Ellen Hanà:graaf 9,8 2,75 1'25 ~,25 2273 
6. Elze Nieuwkerk 9' 1 3,42 1'10 5, 22 2200 
7. Miranda de Wi t 9,2 3, 47 1'00 6,51 2128 
8. Yvo:ç.ne .-.Sas 9,4 3,40 1'05 5,22 2060-
9. Tu'ïar{an Hofstra 1 o,- 2,88 1 '15 6,11 1963 
10 Irene Berendsen 9,9 3,00 1'10 4,87 1838 
11 Herma Meyer 1 O,J 3,13 1'05 6, 49 1814 
12 Carla Vreeswijk ~16 ' 3 2,78 1'05 6,33 1725 
13 Petra Wesseling 10,4 2,83 1'05 5,06 1612 
14 Marian den Hartog 10,4 3,10 1, 00 4,29 1538 
15 ~oni~ue ~lferink 11 ' 1 2,52 0,90 5, 77 1289 
16 Helene v. Dchteld 1 o, 7 2,71 1'00 3,26 1240 

. 17 Si;i.skia Verbruggen 11,6 2,83 0,95 4,54 1224 

' 
60 mtr vers:12r. bal werpen / punten 

Pu;Eill:en, 1961 
1 • Mariedite Spaans 8,9 3,95 ~- 1643 
2. Janette v. Tuyl 9,7 3,501 22 1235 
3. Monica Janssens 1o,1 3,08 19 942 
4. Mirella Zijta 10,- 3,13 10 864 
5. Yvonne Smit 1o,1 3, 10 15 859 
6. Desiré Louman 10,2 3,22 11 855 
7. Hilde Prosée 10,- 3,05 13 854 
8. Joke Hollander 10,2 3, 12 12 829 
9. Marloes Ploeger 10,4 3,02 8 740 
10 Linda Schreefel 10,3 2, 74 11 679 
11 Jaqueline v.Ispelen10,6 2,87 11 659 
12 Leny van 'Elsthout 11,2 3,00 10 587 
13 Yvonne v.]ergen 11 ,- 2,60 11 495 
1 !.l M::i T'; "'n 111; s; nv 1L1 2.1)1) 10 455 
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Pupillen 1962L63 5; mtr. verspr:. 
1 • Jolanda v.Ekeris ~ 3, 25' ' : -
2. Conny Handgraaf 8,5 3,15 

A·':~:~ 3. Fransisca Smits 8,6 3,04 
4. Gerry Kokke 8,8 3,09 

.. 5. Bea Boogaard 8,9 2,80 . 
6. Lyanda Noordeloos 9,5 2, 75· 
7. Joke Steensma 9,5 2,62 
8. Jolanda v.Eerden 9,7 2,63 
9. Wieneke Mulder 9,9 2, .47 

'- " 1 

10 Jolanda Bakker 10,3 2,31' 

----------:--~--
r 

Nawoord op de onderlinge ·Nedstri jden. 

Ik vind het gewoon geweld~g wat een van de· vaders 
van de atletes gemaakt heeft voor degenen die ee iÖ··· 
eerste prijs hadden gewonnen met de onderlinge 
1{'/edstri jdan. 
Het is zeer beslist een 11Ulineus, ludiek en or-

, g:Î.neel handwerk van de hee:- Keyser. Vooral or
. -,:gï.neel omdat het van een schoep van e:en·' turbir.e 
- gemaakt ·is., ._ en die je ni?~ vaak tegenkomt of 

ziet. ·· · 
Daarom ook dat ik dit in ~.ej; clubblad geschr even 

· .heb. · · 
· .;,,.Mijn complimenten menee:r:i:eyser. En ondanks ee1 ver

rekte koude w:l:nd was het ~en geslaagde dag. 
~~-

Ten schoepwinnares, 
:os Moojen • . ·. 

-~~-:~----.... -· 
·, ··, 

bal werpen 
12 

9 
11 
9 
9 

11 
1.1 
9 
7 
7 

~i_eronder v~lge-n de verschLl.ende 
~ndelingen v~or de dames. 

klassen-

100 meter 
200 meter ' 
400 meter 
800 meter 

. 3000 meter 
:'. " 10Ó-meter horden 

200 meter horden 
1500 meter 
Verspri ngen 
Hoogspringen ~
Speerwerpen 
Discuswerpen 
Kogelstoten 
Vijfkamp 

~A C-B 
'?,3 12,8 
!5,6 26,8 
59,0 62,0 

2 15,0 2,22,0 
n:g niet vastgesteld 

15,2 16,0 
29,0 _, 

:.; , 45, 0 
5, 40 m 
1, 62 m 

35,00 m 
37,00 m 
12, 00 m 
3400 punten 

5, 10 m 
1,55 m 

31,00 m 
33,00 m 
11,00 m 

(nieuwe t elling) 

D-C 
13,4 
-;:13, 2 
E~,o 

2, 3L. 0 

4, 80 Ii 

1, 45 m 
27,00 m 
29,00 m 
10,00 m 

VAAK HEBBEN KLEINE WOORDEN MENSEN 
DOEN VALLEN EN MENSEN OPGERICHT. 

Sophocles. 

punten 
- 1079 

926 
875 
845 
732 
611 
567 
533 
436 
340 
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le Competitie we~strijçl_ ~ames :--15-. rfie~-=._Oo~meer. 
DERDE PLAATS VOOR ONZE ·PLOEG. 

In tegenstelling met andere jaren werd deze wedGtrijd. gehoud.en met 
alle twaalf hoofdklasse ploegen tege lijk. Aan dit systeem Z'.i jn echter voor- Dn 
nadelen verbonden. Enerzijds strijdt elke ploeg onder dezelfde omstandi gheden 
en het pr0statieniveau ligt door samenbundeling hoger. Anderzijds behoeft men 
na drie wedstrijden op deze wij· eigenlijk geen finale m0er to houden, want 
dan is het resultaat wel bekend. o · 
Er stond een fell e koude wind, · zodat hot vertoeven op Ookmeer niet , aange
naam was en ook het malrnn va r_ topprestaties onmogelijk maakte. Onz e verwach
tingen zijn echter bewaardheid geworden en onze derde plaats is echt vcrdi end o 
Hulde a an de gehel e ploe g voor dit r 0sultaa to 
100 M. horden : 
Mieke liep een sterke race en ons inzien had het tijdsverschil met Miep v.Deek 
nog groter moeten zijn. le- 13. 9 879 
Joan verbeterde haar persoonlijk record, doch als club-
r ecord kan dez e mooie presta tie nie t erkend worden, aan-
gezien de windsnelheid te hoog was. Maar we behoeven ge en 
helderzienden te zijn om te kunnen voorspellGn dat het 
record van Loes _geen lang leven meer beschoren zal 
lQ_Q_~ '. zij.no 6/7 
Dina en Joan e indigden ook op dit nummer weer 
in de voors t e ge l ederen. Dina werd. 

Joan ,, 
6/7 
8 

~o g~_l~s_1_o_:\;_E;!2;_!_ 
Op clit nummer 
Na h aar 12. 50 
6de plaats 
Annemi ek e we l 

kwamen Jos en Annemieke in het geweeTo 
M. in Zeist was Jos niet tevreden met 

me t haar persoonlijk r ecord 15 
gp _o K~.r j.,.;..1?JI<:) E.!. 
ilYlnemieke en An j a me t z eer goede r esulta t eno 
11n.nemi ek e ond.anks haar blessure 1/3 
Anj a gelijktijdig verspringen 5/8 
4.q.Q }1.~L 
1'Jil voldeed aan onze ve rwachtingen, 14 
t erwi j l v erkouden Balti en me t haar 20 
voor de nodi ge punten zorgde . 
Specrwerp~J}.!. 
Gebke bleef onder de maat me t haar, maar 
Marjan deecl wat wij Véln haéi,r verwachtten 
200 M.;: 
-~·--

18 
9 

14.9 

12.2 
12.5 

11.85 
10.65 

l. 70 
1.60 

63.3 
64.6 

21. 22 
33. 90 

Mi ek e kwa m na Trudy Ruth en Wilma v.Gool binnen 3 24. -
en we~d hi ermede tops coors t er. 
Dina deed. h et prima en v ocht z iah naar de 8ste plaat s in. 25. 5 
~~Il>J?~en '.._ 
Anja v erwierf een prachtige 4de plaats met 
Ok Gebke voldeed aan de v erwachtingen en werd 9de 
Disc~~we~-12~~:-
Tegen de 41 f,'[. met de r onde s chij f van J os van 
vori ge week vie l haar pres t a ti e van nu wa t t egen 9 
Van Coby konden we nog nie t t evee l verwa chten 20 
~OQ_J~.J.. 
Voor ons en ook voor Balti en en Mar gree t h e t 
zwaar s t e nummer. Balti en kwa m t ot 21 
en Iila r gree t t ot 23 

5.40 
5.13 

36 . 38 
28. 96 

2.33.2 
2 . 42 . 8 

827 
767 

710 
633 

935 
834 

680 
643 

547 
667 

938 

803 

771 
708 

669 
503 

638 
542 

1594 

1343 

1769 

1323 

1214 

1741 

14719 

1172 

1113 0 
--~~ -· ---

14453 
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4 x 10_9 M.: 
De reserveploeg met Gebke-Wil-Baltien en Loes 
zorgden me_t hun 4de plaats in 53.- sec. er vo.')r 

transport 

dat de eerste ploeg met Dina-Mieke-Anja en Joan 
voluit konden gaan en dit resulteerde in een knappe 
derde plaats in 

14453 

1684 
slechts 0.2 en 0.1 sec. achter De Keien 
en ADA 
EINDUITSLAG: 

Totnal ==1~~~1 punten 

f ADA, A~st;rdam 17.458 
2 SPARTA, Den Ha.ng 16.720 
3 ATMODES, Haarlem 16.137 
4 PAG, Rott~rdam 15.579 
5 SPliRTAAN, Lisse 15.173 
6 SAGITTA, Amsterdam 14.902 
Even tor vergelijking met vorig 
Vorig jaar was de hoogste score 

volgens de nieuwe telling. 

7 GAC, Hilversum 
8 SPRINT, Bred.a 
9 CIICO, ,'.irnhem 

10 DE KEIEN, Uden 
11 AVR, Rotterdam 
12 DEM, Beverwijk 

jaar volgens de oude telling. 
17. 485 tegen 18. 201 van nu. 

Zli.ANDAM 1 e C/D JE : ' GDCOMP;~TI'l'IE 
op zater~ag 6 mei 1972. 

14.898 
14. 709 
14.704 
14.619 
14.510 
14. 411 

RIA. 

Ellen Handgraaf evenaring clubrec r1rd h') :; gsprincon, meisjes D: 1, 35 m. 
Er zijn maar liefst 14 persoonlijke records verbeterd, geweldi g !!!!!!! 

Zoals gow uonlijk begonnen we mot de ostnf e ttes en de eerste klap is o en daal -
der waard of no g wel meer. De 4 x 60 m meisjes D werd al met een gew onnen do or 
ons in e on tijd van 34~& sec., no c oen paar tiende seconden e r a f en juliio 
bezitten het clubrccord4 Dat zijn do me.isj e s Elzo Nieuwkerk, füir-andR de ,; it, 
Wilma Vermunt en Lily Fijnhecr. Do meisjes C ho,ddo n i e ts boter gekund u, lhno-
vrnl de tijd van l )4,- sec . is ook 11i c t sl e cht te 1,vCt on d o IT!l ~ isjos Yvonne voel. 
Linden, T'brja 1Jr:Jlwijn, Mnrjnn de Kming cm Yvon.ne 1b :)Sencléèal. 
Do.. éèrna kregcrn we de series 600 rn meisj e s D. Ondnnks d ilt Lily bang wns om do 600 m 
te lopen had ze een van de bes t e tijden en werd tweede in haar s erie e n tevens 
een pers oonlijk record en wel 1,)7 1 5 s ec. Het verspring en bracht Henriette 
Nuyten cJp een g -)ede derde plaats on heeft ao,n de verwachtingen voldao,n. Goed zo, 
4,01 m. ~ie je wel dat het over de 4 m was Henri e tte? Ook h e t k ogelstoten was 
primil van onze tvrne cl.ee:;lne e msters ïalen Handgra af 8, 32 purs.rec. en Miranda de 
Hit 7 ,05,- N.P.Ii.. Zonls bove11 is vermeld deed Ellen het bij het ho :-J gspri.n c:en 
v w rtr t::ffeli jk, zij w0n nie;t itlleen dit nummer maar evenaélrde tevens h o t club
r e cord dat z; ij nu deelt met Loes Visser, ..'l.nnemieko Bouma en Ifarja B0lwij.n, 
v o0rtreffelijk Ellen, de 1, L~O zit er gemaklcelijk in als je een beetje krach-
ti e-:cr o.Sz c t. 
Dij do GOO m meisjGs C was het weer Irer:ie Kruijver in 1,52,2 se c . die coccl v a n 
'.-Oich afb e; ot e n oen paa r seconden van haar perso onlijk record knéèbbolcleo Marjan 
de Koninc was hi e r een g o ede tweede achter. Irune in ee11 tijd v a n 1,j3,6 sec. 
Ho t ho o cs prin r;en was ond.anks de h,;i,ndic o,p van cle lat niet gek, Yvonne v.d. 
Linden werd hie:r _eerstc met 1 1 35 m. De 80 m meisjes C werd een overwinning v ;or 
'(vonne Ho!1sendaa l in haar serie. Prachti g e;ed:-can Yvonne 1 je CJ igenlijke e e:rste 
v/edstrijd bui tcn 7 tijd 11, 3 sec. Yvonne v.d. Linden eveneens GGrste in haar 
s erie me: t o en coede tijd van 11, 2 sec. Het discuswerpen 1..ias v oor onze doelneem
stc:rs in g r> ede handeno Ook zij werden resp. 1 en 2 1 met persomlijlcc.o records 
t o t"leten DorcG.n I~nsems 22,49 m en Carin v a n Drunen 21 7 65 m. Op n0,ar de 24 m 
mei s jes! ! i ! He t ~ordt vervelend maar het is waa r, bij het ko gelstr:Jten wns het 
we ar Ltmr:ide s die aan de kr;p gi .ng, Doreen 1 e 9, 52 m. 
Ne gens plaatsgebrek komen do verdere ui t slage n van dez e wedstrijd in het vol
gende clubblad. 
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RAADSELTJE 

Uitsluitend voor 1 ieden met een l.Q. van 
minstens 150. 

- 11 -
__ .. _ ." ... " ." - " .. --...,_ 

· ·~ 
!'"/~~~\~\ 

1. Vijf naast elkaar staande huizen, e l ke van ver- ?·>r~ 1~·-.....i !. 
ç/.--- . v· · \ 

· schi 1 lende kleur worden bewoond door mensen van .-1. :_,..,..-.; ;.· _ .-. 'y -~ 
versch i 11 ende nat i ona 1 i te i ten met versch i 11 ende ;Y' . . _:.--~/ 
troeteldieren, -drink en -rookgewoonten. ~·/~'\.~\ j _",.7 ._ 

' 2. De EMGELSMAN woont in het RODE huis, --;;:--::- \ ~ \ \\f" ·,_ -~ 1 //// . _,.~_, 
' 3. De SPANJAARD is ~igenaar van de ._HOMD, f:~1~<o (. / ;\~j\ )/;~·0' :~)>:~J{'./~f!J~,,>_._~ 

4. In het GROErJE huis wordt KOFFIE- gedronken . ~--r::~· füi. 1~'\\\~)Jjl:I[ . '1/f'i~~:)l' _X! 
5. De OEKRAINER drinkt THEE. ";~<-\b '< t1,\ ~\::_~{Jj}~ 1\, '"_,///!1{\ .'.:()) ~'~·>,' 
6. Het GROENE huis ~taat rechts (van U uit gezi ' f:>~1;}~~~~3"~16S ?:~l \.;:\~;:/ 

van het HITTE huis. (.(//(:/ ::i. ·~":::-::;;:< .·:-~~--::::;::'lq! ;<.~ 
7. De \.JEDU\./E VAN MELLE roker houdt SLAKKEN "-..,,;/ 1\:\ \ l i Îi ~1)_~1:-t~,"~1·! \' i."·i1·r' ,:...-
8 1 h GELE h · d A~·1PHORA b · k · .,~ \k t 1._. LI U\ 1 r1L.,1, 

• n et u1s wo~ t " ta aK geroot. )1,r"~-' '\ ji'i"·.\r. l'I.\J:V.\\·1(i,~~Vi 
9. In het middelste huis wordt MELK gedronken. 1 ,\ ~x 1 • ' 1' :~""7î 1 ; .1 '<\'\ l',t:1..ff'\\ 

10. De NOOR woont in het eerste huis 1 i nks . , !\~~~-16-~~\'. 1~~tld1çt~j,1 \1 
11. De man~ die zij~ pijp met COOPVAERT sto. pt j/lj'\~~~~~9\~'t!~:,~>&bct,i}fi \ 1 

woont 1n het _huis naast de man met de VOS. uf :"~\J0QJ. i;?0")oQfl)),'),'/ i: '\ 
l' / t j )_\:.._~(\l - J - l l //.r ·' \ 

12. AM~HORA wordt gerookt in het huis naast het t\,1<~ \\~~ ~r/--~if!._~:~() &Jp///:\ l \ 
huis van de man met het PAARD. '·'\\\\",\~'\.~~a:~tJ~<j]"Ï/'i1 )\ \l 

13. D~".man, die SINAASAPPELSAP drinkt, rookt \~,\·\·\\~\~-~~~K/1;1/1/\ 1 l! 
SENATOR ' \\\\\', ,"-, '-J,}:f/" Ij(,\ i( 

14. De JAPANNER rookt \.! 1 LLEM 1 1 • \. \ \\\\\~~~~~~~::·/_.i~~!,;"_i!.1 
15. De NOOR woont · naast het BL.AUHE huis . 1\ ,_::--- -- <"--------::c_..-/· 

Zoals U ziet een schat van gegevens. Nu aan U de \'~-:::::::=: :~.::.··.:_§~:.::::"..-
eer om antwoord te geven op de vol9enee vragen. 

_____ ........ - ... 

a. wie drinkt er nu water 
b. van \r;'Ï.,e 1).;~ cl~ ZEBRA . . / .. Çî#·~\. ,;;-. 

('Ji~ r:~:~.::/? · (·:,'Il) (1·Çt··-~· ()'_/::,, t..~)· ~, 
<"\(~:-..'è,,6' >~;~<:"'1:/' D.~b .'.:9.;.;'ÇfJJ,' , 'Y,""î --- - ------- -

'. itil-;t,;c ;p\~7-~(\')/M. x:::;:8.~HtJfilf;i:)D 
c,.(::,\;ftp,,·: ;, . ",,,.~ ·i,-{ i l, , 1rv1-:-:,: \Wf°l1"iÖ)Fr, ·"bi"-· 

\.'~~~~:t~:·,~--~~i-.·~<~::·_iLf9· Jf~ . i?.\:~ . ~- !{j1,j}) 
r.~,~<:\~)H-*· ~.~ .;,: i )) Ï), -.- · ,;?"" Qfl 
~s·1ts; ·. t,"f-V ~, · !'"> ·:.:.- ', ........, ~ fl'V. 
"···~1~r: (. 0 "YJ~: l .~~ (,~.,.... ~:~-7 i 

:;/ ~.~ ~ /(f~ . '~ "" """· -,_,/ 

OUD RIJMPJE 

Krullebolletje ging een wandelen, 
En hij nam zijn zusje mee, 
Toën kocht hij een pond amandelen 
En die deelde hij in twee. (~n~~", 4-~ /t: - \ ! ( -" ·;,.,.,.··/ 

,? . -. \ .". ____ ....-r; '-.. [) \ ---..::.=.- . 
/ ;,;.-~: "·~- .. -;___;;- ·,,.~!...~. I <·1'!'..~-- ·-·. . ·, 

f ""~~y , / ~------------
KNET.TERGEKKE MANIEREN OM EEN TIENTJE UIT TE GEVEN. 

1. Koop tien flesjes goedkope nagel lak en sohiider Ç"~ 
iedere nagel een andere kleur. - ---- - - - /.· -t i\>~ 

2. Probeer het weg te geven aan mensen op stra~~ · ~/ (r 1f1-Jr, \,~·,~~, 
3. J{oop 4 bioscoopkaartjes vun een riks en bek-z.Jk , ~· ({ 7 .,_., ~- ,_. 

de film liggend. ;; .\t \'~,, J \. _ ~·, " Ar··~ ~. 
4. Ga een eindje wandelen" laat je tientje peronge- l ' · \• ,,, fl ) ·' ,..;,,,~~~"' ( ~· · ''~>"\.'· 

lukexpres vallen. Als iemand zo eerlijk is he t :.:: .. ". ~·.' .. ,1:; .. :~'~ , . ~ .-.· '. ".- ,... . . . , . 
! •" • 'f :l \:-- fy?/; ' , ' ' terug te geven" geef het dan als be loning . : ~i .,,, '·· ·~. ~ · .1 7 "•" · / 

s. J{oop 33 kranten + 1rJ cent fooi en geef ze weg. f il "'<- ·~ . ~)>·, .. ,,.-:.·( ,/ . 
': ll '·---1? ~z· · v / --------------;, 1, ·~ / 

1· · .... ] 
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 
Haarlem, 11 
Haarlem, 13 

mei 1972 
mei 1972, 

Hemelvaartsdag, District Senioren kampi,oenschappen. 
Pupillenploegenwedstrijd 

eoooooo? 14 mei 1972, Kompeti tie Senioren ·· 
Haarlem, 27 mei 1972, 2e c/D-kompetitie (•,; ' '; :;·, 
Haarlem, 31 mei 1972, 

7 juni 1972, 
'14 juni 1972, 

1 e .Haarlerose ,kam:p, 1 Senioren / A/B . 
2e Haarlemse' kamp.,. Senio.ren / A/B · 
3è · Haar:Lflmse, :fcamp .' Senioren / A/B 

Dameskompetitie 
: . ; 1 

A/B jeugdk9mpèti tie 

zondag 4 juni · , , 
zondag 10sept"eril:ber 
zondag 24 deptemhEi(,r ~l 

. ?e kompetitie 
3e kompetitie 
FINALE 

C/D jeugdcompetitie 

zaterdag 27 mei 
zaterdag 10 juni 
zaterdag î9 augustus 

2e kompetitie 
3e kompetitie 
4e kompetitie 

zondag 25 juni 
. zondag 20 augustus 
zondag 1 7 september • 

•:-.°' 

2e;kompetitie 
3è kompeti tie /, .. , 

·FINALE /> ,./" 
/ I 

/ (, / 
··./ 

J 
1 
\ 

Wedstri jdploegers noteer vast deze data;. 
5- 6 augustus Ned. Senioren kampioenschappen te Kerkr,~de 

17-18 juni Ned, Junioren k~mp1loenschappen ,te Gron1ngen 
i:··. 

RECTIFICATIE INDOORVIBDSTRIJD 26 ~N 27 FSBRUARI 1872 TE LEIDEN 

Kathleen was in de 1/2 finale 6e in18,2 :sec. op de 60 meter< 
meisjes B. 
Gebke bereikte 
Op de 60 meter 
DDina Kamphuis 
als Mieke n. 1. 
kent. 

met het verspringen de 4,93 meter. 
werd Tulieke Sterk 1e in de serie in 7,6 sec. 
werd derde in haar .f:le;t:':Ï,e ,:i,,:r.1 dezelfde i;ijd 
in 7,6 sec. wat een nieuw clubrecord bete- • 

:_. n ; 1 ,, 1 •: 

In de finale .we:r;-d M:ï,,eke . 3e .)n de,zel,fde tijd als in haar 
serie. 

,; ' :'! 

Dit houdt in dat zowe1Ilina als 'Mi'eke het clubreco:t:d in 
hun bezit , hebben pp ' a.;Ej 60 mete,:r; ,indoor 0in de tijd van 
7, 6 sec,. VAN HARTE PROFICIAT!' 

-·. . ---------------

(,) 
- Î 

Ä~ 
~~·~ · ~-·\ 
!(~) 
~~:!!' 

1 
OPRO~P OPRO';P OPRO'CP 0PR03P OPROIP OPROEP OPROsp OPRmP OPR03P ( 

Wil iede~een die iets l~uks heeft voor de hippe hoek, bijv~ rijmpjes, gedicht'è'°n; _ __. 
raadseltJes, of zomaar iets leuks dit sturen aan Liedy van der Eem. 

Hierdoor wordt Uw 'clubblad een stuk \gezellig~~ om te lezen. 

Redaktie. 

-----------
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I)EJ sr-r~rr A~RLEM 
OFFICllll CW80RGAAN DER H.DAV. ATMODES ·KONINKWK GOEDGEKEURD . , 

17de Jaargang no.101 

AUGUSTUS 1972. 

OFFICIEEL ORGAAN DER 
H.D.A.V."ATMODES" 

Koninklijk goedgekeurd. 

Redaktieadres: 
M.A. Ineke-de Vo~" 
Leendert Meeszstraat 90, 
Haarlem. 

Typewerk: 
E.P.J. van der Eem, 
Paul Krugerstraat 49 :r>d, 
Haarlem. 

Tekeningen: 

Stenci Zwerk.'. 
Heer Verz1.,jlenberg~ . 
Bakkerstraat 32, 
Haarlem. 

Verzendadres: 
Mevr. V.d. Ree-Gregprius~ 
Orion:weg 12 3, · • · ' · · · 
Haarlem. · 

Van de voorzitster 

Op het ogenblik is' 'het malaise(~jd in de atletiek. Velen z13n op 
vakantie en daarom is het erg (t,e) rustig op de training. Er zijn 
weinig wedstrijden en oo.k daarom is de belangstelling niet erg 
groot. En dat terwijl at;letiek een echte zomersport is. 
Op 4, 5 en 6 augustus zullen de Nederlandse atletielkam.pioenschap
pen in Kerkrade plaatsvinden. Evenals de Nederlandse Jeugdkam
pioenschappen in Groningen, weer zo'n eind weg. Wij hopen dat 
Dina, Annemieke en Gebke van hun blessures genezen zijn en zij 
met Mieke, Jos en Joan van de partij kunnen zijn. Veel succes 

·· allemaal• · .· · · 
·ne verrassing van Groningen was Cuny. Zij won goud op het num- .:· 
mer kogelstoten voor meisjes B. Vanaf dezé plaats nogmaals onze 
gelukwensen. · 
Een zeer somber geluid .is het volgende. 
Onze totosecretaris, de heer Post, moet wegens drukke werkzaam
heden zijn functie neèrleggen. Ook de familie Wassenberg en de 
heer Verzijlenberg willen het werk eens aan anderen overlat'èrt, ' 
Wij betreuren een en ander zeer, doch kunI).e11Jiun ,s.tandpunt . , 
bi11$cen. Mogen wij U namens de hele ve-reniging 'hartelijk dan
ken voor wat U al deze jaren voor Atmodes heeft gedaan. 
Maa'.r nu zitten wij ermee.- . . . 
Ond.ariks ernstig speuren hebben wij nog niemahd be·reid gevonden 
die,he.t. totosecretariaat op zich wil nemen--. : . · 
Is er niet een ouderpaar dat ons uit de brand wil helpen en zich 
donderdagsavonds ter beschikking wil stellen.voor de toto. 
De opbrengst van het afgelopen jaaruo..q/ 1.192,.;.. ... , ·een bedrag 
w.at wij echt niet kunnen missen, . · 

Ria I~eke-de Vos. 

Olympische spetters 

Els van Noordduin, Vlilma van Goal, Jos Hermens, Sjef 
Hensgens, Iljo., Keijzer en Berny Boxem zijn door het 
N.O.C. aangewezen om deel te nemen aan de Olympische 
Spelen te Munchen. Inr;1idclel:::; vernamen vrij clo.,t Haico Scv;,rn 
0;1 Dran Uassoni),ar ook zijn o.,<?,ngBHezc-n. -.-
Vo.,n cle Redo.,ctio. 

---- --~-

Het zo.,l cl.c lezers ZJ.J.11 opcev1ülcn, dat er ook andere namen 
· onder clc vcrsb een v r; orkor.1cn zoo.ls DaTticn on Anja. U~j 

hopen op hon to i:1ogc.n. bl.ijveYJ. rekenen. Is er misschicn 
ierr.and onder de leden clie de "HIPP1~ UO:GK" kan verzorccn? 
\Ji e? Uio? \Jio? 
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Bestuurssamenstélling: ·. 

Voorzitster: Mevt M.A. lnel<e - de Vos, Leendert Meeszstraat 90, Haarlem. 
Penningmeesteresse: An~JKruijver, Burgwal 66, Haarlem. 
Uedstrijdsecretaresse:Mevf. G.J. van Voorst-Van Egmond, Slauerhoffstraat 5.'-', Haarl~m. 
Commi ssaresse: < , L'f~ày van ditr Kern;; Pà:i'.1:1 Kr,ugersf'i:raat 49'1 roo~, Haa rl e'm~ 
Commissaris: Heer S. de Koning,~~Hilli~lÎI Boothstraàt, Haarlem. · 

,\ 
Het secretariaat mel'dt: 

Nieuwe leden: 
s imR_ne :Berent 
Sharon Ceha 

;-:· !' [. -. 

M. \i ._d. Hoven 
Monique Ki ewi et 
Desiree Louman -· ( ' ' ' "' : ' ' 

Carla Metten 
Marina Mul l er 

Bedankte leden: 

5-9-1959 c 
28-4-1961 pupil 
25-9-1959 c 
12-li-1960 
25-4-1961 c 
23-3-19117 
25-7-1946 

: -~. . ' 

"]·"·. 

A. van Echteld, s~ .:E~ergsma, 1. Laarman, Marijke Hofstra, Marian Hofstra, M. Schoorl. 

Adreswijziging:'"' ; ; ' · " 
M. v.d. Holst, Frans Leharl 31, Heemstede. 
G. Kamp, Hilhelminastraat 24, Haarlem, tel. 313740. 

·:[ · 

Training: 

~~~!:!2~9-~!:!-22!:!2~r2~9~Y2~2.:._ 
7 - 3.15 uur D-meisjes 

C-meisjes en labg~ afs1~nd Joopsters 
7 
7 

8.30 
9.00 

uor 
uur 

1::[Q~!:!~2~9~YQQQ.!. 

7 - 9.00 uur 
7 - 8.30 uur 

Yrll9~9'!!l99~g.:_ 

Mieuwel ingen 
Hedstr i jdp loeg 

Hedstrijdploeg 
Aangewezen C-meisjes 

; , ; ' 

o.1 .v. Lolke van Voorst 
o.1 .v. Hans Vlottes 
0. 1. v. 
o.l.v. Gerard Kamp 

o.1 .v. Gerard Kamp 
o.1 .v. Hans Vlottes 

16.30-17.30 uur Pupillen o. 1.v. B. v.d. Ree met assistentie van 
C. van Leeuv1en en M. v.d. Linden. 

QQ!:!9~!:Q~92YQ!JQ.!.. , , 

19.30-20 . 30 üûr D~mei Trimledèn 
Heren Trimleden 

DE PENNINGMEESTERESSE MELDT: 

De contributie is als volgt: 
Pupillen 1961/192 
Junioren 196D tot lBe jaar 
Senioren v/a 18e jaar 

fl . 12 , - - per kv1a r taa 1 
fl • 18,-- Il !I 

fl. 2/.1,-- Il Il 

o.l.v. M. Rubach 
o.1 .v. Vim Krijnen 

bondscontributie: 
fl. 6,-
fl. 9,50 
fl. 14,50 

' . 
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Wij verzoeken U bleefd Uw contributie tijdig over te maken op postgironummer 207689 
t.b.v. Penningmeesteresse van "Atmodes", Haarlem. 
Een en ander werkt kosten- en arbeidsbesparend. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. 

Het beëindigen van het lidmaatschap: 
Een en ander dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van één maand bij 
onze secretaresse. 
Leden, die in de loop van het jaar bedanken, zijn de bondscontributie van de K•N.A.U. 
verschuldigd. 

Hieronder volgen, de verschillende klassen
indelingen voor de dames. 

100 meter 
200 meter 
400 meter 
800 meter 

3000 meter 
l 00 meter·.·horden 
200 meter horden 

1500 meter 
verspringen 
hoogs#:i;ïngen 
speerw_erpen 
discuswerpen 
kogelstoten 
vijfkamp 

B-A 

12,3 
25,6 
59,0 

C-B 

12,8 
26,8 
62,0 

2,15,0 
nog niet 
15,2 
29,0 

2,22,0 
vastgèsteld 

16,0 

4,45,0 
5",40 m 
1,62 m 

35»00 m 
37,00 m 
12,00 m 
3400 punten 

5, l 0 m 
1,55 m 

31,00 m 
33,00 m 
11 ,00 m 

(nieuwe telling 

GESLAAGD ALS JURYLID: 

Meneer A. van Ekeris, Mevrouw W. Roosendaal, 
Marina, Baltien, Marian, Cuny, Hanneke, Mortique en 
de heren Fijnheer en Kleis 

Alle nieuwe dames en heren juryleden, proficiat!! 

NOOD KREl T 

D-C 

13,4 
28,2 
65,0 

2,30,0 

17,0 

4,80 m 
1,45 m 

27,00 m 
29,00 m 
10,00 m 

Gevraagd: Totosecretaris (zie art~kel van de voorzitster) 
Poolophaalsters (een mogelijkheid om je zakgeld iets te verraimen). 
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~sól1JALJA •. 
" ! 

. ,- r 
.• . • ;_ ! r ~-

· :·. · ; ... -

Vanaf deze plaats willen wij alle meisjes die geslaagd zijn 
voor hun schoolexamen van harte proficiat wensen. Veel sucGos 
met je nieuwe studierichting- of baan. . ., ,_, L :• , , "'' [! •. , 

. - ,,",, 
( -~ :· . . 

Truus en Liedy zijn gesl~agcl voo; het A-Jeugdatletiekleidersdiploma. 
Fijn luitjes. hartelijk gefeliciteerd met dit 
prachtige resultaat. 

-· ·•,· ~ ' • ~ 1 

Uit het zonnige Zuiden (Spanje) ontvingen WlJ een kaart van Lotty 
Plugboer, d.ie daar q,ls hosteas werkz_aaim is. Ze laa:t alle bekende 
Atmodinnen groeten. 1 · 

- . 
GEBOREN: 22 Juni 1972: ERIK JAN, tweede zoon 
Gewicht: 9 pond . 
Ouderpaar, wij wensen dat jullie zoon 
voorspoedi'g op zal groeien en jullie · 
veel plezier van he_m zullen beleven •. 

· .. ~ i . 

f J I I 
. ~ J 

De volgende brie_f .ontvingen WiJ. van Han. s: ~ / 
· . . ;; . 

Gaarne wil ik mede namens Anneke, iedereen /,~L 
hartelijk dankzeggen voor de vele leuke / .' ~:::>_ 
reacties en cadeaus bij de geboorte van \\ 1/ 

t d E . k J d ' 4. onze wee e zoon ri an genaam • . • ":;c 
In het bijzonder wil ik dankzeggen aar;.·~ de . heer Fijnheer, <.'wi .dhs 
artistieke gave mij werkelijk verrast heeft. Deze tekenin\fs hoeft dan 
ook een bijzonder plaatsje in het album gekregen;•- 1 9':~-
Verder nog dank voor de mooie prentbriefkaarten uit zo.nnigo •oorden. 

Met sportgroeten, 
:·1: ;· i ' '· "• . 

Hans. 

Doo:r een v:reselijk ongeluk ' in Frankrijk kwam de 
moeder van Mieke Sterk en de A.A.C.-er Frane. 
v~d. Heiden (spe~rwerpen) om het leven. 
Wij wensèn de familie Sterk veel sterkte toe 
om dit leed te dragen. Gelukkig i~1Yiieke d'r 
vader en Hans van Wissen, (verioofde' vci:Ji: 'Mieke) 

· · ·die ' kneuzingen en een Shock 6p1iepeh, 'aan de 
beterende hand. 



PUPILLENHOEK 

Het eerste gedee~te van het zomerseizoen werd afge
sloten een wedstrijd op ons eigen atletiekveld. Het 
was ,deze wed~strijd die duidelijk maakte hoe hard er 
de afgelopen maanden werd getraind. Maar liefst drie 
pupillen, t.w. Marloes, Linda en Mariette liepen de 
60 meter binnen de 10 sec. n.l. 9,5 , 9,9 en 9,1 sec. 
terwijl Conny verraste met 10 sec. precies. De 9,1 sec. 
van Mariette was gelijk aan de tijd van de winnaar 
bij de jongens. Jolanda kwam op cl~, 40 meter tot een 
keurige tijd van 7,- sec. Het kogelstoten bracht voor 
bij'na iederèe\i een pe'rsoorilijk record~ Mariete ~!<Wam 
tot een goede stoot và~ ],46 m terwijl Joke, Mî'rella ' °' 1

· '' 

en Sharona over de 5 mët'ér stootten ; Gerry bracht het 
bij de Pups B tot 4,.9d '_in)'goèd voor een tweede plaats. 
Een keurige vertespr9n'9:·inaakte Jóland_a, n >l .' J,;9 m 
waarmee ze ze 1 f s de .) ·~ëiár l'èmmérs'11 de ;lfäa s b 1eef 1 

J nccruc1 ho~f eventjes ét{ je '°sprlng't ' ook '3 meter. ~et 
· hoogspringen wás het;: lfoog.tépuri't ·va;n• de ''wedstrljd. maar 

liefst vier' meisjes o;ver ,~de m~ter. 1 De sprongen van . . 
~1ariétte en Mi'rel lë{áveir ' r'esp."i ·1, rs-·m en 1 ~10 m 1û:iren 
gèwe fd i-'g', 1 maar· het Hj ri'st'é' wà·s dat' "LerHe tiu ) me. haa 1-' ,. 
de terwijl ze vorig jaar bang was voor het sp·rih)en. • · 

· Goed• zo Lenie~ Marloes · sprong eveneens 1 ··meter . Jog :·,:: -' 
even een compliment voor Judith Fijnheer die tusfori; ' 
al'l~ ectlte áflèëtjes leuk meedraaide, ondanks da; ie ·· 
nög-" ·nooitgetrai'nd had. Gewéldi~' hoor. · ;: 

We gaan nu :begi:rinen a <.; n. het: tweede gedee 1 t e van ,et 
zomerseizoen . De zwakke nummers gaan we gauw bi jlcl;laven 

11 } ' : 

. ~· ' 

, Zf!df!~ we op de ;wedstrijden nog rreer puritje~ gaan halen. 

i • 

î.' ' 

Jul 1 ie zijn allemaal, stuk voor .stuk,,,,encrl)l . vooruit 
gegaan, maar er: ,zlt nog meer in en dat g.çan wee· de . 
komende weken 1.iithal en . . 

Balt en. 
.. c· . . . \ 

." ' '" · ·'v (fJ 
C \r(\\ ' ·" -::;. ' 

\ i . 



Hieronder volgen de uitslagen'van de le 
die niet in het vorige dubb,lad stonden 

meisjes D 

60 meter L{ly Fi·jnheer 8,9 sec. 

- 6 -

C/Q-comp~titie in Za'andam -op 6 mêf 1§72 
Vèrme f d wegens p 1 a_áts~ëbrek. .·. 

meisjes C 

12·;·2 sec. 
Elze . Nieuwkerk 9,5 

· _Henriet Nuyten 9,9 
600 meter Wilma VeY'mUnt 2.06.6 

Miranda de Wi-t 2.08.4 
verspringe~ Elze Nieuwkerk 

sec. 
sec. 
sec. 
sec. 

80 meter 
600 meter 
hoogspringen 
verspringen· 

Marja Bolwijn 
EZs Muis 
EZs Muis 
Yvon Roosendaal 
Irene Kruijver 

1.56,- seé. 
l,30 lfl 
4,44 m 
4,19 m 

3, 79 meter 
hoogspringen Wilma Vermunt 1,25 meter kogelstoten Marjan de .Koning 

· Lolke 

Districtskampioenschappen Juni-Oren te Amsterdam. 

De districtskampioenschappen voor de Jê.ugd werden dit jaár onder bijzonder slechte 
weersomstandigheden verwerkt. _ Regen en een .har.de wind, die op de sprintnummer~ en 
bij het ve·rspringen pal tegen ' was, stonden goe'de presta'ties in de weg. ·- · 
De beste prestatie kwam op naam ya_n Patr',icia de Cleir, die op de 800 meter ine'isjes 
B 3e werd in een tijd, sneller dan de. wirrnares van dè meisjes A, 2.24~4 sec. 
Op dit zelfde nummer werd Hènriètte Hamminga ' 15e met 2.46.2 sec. · 
Op de ko'rtere loopnummers waren er voor de Atinod Innen vee 1 ' etep'Jaatsen wegge 1 egd. 
Op de 100 m _horden meisjes A werden Joan .. Keijs~r, Anjà Smits ën Arinemieke Bouina 
in deze volgorde 2e, 3e en 4e, ,de. tijden waren' 1$,7 5 . 16, l s. ' en 16,2 s. 
Op de 100 m B werden Pia Keijser· en Kathleen Verzijlenberg inet 13,2 $. elii 13,6 s. 
3e en 7e. Eveneens startty9 :qp .dit nummer Al,i cé t1un~terman, 14.5 s; Petrie v~d. 
Eem, 14,2 s. en Janet Gortemaker" 14,7 s. 

N.P.R. 
7, 43 7J1 

N.P.R. 

Bij de meisjes A verschenen , vèpr Atmodes .aan de start Joan en Gebke, beiden bereik-
ten een finaleplaats en hier.in werden zij 3e en Se in Ö,1 s.' en 13,7 s. · 
Bij het verspringen voor me'jsjes A werd Anja Smits 2e met een spring :van 5,19 m, 
Gebke bereikte met 4,90 meen 5e plaats; terwijl Jean met 4,81 m de 7e plaáts 
bezette. · 
Bij de B-mèisjes wed Janet 6e, zij sprong 4 , 70 m, Patricia ~n ' He~r'~ett~ werden met 
4,38 men 3,99 m twaalfde e'n veertiende . 
Annemi~ke ,was onze enige vertegenwoordigster bij het - hoogspr i nger:i . ,,ZJJ ha9lde even
als nummet 2 de 1,65 m.· doch dankzij minder foutsprongen werd zlj eerste ; , _,,_: 
Bij het kogeJstoten bereikte ±ij een 4e plaats met 10,32 m~ dezèlfde afstanci t. die 
nummer 3 behaalde, en na het discuswerpen kon zij haar 2e medaille in ontvangst 
nemen voor· de 2e plaats met 34,36 meter . Bi j het discuswerpen werd nog een.2e plaats 
bereikt, en wel door Marjan van de Linden, die haar pers.ree. op 32 . 00 m bracht. 
Marjan werd door een stoot van· Hf,22 m zevende bij het nummer kogelstoten meisjes B, 
slechts 10 cm achter Cuny van Leeuwen, die 10,32 m stootte en daarmee 6e werd. 
Al&ce werd hier 9e met 9,79 m en Kathleen werd 13e met 8,94 m. 
Het enige waardoor het speerwerpen de aandacht op zich 1 iet tichten, was het zeer 
geringe aantal deelnemers. Bij de A-meisjes waren er 4, bij de B-meisjes waren er 
slechts 2, zodat deelnemen al voldoende was om een medaille te winnen . Anja werd 
met enkele. meters voorsprong le bij de A-meisjes, zij wierp 34,90 m. Op grond van de 
prestaties tijdens deze wedstrijden werden aan het eind van deze middag de districts 
ploegen voor de 5-districtenontmoeting samenges t e l d . Bij de meisjes kregen van 
Atmodes Joan, Anja en Annemieke een uitnod i ging om he t district te vertegenwoordigen. 

Anja Smits. 
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District Senioren wedstrijden" 11 ~ei 1972 .te Z.ei .st. 

Jos Moojen, .kogelstotenlein.een nieuw clubrecbrd van 12,44 m, tevens gekozen in de 
5-districterióntmoeting te Dracht. Discuswerpen ook een nieuw club.record met een worp 
van 40,38 m wa.c3rmee zij .de derde plaats · berei'kt.e. 
Mieke Stèrk, 1'00 m. in 11,9 s. en in de finale 12,- s. wat een 2e plaats werd. 
Zij deed de 200 m in 24,6 s., de finale 1 iet zij hiervoor gaan daar zij daarna direct 
de 100 m horden moest lopen, waar ~ij eerste werd ï.n een tijd van 14,- s. (serie 13,8) 
Zij werd ook gekozen voor de 5-districtenontmoeting in Drachten op de nummers · lOO m h. 
en 200 m. 
Annemieke Bouma werd 2e öp het nummer hoogspringen met 1 ,60 rn, ze wierp de diséus 
31,48 m. 
Anja Smits gooide de speer 36,36 m weg en sprong 5,34 m ver wat een derde plaats be-: 
tekende. 

Gebke Visser tenslotte deed 12,7 s. over de 100 m. 

20 MEI, BEVERWIJK C/D JEUGDWEDSTRIJDEN 

ào m meisjes C 
Yvonnen Roosendaal serie 10,8, finale 11,l 
Yvonne v.d. Linden 11,2 s. 
Irene Kruijver 11,4 s. 
Marja Bolwijn 11,8 s. 
Elly Kerkhoff 13,1 s. 

60 m meisjes D 
Lily Fijnheer serie 

•,Miranda · de '1Jit 
El ze Nieuw · ·n~· 

. . , · ·· ·i;~ · .' 

Henriette uijthn 
Ellen Handgraaf 
Wilma Vermunt 
Yvonne Sas 
Har jon Elferink 

Verspringen meisjes D 
Lily Fijnheer 
Henriette Nuijten 
Wilma Vermunt 
Yvonne Sas 
Miranda de Wit 
Elze Nieuwkerk 
Marjon Elferink 

Kogelstoten meisjes D 
Ellen Handgraaf 

Kogel stoten meisjes C 
Doreen Ansems 

Balwerpen meisjes C 
Doreen Ansems 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 

,8. 8 
9,-
9,3 
9.7 
9.6 
9.6 
9.9 

10.9 

s. halvè 
s . 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 

•• ": 1 

3,94 tn 
3,91 m 
3-.78 ' m 
3,68' m 

Il 

" 
Il 

" 

, ,3,61 m '· 
3,59 'm·>· 
2,73 m 

8,67 m 

9,78 m 

39,-- m 

' 

600m rne~sjes C 
Marjan <ie Koning 
Irene Kruijver 
Lia de Jonge 

' ~ :· 

finale 8.5 .. S • ;en finale 

-

Il 8~5 s. Il 

Il 9. J s. Il 

1t 9.6 s. 
" 9.7 s. 

·, • ' '' : 
! • 

:vet-·springen . Meisjes c 
Yvonne Roosendaal 
Yvonne v.d. Linden 
Irene Kruijver 
Marja Bolwijn 
Marjan de Koning 
Lia de Jonge 
Elly Kerkhof f . . . 
Margreet van Emden 

Truus. 

1.49,5 s. 
1.52.4 s. 
2 .os. 1 s. 

t ·, ,,: 

8 .8 s ~· 
s ~ ·s s. , ' 
9.2 S• 

." ·. 

. ' ': 

' . · .. 

4,65 -m 
4,59 m 
4,41 m 

·· 4',02 m 
3,s2 m 
3,60 m 
3,26 ~ 
3,05 m 

Truus . 

-,-

,\ , 

. ; ~ 
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SENIOREN EN A/B JEUGDWEDSTRIJDEN TE ELZEr-1-!AGEN (AMSTERDAM) 

100 meter horden dames C 
100 meter meisjes B 

Anja Smits 1.5,,3, s:. , , ·. . .. . _ _ __ _ .' ' __ 
Pia' K2ijser seMë-T2,6 s~ ·halve finaifl. 1,2;9 s. en 
, - - _.; finate' 12~s-~ s·. · ·. ·. · . ·· - . 

r. ,.-. ·, i n "'.~· ·-. 
Marjan ·v~d~- tiridèn: seri'e 13,2 s. en fzálve finale 13,9 8. 

José de- Heer · :.r"-· iierie 13,3 s. en halve finaZe 13,5 s. 
· Bianafi WijjnóÖgst serie 16, 3 s. 
·Robertine Luikingä'iseri'e 13, B _e. 

. · ·· . Cuny Vafl ··LeeiMen serie 14,2 s. 
100 meter> me:isjes A 

100 meter dames D .· 

800 mete'l:' meisjes B • · 

Monlq~~ J."á.' Holst serie 13,6 s. 

Baltien ··v;d •. ·Reè -·serie 13,1 s. 
Marina Mu Uer serie 14, 7 s. 

i?dti>icih de ciei; 
Truus v. C,ape l len. , 

Ineke WaUel<ers 

2.24.7 s. 
.2. 25.1 s. 

2.51.3 s. 

·.··· 

800 meter dames D 

Hoogspringen Anja Smits 
José de.Beer.,( ,,.·, 
MaroinJ:~:z.ïer - · · 

1, 50 m. 
, . :: 1~4$ m 

·.·.:.· -- -1;45 m. 

Marian v.d. Linden 1,30 m 
Cuny van Leeuwen 1,30 m 

KogeZstoten D/C 

. ::'. ( ~. :.' 

KLEEF (DUITSLAND) 22 mei 1972 

:Anja SmVM 
~ . Battièn :~v ~ d. Ree 

' : " f ' ~ 

9,19 m 
4,51' m. 

TRUUS 

Annemieke deed daar mee aan het nummer hoogspringen waar zij eer~te werd met;~een sprong 
van 1, 71 m, tevens bere_i kte zi J nog. :een tweede plaats bij het nummer kogenstoten met 

1 een stoot van l0.45~ m-. · · 
' .. ,; 

TRUUS 

HAARLEM, 27 MEI 1972, 2e C/O JEUGDCOMPETITIE 

Voor Atmodes was dit een fijne middag, aangezien zowel de C-meisjes als de D-meisjes 
in het algemene klassement een eerste plaats bereikten. 
We begonnen als gewoonlijk met de estafette-nummers die wij dik wonnen; 'dei'\ .'-x .60 m 
in 35, 3 s. .en de 4 x 80 m i,n ~4. 6 s. · : . ., . 
Direct daarna kregen we het .kogelstoten waar zowel Dbreen bij de C-meisjes eerste 
werd met 9,04 men Ellen eerste bij de D-meisjes met een stoot van 8,51 m. 
Marjan 7,93 m meisjes C en Carla 5,77 m mai'sjes D. Niet gek hoor Carla. Nog no9it 
had Carla een kogel in haar handen gehad; en plotse) ing moest ze inval Jen voor een .. 
wegbl ijv~r. · ... 
De 600 meter meisjes D werd een overwinning voor Li1y in 1.57.5 s. terwijl Wilma 
er iets m~e~ over deed n.l. 2.06~6 s. 
Bij deC•melsjes was het Marjan die goed van zich deed spreken door op de t1.-1eec;te 
plaats te eindigen in de goede tijd van 1.55.8 s. terwijl Irene derde werd eveneens 
in dezelfde tijd. 
Weer was het Lily die eerste werd maar nu bij de 60 meter, keurig Lily 8,9 s. 
Elze werd een goede tweede in 9,- s. Henriette 9,6 s. 
Ook de 80 meter meisjes Cwas weer voor Atmodes en wel voor Yvonne Roosendaal, le in 
10,8 s. terwijl Yvonnen v.d. Linden er 11,- s. over deed. Tweede werd Marja Bolwijn 
in11,9s. 
Verspringen meisjes C: Yvonne Roosendaal 4,25 men Irene 4t34 m, goed zo! 
Verspringen meisjes D: Henriette 3,74 rn, en Elze 3,73 m. 
Discuswerpen meisjes C: Doreen (N.P.R.) 22,70 men Karin 21,25 m. 
Hoogspringen meisjes C Marja en lvon resp. 1.30 men 1,25 m. Hier dede de meisjes D 
niet onder voor hun ouderen want zij spr0ngen precies hetzelfde resp. Ellen en Wilma. 



- 9 -
ROTT~RDAL, 27 mei 1972. Internationaal allerlei, in de Ahoy-hal 

Annemieke was hier uitgenodigde om een hoogspringdemonstratie te laten zien, 
zij kwam tot 1,73 m. 

-~-

DRACHTEN, 28 MEI 1972. 5-DISTRICTENONTMOETING. 

Jos en Mieke kregen hiervoor een uitnodiging. 

TRUUS 

Jos moest op het nummer kogelstoten uitkomen en werd een goede derde met 11,92 
meter. 
Mieke kwam uit op haar nummer 100 meter horden en werd eerste in 13,8 sec. Over 
de 200 meter deed zij ~5,1 sec. 

-.-
1 Juni, Bratislava: Annemieke, hoogspringen 1,65 meter. 
3 juni Ostrawa Annemieke, hoogspringen 1,70 meter. 

-.-
4 JUNI - 2e COMPETITIE DATuiillS HOOFDKLASS ~ .TE DEN HAAG 

TRUUS 

TRUUS 

We zeggen altijd: "de eerste klap is een daalder waardn en dat slaat ook op 
de competitiewedstrijden • 
Iedere keer bemerken we dat we vooral op de eerste competitiedag de punten
buit moeten binnenhalen. Meestal zijn wij dan volledig, want nu bij de tweede 
wedstrijd misten we Annemieke en Coby, hetgeen een zeker puntenverlies gaf. 
De invalsters hebben zich echter goed geweevd. De vierde plaats van 12 ploe
gen mag gezien worden. 
Beginnen we met de ;100 meter horden: Mieke haalde de volle buit binnen door 
13,6 s. = 918 punten te . _halen en gaf daarmee de ploeg een 
52 punten. · · 
.'.Eoan deelde de. 9/10 plaats met 
(24 deelneemsters) · 
De 100 meter va:n Di:na ging er door in 
uitstekend Dina 4/5, terwijl Joan 10e werd in 
Een zeer .moeilijlf te bezetten nummer voor ons is de 
400 meter en daàr moesten we dan ook hé13l wat puntjes 
op prijsgeven, Wil 14e 
Hanneke 24e · 
Kogelstoten 
Jos werd negende met 
Baltien achttiende met 
Hoogspringen 
Marina had de moeilijke taak Annemieke te vervangen en 
dat lukte maar ten dele want zij kwám niet hoger dan de 
18/22 plaats met 
Anja deed het in de slechte bak niet onverdienstelijk 
en kwam tot de 7/10e plaats 
Speerwerpen 
Gebke kwam tot 
dit betekende de 18de plaats terwijl Anja een keurige 
op liet meten wat een 8ste plaats betekende 
Op het nummer verspringen kwam Dina tot een goede 3e 
plaats met 
terwijl ook Gebke voor de nodige puntjes zorgde door 
te springen hetgeen haar een 9/10de plaats opleverde. 
200 meter 
Mieke bezette achter r!ilma van Goal de 2de plaats in 
Wil van Heiningen kwam tot een 14e plaats in 

voorsprong 

15,4 s. 

12'1 s. 
12 7 5 s. 

64, 7 s. 
70,- s. 

11 '81 m. 
9,72 m. 

1J40 m 

27,68 m. 
36,12 n . 

5,46 m. 
5, 24 m. 

24,3 s. 
27,5 s. 

van 

705 p 

848 p 
767 p 

641 p 
511 p 

707 p 
570 p 

612 p 

726 p 

556 p 
704 p 

785 p 
734 p 

909 p 
647 p 
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Discuswerpen 
Bijna 40 meter voor Jos en een derde plaats 39,06 m. 
Goed Jos!!! 
Invalster Truus deed het toch niet slecht, haar 28 9 06 m. 
mag gezien worden en betekende een 18de plaats 
Bal tien liep de race van haar leven met haar keurige 2 .27 .(3: s. 
eindigde zij als derde in haar serte en totaal op de 
25ste plaats 
Onze reserveploeg 4 x 100 m legde een goede tijd neer van 
52 9 - s. (1/3) Wil-Baltien-Anja-Jos 
Dit betekende voor de eerste ploeg dat zij voluit zouden 
kunnen gaan en kwamen in de snelste tijd door n.l. 48,3 s. 
Fantastisch Gebke, Mieke, Jean en Dina! ! 

Na twee wedstrijden is de stand alsvolgt: 
1. ADA 17. 458 - 16 .928 - 34.386 
2. Sparta 16.720 - 16.910 - 33.630 
3. Atrnodes 16.137 - 15.539 - 31.676 
4. Sagitta 14.902 - 16.287 - 31 .189 
5. PAC 15.579 - 15.385 - 30.964 
6. Spartaan 15.173 - 14.816 - 29.989 
7. CIKO 1 66 14. 704 - 14.828 29.532 
8. Keien 14.619 14o375 - 28 .994 
9. Sprint 14. 709 - 14. 242 - 28 .951 

10. AVR 14.510 - 14. 349 - 28.859 
11. GAC 14.898 - 13 .081 - 27.979 
12. DETul 1 4. 411 - 13 0 251 - 27 .662 .. 

RIA INEKE 
-.- .· 

HAARLJ::MSE KAI:iPI08NSCHPP~N 

718 p 

504 p 

697 p 

1705 p 

Tijdens de 1e avond van deze kampioenschappen waren de omstandigheden erg na
delig voor de atleten, vooral op de spring- en werpnummers door de vele regen 
die de afgelopen dagen was gevallen. Op de avond zelf was het geluk:kig droog. 
Op de loopnummers waren de prestaties natuurlijk niet zo goed als we- -gewend 
zijn bij wat betere omstandigheden desondanks werden er nog een aantal goede 
prestaties geleverd. Zo won Dina de 100 meter dames in 12 9 5 s. In deze finale 
werden Gebke en 1Nil resp. 4e en 5e in 13,3 s. en 13 9 6 s. Anja Smits werd bij 
de A-meisjes eveneens eerste in een goede t ijd van 13,- s. Ook bij de B
meisjes werd het een Atmodes-overwinning door toedoen van Pia Kei jser zij 
zegevierde in 1 3, 2 s . Pe trie v.d. ~iiem en Kathleen Verzi jlenberg werden. hier -
t weede en derde. 
Op d.e 800 mefer liep Baltien een zeer goede race, zij werd eerste in 2.31.9 s. 
t erwijl Roelie derde werd in 2.39.4 s. 
Bij de A-meisjes werden Margreet van Narden en Monique v.d. Holst 1e en 2e. 
Bij het dis cuswerpen meisjes B viel foarjan v.d. Linden op door haar 1e plaats 
m3t 33 9 30 m. Bij de meisjes A werd Annemieke eerste met 34,27 m. 
Bij het hoogspringen meisjes B tenslotte, dat wel erg laat werd verwerkt, wist 
Joäe de Heer de 1e plaats te behalen door een sprong over 1,45 m. 

ANJA S1iiITS 
-.-

Londen, 10 juni 1972, Landenwedstrijd ~ngeland D.D.R . - Nederland 

:rflieke Ster~{: de ed mee in deze wedstrijd en zij liep de 200 meter in 24 9 7 s. 
en bp de 100 ~eter horden ging ze in 13,6 s. door de f inish. Ook deed zij 
nog mee aan de estafette voor Nederland. 

-.-
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vervolg OLYi'iPISCEC SFCTT:8RS 

Ria Ahlers van der Sperwers, record
houdster op het nummer hoog13p:i;':),._ri_gen 
met' ,1,82 meter moet deze hoogte nog-

. :ma~li::; · 'springen om in aanm2rking te 
kûnTI:en komen voor de komende Olym
pische Spelen te Munchen. 

-.-

ER WORDT GEFLUISTERD ••••..••.. 

Onze Mieke Sterk liep woensdagavond 
26 juli 2 maal de 100 m~ter horden, 
er t vr:::e maa l in een tijd .van 13,4 s. 
hetgeen een evenaring van haar eigen 
:cecord is, doch 0-fr f:jec. boven de 
limiet voor de Olympise-lle Spelen. 
z~terdag 29 juli heeft ze nog een 
kans de limiet te lopen. 

Dat het kamperen tijdens de Ned. Jeugdkampioenschap_pen .te Groningen 
goed is bevallen. 

Dat ••••• er in Kerkrade tijdens de Ned. Senio~enkmpioenschappen wederom 
een gedeelte van eeh camping gereserveerd wordt voor de deel
nemers(sters). 

0 o· G C 0 men nu een pit meeneemt om zelf het een en ander klaar te maken. 

Dat wij onze deelneemsters veel succes wensen 

Dat wij hopen dat er per s oonlijke re corGls sneuvelen, want 

Dat ··· ~ · dit, dan be tekent da~ de pres t a tie s goed ~ijn 

Dat er nu al vier wedstrijden te organiseren deor de Gez, Haarlemse 
verenigingen wegens slechte weersomstandigheden moesten worden af
gelast 

Dat de jeugdmeerkampen voor de s chooljeugd van 9 - 14 jaar leuke wed
s t r ijden waren 

Dat er ca. 250 deelneemsters aan· die wedstrijden meededen. 

Dat aan de C-spe le:".1 (officieuze C-kampioenschap:pen) door enige Atmo
dinnen wordt deelgenomen. 

-.-
GEZIEN: Een bor dje i n e en r e s t aurant met devolgeriC::.e tekst ~ 

"Als U zo graag Uw s igaret in Uw bord uitcl .::. o f t, zal de 
serveerste :::- Uw eten in een asbak brenger1". 

TE MOOI OM HAAR TE ZIJN 
De vaders hopen i n hun zonen zi chze l f 
t e hervinden, de zonen zi j n doodsbang 
in zi chzel f hun vade r s t e ontclekken o 

Jan Gr e s ho f f. 

-.-

"" .... 

Een optir:iist is e en man die denkt~ 
vandaag ben ik weer een dag jonger 
dan morgen 

Kare l filonckheere. 
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Heiloo, 10 juni 1972 2 3e C/ D competitie. 

60 meter meisjes D 600 meter meisjes ]) 

Lily Fijnheer 8,8 s. Lily Fijnheer 2.00.6 
El ze Nieuwkerk 9,2 s. 11.rilma Vermunt 2.01.8 
Henri ette Nuijten 9,6 s. Miranda de Vli t 2.02.7 

80 meter meisjes c 600 meisjes c 
Yvon v.d. Linden 11'4 So :8ls Muis 1.53.1 
Yvon Roosendaal 11,5 So Irene Kruijver 1. 54.-
Tu1ar ja Bol wijn 11 ' 1 s. 1far jan de Koning 1 • 59. 4 

Kogelstoten meisjes c Kogelstoten meisjes ID 
Doreen Ansems 9,93 m. :;:;J llen Handgraaf 8, 43 m. 
ihar jan d~ Koning 7' 15 rn 1/Iiranda de \l,Ti t 7,96 m. 

Hoogspringeh meisjes c Hoogspringen meisjes D 
Yvon v . d. -Linden 1,35 m Ellen Handgraaf 1, ~o m. 
Marja Bolwijn 1'25 mo 1"ilma Vermunt 1'25 m. 

Verspringen meisjes c Verspringen meisjes D 
Irene Kruijver 3,95 m. El ze Nieuwkerk 3,62 m. 
Yvon Roosendaal 3,74 m. Henriette Nuijten 3,60 m 

Discuswerpen meisjes c 
Doreen Ansems 22,12 -m. 
Karin van Drunen 22,40 m. 

De stand bij- de C/D competitie na 3 wedstrijden isg 
meisjes ]) meisjes c 
1. Atmodes 16.773 P· 1 • Sagitta 22.799 
2. A.D.A. 16.626 p. 2. A.D.A. 22.072 
3. Sagitta ló 0 D7E.J. 3. Do.2! oTu1 o 20.992 
4. Estafette 16. 278 p. 4. Atmodes 20.97 4 
5. D. Ti; . M. 15.930 P• 

De laatste C/D competitie wordt gehouden op 19 augustus op het sportparke van 
Ookmeer in Amsterdam. 
Gelieve hier allemaal rekening mee te houden voor eventuele finaleplaatsen. 
Deze dag beslist vrijhouden. 
En neem zoveel mogelijk supporters mee!!!!!!!!!! !! !!!!!! ! !! ! i 
Als het kan ook wat zon!!!!! 

-.-
HAARLEMSE KAL'iPI OENS CHAPPEN 

TRUUS 

Tijdens de 2e avond waren de omstandigheden heel wat beter en dit was g0ed te 
merken aan de prestaties. Anja was bijzonder goed op dreef gezien de 3 per.ree. 
n.l. de eerste plaatsen op de nummers spper met 37 , 65 m, de 100 meter horden 
in 15,2 s . en de 200 min 26 , 5 ::>. Dit alles bij de A-mei s j es , 

s. 
s. 
s. 

So 
s. 
s. 

p. 
p. 
P• 
p. 

Annemiek e won, hoewel ze nog steeds gebl€s s e er d was, het hoogspringen bij dè 
A-meisjes in 1,65 m, en bij het kogelstoten dames veroverde zij de vijfde plaats 
met 10,16 m. Dit nummer werd gewonnen door Jos J.iioojen met 11,98 m. 
In de finale 200 m dames bevonden zich 4 Atmodinnen, van hen moes Dina verstek 
laten gaan wegens een blessure. Baltien werd 3e in e en pers.ree. 27,- s. 
Wil werd 4e in 27,2 s. en Roelie werd 5e in 28 ,1 s. Ook de 800 meter meisjes B 
werd vol l edig door Atmodes beheerst , met Patri cia de Cleir en Truus van Ga-pellen 
op de eer s te en tweede plaats i n goede t i jden t erwijl Henrie tte Hamminga op di t 
nummer 4e werd. 

ANJA SMITS 
-.-
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GRONINGEN 

Op 17-18 juni j.l. werden in het sportpark te Groningen de Nederlandse Jeugd
kampioenschappen gehouden. Atmodes kwam- uit me·t .1J atletes. I.V:~m. de plaats 
waar deze wedstrijden werden gehouden was het noodza~èlijk een nacht over te 
blijven op een camping nabij de sintelbaan. 
Voordat de wedstrijden begonnen viel er al menig zweetdruppeltje bij het op
zetten van de 8-persoonstent van onze vereniging iets wat in de brandendhete 
zon een heel karwei is. 

Reeds VToeg in de middag zorgde Cuny bij de B-meisjes voor. 3endaverende pres
tatie. Zij won haar eerste medaille, geen derde en geen tweede plaats. Ze werd 
maar liefst meteen kampioene op het nummer kogelstoten met 11 9 48 meter. Naar 
later zou blijken won ze de enige gouden plak' voor "Atmodes". 
Later op de middag werd Anja tweede op het nummer speerwerpen meisjes A met 
een pers.ree. van 37,86 meter. 
Joan werd 3e op de 100 m horden meisjes A t erwijl Annemieke voor een 3e ~laats 
zorgde op het nummer hoogspringen meisjes A. 
Marjan behaalde een 5e plaats op het nummer discuswerpen meisjes B 
Door de lange reis en de nog langere wandeling wilde het niet zo erg meer luk
ken. Ze kwam 29,80 m ver. Janet l ukte het helaas niet over de 5 meter te komen 
ze sprong 4,98 meter• 
Pia en Kathleen kwamen in de halve finales 100 meter meisjes B. Alleen Pia 
overleefde het en ze kwam tot 13 9 1 s. in de finale terwijl ze in de serie en 
in de halve finale 13,- s. had gelopen. 
Ook zus Joan kwam in de halve finale 100 m, er was echter geen e_remetaal voor 
haar weggeiegd. l~1et Joan eri Anja in de finale 100 m horden me i s jes A werd 
Atmodes goed vertegenwoordigd, het werd uiteindelijk een derde plaats voor 
Joan en een 4de voor ' Anja. 
])e beide 800-meter loopsters kregen het zwaar<> Patricia kwam in een naar 
verlopen race moeilijk in haar ritme en miste de finale evenals Truus die 
toch een behoorliJke prestatie leverde. Patricia 2.28.9 s., Truus 2.29.8 s. 

Na afloop van de eerste dag terug naar de tent, verkleden en toen naar de 
chinees waar onder grote hilariteit rijst '!'!'!1 9kroepoek en loempia werden 
verorberd. Na een "dodenrit" per taxi waren we om 21.00 uur weer op de 
sintelbaan voor het feest. Het bleek een tamme benoening te zijn en in de 
tent hebben we het nog een dunnetjes overgedaan en op "passende wiJze" 
Cuny 1 s overwinning gevierd. 

De volgende ochtend was iedereen ondanks de goede nachtrust tamelijk duf . 
Het brood was klef, de melk lauw (voorstel: volgende keer op de plaats van 
bestemming voor eten zorgen). Gelukkig konden Annemieke en Kathleen koffie 
bemachtigen. Zalig gewoon!! 
Het weer was omgeslagen en er stond een felle wind dwars over de baan die 
vooral de loopnummer beïnvloedde. Slechts Joan, Gebke, Anja ·eri Annemieke 
Ww-amen in het strijdperk . 
Joan had pech op de 200 meter daar ze in een sterke serie zat, ze werd derde 
en was hiermee uitgeschakeld voor de finale, 26,8 s. was haar tijd terwijl 
men naar de finale ging met tijden boven de 27 sec. Anja hereikte de.:.:ver'."".. 
springfinale en sprong uiteindelijk 5,38 m. Gebke lukte het niet methaar 
sprong van 5,12 m. 
Annemieke tenslotte moest discuswerpen, 32,26 m, en werd 7e en tussen het 
kogelgeweld behaalde ze 10,73 m. Op zondag dus geen medailles. 

1.'fe kunnen terugzien op een zeer geslaagd weeke ind met leuke prestaties. 
Ook het overnachten per tent blr:, ek een succes. Volgend jaar willen we graag 
zelf gaan koken daar het meenemen van brood niet zo'n succes bleek en het 
verhoogt natuurlijk de s temming als er zelf gekokkereld wordt. 

BALTI~N v.d. REE. 
-.-
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25 juni Interland 9 Roemenië - Tsjechoslowakije - Nederland 

lviieke Sterk kwam hier uit op de 100 meter . horden en kwam tot 13,9 s. Tevens 
maakte zij de.el uit van de 4 x 100 m estafetteploeg. 

-.-
COTu1FSTI'.I.11~1i~EDSTRIJD~N A/B JEUGD 2 28 IIGI HAARLEJiii - 25 J.UNJ ZAANDAM 

Evenals bij de dames bezetten onze meisjes na twee wedstrijden de ·derde plaats 
met een totaal Vé;!,n 28.956 punten. 

Zowel in Haarlem als in Zaandam won Joan 
de 100 m horden in 15,5 s. 695 p 1525 s. 695 
Anja werd in haarlem 4e 16d s. 617 p 
maar beconcureerde Joan in Zaandam 15 2 9· s. 685 

speerwerpen 
Petrie overtrof zich in Haarlem met een 
goede worp van (7) 28' 16 m. 565 p (8)26,28 m 529 
Gebke werd 8ste met 27, 64 m 555 p 
Anja, die op dat nummer in Zaandam 1rverd 
opgesteld wierp 35 256 m 695 
en werd hiermede tweede 

100 meter meisjes B 
Pia en Kathleen werden in Haarlem resp. 
3e 13,3 s. 619 p 12' 9 s. 691 
en 4/4 op dit nummer en in Zaandam 13,6 s. 569 p 1325 s •· 585 
goede 2de en 6de. 

100 meter meisjes A 

p 

p. 

p. 

p 
p 

Joan en Gebke werden resp. 3e en 4e 
In Zaandam verraste Gebke ons met de 
snelste tijd 

13,- s. 673 p 

12 2 8 s 0 709 p 

13, 6 s 0 569 p 

terwijl voor Joan een derde plaats in 
genoteerd werd 

Kogelstoten meisjes A/B 
Cuny en I11ar jan waren onze 2 vertegen
woordigsters en kwamen met een 4-tje op 

800 m meisjes A 
Margreet werd 4/5 met 
t erwijl Monique v.d .• Holst als nieuweling 
haar eerste 800 meter liep in 
In zaandam boekten beide grote winst en 
kwamen als 5/6 en 8e binnen in resp. 

800 meter meisjes ·B 
Patricia en Truus 2 onze 800 m loops ters 
kwamen tot een 38 en 5e plaats in Haarlem 
Ook voor hen winst in Zaandam 

hoogspringen 
Annemieke 1/3 
José 9e met een nieuw pers. reco 

verspringen 
Anja werd 3e met 
terwijl J anet over de 5 m kwam (7e) 
Gebke deed het in Zaandam ook best (3e) 
terwijl Janet tot de 6de plaats kwam met 



discuswerpen 
Annemieke kwam op 
plaats 
terwijl Marian de 
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onze baan t9t een 4e 
.. . . 

'· 
7e plaats j,rïriam met · 

33, 18 m 608 p 
31, 08m, 566 :P 

De reserveploeg 4 x 100 m kwani 'in:Haa.rlern tot 
53,1 s. De eerste ploeg met Gebke, Anja, Pia 
en Joan kwam in Haarlem tot een 3e plaats in 
maar lieten in Zaandam een 1ste plaats in 

50,4 s. 1496 p 
49,6 s. 1573 p 

01memen. 
Totaal in Haarlem:: 2e plaats 14. 197 p 
Totaal in Zaandam: 2e plaats 14. 759 p 

Totaalstand 
1 • Sparta 29.258 6. 01. 1 48 
2. A.D.A. 29. 197 7. G.A.C. 
3. Atmodes 28 .956 8. A.V.R. 
4. Sprint 27. 7 45 9. Quick 
5. Sagitta 25. 001 10. Hellas 

(3)32,10 m 587 p 
(5)30,96 m 564 p 

25.161 
25.125 
22.763 
18.200 
17-369 

Op 20 augustus zal Sagitta de derde wedstrijd organiseren waaraan de gastvereni
ging zelf, alsmede A.D.A., Sparta, G.A.C., 01 1 48 als wij zullen deelnemen. 

RIA INEKE 
-.-

HAARL~MSE KAMPIOENSCHAPPEN 
Op de 3e avond werd er dan toch een clubrecord verbeterd en wel door Patricia 
die het record 3QO, .meter meisjes B, dat op naam van Anja stond met 44,2 s. 
wist te verbeteren tot 44, 1 s. Profic:i,at Patricia!! 
Alice werd tweede. in 47,4 s. Ook met kogelstoten werd Alice 2e met een stoot 
van 10 9 24 m. C.uny V'itn LeE:Jmyen werd hier eerste met 11, 78 m, slechts 19 cm 
van het clubrecord. · ·· 
Kathleen werd derde met 9941 m. . 
Het verspringen meisjes A werd een spannende aangelegenheid. Anja won uitein
delijk voor J9_an die met 5,41 m haar pers.ree. met vele centimeters overtrof. 
Anja sprong 5,45 m. Ook Annemieke verbeterde haar pers.ree. zij kwam eindelijk 
over de felbegeerde 5 meter met een sprong van ••••.•• 5,00 m. 
Het discuswerpen dames werd een overwinning voor Jos Nloojen die de discus 
40,26 m ver wist te krijgen. Annemieke werd derde met 33 9 30 m. Zij deed ook 
nog kogelstoten, en hoewel dit volgens haar niet helemaal lukte werd ze toch 
tweede met 10 9 39 m_slechts 3 cm achter no. 1, Anja werd derde met 10 9 26 m. 
Het verspringen meisjes B werd een overwinning voor José de Heer echter pas 
na felle strijd met Patricia de Cleir, die slechts 2 cm minder ~Irong. 
José sprong 4,75 m, Patricia overbrugde een afstand van 4,73 m. 

ANJA SMITS 
-.-

Lisse 2 12 .iuli 2 -5-kamp A-meisjes 
Meisjes A 100 m.h kogel hoog ver 200 m totaal 
1 • Anja Smits 15, 9 s. 9, 47 1,65 5, 40 26,4 3594 p. 
2. Joan Keijser 15, 6 8,06 1955 5,32 26,2 3414 P• 
Annemieke Bouma 16, 5 1o,13 1,70 gestopt wegens blessure 

Meisjes B 80 m.h. hoog kogel 100 m totaal 
P. Keijser 14, 2 1,35 7,38 13,2 2494 p 
c .v. Leeuwen 17' 5 1'40 10,87 14, 8 2296 p. 

TRUUS -.-
8-9 juli Beverwijk 5-kamp 
Hieraan deed Anja mee en zij werd- er tweede met een totaal 2755 punten die 
zij kreeg door de volgende prestaties: 100 mh. 15,4 s., kogel: 9,63 m, 
verspringen 5,12 m, 200 meter in 26,7 s. en hoogspringen 1,55 m 

-.- TRUUS 
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8 - 9 - 16 juli B - C - D ME jRKAMPZN TE HAARLEM. 

Veel regen de eerste dag, nog veel meer de tweede dag, mede daardoor is de zon
dag ook verschoven naar de volgende zondag èn wel 16 juli. Toen was het prach
tig weer, alleen een beetje wind. Bnfin, zaterdag 8 juli moesten .onze D-meisjes 
het waarmaken. Ellen Hangraaf kwam heel goed voor de dag om als tweede te ein~ 
digen met een puntentotaal van 1834, terwijl nummer één 1936 punten had. Had 
Ellen nog wat hoger gesprongen was zij vvellicht eerste geweest. Maar het was 
zo modderig bij de afzet dat ze het risico niet wilde lopen op een blessure. 
Volgende keer beter Ellen. 

Meisjes D kogel hoog 60 meter totaal 
Ellen Handgraaf 8,74 1 '25 9,7 0 1834 1834 
Elze Nieuwkerk 4,90 1'05 9,4 1262 
1Ji. Kiewiet 5,59 0.95 1o.5 985 

meisjes c 80 m - 60 mh. hoog kogel totaal 
Yvon Roosendaal 10, 7 10;5 1'25 6,53 2430 
Els Muis 12,- 12'9 1'20 5,40 1864 

meisjes B 80 m.h. hoog kogel 100 m totàal 
Joséde Heer 12, 8 1'45 9,38 13,5 2488 
Cuny van Leeuwen 14, 1 1 ;35 11 '18 14, 2 2256 
Janet Gortemaker ·'5 13,9 1 '49 " 7,70 13,3 2232 

TRU:US 
- .o-

VJEDSTRIJDAGENDA 
2 aUglistus, Amsterdam Sintelbaan Kruislaan Instuifwedstrijden Sen. A/B-jeugd 
4-5 en 6 aug, Kerkrade, Nederlandse Kampioenschappen 
12 augustus , Haarlem, Pupillenwedstrijden op het Pi m Muliersportpark 
13 augustus 9 Heiloo 9 Sintelbaan a/h llaalwate:r, Sen. A/B-jeugdwedstrijden 
lT augustus 9 Beverwijk, Sportpark Adrichem, Instuifwedstrijden 
19 augustus , Amsterdam, C/D-competitie. Sportpark Ookmeer. 
20augustus , Amsterdam, A/B-'competitie. Sportpark Ookmeer. 
26 augustus , Zaandam, B.C.D.-jeugdwedstrijden. Sintelbaan Vinc.v. Goghweg. 
27 augustus 9 Amsterdam, Sintelbaan Ookmeer. C-jeugdspelen -
27 augustus 9 Beverwijk, Senioren en Jun. A. Sportpark Adrichem. 
30 augustus , Amsterdam, Instuifwedstrijden. Sintelbaan Ookmeer. 

2 september, Amsterdam, Pupillemvedstri jden. " " 
2-3 september, Amsterdam District \'!est I meerkampkampioenschappen Sen. ABC-jeugd. 

3 september, Haarlem. A/B-jèugdwedstrijden. Pim Muliersportpark. 
6 september, Amsterdam. Instuifwedstrijden. Sintelbaan l!::lzenhagen. 

9 september, Amste~dam . Pupillen meerkampen. Sintelbaan Ookmeer 
10 september, _____ _: ____ 3e Dames comp.?titie. 
17 september, ---------- Finale A/B uompetitie. 
23 september, Haarlem, Haarlemse kampioenschappenc/p-junioren (plaatselijk) 
24' september, ---------- Finale Dames competitie,· 
24september, Amsterdam, ABC-jeugdwedstrijden. Sintelbaan Elzenhagen. 
30 sept. en 1 okt. Ned. Kampioenschappen meerkamp A/B-jeugd alsmede 

Ned. Estafette Kampioenschappen Jeugd. 
1. o~tober , Haarlem, Interregionale Finale C/:D-:-jeugdcompeti tie 

-.-
JE KRIJGT NOOIT 33N THE3DE KANS 

.3 '3N GOEDE EERSTE INDRUK TE MAKEN 
-.-

De verloofde van een worm: W-1.DE-LI:3FJE 
-,-
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Voordat wij Ingaan 'op de activiteiten van onze '{~reni.ging .. ,: 
wnfen we tbch eers:t even stilstaan bij de afge..l_.opèn QlxmpLsche 
Spe l en te MUnchen. 
Zoals voorheen .volgden wij ook dit keer de Spelen met gespannen 
aandacht. ' ... . ,. 

Dat politieke touwtrekking aan de Spelen voorafging 'ciêêr'éle ons 
niet zo zeer. Een :terugblik op voorg'aande Olympische:'Spelen 
maakte ons duidelijk dat politieke hemi:;>e,Jens met_ dit· soort eve-

" nemefiten eèn VriJ•HliOrmaJ.ell zaak is, al is het dan"' vaak mee.r dan 
ergel fj~~ De openh1g in· München was wederom groots . en d~(ee[ste 
tien dagen verliepen zelfs zo goed, dat men sprak van dedVro-
1 ij ke Spe 1 en 11 • 

· Hi e kon echter' vermoeden ' dat vroH Jkhe id moest p 1 aatsmaken 
. voor ontste 1 ten is? Dat erge 1 i jke .•. pol i t i eke. tol!wtrekk i ng ont.:. 
~ar'dde' ifr' ~wàan·z innigheid?. ·. De dboä v.:in de lsl!a~ti ·sche deel ne
mers heeft ons diep geschokt. Heeft het nog wel · enige zin om 
Olympische Spelen in de toekomst voort te zetten? .. · ·· 
Wat 11Atmodes11 betreft is de strijd fijner gestreden hoewel, de 
belangrijkste wedstrijden n.l. de finale om het kampioenschap 
van ' Meder'l~rid vöbr juniores .en seniores nog moeten plaatsvinden 
en wel qp 17 en 24 september te Amsterdam, .alsmede het inter
reg iona,le ·kampioenschap vOor ' 'onze' Ö'.;.me i;s'jés ·die' dö'or de Gezame-
1 ijke Haarlemse Verenig~n~e~ op 1 oktober op onze eigen baan 
worden georganiseerd. " 
\Jij hopen d3t vele Atmodinn'en onze ploegen zullen komen aanmoe
digen, zodat zij het seizoen succesvol kunnen afsl4i: te,f,l ~ ·• ·· 
Het was een goed wedstrijdseizoen, vooral voor Joan en : ~pj ~ die 
op grond van hun prestaties hun debuut in de Nederlandse jeugd
p 1 eog ·m9ëlkten, naast Annemieke. die het 'Oranje , al , ve 1 e ma 1 e.n ver-

.• t~9enw66rd i gde ~ ; . . · , · 
Zeer tot onze spijt hadden WIJ wegens gebrek aan kader de voet 
baltoto moeten a fstoten en overgehaveld naar onze zustervereni 
ging A.V. Haarlem. Dat dit een financi~le aderlating betekent, 
behoeft geen ' betobg .' "~' .! " -' • , . • • , 

Onze pupillenafdeling draait erg leuk, dankzij de enthousiaste 
wijze waarop Baftiende:ié groep l eidt met medewerking van Marjan 
en tet voor ' kort oo'k Cutfy'. Fl jri ' meisjes, dat we alt i jd op jullie 
kunnen rekenen. 
Ans Kruijver konden wi j 'begroeten als penningmeesteresse in de 
plaats van Hariny Hijkhuizen di e wegens tijdgebrek tussentijds 
is afgeneden . Oçk in de vakature van secretaresse zal nog dit 
jaar worden voorzien. Zodra Ineke Hallekers met succes haar 
examen boekhouden heeft gedaan, zal zij tot de bestuursformat i e 
toefrederi '. • '• ' · -' · 
Een gunstig ber i cht' ;ómd'ël't ' sommige bestUt:J l"Sleden d.oor . dubb~ l e 
r u'nc t l es 1ech1::'1o V'e rbê·l a s't · zij n . .• '> , " i ," , 

Mi eke Rubach eri Vi m Kri inen l e irlrlP n mo~ v oo l o~~h~·· : ~am- ~--
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Nieuwe leden: 
Dominga de Bont Hisschen MÖller 
Annemarie Brouwer 
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1- 7-1961 pupil 
10- 3-1965 pupil 

9 :t fr~jlfo~èe11-e~~rgg~fa~nsg i ov :> s n )lüO n:;iyu 11 
Ina van Dalen 

:;;;· .. S12 112nl951""'B~mei.~je 
12- 41'1iltl5Gsi senélot1 
2~12-1950 se~ior 

25- 9-1959 C-meisje 
Greet2M~efiQ9~§~fts iR 
Margareth v.d. Horen 
Jolanda Oosterbeek 
Renske de Reus 
Anette Rosenhart 
Miranda Scheffer 

Personalia 
_; ;· ! ; : , : : . ' r' .- , 

}IUft/ELIJK,_. _ ) . , 

"' t 

ï ; 

4- 7-1961 pupil ., 
22-12-1956 . B-meisje 
28- 7-1961 pupil 
12- 9-1961 pupil 

.. : ~: .. 

22 September is de grote dag voor Dina en Gijs · want . om 

Een en ander stond vermeld &n de aparte 
mochten ontvangen. · " 

. _;' / . 

In de zaal van de Ned~ Herv. Kerk, Bu'i>g ~ .Enschede·laan te -Santpoort is van 18 . 00-19.30 
-uur> gelegenheid tot fe;l,iciteren . . - .; . . 

·; . Dina ' ené' Gvjs; b7-iJ ·tnmsen jullié~ êen' fijne dag, , pr>ettige _ wi ttebr>oods-weken en een goed 
huwe t.i;jk 'toe. · " - " 

: l .·/ i ; :.~ 

- . ~-- = . .; : ; ~ , : 
-~~~~-

.,~. 
/ - ·~ 

BEN· JE AL.-- IN HET BEZIT -VAN? ,i1: ." ·1\ -. \ 

Atmodes wedstri)dshirt;. -~àat fö/1'2 <·,; f 9,50 f~l~~~~~~.: . .l)i'18 '. IJ 
; :'011 -. Il 10,50 /~\\f\\ ~~· ·-' 1 

: \ 

l ·, 

é:.:J 11\:ttho'd.~sb~-O'ek}~s c •:-r:::• ~ :~,-"·,. 1 ~1 ·' < , , 

Atmo~:~~v s~e~~~n~rr G: ~ , , - , . \, ~- '1 4.)>s .. ~· - " " "\ . 

0 . 1 ' k . b -- , , -. - l 0% k . ' . k ' b A'*-b< 'l S \ ven.ge at etie atr1 uten, o.a. tassen, met . _ ._ .. or~7ng ziJn ver r:-Jg _ ~ '.'7';, .1J pol\ -
huis Pim Jansen, Zij lvest en bij , ·Sporthuis. Nihek-, R~JkStraatwee beide ' tè 'Haarlem. '}- _ 

: ··;· 

'· ! ! "" 

'ÛP vel er verzoek volgt hier onze volledige y~ll.;~. ::. ,,. • • 1 ::• 

AKKLA, AKKLA HOP H0Pj;l.,OP3 . - , . 

\ • ~ ; . ' 1 1 ATMODES MOET·, NAAR DE) .TIJP, , _; 1: .; : : :·" 

AKKLA, AKKLA S.O.S. .,; 
VOOR ATMODES OP DE BR_E$-• 

• - • ; : ~ 1 ' ' 

ATTENTf &.· ;·· 

Aan het eind van het jaar dienen alle AtrnocUnne.n die aan 
in het bezit te zijn van een Atmo_desshi rt. 

· ,, Een gewoon wi:t shüt met een. los embleem is dan als wedstrijdsh i rt verboden. 
; : . 
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Ons bestuur ziet er als volgt uit: 

Voorzitster: Mevr. M.A. Ineke-de Vos, Leendert Meesstraat 90, Haarlem. 
r' c11rdng:r:s-:;:~te <esse: A. '.(ruijver, Burgwal, Haarlem. 
W~dstrijdsecretaresse; Mevr. G.J. van Voorst-van Egmond, Slauerhoffstraat 511 , Haarlem. 
CoDmissaresse: Mej. E.P.J. van der Eem, Paul Krugerstraat 49 rood, Haarlem. 
Commissaris: De Heer S. Koning, Hill iam Boothstraat Haarlem. 

TR.'\ 1N1 NG::N 

~2~rr~r~!~l~g_!2!_~~-m~!-~§E!~m~~r_!~Z~ 
Ma2nd~g en donderdagavond: 

7 - 9 uur: alle groepen v/a 
Woensda9avor.d 9- 9 uur: \tJedstrijdploeg 
Vrijdagmiddag 16-15 - 17.30 uur: pupillen 

D-meisjes 

\./osnsdagavond, Hu2tschoo 1, Staten Bo lv1erk, 
7 - 8 uur: Nieuwelingen 
8 - 9 uur: Wedstrijdploeg 

Vrijdagavond: St. Antoniusschool, Zijlvest (Naast de Sierkan), o.l.v. Hans Vlottes 
5 - 6 uur: Pupillen t/m 1961 
6 - 7 uur: D-meisjes 1960 
7 - 8 uur: C-meisjes 1958-1959 

Zondé'\grnorgen, 9.45 uur verzamelen in de Beatrixschool, Blinkertpad te Overveen, waar 
wij gezamenlijk naar het C.1.0.S. vertrekken 

Alle meisjes van af 1961. 

STARTL 1 CENT l ES 

Alle ::reisjes die aaa wedstrijden hebben deelgenomen z:jn in het bezit van een start
licentie cie-:: K.N.A.U, Deze licentie heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. 
~-let is (~w.s z&ak deze goed te bewaren, en netjes te houden. 
'-lij raden jullie aan deze licentie met een plastic hoes_ie te beschermen en hem zo weg 
1:2 :J.egzc:11, dat je hem, indien nodig, toch zo weer bi~ C.e hand hebt. 

Het bestuur. 

DEN INSTELLING VAN Ol'ZE ATLETES 

Over dit onderwerp wil ik graag iets kwijt in het clubb~ad, omdat mij steeds weer opvalt 
ho 2 h~rd e.e.a. achteruit g&at in onze vereniging. 
Hoe k.c::'t b~t dat onze atletes zich zo slecht voorbereiden voor de eigenlijke training of 
wedGtrijd? 
Hc2 komt het dat e.e.a. als los zand nan elkaar hangt? 
Ho?.. i:cmt h•:!t dat er dan toch nog zoveel kritiek geuit wordt, terwijl men zelf niets po
~~tief~ onderneemt? 
Hoc ko::.1t het dat m2n zo weinig voor de vereniging wil doen~ 
Hoe 1rnmt h,~t dat men e;een le!'ing trekt uit het ontsté:an van een blessure en waarom slaat 
men a.llc r2.adgev~ri.gign in de wind? 
L~.gt dit werkelijk alleen maar aan het bestuur en de traimrs, of kan men zelf e.e.a. 
- - - o... l ---..:--. -
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Dit ziJn zo de vragen die telkens weer bij mij oprijzen, als ik zie hoe men reageert 
op bepaalde zaken. 
Organiseert men na enige aandrang een feestavond, dan laát men de organiàatoren stikker 
Kontaktavonden zijn nooit een sukses geworden. .· 
We hebben jullie zelf ' kansen gegeven om ê.e.a eens naar eigen inzichten te organiserens 
het werci een flop! Ga zo maar door. 
Wat het ' 'bestuur oök do~t, m.en .krijgt op de een of andere manier nooit dat kontakt wat 
men zo graag •\lenst. 
Waarom wordt er zo vaak achter de rug van' bestuur en trainers om gekonkeld over bepaalc 
zaken? 
Waarom geen openheid? 
Waarom, waarom? 

Realiseert men zich wel eens, hoeve:el tijd er in gaat zitten voor bestuursleden en 
trainers om bepaalde zaken rond te krijgen. 
Een wat positievere instelling en benadering van jullie kant, zou ons bijzonder welkom 
zijn, en kan er weer voor zorgen dat de oude, goede sfeer terugkeert. 

Nogmaals, bestuur ert 'trainers willen jullie met allès helpen zover dat tot onze moge
lijkheden behoort, om dat tè bereiken wat jullie als je ideaal ziet. 
Doch dan dient men zelf ook over de brug tè komen. 

. . 

Laatst was ik in Amsterdam om daar de C-meisjes bij 'te staan bij het bereiken van een 
eventueJe finaleplaats. .. . . . . . 
Daar ga je dan heen met meisjes die stuk voor stuk talent hebben, maar als je dan ziet 
hoe men zich voorbereid en konsentreert, dan heb je al weer gegeten en gedronken . 
Aan het eind van zo'n middag komt dan meestal nog een leuke surprise in de vorm van de 
verdwijning van diverse p.ersonen, .'die "het: nbdig vinden om ionder afbericht stilletjes 
te verdwijnen. 
Wat tot gevolg heeft dat je dan nog eens een half u:Ur extra aan tijd verliest nadat de 
wedstrijd zoals gewoonlijk weer uitgelopen is. 
Waarop de "lijder" dan meteen zijn buik vol heeft en denkt aan alle privézaken, welke 

·hij hêeft opges~hort i.v.m. çleze jeugdwedstrijden. , . ' . 
Dit zijn zaken die regelmatig. de kop op steken en waaraan ik persoonlijk een eind wil 
maken. · 

Men dient zich nu eenmaal te onderwerpen aan bepaalde gedragsregels .. Wijkt men hier 
vanaf, dan zijn de gevolgen voor de dêsbetreffende persoon. 
Gaarne houd ik mij aanbevolen voor suggèsties om e.e.a. beter te laten verlopen. 
Dit geldt dus niet alleen. voor de jeugd, maar over de hele linie. 

Hans Vlottes. 

DOET EEN TRAINER .HET OOIT GOED? 

Als hij grappig &s. " ••• dan is hij eigen 

Als hij ernstig is ...... dan is hij een chagerijn 

Als hij VOOr ieder een goed woord heeft .... dan 1.-S hij een o.h. 

Als hij ni.et praat ... ... dan voe "lt ·hij zich 

A l.s hij te oud is ....... dan is hij niet bij de tijd 

Als hij te jong is ...... dan heeft hij niet voldoende ewaring 

Als hij Zeden, op grond van hun prestaties 
in het zonnetje zet........ dan voert hij vriendjespolitiek 

Als hij ervoor zorgt dat de voorschriften 
worden nageleefd........ dan is hij veel tè lastig 
11'1 ..... 7_ .,.• ,,: ,.:1,-....L.. ~ .... -·-.J.. ;J _ __ ..J... _7 _ __ -,..- , __ • ! -- - .., -- ~ ,.. _. 
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Als. hij leden vraagt hun plicht te doen ... 

Als hij op diverse zaken let ..... . 

Als hij dat niet doet ..•.. 

·Als hij te vaak naar wedstrijden gaat 
kijken ..•..... 

Als hij dat niet doet .•.... .' 

Als hij teveel praat ...•. 

dan slooft hij zich uit 

dan denkt hij dat alles van hem is 

dan 1'.s hij waarde loos 

dan loopt hij achter de "vrouwen 11 aan 

dan heeft hij gebrek aan belangstelling 

dan is hij een zemelaar 

,f . Als ·hij het niet doet ..... dan heeft hij geen goede aanpak 
- ' 
, ' JttS hij nog anàer verenigingswerk doet .... dan laat hij de boel "stikken 1' 

Als hij te weinig doet . .... Jan is hij alleen maar voor zijn eigen eer 

A Zs 'hij zijn mond niet kan houden . ••. •. 

A Zs hij teveel zij10 morzel houdt . ... . 

A Zs hij te streng is . ... . 

A"ls hij· a:Z. Zes goed . vindt . .... . 

canwezig 

dan is hij te fel 

dan ·'lS hij een meeloper 
, 

aan is hij èen dictator 

dan kol'.1t el" niets van terecht 

Als hij zo over al deze dingen gaat nadenken dan UJprdt hij absoluut GEK!! 

Hans Vlottes 

Nederlandse ke.mpioens~-~-~P_E~~-l- LJ5/ó aueustus te ï-leerlen 

Mieke Sterk kaT'l.Dicene 100 m .b.orden, Jos nieuw clubrecord discuswerpen --------------·-------------------------------------------------------
Alle de2lnemenrle Atmodinnen L-1 de finale ----------------------------------------
Alleen de l+ x 100 me ter ging àoor slechte wissels de mist in. Door 2 zeer mislukte 

wissels werden W3 nog tweede, doch diskwalificatie volgde. 
Mieke werd d~:rè.~ o;_:: de 100 r.:Pter :-::e': c:!.2cht s 0,01 sec . '.-2r8c:;.:_l op Lidy Makkinje het
geen door een finishfotc werd aangetoond, t ijd ll,9ó sec .. Dina werd goede zedse in 
12·~37 sec . ook slechts C,01 sec. achter Wil Kok. 
Op ·.de 200 meter w<'=l.;.::en voor de 2e plaats de rollen or.igekeerà, nu in het voordeel van 
Mieke in 24,Ltl+ ·sèc ·. ·ach:er ~·Jilma van Cool. r· 

. Twee -Atrr.ödinnen or> de lCO meter horden , t.w. Mieke en Joan. Voor de eerste de gouden 
plak in 13,75 séc~ en Yoor Joan; na een zeer snelle start, een prima zesde plaats in 
15,39 sec. 
Annemiek mocht het erés cf.avot 'betreden om cle bronzen medaille in ontvangst t e nemen 
voor haar. 1 ,73 m hoor;, 
Jos werd met speerwerpen vijfde met een voor haar rr.a':ige worp van 39,65 meter . 
Haar met de rond2 schiji vestigde zij een niemv c l ubrecord door 42,72 m te werpen. 
Àl .met al een goed wee:<:e ind voor onze vereniging . 

/ÓY\·:~~i6B\Î~;~:~~f§<:> ,-\;--(~ -.~{}~)@--·---,,., , _ t,(~ -q;)_~~:_ ?o? ', Ria/I~~:;~h-é~J~':t . 
• / "; ·, 1;:j ; (~: 1 / _) \ -. _:-·· ;~ ,"Q._~,:; til/ '-. _ _ / ~-,_~v-~21,~J ,-Jé'\. ,/ _" , " \ '0_! f / /i , \ 
. 0,::§)<1_ .,,:-~ ::_I). ' /~ ~'co .\ ' ,,~;:_'i / ;,î '\)_:; 7, -~- ' , \ . ,1~-\..1_!!;;~-~;:1Sl;T~,(ó (-' \ ' c· -~~-z;:~_;(;~LY~"\ 

K '· ',· .rri. ..~. ;l((Ç~~ .. \ \ -f{) \·. ·~·~ . ·'.:\y~·~' ÇJ\ ~P'/ \ .1 1, aJ: .·'. °>" l,"~ (l'.~~-".'.°.~ ~-....J \ ,' ... . -·· _/ )..A';:F. _;r.;; ~.,~~/ ...... )./ \ 
",,,., ' . (- ~~)~{-~ ___ ' ·:>i:::th'. ~:~,)' .-..._,.;; .. , 1 /:;..' \ . ~--,·_ 1 _--=- i ,--1 '• •'•<"" _,J ·, ..--. __ ...---._,'-"'~ i ''17 f / <·\".:::- - \ 

;' ·0 c~: ,_ , / cl'~~WJó~1.;') ~~~~-{Êlc~"'~~K\:· r ::t;-:/ ;~~j~Yà~~~"~-,2,)(~:-~!t/:~/j ~~- ;~J.C27! 
~(Îi~-- l.Y:;X~'· - - ~\t)if), ~0-~-yl~~' -~:\~~L:"'J _,'~~- - \ :;d.(/['.l\'\\:'- " f:,,_1 .L.:::;:;)_~-~c:.-.-..._J~'~\ è __ ~t{:_~-:{_ :.i6_'>_f ''--;· i~~';'.'O )_'\--~':::,---'___.,,.-'\'_,:!.: / \\ ""'Ë,F1

f _ i · · .-- G \ -.. .:o4 ,. . • '0 1 ' -) r.o-'1 - -- •\../ r,;:' -, , . ,';/~ _, 1'•~-~ -·-'"' "-- , \ ,...-- , , _ _ ,, ,".1k;_:""' 1. \ · ~~ ·,) -~ (\"':: .~\ .,,.,..-,"' \ ,: .·~ "'°"-~;~~ , ~ " .... -"v ...:~.\ (~Y.:;; , A 1 i y--,"·"Si / -... _,~ _ _,.. ~ 
·. __ ''\"~~:>~Ç''-.. ~Jpt _t!. · /\~0°·;-tS'<Ji.~~1,!~-~/ \(Y.~?~~i ,<iJS"?>' P;r,f:{.Ju\}-!./''\- / 
>-~~TI~~~ji\91::.< v .;:;/ - \{~//!i) h)~ t> \~\ "'/ \,<~ r;;~17 c)o·)\;,r;i){~)/ \-,~;!'1 ft;)~\~1 1\ '\_j~,/ 

"- """J <:i. 7\ '--1~ ' -·, , / §'./ \ ~ 0\ \ "-...J ~.!':,; ( c:;') I o ) / --.. \] '~ \' / 
~-L" ~_./ . . ·' . '··< .. _ . ...:~ . \..} __ _... .. ·"· ~ .... ---........ ~- ' --1',..... ·"· -......,, _____ ;·;,' _:A·!.,. ·· ----
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30-:· 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 30+ 

U\y étochter spori: zo fijn bij orLs, ma ar ook voor U is het belangrijk wat extra lichaams
be.wr~sing te hebben en zo Uu conditie op peil te brengen en te houden. 
Di e gelegsnhc i d heeft U bij 30+, w2nt evenals vorige jaren zal er in de wintermaanden 
rn2-t i".l;:;ar._z van oktober 1972 t/m .maart 1973 iedere woensdag- en vrijdagmoren en vrij
ri c:2}ni dd'1[; voor dames en 's zaterdagsmorgent. v oor heren, een buiten-conditietraining 
r-mrd s ~: gehouden :i_!i. het prachtige du in terrein van het Hiddenduin te Overveen o .1. v . . 
c 1_ubti:-ainer Gerard Kamp. 

Dè kos 1:en voor cL~ze training voor d i t sei;::;oen bedragen, incl het lidmaatschap der 
Ken. :·~ 2 cl. A'::l. Unie, f 32,50, wa.l1.·v::n1_ 1J b i j be::aling ineens vóór l november 1972 
f S,-- k~nt af::rekken 

Zi~j ~-: e ::: ee!l of ~Tt2eï:"dere gezinsleden lid van "ATHODES " , dan komt U in aanmerking voor 
t,::: :,;::_ ~:.::; ;: Gclectie. H2t eerste lid iY2ta.s.lt dan f 32,50 en het volgende enz. f 27 ,50 per 
pc/_~s oon , e/. f 5 , -- i~.r'..ien. TT ... JéÓt" ! ;:: .-.->v ~·-r:~er betB. é1-~_".: o 

'V o ::n .· r:~. <:: -:>.liu::i0 é' .'!.n Je:o.:e '.:::;::-a:;_m_ng stellen wij medische sportkeuring verplicht. Deze 
l:s·_r;:-i_ :J '.3 i : ;1;:1t U la·:: er: verrichten door Uw huisarts of door het Haarlems Bureau voor 
r~~~sch2 Sp~rt~euring, hetgeen ~ ia on ze vereniging kan geschieden. De kosten hier-
' ~h ~ ~: r2g~: f 7,-- . 
: :'. <:'.: ~~ce:: L:2,:.:'u :i.:22.u :.s erg s·;::~eng bij het niet opkomen op de afgesproken tijd of 

zu~ l c~ b i j v0 l doenci2 desln&~e ~rainen in vier groepen, t.w.: 

c ~:· :--~ "-=- i) A - :·;oe•~, " d .?.gm.o rgen van 9 30 ·- ' o. 30 uu:r . 
G~::-ci 1:p ]) -·- ~..-1oe :r1s c~ 2gm9r3e11 V3n ! 0 . 30 - 1 1 30 uur 
·~r'J 1::D c -· ·v?: ij d a .z:no'!' g .:;n van ~; . 30 - 1 0 . 30 L'L·,r 
·.~-~·r :: r:-·. r ~ -~ . . v :.:·ij cl.ns·1idd s.z ·r.r ;_~.n 2 r\ (\ 3 ÜÜÜl'U:C . \ ;•.,J . 
Le: k::.:~ e;_;. t :'."o i.r, 2;:,_ op <: a terdar;morgen v an 8.30 - 9.30 uur of van 9.30 - 10.30 uur. 

!-1-:. .c,:::'= U i:1~ 2 ~· e s~ e , da n kunt U zonJ r;:-:· "Je':pl i chtingen een trainj_n.g meemaken. Er wordt 
;:-; :::":: ::-1'1.m: }_n trainingspak of lange broek en t:~ ;ii en gymschoenen. Wij verzamelen voor 
C.. 2 d e.mes i.·1 ck verwarmde Dojo van b.et CoI.J.S., waar men zich kan verkleden. en voor 
c~ ~~~c~ in t:rainingskleren op het ~arkcerterrein van het Middenduin voor de Dojo 
\:::e .éJ.St de ingang van het c.r.o.s.), te oereiken met buslijn 4, halte Ramplaan. 

i'fo· :i1t U r:c:.clere inlichtingen wensen dan kur: t U deze verkrijgen bij ondergetekende. 

Mevrouw M.A. Ineke-'-de Vos. 
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AMSTERDAM, 19 AUGUSTUS 1972. FINALE C/D JEUGDCOMPETITrE 
. -. : l :; ~ 

Daar gingen we dan met ; een beetjé zenuwen ln de sèhoenen, vqoral bij de O-p16eg want 
, zij . mo~.sten .hun eerste plaats · verdedigen. :Er waren enkele meisje~{ die gedroomd _had
den dat ze kampioen waren geworden, sommigen sprongen zo hoog dëtt .ze een wèrelrècord 
op rhun naam kregen ert anderen droomden weer over foutieve wissels. _· 
Nu, om maar meteen met die .e:stafette te beginnen,· dat ging zo geweldig .dat Miranda de 
Wit, Elze fJieuwkerk:,, \/Llma Vermunt en Lily Fijnhee·r een hele goede tijd uitroff~lden 
en een :nieuw ,,clubrecord dat al 8' jaar oud was en 'stond op 34' 1 sec.' verbèt~rd 'werd 
tot 33,'8 sec. PRACHTIG!.! :! - . . 

.De 60 m_. was weer ,zoals gew'oonl ijk voor Lily in de tijd van 8,5 sec.· 'El ze had '9·,- sec. 
en Henriette 9,4 sec. .. 
Bij het hoogspringen was het Ellen die alleen overbleef met nog een (TJefsJe v~n DEN en 

. Sçigitta, zij sprongen alle-ffaf bij 1,35m.Wat een wind he Ellen. . .. 
r· El .len .peed. het ov.erigens : ook zeer goed bij het' kogelstotenmet een nieuw. per"soonJijk 

record van 9,2'7 m. Miranda kwam niet verder dan 7,43 m·. Met een beetj:e meer training 
Miranda, kom je veel verder hoor~ · · · " · '-'' · - - · 
Het verspringen bracht ons een derde plaats. Henriette sprong hier 3,93 m, ook Elze 
was niet onverdi.e.nstelijk met haar 3,63 m, maar kan ook veel verder. 
En toen kwam de 600 meter. Dat deed ons .de eerste plaatsverliezen, want alhoewel ons 
drietal vocht, Lily, Wilma en Miranda, de andere meisjes hadden veel betere tijden. 
Tenslotte gingen we met een leuk standaardje naar huis en alle meisjes mochten het om 
de beurt een w~ekje tou. i~houden en .. nu st:aat .ie te pronken in de prijzenka'st. 
i:·n ··nu . er ~?9. even hard tegenaan vo.or de INTER.\REGI0.1:-J.ALE FINALE die wordt gehouden öp 
zondag ·1 oktober · te Haarl eril~ meisjes zorg voor .. ontzettend vee.1 supporters!!!!!!!!!!!! 
1 0 K T 0 BE R H·. ·-' 1· 1 · i11i111 '111 F 1 MAL E'lllllllllll , aar em. • • • • • • • • • • 1\1 •••••••••• QO • 

. . ·.· 
Lolke 

UITSLAGEN C-COMPETITIE, 19 AUGUSTUS 1 972.:.. Cj' -i· 

4 x 80 meter: :44:,..9 se.c-. 

Kogelstoten meisjes C: 

Discu·swerpe,n.! 
,. , ' 

80 meter 

600 meter 

Verspringen 

Hooespringen: 

Doreen Ansems 
Narjan de Koning 

Doreen Ansems· 
Carin van Drunen 

9,37 meter 
7,48 meter 

25·,.78 meter :(Nieuw· pers~ record) 
20,30 meter 

Ivonne Roosendaal 11,- sec. 
Yvonne v.d. Linde 11,1 sec. 
Marja Bolwijn 11,5 sec. 

Irene Kruijver 
Els Muis · 
:Marjan de Koning 

Ivonne Roosendaal 
Irene Kruijvêr 

1 r 

Yvonne. v.. d • . ;Linde 
Harja Bolwijn 

1 .51.3 sec. (Nieuw pers. record) 
1 • 54. 1 sec. 
1.59.9 sec. 

4,38 meter 
4,37 meter 

1 ,35 meter, 
1,25 meter. 

!· 1 

:1 ; 

T.v.V.-v.E. 
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C-SPELEN te Amsterdam op 27 augustus 1972 

Alleen Irene Kruijver heeft hier aan de v_erwachtingen voldaan. , ,Haar ·600 meter was "· zo 
prachtig dat: zij er ook hier weer een nieu~~ persoonlijk record ul.thaalde en wel 
1.46.4 sec. Uit .een v,eld van ruim 40 deelneemsters bereikte zij hiermee de 8e plaáts. 

. . I '' Keurig rene .. 
De '. !iµdere 600-meter loopsters, :Marian de Koning en Els Muis, deden er resp. 1.50:.9 ' sec. 
en 1.54.0 sec. over en bereikten hier maar bescheiden plaatsen mee. ; 
Jammer bij de 80 meter dat Ivonne Roosendaal niet in de halve finale kwam wartt met 
haar 11 sec • . r,ond had dat zeker gekund want in de volgende serie waren erbij · van 11,4 si 
die er wel bij kwamen, efin, de volgende keer beter Roosje. 
Yvonne v.d. Linden daarentegen kwam wel in de halve finale met haar Il,- sec. en in de 
halve finale, was haar tijd 11,l sec. 
De estafette 4 x 80 meter: 43,8 sec. 
Bij het verspringen ,WilS het weer Irene die een nieuw persoonlijk record ·uit de wacht 
sleepte met 4 ,51 meteri. Yvonne v.d. Linden deed het nog heter en kwam zelfs in de final{ 
met een sprongi vanc. 4, 76 meter. '_o: · -'( 

'Mvonne Roosend"1al~. 4,49 meter. ···· '· 

.) \ ' 
;.,,-·: / ,T.v.V.-v.E. 

· :.-:; .: · ! : -· 1 f ! 

•• \ ' : ' -~. " : 1 •• • 

• . ; ! '··' 
; : . :: <.. ;i : 

Op'; een wedstri'J'd in Liss'e op 27 'augustus 1972 heeft Anja Smits de eerste pr°tjs weten 
uJeg te slepen op h~t numme'r' hoogspringen met een goede sprong van 1" 65 meter!! 
Tevéns won zij het .kogelstoten bij de meisjes, A met 10.05 meter 

··· · {.: .. 
•. ·.; 

T.v. V.-v.E. 

2-3SEPTEMBER, AMSTERDAM, DISTRICT MEERKAMP-KAMPIOENSCHAPPEN. 

Nieuw clubrecord op de 60 meter horden meisjes C voor Yvonne v.d. Linden 9"9 sec. 

il. c. Yvonne v.d. Linden 

80 meter 
60 meter H. 
hoog ' 
kogel 

M.A " 

."(. 

11 '1 s. 
9,9 s.~~ 

\ :; 1 ,'35 m 

8,78 m 

Anja Smits 

100 meter H. 16,2 sec. 
kogel 10 ,29 m 
hoog 1. 55 m 
ver 5,37 m 
200 meter 26,3 sec. 

693 
821 
615 
616 

pnt; t : 
Il 

1,1 

Il ", 

2.745 pnt. Se plaa~s 

Joan Keyser 

15,5 sec. 
7,97 m 
1m55 m 
5,11 m 
26,2 sec. 

Yvonne Roosendaal 

10,G s. 738 pnt. 
10'3 s. 786 Il 

1'20 m 438 m" 
6,86 m 442 Il 

2.404 pnt. 9e plaat 

Annemieke Bouma 

17,9 sec. 
9 ,91 m 
1 , 55 m 
4,63 m 
------- 1>:·: 

T.v.V.-v.E. 
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A/B COMPETITIE - 20 AUGUSTUS~ AMSTERDAM 

De derde jeugdcompetitie gingen we in als no. drie geplaatste, achter Sparta en ADA, 
me~ Sprint, Sagitta en 01.'48 resp. als vierde, vijfde en zesde. 
Deze stand bleef in de hoogste regionen gehandhaafd zij het dat we slechts met 3 
punten verschil van Sparta verloren. 

100 m.horden 
• Joan moest deze keer de eer laten aan haar concurente Wanda 

·. van de Molen, werd echter zeer goede tweede in 
Jo$~c:lie voor de tweede maal over de horden ging maakte een ·' 
zeer goede indruk, ~lleen moeite met het uitkomen over de 
twee na laatste horden koste haar kostbare tijd, Se 

Speerwerpen 
Anja werd met 
derde terwijl Petrie onder haar kunnen bleef met 
Heeft wel iets met concentratie te maken. 

100 meter A 
Monique werd ingezet op de 100 meter en deed wat van haar 
verlangd werd, ze werd zesde in 
terwijl Gebke met de 3e en 4e plaats deelde 

l·ÖO meter B 
Pia (3e) viel, maar gelukkig over de finishlijn 
Petrie liet de klok op 
stilstaan en werd hiermee 7/8. 

800 meter A 
Margreet zat van verkoudheid helemaal dicht en moest met de 
negende plaats genoegen nemen in 
terwijl Monique (4) heel goed uit de bus kwam met 

800 meter B 
Patricia en Truus hadden deze keer wat meer moeite 
zware nummer en eindigden resp. als 5 en 6 in 

met dit 

Kogelstoten 
Cuny vestigde met haar (5) 
een nieuw B-record. Gefeliciteerd. Met Marjan ging het 
niet zo fijn, zij ktvam tot (10) 

Hoogspringen 11';; 

Jos~ en Joan deelden samen de 6e en 7e plaats door beiden 
te springen 

Discuswerpen 
Härj an wierp de ronde schijf naar 
en '~1erd 4e, terwijl Anja de 6e en 7e plaats deelde met 

Verspringen 
Gebke werd derde op dit· nummer eri had een 'goede score 
Janet kon nu niet over de 5 meter komen en werd 6/7 met 

Estafette 
De reserveploeg 4 x 100 meter met: Janet-Alice-Petrie en 
Patricia 1:<wam met een volle sec. voorsprong binnen in 
Een zeer spannende race was het tussen ADA en Atmodes, die 
het voordeel van ADA werd beslist, echter in dezelfde tijd 

'-~· 

in 

15,3 s. 716 

17'] s. 546 

34,53 m 
24,32 m 

13,5 s. 
13,1 s. 

13 ,2 s. 
13,8 s. 

2.47,- s. 
2.38,- s. 

2.28.9 s. 
2.31.7 s. 

10,45 m 

7,48 m 

1 ?55 m 
1,55 m 

3 t, 10. m 
29,74m 

5' 19 m 
4,74 m 

53,9 s. 

49,6 s. 

677 
491 

585 
655 

637 
536 

504 
589 

684 
654 

620 

406 

781 
781 

567 
539 

722 
613 

1262 

1168 

1240 

1 ] 7 3 

1093 

1338 

1026 

1562 

1106 

1335 

1573 
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De totaaluitslag was: 

1. ADA 15. 135 
2. Sparta 13.879 
3. Atniodes · . 13.876 
4. 01 '48 ·. 12.532 
5 . G.A.C. 1î. 502 
2. Sagitta 11.261 

Op 17 september zal de finale op Qokmeer ·plaatsvinden, wij hopen op eèn grote schare 
supporters te mogen rekenen, zodat de ploeg ext ra geinspereerd zal worden. 

Ria Ineke . 
' · : · 

..:. .... 

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE . ATTENTIE 
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3e Competitiewedstrijd dames, 10 september 1972 - Breda. 

Daar gingen we dan in ~en transitbus naar Breda . Hulde aan Truus, Dina, Liedy, Marina 
Anja, Roely, Joan, Hargreet en Hanneke, wel negental er voorgezorgd heeft, dat wij onze 
finaleplaats in het clubkampioenschap van Nederland konden behouden, door op voor hen 
geheel vreemde nummers uit te komen , om toch maar alle nummers te bezetten. 
Niet opkomen, na afschrijving van alle zgn. ngroten11 , met oÎ zonder geldige reden zou 
ons een boete van 4000. punten kost~n hetgeen de laatste plaats ~ou betekenen, met als 
gevolg automatische degradatie naar de lste klasse. . . 
Het weer was erg har, Pluvius stortte zij gulle gavcns over de baan' uit, hetgeen e·é~. 
zuigend en glijdend effect veroorzaakte en de prestaties nie.t :ten goede kwamen. Maar 
wat hadden we een bof dat we toestemming kregen onze bus de baan op te rijden en zo
doende een schuilhok te hebben, voor de harde buien. Iedereen keek met jaloerse blik
ken naar ons "droge11 en vrolijke busje waar wij terwijl wij daar schuilden de grootste 
lol hadden. 

Uitslagen; 

100 meter horden: 
Joan Keyser 
Anja Smits 

Discuswerpen: 
Liedy v.d. Eem 
Truus van Voorst 

400 meter 
Roely Wijnoogst 
Joan Keyser 

Spe'èrwerpen: 
Liedy v.d. Eem 
Truus van Voorst 

Kogelstoten: 
Hanneke v . d. Haterd 
Margreet va.n Noorden 

i 

4 y~ 100 meter reserve 

15,5 
16' - . 

23,70 m 
27,44 m 

64,3 
64,6 

l9,14m 
20, 12 m 

5,50 m 
6,33 m 

100 me ter: 
. _Wil van Heiningen 

Dina Kamphuis 

Verspringen : 
Dina Kamphuis 
Marina Hulder 

Hoogspringen: 
Marina Muller 
Anja Smits 

200 meter: 
Roely Wijnoogst 
Wil van Heiningen 

800 meter: 
Hanneke v.d. Haterd 
Margreet v. Noorden 

4 x 100 meter 

FINALE MEIS.TES A/B OM HET KAHPTOF.NSC'.HAP VAN NEDERLAND 
Amsterdam - 17 september 1972. 

rJ.flc-ltLjg nie11w dnbrecord Patricia de Cleir op de 800 meter. 

5 ,05 m 
1, 96 m 

l ,40 m 
1,55 m 

28,6 
28,9 

3.00,-
2,47 .1 

52,5 sec. 

Aangezien de gedetailleerde uitslagen m1J ontbreken kan ik geen verslag maken van 
deze f inale. Wel weten wij dat we derde zijn geworden achter ADA en Sparta. Onze 
ploeg had qua prestaties hogere ogen kunnen gooien, maar maakte over het algemeen 
een matte ongeinspireerde indruk. Nu werkte het weer ook niet mee. Het was koud en 
regenachtig, hetgeen de sfeer ongunstig be'.'imtloedde. 
De prestatie van de dag was de 800 meter van Patricia die haar eigen jeugdclubrecord 
van 2.23,9 sec. vermorzelde en het na een tactvol gelopen race verbeterde tot 2.20.3 
se. en daermee de snelste dagtijd maakte. 
Geweldig Patricia, onze felicitaties. 
De 12,6 sec. op de 100 m en de 15,2 sec. op de 100 meter horden van Joan zijn ook het 
vennelden waard. Ook het persoonlijk record van Honiqu'a" van 2,32,8 sec. op de 800 meter 
mag gezien worden 
De verdere uitslagen komen in het volgende clubblad. 

Ria Ineke-de Vos. 
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Simon c armiggelt 



Nieuwe leden: 

Paula Breuer 
Margot de Ruiter 
Maud ·van Leeuwen 
Hennie Hartog 

- 14 -

18- 1-1960 
17- 7-1957 B-meisje 
2- 4-1960 
13- 6-1952 , ., .. _ 

Wij wensen deze meisjes, en natuurlijk ook de nieuwe meisjes die elders in 
het clubblad staan ' vermeld, vele prettige jaren bij Atmodes. 

.-.: ··". 

-.-

OLYJ'JJPISCHE SPETTER 

Na de ma~athè?n kwäm er nog eentje binnen, die, 
met zijn 42 kin- achter de rug, rechtdoor liep 
naar- de hoogspringbak en ook nog even meer dan 
twee meter hoog sprong. 
"Gewelcl.ig" riep de scheidsrechter bij de finish..,,. 
lijn. 
"Ach, he~ zou wat" zei een tweede, "na zo'n aan
loop!" 

-.-

Er wordt gefluisterd : i 

Dat •••••• Q Gijs zijn bruid voert, naar een hotelltje 
- vlak bij de sintelbaan van Ookmeer . 

-.-
D:;5 PENNINGI\'iZESTER3SS:!: M:!]LDT: 

~: ," 

~ ; . 

De contributie is als 

Pupilien 1961/1962 

volgt~ 
1, ' 

fl. 12,-- per kwartaal 

bondscontributie: 

fl 0 6,--
Junioren 1960 tot 18de jaar fl. 18, -- Il Il 

Senioren v/a 18de jaar fl. 24,-- Il Il 
îl. 9' 50 
fl. 14j 50 

Wij verzoeken U bel'êefd Uw contributi e tijdig over te maken op postgironummer 
207689 t.n.v. de Pènningmeesteresse van "Atmodes" te Haarlem. 
Een en ander werkt kosten- en arbeidsbesparend. Bij voo.rbaat dank voor Uw mede-
werking. · 

-.-

' ) 
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PUPILLEN 

Het zomerseizoen zit er weer op. Hadden wij verwacht het atletiek
seizoen 1972 waardig te besluiten met een wedstrijd in Amsterdam, 
helaas, de Olympische Spelen waren er de oorzaak van dat deze wed
strijden op zaterdagavond werden gehouden i.p.v. 's middags en dit 
leek o~s een beetje al te dol. 
Haar ondanks deze pech kwam het toch nog tot een mooie afsluiting. 
Op 22 september n.l. werd voor het eerst een openbare training ge
houden . 
. l\llc oud2rs konden kennis komen maken met de favoriete sport van 
hun dochters. De opkomst was ' ondanks het wat ongunstige tijdstip 
overweldigend, een volle tribune maar liefst. 
Juliie hebben allemaal je beste beentje voorgezet, met als resul
taat een geslàagde demonstratie hoog- en verspringen, kogelstoten 
en balwerpen en na de pauze û·aarin door mevrouw Van de Linden en 
mevrouw Van de Ree koffie en limonade met koek werd rondgedeeld 
(nogmaals onze dank voor de voortreffelijke bediening, een esta
fettewedstrijd en een 800 meter. Vooral op dit laatste nummer wer
den grootse prestaties geleverd.' Honica was de trotse winnares. 

Het grootste deel van onze ploeg zal het komende seizoen definitief 
overgaan naar de ploeg van Lolke, de D-ploeg. Hededelingen over 
veranderde trainingstijden krijgen jullie via het clubblad, of 
op de =~n~ortrainingsuren . 

Al diegenen tl:i.o T''"'l:'-!o',l'"" r.iens ik. en met mij ook Marian, veel succes 
in de toekomst. Waren jullie bij de pupillen Väctl' VVULcurn, nu jo 

bij de "grotere 11 komt zul je misschien wel achteraan komen. Laat 
je daardoor echter niet afschrikken, blijf regelmatig trainen en het 
s11cces zal zeker niet uitblijven. 

Wieneke mocht voor een jaar de "Atmodes"-mascotte pop mee naar huis 
ucmcn, Als blijk van waardering voor haar sport ieve gedrag tegenover 
haar ploeggenoten 0n het regelmatig komen op de 'training. 
Proficiat, Wieneke. · · 

Joke Hollander heeft een ongelukkige duikeling gemaakt in het zwem
bad met als gevolg een gebroken arm. 
Namens all e pupillen van harte beterschap. 

Connie kon door een kleine operatie aan haar kaak niet starten in 
de estafe t tewedstrijd. Ook haar wensen wij van harte beterschap. 

Tot slot heet ik alle nieuwe pupillen, en dat zijn er nogal wat, 
van harte welkom in onze ploeg en ik hoop dat jullie een leuke 
atletiektoekomst tegemoet gaan. 
Het enige afscheid dat ik te vermelden heb is dat van Cuny. Wegens 
werkzaamheden zal zij vrijdags niet meer op de trainingen kunnen 
komen. 
Vanaf dez8 plaats hartelijk dank voor je assistentie. 

Bal tien. 
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Uitspraak van Gerard: 

"De meisjes trainen niet meer zo hard" ze nemen nu geen suiker meer, 
voor hun lijn11 • 

. , ' 
• ! •• 

Er wordt gefluistêrd: 

Dat. ..•• Bal tien' en Anja net zijn àls Haal'lemmerol-ie 
11 Ü~era1 goed voor 11 • . . 

Dat ..... Ria voor elke persoonlijke prestatie tijdens de finale club
ke.mpioenschappen dames, : repen· heeft uitgedeeld 

Dat . .... ZlJ (gelukkig) hing voor 8 .stuks:. 

Dat ..... wij op de vijfde plaats geëindig.d zijn, met 15.656 punten 

Dat ..... ADA eerste werd, gevolgd door Sagitta 

Dat .. . .• verslag ert gedètailleerde uitslagen in het volgend club
blad ward~n opgenomen. 

ATTENT! E 

DE \11NTERTRA1N1 NG START OP ZONDAG 1 OKTOBER . 
ALLEEN DE D-MEISJES EM DE PUPILLEN $'1961) BEGl~JNEN 8 OKTOBER EN DE HEDSTRIJDPLOEG 
HEEFT 14 DAGEN RUST EN STARTEN DUS OP 15 OKTOBER. 

Het Bestuur. 
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Van de Voorzitster 

1972 is bijna weer ten einde .• Het is de gewoonte eel: te
rugblik te werpen op het afgelopen seizoen; maar ao.:::i.ge
zien alle acti vi tei ten steeds in ons clubblad zJ_ Jn o:pc;e~ 

nomen, wijk ik van deze gewoonte af en hou ik mij bi~ 
algemene zaken. Onze ploegen hebben zich goed geweerd iü 
de finales van de competities. Zij bereikten evenals ver- · 
schillend~ Atmodinnen diverse ereplaatsen, waarvoor v&n-
af deze _plaats van harte proficiat. · 
Vroeger begonnen we in januari-met frisse moed ons voor 
te bereiden op het nieuwe zomerseizoen. Toen de indoor~ 
atletiek - eerst nog schuchter - zijn intrede deed 7 :nr-'-
men wij dit zo maar 'n beetje mee. Nu echter is indoor
atletiek niet meer weg te denken en moeten wij ons ook 
d,aarop volledig instellen willenrwij ten volle .meedracüen. 
Dit betekent intensievere training voor de atletes en ee:'.1. 
grotere aanslag op de kas. 
Ook onze 30-plus ploegen draaien fijn en nu ik zelf a1 
enige malen met de dames heb meegedraa:fd, zie je hoc rc·
langrijk zo'n training is • .Je ziet hoe deze dames, waa:r
onder toch echt vele ouderen, door regelmatige . t;r_9j,niri.'? '. 
een conditie hebben opgebouwd waaraan vele jongereatle.,..· 
tes niet kunnen tippen. 
En naar ik hoo;l'.' is het bij de heren niet anders. 
Voor ik sluit wil ik namens het gehele bestuur leden e~ 
donateurs, 30..:..plussers en trainers en allen die 11 AtillOd8s 1; 

een warm hart toedragen prettige feestdagen toewensen 
en voor 1973 niets dan goeds, zowel in de sport- als in 
de privésector. 

Namens het Bestuur .. . • 
" 

M.A. Ineke-de Vos. 
0 0 0 
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Bestuurssamenstelling 

Voorzitster: Mevr. M.A. _Ineke-de Vos, Leendert Meeszstraat 90, Haarlem. 
Penningmeesteresse: Ans Krl.lijver, Burgwal 66, Haarlem. 
Wedstrijdsecretaresse:Mevr. G.J. van Voorst-van Egmond, Slauerhoffstraat 5", Haarlem 
Çommissaresse: Liedy ya;n der Eem,, Paul Kruge_rstraat 49 rd, Haarlem, 
Commissaresse: Bal ti_ert van de Ree, Or~on\iteg 123;, Haarlem. 
Secretaresse$· Ineke Yfällekers, i<:ampervest 29, Haarleln. 
Commissaris: Heer 8. de Koning, William Boothstraat, Haarlem. 

-::*:--
DE P3NNINGNiEESTERE.SSE _· ·. MELDT~ 

De contributie is als volgt: 
Pupillen 1963/1964 etc. 
junioren 1962 tot 18e jaar 
senioren vanaf 18e jaar 

fl. 1 2 ,- per ~~rtaal 
fl. 18 ,---- - Il ' lt 

fl. 24,-- Il Il 

inschrijfgeld 
fl. 6,-
fl. 10,-
fl. 15,--

Wij verzoeken U bleefd Uw contributie inhet begin van het k:Wartaal of de maand 
over te maken op postgironummer 207689 t.n.v. Penn.-"Atmodes" te Haarlem. 
Een en ander werkt kosten- en arbeidsbesparend • . :Sij vöorbaat dank voor Uw mede-
werking. · .. · -

Ans Kruijver 

Het beêindigen i:ran het lidmaatschap: 
Een en ander dient schriftelijk te geschieden met een opzegtermijn van een maand 
bij onze secretaresse~ 
Leden, die in de loop van het jaar bedanken, zijn de bondscontributie van de 
K.N.A.U. verschuldigd. 

TRAININGEN 

Woensdagavond, Huetschool, Staten Bolwerk, 
7 - 8 uur: Nieuwelingen v/a 1957 
8 - 9 uur: Wedstrijdploeg 

o.l.v. Hans Vlottes 
o.l.v. Gerard Kamp 

Vrijdagavond, St. 
5 
6 -

Antoniusschool, Zijlvest 
6 uur: Pupillen t/m 1961 
7 uur: D-meisjes 1960 

(naast de Sierkan), 
o.l.v. Hans Vlottes 

Il 

7 - 8 uur: C-meisjes 1958-1959 Il 
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NIEUWE LEDEN 
1973 

Liesbeth v. Bakel 5-11-62 D D 
The re se v. Bakel 61 D D 
Paula Breuer 18+ 1-60 . c c 
Sylvia Duivenvoorde 7-8 -63 pupil pupil 
Jacqueline v. Eeden 16-10-58 c B 
Liesbeth v. Els as 2- 5-60 D c 
Marit Guldemond 18- 2-64 pupil pupil 
Simone v.d" Holst 11- 2--55 A A 
Cobie Kossen 28- 3-59 c c 
Maria Kubbinga 28-11-57 B B 
Maud v. · Leeuwen 12- 4-60 D c 
Margot de Ruyter 17- 7-57 B B 

Wij heten jullie nu nog eens in dit clubblad hartalijk 
welkom en hopen dat jullie al een beetje ingeburgerd 
zi jn1 hoewel wij daaraan niet behoeven te tv1i jfelen. 
Verder hopen wij dat je vele jaren trouw lid van "AT-
MODES" zult blijven. _ _ _ , 

tr~f ~·t>~7~-;-~ff"-r-;)•"'.;7"ll/.~'>r;;-·c~'JÇ/;.1"1'!!,/t!;;_~iy'."";,,;;ç~~~~i:;Ïf,,~~1"'i:\"'[-~k~l'f''i1;;r[!i\!l-'f~Tfef'{~"b"~I!i!l'";"'0fni"7lf~Y~;;~-;\'!~~C'\!d~f~~:~\i;f!ilti%;~~.~ 
~~::,'HOUDT DEZE DATilll1 VRIJ o •••• HOlIDT DEZE DATUM VRIJ •• ~ •• HOlIDT DEZE DATUM VRIJ ••••• HOlIDT"l::, 
~~ · ~ 

".~. :1 , 
-'11 Algemene Jaarlijkse Ledenvergadering q ·~ 
~ ~ 
~ ~ 
~.\1 Woendagavond 31 januari 197 3 - Kantine Sintel baan Pim lVlulier Sport:;iark f 

''~;," 20. 30 uur (Training 19. 00 - 20. 00 u::J_r vino_ t P"I 
~1~,~11 gewoon doorgang? 20.~Q - 21 .00 ;;i'1' 
~ ~ ,J,\;:;, _ _ uur verve.l t. ~ P, 

',~~~t~~~"1~ii.Tififi\j~/'~0=,;;.<iiif~1-o<.~"~~~""'1~~L.io;°~1i_;_,."'~.J~J!"~~h~~>'t~-'C~".~"~-tl'~'1if~~,~"t'.~'!V~l"1J~~~;;;;~"Î~,-u)._~~·,i~!.-"~~\lf.~1~~~1 

VOOR U GELEZEN •.••••.••• " 
Reizen is leerzaam, U leert ervan hoe snel het 

geld uit Uw zak vliegt. 

KLASSE INDELING 

"Ri ~ <1A senioren wordt men ingedeeld naar geleverde prestaties op officiële wedstrij
den. Nieuwelingen-· of b.v. A-meisjes die nog nooit hebben meegedaan bij de senioren 
beginnen in de D-klasse en kunnen dan promoveren naar een hogere klasse. Dit gaat 
per onderdeel. :~en sprintster kan b.v. A-klasser zijn op de sprintnummers, maar op 
de lange afstand en werpnummers b.v. C- en D-klasser. In het volgende clubblad zal 
de klasse-indeling weer worden opgenomen. 
Bij de junioreng&at de klasse-indeling naar leeftijd. Voor 1973 is de indeling 
als volgtg · 
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wa isjes 
';1eis jes 
meisjes 
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geboren 
geboren 
geboren 
geboren 
geboren 
geboren 
geboren 

jaar 
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0/1 
2/3 ~ 
4/5 ) 

Atn~d~Ebroek jA (alleen grote maten 

4 -

1955 
1957 
1959 
1961 
1963 
1964 

1956 
1958 
1960 
1962 

jonger 

fl. 9i50 
fl. 10,50 

fl. 11 i 50 

fl. 14i 95 

fl. 5i--

f~oy ,;~j_ jl':: "ijn cie moe ili j,kheden mobot, de broekjes nu opgelost. Na een bestelling 
v :',n 1 CO s :·u:::s aa~1. cle firma Le Cocq Sportief bvam eindelijk ne, maanden de levering •••• 
ecbt <:; :r :in e on geheel aDdere k leur groen als onze clubkleuren zijn. 
~'} ,'l, ';P r.. -~ "'or;~;:-::n is :ne::'.1 e:r in ge slaagd ( de fabrü;k ve,n onze vorige broekjes was afge
b:c 211.~ on Liet mE::er opg ebouwd) een fabriek te vinèen die zeer vlotte helancabroekjes 
ü · c; ':"c 0:;_1 n i et te lange termijn en in .een fijne kleur groen. Nog even geduld dus. 
P~ ~~i js zal ca. fl. 9 9 50 ~ fl. 10 9-- bed ragen . 

-~ 
Vfij a t·';'3rnler{:m jullie er nogmaals op dat ms t :i.ngang van 1973 de nieuwe Atmodes-wed
st:ci ~dsL i:c-t G verplicht zijn. Een wit shirt mGt embleem is dan op wedstrijden niet 
r:e c:;-- -co r:: e;os-Cac:,11. " 
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PERSONALIA 

Een. zeer charmante bruid was Jos Moo;)en ·die op vrijdag 10 november aan Teun de Boer 
eeuwige trouw beloofde. Jos, die we alleen maar kennen in een lange broek, en die 
we nu verwachtten in een mooi tuniekpak, verscheen in een beeldige lange gebloemde 
creatie en een grote hoed van dezelfde stof (sorry Teun, aan de bf,uidwordt nu een
maal de meeste aandacht besteed en het moet voor de leden die haar niet gezien heb-
ben even beschreven worden). . 
Het echtpaar de Boer zijn enorme bofferds want in ]en Helde~ hebben zij een flat 

. r . · \r · 

toegewezen gekregen. 
Het adres is: Schout en Schepenenstraat 128 te ]en Helder. Lui, heel veel geiuk. 
voor de toekomst. 

Er is nog een stel bofferds. De heèr en mevrouw Schellinkhout, betê:r . bekend als 
Dina en Gijs, hebben ook een eigen "home" en wel in de Jansstraat Haarlem. 

Gefeliciteerd hoor! 

VOOR U GEL~ZEN ••••••••• 
Flirten is repeteren met een invaller(ster) 
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Vf.IE OH \,-.7IE?????? 

Een van onze leden heeft een Inphraphillamp 
te leen gekregen van 11AT1\/IODES 11 ter genezing 
van een blessure. De aantekening hiervan is 
in Oitserede geraakt. Wie heeft deze lamp 
nog thuis staan. 

Liedy van der EE::!'m' heeft voor een clubwedstrijd 
haar showshirt aaneen clubgenote uitgeleend 
en nooit terug oritvangen. Wil degene die dit 
was het aan de eigenaresse teruggeven. 

OLIEBOLLEN LOOP 

Op zaterdag 30 deqember zullen wij in het Middenduin een 
van ong. 1.500 met~~ organiseren voor leden gelijktijdig 
Voor de C/D-jeugd is de afstand ongeveer 750 meter. 

onderlinge Oliebollenloop 
reet onze trimmers(sters). 

Er wordt in verschillende 'groepen gelopen en ik verwacht dan ook een massa deelne-
mers want na~uurlijk doet iedereen mee! 
Wel gaarne van te vor~n opgeven aan Ria 
Aanvang ca. 9o30 uur trimmers(sters) 

10.15 uur Atmodesmeisjes 

Ineke. ~~il-~~~~~~~1 
~ ~ ~lifJfH~~~ 
~ -~'C>b 0 
~ -~----

Trimmers/sters verwachten wij ong. 9.15 
deelneemsters ong. 10.00 uur 

uur boven bij de kleine ronde en de 

•tilt111 •• · ' ' '"'"' '' ' ' '" ' ' ''' 1 ' ' ' ''' ' '' ' ' ' ' '' ''" '' '' '" ' ''' ' ' ' ' ' '' ''~ · 

~ SUCCES!.~ - -
ÎÎ !;11"ll<t1"!llllll"l1hlt+1llllh111 H 1hlllllllUl1111\1"1.'>11.i 

VOOR u GELEZEN.ooo••··· · ··· 
Een trainer is iemand die zijn brood 
verdient, in het zweet van iemand 
ander's aanschijn. 

OOK VOOR U GELEZEN ••••••••• 
Er zijn mensen die niets te zeggen hebben. 
De prettigsten zijn zij die daarbij hun 
mond houden ••••••• 

NOG I~TS VOOR U GELEZEN ••••••• 
Op een onknappe vrouw kun je wel verliefd worden, 
maar nie t op het eerste gezicht •••••• 

overige 



- 7 -

FINALS CLUBKAIVJPIOENSCRAPPEN 1972 MEISJES A/B - AMSTERDAM 17 SEPT~IVIBER 

In het vorige clubblad had ik, omdat de gedetailleerde uitslagen mij ontbraken alleen 
enige hoogtepunten genoemd en ben ik deze uite!- nog schuldig. Wij bereikten de derde 
plaats, achter ADA en Sparta yn deze prestatie lag eigenlijk onder ons kunnen, want 'n 
tweede plaats behoorde zeker tot de mogelijkheden. Helaas was het niet zo omdat ver
schillende meisjes onder hun persoonlijke prestaties bleven. Maar een derde plaats 
van N eder,land .in-;,,de hoog~;:te · j~p.ioren · k~&S.SEt;' :;i;I:; ~~och Z.\3k.er. :e .. en::)·fe.1i . .%~.,t<i..t.~e., yvaarA. 
100 m horden A/B . · '.f-B5<~~ter B. . ·- ' ' "' -. . , 

1. Joan 15.3 716 4/9 Pia 13.3 619 
12. José 19.5 371 Janet 13-3 619 

100 meter A 800 meter A. 
2/5 Joan 12.6 747 5. Monique 2 -32. 7 643 

9 Gebke 13.4 602 9· Margreet 2.40.6 563 

800 meter B Verspringen 
1. Patricia 2.20.2 786 N.;C.R. 5. Gebke 4.90 652 
5. Truus 2.29.2 681 8. Janet 4.59 576 

Hoogsprins:en 
1/3 Annemieke 1. 70 935 

Speerwerpen 
2. Anja 37,32 724 

10 José 1. 45 670 12. Petrie 22.18 447 

Discuswerpen Kogelstoten 
3. Annemieke 33.38 612 5. Anja 9.80 576 
8. Marian 30,68 558 6. Cuny 9.72 570 

4 x 100 meter 
1e ploeg 4de 50.8 1457 reserveploeg 3e 53.2 

1. ADA Amsterdam 
2. Sparta Den Haag 
3. Atmodes · Haarlem 
4. Sprint Breda 
5. DHympia Den Haag 
6. Sagitta Amsterdam 

FINALS CLUBKAMPIOENSCHAP· VAN NEDERLAND :~MSTER.DA~ 24 SEPTEIVIB~R :1972. 

Een vierde plaats voor een vechtlustige ploég/ vele persoonlijke records, getuigE;l 
de repen die ondergetekende kwijt was. Ja, het ging leuk en als Gebke en Marian er 
geweest waren, dan -hadden we wel ca • 400 punten meer gehad, doch de derde plaats 
niet kunnen pakken want daar was het verschil te groot voor. Annemieke bewijst uit 
het goede atletiekhout gesneden te zijn, want ondanks slechte kritieken na een te
rugval, bleef ze stug doorgaan en kwam nu toch weer tot 1,75 m. Miep van Beek kreeg 
dezelfde tijd toegewezen als Mieke Sterk op de 100 meter horden, hetgeen een blamage 
was. Het verschil was zeker 0,2 sec. (opgenomen door juryleden en supporters) 
Ans Kruijver had het zwaar tussen het sprintgewold van de 1ste serie, liet zich 
echter niet intimideren en bleef goed doorgaan. Baltien over de 10 meter met de 
kogel. Prachtig! Monique ging weer sneller op de 800 meter. Tr.ouwe training wordt 
beloond!!! 
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Uitslagen: 

100 meter horden 100 meter 
1/2 Mieke Sterk 13.9 879 11 • Wil Heiningen 

7 Joan Keijser 15. 3 716 12. Ans Kruijver 

200 meter 400 meter 
3. Mieke Sterk 24.5 891 8/9 Joan Keijser 

1 2. Wil v. Heiningen 27.9 619 11 Roelie Wijnoogst 

800 meter Hoo~springen 

9 Roelie Wijnoogst 2.28.4 690 1/2 Annemiek Bouma 
10/11 Monique v.&.Holst 2.30.9 662 5 Anja Smits 

Verspringen 
10. Baltien v.d.Ree 4.91 

4.42 11. Ans Kruijver 

Speerwerpen 
1" Jos Moojen 
3. Anja Smits . 

4 x 100 meter 
1e ploeg 

Einduitslag 
1. ADA 
2. Sagitta 
3. Sparta 
4. Atmodes 
5. De Spartaan 
6. PAC 

2e 

41 .18 
38,46 

49.2 

Amsterdam 
Amsterdam 
Rotterdam 
Haarlem 
Lisse 
Rotterdam 

655 
533 

784! ! 
742 ! ! 

1613 

Discuswerpen 
5· Jos Moojen 

12. Truus v. Voorst 

Ko~elstotem 
9. Annemiek Bouma 

12. Baltien v.d. Ree, 

reserveploeg Se 

17. 577 punten 
16.993 Il 

16.743 11 

15.756 Il 

15.756 Il 

15.224 11 

13.- 673 
13.9 520 

1.01.- 746 
1 • 02. 1 714 

1. 75 983 
1.65 885 

39.64 728 
28.44 51:2 

10.46 620 
10.02 591 

53.6 

Er wordt gefluisterd: g 
Dat •••••• Roly, trainer van de zondagmoren nieuwelingenploeg, 16 december voor 

een maand naar huis gaat, naar het heerlijke warme Aruba 
Dat •••••. zijn broer Kiki nu al steed meeloopt om de training straks over te 

nemen 
Dat •••••• wij graag eens kopie zouden willen ontvangen van de leden zelf 
Dat •••••• wij heus wel meisjes in onze gelederen hebben met een litterataire 

aanleg 
Dat •••••• Annemieke, Joan, Yvonne, Cuny en Marian voor de districtstraining 

zijn aangewezen. 
Dat •••.•• zij eens per 14 dagen o.l.v. Ben Goossens trainen op het c.r.o.s. op 

hun beste nummer. 
Dat •.•••• wij hun veel succes wensen. 
Dat •.•••• wij bij het ter perse gaan van dit blad, hoorden, dat Anne t Ottolini 

bij het apekooien op school, zeer ongelukkig neerkwam en haar kuitbeen 
heeft gebroken 

Dat •••••• ziJ nu in het gips zit 
Dat •••••• wij haar het allerbeste toewensen en hopen dat zijn shel weer op "de been" 

zal zijn. 
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, 30-PLUS~ 
We draaien nu alweer ruim twee maanden op hetMiddenduin en wij hopen dat U buiten 
de goede conditie die U kweekt, ook veel plezier hebt in het gezamenlijk trainen, 
Niet iedereen die meeloopt heeft zich echter op-gegeven. Wilt U dit alsnog doen, 
zodat onze administratie volledig is, 
Er ~is nog een aantal trimmers/s~ers die .de trainingskosten nog niet hebben vol
daan. Zo~ U het verschuldigde bedrag ad fl. 32,50 per omgaande willen overmaken 
op: de Raiffeisenbank, Haarlem, Postgiro 11109 t.g.v. Atmodes 30-plus Haarlem 
no. 3244.05.901. U bespaart zichzelf een aari:rr.ianü1g en ons .werk •. :Bij voorbaat dank. 

Keuring 
U weet toch dat U via "Atmodes" gekeurd kan worden bij het Haarlems Bureau voor 
Medische Sportkeuring. De kosten hiervan bedragen fl. 7,--. 
Denk niet, oh ik ben gezond , voor mij is dat niet nodig, een medische controle 
eens per jaar is erg belangrijk en het is toch een geruststelling te we~en dat 
deze pittige trimtraining niet nadelig voor u is. 

Parkeren men 
Van het c.r.o.s. ontv:.ngen wij klachten dat steeds dive.rse auto's zeer slecht 
parkeert zodat grote auto's zeer moeilijk het c.r.o.s.-gebouw kunnen bereiken. 
Men heeft ons te kennen gegeven dat men bij foutief parkeren niet zal nalaten de 
politie in te schakelen en er dan boetes zullen volgen. 
Mensen laat dit niet nodig zijn. Kom bijtijds zodat U rustig een plaatsje kunt 
vinden en houdt de inritten naar het c.r.o.s. en Middenduin vrij. Dank U! ! ! 

A.T TE N T I E 
De ervaring heeft ons geleerd dat de trainingen tussen de feestdagen door de 
"drukke huismoeders" minder bezocht wordt. We houden daarom op 27 december 
slechts één training en wel om 9 uur, hetzelfde geldt voor vrijdag 29 december, 
alleen één training 's morgens om 9.30 uur (dus niet 's middags). 
U kunt Uw kinderen meenemen, echter niet jonger dan 4 jaar, en wij zullen zcrgen 
dat zij fijn worden opgevangen. iJ*~:m~liil.iii§i~'HHmi~iXllI~X~mXll~Gii~?E ~;n~~M~iHi~ 

jfü!!j_;~Jó..'{ 'f j1f~~}!i'!li1ij.ff~ XléX'lli~'lfifi'X'JWrb~'iiliiHXJm!i:JeXH16.'ld.1enmléDEx: 
Bosloop - dames en heren · · :lüJEx~. . 
Op zaterdag 30 decembe.r zullen wij een onderlinge Oliebollenloop houden. Het par
cours is het bekende kleine rondje en zal 2x dienen te worden afgelegd. De totale 
afstand bedraagt ongeveer 1.500 meter. 
Zij die al eerder hebben meegedaan schromen nu natuurlijk ook niet om mee te doen. 
De nieuwelingen onder ·onze trimmers/sters moedig ik hierbij aan deel te nemen. 
Het is geen echte wedstrijd maar een onderlinge prestatieloop. Wij nemen de tijd 
op en die kunt U aan het eind van het seizoen als we weer een bosloop houden - over 
hetzelfde parcours - vergelijken met de tijd die U nu maakt en zien of U vooruit 
r,egaan bent. 
We lopen in leeftijdsgroepen, bent U bijv. 48 dan loopt U niet met een "jonkie" 
van 32. 
Aun het einde van het seizoen werd mij door verschillende dames gevraagd of ook 
zij niet mee konden doen en aan dit verzoek geef ik gaarne gehoor. 
Voor deelname kunt U zich opgeven aan ondergetekende. 
Mogen wij U om 9.15 u. boven bij de kleine ronde verwachten? 

M.A. Ineke-de Vos. 
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Instuifwedstrijd Amsterdam, 30 juli, nagekomen uitslagen. 

Marian v.d. Linden, meisjes B: 100 met.er in 

Baltien v.d. Ree, dames: 
verspringen 

100 meter in 
verspringen 

~~ 
Instuifwedstrijd, Heiloo, 13 augustus. 

14, 5 
4, 10 
13,8 
4,88 

Baltien v.d. Ree, 200 meter: D.C. 
verspringen D.C. 

28,5 sec. 
5,01 meter. 

meisjes B: 

sec. 
meter 
sec. 
meter 

Cuny van Leeuwen 
Marian v.d. Linden 

kogelstoten: 
kogelstoten: 
hoogspringen: 

11,06 meter (eerste) 
9,53 meter (derde) 
1, 35 meter 
-~ 

T.v. S.-v.E. 

ToV ... o ·~.-V. ~o 

Instuifwedstrijden Amsterdam op 30 augustus 1972, waaraan enkele van onze 
atleten deelname, te waten$ 

Dames, 200 meter C: Baltien v.d. Ree in een tijd van 27,8 sec. 
kogelstoten D: Baltien v.d.Ree 9,74 meter 

Meisjes 13, kogelstot:en Cuny van Leeuwen met 11,64 meter (eerste plaats) 
kogelstoten Marian v.d.Liriden 10,08 meter 

Meisjes A, kogelstoten Anja Smits werd eerste met een stoot van 10,7m meteren bij 
verspringen bij de Dames B kwam Anja tot een sprong van 5,09 nieter. 

Truus. 

24-9-1972 ELZENHAGEN AivIST3RDAM-NOORD 

Kogelstoten meisjes 13: c. v. Leeuwen 10,64 m •. 
M. v.d. Lind.en 9,73 m. 
c. v. :Bakel 7' 61 m. 

Discuswerpen meisjes B: c. v. Leeuwen 26,98 mA 
M. v.d. Linden 25,20 m. 
c. v. Bakel 22,62 m. 
P. de Cleir 19 .00 m. 

800 meter meisjes 13: P. de Cleir 2.28.4 s. 
TRUUS 

NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN 5-KAMP 

Anja nog steeds in de lift - 2 club- en zes persoonli jke r ecords. 
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De horden gingen desondanks in 15,8 sec. een 
het kogelstoten, hetgeen een evenaring van 
het clubrecord opleverde, n.l. 10,73 m. 
Vervdl~eiis hoogspringen, dat niet zo best 
ging, h.l. 1,63 mis weliswaar een.rede
lijke prestatie, maar wanneer de cqncuren
tie èr 1,75 m. tegenover stelt, valt het 
gewoon in het niet. Het verspringen en de 
200 m. gingen weer redelijk gaè·a,, resp. 
5,33 men 26,6 sec. In b,et totaalklasse
ment legde Anja beslag op de derde plaats 
achter Ria Ahlers en Sylvia Barlag, met 
een totaal van 3638 punten, wat een nieuw 

''clubrecord was, een zeer goede pres0tatie 
gezien de sterke deelname. 

() 

Op 7 oktober was het weer fantastisch, er 
was geen wind en er scheen een heerlijk 
z:onnetje. Hierdoor kwamen e:r vaak zeër 
goede prestaties uit de bus··; en bijna alle 
deelnemers verbeterden wel enkele per
soonlijke J'.'ecords. De eerste twee nummers 
gingen voor .Anja niet zo best, resp~ 15,5 
sec. over de horden en 10.09 m met de 
kogel. Hoe later op de dag, hoe beter de 
prestaties zou later blijken, want nadat 
het hoogspringen een overwinning had op
geleverd met 1 ,65 m (een evenaring van het 
persoonlijk record) ging ook het versprin
gen eindelijk weer eens zoals het vorig 
j~a:r ging, h.l. 5,55 m. (N.P.R.) Een 
sprong van 5,68 m was helaas rret ongeldig. 

Tenslotte bracht ook het laatste nummer een persoonlijk record op,, n.1. de 200 m. 
die ditmaal in 26,1 sec. ging. Het totaalklassement bracht een verrassende uitslag 
met zich mee, Anja eindigde n.l. op de tweede plaats achter Ella Hoogendoorn van 
P. A.C. Rotterdam, met 3734 punten wederom een nieuw clubrecord. Deze twee weekends 
waren dus inderdaad erg succesvol 'met een opbrengst van 6 pers.ree. He~aas : moëát 
doordat An }a '. aan de 5-kamp wilde deelnemen, de meisjes..:. estafetteploeg worden terug

.get:rn)kke'n van de Ned. Kampioenschappen, die tegelijkertijd werden gehouden, hetgeen 
ons vrijwel zeker medailles scheeldè •. Hopelijk vallen deze twee wedstrijden volgend 
jaar niet op dezelfde datum, zodat we dan weer op volle sterkte kunnen aah~lfädën 
voor de estafette. 
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UITSLAGEN van de Haarlemse Kampioenschappen voor de C/D jeugd, 23 september 1912 

60 mete·r horden 600 meter 
1. Y. v.d. Linden 

2. Y. Roosendaal 
3. Ottolini 

80 meter 
1 • A. Ottolïni 
f• IJ. Cats 
3 . Y. Roosendaal 
4. Y. v.d. Linden 
5. M. Bolwj. jn 
6 . r. Kruijver 
7. M. de Koning 

10,0 s. 
10,-4 s. N. P .R . 
11,3 s. 

.10.9 s. 
11 .o s . N.P.R . 
11 .o s. 
11.2 s. 
11.3 s. N.P . R. 
11. 4 s. 
11.5 s. N.P.R. 

1. I. Kruijver 
3. M.de Koning 

1!;. Muis 

serie 
10~8 
11. 0 
10.8 
11 .o 
11.4 

· 11.2N.P. R. 
11 • 2 

' 1 • 50. 9 s. 
1. 53~4 s. 
1 . §3.4 s. 

l ' 



80 meter (vervolg) 
J. Moojen 
L. de Jonge 
Eo Hartog 
E. Kerkhoff 

Verspringen 
1 • Y. v.d. Linden 
2. Y. Roosendê-al 
3. M. Cats 
4. I. Kruijver 
8. L. de Jonge 

12. M. v. Emden 
13. ~o Kerkhoff 

Kogelstoten. 
2. D. Ansems 
3. I. Kruijver 

10. L. de Jonge 
11 • E. Kerkhoff 
13. M. Cats 

60 meter 
1 • L. Fi jnheer 
2. M. de V!ït 
3. E. Nieuwkerk 

w. Vermunt 
p. Breuer 
E. Handgraaf 
M. den Hartog 

600 meter 
1~ L. Fijnheer 
6~ w. Vermunt 

Verspringen 
3. L. Fijnheer 
6. W. Vermunt 
7. M. de Wit 

10. P. Breuer 
· 12. E. Nieuwkerk 
17. M. den Hartog 

12 -

Discuswerpen 
11.9 s. N.P.R. 1 • D. Ansems 
12. 1 s. 2. c. van Drunen 
12.3 s. N .P.;.R. 7. J. Moojen 
13.0 s. 10. M. van ~mden 

Hoogspringen 
4,96 m. N.P.Ro 1. Y. Roosendaal 
4,83 m. N.P.R. 2. M. de Koning 
4,54 m. N.P.R. 3. M. Bolwijn 
4,42 m. 4. A. Ottolini 
3,90 m. N.P.R.:- 5. 11. Cats 
3,55 m. N .P .R-. 6. D. Ansems 
3,29 m. 8. E. lüuis 

11 • E. den Hartog 

8,73 m. 
7,66 m. 
5,96 m. 
5,71 m. 
5,54 m. N.P.R. 

halve finale serie 
8,4 s. 8,5 8,4 

8,7 s. 8,7 8,8 
8,9 s. NPR 9,0 9' 1 

9,5 9,4 
9,9 10,0 

9,5 N.P.R. 
10' 1 N.P.R. 

Kogelstoten 
1.55.9 s. 
2,03.0 s. 

1 • 
2. 

Eo 
M. 

Handgraaf 
de Wit 

5. P. BreueT 
12. L. Fijnheer 

3,75 m •. 
3,69 m. HoogsprinP:en 
3,61 m. 1. Tjl 

·-" 0 Handgraaf 
3,45 m. 
3,39 m. 7. w~ Vermunt 
3, 17 m. N.P.R. 

Truus van 

:''1!""" 11Ullflt1Ulll1>Ulll fltll! t1 1, >1g• 

~MEESTERS ~ 
~11,""u111••1•1 •1111111 .11t111 11 11 • • 11 1 11. "~ 

Opnamerrieester fl oormanqger-, . 

Badmeest er - chloormanager 

-.-

28, 46 m. N.P.R. 
23,80 m N.P.R. 
18,34 m. 
11 ,32 m. 

1.40 m. N.P.R. 
1'35 m. N.P.R. 
1'30 m. 
1'30 m. N.P.R. 
1, 30 m. N .P .·R~ 

1'25 m. 
1'20 m. 
1 '1 5 m. ' 

:.." .. 

9,63 m. N,.p.R. 
8,90 m. N .• P.R. 
7,96 m. 
6,53 

1,35 m. evenaring 
clubrecord 

1 '1 5 m. 

Voors t. 
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FINALE C/D _ JEUGDCOMPETITIE TUSSEN DE DISTB.ICTEN WEST I EN \/VEST II 
OP ZONDAG f OKTÖBER 1972 TE HAARLEM! 

Clubrè'cords voor de 4 x 60 m estafette met 33, 7 s. en het 
hoogspringen van Ellen Handgraaf met 1,45 m. 

Eirtdelijk was het dan zover! Ondanks laat in het seizoen was het toch prachtig zonnig 
weer. Zoals gebruikelijk bij de competities begonnen we ook hier met de estafettes, 
was het in Amsterdam voor de 4 x 60 m direct een,voltreffer met een verbetering van 
3/10 s., ook op eigsn: veld was het raak. r- ) /( 

en wel van 33,8 sec. naar 33, 7 sec. Het \SJ..ll\riJi-1~/':/:.,,.. 

~;;~f ~~:;~~~:~~~~~~!:~~~:~~~~:~~::~~~~:~ ~~~~~ 
;ï;lze die haar persoonlijk record verbeter
de met een spr~ng van 3,87 m, Hen~~~tte 
3, 92 m. v1aarmee zij de vierde pl'aats be
zette. De 600 m waar ik een hard hoofd in 
had ging gesmeerd. Alle drie_ de , meisjes, 
te weten Lily, Miranda en V[ilma, ondanks -
hun gemopper dat ze het niet vol zouden 
kunnen houden hadden hier ook een persoon
lijk record, resp. 1.54, 2 . s., î .59,0 s. en 
2. 00 .-1 s. 

... m (fli -' r-1 

Bij het kogelstoten bereikte Ellen de eervolle tweede plaats, ook al een nieuw per
soonlijk: record, n.l. 9,66 m. Dit is prachtig, temeer omdat zij van de hoogspring
bak naar de kogelring hèen en weer moest rert~en. Schoenen uit, spikes aan en dan 
ook nog een · clubre-è::ord pikken bij het hoogspringen met 1, 45 m. Prachtig Ellen!! ! ! 
Indien Wilma bij het hoogspringen eè:t;i paàr centimeter hoger had gesprongen waren we 
kampioen geworden. Mirartda had bij het 'kogelstoten ook een goed resultaat, n.l. 
8,06 m. 
De 60 meter werd weer als _vanouds een overwinning voor Lily in 8,6 sec. 
Elze deed er 9,1 sec ~ over en HAnriette 9,3 s. 

Al met al bereikten vm hiermede een goèd resultaat en werden we een goede derde. 
Einduitslag. 

_ 1. A.D:•A• 
2. Sçi,gitta 
3• Atmodès 

8 -384 p. - A ~ 1 G 
8-343 p. / "J l/\\'J 1 
8.114 p • ........._"-.j 

t\//fr 
MEISJES IK V.iENS JULLIE V.GEL SUCCES VOLGEND JAAR ALS JE C BENT-; 
Ik hoop ook dat jullie net zo fijn zullen trainen bij HANS als dat jullie het bij 
mij hebben gedaän en nog wel bedankt voor de leuke attentie die jullie mij hebben 
oveihandigd na afloop van deze wedstrijd en de mooie plant die Truus ~an jullie 
kreeg, hij doet het nog steeds enheeft een mooi plaatsje gevonden in ons huis, 
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DE EERSTE INDOOR VJEDSTRIJD VAN HET ,S::!:IZOEN 72/73 AMSTfüD.À1:i, .18 NOVSJYIB!;R 1972. 

Met een leuk klein groepje gingen we naar de Oude Rai in Amsterdam. Eerst hadden 
we er een zwaar hoofd in en dachten het zal wel nachtwerk worden want er waren 
zo ontzettend veel atleetjes. Maar ere wie ere toekomt, het ging gesmeerd daar in 
Amste;I'dam. Al mochten we maar bij de technische nummers twee pogingen doen, de re
sultaten waren redelijk goed te noemen. 
We begonnen al met 13 series 50 m meisjes C. Lia de Jonge begon als eerste van 

:Atmoàes en deed er 7,8 s. over. Mooi zo Lia! Y!el niet in de halve finale, maar je 
verbeterde toch je eigen record met 0,4 s. Marjan Cats en Yvonne Roosendaal wonnen 
hun series in 7,2 s •• Annette O:ttolini werd tweede en Marja Bolwijnook in haar 
serie in resp. 7,4 s. en 7,5 s. AllemaaLpers. records. In de halve finale kwamen 
Anette en Marjan in dezelfde serie uit die gewonnen werd doorAnette in 7,2 s. 
jammer dat de startblokken van Marjan niet goed zaten, nu kwam zij als derd~ aan 
in een tijd van 7,5 s. en helaas geen finaleplaats. De volgende halve ::fiJ'.l.9-le was 
voor Yvonne en ook zij ging naar de finale. Mar ja liep in de halve fina~e: 7, 7 s. 
dus geen finaleplaats. Er werden drie finale gelopen. In de eerste finaïe' werd 
Annette derde met een tijd van 7,5 s. en in de andere finale' Yvonne eveneens 3e 
in een tijd van 7,4 s~ . · 

Bij het hoogspringen werd weer in twee bakken gesprongen i.v.m. de te vele in
schrijvingen. Marja wer\i uiteindelijk 2e met eèn sprong van 1 9 30 m. De andere 
meisjes ?prangen ook 1,30 m maar met meer afsprongen. 

Bij het verspringen was het Marjan Cats en Yvonne Roosendaal die in de finale kwa
men, zij sprongen resp. 4,49 m en.4~47 m. Marja sprong hier 4,14 m, Lia 3,90 m 
en Annett~ 3,67 m. 

Bij de D-meis jes waren er nog meer dan -13 series van 50 meter .Hier kwamen Lily 
Fijnheer en Elze Nieuwkerk in de tv.:ee finales, via series en halve finales. 
Lily raffelde er weer meteen een .. nieuw clubrecord uit en deed dat. in 7, 3 s. 
zowel in de serie, hilve finale en finale, waar zij als eerste uit de bus kwam van 
de hele middag. Toch nog een clubrecord hè Lily, wat je buiten niet lukken wil, 

- ktijg je nu toch maar. Elze liep een nieuw 
persoonlijk record en wel 7,7 sec. 
Marian den Hartog deed er 8,8 s. over, 
V!i lma Vermunt 7,9 s. ook een pers. record. 
Lily kwam eveneens in de finale bij het 
verspringen en wel met een sprong y-an 
3,88 m. Jammer van Marian denHartog, die 
had twee foutsprongen, volgende . keer beter 
fäarian. Wilma Vermunt haalde net niet de 
fin~le, zij sprong 3,85 m. Elze 3,59 men 
onze nieuweling Paula Breuer 3,68 m. 
Paula was de enige die aan het koge.lstoten 
meedeed· van A tmodes, ·zij greep net naast 
.de medaille. Alhoewel haar prestatie _er 
wezen mag voor de eerste keer: 8,89 m. 
Uiteindelijk gingen we met 8 medailles 
weer naar Haarlem terug, 

ToVoV.-v."3. 

, ,",•\\\\\\~: · \\\\-' , , , 111111 11 1 1 ~~\IJI'. , 11 llfl\1 1 1 ~\\\ll' 1 j\l l11 · "' 1}////I jl , 11111 1itl ' .· 11rP · ,( , " 
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l VOOR '. DE PUPILLEN 1 
. ;- '· ~ - ' .~(" 

Het . ~in9;e v:.ir1 een suc1q.e .. svo1 atletiekjaar 
voor onze pupîTlen nade.rt met rasse schre
den. Het is dit keer een beetje een naar 
einde want op 6 meisjes na moest i~ van 
jullie allemaal afscheid nemen. Vanaf zeze 
plaats wens ik jullie veel succes in je 
nieuwe ploe,g. Verder hoop ik dat de 6 over
geblèvén ; m~is je~ 'zu~~ei;i. zorgen dat onze ploeg 
snel ·uitgebrèid wordt. Iedereen vanaf 7 jaar 
is welkom. 
Tot slot 'WEins ik iedereen prettige Kerst
dagen en een voorspoedig· 1973. 

Bal tien. 

UIT DE RIJM.AGENDA 

In de sport is geld doping~ niet te 
controleren. 

Sigmund Graf. 

Al is de renner nog zo snel de doping 
achterhaalt •hem wel. 

Hugo Claerts. 

· ··~ -.-
Trainen in het Spoh:-tcentrum van "Gerard Kamp". 

: '-• 

D()nde]'.'df3.g 2) n()vèmbe'r , j :•i ~ bego°ri Gerard met een speciale krachttraining voor 14 .·. 
A tmodèsa't1etes i .n zijn eigen spo:rtcentrmm. 
Met gemengde gevoelen betrad ik het zaaltje. Van het begin af was ik er enthousiast 
geweest voor deze training, maar nu het erop aan kwam en ik al die. b:linkëncie.· 
werktuigen zag, kreeg ik de neiging mijn plaats maar b,èschikbaar · t .e . . stellen. G.eluk-
kig maar · dat ik niet naar deze eerste opwelling gehan4$ld heb. . . ,. 
Na een kleine warming-up begon het betere werk. , Ro~~e:b., fietsen, sprii/.€;.én; '. trek~en, 
stoten, alles volgde elkaar op i:q een snel tempo, 30 $ec. per oe;fening en 30 sec. 
rust. Het ;ging schitterend en to.en de eerste training erop zat kon iedereen zeggen: 
"Heerlijk, <~·het is wel zwaar máar 'ik ben niet doodmoe". 
Daarna g:ir;ng het kleedkamerwaarts vi~ar gekekten werd of .de eerste pondjes er al .af 
waren. Vol spanning wachtte ik de ··yolgende dagen af wan~ er zou hier en daar wel 
een spiertje protesteren na dit gE:iweld. Maar dit bleek ook al mee te ;vallen. 
Tot slot dit. Ria c·~ s. én Gerard h:tilde voor de mogelijkheid die julli:e or;s .hebben 
geboden .Qm 'deze training· te volgen~ · Het kan niet anders of de pgestaties volgend 

! . · . ! - . 

~ :•un:· 7,nl lPn •e:rnaar zi jn. 
' ·,; 

i: ~! . 

Bal tien. ·· 
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OPG3LE1F ·:rurnRING:óN ! ! ! ! ! ! ! ! 

Om aan wedstrijden te kunnen deelnemen moet men eerst gekeurd worden. 
De keuring bedraagt fl,. 7,-- Op te geven bij ondergetekende. Men dient gekeurd 
te worden bij overgang van pupil naar D-junior 

bij overgang van D-junior naar C-junior 
bij overgang van C-junior naar B-junior 
bij overgang van B-junior naar A- junior 
'bij overgang van A-junior naar senior 

Daarna periodieke herkeuring om de 5 ja.ar. Vanaf het dertigste jaar periodieke 
herkeuring om de drie jaar. Dus geef je zo spoedig mogelijk op met betaling van 
fl. 7 ,-- • ' 

Truus van Voorst-van ~gmond 
Wedstrijdsecretaresse, 

. " 1 ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1111~··;1111111p1r••·••••••••11•1111,,",,,,","'"'1•1•111111••••11111ii 1111 .,,,,",,,,,,,1,1··".,.....,.,,,,,,,,,,,11111ru••··•;;1111111111 1 •• · •••••••1••11••'''1• 1 i111111 • ••"' i u 111· 1 1 r11 1 •• 1 •• 11111 t11 11 uii •• 
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WEDSTRIJDKALENDER INDOORWEDSTRIJDEN . ·. . 
zondag 10 december 
zaterdag 16 december 
zaterdag 13 januari 
zaterdag 10 februari 
zondag 25 februari 
zaterdag 3 maart 
zaterdag 17 maart 
zaterdag 24 maart . 
zaterdag 31 maart 
zaterdag 16 december 
zaterdag 6 januari 
zaterdag 27 januarfu 
zaterdag 17 februari · 
zaterdag 24 februari 
zondag l8 maart 

STRANDLOP~N ETC. 

Utrecht Veilinghal 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem · 
Idem 
Amsterdam RAI 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

J.eugd indoorwedstrijd 
Hellas Sen. en Jeugdindoorwedstrijd 
Vitèsse Jeugd indoorwedstrijd 
Hermes Sen/Jun. beperkt programma 
Hellas Jeugdwedstrijden indoor 
Vitesse jeugdwedstrijden indoor 
Vitesse Sen/Jun indoorwedstrijden 
Vitesse S~n Jun indoorwedstrijden 
Hellas Q.e!f jeugdwedstri jd·en 
Estafette Blauw V/i t Pupillen wedstr. 
Sagitta Indoor C/D jeugd 
A.A.C. pupillen indoor 
A.V.'23 C/D jeugd indoor 
Estafette/B~auw F~ t pupi.ll~n indoor 
A.D.A. D~ Jeugd indoor. ·· 

' ' ' 

zondag 24 december r!ijk .aan Zee DEM/Suomi Kerststrandloop 
maandag 1 januari V!ijk aan Zee DEM/Suomi Nieuwjaarsstrandloop 
zondag 7 januari Hilversum GAC Nieuwjaarstrimloop 
zondag 21 januari Wi jk aan Zee DETu1/Suomi Midwinterstrandloop 
zondag 28 januari IJmuiden DEM/Suomi Zuidpier strandloop 
zondag 4 februari Am.sterdam . SAGITTA Jeugd cross in Asd. bos 
zondag 11 februari "........ District West I Veldloop kamp. 
zondag 4 maart IJmuiden A.A.C. strandloop 
zondag 11 maart Wi jk aan Zee DEM/Suomi off . Nrd-Holl.Kamp strandloop 
zondag 8 april IJmuiden DEM Voorjaarsloop 
zondag 15 april Fijk aan Zee DEM/Suomi 3e lente strandloop 
Alleen aan deze strandlopen en boslopen mogen leden van de K.N.A.U. meedoen. 
Als je aan een of andere wilde strandloop meedoet riskeer je schorsing door de KNAU 

BIJZONDERE INDOORVVEDSTRIJDEN. Nationaal of 
zaterdag 6 januari Leiden 
13/14 januari Groningen 
20/21 januari Groningen 
zondag 4 februari Leiden 
25/25 februari Leiden 
10f11 maart Rotterdam 

internationaal 
Leidse verg. Nationale indoorwedstr. 
Int. indoor weds tr. i • d. Iviartinihal 
Irtt.indoor wedstr. i.d. Martinihal 
Leidse ver. Nat.Indoor wedstrijden 
KNAU Ned. Indoor Kamp. 
Europese Indoor kamp. 

TvVvE 



DATuIES 
100 m horden 
100 m 
200 m 
400 m 
800 m 
1.500 m. 
Hoogspringen 
Verspringen 
Kogelstoten 
Speerwerpen 
Discuswerpen 
4 x 100 m 

A. Tu1EI SJ ES 
100 m horden 
100 m 
200 m 
400 m 
800 m 
Hoogspringen 
Verspringen 
Kogelstoten 

Speerwerpen 
Discuswerpen 
4 x 100 m A/B 

B-MEISJES 
80 m horden 

100 m 
300 m 
800 m 
100 m horden 
Hoogspringen , 
Kogelstoten (3) 
Tr - , , 1 1 - ( • 1 ) 

Verspringen 
Speerwerpen 
Discuswerpen 

;' . . 
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CLUBRECORDS BIJGEHOu;DEN TOT HEDEN:. Il.QOR T. van VOORST 

Mieke Sterk 
lV!ieke Sterk 
:Mieke Sterk 
Mieke Sterk 
Roelie Wijnoogst 
Roelie V!ijnoogst 
Annemiek .Eouma 
Ellen. Ort 
Jos Moojem 
Greet Versterre 
Jos Moojèn 
J. v. Duffelen 
M. Sterk 
A. Pennarts 
:!:: • Joacim 

Joan Keijser 
Mieke Sterk 
Donny Post 
Joan Keijser 
Roelie Wijnoogst 
Annemieke Bouma 
Loes Visser 
Aneemieke Bouma 
Anja Smits 
Jos Moojen 
Jos Moojen 
G. Visser 
D. Post 
J. Keijsen 
L. Visser 

1J,4 s. 
11 '6. s. 
2396 s. 
55,- . s. 
2,18.:- s. 
4.51.4 s. 
1, 77 m 
6,20 m 
12,44 m 
49, 58 m 
42,72 m 

48, 2 s. 

14,9 .. s. 
12,- ;s. 
25,7 s. 
61 ,-
2. 23 .1 s. 
1.75 m 
5.5e m 
10,73 m 
10,73 m 
42,57 m 
37,80 m 

48,3 s. 

Joan Keijser 11,6 s. 
Ánja Smits 11.6 s. 
Joan Keijser 12.4 s. 
Pairi.cia de Cleir 44.1 s. 
Patricia de Cleir2.24.4 s.~1 
Joan Keijser 15.7 s. , 1 
Annemieke Bouma 1 ~ 77 m 1 
Anja Smits 11 .97 rr. t 

· v 

· 'Anja Smits 
' " At:; "'1 1 

1 

Papendal 
Amsterdam 
Amsterdam 
Rotterdam 
Amsterdam 
Haarlem 
Papendal 
Beverwijk 
Zeist 
Dresden 
Kerkrade 

Rotterdam 

Amsterdam 
Beverwijk 
Amsterdam 
Amsterdam 
Den Haag 
Amsterdam 
Amsterdam 
Groningen 
A1'\sterdam 
Rotterdam 
Haarlem 

Uden 

Arnhem 
Arnhem 
Haarlem ' 
Haarlem 
Amste;t:'.dam 
Haarlem 
Papendal 
Arnhem 
Á.msterdam 
fl..IDS Ger_·r1rf,1n 

Ànja Smits 
Annemieke Bouma 

5°54 m 
36, 7 4 m 
33,80 .ID 

· i Haarlem 
t Haa:i;-lem 
1 

19- 7-72 
23- 5-68 
23-5-68 
13-8-67 
20-5-71 
11-7-71 
30-6-71 
29-9-63 
11-5-72 
16-7-66 
5-8-72 

13-9-64 

14-5-72 
23-8-64 
20-6-71 
24-9-72 
28-6-70 
7-5-72 

15-5-69 
17-6-72 
1-10-72 
21-6-70 
30-8-70 

6-9-70 

25-9-71 
25-9-71 

.30-8-70 
28-6-72 
30-4-72 
19-9-71 
30-6-71 
21-8-71 
20-8-72 
J ....... ~ 71 

19-9-71 
26-5-71 

rL~~~ç:~::~::;~5~:~:·T"" .. !~t·o_ .~":··~·:·;;~·~~· "13 ;.".""" ..... " .. """ ._il 
( ".11111 u; """""""""'"'"'"""''"""""'"'""'"""""''i"''"'"'"""'"'"""""111""11"·""""""""" Id I"' 1c1 a de C 1 eir : 2_. 2 Ü. 3 $. G f 
1•1t 11 •• 1111 •111•1111111 '' 1''' '' ' ''' 11 ' 111111111'""""""'"'1U/11/f"lllllJll/J[<>•HIU!#JllJ / ltll//U.J/1111t1111ll/!'ll••'"'""''·' ' ''"1Hrlll1JllUll1/l//ll l lll"IJll JH1!/rl'•••U/Jll/1/ll''''""''l/l l llll••llllllfll/J J1 1llH"'"'''''""''''JIJ'1JJ11 •••Ull//1111••• •1 U!lllll+ l• ll'lll l lllllllllllHl••lllt11111., •• , .","lllOl!lllllllt•1111~ 

·' 
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C-MEISJES 
80 m ])onny Post 10.3 s. Zaandam 9-6-68 

Joan Keijser 10.3 s. Zaandam 7-6-69 
Pia Keijser 10.3 s. Amsterdam 5-9-71 

600 m Patricia de Cleir1.41.4 So Amsterdam 5-9-71 
Hoogspringen Annemieke Bo11ma 1 .60 m Arnhem 27-9-70 
Verspringen Lotty Plugboer 5.16 m Háarlëfii 1-9-57 
Kogelstoten (3) Annemieke Bouma 11.27 m Haarlem 20-6-70 
Speerwerpen Anja Smits 30.82 m Haarlem 30-8-69 
Discuswerpen Annemieke Bouma 29.~6 m Haarlem 15-8-70 
60 m horden Yvon Vod. Linden 9.9 s. Amsterdam 2-9-72 
4 x 80 m P. v.d. Eem 

p. de Cleir 
42 . 4 s. Amsterdam 5-9-71 A. Munsterman 

P. Keijser 

D-MEISJES 
60 m Loes Visser 8 ._3 s. Amsterdam 9-5-64 
600 m Irene Kruijver 1 • 53. 5 s. Be:verwi jk 12-6-71 

,; Hoogspringen Ellen Handgraaf 1.45 m Haarlem 1-10-72 ,,,. 
Verspringen Loes Visser 4.69 m Beverwijk 30-5-64 
Kogelstoten ( 2) P. Mil jon 10. 40 m Haarlem 27-8-61 
4 x 60 m Elze Nieuwkerk 

Miranda de Wit 
37,2 Haarlem 1-10-72 Wilma Vermunt s. 

Lily Fijnheer 
-.-
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17e Jaargang no. 102 
FEBRUARI 19 7 3 

Van de voorzitster . 

De jaarvergadering behoort weer tot het verleden. Jammer 
j.s :het, dat deze altijd weer met een kwartier moet worden 
opgeschort omdat niet 2/3 .deel van de. stemgerechtigde le
den aanwezig is. Hoewel het scheelde nu -maar één persoon, 
Gelukkig hebben we nu wee;r een voltallig bestuur, }:ietgeen 

Clubbladcommissie: 
Mej. E.P.J. van der 

Eem het werken gemakk.e1i jker nia.8-kt . ' ; . . . 
Hr. Fijnheer 
Hr. Cats 

Verzendadres: 

Heel fijn is het, dat de sfèer in alle gelederen uitste
kend, en de opkomst op de training_ ,zeer goed is. 
Dit stemt ook de trainers tot vreügde voöral omdat zij 
dan ook veel meer kunnen doen en ' de;· öpbÖüw optimaal kun-

• • : 1 -~ . •. ! . . i :~ • 

neh uitvoeren. 

Mevr. V.d. Ree-Gregorius, 
Orionweg 123, 

Straks, met alle proefwerken, tentamens · en examens zal 't ·. 
wat moeilijker gaan, maar dat is begrijpelijk. Het school~ 
werk gaat ten alle ti~de voor, maar _wij weten ook, dat 
wanneer je maar even kunt, je er ook bent, ook da.t als het 
mogelijk is je bereid bent .vooruit te werken, als we je 
voor een competitiewedstrijd nodig hebben. 

Haarlem. Op prestaties van vorig jaar zijn de diverse meisjes uit• 
genodigd voor de Centrale en/of :Ois t 1·:i. ctstr.ainingen. 
Wij hopen, dat me c:te door deze trainingen je persoonlijke 
records steeds weer opgevijzeld zullen worden. 
Trouwens, dit geldt voor alle Atmodinnen1 jullie regelma.• 
tige trainingr zal heus wel zijn vruchten afwerpen. 

Ria Ineke-de Vos. 

ZIEKENHOEKJE I 

I l ona. Matzen heeft in het . zi.ekenhuis gelec;e.n me t de 
''kattenkrabziekte 11 (een vÎ-usziekte ·over gebracht door ' n kat). 
Gelukkig is ze nu weer thuis en we hopen d.a t we j e nu maar 
weer gauw op de training zul l en z i en Ilona , want dan is 
het leed tenmins te weer ce l eden . 

Yvonne van Schravendijk zit aan haar stoel gekluisterd 
met gescheurde enkelbande.no Yvonne we hopen clat j e ni et 
te veel pijn hebt en j e gauw weer op d.e 11been" zult zi jn. 
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HET SBCR]TARIAAT MELDT: 
Bestuurssamenstelling: 

Voorzitster 
Secretaresse 
Penningmeesteresse 

Wedstr.secretaresse 
Commissaresse 

Il 

Commissaris 

M.A. Ineke-de Vos, Leendert lVleeszstraat 90, 
I. Wallekers, Kampervest 29, 
A. Kruyver, Burgwal 66, thuis 

tel. 
tel. 
tel. 
tel. 
tel. 

tijdens kantooruren in uiterste geval 
G.J. van Voorst, S.lauerhoffstraat 5' ', 
~.P.J. van der jem, Paul Krugerstraat 49 
B. van de Ree, Orionweg 123, 

rd, te'l. 
tel. 
tel. H. Cats, Bilderdijkstraat 4, 

.- .- ,., 

Trainingen~ tot en met maart 1973 

Woensdagavond, 

Vrijdagavond, 

Huetschool, Staten Bolwerk, 
7 - 8 uur, nieuwelingen v/a 1957 
8 - 9 uur, wedstrijdploeg 

o.l.v. Hans Vlottes 
o.l.v. Gerard ~amp 

St. 
5 

Antoniusschool, Zijlvest, 
6 uur, pupillen t/m 1961 
7 uur, D-meisjes 1960 

~naast de Sierka,n) 
o.l.v. Hans Vlottes 

6 - Il 

7 - 8 uur, C-meisjes 1958-1959 Il 

244134 
312426 
322461 
337308 
371119 
250989 
250314 
317839 

Zondagmorgen, 9.45 uur verzamelen in de Beatrixschool, Blinkertpad te Overyeen, 
waar wij gezamenlijk naar het c.1.0.s. vei-trekken. 

Donderdagayond, 

Zaterdagavond, 

Zomertraining: 

D-meisjes, geb. 1961/1962 o.1.v-. Lolke van Voorst 
C-meisjes en a.s. C-meisjes 19§_0 o.l.v. Ha!ls Vlottes 

"Nieuwelingenploeg ·v.a. 1958 o.i."v. Roly Bischlick 
Wedstrijdploeg o.l.v. Gerard Kamp 

Sportschool Gerard Kamp, · ~ilhelminastraat 24, o.l.v. Gerard Kamp 
Alleen de meisjes die hiervoor zijn aangewezen. 

van 6 - 19.30 uur o.l.v. Gerard Kamp, wedstrijdploeg aangevuld 
met aangewezen C/D-meisjes Sporthal Ripperda Kazerne , Kleverlaan. 

Aangezien er drie atletiekverenigingen in Haarlem ZlJn, is de ~fspraak dat we èlk 
jaar een trainingsavond verwisselen, om zodmende beurtelings gunstige avonden te 
krijgen~ ,_ ~B?: 
Voo:;-: r?merseizoen ingaande 1 april~ .r~ - -. 

Ma~~d~~~vond tezamen met A.V. Haarlem alle ploegen --~;~rz·~a~::~ .~ 
Woensdagavond jïezamen met A.V. Holland wedstrijdploeg 51:;1 \,/.'e · 'i 

Vrijdagavond tezamen met A.v. Holla~~- ~~.·-~.~.:.;,~~;«t,j1f'·*rf.:-~," .. I~ 
DE P:!;NNINGiVBESTERESSs MELDT: ~~w ~-~~w 

Op de jaarvergadering van 31 januari j.l. werd de contributieverhoging met terug
werkende kracht vanaf 1 januari 1973 met algemene stemmen aangenomen. 
1"fi j moeten de contributie aanpassen aan de hogere kosten, willen wij de plannen 
in 1973 kunnen uitvoeren. 

· -... -... ·. 
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Eet wordt dus als volgt: per kwartaal per maand inschrijfgeld 

Pupillen 1963-64 etc. f. 13,50 f. ·4,50 f. 6,--
Junioren 1962 t/m 17e jaar f. 20,25 f. 6,75 f. 10,--
Senioren v/a 18e jaar f. 27,-- !. 9,-- f. 15,--

De 10% korting-regeling komt te vervallen. 
r!ij verzoeken U bleefd de contributie aan het begin van het kwartaal over te ma
ken op postgirorekening 207689 t.n.v. Penningmeesteresse "ATMODES" te Haarlem. 
E3n en ander werkt kosten- en arbeidsbesparend. 
Bij opzegging i s men nog drie volle maanden contributie verschuldägd. Bij voor
baat dank voor Uw medewerking. 

Annemieke Afman 
1Ji :;:-anda Bovendorp 
Y?,rin van Eeden 
J1:1ca van Giezen 
.:'.r:.ürn v.d. Ham 
Ar:.r_Glies Kubing 
:j1Jen van Zoon 

J? 3RSONALIA 

-.-

21- 7-1959 c 
23- 5-1959 c 
14-11-1960 c 

28- 4-1964 
2- 5-1963 .. 

25-10-1961 

Acl~·esverandering~ M. van Emden, Van Nesstraat 61, Haarlem. 

J·-..s en Teun de Boer, Schout en Schepenenstraat 128 Den Helde'r en 
D:i_~i.a en Gijs Schellingerhout, Jansstraat 53 zw;. Haarlem 
i.) eda,nken hierbij leden en trainers voor de belangstelling en leuke cadeaus die 
zij : mocht en ont~ngen. Op beide adressen zijn . "Atmodinnen" van harte welkom. 

A.tmodes shirt 

Atmodes 
Atmodes 

(hel anca) 

-.-

f. 
f. 
f . 
f. 

f. 

maten f. 

-.-
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KORT VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 31 JANUARI 1973. -----------------------------------------------------------------
De vergadering zou om half 9 beginnen, maar omdat volgens de presentielijst niet het 
vereiste aantal van 21 stemgerechtigde leden niet aanwezig was werd de vergadering 
regelementair een kwartier verdaagd om het rechtsgeldig te maken. Jammer, waarom 
altijd zo weinig belangstelling? Bang voor het woord vergadering, gaat het zonder 
jou wel goed? Laten we het hopen, maar de volgende keer kunnen we hët ook wel 
"Algemene instuif" noemen, het is nutt i g af en toe de. belangen en problemen van 
onze vereniging gezamenlijk te bespreken. 
De gedwongen pauze werd gebruikt om een (gratis ! ) cónsumptie te nuttigen. 
Tevens werd door de voorzitster aan Marian en Cunyeenkadobon aangeboden als dank 
voor hun zeer verdienstelijke assistentie aan Baltien bij onze pupillen zomer
training. 
Toen er "off'iciëel" ' begonnen kon worden, werden de aanwezigen door de voorzitster 
welkom geheten zoals dat zo plechtig heet. 
Daarna werden de agendapunten vlot afgewerkt. Ik zal mij bepalen tot de hoofd
zaken, want wie het precies wil weten moet volgend jaar op de vergadering, sorry 
instuif, naar het voorlezen van de notulen komen luisteren ~ 

Na het gebruikelijke voorlezen van de notulen der -vorige vergadering, verslagen 
van de secretaresse, penningmeesteresse en de kascommissie werd de begroting 
voor 1973 in behandeling genomen. Hieruit, alsmede uit de toelichting van de pen
ningmeesteresse, bleek dat contributieverhoging nöodzakelijk is . De vergadering 
kon zich hiermee verenigen en werd het voorstel aangenomen . 
Uitreiking bekers: 
De V.d. Hoeven-beker, voor degene die het meest voor de vereniging heeft gedaan, 
werd onder ovationeel gejuich aan de gezamenl i jke trainers ui tgereikt, voor het 
begeleiden van hun pupillen naar de weds~rijden tijdens, , de wee~ends . 

De Atmodeszuil ging naar Corry van Bakel voor haar regelmatige training, fijne 
houding tijdens de trainingen. Zij werd . het . zonnetje gençiemd vn:1 de ploeg en we 
zouden haar niet willen missen. 
Een al wat gedeukte Ineke-beker, yo6r de . be~te damespr~statie was voor Mieke van 
Wissen-Sterk, die helaas niet aanwezig _ was evenals JÜmèmieke Bouma die voor haar 
"hoog"e prestatie de juniorenbeker kreeg . toegewezen. · 
De Hans Vlottesbeker voor de beste c/D prestatie was voor Yvonne van de Linden 
die door haar zus in ontvangst werd genomen. 

De voorgestelde bestuursmutaties werden, daar er geen tegenkandidaten voorgesteld 
waren, met algemene stemmen aangenomen. 
De kascommissie werd te elfder ure nog gewijzigd, daar de heer S. de Koning de plaats 
zal innemen van Loes Visser die naar Amerika zal gaan. 
De technische- en ballotage commissies werden ongewijzigd herkozen. 
Bij de rondvraag werd door Margot de Ruyter gevraagd, wat de leden voor het club
blad kunnen doen. Heel veel was het antwoord en dat willen we hier nogmaals bena
drukken, hoe meer we van de leden ontvangen aan kopie voor ons clubblad, hoe lees
baarder het wordt. Het hoeft echt niet litterair verantwoord te zijn, maar iets 
leuks, interessant of je eigen belevenissen bij een wedstrijd, het hoeft heus geen 
verslag te zijn. Voor onze nieuwe rubriek "losse flodder ::: "· ~i-j".'i. öok allerhande 
bijdragen welkom. 
Baltien stelde de vraag of er geen gelegenheid onderzocht kon worden om bijv. week
ends met of zonder wedstrijd in het buitenland te houde~. In het verleden is dit 
zeker tot tweemaal toe mislukt door ••••••••• de minimale belangstelling van de 
leden zelf. Er wordt echte~ buiten de wedstrijden, toch wel iets georganiseerd, 
n.l. een weekend in Assumburg op 14"15 april voor alle leden en een discoavond 
(zie elders in dit blad). · 
Om 21.45 uur waren alle punten onder de hamer doorgegaan en werd de vergadering 
gesloten. Jullie komen volgend jaar toch O()k??? 

H. Cats 
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OLIEBOLL.EN-WEDSTRIJD 

Oei, zaterdagmorgen, 30 december, toen we ons naar het strijd-
perk begaven voor het houden van een onderlinge oliebollenloop voor 30-plusser.s en 
leden. _ 
De griep ciie hoogtij vierde en de kou was ook vast de .reden, dat er meer dan 50% 
niet opJ,cW-am en waarschijnlijk in het warme bed bleven. Toch hebben de wegblijvers/ 
sters ongelijk gehad, want al was het foeikoud 9 het was toch gezellig en enorm 
mooi ,!Def I?r.a'chtige rijp op de bomen en t .. akken • . Ik denk ook dat degenen die hebben 
meegédaan, met plezier terugkijken. op deze loop. De oliebollen, gebakken door mevr. 
Van de Ree, waren heerlijk, vanaf deze plaat'S nogm~q,ls hartelijk dank. .voor dit. 
enorme karwei. · , , · · ·. 
Ook gaat onze dank uit._ naar Dr. De Rens, die o'i/ zijn vrije zaterdag t-och :yroeg 
zijn bed uit moest, d~. fOUii.În, Om gehoor te,; ge~r_i. ,aan :1J.et rerzoèk van ondérgetekende 
om aanwezig té willén zst,Kn bij de loop voor 30-plilsserá. l . ... '- . 
Tegenoyer D7./ ;;De Rens sy.'Ïaamde ik mij eigenli.jk wel een qe~t je :

1
,over . ..ct.è ger;Lnge fp~ 

komst _. . .. ~- -~ , -. ~ . ... .... . . .. ,... ~ :· 1 

Bij de dame~(t/m 4o~jaar'.\Miezenbeek die met ~h'brrrre"' ~öc;;~:ro;ng -b\nnenkwam~ Het schijnt 
toch in de familie t e ,z,;ï,. l:l,~en. · · ' · 
Bi j de ploeg v/a 41 ja"iP,.~as het mevr. Eichhc;>'1rn die· meÎt eè:h zak otie1::>611en naar rhuis 
ging en mij ,yerzekerd.~~Qát ze goed war,.en;· Nu~hzi.~.t!valéuouw" kan het weten. ·· 
Bij de heren t/m 35 j·aàr- ti.oteerde de . b.~er Web,st.~r de"·s)l!'r'e:].,:Ste tijd, . te.;rwijl van de 

· 36 t/m 40 jarigen"· de heer'\ Aaftink Il\é'iï een straa:l;lengi;e voo~sprong finishte. , 
Bij de 41 t/m "45 jarigen. was het deheer Van Zijl dié de snelste tijd, liet afdrtL.1<ken, 

terwijl dit voor Çie heren vanaf 4fi•:f."~a~~i, voo·r ·. d~ .. ,.heer Van Egmond was. ; i \ '\ \ \~" 

UITSLA GE 
DAMBS v/a' 41 jaar ~ .... ~ 

1 • A. Waasdorp-v. Duyn 8.18.7 S , 1 • W• Miezenbeek-Gieli s 8.02 . 5 S n 

2 . J. Ei chhoren-de Ruyte:i; 8-34-- s . 
,.., S. Wi ggers-Koster $ .38. 4 s . c... 

3. C .Kuur s·tra-Peter s en t?.1• 46.- s . 3. 'M. Smit 8. 5ç. 5 s. 
4. c. Waalwijn 8. 46 . 5 s. 4 •. \M . Hollander- Kerker 8 . 51 . 4 o,, 

9 • . M. Palm-Opd am 8 . 47 . - s . 5. B. Oos ten-Koster ·9 -34 . 8 s . 
6. L. Zilverberg-van Rijn 8.48.1 s. 6. A. Brugge man 9.36 .5 s" 
7G M. v.d. Boogaard s·. 55 .- s. 7 t. R. Holla nder 9. 58 .- s . 

8. · J . Heinèken-Poppe 10. 22 . - s" 



HEREN tLm 35 jaar 
1 

1 0 Hr. Uebster 
2. Hr. Kaan 
3. Hr. V.d. Nouwland 
4. Hr. Verkooy 
5. Hr. Hadd.ers 

HER~N 41 tLm 4S jaar 

1 • Hr. 
2 . Hre 
3. Hr. 
4. Hr. 

Va:h Zijl 
.Joiigblcièd 
Vrijmoèt 
Van Wagensveld · 

- 6 

HEREN 36 tim 40 jaar 

6.06.- s. 1. Hr. Aaftink 
6.23. 4 d. 2. Hr. Engel 
6.40 . - s. 3. Hr. Bloem 
6.40.- s. 4. Hr. l'viok 
7.20.- s. 5. Hr . Kunis 

6. Hr. He tem 
7. Hr. Benz 
8. Hr . Ipenbi.irg 

HEREN vanaf 46 jaar 

6 ._35 • ..:: '. ~-. ' ; 1 . 
7 .JO,- s. . . .. ;2. 

i: ~~ : = : : , , '> t 
Hr • 
Hr. 
Hr. 
Hr. 

Van Egmond 
Boogaard · 
Schreefel . 
Ze,~ho f . ;;. , 

ZOTu~RTRIMTuIBN OP DE SINT~LBAAN VAN BET PIM MuLIER SPORTPARK . 

5-37.8 s. 
6 .07 -3 s. 
6.10.9 s. 
6.12.2 s. 
6.19.4 s. 
6.27.- s. 
6 . 30.9 s. 
8.00.- s. 

7 • 00 .- .. s. ,,, 
7.04.- s. ,;7 

7.25.- s~ 
8 .oo.- s. 

Voo~ het zomerse~zoen.-b~ben we -'.;.ool\_ weer e e~ trimtrai ning g·~pl and voor degertén ·a.ie \ 
~iervóor i nter esS'B he~óên, ~.~ hu;:-c'\ · di ti e op peil willen houden ~ ' ·· . . ~ 
:De ze t r aining zàl gehouden worden o vrijdagavond van 19 .J O .i- 20. 30 uur . ' , 1 

De kosten bed:r_ag~n f . 27 , 50 per sei en, over te maken op\ d e Raiff~;isênbank~ 
Haarl~m, postrekêning bank 11109, t guns te van Atmodes 30-plus nr. 32.44.05 · 
Uw opgavÇ) · k 1.mt U ,&oen via bijgevo~ ormulier . · ·"": 

. ~r _v~ ." Ria Ineke . 
" 61' '.: 

'· . ' - .-
' \ 

'' "'~.· ~ . 
·~ 
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TWEE TON VOOR SPORTPARKEN 

Haarlems Dagblad, 26 januari 1973. 

Op de atletiekbaan van het Pim Muliersportpa:rk komt eén oefenverlichting, bestaande 
uit vier lichtmasten, 25 meter hoog, met elk drie schijnwerpers van 2.000 watt. 
Hier zullen voorts aanloopstroken meteèn :toplaag van het kunststoffabrikaat 
"Rekortan" worden aangelegd ten behoeve van het verspringen, hoogspringen en pol
stokhoogspringen. Hiermee zal in totaal 163,5 mille gemoeid zijn. Deze voorstellen 
komen 31 januari in de Raad. · 

._, ,G_ 

CLUBKL~~DING OP WEDSTRIJDEN 

Wil je aan wedstrijden deelnemen, dan is clubkleding, d.w.z. Atmcdes-shirt en 
broekje verplicht. . 
Het is niet toegestaan in een ander broekje, dan van de vereniging verkregen, 
deel te nemen aan wedstrijden. 
Als je sokken of sportkousen draagt, moeten het witte zijn. - ~ ..... 

REIZEN NAAR WEDSTRIJfüN -.- -~- / - ~;~~\l'fai;l:~~ 
Als men inschrijft voor wedstrijden dan . /. ". /. ".. ..\ : .. L ' !\ , \ 

sprekend dal; er met auto 1 s naar de plaats "/ .~ @: '~ \ \ 
vindt men h~t over het algemeen vanzelf- "'-"' / L · .,,-.,. .. }1 , \~ J \ 
van bestemming gereisd wordt. Dikwi ;i.ls het // .;r· j ~.~· · ·- ·· J:t\\/ ·\1 \ 

geval doch ook komt het soms voor dat ..•. · .. •·.··· •. ·• ... ·.··· ... ··??i·?···.;····.·.1···. ·.· .. ·I f; .. """ ... "':> . 'J,\·
1

•.t·.,'':f 1 ... ' \ ~~~o~=~i ~~~r~i~~!n~a!:~p~f.:~!:~· mee te~-.)\ / · _-_.i~·:} '\ ~ ··- ·~t;,' ; \' 
gaan 9 het is alleen ma2,r fijn als het wel ,' 
zo is, en ••••• voordeliger voor de deel- ~ 

neemsters. En d.·aar '. ~il. ik het nu eens . 1.: 

over hebben. G2, je m3t een auto mee dan 1J 

wordt het meestal alleen de benzihekostèn, ;j 
verdeeld over het aantal personen in de 
auto, berekend. Dat is ook waarschijnlijk 
de reden dat vele ouders niet meer mee..:. · 
gaan, want autorijden is ontzettend duur, 
men krijgt f. 0,07 per km. maar de werke
lijke kosten bedragen cä:· r. 0,30 per km. 
Zou men dat berekenen, dan zou er al gauw geze~~orcJ.en, wat een afzette~!!!! 
Maar dat zijn de werkelijke kosten. Gaan er dus ouders mee, dan kunnen wij alleen 
maar dankbaar zijn. li:aar reken er nooit op. 
Schrijf je in voor een wedstrijd reken dus op :porrnale reiskosten, per trein. 
Wordt dat te kostbaar dan is .het jammer, schrijf dan niet in. 

Ria Ineke-de Vos. 

ZIJI:KENHOEKJE II _ ____ ,,, _____ ------·· 

De ons aller 1Jekende heer Fi jnheer 1 jurylid, lid van cle pas 
benoemde clubbladcommissieen illustrator van het laatste 
clubblad is plotseling in het ziekenhuis opgenomen met 
hartklachten. 
Dick heel 11 /l.THODES 11 wenst je van harte spoedige beter
schap toe. 
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OLIEBOLL~NLOOP ATMODINNEN 

ong. 1.500 meter 

Dat de serieuze training van Patricia eruit moest komen kan niet anders. Op deze 
'F8dstri jd spreidde zij een conditie ten toon, waar je U tegen zegt en won met 
grote overmacht. Ans deed het goed bij de dames. Jaqueline draaide als C ook goed 
me t de rest mee. 
·j . P. de Cleir 
2 .. A. Xruyver 
3. Y. Schravendijk 
!~ . J ~ van ~eden 

2_-y1l~ISJES ong. 750 meter 

5.55.4 s. 
7.02.- s. 
7.09.2 s. 
7.11.4 s. 

5. I . Vlallekers 
6. A. van Veen 
7. M. Kubbinga 
8. M. de Ruijter 

7.11.4 s. 
7.21.- s. 
7. 46.8 s. 
8.54.- s. 

I::csne en Mar ja gaven elkaar niet veel toe, doch ook Lia deed het voortraffelijk. 

L I" I~rui jver 2.43.- s. 
" 

,. Bol wijn 2.43.4 s. 5. M. c:.. ·. ..Ll.i'i ) 

' L. de Jonge 2.46.- s. 6. r. _ _, " 

;1 B~ Muys 2.50.6 s. 7. E. '-"(\ 

l ) ·J'!EISJBS ong. 750 meter 

:;:::}.ze kwam met grote voorsprong als eerste binnen. 

1 ,. 
:_-;-: Nieuwkerk 2. 54. 1 s. .l-'.I. 

2 . \' " '' · Vermunt 3.09.- s. 5. Y. 
' L. Schreef el 3.13.9 s • 5 . P. .) . 
4,, J. Hollander 3.20.- s. 7. M. 

cy·-:i:· A/B/C -- L_ .::i ~ 
' -·..,.,--~------

ong. 750 meter 

Cats 
Smit 
Kerkhoff 

Smit 
J3reuer 
van Leeuwen 

3 .17 .- s • 
3.25.6 s. 
4.07 . 1 s. 

3.23.5 s. 
3.35.2 s. 
3.48.- s. 

]} 3 g2ret;elde training van Mariette zal van de zorrier ook zeker vruchten gaan afwer-
1:--c :-:. . Nur werd ze ruim eerste. Netjes hoor . 

Cc:'lny finishte vóór Joke Steensma en bij de C-pups was het de pittige Jolanda die 
~ls eerste binnenkwam. 

:?UPS A PUPS c PUPS c 
-~--~ ~~-~-

'!, F -·-" n Spaans 2.55.8 s. 1 • J. van '3keris 3 .28-3 
2. A. Kubbinga 3.36.8 

PUPS B 3. s. Duivenvoorde 3-37°-
L " Handgraaf 3.35.5 4. A. Brouwer 3. 41 .-

vo s. 
2- J. Steensma 3.41.- s. 

Onè.arks de kou was het ·-een gezellige wedstri jd 9 je -kon jezelf even testen en al 
kwo.m je als laatste binne.n 9 je deed mee en dat is belangrijk . 

Ria Ineke- de Vos. 
-.-

s. 
s. 
s. 
s. 



in. Laat die "lamawaaien" 

wat~ moppen e.d., 

mag insturen van pupil tot 30-plusser. 
123, Haarlem). 

Heb je ze al, die hartstikke goeie Atmodessticker voor op je tassen, deuren, ramen 
auto's, fietsen, bromfietsen, kleren, etui's, boeken en schriften. 
Die stickers om overal op te plakken. 
Hebben zij ze al, die hartstikke goeie Atmodessticker. Vader, moeder, op~, oma, broers, 
zusters, ooms, tantes, vrienden kennissen enz. enz. 
Haal ze snel. Het bestu~ kan '.e, eraan helpen. ,,.,"''"* '· · 

-~~~?' 
·~ ' ' --~· .",~t:;\ -~ 

.~~ ·,~mL"'~ 
~ .~w-.;_- ~~." . ~.:§ ~~'-:.~~~x.-::-i-~~~~*~ ~~~·'. ~-
~, ~~~- ~'\~' ·-*~ 'J.~1~-~ - . "·~-~ '':~~ ~ ~ ~~ 
~~. ~:_;-:·~.·. ~- '*'~'\' . ' " " ~,,, . ' ' ;.,• '( ~' ~ '• ~~ 
~~- ,•'*-~· ' -·~-'\~~~~\· ~',_~ --~ ~· ··~-~"~";@-, & ~-t.,$'•' ~' -~-- - ~ ·~ ~ · '* ~ ~~ 
~\"t. -~:-. ~~ "~~~~~~~-' -·~~~~.- ~- -~-- - .:.~t.~t ~~ ~ - ~ ? "~ ~~t ~~ -~~ ~ ~<-- ~ - ;-.• ::..~-t. 

"~iS--::~ ... ~~:.~ ,~~~-""~~~ ~X-~' •' ·-~ -~~ § ' ~' -~"" ~;: -~" ·// -~ "~" ~- ~~ 
---·?;,."~ .-~~~-- -~- -~ ··--~~~~ . ~~-~~\.:. ~- "./~~ W·- ,_---~~~ -~··· · ~@k~. . . ~~1~>~ ~- -~~~~~ .. . ."f~~-:~it~-è~~~~k~t\~ -~~~·~~-:~~~~~)."_,~~~''"~(, ''S~~~ :~-'~ii;:~\' ''~~~~~~~::-:.\. :§t~\::~ ~">!" ~~~ • • """"'"':J.~ ~ ~s. f~~~ ... , ~- l'~~~ "\\ ... _, , , ~~"*'"'-":,-~,.: ~~,~~-}~.~ -~~~-~ .,,,._,~'~"' . ~~'%~~\~. ~ ~:~§':>~~--\~~ ,~:$.~~ ~~~-' 
Een hartstikke goed discobal in de Bavokelder waar je kunt dansen op de beregoeie muziek 
van je eigen favoriete beat-groepen o.1.v. een kanlgoeie diskjockie. ln-troducées toege
staan. 
Haal snel kaarten en zorg ervoor dat het 2 maart een knalfestijn wordt waarover men over 
jaren nog praat (informaties, zie elders in het clubblad). 



' l ·'· 
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31 december 1972, ' s middags om 14.30 uur streden Atmodes- en Hol landdames om de 
Haarlemse a i:l eti .-;k-hanciha leer. (er werd met overgave gestreden). 

Leek het erop dat we niet eens een team bij elkaar konden trommelen, op het laatste 
moment lee?( dc:w m:cs t ·· ongegrond want een ongekend aantal, n.l. 15 :;1eisjes, wai0 en op 
deze heuge lijke middag beY'eid de clubkleuren te verdedigen. Alleen zca~? altijd ont
braken wee::.0 vele bekende gezichten. Maar nu de u;edstrijd. 
De partij was kaud oan de gang_ of een uiterst 
subtiel Atmode.sb~Uetje ve1'dween achter de • , · t / _/ ,"/ è 

goaUie van de t(/'{!enpartij. Wie dacht dat het ·t~'- ',.(" · ' "' 
een peuleschiUetje zou worden, kwam gauw op ~--/ ~ ~- z. 
d . d 7 .L t .., . h . t . . 1 .--· "" " · -~-"~ 

i.e ge a.-:;n ,_,e erug .en za i, zi.c nu ni.g ver Wi.J- · i~-if,"·: •. -~~ ~- ·•,_\'.,":c·"'·'-'""-·"'~-':.· .~~~,--~<.;;. 
feld afvragen, hoe ze ooit de euvele moed heeft · lrN;N->-"··· - - ~· ···~"' -- ~ ·' 
geha_~ dit te d~keYI;:· , Maar ·ter,Î'l,? nqar de wed- _ , '\ \ \ ·~\·'" % \ \ . _/ / __ / -·\"\ 
stri.Jd. Nadat subt--:.,ele goaltJe begon de ellen-- _ \. '..--:---· t ;:.__--~J- ·· .:..._ , 
de pas goed want de "OPanje"-machine kwam op \ ;: / <,".<) < _.,ë/ ~1ff>\J..4-~J 

~=~o~~ndba ll Ü? fhebber zou zich vertwijfeld af-'"J." . --~ ~~'t.-:&t;,f'4:,t~·;'>0.~\<:ii•:~Srfi:!fi/J!::.'lft.( 
gebraagd hebben wc.t hier gespeeld werd3 een 
partijtje zeer vrij vp,etbal of "re.al rugby". 
Behulpzame supporters, die in grote getalen 
aanwezig uJaren, gaven hierop antwoord, het was - c -o -----~>--· O-·\)- ·-----
real rugby zoals ook een speelste-T dat uitriep . ··. \ ·\ § M ; / _: (Y':".... /- l/ _.# 
Rugby, gevarieerd met fraaie voetbalpasses, \ ' / ~t'\J 1--r __ ~ ,: · \ / t 1 l · ·" ~~;;;;,;../'"'. 
hierr.en daar gekl•uid met enige, uiterst pro- · -. <:." ~ 1 { ~ .y'~ 1 i, / 1 ... ,lJ r/~ 
fessi.onee l genom~n heupworpen en op smaak af- · ... <, "· • ,._,.~, N / ; [!Jf/),";:;>:;,.:_~ 00~ ,," """.~;'..": 
gemaakt met fraai.e -tek.ke ls. · · . ~~« < - ..._, i1 Î~8 ........ ~ /' " ( "< '\ J..11 ,.,--~~ Ç ~ "\ 
Als nagerecht kon een keuze worden gedaan ui. t ;;-L- " ~ "-~! ·1(' )~) 
gekneusde vingers, blauwe plekken e.d. terwijl L\ ? 11( i~,.J }f~~~·~l:-'I 1 

hier en daar nog enige materiële schade was. 1 1n\ '0?"''. L(Çr>' R~o ./:, re_(?~ . \ ·, .' J I . 
Maar gespeeld ~~rd er en het wa~ ee~ .dolle pret ~,/,\ .:~ ~ ~I f 'J:.:.7 1 _,,~f 0 ~-.:'/ h~ · 
Dat we wat gewi.ç}it en lengte dui.à~ hJ k ~?kor_t f!t·l/ J;,;·· u f{ ~~ 1~{ \ 0'\~.G,;/~Y-~N~ "· 
sc_hoten, do~t aan de 4ou~ pret ni.ets af. ~he "Z _,"'.'..· " · ' """"'-:'. ~ J J . . ". "~.:~:°© ~\" çU:; ru 
ni.e t sterk i.s moet s l i.m zi.Jn maar dat we ten we klIJ .. ~,,~--""'·._,, ' . /, ", ... ""'"'. · °"' ... 'rfi"r 1 

kenneli jk niet voldoende want we moesten de 
4 - 1 overn.Jinning aan de gastvrouwen la~én .· 

Rest deze perso9n alleen nog het volgende . Handbal wordt geacht met eon 11;1.andbaZ."bal ge
spee ld te WCJ1°deh.· en ni2t met i ets dat zit .. tussen een volleybal en een voetbal. Volgende 
keer g2°aag e:m hc:.ndbali.ueds trijd volgens de regels der edele handbc.li\.7..D1.Dt b·innen of buiten 
of een basket~alwedstrijd. 
Supporter s bedankt voor de luidruchtige 
achter de Ujnen van het speelveld want 
lijnen ernst i g l etse l . -toebrengen. 

Het was na de bes 4:.'A.Ul"'.sver gader iri{JLU ···'{/ 
•·. ! __,_; ..... 

des nach ~::.; r,:n t'de Glf uren . ~1 

zat Truus door de ~~ to r22rnpjes ~e~glure~ 
plots z~• g ze 63 11 •1 ;-m cli e heren \, - .:·o. 

die zich i n de au to p 1 eg sn te sc~-e-r:en 
wat ze t een hc2ft gedaan 
zullen we m2a r ove r s laan 
de andere "dames11 in deze 1r1agen 
deden ne t of ze Truus ep heer ni e t 
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Dat •• .•• 

Dat • • • .. 

. Dat •••• • 
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GEFLU :STERD: 

Ann3tte Ottol ini weer op de training gesignaleerd is 

;;~ s ";:n~i::t a:i!m:::r v:1::t m:::n d;::t heeft '\'t 
deze knaap een enorme conditie ten topn spreidt ~'h 

~' c z;;1 i s uitgenodigd voor de Europese ihdoor atletiekkampioens.èfr"':·,1·~- .,,- ~ ... ~•:Y 

dit niet betekent dat zij deelneemt ~ doch 

z i : .J bij prijsuitre i kingen mag ass i s t e ren 

Da t ..... zi j d<:.:c. op een fijne manier deze wedstrijden zal kunnen volgen 

D.:: t • • • ". ~.Jil:-,m '.1 e;:munt een bee t je verdrietig was over he t stukje in het 
vc-::·sî. ~ ! i; van de D-finale 

Dé. ~-· •• ,, dit e: E'n beetje ongelukkig is overgekomen, doch het echt niet zo 
bu::. 02ld is 

Dat ... . . Diwi l,oe,r eigen huisnummer niet weet 

Délt ..... een mé"f.;i in het bestuur wenselijk .is .om als . "temmer 11 op te treden . 

'jERANDER ELKE NEDERLAAG 1 N EE N OVERW 1NN1 NG 

ent housiasme is een vuur dat hl nde r palen 

\"''1~ER"5:~·~D Il·J ~EUGDHERBERG SLOT ASSUMBURG TE HEEMSKERK. 

E2 t w22'.-:errd van 14 en 15 april (één week vóór Pasen) trekken we er weer op uit en 
sl.a~m çnz .e t s:-1t 2n op in bovengenoemd kasteel . Elk lid van "Atmodes " van klein tot 
gr oo ;: ium ;:;~_ ch h iervoor opgeven bij het bestuur . 
We rcizei:1 " r~. it l:ippe-eindje" zoveel mogel i jk per fiets, want die heb je ter plaatse 
cok :!:lo <l i E; c-! iL2&x de duinen te komen , dus re i skosten komen er. niet bij. De kosten 
w1:-, h~ 1: ·,,;2c.L:::r:C. bedragen fl .: 15, - - ~ 

En rL1 i::.2t LJ -::1 :_ ~, 11 JE KAN HET ZELF VERDIENEN" H OE??? HEEL GEMAKKELIJK!!!!! ! 

3.-., 21.s j : ::.~'. ::_c .:;s e flodders elders hebt gelezen"k~iiîè~ wij met Atroodesstickers uit. 
'73.n "! }_' ·'.·::: s': ~ cl- er 2. f 1 ,p~-dî:~ je verkoop t gaat er f ·9,25 van je weekendpri j s af. 
Ver!:~ oC.•? j -2 d·rn 10 s~iclltrs.dap ko~t het w:ekend nog ritaar ~ .1 2,50. Dus hoe meer je 
•;r2 i-Lc o>f: , h<:ce •;:.-"::;· __ · Je v.~1:die1t. Dit ~wart Je geldt na.~uurll.Jk alleen voor het week-
c~r;.;~ . ~·;e r.-'--~~sn ':c verder )g~ handeltje van. . / 
lfo iS j ·2;:;, ;::- :.:. 2 1 2 op en ~Jbe je best. AN,e gedetaille~rde gegevens over het weekend 
""' 1 ~· · ~ t-_ ._., L~ .-• . ", : -c ·,• ·,':1'J'd. ' ' . / '..;~~:.,J ·: . .a. ~ . _ - - ---l.. -- "' - . 

........ ,, 

""' l -, 
Ria 
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Onze kleine pupille groe is inmiddels uitgebreid met twee meisJe~, een goed begin en 
ik hoop dat er in de komende weken nog veel meer bijkomen. Voor diegenen, die het nog 
niet weten komt hier een klein overzicht van wat we. de zomermaanden al zo gaan doen. 
We trainen vanaf 1 april lx per week op de sintelbÁA~ · in het Pim Huliérs~b'rtpark. Naast 
hardlopen wordt er getraind op hoogspringen, verspringen, kogelstoten 'eri: balwerpen, 
terwijl we natuurlijk ook proberen een goede estafätt~plóeg jop de ~' beeii te brengen. De 
prestatiekaarten, die jullie binnenkort krijgen gaan een belangrijke plaats innemen in 
het trainingsprogramma. Jullie willen natuurlijk zo snel mogelijk aan de vereiste pres
taties voldoen. Een gekleurde band om de mouw van je trainingspak krijg je wanneer je 
kaart helemaal is afgetekend. Op de tr.!:J.iningho~r)e ~Lmeer ,.e>yer. 
Nog 2 maanden en het baanseizoen begint weer.· Gezï~it dê grote ' 'bpkomst iedere training, 
wordt er heel hard getraind en ik ben dan ook erg benieuwd naar jullie verrichtingen op 
de baan. 

In april is er weer een weekend voor alle leden van Atmodes, dus ook voor jullie. Wat we 
gaan doen in Heemskerk, ja want daar gaan we naar toe, veel spelletjes, er is een bonte 
avond, er wordt ook getrai:nd maar heel ander~ dan . op de gewone traini11g .• 
Kortom het wordt een dolge.zellig weekend waar ·je ook andere meisjes ·leert kennen die niet 
in jouw groep zitten. Nadere bijzonderheden vindt je elders in dit blad . 

....... .,,,.,.,.,...,,,."'r-·· 

~.~eb ari 1973, , , . 

Voor veel opsc uddi g·i.n de trei~e 4 febr. j.l .• een grote Atmodes-kudde, die door d,2 
mis noodgedwongen per trein naar Baarn moesten. Vele vroege treinreizigers werden ruw w2.l:·· 
ker gemaakt dóor deze lliidruchtige groép· die tater· nog enigszins uitgebreid werd met enk~-
le vroege Zaanlanders, die hetzelfde reisdoel haddén als bovengenoemde ploeg~ :nat het vroc.-· 
ge opstaan niet voor iedereen meeviel,,bleek wel ui.t cie ,l}~v:ig~ discti~sies tus$eq. eP.kele nog 
niet helemaal heldere dames over nweike kant de trein ~ef op:· zou gaan". Een bananige At
modin zorgde voor heel wat opschuddin$ :adótj dê mèdedell.rig 'geen kaartje te hebberi.'. Een po
ging de conducteur 1met een mandarijn .om te kppen, .µlis.lukte, maar ze wist later , toch ergens 
een kaartje vandaan te halen. · . · · 
0.1.v. 11 juf 11 kwamen we na een gezellige reis in BaariL' Snel het parcours verkent en wat 
voor parcours. Geweldig, mooie bospaden, een licllte stijging, een mul gedeelte, alles wat 
je je maar wensen kunt. Verder gezellig veel toe.schouwerd. Kortom, alles wat , b~j een crocri-· 
festijn hoort. 
Lia en Marja beten de spits af bij de C-tjes. Na 1000 meter kwam Marja als 7e binnen en 
Lia als lle, resp. in 3.49,1 en 3.53 min. Allebei vielen ze met de neus in de prijzen. Vo!_ 
spanning waren we tijdens de volgende race, 1500 mtr. M.B. met Patricia, Els, Marjan en 
Caroline. Helaas bleek Patricia de weg een beetje kwijt geraakt te zijn wat haar zeker eeE 
eerste plaats kostte, maar haar 2e plaats mocht gezien worden en de tijd 5.28.1 min. was 
geweldig. 
De andere groenbroeken kwamen netjes achter elkaar binnen als 16e, 17e en 18e, na + 6,42 m:.'lL 
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Gehoord: "Ik vond het zo snel gaan, 'ik dacht dat ik er nog lang nl.et ·iwas_, Anders had ik 
•. nog:·. w.el sneller · gekund". : } ~-

. • .··Ï ~ . 

Tot slot Üepe11 dé senioren .overeen afstand -.v·an 3 km. Daar ging het w~l erg snel toe._ ,, 
Maar alle de.élriêernsters va~ Atmodes, 5 ~aar liefst~ waren het erover eens dat . ze lekkèr '. 
geloperi hadden. ·. .: · . . . · . : - · · , · , . 
Baltien kwam alS 8e ' bihnen ' in 12.20 min·., g~volgd . do.or Marjan (12e in .14 .t2 min), Ans, . 
Ineke en Gerda ': (~_ 15 ·;Of mitlh . ' . . . 

' . 

Al. met al een _geslaagde . cress op .alle ·fronten, mededóor de vodrtrèffei:tjke organisatie. 
Alle wedstrijden begonnen keurig op tijd zodat het voor deelnemers eri towschouwers, on-
danks de kou; een aangename wedstr:i-jdmiddag was . "' · . · 

- : : 1,;' /.~ ·.1 

'· 
1o;;-~··· . 

· --~ .. 

'.; . ·, _.. J 

' ·. / 

•· 

,., . . i 

· ; :.;~ 

.. ;::=..·: : )(· '· 

~~-
:>J 

-:::~ i 1_ 

•; i 
Er wordt _gef 1 ui s terd :";;'' ,,,.. . ; "~ 

1 ~ ~ 

Dat. .... 11Juf11 een muis vond en die in de tre i n Z01J gaan vèi-loten 

Dat. .... d ie muis van Patr:,icia was, wat 1 1jufu niet begreep 

Dat ..... Patricia altijd Peen bij zich heeft 

Dat . . . • . Ba 1 M ~n een wortel vo 1 peen had 

Bal tien. 

. ' 

'.\.= 

. ('.: 

Dat ....•. Patrlcia zich ·in .Baarn niet alleen:•dil de weg · vergiste maar ook in de plaats 
'· 16_~ · . ·het" èrepodi'J~ (je was echt 2e hoor) ' ' 

Dat. .... Ria qm een krant vroeg want ze had het zo koud . ., 

Dat ...•. we allemaal een consumptie kregen van het bestuur 

Dat .. . . . iedereen hiermee erg blij was en iedereen weer. ,bijkwam 

Dat ..... reii~n per trein wel reuze gezellig is 

Dat. · . ... w~ toch hopen dat de N.S . zijn tarieven dit jaar niet 
verder zal verhogen . 

:·, _j 

.: : 

'.-) '1 :_ 

r · 

." ._ ; 

r;" 

.. ~ . ' . 
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INDOOR RECORDS DISTRICT \iiEST I MEISJES 

50 meter 6,7 sec. c. de Brie ADA 
6,7 J.Keyser ATM. C.de Lange, 

T. van Laar ADA 
60 meter 7,7 r. Vunderink AV ' 23 

7,7 L.Vonk en VJ.Kok AJJA 
50 m. horden 7,7 s. van Dongen Hellas 

7,7 J. Ke;y:ser Atmodes 
60 m. horden 9' 1 M" v.d. Molen NFC 

9' 1 J .• Kelser Atmodes 
400 meter 57,9 ~i de Graaf GAC .... ~ 0 

800 meter 2.10.1 M. de Graaf GAC 
Hoogspringén 1,75 m A. Bouma A tmod.es 
Verspringen 5,59 L. Ponstein Sagitta 
Kogelstoten 11,71 M. Valkenberg DEM 

INDOOR R~CORJ)S ~EST I DAMES 

50 meter 
60 meter 
50 m horden 

60 m horden 
400 meter 
500 meter 
800 meter 
Hoogspringen 
Verspringen 
Kogelstoten 
1500 meter 

6, 4 sec. 
7,3 
7,4 

8.2 
54,5 

1.13.9 
2.10.1 

1,75 m 
6,19 

16, 48 
4.50.7 

Tr. Ruth GAC 
T:r;- • . Ruth GAC 
M.van. Beek ADA 
Tr. Ruth GAC 
:M. Sterk ADA 
Tr. Ruth GAC 
T. v.d. Made Sagiitá 
T. v.d. IV'iade Sagitta 
A. Meyer. Sagi tta .. 
c. Ba~er Sagitta ; 
E. v. Noordduyn Sagitta 
G • .Pels 'ADA 

·-.. : ,. 

-.-
. ! 

Bij de 25 besten van Nederland in 1972, overgenomen 
komen de volgende juniores van Atmodes voor: 

100 meter 

200 meter 

400 meter 

800 meter 

100 meter horden 

Verspringen 

Hoogspringen 

A. Smits 
J. Keyser 

A. Smits 
J. Keyser 

J. Keyaer 

P. de Cleir 

J. 1':eyser 
A. Smits 
A. Bouma 

A. Smits 
' J. Keyser 

G. Visser 

A. Bouma 
A •. Smits ·:· 

Se plaats 
9e Il 

11 e Il 

13e Il 

17e Il 

9e " 
je " 
6e Il 

16e 11 

8e Il 

14e " 
21e Il 

3e Il 

11 e Il 

A'dam 10-1-1971 

Groningen 6-3-1972 
Groningen 7-3-1970 
Amsterdam 1964 
Leiden 26-2-1972 
Groningen 6-2-1972 
Leiden 2-1-1971 
Leiden 27-2-'1972 
Den Bosch 6-2-1971 
Leiden 26-2-1972 
Leiden 26-2-1972 
Leiden 26-2-1972 
Amsterdam 1-3-1969 

Eindhoven 21-2-1970 
Rotterdam 21-2-1971 
Amste.rdam 15-3-1970 
Eindhoven 20-2-1970 
w. Berlijn 4-12-1970 
Leiden 27-2-1972 
Groningen 8-3-1970 
Groningen 8-3-1970 
Rotterdam 21-2-1971 
Leningrad 18-1-1967 
Rotterdam 20-2-1971 
Leideh 27-2-1972. 

uit de Atletiek V!ereld, 

12,4 s" 
12,5 Se 

26, 1 s. 
,26,2 s. 

61,- s. 

2. 20.3 s. 

14,9 s. 
15,3 s. 
16,2 ·s. 

5,55 m. 
5, 41 m: 
5,27 m. .. 
1,75 m. 
1'65 m. 



Discuswerpen 

Speerwerpen 

Vijfkamp 

4 x 400 m 

A. Bouma 
. t>t~v ;d. Linden 

. ä... Smits 

A. Smits · 
J ~ · Keijser 

_ Atmodes 

- 15 
····- ·- ·-- · 

34,3$ y . 
33,30 m 

38,46 m 

3734 p. 
3414 p. 

49,6 sec. 

- . 

-
12e pl'iafs • 
14e Il 

3e Il 

3e Il 

7e Il 

4e plaats 

-

De 25 besten in 1972 van de senioren, de volgende atleten van 

100 meter 

voordeel rugwind 

200 meter 
voordeel rugwind 

100 m horden -

voordeel rugwind 

verspringen 

hoogspringen 

kogelstoten 

discuswerpen 

speerwerpen_ " 

vijfkamp 

4 x 100 meter 

4e plaats 
11 e " 
22e " 

4e plaats 

2e Il 

Se Il 

15e .. Il · 

16e Il 

20e Il 

3e . : ~i c:. 

16e " 
IOe " 
IOe Il 

, 7e " 
12e Il 

6e Il 

4e Il : 

H. Sterk Jl,9 sï?c. 
D. Kamphuis 12,2 sec. 
A. Smits 12,4 sec. 
D. Kamphuis 1 2' 1 sec . 

. -··· 

M. Sterk 24,4 sec. 
M. Sterk 24,- sec. 
D. Kamphuis 25,S sec. 

M. Sterk 13,4 sec . 
J. Keijser . 14, 9 sec . . 
A. Smits - 15 ;s-·sec~ ,--
A. Smits 15,2 sec. 

A, Smits 5,55 m 
D . Kamphuis 5,46 rri 

A. Bouma 1 '7 5 m 
A. Smits 1 , 65_ m ·· 

J. Moojen 12+44 m 
tU 

J. Moojen 42,72 m 

J . Hoojen'' 41,18m 
A. Smits 38,46 m 

A. Smits 3734p ~ 

Atmodes 48,3 sec. 

- -. 
BESTE PRESTATIES IN HET JAAR 19?2~ SAMENGESTELD DOOR TRUUS VAN VOORST. 

100 meter M. Sterk 11 '9 sec. 800 meter • B. v.d. Ree 2.27 . 8 
D. Kamphuis 12' 1 sec. R. Wi jnoogst 2.28.4 
W. van Heiningen 13,- sec. 1. Wa 11 ekers 2.51.3 
B. v.d. Ree 13' 1 sec. H. v.d. Haterd 3. 00.-
A. Kruijver 13,8 sec. 100 m ho'rde'.n M. Sterk 13,4 s. 

200 meter M. Sterk ; 24,+ sec. J . Kei j ser 14,9 s. 1" . 

D. l<amphuis 25,5 sec. Ä. Smits 15,3 s. 
A. Smits 26, 1 sec • . A. Bouma 16,2 s. 
J. Keijser 

. i 

26,2 J.. de Heer 17 '1 sec. s. 
B. v.d. Ree 27,- sec. hoogspringen B. v.d . Ree 1 ,50 m 
W.v. Heiningen 27,2 sec. J. Moojen 1 ,45 m R. Wijnoogst 27,5 sec. M. Mu 11 er 1 ,45 m 

400 meter J . Keijser 61 ' - sec. 
R. Wijnoogst 62 '1 sec. 
W.v. Heiningen 63,3 sec. 
B. v.d. Ree 64.6 sec: _ 

s. 
s. 
s. 
s, 
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verspringen D. Kamphuis 5,46 
B. v.d. Ree 5,01 
J. Moojen . 4,56 
A; KruijVer 

--1 ; 

4~42 
l . 

W. v. Heiningen 4, 12 

discuswerpen J. Moojen 42,72 
T. v. Voorst 29,60 
L. v.d. Eem 23,70 

. (' B. v • .ct• Ree 21, 08 

m 
m 
m 
m 
m 

m 
m 
m 
m 

_ .s pee rwe rpen J. Moojen 41 '18 m 
M. Lues ken 33,90 m 
B. v.d • . Ree ,27&5 m 

kogelstoten J. Modjen 12,44 m 
B. v.d. Ree 10,02 m 

4 x . 100 meter Dina K,amphuis, Joan Keijser 
Anja Smits, Mieke Sterk 

48,3 s. 

MEISJES A/B 

100 meter 

800 meter 

80 m horden 

A. Smits 
J. Keijser 
P. Keijser 
G. Visser 
M.v.d. Lindén 
J.Goi:temaker 
J. de Heer 
P. v.d. Eem 
K.Verzijlenberg 
A. Bouma 
A.Munsterman 
M.v.d. Holst 
P.de Cleir 

P. de Cleir 
T. Capellen 
M. v.d . . Holst 
M. v. Narden 

J. de Heer 
J. Gortem(iker 
C. v. Leeu1"1en 
P. Keijser' 

discuswerpen A. Bouma 
'M. v.d. Linden 
A. Smits 
e.v. Leéuwen 
C. · van Bakel 
A. Muns terman 

speerwerpen A •. Bmits · 
G. ··Visser .. 
P. v.d. Eem 
A. Bouma 
M.v.d. Linden 
P.de Cleir 
e.v. Leeuwen 
A.Munsterman 

l 2 , 4 s . }1, A . 
12,5 s. M.A. · 
l 2 , 6 s . 1'1. B • 
12,7 s. M.A. 
13,2 s. M.B. 
13,3 s. M.B. 
l 3 ,'3 s . H. B. 
13,4 s. M.B. 
13,5 s. M.B. 
13,7 s. M.A. 
13,7 s. M.B. 
13,5 s. M.A. 
13,9 s. M.B. 

2.20.3 s. M.B. 
2.25.l s. M.B. 
2.30.9 s. M.A. 
2.34.4 s. H.A. 

12,8 s. M.B. 
13,9 s. M.B. 
14,l s. M.B. 
14,2 s. M.B . 

34,36mM.A. 
33,30 m M.B. 
29, 74 m M.A. 
26,98 m M.B. 
22,88 m M.B. 
20, ,27 m M.B. 

38,46 m M.A. 
29,60 m M.A. 
28,16 m M.B. 
26,39 m M.A. 
24,64 m M.B. 
22,31 m M.B. 
21,52 m M.B. 
20,57 m M.B. 

4 x 100 meter 49,6 s. 
Joan en Pia Keijser 
Anja Smits en Gebke Visser 

hoogspringen 

verspringen 

• '. -n 
kogenstot~tl 

(3 kg) 

kogelstoten 
(4 kg) 

A. Bóuma 
A·. Smits 
J. dê -;Heet> 
J. Keijser 
J.Gortemaker 
C. v. Leeuwen 
P. v.d. Eem 
P. de Çleir 
P. Keijsev 
M. v.d. Linden 
G. Visser . 
A. Munsterman 

A. Smits 
J. Keijser 
G. Visser 
J. Gortemaker 
A. Bouma 
P. de Cleir 
J. de Heer 
A. Munsterman 
P. Keijser 

-- 1·,:-75 m M.A. 
1,65 m M.A. 
1,55 m M.B. 
1"~5 m M.A. 
1, 40 m M.B. 
1,40 m M.B. 
1,35 m M.B. 
1,35 m M.B. 
1,35 m M.B. 
1,35 m M.B. 
1,35 m M.A. 
1,25 m M.B. 

M. v.d. Linden 
C. van Leeuwen 
K. Verzijlenberg 
P. v"·d. Eem 

5, 55 m M.A. 
5,41 m M.A. 
5,27 m M.A. 
5~rJ9m M.B. 
5,00 m M.A. 
4,80 m M.B. 
4,75 m M.B. 
4,53 m M.B. 
4,49 m M.B. 
4,41 m M.B. 
4, :ra m M.B. 
4,34 m M.B. 
4,26 m M.B. 

U. v. Leeuwen tl , 78 m M • B. 
' M.v.d.Lin~en 10,93 m M.B. 
A.Munsterman 10,24 m M.B. 
~.Verzijl~nberg 9,41 m M.B. 
J.de Heer. 9,38 m M.B. 
P.de Clei~ 7,70 m M.B. 
J.Gortemaker 7,70 m M.B. 

A. Smits 
A. Bouma 
C.v. Leeuwen 
M.v .d .Linden 
J. Kei j ser 
G. Visser 

10,73 m M.A. 
10,73 m M.A. 
10,45 m M.B. 
8,45 m M.B. 
8,14mM.A. 
7,75 m M.A. 
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MEISJES c ..., - ~ i i i ' ,_ . ~ 

1-'.:; · 
1 : _'.. :· j 

: t"' 

:~Bo '-~eter Y.Roosendaal 10,7 s. versp,r i ngen Y. 'v.d. Linden 4,96 m 
1, p ,8 

·"' • \ ; I 

4,93 A. Ottol ini s. " 
·,, ·. Y. Roosendaal m 

M. Cats 11 , - s. :, M. Cats 4,54 m 
:' '1(1. v.d. Linden 11 , - s. 1. Kruijver 4',51 m 

L )~ru~ j:ver 11 '2 s. M. Bolwijn 4,02 m 

,~ ':' M. Bo lwi j n 11 '3 s. 

600 1 • Kruijver 1 . 46. 4 
discuswerpen D. Ansems 28,46 m meter s. 

M. de Koning 1 . 49. 5 s. kogelstoten E. Muis 1 . 53. 1 s. (3 kg) D. Ansems 9,93 L. de Jonge 1.5.7.9 
m s. v. v.d. Linden 8,78 M. Bolwi j n 1 .58.8 m s. M. de Koning 7,93 m 

60 m horden Y. v.d. Linden 9,9 s. 1 • · Kruijver "·:; . 7,66 m 
Y. Róosendaal 10,4 s. Y. ·.Roosendaa 1 6,86 m 
A. Otto 1 i ni 11. 3 s. 

" hoogspringen v. Roosendaal 1 ,40 IJl . 4 x Bo m estafette 43,8 s. 
M. .de Koning 1.35 m Yvonnen v.d. Linden, ~arjan de Koning 
v. v.d. Linden 1 , 35 m lrem~ Krui jver, ·· ,yvonnen Roosendaal . ~ ~ 

D. Ansems 1.30 m ·.Ï 

M. .Bolwi jn 1 ,30 m 
M. Cats 1'30 m 
A. Ottol ini 1 , 30 m 

- -. 
MEISJES D 

60 meteri L. Fijnheer 8,4 s. hoogspriingen E. Handgraaf 1,40 m 
M. de Wit 8,5 s. W. Vermunt 1,25 m 
E. Nieuwkeri7<. 8,9 s. H. Nuijten 1,10 m 
H. Nuijten 9,3 s. .E. Nf,euwkerik 1,05 m 
W. Ve1"171Unt 9,4 s. M. den :Hartog 1,00 m 
P. Brieuer 9,9 s. verisp:riingen H. Nuijttan 4,01 m 

600 meter L. Fijnhee:ri 1.54.2 L. Fijnheer 3,94 m s. E. Nieuwkerk 3,87 m M. de Wit 1.59.-- s. 
W. V e. rrll'!A.n t 3,78 m W. Vermunt 2.00.1 s. M. de Wit 3,61 m 

kogelstoten 
' - M. den Hartog 3,17 m 

(2 kg) E. Handgraaf 9,66 m 
M. de Wit á,90 m 4 x 60 m estafette 33,7 s. 
P . . 8T'({Ue~ 7,96 m EZze Nieuwkerk, Miranda de Wit, 
L~ , , F:f-rjnhe.èr 7, 15 m Wilma Ve1"171Unt en Lily Fijnheer 
W. V~p!flunt 6,41 m 

-~ i . 
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16e Jaargang no.103 - verschijnt tweemaandelijks April 1973. 

Clubbladcommiesie: 
!de j , L. v.d. Eem 
Heer Fijnheer 
Hoer Cats 

Verzendr:.c~res: 

i\ilevr, V.d. Ree-Gregorius, 
Oriomveg 123, 
Haarlem. 

VAN DE VOORZITSTER. , 

Een weekeinde vol prachtige indooratletiek met een groot 
deel van de Europese ,top in de arena. Vol spanning volg-r 
de ik ook de ve:rrichtingen van onze Atmodinnen Mieke, 
die op de 6Q meter horden wel in de halve finale beland
de doch niet in de finale uitkwam en op de 60 .·meter in 
de overigens zeer goede tijd, van 7' 7 4 s in de serie werd 

· ui tges-èhakeld, en van Annemieke, die met haar 1,80 meter 
hoog haar pas gevestide Ned.· indoor jeugdrecord evenaar
de. Goed gedaan hoor!! 
Ook zagen we Joan steed.s als een der charmante meisjes 
bij de ceremonie protocolaire. Maar jammer was het dat 
de Ahoy-hal zo ·'slecht ·bezet was met bezoekers. l)e boven
ring was geheel ],eeg. De schuld wordt gegeven aan het 
feit dat het Néderlandse volk niet atletiek minded is, 
maar ik durf te beweren dat het daar niet aan ligt. 
Intern wisten we er alles vanaf, doch wie wist buiten 
het atletiekwereldje iets af van dit grootse gebeuren? 
Als er ergens een beurs, show of tentoonstelling wordt 
gehouden, dan ziet men weken van te voren op de invals
wegen ter plaatse g~ote reklameborden over het bepaalde 
evenement. De mensen worden nieuwsgierig gemaakt als ze 
.iedere keer die rgrote borden zien. 
Verder lagen de 'p,r,ïjzen te hoog, vooral voor de stuQ.eren
de jeugd• Graag hadden ze het spektakel · mee willen maken 

1 ~--jj_:,_ __ \~ maar we,lke .. s.~llde:r;ende ti,ener kan fl. 32,50 resp. 
~ ffff [: fl. 20,-- ~p1ljè reisko:::;ten en eventuele overnachting e tc. 
\, UH / (f neertel1eri? ~·en .trirriec~tpaar van .onze vereni gi ng met 2 
) 1~,\.- .J kleine' kindE;)i'Em · y,ili;len 'het op zondagmiddag ook wel eens 

A~~jj/ ~~:~~~~:~ . ;:e:ih~~f!~1~:n b~~r~~i~:~ ;~~t 1 ~~~O v~~~d~~ 
.l~-~f.Ji)/f!J _o·/..t-. neergeteld,. hetgeen hen · te gorti~ was en hebben toen maar 

;é-..f;'ff!~/ / ' ·:,f{t{ -~ . .-· '··· · een voor~~liger vermaak gezocht in de vorm van dier en-
( /?:i'/.t": :" j.j_l~ • f "-_ · park "Bli Jdor:e" • 

~~~,;::~~~. ~, . 
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Toen de laatste weken bleek 1da t er zoveel onverkochte plaatsen waren (waarom d.::1:_ 
niet de verenigingen uit Rotterdam en omgeving de kans gegeven_ om tegen goed ge-
reduceerde prijzen de bovenste tribunes te bevolken?) 8en volle bak had mee:::- s::':' ;;; i::;:,_' 

gegE?Y~D-· - Het argument dat men dat niet kan doen tegenover de mensen die eerder 
een käàr.t ·hadden gekocht behoeft men niet aan te voeren, want mensen die persé 
willen gaan hebben graag de zekerheid van een plaats en zij zouden deze nood
sprong alleen maar toejuichen, als het in het belang is van de atletiek. 

HET SECRETARIAAT MELDT: 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitster 
8ecretaresse 
Penningmeesteresse 
Wedstr,. secretaresse 
Coinmissaresse 

" 
Commissaris-

1 

. .. . "" . 

M.A. Ineke-de Vos, Leendert Nieeszstraat 90, 
I. Wallekers, Kampervest 29, 
A. Kruijver, Burgwal 66, 
G.J. van Voo~s:t.; • Slau-erhoffstraat 5", 
E.P.J. v.d. Eem, Paul Krugerstraat 49 rd, 

.;B:< Ya:P~.d§r Ree, Qrionweg 123, 
-·1-I ·:--cï3:ts;- 13Ildèrëli-jks traa t 4, 

-· Trainingen: _ 
. : . . ' .' .:-.; .- ! ':.:; . ,. ·~·,. 

_ q~:i;ite;t baan Pim 1iiulie:r"Sportpark aan de Delftlaan. 

tel. 
tel. 
tel. 
tel. 
tel. 
tel. 
tel. 

19.00 wedstrijdploeg .j o.l.v. Hans Vlottes 

2441 ~ ;-~. 
.a,12426 
3.22461 
371119 
250989 
250314 
_317839 

Maandagavond ~ 
Vrijdagavond ? 19.-15 . ;ïliëuwelingenpioeg afwisselend o.l.v. Roly/Iki Bislick 

19.00 ;C-:.:rnèisjes '-1959/60 - · , o.l.v. Truus van Voorst 
-- 1 :9~00 J).:.:.meisjes· 1961/62 · ·o.l.v. Lolke van Voorst 

.. . . , • -. ··r r, :·· " ( ., .. -. ~ !. r~ i· ·ï~ o ::: ~ -:: . . :;· .:::: ·:;-·:" :.-;·;. · · .:::. 
Woensdagavond · - ·19. 00 wedstri jdp1o,%g aatige-yuld 

met aangewazen .C'ë:meisjes o.l.v. Hans Vlottes 

Donderdagavond· H3-l9 • Wedstrijdp'leög _kraëhtdèntrum o.l.v. Gerard Kamp 
. -~ ·. ; :.·:. -: . . .. . 

Pup;ï,<J;len.v-,,,a ·· 1963 
_,,_,,~ -·. t olJ, . ._ //li ' '!."' 111. -;,1 4''!!!"," JJ 11,- - ' };, !. - '"" - ,-0/,//'lh.' i '91, "· lhf& ~/ • f"'-6 - ", ;,11111. • - ~ - . - < ~ ' -- ' 

'"}"'~.;i14/lff_~~}-fi!f1",/!.~"f:'.iffi'°f,,JJ/1:;:_~!/,,~'t/:.';;._~s,,/-"~-l/<{1!!!/1/f.!.~j-'/,!;t{~lf~:'Jt'.ê•>(,~--r;_~,:.._4:_!_._1">'1;;_tj.'-""~_/fi(~:~'...---\'.~~~~~~~~'8~:~~~;~~"~'.}~~~'.~~4''°l·'i"'{i"~Jl,;t<<' 

. DE PENNINGlvl3ESTERESSE :MELDT: 

De contributie vanaf 1 januari 1973 is als volgt: 

per kwartaal 
Pupil~en 1963-64 etc. f. 13~50 
Junioren t/m 17e jaar f. 20, 25 
Senioren vanaf 18e jaar f. 27,--

De 10% korting-regeling is vanaf 197.:f vervallen~ 

per ma.and 
f. 4,50 
f. 6,75 
f 0 9 ,--'--

inschrijfgeld 
f. 6,--
f. 1 o,-
f 0 15,--

V!i j verzOeken U beleefd de contributie aan : het begin van he_t kwartaal over tu 
maken op postgirorekening 207689 t .n~'v. Penningmeesteresse "ATMODES" te Haarlem. 
Een en ander werkt kosten- en tijdbesparend~ 
Bij opzegging is men nog drie volle maand -3 n contrïbutiè verschuldigd. Bij voor
baar dank voor Uw medewerking. 

Kruijver • 
. ··.;:.. 1 



Nieuwe leden~ 

Margreet v.d. Bosch 
Miranda Brabander 
Yvonne Brabander 
Reirii de Cleir 
Joanett'e van :Dam 
Leon1 Eizema-Ilille 
Judith Fijnheer 
BabkèHoeben 
:Dolly van Latum 
Henny Meijer 
Wilma Ottolander 
Carla van Rossum 
Diana Tiggelman 
Petra ·wcisseling 
Petra de Vos 
Marti ne v. Zijtveld 

Rectificatie: 

- 3 -

19....; 2-1964 
26- 7~1964 
28- 9-1961 

31- 5-1962 
27- 5-1947 

7-10-1962 
9- 9-1961 

15-12-1954 
8- 4-1954 

17- 5-1963 
23- 1-1960 

3-12-1960 
12- 3-1960 
15-12-1963 
8- 9-1964 

pup 
pup 
i) 

B 
Il 
Sen. 
:0 
D 

pup 
pup 

0 

0 

In het vorige clubblad werden als nieuwe leden vermeld: & 
Ellen van Zoon moet zijn Bllen van Zon 0 
Anne h es Kubing moet zijn Annelies Kubbinga .· .\{_'{ ··. -.- ' \ff' 
Hans Vlottes, 
Anneke Wenselaar, 
IJkmi q_ue en Irene 

Ber endsen, 
Linda Schreefel, 

Middenweg 99c, 
Marktstraat 05, 

Ri jklof v. Groenspl~ih 6, 
Frans Bvenss·traat 19, 

-"-

Haarlem. 
Hengelo. 

Haarlem. 
Haarlem. 

BSN JE AL IN HET BEZIT VAN: 

Atmodes shirt 10/12 f. 9,50 
0/1 . f. 1o, 50 
2/3 - 4/5 f. 11' 50 

Atmodesbroekje (oud model) grote 
maten f. 5,--

(helanca) alle maten f. 11 ,--
Atmodes showshirt S/M/L f. 14, 95 
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FUSIE PROBW:rJGN??? 

Vlak voor het áler perse gaan van ons -~luboiad ontvingen wij de laatste "Wissel 11 

van de A-V.•HaarJ:em, waarin we-derom eên aanv~i Op;onze vereniging werd gedaan in 
het redaktioneJ,e' -voorartikel en in het vérslag over de gehouden jaa:r:vergadering. 
Wij ei teren: - _- -- · 
"Een:- van de belangrijkste onderwerpen betrof weer de mogelijkheid tót fusie met 
"Holiand en Atwodes. Ten aanzien van deze laatste vereniging is d1e mogelijkheid 

'--~'. Uê-3-r ,E1_Jri z_eg:t, onder de huidige omstandigheden niet groot. Sommige ABp,ode~-:-"'~
"stuursleden z_ouden n.l. eisen stellen, die voor onze vereniging onaanvaardbaar 
"zijn. -Zij schijnen zich niet te realiseren, dat hur. opstelling strijdig is met 
"het bela:ng van _ d~ ~_,·atletiek in. Haarlem.. : Hopenli jk zullen dergelijke factoren bij 
"een gesprek me-t de RKAV Holland geen rol spelen". 

en (van de voorzitter): 

"Gesprek met de andere Haarlemse verenigingen, voorgesteld in de jaarvergadering 
"van 1972. Dit gesprek is er geweest en wel met "Atmodes 11 • De resultaten waren 
"echter nihil. · - -
"Wanneer de andere partij meent, dat bepaalde personen moeten verdwijnen, is dit 
"voor ons onaanváardbaar." 

Wij zijn hierdoor diep geschokt en willen niet laten 
ren, tenslotte is een fusie niet' 'iets hetgeen men op 
neer er over gesproken wordt: 

hierop 'èomméntaar te leve
stel en sprong aangaat wan-

Men dient een en ander ~erst goed te Qverwegen, dan begint men aan een nauere 
samenwerking en blijkt dàt goed te gaan en geen te grote geschilrunten op te 
leveren, dan kan men eens gaan spreken over fusie. Ook een wederzijds .:vertrouwen 
is noódzak-:lijk_ en juist dit vertrouwen in Haarlem is nu al verschillende malen 
geschonden• 
Maar om een jui~t beeld te geven van de situatie zullen wij hier een en ander 
verduidelijken. 
Vorig jaar hebben wij een oriënterend gesprek gehad op verzoek van Haarlem over 
samenwerking en een eventuele fusie. Spijtig was het, dat het voltallige bestuur 
van Haarlem niet aanwezig was en ook dat juist die mensen ontbraken, die nauw bij 
het verenigingsleven betrokken zijn. 
Op onze vraag tijdens de bespreking of Holland hier ook niet bij aanwezig had 
moeten zijn, werd ontkennend geantwoord. Nu willen wij wel stellen dat wij al 
met grote reserve naar deze bijeenkomst gingen want wat was er aan vooraf gegaan? 
Een der bestuursleden van Haarlem hà.d in februari 1972 een van onze leden, (die 

'" nog?-J yeE?l invloed heeft) benaderd en haar warm gemaakt voor een fl!sie ~ ~ Zij _l_<_on 
\rolgens het reglement met 10 leden een buitengewone algemene ledenvergaderfng --' 
aanvragen en dan op fusie aandringen. 
AangE)zien ons lid bemerkte dat zij "gebruikt" werd door Haarlem, heeft zij het 
verder laten afweten. Dit feit werd op de bespreking aan de orde gesteld en door 
de betreffende persoon ten stelligste ontkend. Een en ander beschouwen wij als 
het trachten te ondermijnen van een gezonde vereniging door buitenstaanders. 
Strijdt men open~ en benader eerst de leiding!! 
Het niet rustig laten betijen, doch alles willen forceren, het zelf met dames 
beginnen, hetgeen toch een bepaalde concurentie teweeg brengt~ dit alles bevor
dert echt niet het klimaat om te fuseren. Met betrekking tot "eisen" die wij zou
den stellen willen wij opmerken, dat men bij een ori.ënterende bespreking ~'liet kan 
spreken van "eisen stellen" . 1.'!at Haarlem onder eisen verstaat? Zouden bepaalde 
personen eerst moeten verdwijnen? 1.he? Vlij weten echt niet W9;t er wordt bedoeld • 

. --. -· 
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In het technisch ja.é3-rverslag van Haarlem wordt ook :-nogmaals aangehaald dat de 
samenwerking niet bèst was. Dit moeten wij ten stelligste ontkennen. De samen
werking tussen de technische mensen van alle drie de verenigingen was zo goed 
en fijn, dat wij zouden willen dat het over de gehele linie zo was. 
~r zouden dan geheel geen problemen zijn. · 

BOSLOOP 

Als je ~och het juryapparaat in werking stelt voor de 30-plussers, dan kan er 
wel meteen een bosloop 'lroor de Atmodinnen bij dacht het bestuur en dat was goed 
gedacht want 1/3 deel van de leden kwam met_ veel elan in actie. In alle ploegen 
werd fel gestreden en ik1 •. heb vooral genoten van onze jongste jeugd die het fan
tastisch deed, daar zullen echt goede 600/800 m loopsters uitkomen. De uitslagen 
zijn als volgt: 

Jlames/M.A. 1500 mtr. 
1. B. van Ree 5.40,-
2. M.v. Norden A 6.08,-
3.s.v.d.Holst A 6.20.5 

4 A. Kruijver 6.35,-
5. I.1Nallekers 6. 43-3 

Meisjes C 750 meter 
1. I. Kruijver 
2. M. Bolwijn 
3. 'EoV• Nieuwkerk 
4. L. de Jonge 
5. w. Vermunt 
6. M. Cats 
7. M. de Wit 
8. I. Berendsen 
9. P. Wesseling 

10. M. van TI1roden 
11. I. Smit 
12. E. Kerkhoff 
13. P. Breue:r 
14. M. den Hartog 
15. M. van Leeuwen 
16. c. van Rossum 

.\..! 

. Mais.jes B 1500 mtr. 
1. -H.Hamminga 6-31. 2 

PUP'S 
~.v.~keris 3.07.8 

3.25.-
3.26,-

2. J .v. '~den ,-7 .17 ,- 2. M.Guldemond 
3. M.Kubbinga 7.26.5 3. A.Brouwer 
4. C.v.Bakel 8.45.- 4. S.v.Duiven-

2.41-3 
2. 42 .-
2.42.6 
2.52.9 
3.00.-
3.08.8 
J.12 .1 
3 .15.-
3.16.5 
3.19.5 
3.20.-
4.09.-
4.10.-
4.11.-
4.20.-
4.20.8 

voorde 
5. M.Braban§.er 
6. A.Kubbinga_ 
7. A.v.d. Ham 

3.34.5 
3.35.4 
3.39.-
4.26.-

Meisjes .D 
1 • M. 
2. J. 
3. J. 
4. Y. 
5. J. 
6. H. 
7. H. 
8. M. 
9. Fó 

10. Y. 
11. L. 
12 0 L. 

Spaans 
Fijnheer 
Hollander 
Smit 
Oosterbeek 
van Elsthout 
Prosée 
Z~jta 
Smits 
'.Brabander 
Noordeloos 
van Bakel 

2.54.-
3.00.-
3.08.-
3.11.5 
3 .12 .-
3. 30 .-
3.~5.2 
3.39.-
3 0 48 .-
3. 51 .-
3.58,-
4.08 .-

-."->);
", /;;;~__,...-

~~ (~0 ::: 
- ~ '-

1 H ~ ...._ 



Klachten over vernielingen 

,","";;;;;;:;;;t(1" TRIM.VERBOD IN MIDDENDUIN. ,.~ffi}li111t1/l;;.w," 
11111 .rrmrrnmmrrrfTm mmmtrm1'ttttttnmtmnnmrmnmmrnmtmmilnm-:mmnmrmnm:'I. ''41111t 

Ja hoor, deze kop in het Haarlems Dagblad bezorgde ons de schrik van het leven. 
Bn waarom? 
Het Ilf.liddendui:ri is n.l. het trainingsdomein van JO,....plus. Dit natuurreservaat in 
Overveen, resorterend onder Staatsbosbeheer is een prachtig duingebi.ed, waarin 
tal van planten en dieren voorkomen, die in ons land zeldzaam zijn geworden. 
Er zijn diverse wandelingen uitgezet, doch ook veel trimmers waaronder onze JO,....plus 
zochten dit terrein uit als trimgebied. -I n Haarlem of omgeving is immers geen 
ander· zo ' n geschikt trimparcours.· 
Helaas zijn er ook zgn. "wilde groepen" of "wilde trimmers " waaronder personen 
zi tteri die zich r.iet aan de regels,· d. w. z . ·uop wegen en paden blijven", houden 
en daardoor vele vernielingen aanbrengen~ 
En dit verbod is dan het resultaat. Waarom moeten er toch ·altijd mensen ziJn · 
dj_e het voor de "goedwillenden" verknoeien? Gelukkig is er ontheffing van dit 
vërbod te krijgen, hetgeen door ons is aangevraagd en gezien onze "goodwill" 
vertrouwen wij, dat ons ontheffing zal worden verleend . 

Ria Ineke- de Vos 



Als besluit van de wintertràiningwerd op het vaste parcours van "Middenduin" 
weer een bosloop gehoud.~n van cà/'1500 m, waaraan door een 45-tal trimmers/ster::; 
met veel plezier en toch met de nodige felheid, werd deelgenomen. ])uideli jk k7{2.IT1 
de regelmatige training tot uiting, want zowel bij de dames als de heren kwam 
iedereen zeer goed binnen, alleen de favoriet bij de heren van 41/45 jaa~, de 
heer Van Zijl, had zich de eerste ronde teveel gegeven, doch was zeer snel wee~~· 
O.K. ,c, 
Ik geloof wel te kunnen stellen dat zo'n bosloop als afsÏuitirig van een trim...
periode door de meeste c30-plussers gewaardeerd wordt en daarom is het jammer 
dat er naar verhouding toch te weinig deelnemers/sters zijn. 
])e uitslagen zijn als volgt: 

HEREN 36/40 jaar Heren t/m 35 jr. 
1 • C. Aaftink 5. 31 ~. 6 ,- 1 • SChelJingerhout 
2. Hr.Petschie 6.00.~ ··· 2. Hr. Heese 
3. Hr. Kunis 6.08.- 3. Hr.' 'r:ebster 
4. Hr. Ben~ 6.20.8 4. ~r.Apeldoorn 
5. Hr. Mok 6.23.- 5. Hr. Kaan 
6. Hr. liiga.rd 6.41 -3 6. Hr.Apeldoorn 

7. Hr.Haandrikman 
m!:REN 41/45 jaar 8. H~•· Kooy 
1. Hr.Oudendijk 6.04.-
2. Hr.Gribbroek 6.10.5 HER2N v.à. 46 jaar 

5 c 53. 1 
5.56.-
6.01,-

' .6.07. 5 
6.16.2 
6.23.-
6.30.4 
6. 45 .-

3. 'Hr.v.d.Putte 6.43.- 1 • - Hr. v. '.!:gmond -6. 37 • 2 
4. Hr.Brocke 6.44.-
5. Hr.v.])oorn 6.45.-
6. Hr.v.Zijl 6.47.-
.7. Hr.Selier 6.49,-
8. Hr.Jongbloed 7.28.6 
9. SillevisSmitt7.30.-

10. Hr.Elfering 9.26.-

])AMES 41/44 jaar 
1. V.d.Putten 7.08.6 
2. Schoenmaker 8.27.2 
3. Ottolander 8t29.-
4. Eichorn 9.11.-

2. Hr.Postma 6.45.-
3. Hr.v.d.Ban ·-- 7.05.-
4. Gravensteyn 7.09.J 
5. Hr.Ttomp 7•45·-
6. Hr. Jansen 8.0J.-

])AME:S v.a. 45 jaar 
1. Algera 
2. Zilverberg 
3. v.d.Boogaard 
4. Tromp 
5. vV'outers 

7. 49 .9 
8. 41 .8 
8.41.8 
9.10.5 
9.13.4 

DAIVIES t/m 40 
1. Bosdijk 
2. Oudendijk 
3. Brocke 
4. Kunis 

jaar 
7 0 1 Î .-
7 ° 1 3 •.. 
7.41 .6 
7 ° 50 o-· 
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Ivan de verkeerspolitie kregen wij bericht dat de Jaap Ed.enlaan (loopt vanaf de l 
§slagboom tussen de sintelbaan en sportvelden naar de tennisbanen) voor alle ~ 
verkeer, uitgezonderd voetgangers, is ·_gesloten. Tevens geldt voor deze laan = 

een parkeerverbod voor auto's,·· fietsen en bromfietsen. · · ~ 
11111lj!ll\ll"ll"'illl"'"lill\\lhm1111111•ll1Ltllh\lfll•lt l11111111t111111111111 1/J1ot1lll.•1•r1111111 1 111.1 1t•••.1tlllll •i.ll!lllllt l l!lll_J llllllllJ l~lllll:1r1111 • • 11 •l~\\1\\111 !!"1l ll o!ll ltl\l\\\l lllh111111 ll llllllltllltltiilllllltltlllll•lllllllllllllllil! 1""11\l\\\\1••111\\11\\\u1110111u1111 1 11111111111 1111111111t1111111thllllltlllltlUUIUlllllllflll 1llJ~' ' 

-.-
P3RSONALIA , 

Lida en Aat van Aalst (v.d. Vosse) hebben er een dochter bij, die de leuke naa!TI 
"Nj;_cole" draagt. Luitj:és wij hopen dat jullie dochter voorspoedig zal opgroeien 
en me-t Carmen t.g.t. een versterking voor A tmodes zullen betekenen. 
:Bennebroek, 8 maart 1973 . Meerweg 50-• 

r-
. ,,\"\11::::::::::::::::::~:::::::~:~::::::::;:;;~\I• 

';\l,\,\\in1\"htîi11m111i~1111111•'11111\\•1l11111\1\11111111i11t111\1h1••" ''' 
l\1\\1\ll\1\\\\l\\ll\1\\ \\\\1\\\\1\\\\l\ll\\l\llll\\\ll\ \\\l\\11\\\I 

:Oe :District Jury Commissie is voornemens november een jurycursus in Haarlem 
te organiseren. :Deze cursus omvat 4 lesavonden gevolgd tloo~0 een klein examen. 

Zijn er nog oudere leden en ouders die hiervoor interesse- ·heb'ben ·en daarmee ons 
jurycorps helpen versterken? 
Wij hebben U hard nodig!!!!!! 
Opgave bij ondergetekende, tel. 244134. 

Ria Ineke-de Vps. 
- ··-

'n-s c uk 1oete 1--:> - "···:Zîl~~oEKJE 
- ,,,,,~~~~ ,,x~ ' ' ,1> i · ' 

:Oe heer Fijnheer is weer aan de beterende hand. Hij moet zi ch voorlopig nog 
wel rustig houden tot het "tikkertje" van hem een beetje sterker is. 

Van harte beterschap Dirk. 

-.-
.• "E1\\ DIRK 6EDA~ll-<T 1EDEREEl\.I') DIE T()DE~~· HETZIEKENHUIS\/El?Bl'Jf 

EN D.LiARNA ENORME ~îEIJN 6EGEVEt\J oHEEFT AP.N HET cFFENtKi \/AN 

1JE ROüTE, DIE ll< 1\106.' VAN PU-\N BEN AF TE LE6GEN .... --~È 
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VAN -HET WEDSTRlf"DFRONT. 

HAARLEM ZATERDAG 28.'..APRIL P.UPILLENWEDSTRIJD 

Meisjes pupillen A 
60 meter 
hoogspringen 

·- meisjes ;pupillen J3 
40 .roeter 

··· hoogspringen 
bal werpen bal werpen 

HAARLEM 5 mei 1ste C/D-competitie 

De volgende C/D competietiedata zijn: 
zaterdag 19 mei ) 
zaterdag 16 juni ) weten nog niet exact waar- ~ 
zaterdag 18 augustus) 

6 MEI 1STE SENIORENCONJPETITIE 

1 ste competitiedag A/B jeugd op 13 mei 19fP3 te Amsterdam·· 
In dese poule zitten de organiserende vereniging Sagi:l;ta 

A.D.A. 
G.A.C. 
Atmodes 

-·-· 

- Amsterdam. 
- Amsterdam 
- Amsterdam 

Haarlem 

ZONDAG20 MEI DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN TE HAARLEM. ' ,. . 

Prógramma van deze dag: 

100 meter Ab 
200 meter AJ3 
400 meter AB 
800 meter AB 

100 meter horden AB 

DAJY.IES 

-.-

--.-

verspringen AJ3 
hoog::;ipring~n AB 
kogelstotenAJ3 
discuswerpen AB 
speerwerpen AB 

2e Jeugdcompetitie voor AB-jeugd op 3 juni 1973 te Den Haa • 
In deze poule zitten de organiserende vereniging Olylppia '4 

G.A.C. 
A.V.R. 
Sparta 
Sagitta 
Atmodes 

-.-

- Den Haag 
Hilversum 

- Rotterdam 
- Den Haag 

Amsterdam 
- Haarlem 

V!OBNSDAG 6 JUNI AVONDWE:GSTRIJDEN SENIOR8N/JUNIOREN AJ3 

Dames 
100 meter ABCD 
800 meter ABCD 
hoog ABCD 
discus ABCD 

meisjes A 
100 meter 
verspringen 
kogelstoten 

-.-

meisjes B 
300 meter 
verspringen 
kogelstoten 

; • .. ,,,, 
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WOENSDAG 20 JUNI AVONDWSDSTRIJDEN SENIOBEN/JUNIOR"SN AB HAARLEM 

DAlvlES 

400 meter ABCD 
1500 meter ABCD 

100 meter horden .:~CD. . 
verspringen ABCD 

MEISJES A 
400 meter 
hoogspringen 
discuswerpen 

M.nSJSS B 

100 meter , • 
hoogspringen 
discuswerpen 

kogelstoten AJ3CD ·. .,""." . . ",,.""""."""""::mu•""""".w111".",1111m"::.~11:".", "11, ". ..,"". 
•lll"''"'"'''"'11111111,..,u11111111ull!U:!'""!!!f1;:"•11,,:111:t11,",":lllll::"••t•ulllill"'"'1r11111111",1f1;::•1",",;:11," ,,",,, t1. - .- '''"• ''""11":!11,,';•10",,, ''' '''"••111"""!1•111111,11mrttlll111••1f111:j11Jflffl,1111m1 ... ,','!/IJ/i::/!,UIJ/wi '~l:l/t:::••1:::u,, 

DE A.A.C.-8TRANDLOOP 3 MAART 1973 

Om klokslag 10 uur was een groepje lange-afstandloopsters op het Stations-
plein aanwezig. Ons doel was namelijk 
aan de superlange door A~A.C. jaarlijks 
georganiseerde strandloop deel te nemen. 
Het bleek dat wij met zijn vijfentwin
tigen waren, waaronder zelfs enkele 
"pups" die de uitdaging hadden aangeno
men om deel te nemen. · 
Daar enkelen van ons het geluk had.den 
de reis met ·· een auto mee te mogen maken 
waren we .zodoende al om ca. half elf op 
het IJmuider strand aanwe~ig. . / __ 
Hier was nog niets van een legioen te · . \ ~i-~---:1.<-"'-'..,.. 
bespeuren, maar we waren erg vroeg, zo~~--"-=-· ~- -~O;;iliiic_>; 
als ik al zei. ~"~--

Om tegen de vrij sterke wind, die er woei, beschutting te hebben, zochten we 
naar een onderkomen. Dat vonden we al gauw1 maar toch keken we verlangend uit 
om in één van de cafeetjes ons te verwarmen. 
Wat een fijn aanbod van één van de vaders om ons allen op ''iets ·warms" te trak
teren. Zo konden we ons heerlijk verwarmen. 
Nadat tegen half twaalf alle Atmódinnen zich hadden verzameld en het strand 
bijna zwart was van de mensen, ' b'ésloten wij maar' naar bui ten te gaan. 
Wat vieJ. dat in het begin tegen! Toch acclimatiseerden we snel en tegen kwart 
voor twaalf toog de meute naar de start. 
Daar werd het dringen geblazen_:: om een plaai;§je. . . YQ.9'.!'.'açi.n _ te bemachtigen. 
Na het startschot zette de meute zich in beweging. Velen liepen in het begin 
niet te snel omda t de wind vrij sterk was. Na d:::-ie km was he t keerpunt voor 
de jeugd tot 14 jaar. De "groten" echter liepen 11 km, dus moesten ze nog 
zo'n 2-?3· km voordat de teru,gwég ·äarriraard- kon .. ~~ö:fd~:h. 
Toch ging het bij de meesten" i.tlekker" zoals men in onze sporttaal placht te 
zeggen. 
Ongeveer een uur nadat het startschot geklonken had, waren alle Atmodinnen 
weer binnen en konden we t erugzien op een geslaa~~e s trandloop, waardoor 
enkelen hun perBoonlijk record he t zi j t en opzichte van andere strandlopen of van 
de vorige A.A.C.-strandloop verbeterd hadden. 

Monique v.d. Holst. 

-.-

liil!!lllll/11 •/liii/I• 
. 

:illli//11111 1ll:iiil 11111111!1111' -..llllU1 1iilllliii1'• •li/1111• 

. , , ~ " . 
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~~~~/.·'2~';:)~f5· ~/{\ ~~~ (} 9<'?J<$7~~ &_QJ~· ·· . ~~> ~ .. ®. r(.· rl 'V~Q 2--
--- ( 1 . öt..t.. •:::/.,..~<IJ i<---<µi f' 0 r~ ~ f ·~ C • ') ,r ~ g ~ · . --r'' ,.,,, ..,. ' /'/.! ( \.,.~:'\\.._// (('°"\ - v-,- V'\..Y p.-. )- / ' (\.~<:> . 
l/{) \j ~ <V. ~ ~" :.~ -~ ~:_'.elIPil:ihEN .::7 r.?'" . ~ · ' . . (:;? . V b) !() 
~ 00 . ·we gaan deze maand .mete~n ·hc:rd trainen op .de d~verse w~dstrijd- /:-.(Ja 
~b(J nummers want (en lees dit _even goed) op 28 april a.s. is er een \.\,.té/ 
c~ . wedstrijd voor ju~~ie op O,nze sintelbaan, terwijl 29 april de ~~f)) 
(~'.'.'/)).) onderlinge weds tri Jden gehouden worden. \}EJ ) 
/ (~'.~ Twee wedstrijddagen achter elkaar maar liefst. '(- ~· 

c) .__.,tf'r;J \J Deze wedstr:ï_ jden gelden ook voor jullie prestatiekaarten!!! ! ! ! ! @. ~ 
~1 1fè , Voor onze nie~litre~~ng~h·- -i:s-·h~~A; ::-een mooie gelegenheid -efu. ·al snel (Î> 
\~ 0 iê: · een ~hte wedstri Jd mee te maken. ~ ~ 

,:- Veel succes allemaal!! H ~c'tY 
n 11~ h n 
~(;\\ ~"J~~rf/~Oo~\')\~~@ BAL .. TIEN!1fo52©~, .--<\ -t,tf/J?'o o,~~~Î ffftt.:'o rUl?--;;gf/(]ff (!)0~? ~LLJ@ +~~t/f 

Il " 'iJli,~ '/,;;; ;~;; 

••lt//"'''"""" 1 ' 11111 ' 11 1 ~: 
; IJ// '" ' 11' ";;;;; ::;;~:~~~~Î./i!/1 

'''''"lll////f////lll/fi1t11111fl,,,,11,,, 

1 "!;/l/ÎÎ/::~;;:;::::;>JJllll 
, 1111 ·!.'111111,~W///,~~1111 "'""''"1'1 

,;,;;:~:::::~:;~~?!!/////J/f1i 
, ., ,,;;;;;:;~~~1!li1111111,,, 
' '"111 ";;;;~:~'1~Wl!lllH1nu, 

(1 11111 
1ll,,,,,11/:ififl1f!///ll!lllllll 

/•''"'' 111111111111 11lw11111 1111•;:::Jffl 11111111111111 
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AMST3RDAM RAI 17 februari 1973, uitslagen C/D-jeugdwerdstrijden 
INDOOR. 

Meisjes D 1961, 50 meter. 

Mariette Spaans 
Ellen van Zon 
Mirella Zi jta 
Désiree Louman 
Monica Jansens 
Hilde Prosée 

Meisjes D 1962, 50 meter 

Gonnie Handgraaf 
Franciska.Smits 
Joke Steensma 
11ieneke Mulder 
Lyanda Noordeloos 

Kogelstoten meisjes D 1961 

Mariette Spaans 
Mirella Zi-Jta . .... 
Monica Janséns 
Desirée Louman 
Holde Prosee 

Hoogspringen meisjes D 1961 

Mariette Spaans 
Mirella Zijta 
Ellen van Zon 
Monica Janssens 

Meisjes C 1959 50 meter 

Irene Kruijver 
Lia de Jonge 
Margreet v. 'Emden 
~lly Kerkhof 

Meisjes c 1960 50 meter 

Lily Fijnheer 
Miranda de 1'.fi t 
~lze Nieuwkerk 
Ellen Handgraaf 

series 
7' 4 s. 
8,·4 
8,5 

. 8, 1 
8,4 
8,7 

7,76 m 
5,64 m 
5,62 m 
5,39 m 
4,93 m 

1, 15 m 
1 9 1 Ü ID 

1,00 m 
0,95 m 

series-
7,5 s. 
7,9 So 

8,4 s • 
. 8' 5 s. 

7,3 s. 
7,8 s. 
7,7 s. 

halve finale 
7,3 ev.clubrecord 
8,2 

Kogelstoten.rnei~jes D i~62 

··· Cönfiiè Handgraaf 
.Joke Steensrna 
Fra:riciska Smits 
Fieneke Mulder 

finale 
7, 6 s. ( 3e pl) 

5,01 m 
4,87 m 
4,54 m 
3,55 m 

Hoogspringen meisjes D 1962 

Lyanda Noordeloos 1, 00 m · 
o,80 m Franciska Smits 

halve finale finale 
7,5 7,6 ( 5e pl) 

7,4 7,3 (2e pl) 
7,7 

8,2 s. pers. re oord . 
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ONJERLING~ WE:OSTRIJDEN 

Op zondag 29 april zullen onze onderlinge wedstrijden weer gehouden worden op 
de sintelbaan van het Pim Mulier Sportpark. Aanvang 10.30 uur 

AANVJCZTG Z~l~ 01~ 10 UUR llll 
Ondanks dat er na " .. onze planning bekend werd dat er ook op deze datum elders 
specialistendag gehouden zou worden moeten wij deze wedstrijd toch laten door
gaan. Het . is een' sportfestijn voor de gehele vereniging en wij kunnen dit niet 
uitstellen omdat enkele van onze topa.tletes elders een wetil:strijd hebben. Ik 
vertrouw er echter op dat zij dit zullen begrijpen. 

Het programma is als volgt~ 

Pups A ]/Q 
GO meter 40 mè·c0r 
ver ver 
kogel kogel 
bal werpen t 3.1 v:a rpcm 

, ............... , .... ",,,,, .... , ... ,," 
, ....................... ':'-.,,,,,,,,, ... , 

.~;::::;:::::,~~~·~~~~~,~~::::::::~~'.;:~ 

meisjes 

60 of 600 
hoog 
ver 
kogel 

~ 

1 
1 . 

----- .§ 
:-

~:f..:....--~ 

·-= 

- .- r ~ . 

] , meisjes 

meter 80 of 800 
hoog 
ver 
kogel 

IED'.!:RE l~N DO;~T TCCH ]iJEE ???? 

c 
meter 

wedstrijdploeg 
dames/meisjes 
A/B en nieuwe-
1 ingen Dames/ 
meisjes A/B 
100 of 800 m. 
ver - hoog -
discus - spc;::::c ·
kogel 

Ook verwachten wi J opgave van de nieuwelingen. V.'i j willen gewoon niemand mis
sen, iedereen hoort erbij, of je nu topatlete bent of niet. !Jn al ben je nog 
niet bedreven met discus of speer, dat mq; echt de pret niet à.rukken. Het 
meedoen is het belangrijkste. 
Opgave bij Ria of Truus. ------ / 

~Pi,ENMOêl-iîToeH MECDOEN? START 11 



Zondag ging Hansje o zo snel 
Naar 't c.r.o.s. weet je wel 
daar traint hij 's morgens vroeg 
vol ijver de Atmodes-ploeg. 
Bij 't C.I.O.S. aangekomen 

-:.14: 

vroeg hij ziqh af of hij stond te dromen 
Waar Waren dè dames van zijn vereniging 
hij keek nog eens goed maar zag geen sterveling. 

Die ochtend kreeg An een goed idee 
Ze gingen Hans ophalen en nam Paultje mee 
Ze was erg laat en moest hard rijden 
om haar echtgenoot met haar komst te verblijden 
Bij het C.I.O.S. aangekomen 
Vroeg zij zich af of ze ·· stond te dromen 
Want tot haar grote verbazing 
moest men nog beginnen met de training 

Dit ouderpaar heeft een lief, klein zoontje 
Lief, maar echt geen heilig boontje 
Hij kan het peuteren aan knopjes en dingetjes niet 
Pa en moe kunnen ervan meepraten 
Pa om half negen i.p.v. 10 uur in het bos 
Moe om 10 uur i.p.v. half twaalf op het c.r.o.s. 
Pa ging toen maar trainen, je kunt niet gaan luieren 
Moe ging toen maar met Paultje kuieren, 
Ja, ja U raadt het al, Paulus maakt het s~eeds gekker 
Dit keer peuterde hij aan de wekker 

Bal tien:. 

Wim Triesthof 

MOOISTE ADVERTENTIE: "MAN ZOEKT DITO VROUW". 

EJ 
Bij ons heb je de KRO en de AVRO 
in Egypte is er maar één omroep, 

Rinus Fernandussè 

en de VARA en zo, 
de PHARAO. 



-----==-
?'~ - ,, -(~ i---~-~~~;Á~~ 
~ ZELFMOORD :MET JViES EN VORK. ~ 
~-~~-~~4=-~A.,.,,.~L~.;~~~"< 

Ik doe het niet meer! Ik :wil het niet meer! Moeten we daar een opstel maken , 
en krijgen onderwerpen op, waar geen zinnig woord over te zeggen is. 
Ik maak er een eind aan !;".Di t :is toch geen leven meer ! 
Maar hoe kom. je aan je i·e:ii:nq.je?: Hoe kan je jezelf van kant maken? Je kunt je 
ophangen, lijkt me niet zo geslaagd. Onder de trein gooien ••••• , nee dat is 
me te brijeg. Voor de gaskraan dan. Ze zeggen dat dit niet meer kan, dus ook 
maar niet proberen. Maar wat ~dan? 

Net als de Japanners harakiri plegen? Da3.r is ook moed voor nodig en het lijkt 
me voor de omgeving nogal onsmakelijk. 
Nee, beter is het om niemand overlast te bezorgen: het lijkt me het beste om 
mezelf te consumeren_~ 
Ja, dat doe ik en om het netjes te houden, zal ik eerst even een mes en vork 
pakken en een servet omdoen. 
Ziezo ik zit, waar nu te . beginnen~ ••••• , 
vooruit, bij de tenen ,)naar., - au. •_;• •••••• , 
het valt toch niet mee. Toch doorgaan 
maar, anders zit ik aan .:dat opstel vast. 
Oei, oei, oei, de voeten zijn eraf, het 
schiet al op . Dag allemaal! 
Sorry meneer , maar geen opstel van mij 
dit keer. 
Ik begin nu aan mijn ingewanden, dus veel 
tijd heb ik niet meer. 

0 

Daarom groet ik alle vrienden en bekenden, en sterkte met de opstellen op school. 
Ik heb er genoeg van, maar ook zo langzamerhand van mezelf~ 
Dus leg ik hier mijn mes en vork neer, veeg mijn kin af en zeg: "Ik hoef niet 
meer, ik .ben op". · 

---===._ ......=.... --~ - - ~ 
J ~ - _ _ -=o.: -,. r-y ; , Patricia de Cleir. 

:==~-;:.. ___ -_-:_ - _' -=- _-=_~="- !I ~ =---= ~~ e-~ --- ---~ -=--,,.._ -è-_, ~~ - 1 .. ,:,· __ r_ , ··- ~ - :'" . ·- = -__ • r-t- _= ;-~'7---?--~r-- 1 ~ 

(f~':'t:~:'n~b~l streven ~n ~=t een goed voorbeeld voor .-J V ~-c' 
_---= de anderen die nog niets ingeleverd hebben. Maar ~~ . l=_} 
[""' beste schrijfsters, waarom niet begonnen met het : -: r r consumeren van een tegenstandster, we zitten nog ;'~iet ,=( ""--i-='=-
~ -""~ zo ruim in onze 800-meter · loopsters. l - -~ 

="== Beginnen ze dan zichzelf' :i;:e consumeren dan blijft er - } ~-==- ;,,_,.~ 

~ ~!:~:n!e~~7ri~v~~~p dat het gesmaakt heeft. ~{;f ~ 
hf -- ::-) 

"-L"""vJ~_i l _,:-=___-7 -= p:- =-;>7 ~-./~tBaltien~_l"'-_= J 0 
-[__f "--=/ / -.- /~ "- -==-_-.=;J 

~ l"~/"==---=-: I "'""'"'"""''·"""'"''"""""'""""""""" 
',\\\ \\',\\\\\\\ ' 

•\ \\\\\\\\ \ \ \\ 
\\\\\\"\\\ 

\\\l\\\\\\\\\\\\\""'"~\1 
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WEDSTRIJDEN IN DE RAI 17 fe b.rua.ri 19 7 3 

Da.ar stonden we dan op het station, het regende die dag 1/erschrikkelijk .• 
We stonde op Truus en Lolke te wachten. Om 5 voor half twaalf was ieder
een present. We hadden veel lol, vooral in de tram hebben we verschrikke
lijk gelachen. 
Om .. 12.45_, uur waren we in de RAI. Dat was erg vroeg want de wedstrijden 
begonnen pas om 2 uur. 
Om~ uur begon het verspringen voor meisjes c-~1959. Irene sprong ge
weldig en verbeterde meteen het clubrecord. 
Ellen Handgraaf (meisjes C-1960) werd op· .hetzelfde nummer 5e, ook zeer 
goed. . . · 
Met harlopen drongen Irene, Lilian en :Mariette door in de resp. finales. 
lede.reen die 1e, 2e, 3e, 4e of 5e geworden was kreeg een oorkonde : mee. 
Om zes uur was alles afgelopen en keerden we naar huis terug. 

Uitslagen: zie pag. 12 (red.) 

' ' 

::::. ~-

(l~ 
l 

\~---

Lia de Jonge. 
-.- ! ' 
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Ja 30plussers het is weer zo ver. U kunt weer plannen 
maken voor uw trimseizoen bij 11 ATMODES ';. 

Uit de mededelingen kunt U lezen, dat Gerard ons na vele 
jaren heeft verlaten, omdat zijn eigen trainingscentrum 
hem practisch geheel opeist. 

Gerard vanaf deze plaats onze hartelijke dank voor alle 
trainingen die je in de loop der jaren aan onze trimmers 
hebt gegeven en we wensen je veel succes toe met je 
sport schoo 1. 

Kees van Sloten (ook bekend als voetballer) zal de dames
condi tietrain.ing op zich gaan nemen~ i1ij is bekend met de 
recreatiesport en wij twijfelen er niet aan dat onder zijn 
leiding uw conditie met sprongen vooruit zal gaan en U een 
fiin ontspannen trimseizoen zult hebben. 

Hnes Vlottes, trainer van de Atmodeswedstrijdplocg zal op Za
terdagmorgon de herentrimtraining voor zijn rekening nemen. 

Van beide zijden zal men even moeten wennen, maar gezien de 
capici tei ten van d.e trainers en de inzet van onze trimmers 
ben ik ervan overtuigd clat een en ander fijn zal verlopen. 

\< Den1; U eraan, dat al bent U een 11 ouwe eetrouwü ·1 U toch Uw 
formulier dient in te zend.en. Wij zouden het erg vervelend 
vinden als U niet meer geplaatst zou kunnen worden. 

Wij wensen U een fijne trimtraining toe. 

ye_r.z_e!1dad:r:._~~ 
Leendert Meeszstr.90, H'lem 

Namens het Bestuur der 
H.D.A.V. "ATMODES'1 

M.A.I.neke-dc Vos. 



ATMODES )O+ 
M.A..Ineke-de Vos, 
Leenclert Meeszstro 90t 
tel.: 244134 
Ban.kroko: no.3244005.901 t.11..v • .ATtlODBS 30-+, TIAA11.LEM 

postgiro 11109 Raiffeisenbank, Haarlem 

TRIMMEN DAMES EN H~EJ!!_ 

Van Staatsbosbeheer hebben wi~ vergunning gekregen om weer evenals vorige 
jaren in het prachtige duinterreixn MIDDENDUIN te Overveen onze buiten 
conditietraining te houden. In verband met drukke werkzaamheden zal Gerard 
deze training niet meer leiden, doch Kees van Sloten op de door de weekse 
dagen e.n Hans Vlottes op de Zaterdagmorgen. 

De kosten voor deze training voor dit seizoen bedragen, incl. het lidmaat
schap der K.N.A.Uo, fl. 32,50, waarvan. U bij betaling ineens v66r 1 l!o_"..<:_m_9er 
19'Ll fl. 5,-- kunt aftrekken. Dit bedrag kunt U overmaken op bovengenoemde 
rekening of contant aan ondergetekende. 

GEZINSREDUCTIE 
zifer-ë"än of-meerdere gezinsleden lid. van 11ATMODES 11 , dan komt U in aanmerking 
voor gezinsreductie. Voer één persoon gaat er nogmaals fl. 5,~ af mits voon 
1 Nov. betaald. 

SPORTKEURING. 
Vr;°"o;:-Cfe~ aan deze training stellen wij medische kourinc verplicht 
Deze keuring kunt U laten verrichten door uw huisarts of via. ons door hot 
Haarlems Bureau voor Modische ST)ortkeuring. De kosten hiervan bedragen flo 7,
Anngezien de oproep wel enige weken op zich kan laten wac:titcn, raden Nij U aan 
het verschuldigde bed.rag zo spoedig mogelijk aan ons over te maken onder ver
melding SPORTKEURING 30+, waarna wij voor opgave zullen zorgdragen. Van het 
resultaat der keuring krijgt U geen bericht, mocht er echter iets niet goed zijn 
d.an wordt dit U tijdens de keuring medeeedeeld. U kunt echter wel vast aan de 
training deelnemen. Het keuringsbureau is erg streng bij het niet opkomen of de 
afgesproken avond of tijd. Er dient dan een tweede oproep worden incezonden 
waarvoor fl. 10,-- in rekening wordt gebracht, terwijl de oproep wel een half 
jaar op zich kan laten wachten. 

TRAINING: ..•... ·-----
De ~a~~lL. zullen bij voldoende deelname trainen in drie groepen, t.w.: 

GROEP A WOENSDAGMORGEN van 9··- 10.- uur 
n B n n 10.-- ll.- " 
11 C - VRIJDAGMORGEN 11 9.- 10.-- " 
" D VRIJDAGMIDDAG 11 14.-- 15.- 11 staat nog niet vast omdat hiervoor 

d.e vergunning nog niet is afgekomen. (tussen ll.- en 17.- u. mag daar niet ge
trimd worden, doch wij werken hard aan 'n vergunning). 

De heren trainen op Zatcrda[;morgen van 8.30 u. ·- 9. 30 u. of van 9. 30 u. - 10.30 u. 
De d~e-lname is eahter ook door Staatsbosbeheer gelimiteerd, heeft U interesse 
schrijf dan zo spoedig mogelijk in. Er wordt getraind in trainingspak, of lange 
broek/trui en gym/veldschoenen. Wij verzamelen op het parkeerterrein van het 
Middenduin (naast de ingang VG.n het cros, Duinlustweg). 
Wij verzoeken U bijgaand formulier vol]edig in te vullen e.n p.o. aan ons t..e 
retourneren. DIT GELDT OOK VOOR DEGENEN DIE EERDER AAN ONZE TRIMTRAININGEN 
HEBBEN DEELGENOMEN. VOORAL IN VERBAND MET DE LIMITERING KUNT U BIJ TE LATE IN
ZENDING ER WEL EENS NAAST GRIJPEN. Krijgt U van ons geen tegenbericht, dan kunt 
U komen op de door U aangegeven tijd ingaande October. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens AT.MODES 30+ 
M.A.Ineke-de Vos 
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Cl ubhbla.d.cormnissie 
Me j .L. v. d .EeI111 
Heer D.Fijnheer 
Heer H.Cats 

Verzendarl:res •. 
Mevr. v.d.'.Ree-Gregorius 
Orionweg 123 
Haarlem 

·, ·: : . 

Sept • . 1973 

VAN DE VOORZITSTER 
Ik start met het prachtige resultaat van Arinemieke op 
het hoogspringen tijdens de Europese Jeugdkampioenschap
pen te D-uisburg. 
'n Gedeelde tweede plaats met Ulrike Meyfarth. 
Annemieke, namens alle Atmodinnen ook vanaf' deze plaats 
onze hartelijke felicitaties. 
Ook Mieke in 't zonnetje wegens haar Nederlands record 
op de vijfkamp e:?:J. op de 100 meter horden. Daarbij wil 
ik ook Wil Westphal betrekken, want onder zijn bezielen
de leiding kwamen deze .. prachtige resultaten tot stand.. 
Dan hulde aan onze kampioenen9 t .w. cle twee eerstgenoem
den op resp. 100 m. horden, hoogspringen junioren en 
Joan 100 m. horden evû'ridêns bij de junioren. 
Nog belangrijke finales voor onze dames en A/B: meisjes 
om het kampioenschap van Nederland in de hoogste klassen 
staan op ' t programma en daarna zit 't seizoen er prak
tisch weer op en gaan we weer beginnen aan ons winter
programma. 
Een wintertraining zonder Gerard Ktimp 9 · die door zijn sport 
school geen tijd meer kan vinden voor onze vereniging. 
Wij danken Gerard namens gehe e l Atmodes van hái'te voor 
de vele jaren dat hij onze vereniging naar vele succes
sen heeft· geleid. Toch is hij nog niet helemaal los van 
Atmodes, want een select gezelschap van de wedstrijdploeg 
zal ook deze winter weer o. :L.v. G()+m.:-d aan krachttraining 
doen in zijn sportcentrum. 
De Haarle mse atletiekwe:reld heeft door het vertrek van 
onze vriend Ni co de Z.w.ager naar Waa lwijk eÈm unieke kracht 
verloren.· Hij w,as we:z:-~elijk uniek op 't gebied van wed
stri jdorganisati .~, .~n or wordt wel al tijd bewe-erd: Niemand 
is onmisbaar9 in 'à.i t geval ligt het wel erg zwaar op 
onze maag en missen wij hem enorm. 

Ri a Inek e-de Vos 
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HET SECRETARIAAT MELDT: 
Bestuurssamenstellingg 
Voorzi t~+(.r M.A. Ineke-de Vos, Leendert Meeszstraat 90 9 tel. 244134 
Secretaresse I.Wallekers 1 Kampervest 29 tel. 312426 
Ponningmeestoresse A.Kruijver9 Burgwal 66 tel. 322461 
Wodstr. secretaresse G.J. van Voorst 9 Slauerhoffstro 5" tol. 3 71119 
Commissaresse L.v.d.Eem9 Paul Krugerstraat 49 teL 250989 

11 B.v.d.Ree 9 Orionweg 123 tel. 250314 
CommissLl.ris H.Cats 9 Bilderdijkstro.,2,t 4 tel. 317839 
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l'JIEUVJE LEDEN d -d n t u s k i 
e oae rate 

24.10.62 
8"06.58 

D 
B 

Ella v an Dansik 
Mariska Dorré 
Berna F'rcnay 
Marijke Knoest er 
Ardn v.d.Stoen 
Hollen v . Vugt 

? 
29.12.57 
8010.56 

30.01 .61 

Sen. 
Voor elke aangebrachte donateur 
krijg je eon ATIJIODES-STICKER is 
nog steods van kracht. B 

A 
D 

Helaas mooten wij melden dat wij nog weinig aanmeldingen hebben ontvangen. Toe 
At modi nnen9 zet de schouders er eens ondor 9 la~t niet alles van één kant komen. 
Voor minimaal fl. 109 - per jaar Ts men onde-rsteiiii.end lid van Atmodes~--- · - ···-

.1i.",", .• 1111••1111""11111u ... 111 u•11 ir.11m,"1","" m1 tl/ti• 'Hl' 11 //111/J 111 '/Jllf/1"111!111111•" 1111/J" 1111 • 11 . · · · ' · 
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·Baantraining t/m september 
Mac:,ndag en vrijdagavond aanvang 
Woensd agavond · · · 
vrijdagmiddag 

1 9 .oo, 
19.00 
16 .15 

alle ploegen. 
wedstrijdploeg 
pupillen 

' 1 ' ' "' 1 ' 11'' 1'' ' 1 1l 111 •lr•llriii1iwtiii1H111i", , , , ,"l1/i1• ·• • i,!~:' 111 11t•1 1 "''' ''"''''1 '''' '''''"""'' ';,'f///t' •••"''''':l11t.' ' ''' '' "",l,il!''' '' ' ·lfl f11 ,,1ff1,,,,,,111 , , , ;, , ,,,, ,1 ,", , ",11111, "" 1 I' , 1111 ,, 'lllll i''''"'''"'' . 111111,1·•11111•111111u1•"1111111••••l/lirlll''''''J/ll'''"''''111111""''•i 111 , 
g~ C.Lo.s~training begint 7 oktober """" ".""./1,,,"""".""," ... """.". · ." " 

Alle ploegen, uitgezonderd de pupillen verz2'melon in de Beatrixschool om 9.45 uur. 
Zorg ervoor met regenachtig weer d a t men droog n n Ll.r huis kan 9 dus kom dan niet in 
trainingsp:ak en gymscho_enen. Neom extra. sokken mee. 
,,, , , , ,,, , 11111 • • • • 1 1 •11 1• • "".":::111~ · ·•1/1t111n··"111111···· ·••"" '';:11 111:::;;••··· 111••••• ·.•·" .• , .• • " ,;,"1111,,.:mrn1;;:::··•11111111,".;:1:::!:1w···"••••111····l•••·•!;::iJ!l.,111 , . ,,1, ,111 ,,, 11"" •. "'' "1''''"~:llll\lllti 111 ,,, ,,,."." ..... i11111111"''':J1111!l:1iilll: .....• "11"'' ' '"''''" ' '11 1 • • llh;1111.:;.~;~1;11111 , , 1111-,:;; ... ," •• :1w 111111, , 

ZAALTRAINING g . . . 

lrJ oensdagavond 
16 17 uur 
17 18 uur 
18 19 uur 

19-20 uur 
20 - 21 .30 uur 
I n verband met 
vervallèn. Ook 

in de St.Antonisschool 9 

pupillen 
D-meisjes 
C-meisjes 
Nieuwelingen 
Wedstrijdploeg 

Zijlsinge l. (naast do oude Sierkan ) 
Bal tien 

de FICEP spelen komt de laLltst e trnining op vrijdng 28 sept. te 
de pupillentraining gaat ni e t door • 

.. , , 111111,111 111 11111111h:•"'''"''"'"llllli•it1rti;f!i//l/JllJll•l1l"'" ''""'''':1111111,,1, ,1111o111u 1,1,;1, ,;111111111,1,,1/:l/f//Jl:1•11u111/l•ll11/1lllllllllr111111" 1,1,,"1,,1111 1111/IJll/l/'""'''"'ll"''j111m11111111111111" •lllll:!//IJl l111,11111111111111•1/l/11111"111id/ljf/,',1,'1' 11' 111' 11111'''''11"''''' 11!fi',','.'''1''"1''"111111/l''''''' 11 · 

ZAALTR.AINING~ 
Onze pupill en en de C/D Jeugd hoeft sinds 2 janr h ndI' domicilie in de Antonisschool 
éio.n de Zii.jlsingel 9 echter op vrijdagavond, wat door vele ouders niet als zo prettig 
wordt ervaren. Vooral diverse C-meisjes? die in j anuari ook nog op zaterdagavond en 
de gehele C/D ploeg die op zondag moeten trninen. Het l ng al lemaal nogal dicht op 
olknnr. Nu hebben wij op woensdagavond de be s chikking gekregen over de Antonisschool 
en dat is ook voor de ploeg? die in do Huetschool trninde zeer gunstig 9 omdat deze 
zaal V-éel ruimer is en goed ingericht met allerlei toestellen en men dnardoor 
effectiever kan tro.ineno Andere voorzi eningen zijn we er minder, zoals stalling1 

kleedruimte etc. Maar ja1 men kan niet alles hebben. Onze gehele zo.al training gaat 
dus nu naar de woensdagavond e n hierboven k a n mon de indeling vinden. 

Rin Ineke 
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ben je . al in het bezit van : 

10/12 fl. 9,50 
. 0/1 10,50 
. 2/3 - 4/5 11j50 

At modes shirt 

ó 

Atmodesbroekj~ oud model grote maten fl. 5,.- ________ .,;;: 
't' helanca alle maten 11 ,-

Atmodesshowshirt S/M/L 14,95 
Elastiekjes voor het haar ~~J ~ 
spelden voo-r het rugnummer "-~\ - :Y" 
een bril om op het mededelinger.n::o rd te kjjken ~ ·~~ 
~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

van ons oud lid Tilly Rijbroek ontvingen wij de volgende 
HU'WELIJKSAANKON-DIGING: 

Eerst zaten wij te mokken 
of we wel of niet zou.den hokken 
maar· dat heeft eigen.1:ijk , geen zin 
want hokken is niet. meer zo in 
dus zijn wij: tot het. _hèslui t gekomen 
om toch maar netle~ ~(getrouwd) 
te gaan (samen) '.Vdnen ·· ' · .·-

,._ 
.Cor Zonneveld 

, ··- .. en .i . 

Tilly Rjjbroek ; 

Gemeentehui~ Heemskerk 
Receptie 1~.30 -- 1,8.30 

11s30 uur 
·in café de zon 
Ruysdaelstraat 
Heemskerk 

' ifoekomsi;.;ig adres : Rjjksstraa tweg 53 A: -
Heemskerk 

+-+-+-+-+-+~+~+-+-+-+-+-+--+-+-+-+-+-:-+-+-+- .· . . , 
- ?? ? ?? ????? ?? ???? ?? ??? ?? ?? ??? ? ?''/??????? ?? ?????? ??? 
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JURY CURSUS: 

Het ligt in de bedoeling om in november .. weer me"t een 
jurycursus te beginneno Het is bizonder prettig over 
een goed en ruim jurycorps te beschikken, zodat we niet 
vooràlle wedstr'.ijden steeds _op dezelfde mensen een beroep 
moet worden gedaan.: 
OUDERS, IETS VOOR U ??????? 
LEDEN VAN ATMODES, IETS VOOR JULLIE ???.???? 
De (officiële KoNoA.Uo) c-urs.~s omvat vier avonden, 
~aarin U het nodige van d~ ~reglementen word~ verteld, 
en wordt besloten met een ex.amen(tje)o .. 
Er zijn géén kosten aan verbonden. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij 

Mevr.M.A.Ineke~~~ Vos. 
1 1 'I 1 1 i v i 1 ' 1 1 ' 1 1 i i ' 1 1 1 i 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 .1 1 1 1. 1 i i v 1 i ' 1 1 ' 1 v 1 1 

,,u.... • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • c • • • • • fit • • • • • ~- .., • •. • .• • • . • • • -. 

1 i,, 1 -, . , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1. i; 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - ., 

~~~---
• 0 • 0 ••• • ~. • •• • •••• • 0 • 0 • • • • # 0 • • ·•" · O ~. ~ •• • • •• a ••••• •. 

y- 1 i 1 1 i 1 1 , - i 1 : 1 1 1 1 1 ·1 1 1 1 V 1 1 1 1 'i 1 .I i V .1 1 1 1 l i 1 1 1 1 ~ i i i i 1 1 1 1 
• • • • • a • 0 a • • 0 • • 0 • • 0 • • • • • 0 • ~ • • •· Q 0 • • • • . • • 0 • ~ ·~r· · ~ • • 0 • • • 
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AFSCHEID VAN GERARD 
Tot onze spijt bleek, dat Gerard, na zijn vakantie ons niet meer zou traineno 
Dit was nog niet officiëel aangekondigd, doch kwam niet geheel onverwacht, want 
sinds het begin van de zomertraining was al bekend, dat hij zich meer op zijn 
conditie centrum ging concentrereno Hans J:üeek tbere;i d de C-ploeg voor de wedstrijd
ploeg te ruilen, maar niet voor allemaal_blee~ de omschakeling even soepel te 
lopeno Als we de behaalde pre sta ties en h,oqgt~plimten van Gerard z'n 7-jarige 
trainersloopbaan bij Atmodes onder de loupe nemen, springen eruit het Nederlands 
4x100 mo estafetterecord, clubkampioenschap van Nederland voó!' de A/B-ploeg in 
1970 en vele individuele kampioenschappen. van zijn pupillen. Niet _p.lleen wij, maar 
zeker _ ook de 30+ leden betreuren het zeer - dat: Ge_;r,a!'d zijn functie~ a1s _trainer 
heeft opgezegdo 
Aan de hand van een intervieuw hebben we het volgende op kunnen stellen: 

Geboren in het Oosten van Nederland en al op jeugdige leeftijd werd hij met de 
sport geconfronteerdo Zijn vader was aktief voetballer en heeft hem oaao als coach 
bij het schaatsen (Ger~rd's hoofdsport) terzijde gestaan. Zijn moeder zorgde voor 
goed uitgebalanceerde maa~tijden~ nodig om topprestaties te kunnen leveren, wat 
resulteerde in Oo!:>tnederlahds en Twents kampioenschap_. Het leverde hem vele p:i;-ij-
zen in naturaft De korfbalsport was voor " erbij'i o · . · 
Ook Gerard moest in militaire dienst en daar ontpopte hij zich äls all:round 
sporter" nik deed niets anders dan sporten en van veleri kreeg hij hef advies naar 
het Cios te gaano -- Hij had al trjd graag de sportrichting ingewild, maar dacht dat 
het zeer moeilijk zou zijn in verband met zijn 1·oostelijke afkomst 11 • Toch werd hij 
aangekomen en dit betekende het einde van zijn schaatserij. Gerard zou overgeplaatst 
worden naar de Westnèderlandse ploeg, maar de training wasLin Amsterdam en niet te 
combineren met zijn schooluren" Deze teleurstelling werd gOedgemaakt doordat hij 
een prima atleet bleek te zijn en sprintte , ~nà: · enkele 'Weken training, al naar 10 -8 
op de 100 m. üok in deze sport behaalde hij vele - ~~ijzen~ Een dieptepunt moet on
getwijfeld een ernstige blessure zijn geweest, die hij twee dagen voor de Nederland
se kampioenschappen opliep, nadat hij zijn vakantie opgeofferd had om keihard te 
kunnen traineno .In juni 1966 studeerde· hij af en kwam i ·n augustus als trainer bij 
Atmodes. Zelf atletiek doen en een ploeg begeleiden ging niet samens ;'Als ik iets 
doe, wil ik het goed doen11 • Dit betekende het einde van zijn individu?le wedstrijd
sporto Tennis en basketball kon hij nog wel blijven doen. 
Toen Gerard bij Atmodes kwam was de damesploeg aa~~~g~i~_ verval. Meisjes als 
Greet Versterre, Ellen Ort, Jos van Duffelen en Ans Pennaarts waren pas vertrok
ken en ook Mieke Sterk verliet de geplukte ploeg spoedig maar het wa-s toch rio_g 
een geluk dat de Atmodesploeg zich toch nog in de 'hoofdklasse kon handhavéns · 
Met de sterke C/D-ploeg van 1 66 bereikte hij in 1970 chet clubkampioenscha,p van 
Nederland bij de A/B-jeugd en het Nederlandse estafetterecord op de 4x100 m. 
Als hobby had hij o.a. accordeon spelen. Dat was in '"-zijn tijd" het populairste 
instrument en foto's bevestigen zijn samenwerking met Barry Moeten en Harry Barinink 
Hij vraagt zich af of hij zijn huis ook a l s een hobby kan zien want deze bezigheden 
eisten bijna al zijn vrije tijd op. Voor lezen (buiten s~ortliteratuur) en accordeon-
spelen heeft hij de laatste tijd nauwelijks gelegenheid gehad. · 
Over het atletiektrainerstekort zegt hij: Vele Cios-ers zijn na&E.t atletiektrainer 
ook voetbaltrainer want dit is fináncieel veel aantrekkelijkero Men gaat liever 
naar een derde klasse voetbalvereniging dan naa~~~~atletiekclub, warit voor 
enkele goede atleten ben je genoodzaakt 4-5 maal per week aanwezig te zijn en 
deze tijd heeft weer financiële gevolgen. Eén enkel uurtje bij een voetbalclub 
brengt al gauw drie tot vier ma.al zoveel op. Atleten zijn individueel, egocentri'.,sch 
dat brengt deze sport met zich mee en het is voor een trainer zeer moeilijk zijri 
pupillen persoonlijk te begeleiden~ De atl~~iek moet voor ~eiden door en door een 
hobby zijn. 
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·,;n t denkt Gerard van enkele van zijn ex-pupillen: 

Di na enorm, loo~echter nog te ge~pannen 
,J o ' ? veel mogelijkheden, maar moet leren lopen 
J oa.n kent haar eigen mogelijkheden niet 
Fi a moet feller worden 
.\:me miek - goede vijfkamp, lopen ontwikkelen 
3al~ien goed gemiddelde, onmisbaar in de ploeg 
Xarjan heeft het van uitschieters ' 

'i erard zal zich aan .. zijn conditiecentrum wijden en aan de school waar hij sportleraar
:. ee n in zijn vrije · tijd zal hij nog enkele tennislessen geven terwijl hij de zaterdag
GarGen aan zijn grootste sport- het schaatsen - besteedt. 

VEEL SUCCES DAARBIJ 
Annemi~k, Joan, Pia, Cuny 

:z:XXY:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX:XXXXXXXXXXXX 
ENIGE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN HET WEDSTRIJDREGLEMENT K.N .A.Uy , . . 
OVEREENKOfJiSTIG w.JJZIGINGEN IN HET ToA oA oF o - REGLEMENT ·o - ·-···---··--· ·--···"··----·---

:J':XXXXXXXXXXXXXXXXXXXxkX:xXxXxxxx:Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:X:Xxxxxxxxxxxxxxx 
VERSPIIJ:NGEN : Indien de atleet terugloopt door de springbak, zal .. de sprong als 

MISLUKT worden beschouwd. 

:·rclJGS?RINGEN: Wartneer twee of meer deelnemers op gelijke hoogte eindigen, zal, als 
het om de eerste plaats gaat: 

1° de deelnemer die het minst aantal sprongen voor laatstbedoelde hoogt~~ 
deed, tot winnaar worden verklaard; · . 

2° wanneer dit geen beslissing oplevert, zal m~g -~~n poging worden toe
gestaan op de hoogte die de deelnemers gemist hebben; 

3° wanneer dit nog geen beslissing oplevert, zal de lat hoger oL lager 
worden gelegd övereenkomstig ·de voor de wedstrijd vastgestelde aan
vangs-en vervolghoogten. Vanaf dit ogenblik zullen de betrokken deel
nemers moeten springen op iedere veranderde hoogte tijdens deze extra 
pogingen; 

40 wanneer geen beslissing 
plaats betreft, zal aan 
nummer worden gegeven. 

is verkregen , doch wanneer het niet de eerste 
de betreffende deelnemers hetzelfde rang-

::=xxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
. ,,,-------r-v-vy- '-·~~.........._~ ···-· 

·. ( (eerste) HULPr~GEVRA~~D :"î . '.' 
~\_~"'--"--' '~~ . . l 1. 

,,-,.~~=~g.~6.:: , Zoals iedereen kan zien, is hèt · een enorme "lus . , 

.·, 1·· 

*Presteren staat niet gelijk 
met winnen of verliezen* 

om het clubblad te typen. De redaktie had gedacht;::. 
de hulp van typevaardige lieden in te moeten roe:.., 
pen om het succes van ons blad voort te kunnen 
zetteno Met een paar vlmtte tikkers is het in · 
een avond,gebeurd en als er genoeg liefhebbers 
zrjn vergt het slechts een paar keer per jaar één 
avond van Uw tijdo Interesse ? Neem even kontakt 
op met HoCats, bij voorbaat danko 

. -'· de re dak tie o 

·' 

··-o-o-0-0-0-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-
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HOOFDKLASSE COMPETITIE LISSE 31 MEI 1973 

Zag het er deze zondag somber uit .. wat de bezetting b etrof, het viel 
alles mee. Onverwachte goede prestaties kwamen uit de bus en we kon
den ons punten-aantal opvijzelen met 270. Nu werden we zevende. Met 
onze zesde plaats echter, die we nu innemen op de totaallijst en de 
nummers 7, 8 en 9 op onze hielen hebben wij de derde wedstrijd hard 
nodig. · 
110 meter horden . 
Mieke vvon dit nummer met grote voorsprong in 14 sec. (tegen no.2 op 
14.6) te:r:vüjl Joan met. 16. sec. als 7 / 8 uït de bus kwam. 
i·oo -m.ete·r ·._ -.,r.· 

Dina deed het fantastisch goed en liet 12. 2 afdrukken (2/lf) ~ ·Marjan 
moest Gebke vervangen en deed dit moedig tussen het sprintersveld 
in 13. 8 (24) 
Kogelstoten 
Niieke, die wegens oververmoeidheid slechts op één sprintnummer werd 
ingezet, ·moest nu de kogel ter hand nemen met alB· resultaat 11.02 
(12). Cuny werd ' 2le met 10.09 -
HoogsDringen · 
"i\nneriüeke haalde weer de limiet voor Duisburg Q.oor ;l.75 (1/3) te 
springen. Eéri prachtig puntenaantal verz<3,melde José.door 1.60 (9e) 
te overbruggen. Proficiat José! 
Verspringen: . . . 
Ook hier zorgde José voor veel punten. ·9e: met 5. 25-~ Joan werd lOe 
rn~t 5.20 · · 
800 meter 
Baltien en Monique verbeterde:n 'bëidèn hun persoonlijke record door 
de klokken op resp~ 2.26~2 (16} en 2..26.7 (17)te laten stilstaan. 
Go Gd, meisjes! · · 
Speerwer~en .·· · · · ~ ·· · · · 
Jos had ::aar 11 speerdag 11 , >want met 40~12 zègevierde zij op dit nummer. 
11/f.a.rjan d 1 r speer wilde helemaal niet zoals zij wilde en hae.r 22. 66 
moeten we maar gauw vergeten. 
400 meter . 
Truus werd 20ste met 62.8 en Margr eet 23ste met 64.LJ-
200 meter 
Wil vms met vakantie en na Dina met een zeer goede eerste plaats in 
25 . 6 k\ïram Bal tien uit de startblokken en werd 13e in 27. 7 
Discuswerpen . . 
Jos en Annemieke konden het deze keer met de ronde schijf niet zo 
vinden, want _de resp. 36.62 ( 7) en 31.02 (16) lagen Ó[\der hun kunnen. 
4 x 100 meter le 12 loeg . · · 
Marian - Bal tien - Dina - Joan 
TOTAAL UITSIJ\.G~ 

Sagitta 16.063 
A. V. R. . 15.892 
Sparta 15. 83 3 .. . 
~\DA 15. 824 .. " 
PAC 15. 715 . 
Sprint 15 .468 

10/ll,' 

~\ tmode s 
Sparta:an 
CIKO 
Hellas 
Herme s 
I<:'eien · 

51.6 ' 

15 . 444 
15.300 
14.317 
14. 238 
13.852 
11. 791 

Ria Ineke 



/ J11ni, Amsterdam, C/D 
~ISJ}~S D 60m 

· nri_nj_ e Handgraaf 9 . 7 
- ~~alle Zijta 9.9 
Lenie Elsthout 10.5 
:'rancisca Smits 10.1 
Judith Fijnheer 10.4 

MEISJES C 80m 

Irene Kruijver 11. 3 
Ellen Handgraaf 12·;2 
Miranda de Wit 11·. 5 
Lilian Fijnheer 11.2 
Wilma Vermunt 12.1 
Lia de Jonge 11.9 
Thea van Giezen 12.9 
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wedstrijden, 
hoog 

1.15 
1.15 
1.10 
1.--
0.95 

kogel 

8·.·25 
7·.-82 
7·.-08 
6.50 
6.35 
6.29 
5.50 

-··· 

· v~1\fTJES ·~········· · ·1·.·····fa· 
e. etJvolle -V-e1?me 1n-

~ . ger1 
meerkampen eh'Z.. 
.. kogel totaalpunten 

5.47 I390- · 
5.73 1376 
6~06 1226 
6.30 1195 
5.29 975 
ver 

4 ·;41 -?(]} 1865 
3·.-95 -?~ 1569 
3-.-61 1519 
4.29 ~@) 1690 
4,12 1495 
3.88 1458 
3.78 12QÇL .. 

--------------------------.------------------------------------------
9 en 10 j~ni ~"-:" endal . INTERLAND WEDSTRIJD 5KA.MP Nederland- Groot 
Brittannie en Denemarken 
MIEKE VAN WISSEN - STERK ~ le met prachtresultaten. 100 meter horden 
in 13.4 (evenaring persoonlijk record) kogelstot.en 11 -.29· ·(verbetering 
persoonlijk record). Hoogspringen 1. 69 m., verspringen 5. 76 m. en de 
200 meter in 23, 6 sèc., ook weer ge l ijk aan haar· --persoonlijk record. 
Puntentotaal ~ 4373 , wat ook weer e .en Pers. Record. betekende! 

17 juni, JEUGDINTERLAND te Wilhelmshafen, Nederland-Duitsland 
AI\TNEMIEKE BOUMA was hier vertegenwoordigd op het nummèr hoogspringen 
t e weten ~ 1.70 m. 

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

24 juni Dra chten. INTERLAND DAMES Groot Brittannië - Tsjecho Slova
kije- Nederland 
Mieke 100 m. Horden 14 sec.rond. Tevens lièp Mieke in de estafette-
ploeg 4 x 100 meter. · · 

--------------~---------------------- ------------------------------
2 juni Burg Gr-Ji;;esch ~ I Y!'FSRL.:..im tegen ·~\lest Dui tslnnd en Roemenië. 
Hi er deden twee dames va n .lltmodes mee en wel Mi ek e op d e 100 m. horden 
in 13.5 en de 200 m. in 24.5. En in de 4 x 100 m. estafette. 
Annemieke Hoogspringen 1.76 meter 

--------------------------------------------------------------------

11.l/f~7 LSlW 



.Qtt~lagen Haarlemse Kampio-~nschappen 6 
)_Q.Q_!E__• q~isj es Bo . firiale: 
Po de Cleir' '·43.4 So 44"1 (1) 
Y.Doosendaal 44o9 ~ 46'- (6) 
A.Ottolini 45.5 · 45"1 (5) 
M.Cats 4~o8 
I"v.d.Linden 47.3 

:?.?:;~:~e~~n, meisjes ·B,D.Ansems 20.32 
Y.E?. ~ 0.Eringen Meisj'es A" 
J.Kc~ser 5.29 m 
J. de Heer 5.12 
A.B0u~a 4.91 
L.Capellen 4.82 
l '. .''ndeLinden 4.58 
Tin de Reus 4.15 
M.vod.Water 3.87 

15.2_8.~}stoten Meisjes A 
1. A.Bouma 10.98 m 
2. c.van teellwen 9.81 
~o M.v.d.Lindsn 9.80 

100 m. Dames 
YT."v oHein'ïrigen 
I\.. Kruijver 
In 1.~ c:Îlekers. 

DISCUSWERPEN 
fa..Bouma 
M. v. à~Linden 
C.v.Leeuwen 

(C) 13.2 sec. 
(D) 13~8 
(D) ' 14.6 

DAMES 
(B) 33.92 m 
(C) 3·2.9ó 
(D) 26.?lt 

3. Y.Ràosendaal 
4. P .Kéijs e r 
5. Yov~doL:i.Dden 

60 A.Eünsterman 
L • ~'\j n."'e er 
I .Kruijver 
M .c2_ ts 
!>LBól:Jijn 
l;J.Ver;;mnt 
R.dç; Cleir 
A.Ottolini 

10(_) m. ;~L:isjes A · 
2. J"Keijser · 
4. L.Cal~ellen 
5a R. de Reur 
6 o tL vod o Water 

4o42 
4~42 
4.36 
4. 19 
4. 11 
4.08 
4.o8 
4.07 
3.79 
3.77 
3.7o 

12.4 sec. 
13.7 
14.4 
15.-

800 m. ·· d'.::l.mes 
T. Ci'~)ellen 
Bov.d.;Pee 
M. Kneijn.sbei~g 

(C) 2.26.4 
(~) 2.2~.4 
(D) 2.38.:-

Hoogsprin~en Dames 
B. v :-cLl~ke -------Té) 
C.v.Lseuwen (D) 

1.55 m 
1. 40 

HAARLEM: Uitslagen avondwedstrijden op woensdap; 20 _juni 1..f'.2-
Dames 100 m horden · discuswerpen l'1e~_B_-l ~;~ hoogspringen meisjes B. 

1.45 m J.Kerjser 15.5 sec. ,A.Bouma A 34.82 m 
A~?ouma 16.2 D.Ansems ' B 22.86 
Kog~~stoten dames P.Breuer C 17.84 
A.Bonma 11061 m M.van Emden C . 14.66. 
M.v.d.Linden 9.83 100 m meisjes B. 
V8rspri~gen Dames P.Kerjser 
A.~ouma 5.16 M.Cats 
E ,.'r, d ~ f{e'e ' : · ~,) 5. 03 Y. Roosendaal 
D.Sclielli:..~gerhóut . 4.92 Y .v;"d~Linden 
M.v.d.Water 3.85 A.óttolini 
T·it"Jfiuis 3ctî3 P~ de Cleir 
I\ o_r ., 5·-tmo m. D. 

··· -···' · ·~ --- -
;·; . ·r o d. Water 
I.\Jallekers 

_ Mo_ de __ K9!1:Î,I1g 
1.12.7 sec.E.Muis . 
1.12o7 400 m~ ~Qisjea A 

13.2 
13.4 
13"7 

' Î3 r 8 
13.6 

seco 

Y.vaci.Linden 
Y.Roosendaal 
E.Handgraaf (C) 
J.Ansems 
M.Bolwijn 
A.Ottolini 
P. de Cleir 
M. de Koning 

(C) 

LKrurjver (C) 
R. de Cleir 
E.Muiifu 
.J:oog_ meisjes A 
J .Keijser 
J. de Heer 

1.21p6 ToCapellè.n .1".0208 s _o Cavan Leeuwen 
.J?~9e.'3_l500 
Iî ,v.d.Ree 
R. Vijnoogst 

mo ·D.klasse :' _ , M~y.d.H?iSt _ 1.·"03.7 , i'L y.d Lindeh 
5.06.5 s _eciM"v"Nordè)i .. ,,_. · 1.:06.2 
5-~ 26 ;5 -- · ·1"cap-e1re·~ / _:_ 1ó07~8 

1 .40 
1.35 
1.35 
1.30 
1.30 
1.30 
1o30 
1 .30 
1 "30 
1.15 

1.55 m 
1"50 
1"40 
L35 
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Trjdens internationale wedstrrjden in Koblenz op 5 juli 1973 sprong Annemieke 
1.73 m. hoog en werd hiermede eerste. 

+.+.+.+.+ 
Trjdens de studentenkampioenschappen op Papendal 30.6.73 sprong Baltien .4.97 m 
ver, 1.50 m. hoog en liep de 800 m. in 2.26.4 sec. 

+.+.+"+.+ 
30 juni en 1 j uli 1973, Lisse, jeugdmeerkampen. Annemieke deed mee aan de vijfkamp 
en kwam tot goede resultaten: 100 m. horden 16.7 sec., kogelstoten 11.39 ~. 
hoogspringen 1.70 m.Brj het verspringen verbeterde zrj haar pers.record~ tot 5.21 
alsme de een p ~rs.rec. op de 200 m. in 28.4 sec. Totaal aantal punten 3507, waar
me e zrj eerste werd. 
Ee en paar weken later kwam zrj, op 22 juli in Amsterdam, tot nog betere resultaten 
Ook Joan was hier deelneemster. Hun resultL ten waren: 
Annemiek e ···---- -·-!GO m. horden 
hoogspringen 
k ogel 
v erspringe;.1 
200 m 

3625 punten 

15.8 sec. 
1472 m 

11.35 m 
5.31 m pers.ree. 

28.05 sec. idem. 

JoE. l · -
1 sec. 

1.55 m 
8.53 m 
5o33 m 

26.8 sec. 
3392 punten 

Z~~ 5 juli 1973 0 Internationale wedstrijden. 
Mi eke van Wi~sen 1e op de 100 m. horden in 13.5 sec. 

~~!~'EB~~N , 29 j uli 1973. Interland jeugdwedstrrjd tegen België. 
Anneoi eke werd 1e brj het hoogspringen met 1,75 m. 

_:g;_~J30PA-- CUP. 5 augustus. 
100 m. horden 13.9 sec., Mieke v~n Wissen. 

L~PENDAL, 11 augustus 1973. Internationale wedstrrjden 
Anne mieke Bouma, hoogspringen 2e met 1,65 m~ 
k oge lstoten 2e met 11422 m, speerwerpen 3e 33.86 m. nw.pers.rec. 
Joan Kerjs er: 100 m. horden, 1e in 15,- sec" 

100 m. 12"9 sec. 

~LD COMPETITIE OP 16 juni 1973, BEVERWIJK 
D"Klasse 

·60·;~-. --M.Spaans 

ve r 

MoPloeger 
C"Handgraaf 

J.Oosterbeek 
M"Zrjta 

J.Oosterbeek 
Y.Brabander 

8.9 
9.6 
9.7 

3 .89 lj'.i 

3.60 

7.27 m 
6 .18 

600 m. E.van Zon 
Y.Smit 
J.Hollander 

hoog M.Spaans 
M.Zrjta 

4 x 60 m. sec. 

1.59.0 
2.0602 
2.15 "0 

1"25 m 
1.15 

De D--!lleisjes behaalden een tweede plaats achter DEM dat 7407 punten behaalde 
tegc~ Atmodes 7232 punten . 
Hie r liep Ellen van Zon zich het vuur uit de sloffen, wat resulteerde in een 
v erbet ering van haar pers. record en blesseerde Mariette haar rug bij haar winnen
de sprong van 1.25 m, maar al met al viel het toch nog mee. 

( het vervolg van dit verslag vindt 
u op pagina 19 9 als alles goed is 
tenminste) 

x:x:x:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:x:xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx 
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na, schrjnt niemand de b~hoefte te voelen on eens iets te 

schr:ijven voor het clubblad, zod.at ik · opnieuw zelf naar de pen noest ·. grij

pen Or:J. ons clubblD.d niet uit halfvolle pagina's te la.. ten bestaan. Nog

Eaals . naak er niet ZO' n punt van, lever . 11.et eens in die gekke 1 leuke, se-

rieu~e 

Na dit 

of zo aaar gewoon die .huis-,tuin-,k~~kenpraatjes. 

ee;ste negatieve geluid in deze lossè - flodde~ ~-o~ eens iets posi-

tiefs; er waren nar;1elrjk twee inzendingen voor deze rubriek. B:ij de eerste 

leken plaatsingsproblenen aan de orde naar na heftig gediscusieer nocht 

het toch in ons blad opgenocen worden, iang leve de p~rsvr:ijheid. Geachte 

inzendster, bedankt voor deze positieve bijdrage . _,--------------------,,,,_ ___ '} /------~-------~ 
=--=-~----~----~ r·-}-----;;.~ _:-----~-~--~ ---...,,....:~-.... _____ ,../-----7:}::___~---L~,~--_,------------~ ~.--.' 
- - . __ --:---:;;_ -~ -..:.. :: ::f :: -----~ --~=~.::-~~· ~.::}...-:.~ - - ~ i 

l~~+:++++++ ~~~!f~~:i~=~~~~~~:~·f. '~:-:'.++++++:!-; j-•' /----~> i:;':~~:J-~~-~---l~-<~_. · ~-::_-- -~ <~( 
~ ~_;::? : ~ ~ 
~ ik ;:---"~---} }"'° haat ze 01:idat ze ne ueenerJen ~----~>.-sf:: - 1'-----_.: _, ~-----'-

- , - naar donkere laantjes, cafe's en slaEJ pkar.'.ers _/ ~:-1.,__,,-/~~f r---- -

!: __ :_-,:--_, ze bet ast en en bedrukken ce r.-1 et hun vingers L-<~ ----f 9---{~:"/".--------/ 
dan zetten ze ne in vuur en vlan "------- -,__..,___.---- -~ 

' 

~~==·--=~~-~ en drukken alsof ze het leven uit me willen seh€U'f;:{~ f~ :·J? 
L_= :_~-,- - · __ -_=.. ),_/~-;.~"'-"--"----'?f-""_.---

::._ --:,"=·' --~ --- ... .:: ". -···· ." . ·--- -- ~~t...+""~<~~~~~ 

--:------~.-.-~ __ -_L __ _ ___,,.1=---=--J--_-___ ::L_,== ___ 'I.--,-~--~------~--=~-="=-:~._- _:_-_-_, __ +::+-~--~~: +·~--------+--:~r:__+ ++ + + l)!ll :~~,-;~-,-~;! ____ I~ ~ ++=+ + ++ + + + H -----~ -- _______ ) 
~ -- - - - - __.: ~~ - o--.• - p._~ ~~· ::..~_, __ ~-----~~----.2~~~~~,;_,_-.~--~~~-~-_,____ __ --- K._::...~/~---'5-~~.2'fc~../ ")-~1- ·--., -- - -· ·~ ~ 

__ :voor cte "!L~~~-;:_ ficc1dcr· van het j:J.a r ü~t l'iuvor ct.:= ·crotc uitsnijtc:r vnn . hot - -~~~ 
\=-:_ (j<J.nr zorgde·• Anriö:raicko Bouna cfoor op ûc Europese Atlotiokkampioe~-schap- t.--_;."1' 

f pen voor juniorori con zilveren hoogtesprong te makon van y;1aa.r liefst r.80 ""---Zf ____ __ 

~~îtr. Van harte gefclicitocrd. --- , -1 _-4 -~ - ./ 

_--~ 1 ~.:'b~~=~ ~~f:-'f-~~~~;~~Ä-':~t(~_;---~~~f::~:~~~,,c~~c:~~~1~-:-:;~~~~:~>~~<~~~-,~ 
\ De volgende loss~-ëd-4---èr-b:ijdragu kont van Monique en dezu zal niet in z 1 n -\ 

~~,-=-- -----1 - "~"" ,,.,,"' r Q -Y, -l-_.--i~-ti~-=y'k:.~=~~:1~ _ _.; ~-~- ~ 
-'--_,...-·r--··t~_tff->_-,--_--_=_~t L~_-,~~--j--"------=-p--z_ ____ ----=~-: -- ,_____,,__--
( "- ·__, Á } ff--'":f=-, ci:J5...J.'-7 

CLL. . ;~:~~ .. «'~-'" JC~---~--·~ __ : ___ u_ }=-~\ ; __,7 /J 
' ~ - =---""- - }-: - --=-- - -\.. ,,~'::; ~ .................... "".... -:---~ ~- ~--- ......._,---~------ -..;; ~-·· 
'---'-"'" -
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geho0l worden opgonouen maar over cnig·c flodders wordun vcrdc(_;ld. 

/~~d( f.~~ j1ri:-:o~l{: 0 ~~~ -:a•::i~-~:':s--;::·-:2·)] 
<:::. n --\;- ';? . ~ 
\~ -~~ci- '""-':-) ( Fcyonoord. Als grote vent zingt hij uot de an- ~ r«:r · "'-'=, ___ __,, ~\-- deren me\..,: ;'hand il} hanc1' karbonaden,;. ~-

----~ __ -:;----'--~ ___ ---~ __ ---~-~· ____ --1___ ~-~~!; ___ ~_-_:f_ :-.oo- -----, __ l~------------1y-1 _-~"'=.;~~;. __ ~Z..,,..r _§ b ~ ~ i 
~~ ~- -:. . --:_,__ - -~ -1 ~ --;::~ "~ ----- ./ ~ ~ ~ .... -. -::;,__-- ~~~~:~/ ~-:-~~~~~ 

~:~:~::::::=~~a~::b:::~:::~~~~:~~~:~~:~~:~~ ~ 
l_:-_,__ schilclcrij is dus brengt Leo prompt een vriendje nee ,7f e __ -,,.:-i ;,~· -:~?~-, '\l~--

H 1111 Il ·1__ ((:'!\. f::; ':!_ , ~- '. _= r _· -=,> 
=--:.-_==~=:_'..___~om -l0kkor op tu schEj:)pcn. Weet je wat dat is? Nee, } 't, "-.::.--.,~;/~c;f 1 .: -. 

zegt het vriendje. " Dat is nu de Wcg·cnwacht van < BF<'.;{ef ;Y~~~ ·• 
, _ _, JJ~-/o __ " 9J~ly~'-.--{,tc• Rcmbran:.t~ A,Z: ~~~~ 
1~~,_rf~~~~ ,---_,~,_)-=-r---t::~A:,,,_J:,:~1, y l-,. ----{,~-'-~S-;,,~"',-;., 

\~~TA:NLEVE~fä ~:;ssE FW:~:~~ -GES~H~ED~ Bij ONDER~~:::~:: d. Rco. l 
~--=-- -- ~-=- I_-;=- _.}·~ -==---· :: :;.~ ::-...~ =-':. :_:_r~_ ~ i~; 

-~ ." L~- ~{ ____ } ~~~~::_ ~~-----~·-
~-- ~..?- ~ --=-

-+-+-+-+-+-+ -+ -+o+-+-+- +-+-+- f?DPILL~-+-+-+-+-+-+-+-+-+-~+~:_:_+-+-+
Do eerste wedstrrjden na de vakantie zitten er weer op. Als gevolg van de va

kantie wilde hot noc niet helemaal lukken brj alleaaal maa r over het algeooen 

waren de prestaties niet slecht. Jolande en Anncaariu vergaarden heel wat 

puntjes op het kogelstoten un de nccste van jullie kwamen al weer een stap

je dichter brj de zo fel begeerde banden. Loveren jullie snel je kaarten in ? 

Na de vakantio 1:1ochten wc alç; nieuwe pupillcm begroeten Winka, Gaby on Ger

rie, die reeds 4 zusjes heeft op atletiek, welkom in de ploeg. 

Wanneer dit clubblad bij jullie in de bus ligt, zal als het weer geen root in 

het eten gooit, onze pannekockcnfuif alweer voorbij zijn, maa r we doen het 

nog C\.:n keer over. 

Marianne; is voor haar exar,icn g0slaagd Gn zal dc:w rdoor niet E1e0r helpun bjj de 

training, ze neemt ttdóns de zaaltraining afscheid van jullie. Marianne na

mens alle pupillen van harte gefeliciteerd • 

. -.. · . (~;""'. çb __ -~_ ~·.3~_s~ °'· 1 fifl\\~_\ ~/;~-l'\~, f. 'h ...._,,çy.: ·J p .,, -~ t }/ /. . 1 // ''"' 

cJ·-j( c-:.; _ · ··~ ~ ~f;-~: , (~~,( : -: \ : - _~1 · ,,,.- -..., \ 
'--JU ~ \ <O l b -. : l 0 (3 . 0 ·1~ \"\J / V> "\/' rQ'\ -"' _ .:-J 

"'"'-. __ /· & <'_ v :'}_~-- tX.A)--'-,_ ~ . ,_;J_;J ) ( :{t~r '. j) )_); • _,H;{:?\-~ Á--x·., . \. " , , 
../'-l -7 , ~v ~ 

. . ' ·, 
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EEN .SNIKNET,t:; C~D · lfEDSTfö;jD OF II-J-73 

Daar gi n;;en w2 dcirr; l:îl.: t de trein naa r knsterda;:,1, in d i e vrcselrjkc hitte. 

De wedstrijd w~r~ gcor~2niscerd door S3~itta~ Wc begonnen o@ I uur ract do 

60 ratr. ~' Yvonne en Mariette werden in hun serie 3dc en Ist e en gin~on 

over riaar du halve finol o . Y vonne hield hot niet oe~r bij, geeft niets 

hoor, Yvon, h e t was 0 1 ha rtstikk.0 go ed dat j e de ha lv e finctl .... · bcr"'ikt e , 

want je had het niet verwacht. Marietto -b~reiktc d o fina l B , waari n ze Iste 

werd; Op Je 80 otr. C bereikte Lilly de finale, waarin ze t weede word in 

een trjd van rd,9 scc.~~.P.R.) B~ het v e rspringcrn werd de oor van Atoodes 

ook ho og go.houden , Mo.rictte werd eerste· in een pcrsoc:inl~jke r0cordsprong 

van 4.54 rnt r. To on bleef kogclstot an nog over . Alleen Yvonne on Mirella 

clcdcn uee. Yvonne stootte oen pcrsoon:Li.:ik recÖ.r Cl ·. Bii cle C-E1e:isjes 1rnc:cldc 

Ellen 8.68 mtr., wa t ccn vierd e; ple.ats opl civcr do . 

Al was hut d a n eun snikhe t e d ag , de prcstatiEs vielen ni0t tegen . 

Heisjcs D 

60 1;1tr. v urspringi.0n 

I. M. Spaans 8,5 s oc. r. M. Spél•Jns 4, 54 El. 

c. Handgra2f 9,6 sec. M. Zyt a 3 ,62 li.i ~ 

Y. Brab and er IO sec. c . Hancl;::- r a u f 3,60 ril. 

M. Zyta IO,I s co . Y. Braba nder 3 , 2G m. 
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Prestaties meisj0s c 
80 ïatr. verspringen 

2 L. :Fynhcer I0,9 sec. N.P.R. E.v. Ni euwkerk 3.75 mtr 

E. v. Nieuw kerk I~,4 sec. L. Fynhc ._ r 3.65 r.'ftr-~ · 

c. v. Rossum II.9 sec. e.v. RÇlSSUr:l 3.62. r;1tr. 

s:.:.c. M.den Hortog 

l"l .v. Le e uwen 

. Mariette Spa.:.ns 

·======== NATIONALE h~ERKANP VOOR DE D- JEUGD ========= 

Rosul t2ten van de 3 deelner,wnde Atnodinne n; 

in groep I ( 17 de:elneQDstcrs) behaalde Eariette Spac,·ns oen 7e plaE.ts r.w t 

60 i:-,tr. 

hoog 

kogclstobrn 

8,8 sec. 

I.30 m .• N.P.R. 

7.77 r;1. N.P.R. 

In ~ro ep 2 (15 deelnccmstors) behaalde Mirella Zyt een IIde plaats mut, 

60 n tr. 

Hoog 

9,8 soc. 

I.10 n. 

ko g clstctcn 6.53 n. 

N.P"R. 

N.P.R. 

In r,çroep 3 (I5 c1ccln0omst 0rs ) behaaldu Lenie Elsthout een I3de .i.Jlaats i:Jct, 

60 mtr. 

hoog 

kogelstoten 

I0.4 sec. 
I.00 m. 

5 • 93 m. 

.,... j 

N.P.R. 

11'_':::::,11 

,;;" ,11 
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ovcrwinnanrs goecl in h e t zonnetj e ï.<Grd un gtoze:t . 

Bovena l zorgde h e t pra chtig e we ur voor mcn~g rode k op. 

'fJELEGRAM 
hi;înh eer Zjjt a. 

\ r-1 =: =: =: =: =: =: = : = : = EU~iOPE3E JEUGDKAhFIOEESCtL~PPEN TE DUISBURG =: =: = : = : = : = ~) 

( :=:= : =:= ZILV.c,REN h BDAILLE VOOR ANNEJVlIEKE ~ ~ = : =: NI EU,.1 CLUBHECüPJJ :;:::=:=: i 
~~~~~~~·-,.-~ 

PHOFICIAT 1-i. NNElsIEKE h:GT J E PRACHTIGE T\·J:s.Ll.J E PLAATS OP D.C.:ZE K1J,i~' Iü.KN- =: = \ 

~~HAPPEN-. =:=:= : =:=NA DE h I NDERi:; RESULTATE~J VAN DbVOO I(LAATST;.:; _\:Jf:
1j 

1 KEN, VE: .. rnJ;.STE JE VRIEND E:N VijAND DüCR ,.~1s ENIGE VAN DE NE.J ERLMIDSE AF-:=:\ 
----.J 

T_,' v l .ARDIG ING EEN EHEPRijS IN DE ~J AC HT TE SLEPEN . GEWELDIG. = : = : =: =: = : =: =: =: = \ 
i~~~--~~~~--~-=-~~~~~~~~~~~--~~-::-~~~~~-:-~.---...j 

·--_ __:__----:_::- -~· =-~---=.:..-· .... - ---·· ------=--- ----. --

2Sfil'T:b1"iBER', 3DE COHPETITIEWEDSTRrjD D11.hES I N ROT 'I' ER:JJ:J;-~ 

Er wordt gesl0ut8lc1 a cè n clo o pz e t va n de coupe ti ti e . Dat d. i t e cht nodi g is, 

bcwo ~ s deze laa tste: wedstrijd wel. üngci ns pireerd kwnu ha2 st i cdtraen a a n de 

st ort 2n i.1ud e doo r cl'- ni e t éÜ t e b s::>te e cc ,.:;::·1LÓ '.:lC1. ti o Wétr on Je r esult a t e n , en 

kel e uitzondering en dsnr g ela ten, ni et best. Vo or de vakan t ibs beginnen no~ t 

eig cnlt k d e coop ctitic voor zowel juniorun, 8ls senior en a f gewerkt zijn, zo

dat mun zich volledig kan concentr e r e n ~ p de f inal es . 

Wat onze pl oeg b otruft 1 wa s i ed ere en er up ~eb rand om in Je fi~ole te k~ ocn , 

welke op 16 sept eob er op Papendal zal wo r den g ehouden ~ n dit i s d a n ook g e 

lukt. Ui t g czonderd Sprint uit Bred a en CI KO ui t Arnhen' ;o:c lukte h<.: t ceen e n

k: s·l c ploc.-g orn ha ~: r punten2antal t e v e r hogen. Sprint kwarn t e n koste va. n d e 

Spart aan in de finale, t e rwij l CIKO, He r u os en de Kei en uit C::.e hc·o f dkla ss8 

verdwijn en . 

~. . "" 1111111111m\\\\l\\i11m1111u1m11111111 11111mm1~l\\\1mmW.\\\ \\\WA JJ< \\111\\\\\\\\I • J j 

~ .. 

LJ1Ulr· 
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UITbLAGEN 2.SL;P'rEMBBR~ 

IOO ntr. 5 Dina: I2.6 s. 

I6/I7 Wil 13,5 s. 

200 ntr. 3/4 Dina 26.4 s. 

17 Loes 28.6 s. 

400 ;;1tr. 18 Truus 64,5 s. 

.20 Marr;rcct 66,3 

: :· ·. 

800 1:1tr 16 Balt ion 2.)I.2 nin. 
. c 18 ~farian 2.36.4 .Ei.in • 

· I 00 n t r • H • 3 Jean 15.25 s. 
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Ifoogspr. 8/9 Jos~ I .50 r;1 . 
1' 

Ï3/I6 Marina I.1:-ö m. 

Vcrspr. 

Ko gelst. 

7 

II 

II 

~ I7 /Ji8 

Spe -::_rw. · I 

~II 

Jo.::in · 5.17 rJ . 

José 

Ann.emi oke IO.L~5 m. 

Cuny 

Jos ' 36.82 n. 

~al,ticn 27 • 7Lt m. 

4-xIOO ntr. ·· viil- Annemieke- Jnari- Dina 

ros. ploeg Jós..:Loos- Marian.., Baltien 

vi erde in 5~.I s~c. 
! 

vierde in 55.7 sec. 

Eind.stand · do.Desconpeti tic 

t. h..D.A. 32590 

2. Sagittä 8. 

3. Sparta 9. 
4. A.V.R. finaliste:n IO. 

5. Sprint II. 

6. 'jrAtnödas 12. 

'. ) 

P.A.C. 

Hcllos 

CIKO 66 

Hermes 

Keien 

30486 

301+27 

20125 
·20104 

26743 
) 

) . 
zl~511 . 

' . . ) 

d egr nc~ er en 

naar de I-ste 
j'l?~";",> 

/ 
'-... 
' 1. 

-"":· 
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Oo0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0oüo0o0o0oüo0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0 
DE NEDE'RLANDSE C-JEUGDSPELEN . 
2 sept. 1973 

Er wordt gezegd en ge schreven, dat er in NederlanÇl. geen t .ale nt zou zijn. 
Deze dag bewees volgens mij het tegendeel, want dit waren geen C-spelen, 
dit was echt jeugd-geweld. Er is wel degelrjk talent, maar het is nood
zaak dit talent de weg te wijzen naar goede prestaties PLUS een positie
ve instelling, want vooral aan dit laatste ontbreekt het nogal eens. 
Wij telden onder onze meisjes geen kampioenen en zelfs geen medaille
winnaressen, maar van de vijf deelneemsters wis t en ~r drie hun persoon-
lijke records scherper te stellen en werd er één geevenaard. . 
De meest spectacu:)-aire prestatie werd m.i. geleverd door Marja Bolwijn, 
die op de 600 m. op geweldige wrjze haar serie wist te winnen in de beste 
seizoentrjd van 1.42.3 waarmee zrj haar pers.record met maar liefst 6,5 
sec. verbete.rde .Eén serie eerder was het Irene Kruijver die op identieke 
wijze haar serie had gewonne.Q in 1. 46. 7, ook al een pers .ree. In de 
totaalklassering werd Marja r 6é en Irene 13e in e e.n veld van 60 deelneem
sters. Irene sprong nog 4.67 m ver, maar de ze afstand was niet voldoende 
voor een finaleplaats. 
Wel in de finale plaatste Paula zich, door in de: serie een constante en 
sterke rf"ltS worpen met de : discus te laten zien,_ ·waarvan de beste24.40 m 
bedroeg, waarmee zij als 7e stond geklasseerd. In d e finale de ed zij het 
nog weer iets b6ter en haar worp van 24,56 m was goed voor een 6e plaats 
en tevens een verbetering van haar beste prestatie met maar liefst 2+ m. 
In het sprintgeweld heeft Lilian haar partij duchtig me egeblazen ·, maar 
in de halve finale kwam zrj net een handbreedte tekort om ds finale te 
bereiken. Haar tijd van 10.9 in serie, zowel als in de halve finale bete
kenden een evenaring van haar p ers.r ee. Een beetje serieus schaven hier 
en daar en da volgende keer zit je er brj, Lilian. 
Ellen, door esn nare reeks blessures geplaagd, leek op we g naar ee~ 
behoorlrjke hoogte, maar toen er op 1.45 m. een hele serie meisjes vóór 
haar afsprongen, wilde zij niet achterblijven en ble ef dus op 1.40 $teken. 
Jammer, ik had er echt iets me er van verwacht, vooral toen het in het 
begin zo moeiteloos ging. Een stoot met dE kogel resulteerd s in 8,20 m 
was niet voldoende voor een erepla~ts. t 
Tot zover de resultaten van onze A tmodinnen, die gesteund werde;n door 
een zeer luidruchtige supportersgroep , en partijdig dat ze waren. 

Geen talent in Nedsrland? 
wat te denken van een vertesprong van 5.47 m, d~ 80 m. in 10.2, vier 
loopsters op de 600 m ver onder d e. 1. 40 min., eon discusworp van te gen 
de 40 m. een hoogtesprong van 1.64 m ? Dit waren C-'mei.sjes; een zware 
taak voor de dames en heren clubleid ers . 

H.Cats 

o0o0o0o0o0o0oüo0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o üo0 o0o0o0o0o0o0o0o 
• • o • ~ • • • • • • * • • • • • • • • o • • • • • • o • • o • • • • o • • o o • • g • o • • • • • • • • • • • • • • • • • e . o o • • • • 
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\ XXX}:xxx::\.X Bi'liJj~L 7 JULI xxxxxx:icx:xxxxxJ::xxxxx:i~~{~ -=~- · :c:x::(x.xx:x:xx~c:;:xx:}CXJc-~::;c~cxx 

xxx Ni~TIONAAL RECORD VijF'KAiv".P xxzxxxxxxxxxVAN :rv;IEKE STERKxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Geweldig kwii Mieke hier voor de dag, zij verbeterd e het 2 jaê.r oude record 

van Miep v. Beek met 23 punten en bracht het op 4400 punten. 

------ ---·--- ---- - IOO rn. H<êirdep. _, 

----------------- Kogelstoten 

----------------- Hoogspringen 

----------------- Verspringen 

200 meter 

.r3.3 sec. 

II. I3 n. 

l .69 ::1. 

6 • 00 lî1. 

23,5 sqc. 

I4 en I5 JULI 

Hemelwater teisterde deze ke0pioenschappen op de tweede dag, waardoor va n 

echte kampioenschnp?en geen sprake me . r was. Is het wel verantwoord om on

der zulke weersomstandigheden do0r te g:.u~ n . We zullen .:::.lleen volstae n met 

é'.e uitslagen. 

Ili· juli: 200 r.rnter 1-ste serie; li· Dina 26.3 sec. 

2-de serie; I Mieke 24.7 sec. 

Finale 2 Miek~ 2Li .• 3 sec. 

Verspringen, kwalificatie 4 .-Jo an 5.4I rntr. 

." ... :·. 9 Mieke 5.10 rntr, 

Final0 8 Jo an 5.26 n tr. 

I5 juli: Ioo m. H. I-ste serie l hiuke 13.9 GCO • 

5 Jo an I6.l SçC • 

Finale: l Mi 21~0 I4.5 sec. 

Ioo m. 2-d~ serie 

Dina 12.6 sec. 

3-c1o serie 
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Mieke iE in d0 Finale van- de 100 meter niet ui t ,?;[è komen. 

Kogelstoten : Annemieke werd hierbij II-de müt een stoot van II.IS meter, 

terwijl ze bjj het hoogspr:ingen _beslag wist t c: leggon _ qp een .zilveren me

daille, met ~en sprong vnn I.70 mtr. 

Ria. 

'" \;:j~~ 
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vervolg C-D wedstrrjden op 16 juni, 

Ook de C-ploeg werd tweede achter DEJVI dat 8931 punte n behaalde tGgen 
A tmodes 8617. 
Bij het verspringen blesseerde Lilian zich l e lijk, e n moest zich op dit 
nummer uit de strijd terugtrekken. Een "ruiltje" me t Pau la mislukte, maar 
Lilian toonde de juiste instelling en een staalt~e vecht lus t, door strom
pelend naar de start van de tachtig mtr. te gaan? clan even 11 sec. eruit 
te persen en weer verdF-r te strompelen. 
de uitslagen waren: 
hoog M.Bolwrjn 

kogel 

M.Cats 

E .Hand graaf 
M .Bolwijn 

1.30 m 
1.20 

8.62 m 
7.71 

80 mtr. L.Frjnhoer 11.0 sec 
E.v.Nieuwkerk 11.6 
M.Cats 11.8 

discus 

ver 

600 m 

P.B:rEJue r 
M.va n Emde n 
I oKr u.ijver 
L oFijnheer 

I .K1;uijve r 
L. de Jo ngo 
Th.v.Giozen 

21.22 m 
17.52 
4o46 m 
3.97 1 

1. 51.0 
1.52.3 
2. 01. 4 

sprong 

4 x 80 m. 42.6 s ec ( weer net geen clubrecord) 

Na drie wedstrijden staat de D-ploeg op de 7o plaats (v.d. 35 ploegen) 
en de C-meisjes staan 6e (v.d.32 ploegen) 

j .h .cats ~ 

r o o o " 0 C" o r '' û o :• '' <, n 0 O O o ~· ,, O n .;> o o n r o o o o Il o <" .;> o o " ;:- o o " ;;, ') o o o ,.., u 0 c " o 0 0 0 0 0 o ,1 0 c 0 u 0 0 0 
" 9 :J 9 ,) <J !) ') 0 ') .., ') l> 9 0 9 ö ') 0 ? 0 ') l,l ? c 9 u 9 0 9 0 ') 0 ' ) 0 ? 0 9 0 9 0 ? 0 1 c ~ 0 9 0 9 0 9 0 ? 0 'J (:) ') 0 ? 0 ') 0 9 0 ~ 0 9 0 ') 0 

') C o .~ o 1' o C' " o n L' <' tl o 0 tl O o 0 o 0 o O "' '' <1 '' ;.. o o t• n o o C o C' o r. o o n l :: <: n '- o ~ r. o o o " o 0 o o c o o ,., o ,, c " " ,., c. 0 
'1 o <; o 9 o ? " 9 o ? v <; o ? o ') o '1 Q '7 o ? Q ~ u 9 c 'J o 'I o ? o 'J ,. ? o '1 c ? o ; .., 'i o 9 ... ") o '1 o ') o ? o ? 0 ') c ') 0 '1 0 ') " 9 0 S 0 <) 

Wist U dat ••• Er nu ook al augurken zrjn in At mode s-kleuren. 

dat .•• Hans "de beul van Middenduinlî wordt ge noemd. 

dat .•• Er kind eren zijn, die op 6én wedstrijdmj_ddag voor flinke 
bedragen snoep kopen. 

dat ••• Wie eens wint, nog niet automatisch e e n 11 ster" i s . 

dat ••• Jos~ en Marjon geen chinees luste n. 

dat ••• Truus Capellen zich nooit opzij laat duwen. 

dat .•• De A-B ploeg K.AfüPIOEN van he el Nederland i s gGworden" 

dat ••• U achter in dit nummer hier meer over kunt lezeno 

0 0 ~ 0 0 0 <l 0 0 0 0 0 0 0 0 Q 0 0 0 0 r,' 0 0 0 0 0 '-' f'! 0 ~ '> <> 0 0 0 0 0 O 0 , -, \) " 0 U 0 '' 0 n •.) O O O O ·~ ('; .;, O " <.; Q O " C " O o 0 0 o 0 (l 

O '1 l; ' O ') O 9 O ') O 'j O ') O ') 0 C,: 0 ? 0 ? O '1 0 ') o ') V 9 c 9 o 9 o 9 {) 9 ç ') o 'j O '/ o ') O r" o 9 <,) '-) c 'i , '1 o 9 o "} o '1 .., ? 0 ') 0 ') 0 "} 0 

O o o O o c o r o "' " O o O :; ('I ? Q " '1 o o o Q c " o l' ,.. o o O o ,., '-' c· <. < " c, •.:> •• •: u " 1. o t• " c .- o " ,, 0 : > o r. 0 o ') , 0 0 0 c> 0 • 0 0 0 
') c, '} o ') o 'j o 'j c, ') 0 9 c 9 <.l <) '-' "; o ') o 'j .::i 9 '-' 9 <"! 'i .., '1 n <) o ') o 9 '-' 9 ,, '1 o ':> o ') <.' ? o ') ..i I o ') u ') o ') o ') o 'J o ') 0 'J c ? 0 'j 0 CJ 

* 

Ik houd erg van het lange-af stand-lop en bij atletiek. 
Vooral als het gedaan wordt door mens en ~ die ik niet 
zo erg graag mag ••• 

D. J? . 

Het is een kinderachtig spel waarbij niemand wint .•... 
Thomas Fuller 

Bij topsport is niemand de broeder van e en ander ....•. 
Noors spreekwoordje 
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waren voor deze gelegenheid voorzien van zelfgemaakte kribben •••• 
De atleten moesten de . matrassen op de vl.oer uitspreiden; ...• Een 

sintelb'Q.an van lava en turf •••••• een polshoogbak van ver voor 
de regelementswijziging van een paar jaar geleden •.•. handdtijd
vma.rneming per baan, niet per deelnemer •... op de tweede dag 
;:iegend_e het verschrikkelijk en •r was geen kantin? of restaurant •••• 

Tot zover het verslag van deze ontberingen en ik kan het mij nu 
~1.e6l goed voorstellen dat dE. animo voor dergelijke "evenementen" 
:1iet- al tijd even groot is. 
_f:Let , wedstrijd verslaB: 
~.üeke was op de 10 m. horden de snelste in 13.81 terwijl zij met de kogel 
~ot 10.67 kwam en daarna de vijfde plaats bezette.Na moeizaam brj de derde 
poging 1.54 hoog te springen, wipte ze met haar eerste sprong meteen over 
de -1. 58, maar moest daarna afhaken. -
Vhrn het hoogspringen ,al erg, door het moeten landen op het met water ge
vulde . afdekzeil, met verspringen was het beslist niet beter in eeri door
drenkte, met zwarte stof gevulde bak. 
De beste'. spr,ong van Mieke was 5.58 m. Flinke windstote n beinvloedden de 
tijde n op de 200 m •. en mieke kwam met een tegenwind van 4,5 m'sec tot een 
zeer respectabele 25.14 en klasseerde zich in het eindklassement als 4e 
IJet 3983 punten. 

'Ria Ineke. 

)iAARLEM - 3e juniorencompetitie 19 augustus 1973 

Met slechts 73 puntE)n verschil moesten wij het onderspit de lven tegen 
Sagitta. Een tweede plaats op deze wedstrrjd ~in 't algemee n klassement 
mag echter best gezien worden. De finale is vastgesteld GYp 9 sept. en met 
onze ploeg moeten we zeer zeker hoge ogen ku_nne.q _g~_9ien ( nou en hoe red.) 
I.Jie t onze ploeg zullen strijden om de hoogste eer: ADA - Sagi tta-Olympia 48 
Sprint - Sparta. 
Marian en Cuny kwamen brj he t sEeerwerlen met ma tige 
worpen tot resp. 24.82 en 24.5 totaa ...... . 
Joan liep weer een sterke 100 m. horden en werd ruim 
eerste (1 sec.verschil met nr 2) in 15.- rond · 
t erwrjl Yvonne, die viel snel overeind kwam om te 
eindigen in 20.4 
Annemieke stootte de kogel naar (2e) 
e n Cuny (4e) 
Pia wordt steeds feller op de 100 m, 
e n Annette werd -6/7 in 

11.23 m 
9.91 m 

le in 12.8 sec. 
. 1) .6 

J-oan vestigde met hoogspringen een nieuw 
record en werd hier eerste met 

persoonlijk 
1.65 m 
1.35 
14.- sec 
13 . 5 
30.52 m 
27.04 
5.11 rn . 
4.80 
2. 28 .6 
2 . 36 . 7 
2 . 25 . 1 
2.55.-

Yvonne werd 8e met 
Loe s werd op de 100 m A 7e in 
on J a net 6e in 
:Bij het discuswerpen werd Marianne 2e 
-:-,e rwijl Dorien 4e werd met · 
Annemieke won het vérspringen met 
e n Yvonne v.d.Linden 4e 
Over d e 800 m A deed Truus 
v-:aarmee ze 4e was, en Mar gr eet 7e in 
Op de 800 m B Liep Patricia ( 2e) 
c;n Henriette werd 7e in 

997 punten 

748 

315 
670 
58 3 
709 
569 

885 
551 
504 
585 
608 
554 
703 
628 
688 
602 
728 
437 

" 

'' 
" n · 

" 
" 
" 
tt 

" 
" 
" 
" · u 

" 
1f 

" 
" 
" 

De 4 x 100 meter ploeg bestaande uit: 
Annette-Yvonne-Pia-Joan liep 51.6 s ec 1382 " 

---=-~-,-:---.,-

totaal 13446 punten 

Ri a Ineke 
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JVraandagavond, 3 september, kregen de leden van de wedstrijdploeg te horen 
dat er niet getraind zou worden, omdat er een spoedvergadering belegd was. 
De reden van deze bijeenkomst was, dat Hans serieus opgezegd zou hebben 
als trainer van de A/B en Seniorenwedstrijdploeg, omdat hij niet tevreden 
was over de instelling van de ploeg en de houding van enkele atletes 
individueel ( gebrek aan inzet en discipline) · 
Nadat overduidelijk was gebleken dat de ploeg Hans niet wilèe missen, 
kwamen enkele mogelijke knelpunten naar vorGn. Het e erste bezwaar ~as, 
dat Hans te autoritair zou zijn. Het is ja:rmner dat" tijdens de discussie 
n:t_et duidelijk niet duidelijk naar voren gekomen is, dat· dii; geenszins· een 
verwijt aan hem is, maar alleen een mogelijke oorzaak van meningsversèhil
l e n met bepaalde atletes. De ploeg is. te groot om iedereen individueel te 
trainen en zijn wijzelf dus degenen die z,ic4 aan moeten passen aan . de trai
ningsmethoden die Hans toepast. Gebleken_ is (gelukkig,red.) dàt niet 
iedereen zich dat bewust was. : '. ·· .. ·· 
Een tweede oorzaak was de onzekerheid omtrent ds- opstelling . voor. do 3e 
seniorencompetitie. (e.a. was niet te vermijden door e0n ble ssur:e ·van Mieke) 
De 11 discussie'1 werd helaas op een TE scherpe toon gevoerd en we zijn blij 
Hans,dat er achteraf nog over gesproken kon worden en we zijn nog veel 
bJ.ijer, dat je besloten hebt je functie als onze trainer voort te zetten. 

·-Annemiek _ .:~ . . Cuny 
) . 'J~~I 

Het woordje "se ven" aèhter het merk ~.r 0:'.'ris Minï betekent meer dan je 
op het eerste gezicht zou denken. Want heus, we zaten met z'n zevenen 
in dat autotje, plus alle tassen en verdere bagage. Dat bleek zo opval
lend, dat diverse passerende automobilisten langzamer gingen rijden om dit 
sDektakel beter te kunnen zien. · · 
Op de zonovergoten baan in zaandam kwamen., :v\'s . tot de ontdekking dat er 
12 verenigingen zouden meedoen, waaronder ADA, Ságitta en DEM, en die 
waren vertegenwoordigd in een hoeveelheid mensen die je niet voor moge
lijk houdt. Met bussen vol waren ze gekomen. 
Tja, daar moesten wij met vier meisjes en Marjon Cats als supportersploeg 
dan maar kwaliteit tegenover stellen. Nou dat i? gebeurd. 
Mariette haalde op de sprint fors uit en liet dci klokken is serie, · halve 
finale en finale op. resp." 8.3, 8.4 en 8.4 sti4-staa n en veroverde ëláar
I'lec een gouden medaille en bleef slechts 0,1 se·c. boven het clubrecord. 
Daartussendoor sprong ze ook nog even 4.48 m ver, wat goed was voor zilver 
Paula wierp alweer een persoonlijk record en wel een denderende 26.30 m 
wat eveneens goed was voor goud. 
Irene deed 80 m en 600 m, liep 10.9 in de sc'ie, 11.2 in de halve finale 
on ll.- rond in de finale, ze werd vijfde en won brons, evenals met haar 
4o plaats op de 600 m in 1.47.2. 
Lilian had weer geen geluk. In de s e ,.,,c.e werd zij eerste in 11 sec. rond 



Zij~ die zich in het begin het meest haasten~ schieten tegen het eind 
gewoonlijk het langzaamst op..... Erasmus 

0 

zie 
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kampioen 

=================~==== 

Ja~ we lezen .het goed; twee verenigingen; ·beiden kampioen van Nederland 
C:y eèn zo _i--_oge score van 14~ 637 punten 'gee~1 e~1.kel ;P"1c verschil. Er 
werd over ge sproken· de ploeg die de me este ee:c st,3 P~- e:atse n had behaald 
·:;:-:it kam1;:i.c ,3~1 \üt te roèpen, ma~ ·daar J:13t :i::eg1b;:.;_·:;n".: da.c:ü.'::_n niet voorziet 
werd dit niet toegepast. ·· .. . 
Onze ploeg zóu dan glansrijk gewqnneri bebhen, waat vJij behaalden VIJF 
ovonür:nj_ngen tegen Sagi tta TWEE. 
D·3 resultaten bij het speerwerpen en hst versp::ir:.gcr. 1.-i_elen wat tegen 
en op de 4 :x 100 meter was er een wissel dj_e angstig -rammelda ~ maar 
dat nee:ct niet 1veg dat we MET Z'N ALT1EN kampioE:on geworde n zijn, veel 
goede pr ·' sta.t~_es, ·diverse ·. persoonlifkë-·records. Er is door iedereen, 
zonder uJ..tzonderj_ng geknokt voor dit enorme resultaat. 

,·:::::;:;t:;'/.''.'.''/,'.'.'/:;;, PROFICIAT .. ;:;;;:::::;:;::::::::;:::: 
•.. """. 11111•1•".111.11" • •!111'•'•'lt' l l!"!lillll"· • 

De champagne ( met optimisme- al voo::1.::.it gekocht) en het 
gezellige etentje bij "de Chj_r.e6S11 178A volkor-0n verdiend. 

PS'' Jlt~.:?J?.€5.~EL 

Jo an 
Janet 
Pia 
Marj o:'.1 
tÎ ~' 8.i.1 

Yvon.no 
C11.ny 
Mari.an 
Annemiek 
José 
ArnJerntek 
ClEJ.Y 

YVOilD.8 
José . 
Tr'..lus 
Margreet 
Pc.tr:·:_cia 
1-l8nrj_ette 
M0r:._ anLJ.G 
Dc:d.on 

nummer: plaats: 
Too-m A 2/3 
100 m A 9 
100 m B 1 
100 m B ·· 4 
100 m horden 1 
10.0 m horden 4 
spe6r 10 
speer 11 
hoog 1 
hoog ." 3/5 
k ogel 2 
kogel 6 
verspr. 8/9 
v2rspr. 8/9 
800 m A 2 
8 00 .m A 6 
800 m B 3 
8 00 m B 9 
discus 1 
diSC'.J.S 11 
estafette 3 

prest.: 
-Y~r::-5-··3 , 

13.5 
12.6 
13,0 
l5e2 
16.0 
21+. 04 ,m 
23 .12 ' 
J_, 7 5 rri 
1.60 
10085 m 

9 .78 
4 .88 
4.88 

2.23.L~ 
2.31.8 
2.27.4 
2°37°9 
34,L:-2 ID 

25 .48 
51.0 

Ds l e ploeg bs stond uit: Annet - -Jo an" - Pia 

De :i:-eservep1oeg liep ook opvalle nd goed en ze wonne n hun serie : 52 . 3 
d l L J . +- ' ~::i . ' ·. 

bç::st onr~ uj_ t~ Yvonne Rooseri aa_ , 8es , ane ... , ;L~rJOn, 

V!e hadden'· het water in de handen, Î /_J 
de !:1:elen wart.;n rauw, -- ~ 
Ria kon niet neer rekenen fF fÎ 

zij::i KJ.IJ.t[J?IO:VT ~ r-/l.i-~P. .R.. o i.: -1 • " o ~ e Q • , :: • .a <-' • • • • • • • • • • • • • • • • • .W9 
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Omcieël Orgaah DerH.TIAVAtrnod~s~Koni11 klï jk GOedge\tftL>rd . 
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' Ç;:l 
18e Jaargang 9 No 107. December 1973 

Clubbladconimissie 
Heer D.Fijnheer 
Hee:T H.Cats 

Verzendadres 
Ivievr. v .d .Ree-Gregorius 
Orionweg 123 
Haarlem 

. VAN DJ: VOORZITSTER 
. '. 

Zo aan 't einde van het jàar heeft een mens altijd de 
.gewoonte ()ID ,een blik te werpen Op wat er het afg0lopen jaar 
is gebeurd. Maar voor ik overga Jhet het memoreren van bij
zonde.:re geleverde prestaties wil ik eerst onze juryleden in 
h''3t zo;nnet je zettén. Want deze mensèn prestc;ren ook enorm 

. vec:>l. Of het nu mooi .weor is 9 of bar: slecht, zij zijn aan
wezig en zorgen met elk..aar dat de we.Q.stri jd kan doorgaan en 
goed verloopt. Dit is een grote "préstatie" en vanaf deze 
plaats wil ik het Haarlemse jurycorps van harte danken voor 
hun fijne medewerking aan de door de gezamenlijke atletiek 
verenigingen georganisaerde wedstrijden. 
Annemieke Bouma als zilveren modai·llewinnares op de Europe
se Jeugdkampioenschappen te Duisburg 9 onze Nederlandse kam
pioenen t.w. A/B Jeugdploeg, 
Mieke van Wissen-Sterk, Annemieke en Joan Keizer· zorgden er 
mede voor dat de naam "Atmodes" in de goede zin vele malen 
in de pers en op de televisie werd genoemd. Begin 1974 
zullen alle kampioenen op het stadhuis worden uitgenodigd 
voor een huldiging door de Burgemeester. 
Op een kleine strubbeling na liep ook het trai.ningsprogr~m
ma goed en de extr~ t~ainingen tezam~n met A.V.Haarlem zoals 
het.ho9gspringen van de zomer door J.v.Heek 9 de nu lopende 
w9rptrai~ing o.l.v. Een Goossens 9 de conditietraining bij 
Gerard Kamp en straks in Januari de speciale training o.l.v. 
Hans in de_Ripperdakazerne op Zatcrdagavond 9 zijn allemaal 
extra actiyiteiten 9 die zeker tot een verhoging van het 
prestatiepeil zullen leiden. 
Verder kan.ik stellen 9 dat de sfeerondèr de leden en elke 
ploeg heel goed is en met genoegen kijk ik naar al . die leden, 
die met veel elan en plezier trainen 9 niet dir0ct om tot 
wedstrijdprestaties te komen 9 maar om het plezier van de 
training zelf. 
Ook onze trimploegen 9 gGstart in October 9 werken met enthou
siasme aan hun conditie. 
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Over het geheel genomen geloof ik wel te kunnen stellen, 

dat wi J óver de gohele linie_, goed draaien, en onz~ wens voor 197 4 is dan ook, dat wij 
zo zullen icUnnen doorgaan. 
Wij wensen alle leden, 30 plussers, donateurs, trainers, juryleden, adverteerders en 
allen die Atmodes een warm hart toedragen, plezierige feestdagen, een goed uiteinde 
en voor 1974 de allerbeste wensen op alle gebied, zowel pri~ als zakelijk. 

~" //~ ·· 

H8T SECR~TARIAAT :l\IELDT: 

Bestuurssamenstelling~ 
Voorzitster · · 
Secretaresse 
Penningmeeste~esse 
Wedstr.secretaresse 
Cmmmissaresse 

Il 

Commissaritl'i 

M.A.Ineke-de Vos, 
I.Wallekers, 
A.Krui jver · 
G.J.van Voorst, 
L.v.d.Eem, 
B.v.d.Ree, 
H.Cats, 

11 /// 
/ 

Ria Ineke-de 

. .,..--: ::;- ' 
/ .f 1 L--- \' 

Leendert Meeszstr.9'0 tel. 244134 l 
Karnpervest 29 " 312426 

··Burgwal 66 11 322461 
Slauerhoffstr. 5'' " 371119 
Paul Krugerstraat 49 ·11 250989 : 
Orio:nweg 123 " 250314 
Bilderdijkstraat 4 " 317839 

3~Januari a.s. Algemene jaarlijkse ledenvergadering in de kantine Pim Mulier Sport
park. Vertoning van een filmpje door de Heer van Dalen gema~t 
tijdens onze laatste onderlinge wedstrijden. Dia's weekend en van 
de finale Nederlandse jeugdclub kampioenschappen. 

_Houdt allen deze datum vrij. 
Convocatie met agendapunten wordt toegezonden. 

Trainingen pupillen - D.en E. meisjes gaan normaal door. 
Nieuwelingen - en wedstrijdtraining komt te vervallen. 

KERSTVACANTIE. 

In verband met de Kerstvacantie komen de zaaltrainingen 26 December en 2 Januari, 
alsmede de duintraining van 30 December te vervallen. 

WINT8RTRAININGENi 
1 s Zondagsmorgens op het CIOS. 

Verzamelen 9.45 uur in de Beatrixschool. Waarna we gezamenlijk 
naar het CIOS vertrekken~ 

D.meisjes Geboren 1961/62 
c.meisjes Il 1960/59 
A/B me is jes ) " 
Nieuwelingen ) 
Wedstrijdploeg 

's Woensdags avonds$ 
16 17 uur 

17 

18 

18 

19 

" 

" 

Antoniusschool -
Pupillen ) 
1e jaars D. ) 
2e " D ) 
1e 
2e 
1e 

Il 

Il 

Il 

~ ~-
B ) 

o.l.v. L. van Voorst 
o.l.v. Heer Cats 

o.l.v. Juul Mulder 
o.l.v. Hans Vlottes 

Zi jlves t. 

o.l.v. Baltien 

o.l.v. Hans 



Vervolg trainingeng 
19 20 uur 
20 21.30 uur 

Nieuwelingen ) 
Wedstri jçlploeg:) o.l.v • . Hans Vlottes · -

Extra trainingeng 

Werptrainingt 's Maàndagsavonds in de Mr. Enschä~éschool 9 Voldersgracht. 
o.l.v. Ben Goossens tezamen met A.V.Haarlem 9 waaraan een achttal 
Atmodinnen deelnemen. 

Kraóhttr.ainingg Donderdagsavonds van 18 - 19 uur.in het conditiecentrum van en 
. o.l.v. Gerard Kamp 9 Wilhelminastraat 24 9 waaraan door vijftien 
meisjes wordt deelgenomen. 

Zaterdagavond van 18 - 19.30 in de Ripperd~ Razerne. 
·--Ingaande· 5 Januari o.l.v. Hans Vlottes 9 voor de nog aan te wijzen 

meisjes. 

VAN DE PTTINNINGla:;:DEST:'!JRESSEg 

Atmodes shirt 10/12 fl. 
0/1 " 

9,50 
10,50 

Atmodes broekje oud model grote maten Fl. 5:i
' ' 11 ,
Il 14, 95 

Helanca alle maten 
Atmodesshowshirt S/M/L 
Elastiekjes voor het haar 
Spelden voor het rugnummer 

CONTEIBU'rIE. 
Pupillen 
Inschrijfgeld 
Meisjes t/m 17 jaar
Inschrijfgeld 
Meisjes v/a 18 jaar 
Inschrijfgeld 

Overschrijving op girorekening No. 

NIEUWE Li:::!DENg 

Gerry van Bakel 
Gaby Bruin 

. / 

Nadine Drijfhout van 
Hanneke van Eeden 

Hooft 

Winka Geeks 
Kirsten Geeks 
Geesje Hartman 
Debby Hartman-Schildmeyer 
Annemarieke Hulsman 
Jfurlies Kastelein 

f1. 1. 2;- per 
. 69':-

kwartaal 

IT 

1)7L] 
fl. 6, 50 

ll,--
·20, 25 " 
10,-
21,-
15,-

207689 
. 16,50 

t.n.v. Penningmeesteresse van 
, ' ":Atmodes" 9 Haarlem • 

13...;. 2-66 
Voor\ 1974 

Pupil 
'·· 6- 6- 65 " 

31- 1-62 D. 
30-11-56 A 
31-10--63 ]) 
1- 5-62 D 

21 - 8-56 A 
20- 6-53 Senior 
14- 5-57 A 
11-10-58 B 

4- 2-61. c 
13-~-60 c 
4- 8-61 . c 

Marianne Schouten 
Anja Steensma 
Jacc}eline Suèrs ,. 
Wessely Zi jt·a · ·.· 19-11-62 D 

Wi j .. -heten deze nieuwe leden van harte welkom en 
· .>·, jaren lid van "Atmodes" zullen blijven! 

hopen dat ze 



Adresveranderingeni 

J~UGDLEIDERSCURSUS. 

-4-

Mieke van Wissen-Sterk, 
Weesperzijde 134, Amsterdam. 

Marianne Kneynsberg, 
Hertog Albrachtstraat 173, Bovenkarspel. 

Ca+'la Metten, 
Schotlandstraat 186, .Haarlem. 
Tel. 339318. 

Onze leden, Ans Kruijver, Baltien v.d.Ree en Annemieke Bouma ziJn in October 
gestart met bovengenoemde cursus, wel ke bestaat uit een A~B.O. (Algemene Basis 
Opleiding) van drie maanden, gevolgd door de cursus J.A.L (Jeugd Atletiek Leidar) 
afgerond m.et een examen. 
1J1Gis jes heel veel . succes met deze opl eiding. 

ALGEMENE JURYCURSUS: 

Mevr.Fijnheer, Heer Cats, Heer van Ekeris, Ineke Wallekers, Ina van Dalen, 
Corry van Dalen volge~ momenteel dezH jurycursus, welke in December met een 
examen (tje) .zal worden afgerond. 
Veel succes en wij zijn zeer verheugd, dat ons jurycorps weer mot een aantal 
leden zal worden uitgebreid. 

CURSUS WCT:DSTRIJDLTI:IDER S CHEIDSR']CHTER 
CURSUS TIJDWAARNEMER 1. avond . . - . 

I 

CENTRALE TRAINING~N. 

De volgende "Atmodinnen" zijn voor Centrale trainingen uitgenodigd: 

CIOS, Overveen. 
Il " 

Den Haag. 
Papendal, Arnhem. 

Mieke van Wissen-Sterk 
v.d.Linden 

90, 



d 
S~NCILLER ~ 

? 
STENCILLISTE~ .._ __ ~ ? 

STENCILLAAR ? 

~QJ: LJ 

De famillte Fijnheer die de laatste tijd op eminente WlJZe ons stencilwerk, waaronder 
ook het clubblad 9 verzorgde 9 gaat ons verlaten om zich in de omgeving van Enschede 
te gaan vestigen, alwaar de Heer Fijnheer sinffi enige maanden wenkzaam is. 
Wij zullen jullie - ook als jurylid- node missen, luitjes, en vooral voor het 
tekenwerk zal het moeilijk zijn een ander te vinden. Wij wensen jullie echter het 
allerbeste to0 ·en voor Lilián v0le ·goede pres·taties bij Tion. 
Is er onder onze leden 9 30 plussers of ouders een artistiek talent die h8t teken
werk van het · clubblad op zich wil nemen? Eri voor het stencilwerk? 

WIE WIL EN KAN ONS HELPEN. 

NEDERLANDSE BEST'i_;NPR8STATIES 1973 

De volgende "Atmodinnen" komen voor op de Nederlandse 

Senioreng 
200 M. 1 • M. v. Wissen-Sterk 2395 Discuswerpen$ 

100 M-Horden 1 • M. V. 1;"'issen-Sterk 13.2 N.R. 7. J. de Boer-Mooyen 41 9 43 M. 

Vijfkamp 1 • l'Jï.V.Wissen-Sterk 4773 .N .R. Speerwerpe.:rü 
Juniorem 8. J.de Boer-Mooyen 40 9 12 M-
100 M. Horden 1 / 2 J .Keizer 15.-

7/8 A.Bouma 15.5 
80 M. Horden B~lO Y.v.d.Linden 13.-

~ 00 M.Horden: 
'.) /11. · · -J .Keizer 15 .- (jun). 

Verspringen 6 J.Keyzer 5961 M 
8 J.de Heer 5,51 M 

Hoogs:pringem 
2. A.Bouma 1.80 (jun). 

Hoogspringen 1 A.Bouma 1,80 M 
Kogelstoten 4 A.Bouma 11,61 M 
Discuswerpen 7 M.v.d.Linden 35998 M. 

9 A.Bouma 35d8 ]Jl. 
-

Vi,jfkamp 3- A.l:louma 3625 pnt. 
6 J.Keizer 3459 pnt . 

. ' ·~ . 

' . 
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PUPILLEN: 

Het lijkt wel of het zomerseizoen ieder jaar sneller gaat of om met Gerard Cox te 
praten "het leek eën zomer van een eeuw te worden, maar voor je 't weet is hij 
alweer voorbij". 
Nu ik bij 't snel naderbij komen van het einde van 1973 eens terugkijk op het 
pupillen atletiekjaar 9 dan meen ik te mogen "E"eggen dat we met een ~:I,~in, maar . talent
vol groepje 9 er heel wat goed:;; van hebben gemaakt. , ","'. 
Het was niet zoals andere ·jaren· dat er één Of tw~e ·ui tschiet.é '.fáwaren, neen ·de· 
hele ploeg heeft leuke p:restàties te zien gegeven. 
Jacqaailiine 9 Sandra erl' Mir.anda kw:amên met keurige :prestaties voor de dag. Waarbij ik 
bij Jacqueline moet op merken dat haar prestatie:i geweldig waren 9 alleen is ze 
nog geen loopster. 
Wilma 9 JoJ..anda en Marit werden trotse bezitsters van de dubbele banden. Waarbij ik 
vooral de 3.45 mtr. ver vermeld van Ma.rit. 
Annelies, Annemarie en Sylvia en niet te vergoten Anika zorgden weer voor een 
vrolijk;; noot bij de training met hun altijd stralend humeur. 
Martina kan GVenals ' Sylvia, Marit, Annemarie en Wilma voor verrassingen gaan 
zorgen op de lange afstand. · 
Heren _ trainers, houdt ze in de ga.ten want 't broodnodige lange afstandstalent is 
aan een opmars begonnen. 
Annemarie mag voor oen jaar de "Atmodespop" verzorgen, deze werd haar ovorhandigd 
tijdens een kleverige maar toch geweldig pannekoekenfestijn op onze onvolprezen 
sintelba~n. Hier mochten we als speciale gast ontvangen Paultjé Vlottes, de oudste 
zoon van -trainer Hans, die voor de pannek9eken kwam maar de mees"j;e limonade buit 
maakte, met de woorden, "pannekoeken eet ik bij Mçt.ma 11 • 

Dit seizoen namen we afscheid van Tuîarianne 9 die ria een paar spannende inaanden toch 
door haar examen kwam en daar haar nieuwe bezighèden geen tijd meer vindt om te 
helpen met de training. Er werd passend afscheid gevierd met spekkies. 
Tot slot nog een woordje aan Jolanda, die wegens een voetblessure al heel wat weekjes 
bui ten-· áè li jncm staat. Namens alle :pupillen veel sterkte en 'hopelijk zien we 
je snel weer. 

PRETTIGE K'3RSTDAG JN EN E·~N VOORSPOJ:DIG 197 4. 
Bal tien. 

~ 
.__.._, 

...,. ..,, - -.... 
- -=-

~,&r~,,1 "''' ---r,~-;~);-r~.~t,_ 
. ~ LOSSE' . FLODDERS. _ __,,-=.,._ ~ . ' _. ;_,_1 i . J "-=........- ::- -~ -.;. \""" ~ ~ ~ -. J 1 

])o veertig jarige fabrieksdirecteur Ron B11113tley/"Ö r , .=- ~.,, ff-:{ )-.-h-~ t 
·uit het Engelse Birmingham hoeft het we~ld-"f__, _ ;~~i . l~""}-~ ~-_,,. 
record 24 uur hardlopen verbeterd en gobl'ach'~ Is · f t• § jl ~ 
op 259 km on 602 m. Hot oude record stor\t met',~ ~ y ~ __ """f·~ _..=="'.: 

255 km en 915 mo op naam van de ZuidafriK~, • T ,\~ J v . -=-
Wally Hayward. ~"".,, •. \ __ 1_'"1 ""- - . .; ~ 

Ik hol, ik race, ik ben vliegen nabij ~~ 
Ze kijken in opperste verbazing naar mij 
Ik kom h3t verst van allemaal 
En kom hoger dan oen lantaarnpaal 
])ie op een wolkenkrabber staat 
Ik, ik was in alle landen, 
Ik heb alle kleuren banden, 
Ik ben de beste in ieders oog 

~ 
0 
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Wie is de gelukkigst ." vrouw van de Wereld????????? 
De vrouw van e~n archeoloog. Hoe ouder ze wordt hoe meer 
hij ap.n haar gaat besteden!!!!!!! 

Wanneer staat een minister op een been??????? 
Als .hij z'n ahdere intrekt!!!!!!! 

Waarom moet je als je oud wil worden nltet op atletiek gaan????? 
Je blijft er jong bij!!!!!! 

Het woord is 'aan P.Gekö. 
Als er .mensen zijn die denken dat ze gek zijn 9 denk dan aan mij wat 
moet ik dan wel .niet zijn! 

Twee gekken zitten in een restaurant 9 als het diner opgediend wordt 
pakt de ene z!n bloemkool en smeert dat in z'n gezicht. alle ander 
vraagt verbaasd? "Wat doe je nou met die bloemkool? 

"J3loeinkool" zegt de ander in opperste v0rbaZing. Ik dacht dat het 
spinazie was". 

Wat is het toppunt van ••.••••••••• Sarcasme: 

C> 
0 
0 

Il Il Il Il Il 

Een step geven aan een jongetje met één been. 
Gladheid: 

" Il .· 11 iT 

Een aal in e0n emmer snot. 
Gulheidg 
Iemand een hand geven en zeggen "Hou maar". 

Een werkel'ijke vriend is iemand 9 die 
achter Uw rug goede dingen van U vertelt. " - .... . - - - -- -- - - - . -o-o-o-o-o-o-o-

Marja Bolwijn. 

30+ - 30+ - 30+ - 30+ .:... 3,,+ - 30+ - 30+ - 30+ - 30+ - 30+ 
J O:::ilussers 

Ook voor D speciale aandacht in dit clubblad. 
Als ik h::t op h3t "Middenduin" bekijk 9 dan traint iedereen o.l.v. Hans en Juul met 
veel plezier. De opkomst, ook met slecht weer 9 is bijzonder goed en daarom 
vanaf dezo , plaats een speciaal compliment aan de 

__ . NIET MOOI WEER TRH'.illJJERS/STERS. 
·u weet het toch hé 9 als U een week overslaat, gaat U twee weken achteruit en van 
opbouw komt dan niets. 
Ook tijdens d81 feestdagen willen wij gewoon doorgaan. De trimst8rs van Woensdag 
(2e Kerstdag) kunnen dan op Donderdag terecht, want al die lekkere maaltijden en 
extra versnaperingen zijn funest voor de lijn en U zult Uw best moeten doen deze 
extra calorieën door extra energie kwijt te raken. 
Op.Donderdag 27 December, Woensdag 2 en Donderdag 3 Januari zal weer een jeugdleid
ster aanwezig zijn om Uw kinderen op te vangen 9 zodat U toch fijn door kunt gaan. 
Het is echter niet .toegestaan om Uw kinderen met de ploeg mee te laten trainen. 
Er zijn 30plussers die dit niet prettig vinden en tenslotte zijn zij lid en niet de 
kinderen. Ook zijn wij gebonden aan limi_oten -wat aantallen betreft- en regels die 
Staatsbosbeheer heeft gesteld en willen wij van dit prachtige terrein blijven 
genieten 9 dan moeten wij ons hieraan houden • 

. ll~ ~ /~ ~ 
\ . L~_z~. ~_!i_- ::1::-=:-~~---:-· '·-_:~ __ · ~-. _ ~·--_,/ _--._ \:. ~ :\\\\_\: ~,, / 1V.&. wl; -.. :::- tt -t . ~ ·i_ /~~-. ~~ %/ '-= \\~- . '-'130~ ___ ~' .tto~ -~ 
~~~~~~ ~-ö,'.j:,= ift!l J ~~~~ ,= 'iJ 
~~~ ·~~ . /, . -;:;::=;;ç,J 7 // -

M.A.Ineke-de Vos. 
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KEURINGEN!!!!! 

Atletes die aan wedstrijden wensen deel te nemen moeten gekeurd worden. 
NIET GEKCURD - GE:::.GN W'~DSTRIJDl!."'N ~ De kosten van deze keuring bedr~ f 7 .
Ondersta1111d heb ik een lijstje gemaa"kt van atletes die dit jaar (1974) 
in ieder 'ge.val weer gekeurd moeten worden, daar zij van pupil naar de D
jeugd gaan 9 van D-naar C-jcugd, van C- naar B-jeug"d, van B-naar A-jeugd en 
van A-meisje naar Dame. De nieuwe leden die nog niet gekeurd zijn en aan 
'wedstrijden wensen deel to nemen, moeten in ieder geval gekeurd worden 
ongeacht leeftijd of groep. 
Vci.n alle atletes heb ik graae f 7 .- keuringsgeld vóór 1 februari 1974 
in mijn bczi t 9 want dan gaat alles tegelijk naar het r~edisch Sportbureau. 

1963. 
Jacqueline Bakker 
Dominca de Bondt 

Hi sschemó'l ler 
Syl v.i a Duivenvoorde 
Jolanda van Ekeri 3 
Wini'.:a Geeks 
Annelies Kubbinga 
Wilma· Ottolander 

1961. 
Therese van Bake l 
Yvonne van Bcr,z·en 
Yvonne Brabander 
Heleen Elsthout 
Joke HolJander 
Desiree . Louman 
Jolanda Oosterbeek 
narloes Ploeger 
Hilde Prosee 
r1irandD. Scheffer 
Marianne Schouten 
Linda Schreefel 
Yvonne Smit 
Iîariette Spaans 
Jacqueline Suers 
Janet v o.n Tu~rl 
Hellen v an Vugt 
Ellen v an Zon 
Mirella Zijta 

Truus van Voorst,wedstrijdsecr. -.7.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Annemieke Afman 
r1ar ja Bo 1 wi j n · 
filia Cv.ts 
Mé.>..r .reet van Emden 
Thea van Giezcn 
Lia de Jonge 
Elly Kerkhoff' 
Coby Ko ssen 
Irene Kruijver 
~Hlma Vicrbergen 

1957. 
Corrie van Bakel 
flloniq_uo Berendscn 
Patricia dé Cleir 
Ifonriette Hrnnming-a 
Pia Keijser 
Mari j!~o Knoeste r 
l'1aria Kubbinea 
Hargot . :.de Rui ter 

1955. 
Löë"S C apellen 
Simone v.d.Holst 
Jo an I~ei jser 
Ilona M2,tsen 
Hargreet van Porden 
Lfosbeth st·oute 

==~============+++++++++++++++++=~~~~==~~==s====•=======++++t++++++++++++++ 

DAT,1 cjp_JEUGD KONP_~TITI!_'!.974 ~ 
25 mei 2e C7f)"Ï{ompeti tic West I 
31 aug 4e C/D kompet itie West I 

BelangTmjke data: 
21 Apri l ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 
28 11 le Jeugdcompo A/B 
12 Mei le Competitiedag Sen. 

11 mei 1974 le C/D kofu:pctitie T:fost I 
15 juni 3e C/D kompetitie Host I 

voorl. 6 oktober 1974 Landeli jkc Finale C /D. 

TvVvE. 
19 Mei 
9 Juni 

22/23 Il 

3/ ·4 Augo 

2e Jeugd.camp. A/B 
2e competitiedag Sen. 
Ned. Jeugdkampioenschappen 
Ned. Kampioenschappen 

•. \ , 



60 meter 
1. Ifariette Spaa,ns 
2.Jolanda Oosterbeek 
3. rfa,rloes Ploeger 
4.connie Handgraaf 

. 5.Ellen van Zon 
6. Yvo;îne Smit 
7.Linda Schreefel 
8.Hilde Prosée 
9.fürelle Z~jta 
10.Yvonne v. Bergen 

VersJ2_rinr:-;en 
1. Earietto Spaans 
2. l'IIirolle ZUta 
3.Jolanda Oosterbeek 
4.Harloes P~oeger 
5. Ell en Vél.n Zon 
6.Connie Handgraaf 
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BESTE JA.A.RPREST!TIES 1973 
samengesteld door 
Truus van V-o or st. 
++++++++++++++++±+t+++++++ 
M8I3JES-D" 

600meter 
8.3 sec. 1.Ellen van Zon 
8.8 2.Yvonno Smit 
9.2 3.Hellen van Vugt 
9.4 4.Judith Fijnheer 
9.4 5.Joke Hollander 
9.6 Hoe>_g_sprin,jen 
9.7 
9.8 1 .Mariette Spaans 

9.8 2.Mirelle Zijta 

9.9 3.Connie Handgraaf 
4.r~arlocs Ploeger 
5.Lonic Elsthout 

4.54 M 
Ko~elstoten 2 ~-4.--

3.89 
1 .Mariette Spaa..r1s 

3.89 2.Jolanda Oosterbeek 

3.88 
).Yvonne Brabander 

3.83 
4.Monica Janssens 
5.fürelle Zijta 
6.Francisc~ Smits 

i.59.0 sec. 
2.06.2 
2.07.8 
2.os.5 
2.10~1 

1.30 M 
1o25 
1.15 
LlO 
1. 10 

7~77 M 
7.27 
7.23 
6.62 
6.53 
6.30 

4 x 60 m estafette in 34. 9 s.rnet ' Linda Schrcefel 9 Jol nnda Oosterbeek, 
Marloes Ploeger en Mariette Spaans. 

Het clubrecord staat op 33o7 s~met Elzo Nicuwkcrk, Miranda de l!it 7 

Wil~a Vermunt en Lilian Fijnhecr. 
-. -o- o _o_o_0 ~o-o_•_•_•_• _•_o_o_•_o_o_o_o _o_o_o_o _o_o_o_o_ o _o _o_o_•_o_o 

80mctor -----1. Lilian l:'i jnho or 
2.Irene Kruijver 
3.:Clze Hieuwkork 
4.Miranda de Wit 
5. i"iia C ats 
6/10.Paula Breuer 

Lia de J onge 
Ca rl::.i van Rossum 

Li esbeth v .Elsas 

Hoop:S.J2_!'ingori 
l . El l on Handgraaf 
2. -~:lar ja Bol wi ,j n 
3.Irone Kru i jvor 
4. r.:i a c at s 
5" P2cula Broucr 

~J:..:rJJl&i::n -

MEISJES-C. 

10.9 sec. 
10.9 
1L2 
11. 2 
11.6 
11. 9 
11. 9 
11. 9 
11. 9 

1.5m~ 

1.40 
1. 30 
1. 25 
1. 20 

1. Ironc Kruijvc r 4.69M 
2.Lilian Fijnheor 4.29 
3 . Paula Breuor 4.25 
4. 1,Ji lma Vermunt 4. 25 

600meter 
1 • Har j a Do 1 wi j n 
2.Ireno Kruijver 
3.Lilian Fijnheer 
4.Li a de Jonec 
5 .Thea va~ Giczon 

60m Horden 
1 o Wilm2. Viorbergcn 
2. Wilma Vermunt 

Koge lstoten 3 k,g:. 
l.Irene Kruijver 
2.Ellen Handgraaf 
3.riar j a Bolwijn 
4.Miranda do Wi.t 
5.Paula Breuor 

~usworpen 

1 • Paula Brcuer 
2.Thoa van Giezen 
3.Ellen Hand8Taaf 
4. Eargurnet V o Emden 

1.42o3 sec. 
1.46. 7 
1.49.2 
1. 50. 9 
2.0LO 

13. 3 SCCo 

13.5 

9.08M 
9_,04 
8.36 
7·. 27 
1.00 

26.}0N 
18.68 
18. 24 
17 . 52 

5. Mar j e, Bol wj_ ,jn 4. 24 4 x 80m estafette in 42. 6 s. met El ze 
Nicuwkork 9 Marja Bolwi jn9 Irene Kruijver 7 Lilian Fijnheor, Clubrecord staat op 
42.4 soc omet Pctrio v.d . Eem 9 Patricia de C1-eir 9 Al ico r.1unsterm2n 9 Pia Kei.iscr. , 
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Vervolg • • •. Beste jaarprestaties 1973 

door Truus van Voorst. 

lfi.8ISJES A. 

100 meter. 
l.Pia Keijser 
2. Mar jon C at s . 
3.Annette Ottolini 
4. Yvonne Roooè:p.dn.ul 
5.Alice Mun{':n: .crmél.n . 
6.Yvonne v;d~Lihden 
7.Patricia de Cleir 
8. Janet Gortema}:er 

3 00...J:!l~_t or. 
1. Patricia do C foir 
2.Yvonne Roosendaal 
3 • .Annette Ot.tolini 
4. Mar jon C ats 

800 meter. 
1.Patricia de Clcir 
2.Hcnriettc Harnminga 
3.r'larian de Koning 
4.Els Huis 

100 m Eordèn. 
Yvonne v.d.Linden 

80 m Horden. 
1.Yvonne v.d.Linden 
2. Yvonne Roose:tid8.1Ü 

Hoq_g_s_pringe~. 
1.Yvonne v"d~Lindcn 
2.Yvonno Roosendaal 
3.Patricia de Cloir 
4.J'!larian de Koning 
5.Annette Ottolini 

Kogelstoten 3 ~~· 
1. Alice Nunsterme,n 
2.Yvonne v.d.Lindcn 
3.Ilorecn Ansems 
4. Narian de Koning 
5. Patricia de Clcir. 

Kogelstoten 4 ks. 
Alice Nunstorman 

Ilisc~~rpel'l• 
1 .Dorcen Anscms 
2.Corric v.Bakcl 

Spooruorpen. 
1.Patrici~ de Clcir 
2.Yvonne v.doLinden 
3.Alice Munsterman 
4.Doreen Anscms 
5. M8.rian v .Bakel 

12. 3 s 
12"8 
13 ..... 
13. 2 

. 13. 2 
13.4 
13. 5 
13. 5 

43.4 s 
44.9 
45.1 
45.8 

2.19.6 s 
2.34.4 
2.42.7 
2.50.5 

16.- s 

12.5 s 
13.6 

1.45 m 
1.40 

·.1. 35 
1. 35 
1 .30 

10.29 m 
9.05 
8.61 
8.44 
8.-33 

9.29 m 

29. 08 m 
21. 31 

25. 34 m 
23.86 
23.06 
22.28 
21.11 

100 meter. 
1. Jo an Keijscr 
2.Annemicke Bouma 
3.r.1arianne v.d.Linden 
4. Loes C :'pollen 
5.Arda v.d.Stecn 

200 meter. 
1.Joan ' Keijser 
2.Annemioko Bouma 
3.Loes Capellen 
4.narianno v.d.Linden 

400 meter. 
1 .Truus Capollen 
2.Moniquc v.a..Holst 
3.Hargreot van Norden 
4.Loes Capellcn 
5. Marjolijn v.d. îfr.ter 

800 motor. 
----~--· 1.Truus Capcllon 
2.Monique v . d.Holst 
3. Margreet Vé.'-n :Narden 

. 100 m Horden. 
1~Joan_Koijscr 
2.Annemieko Bouma 

Hoc:_g_sp'f'in~n. 

1. A:nric-mioko .'Bouma 
2.Joan Keijser 
3.Josó do Heer 
4.Cuny van Leeuwen 
5.l1arin.nno v.d.Linden 

Ko go 1 st o_~ G!!__4 __ ~.8:.· 
1.Annemicko Bouma 
2.Cuny vaa Leeuwen 
3. Hari anno v . d. Linden 
4 oJoan Kei jsor 

Verspringen. 
1.Joan Kei jscr 
2.Josê de Hoer 
3.Annomickc Bouma 
4. Loes C apellon 
5.Marianno v.d.Linden 

Verspringen !1EISJES B. 
1.Yvonnc v .,d.Linden 
2. Patricia do Clcir 
3*Janet Gortomaker 
4.Yvon110 Roosend::ial 
5. Pia Keijser 
6.fiarjon Cats 

12o4 S 

13.-
13. 6 
13. 7 
1 308 

26.8 s 
28.4 
28.6 
29.3 

62.3 s 
63. 7 
64.2 
67 .8 
72.7 

2.23.4 s 
2.26.7 
2. 31. 8 

15.- s 
15.5 

1!80 m 
1. 65 
1.60 
1.40 
L35 

11. 61 m 
10.61 
1o.31 

8.53 

5.61 m 
5. 51 
5. 21 
4.82 
4.60 

5.10 m 
4. 94 
4.94 
4. 81 
4.57 
4.53 
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Vervolg jnoxprestatios 1973 
samengesteld door Truus van Voorst 

_ ... • - O _,,.Cl.__ o - o .,._ o - ft - o-.... o - o - o - o....., o .._ o - • -~ o ·-" - o - o - ~ "~ 1 - o -- c · - o - - c . .... o -· o _. o ...._ ," - o _.... n - Q ._ o ~ ... o M .... o - ....... -.... o -~ o __,, o - e 

Vervolg Meisje~~ 
Spoer~J_o_~pen. 
1 .Jµmemieko Bouma 
2.Cuny van Loouwon 
3.Marianne v.d.Linden 
4.rfargreot van liforden 

D i scusworpon. 

33. 86 rn 
28. 72 
27.76 
22.14 

1.l'~arianne v , d.Linden 35.98 m 
2.An~amieke Bouma 35.38 
3.Cuny va.1 Leeuwen 28. 88 

4 x 100 m A/B estafette in 51.0 sec. 
motAnnette Ottolini 9 Pia en Joan Keijser 
en Annemieke Bouma. 
Hot clubrecord staat op 48.3 sec. met 
Gebko on Loes Visser 9 Dom1y Post en 
Joan Keijser. 

D A N E S" 
4 x 100 m estafette in 49.5 sec. met 
Mieke vn: .. •. Wissen 9 Dina Schcllingcrhout 
Wil van Heiningen en Joan Keijser. 
Het clubrecord staat op 48. 2 sec. met 
Jos van Duffelen,Mieko Stork,Ellon Ort 
on Ans Ponnarts. 

Discus_w_<;!_rpen. 
1.Jos de Boer 
2.Truuc van Voorst 
3.Balticn v.d. Rvc 

S _pc c rwe r y _c P... 
1.Jos de ]oer 
2.Balticn v.d " Roe 
3o Truus Vé11L Voorst 

41043 m 
28.59 
22.40 

40.12 m 
28,06 
23.27 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

D A M E s. 

100 meter Horden. 
1 o Mieke van Wi ssen-Stcrk 13.2 s. 

100 meter. 
1oDina Schollingcrhout-Kamphuis 
2.Hiokc vr.n Wissen-Sterk 

11.9 s 
12. 2 

3. Hil v.Hoinin,-;en-Marsman 
4.Balticn v.d"Ree 
5.Jos de Doer.-Moojen 
6.Ans Kruijvor 

200 meter. 
1. Hielrn vê'.n Wissen 
2..Ilina Schellingerhout 
3.Balticn Vod.Roe 
4.Wilvan Heiningen 

800 meter. 
--~·---- · - "..__." 
1.Baltion v.doRcc 
2.Mari an Knijnsberg 

Ho0_gsprin,'{_~E_· 

1 • Uiok:e vnn Hi sscn 
2.Baltion v.d . Ree 
3. Harin a Muller 
4.Jos de Boer 

Versprin~o11;. 

1. Mieke van Wissen 
2.Baltien v.d. Ree 
3.Dina. ScholJ.ingerhout 
4. Ana Y,xui jv0r · 

Ko15c 1 st.~ic n _A_J~~. 
1.Jos de Boer 
2. Mieke van Hü;scn 
3.Balticn v.d. Ree 

13. 2 
13. 5 
13"8 
13. 8 

23.5 s 
25.6 
27.7 
28.3 

2.26.2 s 
2.36.4 

1.69 m 
1 0 60 
1.45 
1.40 

6.00 m 
5.23 
5.09 
4. 20 

12.04 m 
11. 29 
10.08 

==== ~- ================================ 
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ATMODES ...,~ 

I)IiJ S'I1~r:r ~LEM 
OFFICIEEL 'CLUBORGAAN DER H.D.A.V. ATMDDES ·KONINKLIJK GOmGEKEURD 

·i -'._{ 3 Jaargang, No. 108 

Ïledactie: 

Heer H.Cats 

!ype en Stencilwerkg 

?.1evr. v .d .Linden-Haak 

Verzendadres.: . 

Mevr.v.d.Ree-Bregorius 
Orionweg 123 

Februari 1974 

VAN DE VOORZITST!:R 

Ondanks alle verhuisdrukte zal ik toch trachten 
tussen de bedrijven door nog even iets te schrijven , 
Zoals de meesten van jullie al weten zal ik van 
domic:üle -·veranderen. Haarlem wordt Alkmaar, b'.et'geen 
echter niet inhoud dat ik zomaar zal vertrekken. 
Natuurlijk .2'.éll JJ.li jn :.9'&mvezigheid minder freq_uent 
worden, want Alkmaar - Haarlem v.v. vergt ongey~:er 
1 uur reis~ jd per auto. 
Het :Bestuur is sinds de laatste ledenvergadering 
uitgebreid ' tot: 9 personen- w.v. dhr. de Koning als 
vice voorzitter- een en ander te lezen in het verslag 
van de vergadering - en door deze uitbreiding zullen 
wij zeker tot een goede werkverdeling kunnen komen. 
Oök hebben we nog zoiets als een telefoon en aangezien 
Alkmaar in telefoon-district Haarlem thuis hoort, 
blijven de kosten lokaal. (Volgens P.T.T. niet. red.) 
:Bij versch:ijling van dit clubbl,ad zijn de resultaten 
bekend van de Nederlandse Ind9or Kampioenschappen? 
en ik vertrouw dat de resultaten 9 gegeven de vorige 
indoorwedstrijden, bevredigen~ zullen zijn. 

Ria Ineke - de Vos. 
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VAN DE PENNINGMEEST];R8SSE 

. ·\j t . __ ,, .\~·;; 
::i:~ ons vorige·clubblad ' van Deceirf.bèr 
g'eslopen. 

·.: 

. .- ~ /..:: 
: i ,., 

1973 z"i jh enkele financiele foutjés 

.f . . 

Daarom nu graag Uw speciale aandàcht voor kleding en contributie$ 

Atmodes wedstrijdshirt: :Maat 
Il 

10/12 
0/1 
2/3 
4/5 

Atmodes broekjeg oud model, grote maten 
Helanca, alle " 

Atmodes showshirt S/M/L 

Contributie: 

F. 10,50 
11,50 
11,50 
11,50 

5,-
11 ,-

14,95 

.------·-- ··-~ 

Î' ----~ 
j 
1 \ 

\ 
' , 

···-··\\· ·· 
\ \_ · i 

.............. · 

Pupillen geboren na 1-1-1964 F. 13,50 per kwartaal (F.4,50 
inschrijfgeld 6,50 

Junioren DQC.B.A. t/m 17 jaar 20,25 " fl 6,75 
inschrijfgeld 11,-

Senioren Vanaf 18 jaar 27,- 11 11 ( 9,-
inschrijfgeld 16,50 

Wilt U aan het begin· van het kwartaal betalen? 
Overschrijving op postrekening~ 207689 
t.n.v. Penningmeesteresse Atmodes, Burgwal 66, Haarlem. 

H".iT SECRETARIAAT :MELDT: 

Zomertraining: 
In April gaan we weer naar de Sintelbaan van het Pim Mu.lier Sportpark. 
Nadere gegevens worden nog bekend gemaakt. 

Adresverandering: 

Onze voorzitster is verhuisd van Haarlem; naar: 
Kasteellaan 61, OUDORP post Alkmaar. 
Telefoon 02200 - 25199 

. -" .. " ., ",. ·.•.: 

.....• " ... :: ., ··-· .,.:·-;." , .-. , ,, . 
. , ·,,,.,, . • ..,,. , ... ,~" !'~' . 

•• " " , " ." •• , , 1 " •• ·. ,.,. "." .... 
'".:;:;,:: ... 1,1 .. 11';,r· ::; -:;;~~i~n~~!;~s;;~:.'~~::r:;:; :·:'· :; ·. : .. 

. ~.". "·y,,- ' "' 1 

.,,.". ". 

p.m. 

Il Il 

Il " 
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· VERSLAG JAARV .~RGAD .:;RIN(} 1973. · 
ç/1/ 
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Ho·e-Wé'r'\ang niet alle stGmgerechtigde leden aanwezig. waren was de kantine van 
de atletiekbaan hêlemaal vol. 
Dit was te danken aan de grote opkomst van belangstellenden waaronder :veel 
C. en D. meisjes. 
Als "voorprogramma" werden er dia's vertoond van o.a. het w-eekend en.de 
Nederlandse Clubkampioenschappen voor de A/B.ploegen. Daarna draaide de heer 
van Dalen een film over de onderlinge wedstrijden 9 niet alleen van voor naar 
achter 9 maar ook van achter naar voor. We kregen achtereenvolgens te zien 
discusopvangen 9 (met Truus alffi kampioen) prijs teruggeven en honderd meter 
achteruit sprinten (met Ina als winnares). , 
Daarna was het tijd voor het serieuze werk. Eerst werden nog enkele bekers 
uitgereikt waaronder de bekers voor de beste prestaties. Vervolgens werden de 
jaarverslagen voorgelezen en de nieuwe samenstellingr<m van de diverse 
commissies bekend ge~eakt. 
Het bestuur werd uitgebreid met twee nieuwe leden n.l. Dhr de Koning als 
vice voorzitter on Annemieke Bouma als jeugdvertegenw9ordigster. 
Het derde nieuwe lid is Mw.v.d.Linden die commissárësse- wordt i.p.v. 
Lidy v.d.Eem. 
De Rondvraa~. 

Naast enkGle kleine vragen was er een vraagvan Cuny ov~r de medische 
begeleiding i.v.m. het foit dat wij geen eigen clubarts hebben. Dit komt 
doordat de financiële lasten hi;rvan v0el t o hoog zijn voor onze vereniging. 
Eventû eel zijn wij wel bereid in voorkomende gevallen financieel bij te 
springen. 
Nadat alle zaken afgehandeld waren werd de vergadering om 10 uur gesloten. 

Ineke Wallekers. 
Secretaresse. 



BESTUURSSAMifäST~LLINGi 

Voorzitster : 

Vice Voorzitter: 
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M.A.Inke-de Vos 9 Kasteellaan 61 9 Oudorp. 
Post Alkmaar. TGL 02200-25199 
S.de Koning, William Boothstraat 28 9Haarlem. 
Tel. 331962. 

Secretaresse: J.Wallekers 9 Kampervest 29 9 Haarlem 
Tel. 31 2426. 

Penningmeest.eresse~ A.Kruyver 9 Burgwal · 66 9 Haarlem 
~el. 322461. . 

Wedstr.socretaresse: G.J.van Voorst 9 Slauerhofstraat 5'' 9Haarlem. 
'11e 1 • 3 7111 9 • 

Comrnissaresse: 

Commissar,is: 

Mevr. v.d. Linden 9 Zaahenlaan · 58 9 Haa.r lom. 
Tel 0 263961. 
Baltien Vsd.Ree 9 Orionweg 123 9 . Haarlem 
Tel. 25031 4. 
Annemieke Bouma 9 Viersterrenstraat 10 9 Haarlem 
Te 1. 3 3 5 44 3 • 
H.Cats 9 Bilderdijkstraat 49 Haarlem 
Tel. 317839. 

PERSONALIA 

El l en van Dansik. een van onze trouwe D.meisjes.hoeft een ongeluk gekregen 
en ligt in het.ziekenhuis met een gróte stellage en gewicht aan haar "pootje" 9 

om de gebroken botten te helen~ Verder heeft ze nog een gekneusde arm. Bij 
versch:ijüng van . dit clubblad zal ze misschien al uit het ziekenhuis ontslagen 
zijn en zal ze bezoek van "Atmodinnen11 erg op :prijs stell0n9 want het zal nog 
wel maanden duren eer . zij weer goed op de "been" is. 
Haar adres is J;)uvenvoordestraat 37. 
3llen wij wensen je snelle beterschap en v0el geduld toe. 

Miranda de Wit ligt ook in de ziekEJ:ia°tueg 9 met dubbele longontstekililg. 
Gelukkig is ze weer aan de beterende hand en hopen we ha:,ar weer gauw 
op de training te .zien. 
Ook jou wensen we van. harte bet!llrscha:p toe 9 .Miranda. 
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VERLOOFD: 

·,,:- Baltion van der Reo 

en 

'·"··· .• , ., ... ";" .. •' ~·· Peter de Wit 
: " 

,, ,,.: Van harte gefeliciteerd 

\ "· 
-:::: 

\ ~ 

\~1 ---------.. 

·.••. 

wordt gefluisterd dat: 

•. ••••••• Hans spikes aan de zijkant van zijn tas bond om zich do dames 
van hot lijf te houden • 

••••••••• wanneer Hans or niet is~ de training op Zaterdagavond spaans 
toe gaat. 

r.•oo >••••hiorvan a l velen het slachtoffer zijn geworden. 

c· •••• " •• • er na afloop van de training gezien werd oen blauw oog en een 
donkknobbol ter grootte van een duive&i. 

··"·""""· .. /"""." .. "· · ···.)~' 

·-. . 
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Vervolg losse flodders o !\/'. / .. ~--'! · b: ,) 
Voor U gelez en$ / -:_ ·"':.·· 'y./11/t/;, ! ·"1· :::.~:::::: .:___._,~-? 
Tot beter begrip. ___ ./\ .. 

Omstreeks orilen nieuw hoorden we weer vele malen: 
11 Zalig uiteinde" en zoiets doet je denken aan het 
ac~terwerk van een paus. Zo zijn er meerg 

Een matroos met een bril 
il 

" 
" 
Il 

" 

miskraam van een Italiaanse 
meisje in ondertrouw 
aanstaande moeder 
vrohvv: die een baby kreeg 
schoonmoeder in de tuin 

" pastoor in :Duitsland 
aambeien in het Italiaans 
ruimte onder het bed 
het achterwerk van een dief ·~ .· 

'iet Z'.'.l wel een grappenmaker zi Jn geweest 
tie ~ich de moeite heeft getroost na te . 
:Z '-"-é'-n,_ ;~·' ''e lk lot het deel werd van 100.000 
':-;C';pct~l i:ps, dat nuttige en alom gebruli:kte 

:C::c YJ'~ oo :;:apparaa t je. Hij kwam tot de volgen
~o opGomming , die in elk geval ten dele op 
n2.e.rhe i d berusten: 

20 . 000 werden gebruikt voor het doel waar-
voor ze zijn gemaakt. 

3ol96 dienden voor pijpreiniger. 
5.308 voor het schoonmaken van nagels. 
5.4)4 vo or tandenstokers. 

J. 5 08;42 voor schoonmaken van de letter a, e 
en o op de schrijfmachine. 

:' "3 ~ 3 r2~.orden voor schroevendraaier. 
19 "41 3 vier den bij langdurige telefoon

gesprekken vernield. 
'A .1~ 3 ~ienden voor fishes bij het kaartspel 

, ,, _ ,· ~ .>,:1,1e:î -_:oor ,-eiligheidsspeld. 
7.119 verdwenen spoorloos. 

---c:."c ~-l ~ de moeilijkste gymnastische 
:1ou1ir,g i n he~ Neè:erlands (denk aan een 
7s=~gd3 . ~~t jet letterlijk uit zou 
IJe-~0:1) e 

( orilossj_~l.~ blz" 

een briljant j'ê 
" bambino-fiasco 
" aangetekend stuk 
" dra-ma 
Il 

" 
Il 

expositie 
tuinslang 
:Duitse herder 

trammellanto del conto 
povlakte 
een rovershol 

Patricia de Cleiro 

.::f/. ; 

/:·'.~/ 
t / 

/\ ,,,../-' i 
'." .1'·/ 

"-· -...., 
' 



Raadsels 

])ie 't maakt behoeft hot niet 
die ! t vraagt behoudt 't niet 
die 't koopt begeert het niet 
die ! t heeft die wè-et 't niet. 

Ra, ra 9 r ·a .:-o Q o $ 

:iemand verklaartnaar waarheidg 
Eergisteren was ik 21 jaar 
en volgend jaar word ik 24 jaar 
Hoe kan dat????? 

(oplossingen blz.8) 

JAAR 200Qg 
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I)e )\'ia die leefde 
die er in zat beefde 
d:.) :WÎffi'; die 'at 
die er in zat bad. 

Ra,ra 9 ra ••••• 

Op het plein zijn 4 nafeetjes 
Een manspersoon gaat het eerste 

binnen 9 

Betaald F. 1,- aan de portier, 
Maakt vervolgens de helft van zijn 
geld op en geeft bij het weggaan 
wederom F1 9 - aan de portier. 
Zo doet hij in alle 4 cafeetjes. 
Aan het eind is hij blut. 
Met hoeveel geld op zak begon hij~ 

-o-o-o-o-0-0-0-

ATL ~TI'!JK. 

Hoe het er in de toekomst uit zal zien voor de atletiekwereld is niet alleen een 
zorg voor de be,stuursleden 9 maar ook voor de regering. Deze hebben namelijk de ver
antwoàrdelijkheîd. op zich g~nomen voor het algemeen welzijn van het volk. 
Er zijn verschillende factoren die een rol spelen in het bepalen van de toekomstige 
~ecreatiemogelijkhÓden 9 zoals: 

Zuivere lucht 9 sportvelden, gymzalen 9 geld en om niet te vergeten 
RUIMTE. 

Als er iemand zou vragen wat wij in hot jaar 2000van atletiek verwachten is hier 
ons antwoordg Trainers alsmede trainsters. zuilen v.ervangen worden door vreemde 
wezens, b.v. 

ROBOTS. 
Geen kopzorgen meer over trainingsschoma 1 s 9 daar komen dan computers voor. 
])e "ruimte" is cm zal al tijd een probleem bl i jven 9 horen we jullie al zeggen 9 maar 
wij (als toekomst-o-iogon) hebben e:r natuurlijk als een oplossing voor. 
De daken van de flats kunnen een ondergrond vormen voor de prachtig aangelegde 
sintelbanen. Het gevaar dat a lles tè geaut6matiseerd wordt 9 nemen wij niet zo 
serieus op. Immers 9 de flats verbindGn zich onderling door stevige kabels waaraan 
trimbusse,n, fiets jes 9 • auto's enz. hangen* 
])e hoogspring(sters)ers zullen het een stuk gemakkerijk~r krijgen door de schoenen 
met ingebouwde "springplank-aandrijving" , waarmee de tvvee meter zonder moeite 
genomen wordt. 
Energiepillen zorgen er voor dat de 30 km. vol te houden is voor de lange afstand
lopers. En zo zull:m alle onderdelen wel veranderd zijn in het jaar 2000. ])e resultao
ten van heden zijn dan "lachGrtjes 11 • 

Zoals jullie kunnen lezen zijn wij niet al te pessimistisch en jullie 999 , 9 ~ 999 

Annemar~eke en Arda. 
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NAKàARTJN EN VOORUIT ZIEN" 

Vooral wat het laatste betreft, zou ik dit jaar willen begiiln8i'l met een uniforme 
regeling om zo te komen tot;:e-en· verboterde aanpak van een en artd<;,r. 

1. De trainingg 

We hebben in het verleden te veel gelot op alleen maar het wedstrijdbelang 
van diverse· "toppers". 
Om Wflt meer breedte in de vereniging t o k!l:?ijgon, lijkt het mij raadzaam om 
meer aandacht te gaan besteden aan de nieuwelingenploeg, om van hieruit tot 
een betere selectie te komen. · 
Meer onderlinge wedstrijdjes in een soort competitieverband, zou die extra 
stimulans moeten goven aan diegenen die vooral nu nog net voor die drempc'1 
blijven hangen.(E.e.a. reeds voorbeproken met de Hr.Koning). 

2c Het onderlinge kantakt tussen de tra iners moe t vastgelegd v.'Orden, bijv. 1 x 
por maand. 
Op deze kontaktavonden moeten gegevens op tafel komen van de 11 t alenten" • 

. E.e.a. geeft tevens de mogelijkheid om een betere opvang te creären voor 
diegon8 die wegens hün leeftijd moeten overgaan tot een andere ploeg en 
eventuele wijzigingen in de aanpak _van .training en persoonlijke begeleiding. 

3. Specialisten training~ 

De specialistische training op Woensdagavond wordt aangehouden en blijft alleen 
gelden voor diegenen die uitgenodigd worden door hun trainer. 
Elke uitnodiging is echter maar 1 maand geldig e.e.a. i.v.m. de gemaakte 
prestaties.zowel op wedstrijden a ls op de trainingen. 
Indien e r geen ni euwe uitnodiging volgt, houdt dat voor de be.trokkene in dat 
voor haar de speciale training is komen t e vervallehl. 
Het hoe en waarom wordt in een persoonlijk gespr ek toegelicht. 
Donderdagsavond ~ Estafette-training . 

4. Ploegopstollingem 

Om misverstanden to voorkomen zullen 14 dagen van te voren de ploegen bekend 
l 

ge~aakt worden mo t de reserves . 
Vooral betreffendG de reserves zou ik er aan toe willen voegon 9 dat zij vaak 
genoeg oen bittere noodzaak zijn 0n ik hoop dan ook dat er dit j aar geen 
t evergeefs beroe p gedaan behoeft to worden op hen. 
Eventuele afmeldingen dienen zo spoedig mogelijk door gegeven te worden 9 aan 
een van t e voren bekend gemaakt kontakt-adres. 

\\ i \ 1\11 •• · . . ,. •. ' . '." \~ to 1 • • ' ' ' 

' . ' I ; ~ . " \." • ' • '' • ' ' ' 

'· . . " . ' 

Oplossingen raadsels~ · .". 

1. Het stuit je tegen de borst. 
2 . Een doodkist. 
3 . De vis met Jonas . 
4 . Vandaag op 1 Januari 9 kan i emand die 

op 31 De cember jarig is en 22 is geworden 
me t recht zeggon: eerg,ist0ren was ik 
21 jaar en volgend jaa r wordt ik 24 j aar . 

5 . De cafébezoeker begon met f. 45 9-. 

' ·· ,,.,_., _,", ,,., ." 1. """ ,",",.","., 1111'·" '1"" 
. "-. ' .. ' ~' •Il " '","Il". ' 

i.".u ·•11P 

• 1'•'"11" ,, 
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Vervolg nakaarten en vooruitzien. 

Géén afmelding wordt zonder meer : gestraft qet uitsluiting uit de competitie
ploeg9 want wij dulden niet dat je de ploeg- laat 11barsten11 om het meer eens 
populair uit te drukken 

5. Eventu~le blessu:res en persoonlijke problemen doorpraten met de trainer(s) 9 
zodat zij een goed beeld krijgen van w~t er zo leeft onder hun pup~llen. 

Ja luiden, het blinkt misschien nogal -kostschoolachtig9 doch ik vind dat we 
preèïes moeten weten waaraan we toe zijn. 
Het bestuur en trainers willen alles doen om voor jullie het optimale eruit 
te slepen, doch dan dient er van do andere kant ook alle medewerking verleend 
te worifên~~- - -- -
We zijn soms hele weekenden van huis en als ·_ je dan ziet dat men er soms toch 
oen beetje met de pct naar gooit 9 dan geeft dat wel oens een pijt.2ijk gevoel. 
Oké, ik ga nu aan de trainings gegevens werken omdat.ik als voorstel 
een vergadering van allo trainsters en_ trainers t.e organiseren .:.ri wel op 

DINSDAG 19 MA.ART 
ten buize van ondergetekendo 9 adros~ Middenweg 96c. 
Tot besluit nog het verheugende nieuws,- dat we ook dit jaar weer de beschikking 
hebben over do heren J.van Hoek en B. Goosons 9 zodat de getalenteerden ook 
nu weer do extra aandacht k;rijGen als afgolopon jq,ar. 
Wel 9 mochton_er nog meer suggesties zijn dan hoop ik dEize · zo spoedig mogelijk 
t8 ontvangen van jullie Lv.m. do nog weinige tijd die ons rest. Begin April 
(geen mop, hoor) begint het "feest" weer. 
Good luck 9 

1 .< ·-· < ·~: ·:: : 
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: 1 .-_ __, l -

i 
~ .1 
i 

i 
1 

[1-~ 1 ' 

\ 1*1·• 
'' '-! -, 

1 

.... J. 

," .... " , · 

'•,, 



-10-

P U P I L L E N • 

Nog éón maand en oen niouw atletiekseizoen gaat van start. Voor het merendeel 
van de ploeg betekent dit hot einde van ~o pupillontijd en de start van een 
nieuwe periode. Hot zal lang niet meevallen om deze overgang zonder kleer~Qheuren 
door t o komon. Van de oudste on moest geroutineerde in onzo :ploog, worden jullie nu 
do jongs to on wat wedstri jdrurvaring betroft9 het gaat nu h.eer anders worden zodat 
jullio hieraan nog moeten wonpen. Armo-f--al in hot bogin zal het rtiot meovallon. 
Dit-alles is niot bedoeld om . jullio schrik aan te jangen maar om jullie to 
waarschuwen. Laat je niet afschrikken door tolourstollingen; door geregeld on 
goed te trainen zullen jullio snel je ple,atsjo : gevonden hebben in do ploeg, 
mocht hot ·wat langer duren zog dan ni e t to snol " ik. stap er maar moo11 • 

Tot slotg cl.ó trainers zijn or voor om jul lio te holpen9 dus mocht or iets zijn 
stap dan rustig naar ze too. 
Ik wens jullie hool vool succes toe in jullie niouwo ploog. 
Voor do ovorgoblc;ven 9 kloino 9 groop pupill en botokont hot nieuwe soizoon ·woer 
hard werken Qtil do banden te halon 9 hierover horen jullio meor van Annemieke. 
Vordor hoop ik clat jull~e deze zomor woor gerogold zullen komen trainen want 
G..an alloon ga3,n de prestaties vooruit. . 
Hoo de trainirrgcih dozo zómor zullen verlopcm en wie jullie zal gaan trainen 9 
is nog niot bekend maar h~orover horen jullio zo snol mogc:rli jk meor. 
Hel~as zio ik geert kans moer do zaaltrainingen op me to nomen daa r ik geen vrij 
kan krijgen i.v.m. mijn work. . 

-o-o-o- o- ,_;- c~ C<- o-o-

Op oen po adolpup 

Eon poodGlpup to St.Servaos 
had :oen rogontenzoon tot baas 
dio 'hem hum.aan be jtlgendo 
doch· uitliet als hot regende. 
En dan kwam dus dat poodolpupjo 
van het regontjo in hot dru:pje. 

Op oon zooloouw 

Eon zeeloouw aan de Cote d'Azur 
jonglo·ordo olko dag een uur. 
En wat 9 vroeg oon verbaasde geit~ 
is daarvan nu de aardigheid? 
"Men moot"i zo sprak dio zoeleeuw toon, 
jongleron om hot oud to doen". 

Op eon schol 

Eon schollenraoeder uit Roermond 
zwom opgowokt de wero ld rond 
met zestig kloino schollotjes 
in blauwe babydolletjes. 
"Ikzelf", zo sprak die moedorschol 
bon ook oen beetje babydoll!. 
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DE KElJT.;(ENHOFEOSLOOP. 

ZondagochtGnd 27 Januari gingGn we onder leiding van Truus d0 bus in, die ons 
naar Lisse bracht. 
De reis verliep gGzellig en vlot.Aldaar aangekomen staken we ons in sport
kleding, wao,rna vve het bosterrGin gingen v0rkennen. Het oorste en tevens laatste 
organisatorische foutje~ startschot eon half uurtje te laat. 
Hierdoor gingen we om half twee de paden op, de lanen in. 
Het doelnemersaantalli. van rond do 800 bracht een hevig gedrang teweeg tijdens 
do eerste honderd meter. 
Me t de laatste aarurioedigingen van Tru:us nog naklinkend in onze oren, verlieten 
'.'.'ij de baan, richting bos. Na de eerste kilometer werd al snol duidelijk wie 
als eerste van ons groepje de eindstreep zou halon. Het tefrein viel togen. 
Do paci.en waren in hot midden modderig, zocla t je letterlijk or de kant jes af 
c1oest lopen. Hot weer was r0deli jk goed om te lopen? niet om nu eens lekker 
ts ga2,n zonnen~ m2.ar daar waren we·. dan ook niet voor gekomen. 
~ ,o(:~ fti jden vvaren or in alle rna ten en soorten ••• '• •••• 
':'_1_.J_isvrouwon, opa 1 s, jonge dames 7 jonge horen, vorgevorderde trimmers cm 
boginncl5-ngcm. 
Mi j~'l verontschuldigingen cla t ik de porsoonli jke pre sta ties op de vier kilometer, 
welke ~lle meisjes ge lopen hobb~n, nio~ volledig we~t. -
Uit mijn herinnoringon heb ik slechts weten op to diepen dat Patricia op deze 
afstD,ncl eorste word. 

Arda van dor Steen. 

wens 
Do clooln()ome.ters aan do strandloop op 31\faart 
ik hierbij veel succes. 

a.s. 

ï-J:j_orondor üo pro sta ties van do me is jes van "A tmodos" g 

L 
2. 
3. 
4" 
5. 
6. 
7. 
fL 
9, 
10. 
1L 

Fatrioia clo Cloir 
Lr~a v~nder Steen 
Lia do Jonge 
Goesjo Hartman 
:'.10,r ián den Hartog 
IronG :Sorondson 
Lilian FijnhG.J r 
J}:;bb::_o Ha:c~t:nc:rn 

1J'.Tilrna Vj_erborgon 
l'Ia:".'ian clo Koning 
Yvonne Roosendaal 

19 
20 
21 
21 
23 
23 
23 
23 
23 
24 
24 

min~10 soc" 

" 40 " 
;1 

" 30 il 

Il 

" 05 î1 

Il 30 Il 

i 1 30 " 
" 30 Il 
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NIEUW JIECDERLANDS RECORD .. 

l\Tieke van Wissen-Sterk 

In do A tmodos golode ron heb bon vve ·r ·eods cle ·
oorsta Nederlandse Kampioenen te vvGtcn~ -
M:~oke v .Wissen--Stork 
zowel op do 60 m. horden 8' 1 sec.(Ned,R) 
on op do 60 vlak 7y4 " 

60 r.1. horden. 

Annemieke Eouma voor hot 
hoogspringen meisjes mot 

1.80 m. (evenaring C.R.) 

Mieke en Annemieke onze ho,rteli jko gelu.1<wensen 
met des0 resultaten. 

Ria Ineke. 



Dames. 

/;!.. 

Volledige uitslagen van de wedstrijd 
1 2 en 13 jémuari 1974 te ArnheJir. 

Me:i§jes A. 
J.Keijser 60m horden 9.2 s 
J.Keijser verspringen 4.91 m 
A.Bouma hooGspringen 1.70 m 

:~(<?iI._~}- st o~~!!..~ . 
AoBouma 
r ,~. v.d. Linden 

·· D-d\nsems-· 
60m 

10.32 m 
8. 31 m 
8. 26 m 

Ver~r:_!~' 
I~Kruijver 4.67 m NPR 
800m 

Ec i sjo s B. 
60m.~· ·~· ~-·· 

T cë~nellen 2.2S.8s 

Irene; t:nü jver 
Ifar jon Cat s 

8.2 s Pi~ Keijser seriè 8.-s finale le in 7.9 s 
8.3 s H.P.R. een niewrr uersoonlij1:: record. 

A. Ottolini 8. 3 s 60m horderi IT).E?i~_j__~::;. J3~. _ 
Y .Roose11d2a l 
Y.v.d.Lindcn 

8.3 s N.P.R. Y.v. d . Linden 9.7 s A.nttolini 10.4 s 
8.4 s N.P.R. Y.Roosend2al 10.4 s 
......... o -- o ~ ,, ~" -" - o - a ..__ c. ~ u - o - c '-- ,.: -- -:io .__ o --o ..._ o "-o - ." ~- ,~ - .. ; .....__" "~ o ~ o 

26 en 27 j<'ûrnari 1974 nationale indoorHedstri jdcn te a r n -h c m. 
Dameso 
·6o-;,1hordcng füoke zowel in de serie als finéè.le 8. 3 s evens.ring clubrecord. ( 1 e) 

Joan serie 9.2 s finale 9.3 s. (6e) 
60rn Hie 1,:e 7.6 s en in de finale 7.5 s (3e) 
versprin ~en~ Jo an 5.04 m N.P.R. 
l':eis,ie s A •. 
1~scYO-rri-~ 

ó0i~1 
60:·11 Hord e n 
Hoo :--;sprinr';en 

]l?. i ~j-~~~~ Bo 

P2,trici .'.", vorsprin:;cn 4. 68 m 
Patriciat 5.14.2 s nieuw cluîJrecord (1e) Truus 5.16.5 s 
Pia 8.o s finale 7.8 s (4) N.P.R . 
Annemieke 9.4 s (2e) 
;\nne rnieke L79 m ~·e) Ko~el stoten 9.91 m 

IJCOrn ~ T iJ.rj2, Boluijn 2.26.1 ~ · YvonnG v.d oL inden verspringen 4o70 m 
60 n 3ordont Yvonne v,d.Lindon serie 9.6 -s finale 9.6 ~ s (60) N.P.R. 
_o_o _o ·-.-. -.- - - - - .-, - .-.-" -. -. -.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -0 

Hederlémdse I11doork 0).mpiocnsch2.ppon 16 en 17 februari 
te Arnhem. 

:Noderlé\.nds Indoor Kampioong 
rm:::rm v;y Wrn3EN- ST:GRIC 60m HORDEN in een Nieuw Ned. Record 8.1 s 

·---~-- ....-...- · ·~---" ,.. __ ._ ~ ~. ~ -· 

tevGns k2-mpioen op de 60 m vlak in 7.4 s 9 oven2,ring clubrecord. 
ANlJi~î1Ii~IC8 BUUM.~ bij do Ifoisjos A Hoo,o;sprin::;en 1.80 m9 terwijl zij bij de dames 
2e word met 1. 78 m. /<~:,~ 
Overi ge uitslagcrn Joan Keijsor 60 m Horden in 9.0 s l'J .P.R. ver 4.,9~_):-,' 
!'~nncwiokc Boum;:i, 60rn Horden h . A. serie 9.5 s finale 9.4 s '1 l,;:(~_;1) 
800 rn I~. A. ·j:;_I 
Truus C2_pellon 2. 25.4 s finale 2. 22.4 s nieuw clubrecord. 
Patrici ;;i, de Cleir 2. 28.0 s. 
60m 11.A_~ 2ia Keijsor 8.0 s. 
60m I:Io B" 
Irene . Krui jvor· 8.1 
1'12,r j on C 2.t s 8 • 2 s 
60m Horden IJ . B. 

s N. P .R. 
en Annet Ottolini 8.2 s voor alletwee 

Yvonn-~-~-.-~L1iï=:êïcn 9.6 s Yvonne Roosend 22l 10.1 s N.P.R. 
Ver~ Y oRoosend~~l 4.80 m. 

-.-.-~-~-~-.-~-.-~ 

î'> _, 
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.t 

r·-·- .1 / 

Indoor - Interl a nd - En.O"e land 
T:Ii o!:e en Annemieke ·kregen een ui t .nodiging voor de Interland Engeland-ITGdorland 
te Co s ford. Mieke 60m Uorden 8.4 s AnnGmieke Hooesnrin~en 1.79 m. 

--------00 000 0 00 o o o" O< ) ooo o oo oo o--·-------
Ho ct i fi c at ic beste j e> .• -~.rprGsta,tie bi'.2nseizocn 1973 ove:r d·J 1. 500 m 

D.vod.Re o 5.06.-6 s Gn cle 3.000 m 1L12.8 s Iif . Knei jLtsber,g :L''JOm-12.37.Bs 
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W E D S T R I J D K A L E N D E R 

Op ,,.,, , .~~ do..g15 a pril 2o 
J'fo.licr s portp;:irk. Voor 

Paasdo.g · zi j 11. or trainingswedstrijden op het Pim 
de d a mes en mei sj.es A de volgcudc nummers ~ 

100 m v e rspringen 
SOO · m hoog s :nrinco n 

Voor de mei s~?S B~ 

Geen insc hJ::i,~fgold 

100 m 
800 m 

-~ . 

k o;:;c 1 st ot(;rn ~ 
di se uswórne nc 

.. N<Dt>s pringch 
hooe s princ en. 

gb.?l'1 trïo d éü 11 c s. 

ko;;el s t_otc n 
speen-rcrpon. 

. - . .• . ' . .. . 
'.. ~-o- ~o -" -.. " ~ e: -- ~ ...-o·~o_ ;- c- ;.o. 7"';. ~· ·;-o -· c. -.. " -.- ('! :-'o ........ " -- ~ _... o ·-.,. - " ........ " ._.a - ,,, - " - o -:'. ? .- --.; - u - ci ··; ". o 

. .__ 

Een weck l a t er op zondag 21 a pril zijn o~ Ondor l inc e Wad~trijdbn voor 
all a Atmodes- d é' mes en meisjes e n plfJ?il_len • 

• Ulc nummers worde n or venrnrkt ; · .. ,-.· 
., -·~ ' 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- ·o --o-o-o-o-o:-0-9-.o-o::~o..,.o···O-o-o-·-O-o-o-•~ · -O-o-

.Te e r oen weel: 1 .:-·to r i s or oc~ ;1 pupillün;.._wodstri ] d a n üel op zaterd <',(~ 
27 o.pr iL ~on i ede r d ie gekc_urd i .s k: 2.n er a2n ;qo edoen. De vo lge ado 

.. nurnmc:rc uorderi er' -v e nrnr1ct ~ .. voor". meisje s punilton .ri. ~ '60 motor 
vcr s ;n ·in(;en en kogelstot e n")' ygor r.ne isjoc pupillen fü 40 rnee t e r , · 
hoog s 111'in.?;o n o:c1. bchiêr~1cn~ · · . 

28 april •'o o , l e A/B '.junio:i,~Örî .qorû; oti t ied <i,g;, 
11 me i • o • " o o le C / D . · j e ugd c,oiri~otitJ.od2.g Wc s t I 
1.2 moi. ·•·o • •• lo Soiüorcn Có1npo:titie-dDg. 
1.9 rnoL. c ., o , 2e ·A/B competiti e . . . •. .· 
25 rne io ·ö• ·• · ó~' 2c C/D c o mpetitie. . 
9 junL ~ o o o o . 2c S:cni oroncornpc til;i o . ". • :. · .. 
22/ 23 j uni o •• Nodorl:-i h dé:;e A/ B JcugQ.l:: n.mp:Loensclr.ppoi1. 
3/ 4 P,ugu s t1,J.S• Hodorl:::rndsè Seni~ró~~n.mpiocnsc h.-'ppon. 

· All ö a ndo J.'e w~dstrijdon st ;~, ;:u1 op do modc"del:in,<;bord.en in d o k l eo.dka mors. 
Denk c'r ·.c''.;:i,;i. a ls je a.'".11. wed.strijden -":ilt dc c ll~c rno11 moot je gekeurd wor-dch~ 
De keurihg ;:ost f 7 9 --::-....,. on j o kunt d::i.t ~f:·:,Svon o,e,n. ond~r e;ct e 1.ce,nde die voor· 
verdere nfvrikko l i ng zorgdr a.::cgto 

Tr uus W ' l1 Voor.st .• 

.l: -:· 

2 m~C:;rt. 1 9 74 9 C/D ,·wedstrijdB n ii.1. çlo öuÇlc rQ.i t e fl.mst;c rd 2..m 7 hi c r o nder . d e uit s l ng e n g 
Copn i 0,. liq.1+dgr:o..::cf M:·.D , 50 m·'i n 8.- s e co r ond t e r wi j l zij 1.20 mhoof; ?Pron~·: en eo n 
derd e pr:i j s verwi e r f . ' · 

rIBI3JES - C 
Yvo n:Tu ·Br Ll.bm{à:"o"ic 50 m 8 03 se co k oge l 6 . 08 m 
:r::;1 zo ü iouwkcr k ~ 50m 7. 6 fin8.l o 4 e. ver 3.95 m 
Po.ul .~~ Brou8r~ . ko gel 8. 77 m 3c . ver 3o 79 m 
Hellen v . Vu:;-t · ~ 50m~ 8. 1 sec 9 ko::;ol 4o80 m 
J ;;.ccJ. o Suor G ~ 50m 8 . 4 S1.3 Co 

Ell on , Ilandg ro :'f t 50rn 80- SO Co lCO ,?;O l 7v66 m 
C ;',Tl ~~ v:1n Hossurn~ 50rn 8" - S8Co ve r 3,. 55 m 
:Gll un v ::·.n 7, on~ 50rn 706 50 . ver 3 .74 m 
---~--- · ---- Il.. Ao C, St rrn1dloop I J muid cn- Bl oo melm.dt:'..éÜ en t erug 11 k m. 
ZQh:O i1 G 3 HA:ffiTi STRi\JTD LOOP ? duizenden an dui zenden monsen 9 di:\rtrtussen lic-pon 
30 At~odinnon 9 die all en de l oop hebbe n volbrnc ht . Hot wa s f n nt ast i sch woero 
En mot oen v ::>. mt je !:::e e r den wc 1TCor a llen hui s wa0rt s . 

Eu r opesche Indoor K2.mpLiens c h~p1)en te Gö"t oborg t o Zwed en,op ZLl.t erd ::t,; 9 on zondél.G 
10 m::,o.rt 1 J 74. Twee Atmodinnon zijn u i t gcnodigd v oor deze wedstrijden. Te ; reten 
Vii c~kc v" 1!issen- Stc rl·: op d e 60m Horden en 60 m en Annemi eke Doum0 op hoo ; ;sprin .on 
V8.n Ho.rt e Profici o.t ! ! ! ! 
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Een dx~ilerig regentje en een verlaat begin bleken niet in staat het enthou
siasm~ ~an speelsters en publiek te doven. 
Uiterfi'~ i-ç. stonden de béste stuurlui ook hier, adviezen roepend, aan de wal. 
Goedb~dp~-fde adviezen na tuurlijk, maar wel overbodig, want dcor bekwaam voetbal 
sleepf,_e'l;i Öpze dames een verdiende 1-0 overwinning uit de stri.jdc 
De Hol~~d\dames waren iets beter in de balbehandeling, _.dé --pl"~~g leek me ook 
wat oud-f"i:., -~aar onze dames toonden iets meer iµzet en __ probeerdèn, niet alt,.j,;,jd 

":'. '-.:;.. -::. , , . '•· ' '" ··'"" •'"" .· -- ,... ,,,,. -
zonder $U'~ce°? een een-tweetJe bf eèft""an,dere slim.me c,oinbinatie. De ... weg p,atu;t de 
ere-di vi\s~e ::Î:-p echt er nog lang, ··.d.§imes ~ ·. ·· . .f \\ _-__ / \ " ••• · · "' ! 
In tegen~t\üli~ng tot atletiek is .;roetbal .;; 
een teams\i(\rt 'o~ n als zodanig pasten.>qnze 
dames zie}\ ~ehendig aan en heeft de g~,he · 
le ploeg d~Z.og s\rijd in haar voordeeX. 
beslist o AR;; \ er 'in onderstaand VE;r,::~;k:n"g-'" " 

_(---- __ ,.---"'"'? 
,< 

niet alle n~_nf.~n ~an de speelste.t·:§a,· "·war.:de11. - ~. -
genoemd, wil\d.B. t ~og niet zeggen dat / zjj m\nder . i~._speeld zoud.en hebben, ~!l~f:':B;:~~~'" -
deel, ieè.ere8)1~~)1e~ft voo:" de volle ;:·oó% mè~geda.;~{n'-,;;.__ -= ··· ,":>-: 

Paula maakte ~tr§se~ de pa·len een be;~t·-~ouwbaf;~ in,tlruk., hoewe:1/ ie, do<?x :' 'de hechte 
achterhoede ni~~: v~l moeilijke ballen kreeg\ Dnder :·bet prehsie'.'."'.yó'etbal van de 
tegenstandster~ 'h:ad\onze verdediging het nief/gemakk~J,iJk, mfu.a;r. <äe vele storm
lopen we rden befi~-l~am\ (nou ja !W gekeerd. Onze ~;ploeg zofht h-ét' meer in de counter 
wat weer een grot.f;\bé.weeglijkheid ve.n de middenlinie vroeg maar waar we in 
Annemieke een uitiff~k~nde spelverdeelster hadden. De flitsende voorhoede zaaide 
meermalen paniek iJt\çié\ opdringende gelederen van de tegenstandsters~ Zo'n snelle 
break-out moest eeîf$ \ silcces hebben en in de tweede helft wist Annemarie de doel
vrouw met een geraff;";ï_fie·~rde schuiver in de uiterste benedenhoek te passeren. 
Niet iedereen had di~À ,·udo.elpunt gezien, omdat het net kennelijk stuk was, maar de 
scheidsrechter (bekeiid~-- Èolland man) wees terecht naar het midd8n. 
Wie dacht clat er nu v°'~d-d,e-~igend gespeeld •:zou W('lrden, kwam bedrogen uit; ondanks 
de verhoogde druk van \le\ t\ogenpartij trok men steeds weer ten aanvaL Overal op 
het veld zag men uitzo~qi~hjke staaltjes voetbal: corners die feilloos werden 
weggewerkt, door het he)'e ~l,ftal tegelijk; gave koptechniek van verschillende 
dames, hakballet jes, al ',ó,f \ rr;iet moedwillige schijnbewegingen, Lia en Mar ja die 
in hun honger naar de bal\ elk.aar wegduwden, Marjan die geheel alleen een Holland 
aanval kee:rd.e met een all-e's\')!: niets inzet, de spetters van Bal ti~n de inzet 
van.o•••o nou ja, van allèma~l\ Iedereen speelde voor wat ie waard was, en dat 
was heel wat, gezien het r-e~uïf0at van ons jeugdige elftal tegen de geroutineer-
de dames van Holle.ndo __ i \_ \ .- _ 
De scheidsrechter tenslGtte =leidèl.~;/ bekwaam en onpartijdig deze sp•utieve strijd, 
de gele kaart kwam '-;'r ntet 1fcran_ \t_,,~{ pas)_/ 0

- ,,,_., 
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Op Zaterdag, 30 Maart zal als afsluiting van het wintertrimseizoen een 
bosloop worden gehouden op 't MIDDENDUIN, waaraan ook door ATMODINNEN kan 
word.en deelgenomen. Er zal op het bekende parcours gelopen worden. 

De afstand zal ca. 1500 M. bedragen en wij verwachten dat zowel d.e dames 
als de heren zich in grote getale zullen opgeven aan de trainer of vcrtogcn·
woordigster in de groep. Er zal gestart worden in diverse leeftijdsgroepen 

HEREN t/m 35 jaar 

36 t/m 40 jaar 

41 t/m 45 jaar 

vanaf 46 jaar 

Het tijdschema is als volgt: 

Heren 

Dames 

Atmodinnen 

DAMES t/m 40 jaar 
van af 41 jaar 



LOOP VOOR JE LEVEN!!! 

Dit is gocn detectiveverhaal of een doktersgeschiedenis, maar 'n paar losse 
gedachten over het trirnmeno LOOP VOOR JE LEVEN! !! 7 misschien wat al te ernstig 
gezegd, maar het is toch wel bewezi;ecn dat - verantwoord - lopen, trimmen of hoc je 
de hoogst noodz ake lijke lichaamsbewegin.g ook wilt noemen, erg gezond is en wel de
gelijk een zaak van leven of dood kan zijn. We eten te veel, bewegen te weinie, 
we horen het steeds meer en steeds meer mensen nemen het advies dan ook ter harte 
om het lichaam eens aan het vJerk te zetteno / Q 

Kom Zaterdagmorgen om half negen of half tien .. maar eens kijken, hoe de~-
30-cn meer-plussers hun karkas aan ho-t werk zotten; 
de één is nog 11wildera dan de andero Hot weer, 't is jammer, maar we / 
komen toch 1 het is zo hcerlijko Ja 1 dat is het 1 heerlijk; zweten, dat rondje boven 
hollen, je toch even meten met die andere "plussers 1', d.e hele week uitzien naar 
dat uurtje ploeteren, or vroeg voor ops taan, een cigaretje minder roken, of hele
maal niet meer, nog beter, je echt fit voelen na die training , dat ~evool als he~ 

weer iets c:emakkelijker gaat 1 die grote trots als je na jaren de grond 
weer kunt raken zonder je benen te buisen, a ls die buik echt minder 
wordt zonder dat j e het benauwd hebt, als jo al die jaren meedoet en 
niet meer zonder ku:nt 1 jo schoenen verslGten zijn en je nu maar die dure 

merkstappers koopt 7 als jo merkt clat het niet meer piept als je de trap opvliegt, 
je best een colleca uit zou kunnen lachen die kreunt als hij bukt 1 als je je gees
telijk zelfs :rijker voelt 1 a ls je vrouw z:egt dat je wel gek lijkt om zo te gaan 
hollen, maar clat zo bozore:;d wordt als j e niet gaat, als j eo ooo• ach ga zo maar 
door 1 het is heerlijk 7 dat Y:tJ1clen vJe Véès t a llemaal 1 anders was do belangstelling 
niet zo groot. HE l-JAS HET IL\J\11 WE~R ZATERDAGo Een trimmer. 

~ 9!~':r_RTJiA.INnIG_3_ O_-J: o. 

Cck van de zomer, i:ngé1é1ncle 4 Apri l, zullen wij op cle s inte lbaan weer onze 
conditie op peil kunnen houden en wel op DONDERDAGAVONTI van 19.30 Uo tot 20.30 u. 
voor cl.e h eren o.Lvo Wim Krijn en en bij voldoende inschrijving (min. 20 do.mos ) 
ook voor do dames o o L v . Juul Mulder van 20 u. tot 21 u. De kosten bedragen 
fl. 27 7 50 voor het gehele seizoen incl. IC.N.AoU. contributie vóór 15 April over 
te maken op onze r ekening bij de Raiffeisenbank nostgiro 11109 t.g'ov. 
ATMODES 30+, HAARL;EM no. 32440 05. 9ài-iéàstee1laan 61-, Oudorp7 Allcmaa"r7-
0p.ca-ie-vÓ-;; a.e;è· .êo~a~üTe t~ai_n_i~ng op i""~i:~e-s lo-ten forràu"iier-üë-fs-tzo-spoedig mogelijk 

ATTENTIE ·- ADR,:.:SVERANDERIY.Gc He t socreto.rL:~at van 30+ is veranderd. Ondergeteken
a:; ·i·s--;u_t_è __ be;~-ik;n~_;-p;-- rc;;;:~teellaan 61 1 OUDORP post ALKMAAR t e l.: 02200/25199 

M.Aoineke-de Vos. 

DOORTRAINL:N MIDDENDUIN APRILo 

Wij ontvincon v el e ve~zo eken om d e mcand April door t e trainen in de duinen. 
Gaarne willen wij a0,n cli t verzoek gevo l g ,zeven, mits er voldoende gegadigden zijn. 
Voor clo dames willen wij het voorlopi c houden op Wocmsdae- en Donderdagmor0on. 
van 9 ~ 10 uur o oLVo Juul Mulder en 1 s Zaterdagsocht2nd van 8 .30 u. - 9.30 u. 
voor èce heren Oo Lvo Ha,ns Vlotteso Do kosten voor deze maand zullen fl. 5,
beclrac;on. Opgave onder gelijktijdige voldo ening der koaten op d e training . 

Wij wensen U al l en een f ijne zomertra ining toe en de wintertrimmcr s tot ziens in 
Octoi:-er o 

~!I. A. Ineke-de Vos 
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VAN DE VOORZITSTZR 

't Is weer voorjaar 9 prachtig mooi weer 9 

alles groeit en bloeit dat 't cm lieve 
lust is. 
Op onze baan zijn ook allerlei activiteiten 
gaande 9 er worden nl. lichtinstallaties 
gepl aatst 9 zodat wij ook als aan het eind 
van de zomer de duisternis vroeg invalt, 
toch nog vo~0p kunnen doorftrainen 9 wat 
vooral belangrijk is met het oog op de 
divórse fina les die in September en Oktober 

,· · n,oi;, t e verwerken zijn. · . 
Ook is e·r een begin gemáakt ~e t kunststof-.:
aanlopen~-~ Een en and'er kon nie t vroeger in 
he t . s e i zoé.n ger~aliseerd _worden 9 omdat vomr 
het\·verwerken dè p1inimàle temperatuur van 
' 0 1 1· . ~ .. ; • ·. ' f . 

1 5· ! ·c. "'hod.lg ui. · 
Onze l eden Mieke và·n. '- Wfssen en Annemieke 
Bourria mo.èhten op de laä.fst gehouden KNAU 
vGr gadering de hoogste prestatie onderschei
ding 1973 in ontvangst nemen. 
Mieke k reeg de KNAU beker voor haar prachtige 
horden en vijfkamp-records en Annemieke 
de Fanny Blankers-Koen plaque tte voor haar 
2e plaats hoogspringen op de Juropese Jeugd
kampioenschappen te Duisburg. 
Onze felicitaties meisjes voor de ze onder
s cheidingen . 
'I1wee genoemde atletes waren eveneens a f ge
vaardigden op de Europese Indoorkampioen
schappen te Göteborg. 
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Hun prestaties waren, trouwens van de gehele NoderlandsP 
ploeg, teleurstellend. Zodat we daarover niet verder 
zullen uitwijden. 
De over het algemeen goede trainings opkomst, trainings
mogelijkheden en voorbereidingen van de afgelopen winte": ~ 
rechtvaardigen de veronderstelling, dat wij ook deze 
zomer weer goed voor de dag zullen komen, hoewel het vo or 
de technische leiding wel moeilijk zal zijn de ploegen 
op te stellen, en we hopen daarom dat de onderlinge 
wedstrijden volledig zullen kunnen doorgaan, ondanks de 
handicap van het opgebroken veld, en enig licht kunnen 
brengen in de prestatie gegevenR, met. hPt. OOR op de 
vroege competitie-data. 
Hans zal de wedstrijdploeg weer onder zijn hoede nemen, 
met als assistente Baltien voor de ver- en hoogspring
stcrs. Juul de nieuwelingen. Lolke de D.meisjes, terwijl 
voor de C.meisjes nog een kracht zal moeten worden aan
getrokken, omdat de Heer Cats wegens drukke werkzaam
heden niet meer regelmatig zal kunnen komen. 
Onze hordenloopsters zullen éénmaal pér week een extra 
training krijgen van hordenspecialist Wim Krijnen, 
terwijl Ben Goossens 2x per week tezamen met A.V.Haarlem 
de werpst ers onder handen zal neinen •. ·-· -
Res-t· mij alle atletes en trainers een fijn en succesvol 
seizoe.n toe te wensen. 
Ook hopen wij weer op de steun van onze ·· juryleden te 
mogen rekenèn. Bij voorbaat dank voor Uw onmisbare 
hulp om hèt geheel tot een succesvol seizoen te maken • 

.. 
Riä Triëke-de Vos. 

Oo 

0 
0 

c 
c 
(; 

0 
(j 
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Vice Voorzitterg 

Secretaresseg 
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M. A.Ineke-de Vos 9 Kasteellaan 61,0udorp. 
Pos~ Alkmaar. Tel. 02200-25199 
S.de Koning 9 William Boothstraat 28 Haarlem. 
t el. 331962. 
I.Wallekers 9 Kampervest 29 9 Haarlem. 
tel. 312426. 

Penningmeesteresseg . .A.Kruyver, Burgwal 66 9 Haarlem~ 
tel, 322461. 

Wedstr.secretaresseg " 

~ .. " 
Commissaresse g 

Commissaris: 

G.J.v.Voorst, Slauerhofstraat 5' 1 9 Haarlem • 
. tel. 3 7111 9. 
Mevr.L.v.d .Linden 9 Zaanenlaan 58 9 Haarlem. 
te_l. 263961. 
Bal tien".y.d.Ree 9 Orionweg 123 9 Haarlem. 
tel. 25031 4 • 

.. Anne~ieke - Bouma, Viersterrenstraat 10 9 Haarle~. 

têl. 335443. 
H.Ca t s 9 Bilderdijks traat 4 9 Haarlem. 
tel. 317839. 

R!_i_euwe leden per Januari 19 7 4 g 

Gerjo Overdijk 
D~ana Sorba.ch . 
Jolanda Braspenriing 
Jacqueline Paauwe 
Marjan van Koeken 
Martine van Lie.r: 

22 Juni 1963 
· 6 December 1965 
26 Mei 1961 

1 November 1960 
13 April 1962 
21 Februari 1963 

-o-o-o- 0-0-0- o- o-o-

Bedarikt per 1 Januari 1974g 

Doringa de Bout Hisschenlnöller 9 Leonie Eizema-Dille 9 Ilona Matzen; 
Lilian Fijnheer 9 Linda Schr.eefel 9 Annemieke Afman, Sandra Bovendorp 9 

Sin,1one · v.cl.Holst 9 Desirée Louman , Moniqu8 Berendseh9 · Cuny v.Leeuwen. 

-0-0-0-0- u- 0- o-0- .. o-

Personaliag· . . · - , 

Op 6 ;Tuj'qar t j" 1 " kregen Frarik en Coby Hesp 
' een do chter" 

Zi~ ~oemen haar Noël. 
Wij hopen da:t 'Noël voorspoedig op zal 
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Op een stralende 10 April j.l" gaf Lidy van de Eem 
haar ja-woord aan Joop Heus. 
Lidy en Joop nogmaals de hartelijke felicitatie 
n~rnens geheel Atmodes en dat jullie bootje 
wel moge varen. 

-0-0-0-0-0-c-u- O 

•, 

VAN,' DE ,P:SNIUN GliiE~!J S T ~RE S SE • 

Contributiog 

' ' 
Pupillen ge horen na 1:-1'."76-zi, - · 

ins~J:.iri.jfgold 
·- f. ·13·7 50 por ·kwart. ( f. 4 9 50 

6i50 

Junioren D.C.B~A.t/rn,i7 jaar ·. 
irischri jfgoid : 

Senioren Vanaf 18 jaar .. 
inschrijfgora: 

Wilt U aan het begin van het kwartaal betale,n? 
Overschrijving op postrekening i 207689 '-

20925 
i 1 9-

Il 

11 ( 

fl . ' ( 

t.n.v.Ponningmeesteresse Atmod13s 9 Burgwal 66 9 Haarlern. 

Clubkleding·g 

Atmodes Wedstrijdshirtg Maat '10/12 f. 1o,50 ,, 0/1 11950 
Il 2/3 11950 
'i i 4/5 Î 1 9 50 

Atmodes broekje: oud model 9 gro te maten 5~-
Helanca a lle maten 11 5-

Atmodes showshirt s/rn/L 14, 95 

" ... . 1 
..i.:' •• 1 
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I:J;aandag/ è_onderdagavond 
Woensdagavon d 
Vrijdagavond 

·19 - 20. JO 
19 - 20.JO 

1 9 • 1 5 - 2 1 • 0 0 

Alle ploegen. 
Wedstrijdploeg. 
Aangewezen werpsters 
o.l.v. Ben Goossens 

Dinsdagayond: 
alleen nog in april : :~racht training bij 

Gerard I~am:p. 

UITSLAG~N 'I'RAININGSU::tDSTRJJD~N . GEI:-L UJJ :.::IT OP 15 L~'FdL 1974. 

100 meter DAi1i:SS/I-CEISJ-~~S A: 
1e. serie: ' 
1 • J. Keijser 
2. P; Xel.jsèr Jun 
4'. J. Gortemaker Juri 

2e. _sér:le: 
3. r~ • . · E:ubbinga -Jun 
4. I. Wallex ers 

Je,.,. serie : 
r. A. v/d Steen Jun 
3. A. }Iruijver 
4. A. Hulsrnan Jun 

5. R. . Uallekers 

1 • P . De c1eJ..r Jnn-
2. -A~ =-Iulsman Jun 
4. G. Hart man .]un· 

5~ Ih J:-~aoninga Jun ·· 

L~. B. · v/d Ree 
: ; 

5. A. ~'-ruijver 

13,-
13,
,,j3 '5 . 

15,-
15 '1 

1 J 'l 
13,8 

.. ·'13, s 
15,9 

2.39,5 
2. l.i-J' 1 
2. 55?..; 
J.OJ,-

9.87 i '= 
9.35 

100 meter IiiEISJES 
1 e. serie : 
1 . l il •.• Cats 
2. ·A ·. Cttolini. 
J. .I . ~fruijver . · 
4. : Y.. Roosendaal 

2e. serie: 
2. E •. Kastelein 
J. :r . Vierbergen 
4. ::t. Z erkhoff 

2. I. ?:.:ru:ijver 
L~ . L. Cats 

B.: 

,~ I ·, 

Ve.rspringen l(IBISJJ~S B: 

1 • I. I".:ruijve r 
2. F • . ~".:astelein 

·;- 3. i ~ . :Cats , . 
. • 

L;~ • Y. RGosend.aal 
5. w. Vi erbergen 
7. j.~ 0 Ottolini 
0 lCia Cats u. 

' 9. 
:· -;. :; '.i:~-erl;::hoff' ~ .:.,, . 

13,-
13,2 
13,2 
:lJ ,5 

9.54 F. 
6.42 

4.82 E . 
4.75 
4.6J 
4"33 
4.15 
J. 5 1 
J.5Li, 
J.50 
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Hoogspringen 1:-I~ISJ:J:S :S: 

1 . ._; . =:eijser 4.92 1 • Y. ).oo sendaal 
_J. j~ •. .Gorte1!;aker ·Jun ·· 4.7J 2. A. Cttolini 
. l\ .• B. ' v/d Ree 4.58 4. L. ::~astelein 

8. li.. =-::ul s :::-.an Jun 4. 19 s. Jj. :~er~::hoff 

~o. A. v/d Steen Jun J 0i_._ .u. 
2. A. ::·ruijver J.74 

1 J. r. ~-Ja:'...l e~rnrs J, ~~ .5 
1 ~'.. R. Jal:_ekers 3 .12 

... . 

·-

De oudste streaker is waarschijnl~k de Griek C2SIP~CS. 

1. 45 
1. 35 
1. JO 
1. 20 

In het ja~r 720 voor onze jaartelling zorgde hij voor een 
buitengewone sensatie gedurende de Spelen van de 14e. Clijc
pi ad~. l."'ijde1-:s het nuc.cer __ Ftê:!'-9),g__pen-4: -.. -w:ac.~.xaàn -hij dee-lna:m' · 
veri·O-or- ii3J" -:=;'.::jn - Tei1ded.o-ek, liet zt"-'- co::~ currenten ver achter 
zich en won de race~ 
De atle--ten profi~:S'te.erden tegen het feit 9 dat Orsippos ·door 
z :~n naa1:tloperij in ~en . bevoordeelde po si tie was gekcfr:eri. 

- H~t gevolg was echt~r toch da~_nadien de ceeste atl~teri 
naakt a2.n ó_e start lçwar:,en , oradat zij wel ili.zagen 9 dat kleding 
hen alleen r:mar in qe v~eg zat. ~ o ::: de vµzors-ers liepen :ia2.~:t, 

behalve de ;::asseuro, r~}7 -
\\\[_' 

=-iet nadeel van di_t n,aak,tlopen , ).-"\ 
was dat er geen vrou.wen. in het --:::::1- _-;:---\ 
stadion werden toegelat~n. Kaar 
de moederliefde van een Griel~se 
vrouw ging zover 7 dat . zij zich -

. ! - .. - . ·---
als casseur \die niet naakt 
liep) verr~ornde en het stadion 

·?/~rf\~ 
~~\/~-}. 

1; ,~, ' 
blnnen ging. Haar vreugde b~ de 
overwin:.'-ing van haar zoon è-rnrd 
haar echter noodlottig. Haar 
reac·tië was' zo typisch 'vroewe
ltk dat de scheidsrechters 
a~hterdochtig werden.en.een on
d~rzoek insteld en • . -

Dè afloop van deze anekdote is _ ___ __ , 
niet belaugr:ijk voor de stre:::~dng / 
van dit ver:haal. ;:--=;:et gaat er ~· 
n;l, om dat Orsippos .door dit --
se.hokkende i:-i.cident misschien 

~ 

het grote vocrbeeld is geworden voor het hedendaags zo populaine 
"STREA::~_J;IT" en tevens een voor:!..oper van het dragen V'.3.n lichte 
kleding in d e atletiek. 

Joan en ? ia, 
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SPCRT ENVOË;DING 

srcnrr vocn mv c.:::zornH ~ID 

_!?_J)Or_! staalt spieren - vont h8t karakter en is puik voor de gezondheid! 

Het spreekt overigens vanzelf clat spieren alleen maar soe1)el en stork kunnen 
woruen als het materiaal 9 de grondstof 9 van goede kwaliteit is. 
l!;n iedereen begrijpt dat er voor gezondheid nog wel iets meer komt kijken 
dan lichamelijke oefening alleen. 

Voeding is een grondpijler van onze gehele lichamelijke conditie en 
dus essentieel voor onze gezondheid. 
Voor de sportbeoefenaar is het nodig 
om extra aandacht aan de voeding te ~ 
besteden. Dat wil niet zeggen dat 
hij bijzondere dingen moet gaan 
eten en zeker niet dat hij gepruik 
moet maken van ;;speoia.le voedsels ·' o 

Het is juist de normal~ voeding van iedere dag die zijn aandacht vraagt. 

Voor de jeugdige sportbeoefenaren is het belang van een goede voeding 
nog groter 9 omdat de groei nog niet voltooid is. 
Meisjes groeien bijzonder sne~ tussen 11 en 14 jaar~ jongéns tussen 
12 en 16._Hun lichaam heeft i~ die periode extra behoefte aan bepaalde 
stoffen 9 die de voeding hun mqet verschaffen. 
Omstreeks hun 17e verjaardag is de lengtegroei van meisjes voltooid. 
Jongens bereiken hun definitieve lengte wanneer ze ongeveer 19 jaar oud 
zijno Maar ook daarna zal tot zij volwassen zijn bijzondere aandacht aan hun 
voeding besteed moeten worden voor hun verdere ontwikkeling. · 

WAT 
v:::ns cr~ :\F1r 

n-.::: 
VOEDING 

ONS? 

WG eten omcla t we trek he'bben. •r och doet het voedsel meer dan alleen onze 
honger stillen. . 
Het bevat BRAFDSTOFFSN om de bepodigde energie te leveren en BOUWSTOFFBN 
om groei mogeli ,jk te maken en de lichaamsweefsGls in stancl te houde.n. 
Maar van brand- en bouwstoffen alleen kunnen we nog niet leven. Ons 

· voedsel bevat ook BESCH8RJ',1"8NDE. $'I'CFF ~N ~ zonder welke het lichaam niet 1$:ai::i 
functioneren. Ze zijn dnarom onmisbaar voor gezond leven en werken. 

"\' 
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· - · No.AID 60/éCO kogel Ver Hoog Speer Discus Totaal 
- -- -·· -·· -- ------

PUJ2illen B 
0 errie van Bakel 11.6 3.34 2~39 560 pnt. 

PU;Eillen A. 
L Marit Guldemond 10.- 5.34 3.27 1404 Il 

2. Anike v.d.Ham 1 o.8 5.25 2.97 1142 ,, 
3. Tuüranda B:abander 10.- 3.]6 2.80 987 Il 

.~11;3is jes D. 
L Gonnie Handgraaf 9.3 7.04 3.26 125 2176 Il 

2o Wilma Ottolander 9.6 6.98 3.19 1.10 1879 Il 

3. Jolanda v.Ekeris 2 .08. 2 6.66 3.08 1.05 1759 Il 

4. ·Jeanette v.Dam : - 1 o.- 5.16 3.29 1.- 1509 Il 

5. Sylvia v.Duiven-
voorde 2.18.6 . 5.46 2.79 1.05 1421 " 

c:," Lyanda N.oordenbos 1o.4· 5-36 3.02 95 1298 Il 

Î • .i.Vla.rtine v.Licr 2.24.8 5.08 -2.87 95 1205 Il 

8. Liesbeth v.Bakel 10.6 5.53 2.76 95 1194 Il 

9. Winka Geeks 1 o.- 4.05 2.92 90 1161 Il 

10cAnnolies K!ubbinga · 2~25.- 4.06 2.62 1.05 1161 " 
·: 1 .Kirsten Geeks 1 o.8 7 .14 2.23 80 957 Il 

·. î 2. Wesly Zijta 2.29.5 4.41 2.45 80 767 Il 

Meisjes c. 80/600 
l. Mariëtte Spaans 10.] 7-35 4.19 1.20 2446 Il 

2. Ellen Handgraaf 12. 2 9.32 3.80 1.40 2319 Il 

3o Miranda de Wit ll.- 7.64 3.76 1.25 2237 Il 

4" Paula Breuer 12 .- 8.79 3.77 1.25 2125 Il 

5. Jolanda Oosterbreek 11.4 6.63 3.79 1.10 1883 Il 

6. Rellen .v.Vugt 2.00.8 5 . 47 3.53 1.20 1791 Il 

7. El ze Nieuwkerk 11 • 5 4.93 J. 55 1.20 1761 Il 

8 . , . Jos~ . v.Giezen 2.00.6 5.01 3.08 1.15 1575 Il 

9- Ellen -van Zon 11.9 5.28 3 ; 46 1.10 1566 Il 

iO.Jáqueline Paauwe 2 .04.8 5.26 3.15 1.15 1551 Il 

11.Carla V.Rossum 12.2 5.11 3.15 1 .15 1470 " 
12 . Marloes Ploeger 12.- 4.44 3.29 1.10 1425 Il 

13.Joke Hollander 12.- 5.32 3.18 1.05 1418 " 
14. Yvonne Smit 11.9 4.13 3.33 1.05 1369 Il 

15.Yvonne Vo:Bergen 12.2 5. 11 3 .01 1.05 1315 Il 

; S • lJiari anne d.Hartog 12.7 4.73 3.26 1 .15 Î 210 Il 

i ·r . Nlirella Zijta 13.1 4.93 3.28 1.05 1209 Il 

18. IIiJde Prosee 13.7 4.72 3 .01 1.05 1025 " 
19.Yvonne Brab;:inder 13. 7 5.88 2.75 1.- 1003 " 
20.Jolanda Bras penning 13.6 4.22 2.93 90 797 Il 

21.Therese v.Bakel 13._4 4.68 2.63 90 791 " 



___ . ____ W_aar_.11_-=-____ 1_0_0 ...... /_8_0_0 __ k_o"""g'"-e_l ___ v_er ___ h_o_o_,g..__ __ s...,p._e_e_r __ d_i_s-'c-u_s ___ t_o_t-'a-'-a_l_ 
fü_ .eü.?~"L~ngen Dames~ 
1 . Ca:rla ~~etten 
2. Freddie Wijkhuizen 
3" Hannie Wi jkhui~el:'!-
4, Ina v .. Dalen 

14.2 
15.4 
15.4 
16 .-

!h euwe~ingen Meisjes A. 
1 . • Jonn~ke St~pel 
Ç.J1.nn13marieke Hulsman 
3. Na::::-ia Kubbinga 
i . M~rijke Knoester 
5 ~ G0 e i2 je Hart ma n 
6 . Co~~rie v .fle.kel 

14.1 
2.37 .4 

14.6 
1 5 .1 

2.59.-
3.42.5 

1';he1 )_w-:ilins::ç<;;n Meisjes B. 
:i · -i,rî:i:T ::Ï,;·1 ·.v. Bakel 14. 9 

14.8 
13.9 
14.4 
15.1 

2, :flia Co.ts 
~ r ~·Ta.~li~s Kas tel~ jn 
1~ , v.·:DG:a Vie+be rgen 
5· ~lli 8 i~i~~o~ 

l) ,J.:~88 V1'c~è, stri jdploeg 
·r:-:BäL7ien v.d.Ree 2.31 ~-:: 

·2 . Joan Keyser 12.7 
3" ~/~2. ::c':)na ~inller 14.3 
4, ~ina Schellingerhoµt-

Ka~phuis 12.9 

:r1leisjes A Wedstrijdploeg 
·-?. ~-E1in;~5 3-lze Bo'uµi~ , 1 3 . 2 
_ ,. MJ.TJ_ a~'lne v.doLinden 13.8 
3 ~ J 2.Le~ Gortemaker 13.9 
4. Pin Keyser 12.8 
S· T~uus Capellen 2.28.4 
6. Péltricia ])eCleir -.-

1. Yvonne v. d .Linden 
2. Ireno K:ruyver 
3~ Dorcen An~emS . 

4. Il::cT j :" J3 obvi j:1. 
; " L,'.f"., '~ . ;ct ~1. rl.e Koning 
._,, E:.;.T _j on Ca ü; 
7. Annet Ottolini 
G. Yvonne Roosendaal 
9" Li.r-:-J èe Jcngo 
·o .Th"""' v.Giezen 

13.5 
13.5 
14.1 
13.6 
14<-
13 .-
13 .2 
13.2 

2. 40 .1 
2 .52 .8 

8.44 
7.-
8 .16 
5.83 

7 .40 ' 
7.20 
5° 47 
4.913 

.6.64 
7.38 

8.85 
6.02 
5; 12 
7.95 
9.94 

9.58 
7.62 
7.13 

-.-

1o.7 3 
9 °43 
6.02 
6.37 
-.-

8.78 
9 .15 

10.01 
7.24 
9.22 
7.24 
7.64 
7.36 
[.09 
6.07 

4.-
3. 25 
3.03 
3.30 

3.85 
3.68 
3. 41 
3.24 
2.91 
2.54 

3.53 
3.32 
4.18 
3.80 
3.-

4.68 
4.73 
3.86 

4;45 

4'.64: 
4.36 
4.46 
4.06 
4.10 
4.28 

4,57 
4.50 
3.63 
3.90 
3.72 
4.17 
3.57 
4.11 
3.63 
3.99 

1.25 
1 .35 
1.10 
1 • 1 5 

1.25 
-.90 
1.20 
1. 20 
1.05 
1.-

1. 25 
1.30 
1.30 
1.15 
1. 20 

1.50 
1.45 
1.45 

-.-

1.65 
1.30 

' L35 
1.25 
-.-
-.-

1.35 
1.35 
î.30 
1. 35 
1.30 
1.20 
1.35 
1.30 
1.30 
1 • 25 

29.26 
17.59 
22.97 
14.57 

20.83 
15.58 
12. 41 
13. 18 
13.-
15.-

21.59 
19.64 
11 : 52 -.-

27.16 
17 .-
17 .14 

-.-

28 .54 
23.88 
15.14 
12 .1 4 
20092 
23.46 

25.54 
19.02 
2ó.64 
16.64 
17 .84 
i 5 ~98 
13.70 
Î 0~42 
12.06 
11 • 92 

20.74 
16.33 
17 .37 
15.30 

16.42 
19 .08 
15.01 
14. 42 
18.80 
27. 21 

13 .84 
15.56 

' 11 ~ 08 
16._33 

, 13.14 

23.50 
-17.42 
16.78 

-.-

33.90 
31.36 
14. 26 
15.10 . 
15.30 
18.30 

14. 58 
17 .90 
27.96 
18.66 
16.06 
14. 30 
14. 54 
14.32 
{4.72 
17 .32 

2726 
2006 
1754 
1473 

2341 
1904 
1663 
1502 
1484 
1327 

2187 
1990 
193î 
1760 
1695 

3494 
3098 
2466 

1232 

3942 
3145 
2375 
2277 
1752 
1635 

2898 
2861 
2811 
2509 
2438 
2348 
2328 
2291 
2130 
2034 

pnt , 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
Il 

il 

Il 

Il 

" 

il 

" 
" 

I' 

" ,. 

" 
" 
" 
Il 

11 

" 
" ,, 

" 

U.i"-;; d.G hierlJoven opgonorrièn uitslagen van de onderlinge weds tri jdon kunnon 
:~· : l'_ie zien dat do uitslag van de me is jes :B.wedstri jdploeg achteraf gewijzigd 
:i_::-~ . fö_ j hot controleren van de formulioren bleek nl. 9 dat bij hot hoogspringen 
'. '. OT 2l IrGne Kruyvor als Yvonne v.d.Linden de 1-.35 M hebben gehaald. 
A~n Yvcnno werden echter punten toegekend gobaseerd op 1.30 M d.w.z. 63 punter 
to v·ej_nig. Voor Irene is dit ongetwijfeld een teleurstelling en wij betreuren 
t~t dan ook dat dit is gebeurd. 
~ila? T ITGl1.e 9 jo prestat-ies zijn er niet minder om. 
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BRANDS 'l10 FF:~N 

De brandstoffen zijn nodig voor alles wat er in het lichaam omgaat zowel 
in rust als qij beweging. Ze zijn de energieleveranciers. 
De hoeveelheid brandstof wordt, uitgedrukt in ·warmte-eenheden, name1i jk 
in kilocalorieën (= cal.). 

j-~~ 
: .- ~ j 
L_ .:. _.: 

Lls· we slapen hebben we al brandstoffen 
nodig en wel ruim 1 calorie per minuut. 

Zodra we in bewegingl.komen is extra 
brandstof nodig om de daartoe benodigde 
energie te · leveren. 

Een zittend leven op kantoor öf school ·vraagt 'gemiddeld 1 9 5 cal./min.; 
zeer zwaar werk daarentegen 7 of meer cal./min.; wandelen ongeveer 
3 à 4 cal./min.; fietsen gemiddeld 5 cal./min.; gymnastische oefeningen 
ongeveer 3 tot 7 cal. /min.; voetballen en zwemmen om en na'bi j 9 caL /min.; 
wielr.ennen als bij de Tour de France eist gemïddeld 15 cal. /min.; een 
wielersprint kan 90 cal. /min. v·ragen, wa.,,rbi j de renner in korte dan ook 
al zijn reserves heeft ~pgebruikt. 

Een uur sporten vraagt . 200 à 300 calorieën extra boven de normale behoefte, 
die al na<H de aard van het werk, dat verricht wordt, tussen de 2.000 en 
3.000 calorieën per dag ligt. Dit is te bereiken door een paar boterhammen 
met kçi.as of worst meer te eten: beslist · betere voeding dan bi jv_. een 
gevulde koek. 
Een zakje chips verschaft ons ongeveer 200 calorieën; een zakje patat 
leve~t ongeveer 400 calorieën; een gewone r eop bevat ruim 1i50 calorieën. 
Een goede drank voor gebruik op het sportveld is chocolademelk; een flesje 
van d~ze gezonde en lekkere drank levert ongeve'er 200 calorieën. 

BOUWSTOFFEN 

Ook de volwassena heeft bouwstoffen nodig om ZlJn lichaam te onderhouden. 
Jonge ~ensen hebben behoefte aan· extra bouwstoffen, omdat zij ook nog 
moeten_ groeien. 
Onder Çie bouwstoffen nemen de eiwitten dë belangrijkste plaats in. Men 
vindt <?iwi tten van de beste kwaliteit in melk, -ltarnemelk, yoghurt, kaas, • 
vlees, vis en eieren. Maar ook met brood·en peulvruchten nemen wij veel 
eiwitten op. 
Onze spieren maken niet minder dan één vi erde deel ·van ons lichaamsgewicht 
u i t. Door oefeni ng nemen vele spieren in omvang toè. Aan het begin van 
een trainingsperiode i s dus reden om nog eens een extr a portie eiwi trijke 
voedingsmiddelen op het dagmenu te zetten• 

wordt vervolgd. 



.. 
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W ;.'; D S T R IJ D - A G :::: N D A 
==~=~~=======~=====-=========== 

zat élrdo{{ 4 mé i 
• : zatcTdag 4 mei 

·r;ondQ;g· : 5 · mei 

·pupillen meêrkQmpen 
C/D · jeUe d i,~redstri jd 
Distrikt Host 1 JUnióréri 

· ·; K2,mPi o.ertsc ]1ci;p.-pen 
., zaterdag· 11 mei le C/D <Jeugd~omrntiti~ ; 

zonda g 12 moi le Scnioroncomryctitie 
1;oensdag 15 mei Ins tui fwedst:J?i jdon Se no A/B 
zaterdag 18 mei B/C jeur,dwcdstrijdon 
zatorda,5 18 mei punillenmeerl:e.mpcn 

Ams te rd am-Oc k 'Tfl er 
Bcv0i wi jk-:-Ad;l.chern 

Amst erd;;~m-Ookme er 

JUn 9 Amster&ám-.Chris Berger 

zond."' g ] 9 .mei 2e A/B Juiüorcncompeti tie , 
dondordcg- ·2}'-ln(9i- .:::_·ffrmioTen ABC en A/B Juniorcri~ -

Amsterdarn--Chri::; Bc:n-,·;·or 
Bevenri jk:-A.Çlr.:i,çhem 
f:mstor<J.:0_r_n~Qljrni)i apl o in 

··-7ü11i.'iio-rd 2rn:-Ookipeer 
zaterd :::\g 25 moi 2e C /D Jour~dcompoti tie 
zond -G 26 mei . District Senioren Ke,rnjüocnsch.':,PDen :'\.mderCl.P-m 
woensdagavond 5 juni· to ·H.:-arlem 9 Senio:rei1 en J\._/B Junioren wedstrijden 
zond~g g ' juni 2e Seniorcnaompotitf~· · · 
vri jd~.gavond 21 juni to II arlem, Smüoren ert L/IJ Jun'ioren ve~stri jden 
22 on 23 juni te VUGHT Nederlandse Junioren Xampioenschapnen. 

Tv:CvE . ' 
-o-o~o-o_o_o_o_•_•_•_•_c_ r _o_o_o_o 

I:r. , .. b , . ik11 D . . d. zi .in d . C - . :11ero1J cam1K a e -rnoisJes~ ie overGegaan na,,.,.r e -groep, 
voor hun lcuk9 _,g,t._:to_ntiQ. Ik hoop dat jullie net zo hard en 

.mot net ''ZóVCCl }5lozier zullen trainen als do.t jullie bi-i}-mij · 
ho bt c;e dra . ~.n-! 

Lolke • 

~ .. · -- ·r·".! 
·=o=o=o=~~o=o=o=o=o=o=•=•~i=o=o=o=o=o=o= o =a=o=a=a=o=p=o=a~o=o~~=o=o=o=o=o 
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ONDERLINGE BOSI.COP MIDD:ENDUIN 
30 MAART 1974 

Als afsluiting van het trim/winterseizoen werd er zowel voor 
30+ als voor Atmodinnen een onderlinge bosloop gehouden over 
± 1500 M. en 750 M. voor de jongeren. Het weer was geweldig, 
de opkomst van 30+ minder, misschien ook door het misverstand 
van samen-komst en parcours. Degenen die er echter waren streden 
met elan en vooral de jeugd deed het bijzonder en er dienden 
zich diverse lange afstRndsloopsters aan. 
De uitslagen waren als volgt: 

30+ 
Heren 46 jaar en 
1. v.,NQrdën 
2. v.Egmond 
3. Gravesteyn 
4. v.d.Eon 
5. J ongbloec1_ 

36 t/m 40 
1. Aaftink 
2. v.Walsteyn 
3. Kooy 
4. v.d.Nouwlarid 

Dames 30+ -
Mevr. v.d.Bogaard 

Pupillen 
Marit Guldemond 
Miranda Brabander 
Annemarie Brouwer 
Gerry van Bakel 

Meisjes C. 

ouder 
6.40.2 
7.02.-
7.07.4 
7.10.~ 

7 .14. - ' 

jaar 
5.28.3 
6.13.9 
6.39.-
7.07.9 

3.07.4 
3.11.-
3.14.-
3,39.5 

·. _ .. ·. 

l.Flze Nieuwkerk 2.42_.} i 
2.Mariette Spaans 2-43~5 
3.Hellen v.Vugt 2.53~3 - -
4.Jos~ v.Giezen 2.54.1 
5. Yvonne v. Bergen , , 3. 01.-
6.Ellen Handgraaf: · 3.04.7 
7.Joke Hollander 3.05.6 
8.Yvonne Smit 3.05.7 
9.Paula Breuer 3.07.9 

41 - 45 jaar 
1. Cats (b.m.) 
2. Gribbroek 
3. v.Zijl 
4. Sillevis Smitt 

t/m 35 jaar 
1. Daams 
2. Westerman 

Meisjes D. 

5.37.7 
6. 21. 5 
6.34.-
7.34.-

6.39.1 
7.02.1 

1. Jolanda v.Rkeris 2•54.6 
2. Connie Handgraaf 2~56.6 
3. N.Drijfhout v.Hooff 3.0~.-
4. Wilma O"ttolander 3.08.? 
R. Annelies Kubbinga 3.20.1 
5. S.Duyvenvoorde 3.10.-
6. J.van dam 3.13.1 
7. Marian v.Hees 3.20.-
9. S.Scheffer 3.21.2 
10.L.Noordeloos 3.27.2 
ll.Wesly Zijta 3.28.4 
12.Winka Geeks 3.31.5 
13 .. Marj on v. Keeken 3. 32. -
i4~Liesbeth v.Bakel 3.41.-

-- __ l? . .Kirstèn Geeks 3.59.2 

lo.' ·J.Paauwe 
11. I ;enie -i;_-:J.,_sthout 
12• ' M. Schouten 

3.09.1 
3.09.4 
3,15.5 



Vervolg Bosloop Middenduin 
Meisjes B. 
Lia de Jonge 6~21.4 
2. Thea v.Giezen 6.29.6 
3. Yvonne Roosendaal6.44.5 
4. W.Vierbergen 6.46.2 
5 .> MJ a C at s . 6 • 5 0. 5 
6. · J. v. Eeden 7. 00. 9 
7. Marjan d.Koning 7.53.4 

·Lames ----
1·.- Bal:tien v.d. Ree 
2~--l)ebbie Hartman 
·3. I. Walleke rs 

5.39.2 
7.09 . ..: 
7.10.2 

-11-

Meisjes A. 
1. Geesje Hartman 
2. M.v.d.Linden 
3. M.Kubbinga 
4. H.van Eeden 
5. Corrie v.Bakel 

,c- , 
::~:Vt\\ /-c"---"---~ 

1::,: ~·'· i?,i~ !1"1 ode.>" ~-. 
:.:' ' \ \- /\, ,.-· ~-/ ~ l'/ \·~ /';. . " _____ ,,.. .i::--

~' \'! ·~ \ ?// 

5.58.-
6. 05.l 
7.23.1 
7.25.1 
8.20.5 

Zoals reeds iedereen vernomen heeft via het op de trainingen uitge
reikte stencil, is vorige maand de .!'i :~ie Werkgroep "Atmodes" van 
start gegaan. Reeds op de eerste veigadering werden spijkers met 
koppen geslagen en zo konden wj_j de leden a l tal va.Yl activiteiten 
bieden. 
De fietsenrally voor de C.D.jeugd en pup'illen. Velen moéten 
helaas verstek laten gaan i.~.m. vakantie maar toch zijn er 
+ 30 deelneemsters die hun -geluk gaan beproeven in een puzzel-
tocht door Bloemendaal. Zij, die zich opgegeven hebben om te 
assiteren, alvast hartelijk bedankt. Nu nog maar hopen op mooi weer. 

Bowlingavond A/B junioren, senioren. Ma.ar liefst 5 banen zijn 
afgehuurd op vrijdag 10 Mei a.s .. van half zeven - hal'f acht. 
Gezien het aantal deelneemsters + 35, bleek deze avond een schot 
in de roos te zijn. Kosten p.p. f.2,-, hier zijn schoenen bij 
inbegrepen, echter geen consumpties. (voor eigen rekening). 
Na afloop van h .et bowlen ligt het in de bedoeling met z'n allen 
even te blij v en koffie drinken. Spelregels + puntentelling komen 
in de kleed kamer te hangen voor diegenen, die nog nooit gebowld 
hebben. 
Voorlopig is nog geplanned een strandwandeling ('s avonds) medio 
augustus voor iedereen. Nadere bijzonderheden volgen nog. 

DENK AAN ONZE: IffiANTENACTil<; ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Wij hebben Mijnheer de Koning bereid gevonden om te zorgen voor 
de oude kranten en tijdschriften. 
Aan jullie de . taak om te zorgen voor stapels oud papier om de 
A.W.groepkas te spekken. 

DONDERDAGAVOND, OUD PAPIERAVCND! ! ! ! ! !! 
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Voor daLrns en J:..-meisjes geldt voor i 974 de oncierstaand.e 
indeling voor ~Jat betreft de "'inü.:umeisen. 

A-klasse B-l~lasse . --,-2 9 8 sec. 
C-l:lasse 

100 l~eter-
200 r::;eter 
40:J meter 
300 rneter 
150G meter 
JOOO meter 
100 ceter horden 
200 a eter hord2n 
400 o et0r horden 
verspringen 
hoogspringen 
speerwe rpen 
discuswerpen 
~:ogel stoten 
vijfkacp 

12,3 
25,4 
599-

2.15,-
Li . . 45,-

10. 10 9" 

15,2 
29,-
67 ,-
5,50 
1 965 

379--
J8,--
12,--
J, L~co 

sec. 
"! 

sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
see. 
sec::. 
sea. 
sec. 

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

,--,,. __ . 
r~: • 
pu~t~no 

26 9 6 seè. 
62;- sec. 

2.22 9 - sec. 

·---
15 ,- sec. 

5,20 m. 
1 ,58 m. 

33,-- ·~ .:. . A • 

J4,-- ~. 

1 1 ,-- m. 

- )3,li- sec, 
28 9 - sec. 
65,- sec. 

2.~0,--sec. 

17,- sec. 

4,85 m. 
1 'L:-8 iTI. 

31 ,-- m. 
JO,-- r:i • 

10,-- n-: • 

~Dè pro~otie Voor A~meiEj~s ge ldt alleen ali dez~ geleverd is 
•.bij 'daLesweè.strij_ien. 
Bewa-ar· dit lijstje goed, schrl.j f de gegevens over of knip het 
uit, dan weet je zelf precies waar je aan toe bent; 

~~n jon&e atlete uit V6rdeti 
ging razen_dsnel -over d.e l::orden 
Geen wonder ; er zat 
een w~sp op h~ar •••. 
Ei'i zo is z :~ eorst .e geT1o _r~_en •. 

-~en zeer slec~te S?Tintster i2 
cgen. 

verloor steecl 9 

daar k on ze ~iet tegen 
vlug trouwde z~ toen 
2 et de · sprintkac?ioen 
en dat bleef haar e~ige zege. 

E?~-1 polstokl-ioogsprL1ger l.'i t :~:-::pel 

d?uk t o~ iedere wedstrijd z~n ste=Del 
~~ springt vtjf ceter tié~ 
~ - -aar thuis :·:_oet je :-:.e::: zien 
daa_r s tru i ke1 t hij over 6.e drecpe l 

Petricia De Cleir. 
--... ----·---~ 

besloot o~ eens flink te.gçan tric
c en 

ze begon n iet zo snel 
~aàr tot slot sla2cde ze wel 
in een '..lur de F ont Blanc te beklir.i

cen 
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PlffP!Lt.J;N 

Het vertrouwde :'geluid" van Baltien zal deze hoek niet 
de reden weten jullie al. Nu is aan mij de ta;::k in elk 
krabbeltje voor jullie te verzorgen. Ik doe mijn best! 

Het baanseizoen is weer begonnen. De eerste wedstrijden zi Jn reods 
aangekondigd (De Onderlinge en eon· wedstrijd op 27 april, beide op de 
sintelbaan in Haarlem). 
Ik hoop dit seizoen natuurlijk weer op goede prestaties. Zelfs flinke 
verbeteringen van jullie persoonlijke records zijn mogelijk, gezien de 
zware trainingen, die jullie gedurende het winterseizoen hebben gehad. Ket 
uithoudingsvermogen is nu dus aanwezig en jullie hoeven op do baan alleen::' 
maar de technieken van de verschillende nummers te verbeteren en de conditie 
bij te houden. 
De eerste trainingen zijn helaas niet zo soepel verlopen. Veel meisjes zijn 
niet gekomen (Hoe komt dit?). Zij_ 
beginnen de volgende keer dan ook met 
een achterstandje. Dit mag eigenlijk: 
niet voorkomen" Ik verwacht .daa rom dat 
er geen training meer wordt-over'"' · 
geslagen, omdat ze nu eenmaal 
belangrijk zijn voor je prestaties. 

· ! . 

Natu-arlijk ook dit zomerseizoen we2r veel plezier en 

Op _~en egel 

Een egel die gestart te Smilde 
naar Hindelopen lopen wilde 
zeeg halverwege in. elkaar 
met een aanmerkelijke blaar. 
"Ach had ik" 9 hoorde men hem 

snikken, 
"maar iets om die mee door te 

prikken. 
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Vervolg Actie Werkgroep Atmodesg 

Eerst volgende vergadering A. W.groep dinsdagavond 21 Mei a.s. tussen 
7 - 7.30 bij Annemieke (Viersterrenstraat 10) 

Bal tien. 

VOOR ZLICE KILO KRANT 

15 C"SNT IN DE HAND 

HI~R EEN GOED ID~E 

NEEM DA'r OUD PAPIER MEE. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

DE FI'"G'l1S"!;NRALLY 

Zaterdagsmorgens om îO uur werd er gestart. Er waren ongeveer achten
twintig deelneemsters. Om de vier minuten vertrok er 
een groepje van twee of drie. Ieder groepje 
kreeg een stencil met de route en . 
vragen mee en iedere deelneemster .Ç~ 
kreeg een roll et je pepermunt -~ ~-'.) , · ...... ~-
t~rwi jl er onderweg appels werden {:-.fià:f ___ ----< ,ç >', 
ui tgedeeld4 . . . . _____ ~~ -~-"\; . } ) ',,,~ 
De vragen waren niet zo erg moeiliJk. / ,-.\ \ ; _1 ! y · \ _ t/ -~ 
Bij moeilijk. h. e.den kon de hulp van _ 1;-_~-~·-/_-~Y~ \. î_'-\" _I _ -- ~ .CZ .i-~-:'"7 '\:..._ . --~''\\ 
Mar jan of Annemieke worden ingeroepen. ;X: : "-1.,.._el~.\i· _;,·· ~ . l ! 

/ / ' ! ~' "-\_,, -~ ( 1 ' Ve~der reden ·er voor lekke banden "/ \, '/ _ """~~:- .. ~/;~/r·"' i' ,;/ 

drie bande. nplakkers over .-het parcours <_ •':./ _ -"_._·--~- . -._:' _ if--_ - -~ r·~\!'~1\ Y(~~ 
en er reed een . ".ader met. auto rond. ,,,,::•\~/,-" -::=.:\.;:: ·· ' ,', · L~}i. ___,... 1 )/ · 

Alle::i werkte flJn mee 9 behalve het .J~ (il:,.. . i"/~/iJ.>:j >:S;./ 
yveerp Het was nogal somber en er <7~\~ _ ''(fy . · ~>_,. 
werd geklaagd over koude handen. u~<_) "· - \ ·i") 

Om half één waren alle deelneemsters .:/\\-)1 
" ..... _ . .,.,,,,. 

binnen en Bal tien had voor die middag . een fijn 
werkje, ze moest alle vragen namelijk nakijken. 
Alles bij elkaar was het een fijne ochtend die best nogeens herhaalt 
mag worden. 

Mia Cats. 
-0-0-0-o-o-o-o-

Er wordt gefluisterd dat •.•• 
•• Gerrie van Bakel zo trots als een pauw met de beker voor de 

B.pupillen over het veld stapte • 
••••• wij eerst de juryleden willen bedanken voor hun medewerking aan 

deze wedstrijden 9 want 
••••• zij er toch heel wat voor over moeten hebben om in die kou 

stand te houden • 
••••• hot hoogspringen, doordat we maar één bak konden gebruiken, uitliep • 
••.•• Lolke en Hr.Handgraaf als verstijfde poppen bij de bak stonden • 
••••• de prestaties 9 ondanks de kou en de vroege datum toch meevielen • 
••••• Natte kranten meer opbrengen dan droge • 
••••• Papier wordt gesneden met een aardappelmesje. 
En hardop gezegd_,dat de copie vóór 10 Juni bij de redakt:te moet zijn. 
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Type-,Stencil~eh 
tekeh,werk: ; . 

Truus Capellen . 
Patricia De C1eir 
Margreet van Norden 
Marianne en Yvonne 
V•d~Linden 

Red.Wctie-a.á.res a 

Zaanenlaan 58 

Verzendadres: 

Mevr.v.d.Ree-Gregorius 
Orionweg 123 

Ju!':."1 1974 

VAN DE VOORZITSTER 

De eerste NederlGndse ka~pioene hebben we 
alweer in onze geiederen en wel Annemiek0 I k iv,'.".'.<" 

die op Papendal in de junioren Vijfkamp heel 
goed uit de bus kwam en met 1~80 M hoog ook de 
eerste maal de limiet voor de Europese kampioe n-" 
schappen te Rotne haalde. Proficiat Annemieke,, 
Mieke van Wissen die na het verspringen tijdens 
de senioren vi jfka'.TI:_J wegens '.:; 'Jn blessure na 
4 nummers moest opgeven, haalde op het eers te 
nummer de 100 m. horden ook de limiet voor Pome 
door 13.5 sec. te laten afclrLlkken. Mieke was 
al reeds in de Nederla~0se selectie voor Rome 
opgenomen. 
Ook de verplichte competitiewedstrijden zitten 
er wwer op en onze meisjes staan landelijk op 
een eervolle derde plaats van de eerste klasse. 
De finale in September zal moeten uitwijzen 
of onze ploeg nog de sterkste meisjesploeg van 
Nederland is. 
Met onze damesploeg gaat het wat stroeve:r- en con 
overzicht is er niet te geven, daar er in 
Den Haag wegens het slechte weer de tweede 
&>mpetitiewedstrijd tussen A.V.R . /Sparta/Sprint/ 
Spartaan/P.A.C. is afgelast. Wij weten niet 
wanneer genoemde ploegen in het strijdperk 
zullen treden en voor ons is het dus zaak onze 
finale plaats veilig te stellen door een derde 
vrije competitiewedstrijd te organiseren . 
Het ligt dan ook in de bedoeling om op Donderdag 
20 Juni een avond competitiewedstrijd te houden ~ 

met nog twee ande :::·e ploegen. Daar nu onze ba2n 
voorzien is van een lichtinstallatie is een en 
ander te verwezenlijken. Onze C.jeugd staat 
van de 28 ploegen op de 4e plaats, terwijl ciré) 

D jeugd van de 29 ploegen de 9e plaat s inneomt ~ 
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Wie geregeld op de trainingen en wedstrijden komt ziet een "gebaarde hls.er" 
vol enthousiasme alles volgen wat Atmodes is. 
Deze 1 er die door zijn dochters met Atmodes in aanr~ing is gekomen is de 
Heer Geeks, die als masseur zijn diensten aan 11Atmodes 11 heeft aangeboden en 
waarvan zeer gaarne gebruik wordt gemaakt (en al vele maa.kten). 
Fijn! Heer Gerks, dat U onze ploegen wilt begeleiden en U hebt reeds het 
volle vertrouwen van bestuur en leden door de wijze waarop U een en ander 
aanpakt. 
Met elkaar hopen wij tot goede resul'taten te'' komen~-· 

M.A.Ineke-de Vos. 

HET SECRETARIAA'l' i\fJELDT. ;· · 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitster: 

Vice Voorzitter: 

Secretaresse: 

Penningmeesteresse: 

Wedstr.secretaresse: 

Cornrnissaresse: 

Commissarisg 

Nieuwe ledeng 

Suzanne van Lier 
Marian Brunsting 
Anita Vermunt 
Yvonne Groen 
Esther Rosekrans 

M.A.Ir.<ske-de Vos, Kasteellaan 61,0udorp. 
Post Alkmaar. Tel 072-25199 
S.de Koning, William Boothstraat 28 9Haa.rlerr1. 
tel. 331962. 
I. Wallck:e:""'s, Kampervest 29, Haarlem. 
tel. 312426. 
A.Kruyver 9 Burgwal 66,Raarlem. 
tel.322461. 
G.J .v. Voorst, Slauerhofstraat 5'~, Haarlem. 
tel.371119. 
MeVT.L.v.d.Linden, Zaanenlaan 58 9 Haarlem. 
tel.263961. 
Baltien v.d.Ree, Orionweg 123, Haarlem. 
tel.250314. 
Annemieke Bouma, Viirsterrenstraat 10 9 Haarlem, 
tel. 335443 • 
H.Cats, Bilderdijkstraat 4, Haarlem. 
tel. 317839. 

4- 5-65 
Alexandra S che ffe laar 3- 3-57 

14- 7-55 
Gonny de Ruyter 15- 1-- 67 

8- 9-67 
Petra Nijssen 17- 1- ? 
Barbara Okma 14- 1-65 20- 5-67 Nico line de :Rooy 13- 2-63 

26- 1-67 Janneke Stapel 18- 9-57 
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BJJN STDKJE 'VOOR JOSIJ 

Alle leden zijn even b0langrijkvoór Atmodes en wij vinden het altijd 
woèr· j 2x Enc:· als er iemand bedankt orh wat voor reden dan ook. Verder 
be:stede n .1.' .È j o:- gc:on c:,::::.h c'.cacht mo or: aan. 

Toch vrillen wo d e zo l::oe r ee11 ui t zondering maken voor iemand die met 
te genzin haar noc jDng e maB.r -wel indrukwekkende carrière noodgedwongen 
moes~ ~eBindi gon : Jo s 6 de Heer . 

José w0rd in 1971 lid. In hot begin van dit ja ·.r begon zij te 
kwaxkclcrn r:i?t :taa.r gezondheid e n moest ze al veel trainingen over-

. $laan. Vorige mo,and l:1 oek 22:t d e . situatie zich niet verbeterde, wat 
' ·resultee rde in behandeling i n het Leidse Academisch Ziekenhuis tot 

,d'e dag v an -,-:::m d a a go 
Nle vri s t C' ·" be+ ; Josó ;3 ou ni e t L'eor le cchikbaa r zijn voor d e wedstrijd

: !Jloeg? dio z:i. j v er.t e:;anwoordigde als juniore en serriore. Een punten
---vorza:·11el e,a-;:-~::; t :::: ~: 'Y?,re :'.1. we kwi j t~ t è- weten dat Jos8s. specialiteiten 

hoog e n v e r vci:1 ['Oed n j vo a u waren. Vorig jaar :presteerde zij het als 
derde Jee e:i. ::id igc n Ol] d e lTede:clandse Jeugdka mpioenschappen met oen 
verte s :::irong V2-n 55 '.::-! m 0 ;1 n?,tuur},:L~k behoorde zij ook tot de jeugd
ploeg d i e :5.:1 l~ qltomoG r karripiocm werd. 
Haar nuomo~s z ouden ook dit sei zoen pe rspectief hebbe~ gegeven voor 
goede prest ç.t ios 9 d a,,::,~c- t cnrc n s de rnent a li tei t ( i ,ets 1rnor atletiek over. 
te h3bbc'l ) e,c.:n.;-:o:ü,:s ';taG ~ Ifol:~a~ 9 .zoal s gezegd werd Josó gedwongen 
eon bedan!'.(:l'i'"' -i__ ei:'j:;; to r::cln'j_jv cm aan Atmodeso Iedereen betreurt het 9 d a t 
het zo golopen if3, He Lopen echte r d a t je ook nu sterk ge n oe g zult zijn 
j_e ziekt e t o drcig<=m Gn t 2 ovorviin:;rom ern vre je af en toe op de baan 
zullon zie n e n '.Ü c weet b i j c~ G ove nemcmten die do Aktio,-WerkgroeQ 
gaat orge,nisercno We hoe,:c'lcn je op d e hoog te! 

We vind.sm [1c; t iii ot 2 :i .::-.;.ci.o r bo l a :.J.gri jk je heel veel succes toe te 
wens e n 1r:8 t ~c; scho oJ.we:'lc e:î zi j~r er van overtuigd dat je ook· je 
goede s ci10 0J.pr c:;s -: a t i0-:;5. zul t ~<:LJ.n:'len handhavene 
NogmG2"ls b.oc~ 1 \teel s · -·.-.c ~ ~l: tc on Sst~1~sc~1a:g . 

We zoude n willen zo;::gen g 'l1ot z i e ns! 

o-o- o-0- 0- 0-o-o-o 

Person3,lia~ 

Jos c ~ Teun &e B~ e r ~ebben op 
23 Ap r il 0 2n r~a cht v~n e en z oon 
golrre u'"''' l 1 1A "0 'f'<'Dr·f"I "' 081"0 0'1 ~ .~ - t.:; 1....:-1.l') - ;L ~ _, 

1 
.t..J ,.., J~.l-'~l_,_.•: J. •_ \_ ... r.. · _ e 

Uit zo' n 2."CJ_e ·con-:oJTtl lie mo.et we l 
een klein ~~ lo otje ~e voc~'sc~ijn 

komen" . . ·-
Na:rnens goh ·::.-:c l Atmode s nogmaals onze 
hart el ~ jk:; fo:1. ici t .-:i.-t ios o 

Bij .Jo s c-:.te 9 Cor ?.:rd en Je an",-1 •:ich 1~l 
Kamp i=:v.:;1m d.9 ooi8V-?.'1I:' op 20 ]t?i 
een zoon e n bro e ~tje b :::on sc n 9 

die zij Po,2 0EÜ···Gu;y n o2uor.. 
Luit je s ook ~' ~11-:. 2 l"O[;:·naals d e 
harteli j k 2 :e·el~ci t :1.t :ï ::;;J v an d e 
gehele Atmo(".. in:1cr.- ·s chn:::c, 



Contributié: 

Pupiller~ 

~4-

geboren na 1-1-64 
inschrijfgeld 

Junioren D.C.B.A.t/m.17 jaar 
inschrijfgeld 

Seniqren vanaf 18 jaar 
inschrijfgeld 

f. 1.3 '50 
6,5C 

2C,25 
11,-

27,-
16 ,50 

p. kw. ( f. 4, 5C ) 

f.I l1 ( 6,75) 

Il Il ( 9,- ) 

Wilt U aan het begin van het kwartaal betalen? 
Overschrijvd~op postr~kening: 207689 

t.n.v.Penningmeesteresse Atmodes, Burgwal 66, Haarlem. 

Clubkleding: 

Atmodes WBdstrijdshirt: Maat lG/12 
11 0/1 
Il 2/3 
11 4/5 

Atmodes broekje: oud model, grote maten 
Helanca alle maten 

Atmodes showshirt S/M/L 

Maandag/donderdagavond 
Woensdagavond 
Vrijdagavond 

TRAININGEN. 

19 - 20.3c 
19 - 20. 30 

19.15 - 21.00 

f. l0,50 
11,50 
11, 5C 
ll,5C 

5 ' -
ll~-
14, 95 

Alle ploegen. 
Wedstrijdploeg. 
Aangewezen werpsters 
o.l.v. Ben Goossens. 
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A-B COMPETITIE 

Spartaan-Lisse? 28 April 1974 

Ondanks de enorme drukte voor de Keukenhof, gelukte het ons toch 
om op tijd te zijn voor onze le competitie slag. 
Deze keer traden wij aan met een sterk verjongde ploeg, die ond~nks 
het verlies van routiniers als bijv . . Joan Keyzer, genoeg veerkracht 
in zich heeft om hoge ogen te gooien->: .. : ··· ·· · 
Wij begonnen met ons zwakste nummer de lC 0 m. horden en zie daar 
rolden wij aardig .door heen; Yvonne wdn haar serie eri Anette, 
onder ritmische toe juidlingen van één,· twee, hup, kwam er ook 
zonder kleerscheuren door. 
Dan de lOU -m~A en B serie. Hier kwamen de verwachtingen uit. 
We hebben _ in één. seizoen tijd de' ·n-eschikking gekregen over een 
sprintsters~groepje, zoals wij nog nooit g~bad hebben. Dat dit to~ 

· grotere prestaties leidt . hebben j :ullie in de_ eerste ,competitiestrj_jc 
meteen al·bewe~eri. Pia Bn Arda - ~ingen tot 50 m. gel~jk op. Daarna 
kwam dê klà.J:ise van Pia (die dit seiz.óen hoge oge:n kan gooien op 
de sprint} ei" 'Ll.i t. Pia , e~r~te in 12. 9 sec. ·en Arda ;?e. 
Bij dG : B.mei~jèè .een ~nó~me strijd tot dp ' dè · fini~h-lijn. Irene 

.·gáf géén cm. prijs aB;n . Marj on. , Beiden k1-1 amen ; tot . JJ~ .2 sec. 
Fantasti sch om te zièn meisj es , ga zo do'or!'! ! ! ! ! !_ . 

__ _::.~L ___ Op het hoogspril;i.gen eige,nlijk hetzelfde als 'bij -de'.· lfJD m.B.meisj c :::. 
: '. Ook hier een gelijk opgaande strijd, die re sul teerde in 2 x 1. 40 :o 

Toch zouden beide met een betere concentratie en vooral iets gie8-_ ~'." . 
lef, hoger kunnen komen. 
Het kogelstoten en discuswerpen viel iets tegen, ik zou hi e r to ch 
eigenl ijk dezelfde opmerking willen plaatsen als bij het hoog~ 
spring:en. Met ie t s meer FLAIR en vooral Zt-LFVJmTRC UW EN kom je 
gegarandeerd een stuk verder. En wat belangrijker is tot meer 
regelmaat in je worpen. 
Janet en Irene vochten een kleine onderlinge wedstrijd op ver 
uit die resu1teerde in 4, 89 m. voor Janet en 4 , 72 m. vo o1~ Irene. 
Hier zit zeker nog meer in. Het is vooral het omhoog komen dat bt ~ 

jullie nog niet goed funkt ioneerd omdat je tijdens de afz2t me t 
je hele body_ al boven \~e afzetbalk staat, inplaats van er achter. 
Hier zullen ve dan ook nog we l het een en ander aan gaan doen . 
Het speerwerpen en de SOC m. we r den verzorgd door het komi sche duo 
Truus en Paj;ricia, met hun nummer de 11 lappen ma.nd 11 • Wel, het was 
ee.n goed nurtmier. Er is knap gevochten voor de punt en en dat t erwi .r ' 
zij t och al een poo$je sukkele n met een lastige blessure. 
Truus lie~ de~ondan~s 2.25.4 ~n Patricia di e het stukken moeilijke ~ 
had _J,.v.m: hai::i:'r ertke l vocht ·dappe r door en kwam toch nog op 2.37.7 
Op 'het nurnmer Speerwerpen hadden beide het te kwaad met hun l aat .s t .:::. 

_"passen~ Hier zull~n wij. ; dan ook nog wel enkele zweetdruppeltj es aan 
gaan spe:rid·eren. · . ,,.~ 

, ·~(,~'i,-'F_~' 
~ ·"- ''-" '4!r' -., /\- ,,..,.., " ;\ ". __ \ \;,. r~-;; \~ ,_,,." ·~· , ____ , ,;, '\"' 

' ,.... \ ?""~ , 

~ ·' ' ' / t, 

(\ rl!~ 
\..,.,..,,,,?' 
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Vervolg A-B competitie 

Bij de 800 m.B. speelde vooral de onervarenheid van Lia een rol bij 
de eindtijd. Als zij iets sneller op kop gegaan was dan hadden 
jullie b~ ide (Marja en Lia) seconden gewonnen. Enfin 9 al doende 
leert men, Lia. 
Ja, en dan de met spanning tegemoet geziene estafettes. 
Wel ik moet zeggen_ dat we ondanks de toch vrij korte voorbereidings
tijd al tot een redelijke eenheid zijn gekomen. 
Jammer was- .het wel .dat -Pia -iets · te laat wegging waardoor wij net 
niet onder - de 51. - sec. kwamen. Dat zit er gegarandeerd in meisjes. 
Dus de eindkonklusie van alles is, dat wij met deze ploeg, mits 
wij aan de regelmaa.t in training~kunner/voldoen 1 makkelijk weer de 

_15.0CC punten grens kunnen ·béreik;en. 
_Ik verwacht dan ook zonder meer van jullie, dat vdj met deze gezel
lige groep e.e.a. gaan waarmaken~ ZQ~at we weer kunnen gaan zeggen: 

ALS ATMODES GAAT BEG I NNT:l\T, 
DENKT IR NIEMAND MT:BR AAN ~ ! I l\TNFN. 

Hans Vlottes. 

Atmode s me t 13 . 022 pnt. · 
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We mochten ook een bijdrage ontvangen van Heer , Gecks. 
Onze 0 baardige' 1 (aldus Ria, red.) masseur geeft jullie hierbij ook een 
aantal adviezen. Hij hoopt dat alle Atmodinnen, klein en groot 9 dik of dun 9 

deze adviezen ter harte zal nemen. 
Redaktie. 

Gegevem 
Twee dochters op ATMODES 

Te bewijzem 
Dat bij ATL'.DDES, 

a) 
b) 

goed en vorantvmord g~,traind wordt. 
de trainers nfot allGen trainers maar ook 

:Bewijs~-

begeleiders zijn. -______ , ______ _ 
c ), niet -alleen degenen tellen c1iS3. goede of uitstekende 

prestaties leveren. _ 
d) er geen stGrren zijn met sterallures. 
e) een fijm kameraadschappelijke sfeer heerst. 
f) niemand aan prestaties wordt opgeofferd. - · --··-· ." " .. ---·· 

g) e.e.n lid. of ,l,idje geen num~er is. 

- a) re.sultä ten als . ·in 1973 bereikt i kunnen alleen maar 
het resultaat Zijn van een goede en' vcra!ntwoorde ·training. 

b) een trainér die b.v. een van de meisjes met wiskunde 
. . helpt . is_ niet alleen "train"'r i' . 

c) Çle slagzi,n; _(-rneerdère malen gehoord) "meedoen is 
".· h 0;lan,g;êi jker 'dan winnen" 9 in ere wordt gehouden. 

d) ëiikele "STl~RREN;' i hebben bij de fietsenrally (blauw van 
de kou) de kinderen een plezierige ochtend bezorgd . 

e) een D.meis je sprong een gat in de lucht .to.en .haar 
Atmodes~vriendin haar (bij de onderlinge) bij het 

.·r.: .. •r '.> __ , •. _kogelstq'ten onttroonde. Daarvoor had haar concurrente 
''"·· - - - -~n.~ .~; een ongeldige stoot gerriaakt waarovêf 'zij erg inzat. j ; 

f) bi';) blessures wordt eerst naar het bela ng va:h het meisje 
gekeken en daarna pas naar het belang van dë vereniging. 

-g) de . trainers en het bestuur weten meer ... .ván Uw dochter, 
. ~ }'l • b~karakter 9 rrioeili jkheçL:m en achtergrondeni als U dehkt. 

Aldus eon examenopgave van de Hoer Geeks. (red). 

Dan volgen nu de adviezen~ 
- -./: SPORTONG::JVALLEN 

!- • . 

. Er ,z:l jn, èen ~~~tal .omst~ndigheden welkê het onts taan van blessures in 
·. <.·! . ' 

de hand werken. 
Als jullie ehkele hoofdoorzaken weten, moeten jullie in staat zi'jn om 
onnodige blessures te voorkomen. 

Hoofdoorzakem 
Onhandigheid 
koude 
Ruwheid 
Vermoeidheid 
Snelle training 
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Onhandigheid 

Vooral bij beginnelingen. Ze zien b.v. iemand een discus slingeren en zullen 
dit 9 zond~r onige techniek 9 ook wel even doen. Als er geen blessure optreedt 9 
is dit alleen maar een kwestie van geluk. 

Koude 

ADVIES~ 
Luister GOED naar je trainer als hij iets uitlegt. Probeer niet iets 
nieuws zonder er met je t rainer over gesproken te hebben. 

De spi.er zelf is natüurlijk niet koud. De huid e chter wel. Als reflex hierop 
zal de bloedvoorziening .van de spier onvoldoende zijn. Onvoldoende met 
bei;rekking tot het plotselinge heftifc samentrekken. (De werking van een 
spier bestaat n.l. uit het samentrekken). 

ADVIEfü . 
Zo;t'g voór een ' goede . 11 warming up;1 • Trek je trainingspak zo kort 
mogèlijk vóór een te leveren prestatie uit. 
Daarna vrner zo snel mogelijk aan 9 dit echter om een andere reden. 

Rµwheid · ' 

Hieronder kunnen wij verstaan9 :j.nvloeden van :buiten af. Gedrang bij de start, 
·van b.v. de 800 mo9 kan een verstuikte enkel ·opleveren. -Srger is het echter 
als een blessure ontstaat bij oefeningen welke met een partner worden 
uitgevoerd. Dit is meesta1het gevolg: van ortoplettendheid of speelsheid. 

ADVIESg 
Concentreer je 9 _niet duidelijk gericht 9 b.v. all0én op de start 
maar ook op je ómgeving. Concentreer je bij oefeningen met een 
partner en op de oefening ~~op je partne-r. 

Vermoeidheid 

Bij vermoeidheid neemt de elasticiteit van de spieren af. Daardoor neemt de 
· kwetsbaarheid toe. Ook de concentratie verslapt. Fouten worden sneller 

gemaakt en de spieren welke de fout willen of moeten hers tellen zijn stijf. 
Een spierscheur is dan niet uitgesloten~ 

ADVJ:DSg . 
Goede en regelmatige training verlegt de vermoeidheidsgrens. Ga 
regelmatig op tijd naar D3D. Alléén de avond voor een wedstrijd is niet 
voldoende. · -- - -

Snelle training ( zelf overschatting) 

Een onderwerp dat bij A tmodes e i genlijk niet 't er sprake hoeft te komen, 
Daar jullie trainers jullie niet voor do l eeuwen zullen gooien. D,w.z! Zij 
zullen jullie niet in wedstrijden uit laten komen, welke eigenlijk te zwaar 
voor jullie zijn. 

ADVIESg 
LUISTSR naar jullie trainers. Zij weten het 15este wat goed voor 
jullie is. 
Eén van jullie t rainers heeft eens t egen mij ge zegd g "Een talent 
mo;;t je koesteren". Als je eens een wedstrijd niet mag doen denk 

dan maar~ "Ik ben miss chien dat talent dat hij koestert". 

Heer Geeks . 
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BOWLEN • 
.. 

1.. Je steekt jë vi:hgers in de gaat jes boven op de bal.. 
2. J ·a gooit hem naar de kegelS·s 
.1• En dan maar hopen dat er veel omvallen. 

Dat is 9 geloof ik 9 kont samengevat de 
techniek van het bowlen•. Wij,, met onze ,_ 
summie:re ervanings nioep.ten het woonal 
van :gunt 3 hebben. Toch viel het we .. 1 
mee. Hoewel een .manJ.i jk -persoon in :. , 
een keurig .blauw pak er nog moei te .; mee 
s:che en te. hebben. (Maar dat was na.t;uur-
1 ijk van de zenuwen · omdat de} hele Atmodes
ploeg zijn verrichtingen met belang-:- ... 
stelling gadesloeg). 
Na hot bowl~n h_ebben we gezamelijk wat 
gedronken. Truua:; vönd wel 'dat de . . 
jus d' orange erg duür was voor zo 'n . 
klein glaasje. Ze had trouwens nog meer · 
bezwar.on 9 maar dezo golden meer de 
atletes .;, zè voeldo zich verwaarlqos.t 9 

omdat Mevr. Ineke wel 'gegroet w~rd ep: 
zij niet. Nadat de meesten vertrokken 
waren (wol erg vroeg overigens) hebben 
we .haar getroost met :bitterballen a~n . , 
de bar. Daar zijn we nog een hele .tijd ' 
blijven hangen ( eri blijven vreten) • . 
Het was erg gezellig~ maar dat lag 
duidelijk niet aan de ober, die keek 
alsóf hij een citroen had ingeslikt. 
Al met al zijn we ervan overtuigd dat 
het een geslaagde avond was 9 en zeker 
voor herhaling vatbaar. Hulde aan de. 
werkgroep~. 

· Mariann0 en Corry. 

• . . -r·· 
;· ., . 

Het boeiende van ons klimaat vind ik, 
dat he t bij machte is? 
vier s eizocnenin ~~nweek t e 

; 
, 
1 

..... ..:_., __ -..., 

., ' . --o: ~o-

:fil -ffi i Îj~ 
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SPORT EN VOEDING 

Deze stoffen maken dat alles in ons lichaam goed functioneert. 
Daardoor beschermen ze onze gezondheid. De bekendste beschermende 
stoffen zijn de vitamines. 

De VITAMINES van de B-groep bij voorbeeld ZlJn belangrijk in ve rband 
met de energieproduktie. Hoe meer energie er geproduceerd wordt? hoe 

, )//t meer B-vi tamines nodig zijn. 
J\1\ "~· ; Bruinbrood is één van onze belang-. " /(!· .' 
~ (\\/-' , .,, ri jk s.te leveranciers van vitamine-B. 

!.' . .. . ! 

:;t~.?_~_'." .. :·._'-··.:-·;·1_:·.'.-~.~··::-.·.·~~.ly ~:~:~m h~ ~ ~~ ~ s ~~{ t: ~~" ~ ~e ~~~ ~;~~ o d . 
_lf -~ t e houden. Ook a ndere g raa npièodukten 

·-· . ,, zoals gaar tarwegies, en havermout' 
=..::: ~-,~~ 

'V beva•tten veel vitamine B. 

Melk is dei belangrijkste brort vari .vi t amf ne 
en peulvruchten leveren behalve de ~e béide 
v an de B-groep. 

to• . 

B2 • Vlees, _vleesware n 9 vis 
ook alle ar;.d~re vitami nes . 

VITA~IT.N:J'J c :'::is ' var;i. belang voor de weerstand van-ons lichaam. 
Naast · gr.öente en fruit is de aardappèl , èen bi jz~nder beiangri jke 
bron V<fi:\ ;ddJt ._ 'vi ta~ine. . .. . . "" -

"' .-. 
.. ' -· 

VI 'N)iilNE D-' .. is noodzake l ijk v oor e e n gezo'n.a: be e nde r s t e l s el. Het komt 
s le cg'ts vo'or 'i'éen ldeel van wa t j vij. nodi g hebben in onze v oe di ng voor . 
Zr i s ; ~'ch"ter nog een a ndere bron van vi t atnine fö door het zonli cht 
wordt dit vitamiri,e i n de huid gevormd. Nog een reden dus om aan ' 
buitens pàrt te '''d.öen ! 

! / WAT 
·i 

ET8N 

. De voé'di rig~7ge'tAf0o~ten van de opgro~ci'~nde j~~gd" v:t.a:ge~ meer aanda çht 
, dan, die van vo) wa:s sEinen. Bij spor t t :r:-a i rtJ.ng komt daar nog ee.ns wat b i j . 

Men ' k a,n op ve l ;e,. 'mani-eren goed e téne,. Het 'áEL èchter we l van belang om 
gedurende cl_e .: fa;:Eüning regelmat'ig te e t e n en._dè.l3.rbij e en vast voedings
regi e m t e volgen , t e rwijl ook e e n rege lméJ,tige lee f wij ze en vas te u,re·n 
ona f ge braken s l a a p van gr o t e be t ek e nis ;"iü jn. . · 
I n het yol gende nummer zal een op"gCJ,ve ' opg<;îno'm\:i n · zijn van de be l él.ng-
ri jl6~tej voedingsmiddelen en de hoe;Te€'lhede n, .:_ die èr dage l ijks v à n 
nodig. zijn v oor de jeugd en de volwéis:s e nen? warme er zè wel. en nie t 
in t raining zijn. ' 

/Hoe deze voedingi;Jmiddelen gebruikt wor 4en d oe t ni et t e r zak e . Daar 
naas t zi jn '·'er an~ere voedi ngsmidde l e n ?·::'w.aarui t men naar eigen smaak 
en e e tgyyvoontEjn '. een keus zal make n , zoda t i e dere e n in staat i s 
voldoe nde , af·,,\iis~~,ling in :Zi jn voeding .aan t e brengen. ·. • . 

. De o pgegev en) groe pe n .belangri:jké vp~di:Jigsmidde len moete.n .echte r he t 
,· vi ~g,angspunt 1 zijp voor e,en goede voed\ ng . , ,·>·-- . 
lf - ; • 1 ' ~ ,. . ' 
<: , 1 .. ~ ' ' +·r . ·"1- " • 
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SPORT ZN VOEDING (vervolg) 

· Bij sportbeoefening ~vörd"t; · vrfo'~ät·1h de zomer 9 nogal eens vee1-
getranspireerd. 
Hierbij verliest men niet alleen veelyqpht maar ook keukenzout en 
enkele andere . voedingsstoffe·n. 

Nu bevat onze NederLandse voeding vrij .veel keukenzout en dus zal 
een zout tekort n:ilet gemakkelijk ontstaan. . 

.· Wanneer men echter op een warme dag op het sportveld in .aktie is 9 zal 
men met de mogelijkheid van .. een teh:ört toch rekening moeten houden. 
Hartige hapjes, hartige s?ep en bouillon kunnen een eventueel zouttekort 
aanvullen, 

Het VGrstrekken van _ Zq1/ttable ,t.t,~;rr kotnt ' in ' Ó'Îls 1 lánd alleen onder bijzon
· c . :dere omstandighedén in ·aanmerking en ui tsJuitend onder med':isch toezicht. 

, . ,·.-, .. 
l 

)' ·.· 
· .. .;;.. ~ ; . 

DE 
BEHOEFTE 

Meh verg±st ziiéh als men mecmt dat het 
·vroeg genoeg is om te drinken als men 
dorst heeft. · 
Het is beter te voorkomen, dat men 

·dorst krijgt. H~t dorstgevoel dui:H er 
namelijk op, dat het lichaam al een 

-· gering tekort aan vocht heeft. 
In het algemeen kan gezegd worden 

·'dat men voor een. dag op het sportveld 
~tot 4 flêsjes 9f,bekers vocht nodig 

· heeft ooven zijn clageli jkse hoeveel
heid. Is '. het wa~m we3r dan komt e:r nog 

' eenz'~ifde hoev.eelheid bij, Deze 
b.Oeveelheden mocte':n regelmatig ·over 
d~ dag v~rdeeld worden. 

AAN 

,: ~ 

'l) 
J \1 ', I j } j 

! -"'"< 
1 ( <) \l 
l·~_)' l 
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DE 
DRANK~N 

\\j\ 
:. :: : ". · .. :\ ... 

;." .•... -" 

VOCWJ.1 

·"';'~ 

Ti 
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' ; ..... _. 

Nog iets over de verschillende drank:en. 
·Koolzuurhoudende dranken kunnen de prestatie órlgunstig beïnvloeden 9 

omdat zij een "vol gevoel 11 in de maagstreek geven. 
Met het gebruik van cafeïnehoudende dranken als koffie; thee cola 

' moet" ma tig zijn. 
Is het zover gekomen dat men een grote dorst te lessen heeft, dan kan 
men beter water, lauwe thee met citroen of vruchtenlimonade nemeri. · 
IJkoude dranken moeten gedurende sportbeoefening vermeden worden. 
Over alcohol.kan vo or de sportbeoefenaar weining goeds gezegd worêlèn~ 
Kleine hoeveelheden remmen reé·ds de energiestofwisseling terwijl 
alcohol, in grotere hoeve0lhedcm gebruikt 9 verlammend werkt voor. d.e 
prestatie" Tenzij men gewend is regelmatig bier te drinken, zoals in 
sommige delen van ons land het geva l is, kan de sportbeoefenaar de .alcohol 
maar beter helemaal l a ten staari! 



-12-

· .. ~··'· ·.: ' K E U ï1 I J.J G . E N • 
· ~- .. " 

Wij maken jullie erop attent, dat de sp~;;tkeur~Î-!Tg--met ingang van 
heden f 7.50 per keuring is geworrien, dit in verband met de 
keuringskaarten die opgeslagen ZDn en andere kosten. 
Ook is het nu zo, dat iemand die-gekeurd wil word en zelf ztn 
kaart in rnoet vullen. Er zit , .n. l, een anar.:meseformulier aan 
de kaart vast met een serie vràg~ri, wat op je zelf , slaat. Deze 
ooet door de candidáat zelf worden i::ig evuld en dndèrtekend 
worden. Voor personen onder de 16 c jaar dient dit door de ouders 
of verzorgsters gedaan-t; ~ord;n:- - - - . . - · . · . _ · -
In verband met het: regelmatig . _onderzoek van d e · 1:mrg2rbevolking en 
d e onderzo~ ::.<:ingen b ij veel bedr:~-ven, is ' ér geen. noodza2~k meer iedere 
candidaat ·bij het ·Medisch Sportbure'au door te laten lichten, Alleen 
wanneer cl_e spo~tart S ' dit gewenst . acht 1 zal d i .t plaat svinc~en~ 

' . 

. . , 'I'.v.V-v.E • 
. # -:".# 

. / ··~:i 
'- , ~}' (J', .. 

· .. Wedstrijd _ - agenda: 
,'-· . ( ~ 

22 en 23 jun:r---3' -__r" te Vught -

) ~'~-fl' 29 juni / ,~_.._,,, , te Arnhem 
23 juni 1 i !":-#' ~te A1:2sterd.ao 
JO juni // . YJ te Amsterc~am 
4 juli / {\ " y:~ te Beverwijk 
7 juli ' 'lt~ te ~~ro r:iDenie 
1 l..i- juli l ri j ~ te Beverw:;,:;k 
21 juli )) Jfl 1. l te =~ror.L enie 
24 juli \!//;, te Beverwijk 
3 en 4 augus tu.s I te Ar::-1her1 
1 C augustus J f , te Zaanè.ac:: 

H :~Em:; l Jb: ~= Em~~: 
J 1 augustus .__:::::: r~.: te ~Iaarlern 

Er wordt gefluisterd 2 dat ••• 

IJed. · J·un. :~ar:1p. 

Nat. Jeugd-wedstrijden. 
nationale D-Jeugdmeerkarnp. 
Sen-. C-D klasse baanwedstrijden 
Ins t uifwedst rijden. 
Sen./ A/B ~un . wedstrijden. 
~upillenmeerkampen. 

i'Ie rpdrie~<ac:p :Ja r.-:es en A/B jun. 
Ins tuifwed s L~ijden. 
Ned. Sen. · z:ar;pioenschappen. 
B.C.D Jeugdwedstrijden. 
:?upillen~{eds trijd. 
Seniqren Baan~eds trijden. 
B •. G~D Jeugewedstrtjden~ 
4e e~ laatsie C.D J eugdkomp. 

• • • Dina haar vers::_'.)ringkw? li tei ten wilde de~;1onstreren voor h aéi.r 
man en zwager. 

• • • die knapen met goeq gevolg een sloot a genor.1en" hadden. 

• • • Dina niet voor hen and.e r wilde doen en zij er r.=idden in spron~:;, 

. . . ons nieu':de lid i.:ario:~ ' goed :· kan speerwerpen • 

. . . zij echt e r gespi~sd werd door een speer. 

• • • het ' èaarnél-. -in haar schoen · wat so1'.)te. 

. . . 
-:::;: .. . . . het gelukkig_ nogal meeviel. ~~-; 
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Graag ~ouden wU willen in~aken 
op een artikel dat ons een fikse kreet deed slaken. 

~dat óris ' zó deed sidc'.:r' en en. beven ? 

Î)teei'l "Of and 1 re jeugdige kr1aap probeerde 
ons uniforme regelingen a a n te s meren. 

Och ho~ wer~ ons atletiekgeluk toch zo 
ja~ heus hipt is · ongehoord, , 

~Cnze geluk~ige dagen z tn geteld • 
. · ·'- 1 .•• . 

· Wij hebben het U voorspeld. . . .. . 

· Over ~rii à;ê tijd, :3al de be l gaa:"l , stipt kwart over zeven 
cian • ïs er een' ·eihd .. ge~:or,:-en aan on s luie leven, .· '. .. . ' . :: ' . ~ .. . 

:Serst worG.en ~JT3 ··ge'.-=eten e'" g2wogen 9 o r.: te ::ijken of. 
i 1e ' niet ' '-te vét z~~n 9 nee :~eu's · 1 t i s ongelo-sen, 

. l 1 ~-

Dan k or;1t . het · b: o '.··e:i:'J. t waarop we hebben gewacht 
onze: generáal" 1-: ö r..=t , die roe;_)t raet barse stem: 'geeft a cht ' · : 

Geen woord is ona meer gegund 
On.z·e mees ter s p reekt • 0 :µ:9 .• t oe: 
êoldaatleten, z~als jullie we t en 
zult u voor de p r estaties c oaten zweten 
Cv er enige >:rel:en. be:;iE t- o.l;.J,eer ·:ie strijd, 
(gu~ is 't weer z over) , ja zeg ht heef t gel~k 

Dan 
ja, 

~oeten we wee r i n ~et geltd 
j ~, ~ bn~~ g~ne~aal he~fi wei ~it. 

~~n meisje was ~e l aat ge~o~en 
daaror.1 raoes t z ;'._'. C ;) he t ::_atje ~;:O L:en . 

Wel mei sj e verte l eens waa r on ben je niet o~ 

hu, hÜ ,-o •• ·~.~-~- ~· met een jöngon gevrijd, 
: ,J. 

~ijk ziet ze sta~ri ~ ~ tlaat g h an de 
Atmo~e~ -l~kjes over de baan • 

. . · . ..... 

Ze zijn zeke r fiiet te benijdan 9 

die At~odesc~iden . 

Zie de bonen~taakjes rennen; 
Ge kunt bun >'ribjes· nu we l :tellen 
màar wat voor zin heef't hGt u , .te kwel len 
~ij wilden u ~lechts wa t voorspellen . 

::.~~et l eed is n o g niet goloden 
het gaat nog prima tot . öp heden ~ 

: , .. 

Vargreet - Henri~tte , 
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PUPILL.E:N .. . •· 

Dit seizoen zjjn we mwt zes à zev en meisjes gestart.Gelukkig echter, 
kwame.n e r nieuwe pupillen bij,die _de ploeg tot een ~euk geheel heb-
ben gemaakt. . 
Met z , .l;l t-waal ven 11 huppelen 11 we over de baan met de bedoeling onze 
prestaties wat te verbeteren. 

:'i:en weel{ na de Ond ( :rlinge ( 27 april) hebb.s-n ·j·ullTe' . dan ook flink 
je best .gedaan. Cnd.ankS' dat het wat 11 ouwe koek 11 is, wil ik niet na
latert enkele prestaties te noemen. · 
Zo sprong Marit bij de pupillen. A een nieuw· pe•rsoonlijk 'rekord, een 
afstand van 3.57m, waarmee z ij zoveel punten k r eeg, dat 4et mogelijk 
_·werd., haar eerste plaats op de gehele meerkamp yeilig te. stellen. 

Miranda en Aniku ondervonden veel tegénstand ' van enkele 11 Hol
land-meisje s11 i; waardoo r Anike e.rtóg ge:ïnspireerd werd'! de kogel 
5. 4 3m te stoten.ben aardig eind Anike ! Miranda klaarde :P.et, dicht 
in de buurt, van de drie best-geklasseerden te blijven op dé 6 0m. 
IC,2sec. ·werd voor ha~ ;r genoteerd !Bij de pupill,e.iJ. ' B wa~e~ er iets 
minder deelneemsters~ wat echter hiet betekendei dat •d e _prestaties 
mind e r waren. I n tegendeel, Barbara 1t'as oppermachtig 'bij het bal wer
pen. 17 meter we rd het b~st e restiltaat van allen . Jammer ' dat hoog 
iets minde r ging, h e tge en j e v eel punten kostte. 
Annemarie bleek zich op alle nummers thuis te voelen. E~n tweede 
plaats was dan ook verdiend, met als beloning e en prachtige diplo~ 
ma. 
Gerri e werd een goe d e derde, waarbij vooral het hoog haar goed af~ 
gin g. 
Het was jammer dat de wedstrijd van 8 juni j .1. te Amsterdam ni e t 
door kon gaan, omdat de o r gani se r ende ve renj_gi ng AV' 23 en d e KNAU 
·b e slöten hadden alleen atle t es van Amsterdamse klubs mee te laten 
doen. Maar v-·e zulle'n zien Of er nog e en and'e';e· ·;e'd's'trijd ·v~or jul
lie komt~ zoda~ _ de sch a de kan word en ingehaald. 

. . . . ' . ' . . _./"""'"""'\ 
Vo o r d iegene d i e op vakant i e ga.an, v e e l ple zié r en mo o i-we e r toe -
gewenst. Of g edure nde d e v akantie d e tra iningen gewoon door zullen 
gaan , zal ik j ullie zo sne'l mogelijk verte-llen:"" f ~1 · c~·.- ·-·;·-· 1: J 

' ' /.' .!'/ / 
/,......,-,· '\ . / , I 

. . .... ~~7"'· ~/' 

/" f / , 
Op tw ee s lakken \ \. 

Twe e s l akken waren al sinds jaren · ·; ,~ 
op weg van Groningen naar Haren. \\ __ 
Tenslotte kwa m g ehe e l ontdaan ~1 
d~ o~~ste b}j he t; " e ,in~punt aan ·. ~.;;;~j,;),;~.·;i~;:,,;~::",,. ))' 
'HlJ s l i kte en s prak d Le p b ewogen : .ffi='-'··:r'.,", \ l "''~* /· 
nMijn b r oer is u i t d e b ocht gevl ogen f ·t,,%,, ·~'""-~ ''· .,~ ... ,;;;f'' ~/ 

' \, •;\~- - ' ' ( .-~.:;·--,·~.·:.; __ .·,··-~.;.Z.~.·;\:_~_ ... LL.~-~.~-·.::~;;7~,,.-_-..c.·,c. '~j~~ ~_i · Cc' - "' c-b ·.:cè.~ 
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vervolg pupillen . 
uitslag en wed s trtjd 21 a pril. 

.Meis.ies Pupillen :A 
M.Brabander Atmoden 
l'i( •. Gul demond 11 

A. v . d . Ham 11 

Mè'is .i e.§_PUE.:!:Jl en · 1?_ 
G;van Bake l Atmode s 

· A. Brout-1e r 
B. C'kma · 

. : 1 

._ i î 

I l 

66m 
10. 2~685 

lC. 1~699 

11·. 0 - 5 71 

4CJm 
. :-8. C·- 599 

7. 5--699 
( . 7-659 . 

VCOR lJ GF:LBZ:B.:N 

U EN Th: ( TBR OVl;HlJlG NZING ). -
' 

ALs een ande ~ ergens lang ove r 
doet, dan i s ~rj l ang zaam. 
Wanneer i k e r gens l ang over doe , 
dan \''e r k i}: gJ'ond i g . 
Als diB an~~r. ~ct s n ie t doe~ , 
d á.n i s hij. lui . \;anneer ik het n i et 
d oe 9 dan komt ' t doordat ik he t t e 
druk h eb. 
Al s e en and ef · ztjn gan g gaat, en : 
ui t eigeR beweging i e t s d oe t,dnn 
~s hij e i gen gere i d. ~anneer i ~ 

mi jn ga~g ga~ dan to on i k i nit i a
t i ef . 

kogel 
3. 63- 233 
4 .89-412 
5.43-490 

_bal we rpen 
12m-155 
16m-244 

' 1 7m- 266 

! • .':.1. 

Als eeri a~dei,.; 'zj_ j n 0t2.üdpul1t v e_r 
dcd i gt, d.an j_s. ,hj_j e ige :!.1.wi j s. 
Wann eer i] ;- :-;:ü 2 n s t ar..dpu:n.t v e r :':'.ed j_g 
dan ben i k standvastig . 
Als een an,dt;;r j_et R do e t , dat d e
baas prettig. vindt, dan is hi j · 
e~n h~elenlikker . Wa nneer i k i et s 
doe , dat in de smaak valt, _dan is 
dat s amenwe rki n3 . . 
Als di e e,nd er voo::.~ui t komt, dan 
heeft hi j be s l is t geluk ~eha~. 
Maar wanneer·ik v ooruit kom ~ . . .• ? 
Ma.n, dat i lB'. ee ::.1 Kwe s t i e v 2.n h a r d . 
werke n! ! ' ' ' i ' 

Pat ~i cia De Cl e i r . 

y.§_Espringen 
3. Q8-451 
3 .. 57-- 591' . 
2.90-4CC 

_b.oogspr~ 

C. 9C-470 
C.90-470 
C. 60-118 

totaal. 
1369-6 
1704-1 
1461-5 

totaal . -----
1224-3 
1413-2 
1C 43-4 
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C - D COLFETITIE. 

De eerste C/8 jeugdcm:Jpeti tie op zaterdag 11 mei 1974 te Amsterda"'. 
We vertrok~:en geza;::elijk va:n de TeL:pelierstraat naar de sintelbaan 
Cokmeer. :-Ict weer was redelijk, een enk el buitje oaar d at deerde ons 
niet. 3e t ging alleo aal goed J We begonnen zoals gewoonlijk met de -
estafette. Daarin zat het viertal, Uinl:a, Uilma, Jolanàa en Connie. 
De tijd van de l+ x 60 m was 35 ,8 s ·. =-Iet ::an nçg all_e1-:J_füi.J. V~?l beter 
hè meisjes daar moeten we :'log even wat aan doen en het één en ander 
bijschaven vooral de wissels dat álttd ·wel een struikelblok is 9 ook 
bij de oudere zusters van _jullie hoor ! Daarna gingen we naar ver
sç_:t:J.j,_l .1 .e.nd. E2 _Qnderdelen o Ja, dat . g:irig.- niet zo hè.. Connie. "tfat dacht 

.je b ij je zelf, dat is niet zo h oogj caar wt zeiden lekker niks en 
de ju:i'y' eok niet en zo sprong je . 1 9 25 ::i. '-~ ooi zo. Annelies · j-~j maar 
zeggen: '·'-Ik .kom niet hoger dan één -riieter" en van mij hoorde .je alleer:: 
het gaat goed. Zo kwao j e tot 1 .15 m. Ook Kirsten deed het priaa, 
nog even en je zit over de 9 m. Over het algemeen waren dé presta
ties rédè"tiJk ·te noer_·wri 9 :'-Iierond.cr volzcn de :pre st-~t ies van ._de 11 de 
als de 25st~ me i in Beverwtk. 

§0 _meter:. 
Connie 
Wilma 
Vinka 

600 r;.~eter : 
Jolanda 
Sylvia 
1~'1.nelies 

Kogelst o ten: 
\:!i lr:1a 
Iürsten 

;ioogs_prin_ge~: 

Connie 

Ji-i.ne 1 ie s 

VersJ2.rir>~: 
J olanda · 
Jeanette 

1 1 me i 
9 -. - sec. 
9.7 Il 

10.- 11 

2. 04. 1 
2;11.9 
2.13.7 

7.20 m. 
3 ·. J6 m·. 

1 .25 r'.1 • 

1 • 1 5 t".., .. 
i.::..J.. 

J ;, 62 ._.;. . 
J.37 m. 

sec. 
Il 

Il 

25 mei 
9; 1 sec·. 
9;5 il 

9 .9 Il 

2 '.02;7 
2.53.7 
2. 09. 1 

7.76 m. 

sec. 
Il mooi ondanks 

de val 

7.64 m. wat een waarde
loze jury, bah ! 

1.15 c , wat een ontzet
tenc'. e slechte 

1.15 rn. bak was dat !!l 

J . 7 5m~ 7eur~g jullie 2 
J.56 r.i ·"mo.oi ruim je per. 

rec. ve'rbeterd. 

2e C/ D Jeugdco~Qetitie 25 Llei 1 9 74 te Beverwijk . 
Met de hele C/D ploeg gingen we gezellig met de trein naar Beverwijk 
daar stontion we nog even op - dhr~ Ge e ks te wachten, d i e met ~'n auto 
ons heerL,).: naar het velà bracht. Bedankt h oor ! ! ! De prestaties 
ware~ · over het alg~neen goed t ~ n o e c en , vooral de 608 meter en het 
verspriage:i.i. 9 sprong en eruit . ~-Iet hoogsprin€en was af'sch1.r wel?2k 9 niet 
'dat de prestaties b e treft , Gaélr de aanloop en de landing . Het waren 
vic~ze verwoe:;.~ _ e stuk l :::eP- scnu :.... .1ruboe r . Al :_:e t al sprongen ze toch 
no~ 1 . 15 . Bt het k o gelstoten was de jury in k6ri woord ~~TJ~ . Ieder
een ging gewoon c aar in de k o ge lring staán en g ooide d~ kogel ~aar 
e e n eind , als àie c aar weg wa s jongens . Stoten was er niet bij, daar 
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letten zij niet op, terwijl de trainers op de trairiingen er juist 
zd op moeten hameren, niet gooien maar stoten, dus wat ze gelecrQ 
hebben werd hier even teniet gedaan. En als je .er dan wat van zei 
kreeg_:J!~_ ,_:t_en ___ an.twoord: dan kunnen we alles wel- ·afkeuren. Laar de 
atleten werden er wel de dupe van, want die kun je niet fijn stoten 
hè Kirsten ? Jullie hebben in ieder geval je best gedaan. 
De 60J meter was voor Sylvia niet zo fijn als ze gedacht had. Je 
hebt .je kranig gehouden Sylvia en heel r.:.oedig van je ·dat je toch 
nog doorgegaan bent, het is in ~~n woord GE·,·rJ;LDIG ! ! ! Je was een 
voorbeeld niet alleen voor je ploeg maar voor een ieder die heeft 
gezien, hoe j~ eventjes gevloerd werd. Hierboven zien jullie de 
verdere uitslagen. 

Op twee padden: -· 
. -· 

Twee padden hadden te }laasbraçht 
een , soort van circustoer - bedacht. 

rPe eerste pad zat op de tweede 
door wie een rijwiel werd bereden 
en riep 1:u:i<;].ruchtig-· door· ·ct-e stad -
11 Ik r:i]êi hier op een rijwielpad" 

;, ). " 

P§Eendal: 19 l·foi 1..214. 
,Yijfk~mE Qegi~r~n~ 

J.'i 
Prestaties Mieke, die na 4 nummers 
(1e plaats) uit moest vallen wegens 
een blessure. 
100 m. horden 
I::ogelstoten 
~~~oogspringen 

Vers.pringen 

13.5 sec. 
11•42 m; 
1.66 m. 
5.4J m. 

L 0 L K E. 

Papendal: 26 Mei 1974. 
Yrjfk~cE jugi~r~n~ Lmaeai~k~ 
1" Annemieke 100 m. horden 

Nederlands I:a DE.ioe-ne-. -: . 
- - - 1575-s;c. - - -

.. 
-- - ~ - . 

:~ogelstoten 

J-J.Qogspvingen 
Verspringen 
200 m. 

• · ·•· ····•··· 

2 • Z ls trfoik Sagi t ta 
Jn Leny ? onstein Sagitta 

10.95 m• 
1.80 m. 
5.22 m. 

27.6 .. s Gc ·; 
'i'öta-a1 J. 747 pnt. 

Il 3.698 Il 

Il 3"681 lt' 
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Cü:riîPZTITI3 PERIKELEN 

De-ze keer nu eens geen wedst.ri jdvers1ag~ maar meer een terugblik op 
posi ·Hove en negatieve punten opgemerkt tijdens.; competi ti.ewedstri jden" 

' punt., I: HET ALTIJD O~BEKEND ZIJN liiiET DE WEDSTRIJDDATA 

Dit is voor mij eerr raadsol 9 men .. ,vindt informatie in do AW cn1 in ons 
clubblad~·verder wordt er tijdens de trainingen over gesproken en des
ondanks wördt er nog altijd bewèe·rd dat . men· van rri.ets wist?! VrGeriicl,, ' 
Hèt kan: zijn dat · je door persoonli 'jké 1 ómstandigheden niet regelmatig 
de trainingen kan bezoeken en dit als excuus wi1t·gaan aanvoeren~ maar 
dan nog zal ik jullie dit excuus van de hand wijzen aangezien er ook 
nog zo iets als telefoon bestaat. Eon klein telefoontje naar Ria~ Truua 
of mij en je bent van alles op de hoogte. Iots meer persoonlijke in~et 
kan heus goerr kwaad,. hoor. Trouwens je sportvriendinrre-i":t·-kunnen je ook 
nog~-wel informatie verschaffen ( ~ (Lees je clubblad goed red.) 

Punt Ilg Ik zou-graag Loscnikken over een lijstje waarop de 
vakanties staan van dB damesploeg en de A-B jeugd. Dit i.v~m. de com
petitieploegen. Willen jullie in zoverre e.e.a nog mi.et bekend is~ dit 
aan jullie ouders vragen ' en aan mij doorspelen. Hartelijk. dank! 

·-
Punt III : Als èr ie'ts aan jullie gevraagd wordt over beschikbaar 

zijn op bepaalde data ! 
Zorg er dan voor dat je op kortG termijn :!JEN DUIDELIJK ANTWOORD KUNT GEVEl1J"., 
Het maakt hèt organiseTen van e.e.a. zoveel rriakkeli jker.~ ·· : 

Punt LV: HET TIJDIG AANVBZIG ZIJN CP HET Vi/EDSTRIJDTERREIN 

Het. komt voor dat me n op eigen gelegenheid naar een wedstrijd gaat. Hier 
is,1 natuurlijk niets op t egon 9 ma2.r zorg er danc we1. voor' dat je minimaa l : 
een half uur voor de ; aanvang van de vve·dstrijd. aanwezig bent. Ju1lie ' 
ploegleider/ster moet n.l. een ha lf uur· van -tevoren eon wi jzigingsfor
mulier inlteveren en dat kar1' zij of hij àlleéri' maar doen als zij exact 
weet over wie hij of. zij _kan be schikken·. He t ls- n~l.e kort geleden voor 
gekomen dat ik 5 minuten voor d e aanvang nog ni e ts wist of ik wel met een 
complete ploeg kon ui t komen. J e begrijpt dat Cii t nie t J:s.;tn. Ik hoo1{daru 
ook dat jullié 'ons van do-ze · ze,nuwentoesta nd gaan ve.rloss·en • 

. • 

Punt Vg DE CONCBN'TRATrm · 

Hierover kan ik wol uren m~i ' julli o praten, doch da t zou teveel van het 
goe de zijn. Laten we h e t hÖÛden bij een ops ommi ng v a n de be l angrijkste 
P._unten. • 

HET CONCENTREREJit OP EEN NUMMER BETEK~N'l1 g 

Dat je precies we e t hoelaat ·h e t nummer b e gint. 
" je va n t evoren zorg t dat je goed l os bent. 
" j e 5 MINUTEN VOOR JE NID/JJ\IIBR 1I8GINT AANWEZI G B~NT 
;r j e wat proefs t art jes gemaakt hebt. 
" je ervoor zorg t da t j e startnummer goed zit. 
" je de t e chniek/bewegingen voor j ezelf in gedachten belee:t. 
" je niet me t iedereen gaat s t aan ]2raton• 
" je pre cies weet in welke ser ie je moe t loponn o f achte r wie j e moe t 

springen of werpen . 
Kor tom j e bent bezig maar da n ook a l l een b ezi g me t jè nummer , 



Cürv'.TETITIB PERIKELEN (vervolg) 

Punt V]_g Als je klaar bent met je nummer moedig dan je clubgenote 
eens aan. 

.~." -r· . 

Luiden 9 dit kan rJOg stukkpn betero; Durf je oenS -wat°' meer .to Ui ten! ! ! 
Verdeel je rondom de baän-aTs ër 400, ' 600 of 800 meter gelopen wordt. 
Help elkaar over teleurstellingen hoen, dit verhoogd; de sfeer en geeft 

.. meer g~zl'?llighoid. Want nogmaals:: Eendr13,cht maakt macht~ ·· · 

Punt VII g .7-::'G C:'-['N NEE tégen reserve zijn voor een competitieploeg. 
1 · · Zonder resorves~heeft een ploog geert veerkracht en mógel~jkheden. 

' - -, Realiseer je dat goed! · · 

.' . 

. : . J ~. ; . 

Punt VlIIg Zorg ervoor als jo · klaar bdnt 9 dat je goed uitloopt. 
(rustig en langdurig)" Bet scheelt meneer Geeks enorm veel werk en 
jezelf een stukje stijfheid en~ijn. 

Want ondanks alle op- on aanmerkingen doet rnen nog veel te weinig aan 
do ve;rzorging van ïde eigen :body . 

!!Eet. laatste punt' geldt voor iedereen. Het valt mij nog steeds op dat er 
verscheidene dames zo ·'bang" zijn dat zij een slechte prestatie zullen 
leveren. Waarom? 
Als je van j8zelf kunt zeggen dat jo or, alles aan gedaan hebt _ om in een.-
goede conditie to komen en áls 'j e van jezelf ook weet dat je vold.aan 
heb~ aan diverse voorafgaande punten dan treft je geen blaam. Dan heb je 
Öf jG ui torste '.be:st gedaan of domme pech"· 
NOGMAALS 9 HBB . VERTROUWEN HJ J :SZELF ! 
Doè er· äiles-VöOr-;ó-;,,.~·r da t--i;-;r;-eigen kraam to pas komt 9 . a!:ln on je zl1kc 
de vruchten plUkken. 

Er vvor<it gefluisterd, clat 

Wij im het bezit zijn van oen kneedspecialist. 
Er al vel.en bij hem zijn geweest. 
Hij misschien do zilveren mangel verdient. 

BESTE ATMODINNEN. 

ïfans 

Van hieruit wil ik jullie al l emaal ha:rtelicjk danken voor de leuke kaart 
met hand tekeningen, die ik ontving in do tijd dat ik met eon achillespees-· 
blessure zat._, Ik vor_d het leuk te merken dat ju]lie mij nog niet helomaaJ. 
vergeten waren. 
J:Ullie weten ook wel dat ik er tvree maanden mee gezeten heb on nu oinde
li jk weer op volle toeren kan draaierro . 
Dit girig natuurlijk niet zomaar, ik dacht dat ik op onderlinge wedstrijden 
al zo ver genezen was dat ik_ do 800 meter zou kunrrern lopen," maar zoals 
velen wel gezien zullee hebben, i;ing dat niet. Toen greep er iemand 
in cm die iemand was meneer Geeks. Meneer- Geeks_, heeft met een paar 
massages bereikt dat ik de 800 meter op de competitie volkomen pijhloos 
hlep. 
Van hieruit wil ik menee:r:- Geeks nogmaals hartelijk danken. 
Ik kan nu weBr volop trainen en hoop vlug weer even snel te lopen als 
voor mijn achillespeesoJ..Dssureo 

Marja Bolw.ijn. 
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A 'dam .1.9 Mei 1974 .. __ 
2e AB Juniorencompetitie. 

Jammer, dat Annemieke wegens studieredene~ ook deze wedstrijd niet 
·mee kon doen J want dat ~qheelt enorm ·veel ·punten. 1rJ e · moE?sten nu 
genoegen riêmel1 met de 2de plaats achter Sa.gitta. 
Yvonne van der ~inden en Annette scheerden zeer goed Over de horden 
en kwamen met resp. 15.7--16.1 op de 2/3 en 4e plaats.Marjon en 
Irene deden het op de 10Cl'f1B nièt minder Flfll plaatsten zich als 1/2 
en 3e in 12.7 en 12.Bsec . . 
Op het speerwerpen een mooie t1.11 eede plaats vari Marian met 3C. 5Cm 
~atr{cia werd 7e met 24.80m. 
Pia finishte als eerste in dezelfde tijd als no. l van de volgende 
serie n~l. 12.3! Janet liet 13.3 afdrukken (5). 2,24.s s_ec.(4) was 
de tijd vah Truus. 6e werd Patriciaïn: 2.32.6 op de $00m ·A" 
Dorien eiste met de kogel de tweede plaats op met 9.68 en Marian 
de derde met 9. 3lm. . ... .. . 
Lia. de ·Jonge ' lièp een moedige SCCMB in 2.38.2 (3) terwijl r~arja 
die met buikpijn kampte er 2.46.1 (6) nodi~ · had. 
Irene voor het eerst over de 5 meter.Netjes hoor. 5.Cl(5) Janet 
er net onder (7) 4.99m.De beide Yvonnes,v.d.1, en R" sprongen l.45m. 
(5/7). Dorien bleef met de ronde schijf iets onder haar kunnen, ter
wijl Corry het ook nu niet kon vinden 25 .12 ( 5) -- 23-, 86 (8). 
De 4x1Clm met Pia-Marj on-Irenê:..Annette. ging er d•oor in 51. 3sec. ( 2) 
De reserve plcieg bestaan~e uit Yvonne R.-Yvonne v.d. r~~.Patricia
Marlies liep ook ~en keurige 52.6 sec. 

1 Sagitta 
2 Atmodes 
3 ADA 
4Spartaan 
5 ~DEM 

14.812 
13.817 
13.119 

., 11.534 
11.099 . 

. " 

.1 .. 
j 

' f 
' 
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2-3 mei VIE.R DISTRICTENONTMOETING .r:EUGD . ·-· -_-·_;._ ~ -· . 

West I meisjes - winna(3.rS met 15.96~~ J?untep ·iî$gen Zuid 14.46·4 puntem. 
.. . ". . .. ' " · t " . . " 

; (' ' "" .. ". . :. - . 

Pia en Anrtemieke wá.ren i~ d~ West r:.ploei '_ge~ozen op resp. de 100m em 
hoogspringen. " .. ". " .. "•r · 
Pia werd eerste in haár ~<:i_rle met 12;8 -R9·9.~ to_~a:r. 2/'J; plaats. 
Annemieke sprong ·1;7omwe,lk.é _ hoogteruii;n~_c(lqots :voldoende was voor de 

· eens.te plaats f2(~iil~ · :1~,?Sm) ~ "' 1 :.· i ~; :)··> : . . ~ · . -~' · 
. L. . . ! ~ , ~· • - -

23 mei REGIONALE WEDS'I'RIJD!.!;N AMSTERDAM 

". 
::~ . .:. 

·; 1 öorii 'd..amés~f . 
,, . t)". T: :· ;êle Clei~ ' 

Ver dames.;...B . 
3 e p • . de .Cleir - :<;· A9 5Jm 

- ~ .l.. ~-~ :-.. C.1 , .. "T ;:1· . :. , ·. • ' ç :· . . :~ .. 

Discus M.fü, ~· 1 OOtn M. B'. 
. 13~ . P. Breuer (c) 
j8. w. Vierb:ergel1 

2r·,54ffi "-. 1" M. · Cats 

' 14,:1 sec. 
., , _ . ! 

, , 1~,9 sec. · 
13,2 sec. ;r:Y;2oiri · ·>) " J. A. ottolini · 

4. A. Kruiver 13,5 s-ec. {13 9 4 s.erie) 
Hoog M.J3'.. 
B. M. • Kastelein , · 

6. Y. y.~. Linden 1 3 ~ 7 se·c · " ( 1 3, 4 11 ) 

" 1; 45m , · , M. )(~_stelein 
:( 2/ f1 1 '~ 4 5 ) , :: '"f. ~R,c>.9,sendaal' 

, 1 3, .l s·cc .:(serie-è) 
... -. 13~5 sec.( .serie) 

-,- ' ·- ,• 

• •. .1 - ... '. ·-- -·· 
.. . . w·. Vicrbergen 13,5 sec.(serie) 

80m Horden· M.<._J}~ 

1. Y-. v.d".- ~i~den 
5. A. Ottolini 

.n;s; sec. 
13,- sec 

. ( seriq 1 ç,8·) 

Speerwerpen dames-'G 
2. P. de Clieir 26,06m 

·5 ju~i AV01'JD1Jl] ];,DSTRIJD::;;N HAARLEM.· . ,·, 

100m Horden dames-ABCD 
2. J. Keijs~r (A) 15,~ sec~ 
3. · A- Bdlim,a ' . {]) , .r ..1 ,6 9 ; soc • . 

}OOm M;A. 
3. A. v.d. Steen 

Series 
P. Keijser 
M. v"d. Lirnfon 
.r. Stapel 

1 Oüm M.Bft 
::L. M. Ca ts 

... 3. A •. Ottolini 
· 4. I. Krui jver 

Seri8a · 
M. Kastelein, 
Y. Rooaen~aal 

800m M.A. 
1. P. de ClJeir 
2. H" Hammh1ga 

800m M"B. 

13y4 soc. 
( s.er~e 13, 3)' 

13,- soc. 
14, 2 aec. 
14, 4 sec. 

12,7 s.ec. 
u,- sec. 
f39- sec. 

1 "13., 4. sec. 
13d sec. 

2.24y9 sec. 
3 .• 06' 5 seè.. 

100m Dames-D 
2. Bft v.d. Ree, · 13, 7 sec. 
5• ].. 'W'allèk&rs · ' 15, 5 sec. 

400m Dames-B'C 
j" .r. Keijscr 

).(cxgo1. M. B ~ 
2:. D. Ansems 

Roo€i M.B·. 
),~ y,. v.d. Linden 
5;. Il" Arrscms 

Ve r M.A. 
2. A. Bouma 
15'. J;. Stäpel 

Ven M.R" 
3$ ] . K.rurijve r 
5. Y. v.d" Li nden 
6~ M. Kaste l ein, 
8. Y. Roosendaal. 

10. M. Cats 
16. L. de ,T'Orrge 

11 1 20m.NPR 

1 9 3>5m 
1 7 35m 

'.11·,0~ 
4,44m 

4~90m 
4!, 11lim 
4,67rn 
4,42.m 
4,36m 
4,,08m 

2. L. d 0 .I'Onge 2.32:,8 sec.NPR 4Jc_100m ostafütte . 
5 . T. v a n Gi ezen 2 . 44,9 se c. 2 . Atmodes · ·50,4 s e c , 

1!?'""··, 
.,,,,,,,, ,/f,~ll!ll1r · 

","";r!li•1 
:1 
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. _·.sr; , :2;oa1s reeds vakèr is gebeurd, liet ook nu ct'e zon het afweten. Toen 
1~c r::et een l:lein maar sel8l::t ploegje naar Beyerwijl: vertroldrnn voor 

-- · de 2e C-D cor.1pè ti tie. 
Voor het vervoer van Station Beverwijk naar ae Sintelb~::tan Herd per
fekt zorggedragêri door de heer Geeks. Verschuivingen op valpartijen 
konden zich !'.:.iet voordoeri, · wan.t alles paste als haring in een to:a. 
Voor dit subliece vervoer alsnog on~e harteltke dank. 

Ondan~cs c:.e _j;gg;ênsla-:sen, · zo3.l~ -e-en §-li:áf:e '. val) art ij bij de û-ploeg en 
een voll:ooen mislukte wissel, maar wel een geldige . es:tafette van 
de C-~Jloeg, lieteE .de .. groen-wi tte:rs zich niet Uit h.ê·'t- .atletiekveld 
slaan. 4. 6l~ mtr ver van Larielle, 1 • 50 r:.tr hoog van Ellen, 1 • 56, 5 
Din en 1.59.7 r;:in op de 600 r:.tr van José en He.l],en, ·1.1.,0 sec op de 
80 mtr van Marie t ·t e w.~.reB.-- {5oede pr~s ta tie,s,. :g:~i:,;,at. ta--::den:::en van 
het ko(S·elstoten, WC3,c::.rbij 'de' concurrentie op r.1eteins ach·:erstand werd 
geze't. · ' ' · · . . . 

" _; .- -_,". 

Het ·· was :een tot de laatste· r::inuut spannend geveëii{ -I:i1et. het ont
--: ,:vangencl.e D.E.L, die door . onze •~rnisje·s gewo~i.nen ï·rnrd. Geweldig. 

Jullie z:len dat :-:,et een 'goede' ''i:rtze t vèel te bereiken is. Laar de 
. ;:-;;ogelij:khècien zjjn nog gro'ter. I' et een re..s_el L:atige traü::i:~g ~'.:a::.J. no'.5 
meer bereikt worc".8n en :'.::o'-1 op L~ ci oD c~ e -sra=:.--ü-:::.iig zodat· het inlopen 
ook goed gebe_urd. • ·: ·-:: i : -' ;-' • • • 

Tot slot zou ik iedereen erop wi)leu wijden dat het ttdens de 
training echt niet stil hoef·t; te z::.jn, '"'aar denk eraan, da·c er wel 
ge 1 ui s t erd ooe t wor;den. \!Cl:~!_ da~::~2~_tr.-~ft~ . ~s_chi et en enlrn 1 e van jul 1 ie 
echt te k ort. 

lJar:iens de A. 'd-grö-èp. ·2o:ü - lk 
tijd~cl-:,riften. :~r is al. <-: :i,~g 
meer hebben. 

willen vras·en. Spaar oude~ .kranten en 
vee~ opgehaald caar we w~il~h graag nog 

·' ·~ . 
-DOE- OU$ DUS E2N G?~ C' CT :-= LZZIBH • . 

. .-
S?AA~ ~A? OuJ PAPIER. 

Bal tien. 
·,_ " 
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Competitie standen per ·-1C juni. 

DAMF.:S Hoofdklasse 
~ ; , , 

Na twee wedstrijden: Ná een wed$tTijd. 
1. A.D.A. 32851 
2. Sagitta 32430 
3" Dem 3049C 
4. Atmodes 29757 
5. ADA II 28907 
6. Hellas 27655 

MF~ISJBS A/B le Klasse 

ptn. l.SP,arta 
11 2.A.'V.R. 
11 3.Spartaan 
11 4.Sp.rint 
11 5.J?ac 
11 6.Pàrthenon 

28.898 pnt. 
27.170 : 11 

Sagitta 
Part hen on 
Atmodes 
ADA 

. 26~ ~761 ~- .. 11 

P. s.v. 
Olympia '48 
Tior~ 

Spartaan 
Dem 
Atilla 

25 .468 11 

25. 098 11 

2l).. 907 11 

23.426 11 

22.597 11 

21.412 11 

12" 359 " (1 wedstrijd). 

' ' -~. 

. 
16045 ptn. 
15771 11 

14734 11 

14575 11 

14302 11 

14138 11 

Van 20 Juni t/m ll?Juli kunnen geen oude kranten worden 
ingeleverd i.v.m. vakantie van Stiefbeen en Zn. (Hr.S.de Koning) 
Na 18 Juli kunnen er weer volop oude kranten gebracht worden. 
Het is een heerlijk spaarpotje voor de werkgroep die daar een 
aantal activiteiten van kan bekostige~-· 
Dus onthoudt het allen goed: 

::?":.. -~~ _ .;_ ~=.,_. -=~~-

s::.à~:1j1f{~~f!~~dt-~~:, 
·-:::.~:: :,~i' .·. :: . ·- · -~:{.:;___~; - ' 
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VERVOLG BLZ 21 

SReerwerpen dames-A.BCD 
1. B.v.d. Ree (c) 31,80m 
2. M. v.d. Linden (D) 29,90m 
4. M. van Norden (D) '24,10m 

Kogel dames~ABCD 
~·• A. Böuma (B) 
à~ M. v.d. Linden 

. 6. C. van Bakel_ 

10,51m 
( D) - ·-9 ,~-40m 
(D) t~.~1!1 ,_ 

De redact:L.e is_. de hele maand 
jul.:1- met vakantie • Maar wi j 
verwachten van het thuis,front_ 
dat ze ons wel copy toezendem, 
1Aoor het volgende clubblad." Orrze 
brievenbus Iaterr we thuis en 
staat open tot 12 augustus. 

Hoog dames-AB 
1. A. Bouma 
3. M. Muller 

Ver dams:s-ABC 

1;75m 
1 ~. 60m 

4 • .r. Keijs·er (A) 5,22m 
1. R" v.d. Ree. ( C) 5,04m 

~ 

6~ 

Wi.j wensen het Bestuur, Trainers en a1.1.e 
·· A tmodinnem eerr: hele prettige -.fakan:tie toe. 
· EEeel. veel mooi weer en tot ziens·, :tn 
··augustus. 

Inzenden co:py volgende clubblad tot 12 augustus • 

. 1 
1 
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O_FF_l_Cl_EE_......1~.i.e.eC--=YJ ....... a~-- -- ~-~a-GJ'A..g...g ~-~__,0 ~-+-1~+-I~-. H_.D_.A_.V_. _A_JM_OD_E_S_-_KO_N_IN_'-K_U_Jk_·{ _G--ft"l2~~: ~[~~~~~~ 4 
Verschijnt 2maÇtndelijks 

. .... . " .• _-.f-. -

Type-Stencil- en 
tekenwerk: · 

! · !. 

Truus Capellen · , . 
Patricia be- Cl.eir 
Margreet v.Nord'en 
Marion Brunsting 
Màriaru1e ·· en Yvonne 
v.d.Linden · . 

Ff'dactie-adres: 

Zaanenlaan 58 

Verzendad.res: 

Mevr.v.d.Ree-Gregorius 
Ori.onweg 123 · 

VAN DT VCCRZITSTER 

ilt.l .. ~tiek een zomersport? Dat zou je niet 
zeggen~:"•als áE:: tijdens een heren-interland 
en inge;las-tè -Vijfk;amp op Papendal verblijft 
waar je · vèrkleuniä. .:in de regen zit, en 
terwijl ik dit schrijf Pluvius zijn gulle 
ga~en met volle bakken uit de hemel giet. 
Ook op de trainingsavonden is het bar stil. 
Bijna iedereen is en was er op uit, in 
Nederland in èle regen of ver weg de zon 
zoekend. !k hoop toch dat U allen~een 

~ fijne vakantie hebt gehad en er dus weer 
everi teg~~ kunt. 
Nog onze t~lecitaties aan alle geslaagden, 
wij wensen , julli e een succe svolle verdere 
studie en/of goede toekomstmogelijkheden 
toe. 
Weer zijn er twee Atmodinnen die de sport-
pagina's halen en wel Annemieke met 2 maal 
een nieuw junioren-en seniorenrecord op 
het hoogspringen en de kampioent i tels op 
dit nummer. Mieke sleepte he t Nederlands 
kampioenschap op de horden bi nnen. 
De gestadige _ vooruitgang van Annemieke 
betekent te'Vens een definitieve aanwijzing 
inde equi pe voor de Europese Kampioenscbap 
pen te Rome. Onze f elicitaties en wij 
werisenje alvast vanaf deze plaats veel 
succes toe, Annemie ke . 
Of Mieke Rome nog zal zien betwijfel ik, 
gezien haar hardnekkige blessure, waaraan 
druk gesleuteld wordt. Maar me t Mieke weet 
je het nooit, de wonderen zijn de we r eld 
nog niet uit. 
In de competitie bezetten onze dames- en 
meisj esploeg goede plaat sen, en he t zal 
wel heel vreemd moeten lopen, willen zij 
nog van hun finale plaats verdrongen 
·worden. Elde rs in di t blad zullen jull ie 
de competitie-standen aant reffen. 
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Persónalia: 
. . 

Bllen vàn Dansik, is nog 9teeds in äe lappenmand met haar "'pootjen 
na het ongeluk w~t haar vorig jaar is overko~en. 
Jammer dat ài t zomIDrseizoen voor haar. niets is geword.en. Voorlopig 
mag ze nog niet trainen" niaÎ3,r we hopen dat ze het volgende seizoen 
weer van de,:".•partij zal ,zijn . : . 
Gelukkig is ze nog hE!erl'ijk ,jori:g en nog heel wat jaartjes voor 
de b o ~ g. ·.. · ·· · · 
Het . beste en grO~ten Vart. ci.Jle Atmodinnen ~ 

. ,· ··_: VAN DE .. PENNINGM8YSTî~RESSE 

. Cón·-t ri but f~ • 
,. <- . 

. Pupillen · geboren na 1-1 ... 64 f. 13,50 p.kwattaal 
. inschtijfgeld 

Junior~n D.C.B~A:t/m 17 jaar 
in'schrij f geld 

' Ssnioien vanaf 18 jaar 
inschri j fgeld 

Wilt U aan het begin van het kwartaal betalen.? 
Overschrijving op postrekening: 207689 

6,50 
20,25 tl 

11 ~. -
27 r- Il 

16,50 

11 

Il 

t.n;v.Penningmeesteresse Atmodes, Burgwal 66~Haarlem. 

Clubkleding; . 

Atmod r:,s Wedstrijd shirt: Maat lC'•/12 
Il 0/1 
Ti 2/3 
i l 4/5 

Atmodes br9ekje (ou:J model) grote maten 
Helanca alle maten 

Atmodes Show shirt S/M/L 

-o-ó-o-o~o-o-o-

i~"' 
Ll~.:~• 

t:J 1:::J · 1_~) 

·L_~ Q 

F. 10, 5C 
ll,5C' 
11,5( 
11,50 
5,-

lli-
14,95 

/ 1 : 
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Wedstrijdverslag Damescompetitie ~okme~ 9 juni '74 

Met een zwaar gehandicapte ploeg togen WlJ naar Amsterdam. Mieke v. Wissen 
geblesseerd, Jeannet Gortemaker 11 vakantien, Margreet v. Norden studie be
slommeringen. Enfin7 we zouden het moeilijk krijgen. Het weer was gelukkig 
goed, al had het een dag van te voren gehoosd. De baan was dan ook zwaar. 
Pech was het dat na lang wachten bleek~ dat Marina waarschijnlijk de Post 
gemist had, wat ondergetekende voorspeld had. Dit betekende een ploeg 
omzetting met alle gevolgen van dien. Maar dat was nog niet alles, de pech
duivel bleek ons ook nog parten te gaan spelen op de 100m • Wat was nml. het 
geval. Pia had moeilijkheden met het vnstzetten van haar blok, vroeg om 
assistentie en kreeg hulp. Alles leek in orde, doch toen het startschot 
klonk en zij weg wilde nspui ten11 schoot het hele zaakje los, waardoor 
zij zowat een buiklanding maakte. De tijd die zij desondanks maakte was de 
baan in aanmerking genomen noch niet eens zo slecht, nm18 12,9 sec. 
Gelukk;i:g waren er ook nog positievere dingen te be.leverr. Om te beginnen 
met Annemieke, zij liep een voorbeeldige hordemrace en dit resulteerde 
in een voor haar goed te ucemen tijd van 15,7, sec. 
Zo ook de op de 200m opgestelde invalster Pia Kei jzer. "Vreseli jk11 angstig 
om deze 200m te lopen en met een gezonde kleur op de wangen, verraste 
zij zichzelf het meest met een tijd van 26,6 ssc. Prima gedaan Pia! 
Verder was het optreden van Annemarieke op de 400rn weer fijn om te zien. 
Enorm knokkend kwam zij tot 64,- sec. Baltien sterk gemotiveerd (door de 
handen van meneer Geeks) kwam zelfs tot 63,4 al moet ik opmerken dat hier 
volgens mij nog meer in zit. Goed gedaan dames. Carla Metten kwam als een 
speerwerpende "Fred Kaps '' tot een dikke 30m. Hier zit zeker 35m in Carla. 
Misschien is er toch nog wel eenrn e_en gaatje voor wat extra training ? 
ra, en dan de estafette. We begonnen me t de reserveploeg en deze ploeg deed 
het zeer redelijk. Annemieke wisselde (geen melktandjes) alsof zij nooit 
anders gedaan f.ad. Maar ja 9 als er eenmaal pech in hot spel is 7 dan blijft 
het je achtervolgen. En ja hoor 9 onze laatste wisicl va-n de 1e ploeg ging 
fout. Ja 9 dat kan gebeuren maar~,- t toch nie ts af aan hot feit dat er l e li'.: 
gestreden is. Het punten totaal Îtfa" ruim 1.0CO punten lager dan het op de 
~erste wedstrijd behaalde totaal :Jisschien kan een extra wedstrijd hier nog 
iets aan verbeteren en dailhopeli zonder het pechduiveltje. 

( c - . 

~ 

.. ···-=· 



-5-

Uitslagen: 

lOOm horden: Joah 17,'1 ·- --se-<j . Annemieke 15,7 sec 

lCCm: 
.L i 

1299 
" 

sec Dina 12,5 sec Pia 
·' 

, Pia 26,6 sec Dina. 26,3 sec ;goom: 

400m: 

800m: 

Annèmarieke 64, - s~ c , Balt_;Len 63, 4 sec 
! . ,. ~ ~ 1 > 

Truus 2.23,1 Pat ricia 2.26,.8 

speer: Carla 31.88 m lBatricia : 25 ,-m 

kogel: Marjan 9.,8m Carla 8.39m 

discus: Märja.n 31.88m Corrie 23.56m 

hoog: 'Annemieke l _· 75rr1 Bal tien 1. 50m 

ver: Joan 5 .. 29m . Arda 4. 3Cm ._, 

puntentotaal : 14 42'9 
Hans . Vlottes 

Kent u de · q1ien-Atletiek"'-Gebo dé n ·al? · 

Hier zijn ze d?n~ , 

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

zult 
zult 

,,zult 
zult 
zult 
zul t 

nie t vals starten~ 
. een andermans ·spikes· 11 gedogen" . 
U· löop uitlopén. 
de kleedkamers niet vervuilen. 
Uw zweet na afloop af spoelen. 
altijd goed in- en uitlopen. 

: ,_· 

' · ' ' 

7. Gij zult vóór Uw wedstrijd s l e cht s lege magen he bben " 
8. Gij zult immer sportief optreden. . .. 
9. Gij zult al tijd de jury na de wedSt.rijd bed·anken. · 
10. Gij z.ul t van Uw sport geen levenedoel .makeJ;;J.. 

Da t ~aren ze dan; Onthoudt U ze???Q ?? ? 
-0-0-0-0 -0-0-

" 
.... - / . 

.... " ..... _...,. -· 
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WBDSTRIJDNOTITIBS. 

26 Mei Amsterdam-distrikskampioenschapven : · ? ' ' - · .. 

lOC m. Dames Joan Keyser 12.8 sec.:. : ..... --_ 
lC'C m Horden 11 " 15.0 11 (3e) 

Verspringen 11 " 5, 26 m. . .- -·-
Discuswerpen Marianne v.d.Linden 3.4,88 m. 

,. . ~ 

1 en 2 Juni Neuhausen-Dui t~üand ±nt'ernationale 5 kamp. 

Annemieke Bouma: l CC1 Horden 
Hoog 
Ver 
Kogel 
2~--m. 

-0-0-0-0-0-0- · 

17.- sec. 
1, 74 ril •. ::.:: 
5, 05 m. 

lC,09 m:. '. :. 
27o7 sec. 

Totaal ,5445 punten. 

15-qJ:uni 3e C. D. Competi t:ie-wedstrfj d te Beverwijk. "' "'-\ ' ~" .. ~··~ . -. . 
Wat een ~ew~ldige ploeg, die me~ dèed aan deze 3e competitie-d~g . 
Reeds vanaf het eerste moment heerste er. een opperbeste stemminc 
die helemaal goed werd toen de hele meute als de bekende Holland ( 
Nieuwe- in. een tonJ'.:l,etje vanaf station Beverwijk naar de Sintel ó2.;=. 
werd gebra~ht. Nog onze hartelijke dank voor d~~e J lift. 
Met een estafette, die lie_p als· ee·n. tn~rin, 4 3. lse c. voor het 
viettal Elze, Mariette, Jolanda en Miranda hadden de wit-groene 
dames meteen al een goed uitgangspunt voor de rest van de wed
strijd. Waarvan de 1.53.6 op de 60C m. van Jos~ en de 4.75 m. 
ver van Mariette en niet ~e ~vergeten de 1.50 m. hoog van Ellen 
de hoogtepunten vormden. · 
Ook met de kogel kwam het duo 
Paula en Ellen goed voor d~ 
dag. resp.9.4.2 en 9.4C m. . 
Viel de 6C"O m. tijd van Hellen 
2. C6.- min. enigszÎns tegen,. -
Yvonne gaat weer de goede . kant 

· op met 2. 01. - min. Volgende keer . 
allebei onder de · 2 iiiin . . . -_, ·~~:_· .· .-~_.· -. . 
Het kan!!,!!! ,!!! · -~iv· , ·\. 

· ~::::t:itsla::~~ s. (1) ;:__~,~' 
Jolanda o. 11.6 s. ,_/ e~\, \ 

· Elzè ll. 3 s. 1 , j \~~. - ~ .. 
/ ~!~~-~~ -; 21. 04 m. ( 2) \\~.·· · \_ _ lrl_ . "'' 

Mirçinda· ~ . ·' 15. 68 m. À 1 -......__r-..; ,~ 

~~1:~ (gebless.) 1. 25 m. - ...ri ei)-' >.) 
Ver: -Û~~ 
Elze 4.18 m. 
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Cp de laatste ·wedstrijd 31 J., _·ustus komen we uit op eigen veld 
en dan moeten we onze slag slaan. Er is goed getrai~ : en de 
ploeg draait over 't algemeen erg goed. Voor iedereen geldt,train 
zo regelmatig mogelijk. Met deze ploeg kunnen we een finaleplaats 
halen. Veel succes. 

Bal tien. 

I.v. m. een ingelaste cofupeti--fiev.'€-d~:-trijd kan . ik -niet mee naar de 
C. s'peleri .. Ik we:ns Mariette, El ze 1 M_iranda, Péi~la, Fiien en José 
he ei veel 'succé s~- ~~ .J;' . ' ' . . 

"I ' ; 
; ... ' 

_,._ ' ~ . ' ·-, . ' - 00-0-;-0-;- 0-.,, 0-;:0 0 .·· ' 

A , T J':_):_f}_ N , T ·A. 
~ ! ·; 

"Ai weer eeü- meid ir, :tièp de koning van Arkadia teleurgesteld uit, 
toen hij het bericht kreeg dat hem een dochter was geboren. 
Hij liet het meisje te vondeling leggen ~n dé wildernis. ;zij werd 
echter niet verslonden maar groeide samen met de wilde dieren op. 
Hierdoor leerde ze zo snel lopen dat ze een diepe minachting kreeg 
voor iederee:q die haar prestatieo niet minstens kon evenaren. 
Zij wilde dar+ ook met 'niemand trouwen, tenzij J~.ij hi.ar zou passeren 
in een wedstrijd. · · · 
Omdat ze bijzonder knap van uiterlijk was, waren er vele gegadigden, 
maar het luRtè nieman4.~aar te verslaan. En ied~reep die : faalde 
werd ter dood gebracht. . 
Hippomenes, de zoon va~ kon~_ng Meg~r~Ds van Boeota, was echter zo 
verstandig om eerst tot de godin van de liefde, Aphrodite, te bidde~ 
Zij verscheep aan hem. en gaf hem drie go':.den appels, die hij tijdens 
de itiedren één voor één v oor C:.e voeten van de : prinses gooide. 
Atalanta kon geen weerstand bieden aan de verleiding, ze stopte om 
de appels qp te rapen en zo v e rloor ze de wedstrijd ondanks haar 
snelheid. · ·•· 
Nu moest ze haa::' vtije leventje wel opgeven 5 ze trouwde met 
Hippomen-e"s en ,,1erd een goede v:i~ouw voor hem. 

Mar lies •. 
-0-0-0-0-0-0-
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2xtra Darnesc~~petitie 20 Juni 1974. 

Op onz~ - ~igè:r;i. - baan~ begunstigd · doöf' --ui tzonderlijk . weer, organiseerde 
wij eën a-0-ondëompeti tie-wedstrijd. Deeln~emsters en Jtiryleden, wareh 
het er over eens~ dat z o'n 1-t uur durende wedstrijd wel ' je ware iso 
Als :::ijl;:spel voor outsiäers is het ecliter niet spectaculair genoeg, , . 
Het resultaat beantwoorde aan h et beoogde doel, want onze ploeg , ,'i~\ 
WftS geheel volledig en stelde haar positie veilig met een punten !/ f'~
~iriit van 1]00 . ' ?' 

·- . ......... . . 
· i ·o Wissen 
L~, -.- -.+,r 

JOan c~eyser 

1 o . P ia :\.eyser 
2n Dina Schellingerhout 

6 , L';2ne :·.1a ri eke I-Iul s man 

s·o a 2e't ·e;~<' 
' '"'' " .. ......, _" ___ , ··- · ~ ~--.._._....~ ...... 
J _, '=':".'uu;::; Capellen 
4 . Pat~icia de Cleir 

.7," ~l;.~i n~~:e v. TJiss e n 
~ n ::i2, ~~eyser 

~~0 -7:;_0 l s t C?. te!:!. 
J o A.r1neL i eke :Souma 
6, -t:ar i anne v.d. Linden 

p~ E.~ C\-l.:c; :.·rc-.:.. rp e :q 
L;. c 1- 21~i an:J.e :r. d. L iriden 
6 " Corrie v, ~akel 

v? l '"' 0 !?]-'"' ~- 2='1 :ç; cl}. 
2c 0ir.a S c h e llingerhout 
J . 2al t i e n v.d. Re e 

~;2S'_h ~"P ri!2g~n 
1 " Jmnemi eke Bour::a · 
5 - Fo.Tina Muller 

$_nee~~·rer~en 
T'.-, :Dal t-i~·n -v . d . Reè 
5 , c ~~~:~l2" I,1e tt en 

; (_ :-:..__1. ~. 0 r1~e t GL 
roserv ep l o eg 53 7 4 
1 otc p loeg 49 ,-

14.4 
15.J 

12.6 
12.7 

2 •. 20. J 
2.23.3 

26.J 
26 .7 

10.82 
9.87 

J O. li-2 
26.08 

_) .J6 
5,. 05 

1; 80 
1..55 

Jl.68 
Jl.58 

'( ? 'j ? ? ? c! ' : · ? 
Dina . . Pia 

. ~' 

. -

817 punt.en : ~ 

716 Il 

747 Il 

728 Il 

714" i l 

628 Il 

r t 786 Il 
•• 
1 1 749 Il . . 

738 " 
' 1 t . . . 

El 64L! il 

r~1 580 Il 

E1 553 " 
rn 461 Il 

762 Il 
• .::~ 

m 689 fl 

103 1 il 

781 Il 

m 629 ./ 

m 627 " 

- Joan - lliieke 

E i ndui-'.:;s l ag : At modes 15 .720 , S p a rt a an 15.110 DEiVi 14.997 

~1~~> 
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Zondag 23 Juni. Nationale D.-meerkampen op Ookmeer. 

Mijn eerste optreden als ploegleidster ging uitstekPnd dankzij de 
goede raad die ik van alle kanten gekregen had en dank zij het feit 
dat ook de Hr.v:"Ekeris en Marianne mee gingen:..:: Er waren zes meisjeo 
die deelnamen, te·weten: Conny,< J oanette· ~ · . Lyanda, Liesbeth, Jolanda 
en Wilma. ~Het weer werkte ook uitstekend mee dbor een lekker zonne~ -
je te laten schijren. En we hadden dan ook allêmaal goede zin. 

· noor het grote"aantal deelne~èrs waren de atleien in groepen 
· .verdeeld. De 2~ jaars begonn~~ met 60m. waat · ccinny 8.9 s. liep . 
. Liesbeth kreeg ·haar tijd, omd"at de klok niet hàp_ gelopen. Volgens 
'_ mij liep ze ech~te,r langz;.amer. ~ olanda eii Wilma liepen hun 6C m. in 

resp. 9.15 en 9.35 s. Tot slot gingen de le jaars hoogspringen. 
·.Hier sprong Wilma 1.15 m. :E:n de ·?.e jaars ·~gingeri.kogelstoten. 
Als herinnering 'kreeg ie-0 ereeh -een vaantje eµ we.rden de prij zen 
ui tgereikf. · Hel.a.as viel van onze ploeg_ niempnd in de prijzen. 
Alleen lyanda kreeg een troos\tprijs omdat ze laatste was in haar 
groep. ' r 

De wedstr~jd v.1as ·vlot afgewerkt . i.v. m. de voetbalwedstrijd 9 maar 
Gmdat wij nog naar Haarlem moesten mist&~ we toch de~lc helft. 
Over het geheel genomen was het een . fijn~ y.1ed'strijd en een leuke d&{)' 

Corry~ 
Uitslagen: 

' . ; 

le jaars 60 m .• Kog~l Hoog punten 
8. Wilma 9.3 6.7o r.15 1585 
16 Jolanda 9.1 7.18 0.90 1342 

2e jaars 60 m. Kogel Ver punten 
26. Conny 8.9 '6. 54 .3. 90 1750 
43, Joanette 9.8 6. ,2.4 3.18 l518 
57. Liesbeth 10.- 5.79 2.93 1176 
58. Lyanda 10.6 6.34 3.02 1140 

-0-0-0-0-0-

Beoordeel de mensen niet t~ snel. De man die zo vroeg op is is 
misschien gewoon n6g op. 

Milieubeschermers klB.gen erover dat de mens 
Bn dan breekt .de winter in volle kracht los 

·· · te makeri dqt de ontregeling van weerskanten . . 
dE natuur ontregelt . . 
om ons duidelijk 
komt. 

Vlot tl6nken helpt alleen als het bovendien goed is. Een klok wordt 
niet op prijs gesteld als hij hard lobpt, maar als hij de juiste 
tijd aanwijst. 

-0-0-0-0-0-

~tr 

':~~'(; <s~<t:) 
. r-, . 
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Sta...""ld per 10 Augustus :Cfoof'dklasse . Dames-.• 

1 • ADA 1 J2.8:S1 7. Sprint 29.656 
2; Sagitta J2.4JO 8. ADh. 2 28.907 
J. Sparta J1.;81/J, 9. Hellas 27.655 
4. Atmodes J1.048 1 0. PAC 23,755 
5. D3i'ii 

-~ ' J0.674 1 1 • AV~1 15 ."T/1 
6 • . Spartàan 29.8Li-4 1 ., l)arthenon 14.138 ,__ . 
Stand per 10 Lug:ustus Eeisjes 1e klasse. 

1 • Sagitta 28-; 898 6. Olympia 1 48 24.:;07 
2; Parthenon 27;170 7. Tion 2J;426 
J.. Atmodes 26.?61 3. Spartaan 22.597 
4. ADA 25.468 9. Den1 21 • 'li-12 
5. PSV 25.098 10. Atilla 12.360 

Nederland.Sé 1 kampioe_E13chap·;-rnn Junioren te yu;.;ht 2~-23 ·Juni 197lJ-. 

2en uitstekende door P .2. georganiseerde wedstrijd, prachtig weer 
. (smoorhc;et F,ed") en een niel1W 'Ueàerlands record van Annemieke 
1.BJ m gaf ons reusachti~8 voldoening na deze wedstrijd. 
3chter niet voer ~arjon Catsi die na een.goede start o_; de 100 m. 
na 25 m. op de baan ~lapte wegens een gescheurde spier en zodoende 
een goede klassering en trouwe trai:iJ.ingsarbeil teniet zag gaan. 
JamLer Farjon maar gelul-::~·:::ig hebb en we je -weer licht i;1erk :uien doen 
en nu maP.r weer opbou~·ren. 

Anner:.1ieke gros.sierde in ::1edai.lles 9 ·want met twee eerste plaatsen -
het hoogspringen met 1.83 en J 5. 12 m op h.e .t numoer discuswerpen
pakte ze ook riog een derde plaats bij het kogelstoten met een goede 
prestatie van 1 1 . 4-2 o. Tf.arianne bracht i.1.et ni2t verd.er dan J1. 72 
ceter wat een zesde plaats opleverde. 
r. ' 1 ori B 1 + -+- ,. t +- · . . 1 . _,_ 1· ~, 1 / 2 - ) ' ~ . 1 vp a.e v 111 p aa_,Sc.e J.L.1.ll.E: u8 ZlCl. E:.eu _;, \. o.e VOOr ae :rina e, 
waarin zij 7 d e wer~ oet 12.8 s~c.(1 ste ~2.2): Yvonne Roosendaal en 
Irene moesten rnet 'n zes~e ?laats in ~~n serie genoegen nemen met 
resp. 13.3 en 13,5 sec. 
Pia plaatste zich na een ~eróe pla~ts in 12.6 op dit nuLl~er voor 
A-meisjes in de finale en werd 5de i2 12,5 sec. (1 ste 12.1) 
Truus Capellen belandde o:;:i è_e 80C r:i A üet 2.23.7 sec. als Jde in de 
finale en werd hierin 5 de ~et 2.24~2 (1 ste 2.09,7), 
Yvonne v~d. Linden werd na een 2de ~laats op de GO c hor~en in 12.7 
5de iri de finale mei 12.8 sec. (1ste 12.J) en .bereikte OD ~et 
verspringen met 5,08 de 6cie plaats (1ste 5.62) 

1 

\ 

n. i-,ia. 

\ 
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Na do vakanti13 periode .hebbon wo ,w'eer ·energie genoeg om aan 1.onze plannen 
voor d.e komende maanden tG denken en te beginnen. 
Het is de bedoeling eind augustus/begin september een strandwandeling 
.te makeno Op, de training . kr'ijgon jullie een stenèil waarin alles 
vermeld $taat en,die · de :mogelijkheid biedt 9 je voor dit leuke evenement 
op te govEm 9. dat hopelijk mo.t nJO.oi weer vergezeld _zal gaan~: .'l 

Wat zondo:c me or het klapstuk van ons-- eerste jaar;:; Ó_ptredeh wordt 'I is 
de kienQvQnd 9 die zal plaatsvindon ,ap 

in do ;;Linge'! Linges traat 1 7 Haarlem_;Noordi. De toegang is voor iedereen. 
dq t wil zscccn '.)Udors 9 a +;J.eten en introduc6 is. Aangezien wi·j veel 
prijzen nod~ b' hebben vragen wij aan jullie een kleinigheid mee te nemen 
en het op de tnüning aan óén van ons to gov.en. Alle · beetjes helpen! 
Doe moe en zorg G.at er een gra.ndio~e avond van gemaakt kàn worden. Nader 
inlicht'. ngsn v0~1_g<;n nog, 
Met de oud.o 1;::::ar1·con aktic gaat het ui tstekend 9 ·we hopen dat dit zo 
door bli ,J:':'t gar::.n. We .zijn afhankelijk van de opbrengst, neom dus elko 
dondo:~cl2,g jo11 ,v I ;O:".'t::i.e meo ! 

Mot oud P<:~:9:1S:E meer PleziGr:! ! U ! ! ! ! ! ! 

-, ( 

' . 
. ' 
' ' , 

~o~ ~0 a~~]Tincc r sprong in de Koog 
op zokor2 k oor drie meter hoog 
hoo kwe.m i -::i nn n tot die :;; .:::.:-s ta tie? 
het a:::-:-c ~rvcJo ~~~d -~-;as vro l een sensatie: 
mon tr~pto op zijn eksteroog! 

, , ' 1 
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Paperrda,•l ( 29 juni). 

liet ging .hier om è,eCoupe Nationale Nederlanden. 

De wedstrijden op Papendal begonnen voor Ätmodes met Yvonne van der 
Linden. Zij was dus de eerste die cp kunststof rboèht, fuopen, Ze àeed 
hordon en haar ttjd in de serie was 16.85sec. waarmee ZD niet in de 
finale kwam.Ook deed zij verspringen wei.ar zij rne-t een sprong van 4 1 99m 
6e werd.Irene Kruiver ·deed eveneens ver,z~ sprong 4.60m.l·arlies 
Y:astelein en Irene Kruiver liepen de 1:::or.•. meisjes B.ï:fun tijden wa~ 
ren 1J,-sec. en 1J,45sec.Marlies kwas daarciee in de halve finale, 
haar tijd was toen 1J,48sec.Omdat zij in de halve finale kwac kreeg 

zij vergoeding van het reisgeld. 3ij de meisjes Ä liepen Jeannet Gorte·-· 
L1aker 1 Ärda v.d. Steen en Pia I~eyser de lCO m.Hun tijden waren 13.7 s. 
1 J. J s. en 12. 3 s. Ärda en J?ia kwar:ien_ in de finale. ·Pia werd Je met ec:c.• 
tijd van 12,J s~ Zij k~~eg eveneens reisgel~-vergoeding ma"r ook een 
mooie ADIDAStas. Arda we~d 5e ~et 1J.4 s. Bij de ~eisjes h déderl 
Jeannet en Ard~ eveneens verspringen. Jeannet sprong 4.90 m. en Ärda 
l+.07 m. :Uan ·waren er A..."'lnemieke en Earianne v.d.L. die discuswerpen 
deden, l'!:ar'ianna werd 4e met eeD worp van JJ. 88 m• en Ar1nem:leke werd Je 
oet 34.62 m. Ook de~d ~ij hoogsprinzén. Da2ruee werd zij le met 1~01 ili. 

Hiermee won zij een trainingspak.Tenslotte was er nog ee~ c.meisje 9 

Ellen Hanà.graaf~die bîj de B\ meedeed. Zij sprong 1.50 n. Ja~c.:!Tler 
genoeg wilde de zon niet· schijnen maar de regen wel stromen toen er ho? · 
den en 100 rn. meisjes ~ ~as\ 
De Coupe Dationale Nederlanden kon door een jongen en een meisje 
gewonnen worden. Bea ~iarda ~on bij de meisjes B. Voor de jongens werd 
het Rik Snoep~800 ra. 9 jongens , A. 

-o-o-0-0-0.,.o-o-

28 Juli Nederland-Beliie Vijfkasp oeisjes. 
j 

Nieuw Nederlands l~ecord Annemieke 1.04 o. 

Na een 10-d~agse stage bij de Joegoslavische trainer Dragon Tancic 
bracht AlliJ.emieke de opgedane ervaringen in praktijk: en flopte over de 
begeerde 1. 84 m. Geweldig Lnnei:iieke. 
Gebrek aan snelheid liet haar goed duikelen in het algemeen klassewent: 
waarvan de uitslag was: 

1 • I/~ir j arn van Lao.r (H) 
2. Carine de Bode. (B1 
J. Christiane Landschodt (B) 
l~. Annemieke Bouma ( H) 

s. Olga Commandeur (N) 
6. ~ls Stoll: (IJ) 
7. Nadine Earloy (B) 
8. Kathleen Verfaille (B) 

39 .'5'7 pn t. 
·3903 Il 

J87L: 
3758 

3693 
J632 
J650 
3499 

" 
il 

Il 

Il 

Il 

11 

100 m.horden 
lrng-el (4 kg) 
hOOf; 
ver 
20C ,,., . 

Ria. 

15.4 s. 
10.90 ~1. 

1.84 lll. 

5.17 !.. . • ~ • 

27.9 
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Vorige maanC!. is er·d.oor de vakantio niot VGel te beleven geweest~ 
geen trainingen en geeh wedstrijden. 
Hier komt eind augustus (de datum is nog niet bekend) verandering in. Op een 
donderdagmiddag 9 tijdens ons normaal trainingsuurtje 9 houden we een 
onderlinge wedstrijd 9 mits 9 en dit is zeker belangrijk 9 er genoeg meisjes 
aanwezig zullen zijn 9 want leuke prijzen zijn te winnen. 
Ieder krijgt nu de kans er ocm leuke wedstrijd van te maken en te la ton 
zien of de prestaties vooruit zijn gegaan. 
In September gaan we dan naar Amsterdam 9 waar we tegen andere v0renigingen 
een wedstrijd hebben. , 
Maar het een en andor zullen jullie snel horen. Op het ogenblik is het 
van belang dat de trainingen r ~)gelmatig bezocht worden zeker na zo'n lange 
vakantie. Vergeet de donderdagmiddag niet!! ! !!!! 

Q_p een zwijn 

Ben zwijn ging met zijn ome Joop 
gezellig naar de bioscoop. 
Doch toen zijn neef hem heel benepen 
met een. parketplaats af wóu. schepen. 
Sprak oom be.daard doch diep gegriefd 
"Tvvee zwi jnestalles alstublieft". 

Annemieke. 



Nederlandse Seniorenkampioenschappen 
~Papendal 3 - 4 Augustus 

De kampioensvlag mag uit voor Mieke en Annemieke. 
,. 

Hulde. aan het, prgan:i,.satieteam van CIKO ·en Quick voor deze tot in de 
punt jes vo;rzo.rgde WE9d·stri jd met alle roinpslornp van onderbrekingen~ feesten 
ètc.· er · omheen._ Ook de weergoden belóond(j n alle moei te want op een enkel 
buitje na was .het goed toeven op Papendal. 
•rweo A tmodes-finalistBn op de horden. 
JaffiII!.er dat Joan die in een prima hordenrace de s erie won in 1j.26 sec.? in 
de final e de 7o horde raakte en daardoor uit balans· raakte en met de · 
laatste plaats genoegen moest nemen met 16.16 sec. Ze verdiende beter. 
Mieke wond.e fi.nale met gBmak in 14.40 sec. Gefelibiteerd i\lf..ieke. · 

· Annemieke- won het hoogspringen mot L80 m• en }f'gde beslag op do ti teL 
De 1 .85 miste ze op oen haar , doch zit er zeker in. Je zit nog steeds in 
de lift Annemieke? 7i::wel- q_ua loefti jd als q_ua kracht. Gra tulations . 
Voor Pia, dio ergens bang was voor haar lichte blessure? was di t Nederlands 
Kampioenschap een mooie leerschool. Ze heeft nog de t ijd, doëh heëff de 
sfeer kunnen proeven van zo'n gebeuren. 
Zij finishte in haar serie als laatste in 13.2 sec. 

Ria. 
-o-o-o-o-0-0-0-

En hier nog wat korte berichten~ 

Yvonne van de r Linden heeft een uitnodiging ontvangen om dee l te nemen 
aan do wedstrijd Nederlandse Jeugd tegen Nord Rhein We st.Duitsland, op 
Zondag 25 Augustus in Krommenie, op hot nummer 100 m.horden. 

Denk om de oude kranten voor onze werkgroep. 

Koopt bii önze advertoerdes. 
-o-o-o-o-0-0-0-c 

Kopie ... moet inge leverd worden vó6r 14 Ok tober . 
We verwachten weer heel ,wat . En het adr es is bekend. 

-0-0-0-o-o-o-o-
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Hoe- -;l_ h;et ifl Néderland gebruikeli'Jk is 3 madi-H jden p:r ~~g <e ,, - \. 
nuttigen, is en veel ,;voor te zeg&, en tijdens de training de voeding 
over 4 of 5 rnaal_ti jdGn te verdolen. 
In medische kringen is men er alge
mean ~ van 6vsrtuigd, dat het beter is 
gedurende t8'nminst_e 2 uur voor de 
training geen hoofdmaaltijd t o ge
bruiken~ 
Het verdient dus aanbeveling e en dag
indeling' te maken~ wac~rbi j men de 
maaltijden gaa t aanpasseJ:l aari de 

-'werk:- · on trainingsti jdep. 
Wanneer tussen 12.00 en. 14"00 ge-"- ' • : lrà:'. ~1d wordt, kan men bijvoorbeeld 
e _.m 2de ontbijt om 10d0 uur in- , ' 

'· 
lassen; -
train} men .tussep 17"00 en 20.00 uur dan kan na de lunchtijd in de middag

, , ur.:fo een klGine tussenmaaltijd gebruikt wordGn en om 20.00 uur een 
hoófdmaaltijd~ 

. , .. ·•··- . . 

_J)I'..GI1BNU 
BIJ 

OCH'l1~:BIIJDTRAINING 
-_ .... .... 

, , 
BIJ OCII'l' .:;HDTRAINI!Q_ (BIJ VOORDE']JJ:O Z1JIGlVIJ\f3N) VOOR SCHOOL, VPuRlC OF KANTOOR, 
K: .H l ... : JJ:~ V08DLW l'c.LS •. VOLGT 1nn:m ~LJN ~ 

licht ontbijt (~ 7.00 uu.r) . --

tweede ontbijt (! 10000 uur) 

lunch (! 12.00 ~ur) 

tijdens thee- of koffiepauze of 
na school (15000-16"00 uur) 

.. ·-thee- of --=vruchtesap met suiker; 
bruine boterham met bi jvoórbeeld p:i.:_nda
kaas of marmito. 
fruit; 
2 à 3 bruine .. J.:iote-rhammen mot boter of ,;_ 
margarine; 
als beleg bijvoorbeeld; 
pindakaas; 
als drankom karnemelk, 
koffie mot melk. 

kaas 9 vleeswaren,-: 

chocolademelk of 

3 of meer bruine boterhammen met boter of 
margarine; als beleg bijvoorbeeld: 
vleeswaren, ei, kaas, pindakaas, appel
stroop 9 jam' 
als drank~ beker melk; 
ovont\:i.eel kóp koffie, fruit. 
belfor melk 9 karnemelk of yoghurt; 
kop thee of koffie; 
bruine bote rham met kao. s 9 pindakaas, 
jam on/of ander bèlego 

warme maaltijd (! 18.00-19.00 uur)eventueel soep; 
:! 75 g vlees of een portie vis of 2 eie
ren; 
jus naar b~ hoofte; 4 à 5 eetlepels groente 
(desgewenst als rauwkost) aardappelen 9 vlc __ 
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vervolg sport en voeding. 

Warme màalti jd en lunch kunnen naar ollistandigheden met elkaar gewisseld 
worden. 

DAmIBNU BIJ MIDDAGTHAI)'HNG 

BIJ MIDDAG'r11ÀINING (BIJ ATLETI3K) TUSS~N 12.00-14.00 uur Z'.JITTlFN DE ML\.AL
TIJD .~N :!:R ZO KUNNJ!:N UITZI3N: 

oi:îtb.i jt ('.7. 00-8. 00 uur) 

tweede ontbijt (~ 10.00 uur) 

: • . < ! 

lunch (14.00-15.00 uur) 

na school? werk of kantoor 

warme maaltijd (19.00-20.00 uur) 

fruit of vruchtesaP? bord cornflakos 9 

havermout 7 gaar tarwegies met melk. on 
suiker; bèker me~k, karnemelk of yoghurt; 
1 à 2 bl'uino boterhammen met margarine of 
botet"~ é11s beleg: ei 7 kaas tomaat 7 pinda
kaas en/of z6et beleg. 
1 à 2 bruine boó orharnmen met margarine of 
boter; als beleg bijvoorbeeld: kaas, 
vleeswaren; als drank;: koffie, chocolade;
melk of molk. 
3 of meer bruine boterhammen met margarine 
o_f boter; als beleg bi jvoorb0eld: _ei 9 kaas 9 

vle:;swaren 9 pindakaas; als drank: beker 
molk; ov:ontueel kop koffie' fruit. 
kop thee of koffie; bekBr melk, karnemelk 
of yoghurt; eventUëfol bruine boterham met 
pindakaas 9 jam, enzo 
eventueel soep; .i 75 g vle0s of een portie 
vis of 2 oiéren~·-·jus nan.r behoefte; 
4 à 5 eetlepels groente (desgewenst als 
rauwkost); aardappelen naar behoefte; 

.. ,bord yoghurt, v:ia 9 Gnz . 

-o-o-o-o-o-o.-o-;..o-o-o-o-o-

~I' _was 1ecm koe to Ri'lland-Bnth die 
negen kleine kalfjes 'had. 
HGt negende was e'venwel 
totaal afwijkend van moclol. 
Die ~oe had blijkbaar nummer 9 
door ruilverkalvering verkregen. 

Eon slagorslGerlinge in Wenen 
liop zó hard, dat zrEL zoncl er trainen 
on• lopend dp -haar ~~agso schoenen 
d~ allGrsnelste kampioenen 
er zonder moeite uit koD bènen. 

~en kogelstootstertje in Rome 
stootte zo sterk, naar is vernomen 
dat bij haar allere0rste stoot 
Qe kogel 't stadion uitfloot 
en nooit mo8r is teruggekomen. 
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VAN DE VOORZITSTER 

Als atletiek minnaars keken we tijdens de 
Europese A tletiekka!: y::~oens cha.ppen uit naar de 
uitzendingen over deze strijd, doch deze 
vielen ons bitter tegen. 
Het commentaar vooral Ben de Fraaf was zeer 
slecht en wij als suppoI t-:1; ~-:.·s van onze 
Annemieke, die aan de strijd om de hoo:fdspring
titel deelnam, kwamen helemaal slecht aan 
onze trekken. De camera liot ons wel veel van 
het mooie Rome zien tijdens do marathonrace, 
maar weinig van de hoogspringstrijd. 
Annemieke de benjamin van de Nederlandse 
afvaardiging voldeed aan de verwachtingen 
door met 1.83 m (1 cm. onder haar record) een 
gedeelde 7e plaats op te eiscm mot Olympis ch 
kampioene Ulrike Meyfarth - Maria lfilracnova 
Marie Christine Debourse on Karin Wagner, 
allemaal springsters die in het verleden 
hoger sprongen dan onze Atmodin. 
Dinsdags (27 Augustus) v66r he t vertrek naar 
Rome 9 kon men eerst nog in de Volkskrant lezen 
(de voreni t_si ri.:;cn en ouders on-t -v-ingen brieven 
per later e post) onder gr ote kop 9 compleet 
met foto dat "hoogspringstor Annemioke Bouma 
was gestraft, vrngens he t rüosen van avondlijk 
appel". In de kop luidde he t gedeelte van het 
artikel: 
Acht atle tes van de Nederlands o j eugdploeg 
worde n na a floop van de ;:!;urope s e kampioe n
schappen in Rome voor de pe r iode van èen ha l f? 
j aar uitgesloten van de centrale KNAU-trainin
gen. Na de onlangs in Ba se l gehouden junioren
interland t egen Zwitserland vGrscheen he t a cht
t al anderhalf uur t e laat op he t avondlijke 
appbl. ~ot do groep juniore s, di e in de 
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Zwitserse stad een aanmaning van KNAU-bestuurd<,=>r ]e Beer · en begelèid·ond 
arts Van Bakel negeerden 9 behoort Annemieke Bouma. Óm de voorbèreiding 
van deze hoogspringster op de Juropese titelstrijd niet te dwarsbomen 
heeft de technische commissie voor do junioren (NTC-J) besloten de straf 
pas na ;1Rome 11 te laten ingaan. Het merendeel van de groep luidde hiermee 
zijn laatste junioren-jaar uit. 
Aangezien hierover verder niets meer is gepi1:liceerd en in dit artikel 
alleen nog Mirjam van Laar bij name 'Nerd genoemd van de achttal atleten 
die zich hieraan hadden schuldig gemaakt 9 willen wij vanaf deze plaats 
toch onze visie geven 9 om verkeerde indrukken dio zijn ontstaan weg te 
nemen. 
Natuurlijk zijn de betreffende atleten fout geweest en alle verenigingen 
hebben dan ook namens hun pupillen hun excuses aangeboden 9 en verzocht de 
straf om te zetten in een berisping 9 omdat ook de leiding heeft gefaald. 
Men laat leden van een jeugdploeg niot zonder leiding s'avonds laat nog 
weggaan. Of men verbiedt hot of men gaat moe. Aan het verzoek de straf om 
te zetten is geen gevolg gegeven, Vooral voor Annemieke zijn de gevolgen 
het grootst. Zij trainde o.l.v. bondscoach Jan van H~ek en zal nu tot 
Maart van oen speciale hoogspringtraining verstoken zijn, Van de andere 
atleten zijn er die de bondscoach als clubtraïnG'r hebben of 'als senior 
toch niet mGer in aanmerking zouden zijn gekom:m voor een ce_ntrale training. 
Ook vinden wij het ;pedagogisch onjuist om vlak vóór zo'n.belang±ijk 
evenement als ·d:e ~uropese-·atJ:etiekkampioenschappen zo een st.i>äf-·uit te 
sprekon 9 torwijl deze pas na Rome zou ingaan. 
Nee, wij zijn geheel niet content met de aanpak van d0ze zaak en hèt 
laatste woord. is er dan ook nog ni e t over gezegd. . ··. . . .• :. 
Helaas ho:;ft onze . A/B ploeg op hët nipport je het Nederiänd.se ClU.bkampioen
schap gemist door een rammelende estafetteploeg. Jammor meiskes 9 volgend 
jaar beter. In ieder geval onze felicitaties voor julliG tweedë piaats. 
Het .kwartèt 1'Iarlies- Irene-Annette en Yvonne behaalde een derd~ _ plaats 
4 x 100 m B. op de Nederlandse ·.i;stafettekampioenschappe·ri. ···· . ._. 
Proficiat !!!!!! !Ï 
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ITTT SECR8JTAJUAA'J' _MELDT: __ _:: 

Bestuurssamenstellingï 

•:T' '~ Voorzi ts:terg 

Vice-Voorzitterg 

Secretaresseg 

Penningmeesteresseg 

Wodstr.Secretaresseg 

Commissaresseg 

èç:immissaris: 

,·' 

Trainingen: 

Dinsdagavond 

M.A.Ineko-de Vos 9Kasteellaan 61,0udorp. 
Post Alkmaar (tel.072-25199) 
S.do Koning 9 ·W.Boothstraat.28,H~arlom. 
tol. 331962. 
I.Wallek0rs 9 Kampervest 29 9Haarlom. 
tel. 312426. (Na 5 uur bereikbaar). 
A.Kruyver,Burgwal 66?Haarlem. 
tol. 322461. (Na 5 uur bereikbaar). 
G.J.Y. Voorst 9 Slaue:tllofstra'at 5'' 9 Haarlem. 
tel.371119° ··-· · 
Movr .L.v.d.Linden-Haak 9 Zaanenlaan 58 9 Haarlem. 
Tel.263961. . 
Bal tien v.d.Ree,Orionweg J 23 9 Haarlom. 
Tel. 25031 4. 
Annemieke Bouma 9 Viersterrenstr.10? Haarlem. 
tc::l. 335443 • 
H. C-a ts 9 Bilderdi jks traa t 4 9 Haa_r lem. 
tel.317839. 

In de gymnastiekzaal van het Mendelcollego aan de Pim Mulierlaan 
(t.o.Pim Mu.lier Sportpark) 
Dames/Meisjes - Nieuwelingon 
Dames/Meisjes - Wedstrijdploeg 

Woonsdagavond 

19 - 20.15 
20.15 21.45 

In de gymnastiekzaal Antoniusschool~, Zijl vest. _ 
Pupillen en D me is jes · 18 :.:. -49 · uur 
C. Meisjes 19 - 20 " 

Donderdagavond 

uur 

Krachttraining in hJ t conditie-centrum van Gerard Kamp 9 

Wïlhelminastraat 24, van 18 - 19 uur. 
Voor de volgende lodern 

Annemieke Bouma? Joan en Pia Koysor, Dorien Ansems, Paula Breuer, 
Baltien v.d.Ree, Marianne on Yvonne v.d.Linden, Marian Brunsting1 

Irene Kruyvor 9 -:!illon Hand.graaf 9 Marian Ca_ts 9 ]\[Jarlios Kastelein 9 

Geesjo -Bartman • 
. Zondagmorgen , __ 

CIOS-training allo ploegen uitgezonderd de pupillen 
9.45 uur aanw~zig ZlJn Beatri~school, Houtmanpad,Ovorveen. 
Waar vap.daan WB gezamonli jk vertrekken naar het CIOS. · 

:Nieuwe Ledem . _ - _ 

Marleen Bijmah 
Lydia Zonnevold 
Marlies Zonnoveld 
$ianca Nevie 
Astrid 10illomse 
Annelies Thiocke 

12 Fobr.1958 
9 Mei 1960 
6 Mrt . 1957 ' 
8 Aug . 1962 

11 Apr. 1964 
2 Mrt. 1950 
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VAI>T DE PEIDjINGNC~S'BR8SSE 

Contributieg 

Pup~llen · gebo_:rep na, 1-1-64 
ins.chri_jfgel_d 

Junioren D.C.B.A. t/m 11 . j.aar • 

Senioren vanaf 18 jaar 
- in,schri j.fg_eld 

inschrijfgeld 

f. 13,50 p.kwartaal 
6,50 

20,25 11 · 

11 ,-
27 9- 11 

16, 50 

ff 

ll 

Wilt U aan het begin ~an het -kwartaal b~talen? 
Overschrijving öp postrekepingg . 207689 

t.n~v~periri.ingrneèst3;resse Atrnodes, Burgwal 66, Haarlem. 

Clubkledingg 

Atmodes Wedstrijdshirtg Maat 10/12 
if ó/1 
~ t 2/3 
il 4/5 

.. grote maten 
alle maten 

Atmód.es broekje (oud model) 
" helanca · 

Atmodes Showshirt S/M/L 

-o-o-o-o-o-o-o-

- ---~!"..~d u_ ~ot de jongol:y:i:9 : ~iQ_~ect~n alles~ 

Gelukkige mensen he.bben geen grote verhalen. · 

De Nieuvyolingcm.,;,.,Ploèg 

Een vergeten PLOEG??????? 
Och, kom nou ••••.• ~·· 

-0-0-0-0-0-0-

De naam trtisschien wat moeilijk over 
je lippen te krijgen??????? 
Tjg.. 9 daar heb ik ook, wel eens over 
g8Çiàcht D . . 

Z~~ mensen 9 als dat zo is, moeten 
we deze ploeg oens anders benamen. 

f. 10,50 
11'50 
11950 

' -~ .. ' 11 9 50 
59-

11 ,-
14, 95 

• ~· . • • 1 

. " " ~-

Bovendien wordon onze namen ook 
zelden in het clubblad verII1eld. \/\/ i ç:_ \".À l'-1 o ~rz. 1;: 
Natuurlij1$'. komon wij ni ·Jt met top
prestaties, maar dat is voor ons ook niet 
zo belangrijk •••••• 
Onze oigen persoonlijke prestaties 
zijn ook veel waard, hoor!!! 
Zullen we volgend jaar eens wat meer 
afspreken om naar wedstrijden te gaan?? 
Br zijn wel een paar auto's beschik- j; 

baar in de pldeg 9 dus aan de reis-
kosten zal hot niet liggen. ! 
Af en toe zullen we dan de komende ·~-

wedstrijden publiceren in het club
blad. 
Maar dat is voor volgend jaar, 

N i!:u w~ l 1 r-tEJ~"' 
~ .... -...--..---................. .,.__,P"., .... J..o-1 .• 

AAN t.t. f'I /:>\M D\;"R E. 

HEL?E.\'t? 

. TE -~z. -n·0 
Al.'1-s, l"\''=rSj v~R 
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voorlopig gaan we er weer hard tegenaan op CIOS en in de zaal. 
Jullie komen toch we~r allemaal en r egelmatig???????? 
Of eens iets anders organiseren 9 dan alleen trainen??????? 

GE"8F NOG _J~NS EEN IDEE! I ! ! ! 

Ook de Aktie-WBRKGRC::JP organiseert voor julie •••• Profiteer daarvan. 

Ans. 
-o-o-0-0-0-o-o-

25 Augustus Vrije Competitie-wedstrijd Haarlem. 

K.A.V.Holland organise~Tde een vrije competitie-wedstrijd en vroeg ons als 
sparringpartner. Voor onze punten behoefden wij niet deel te nemen 9 doch 
als wedstrijdgelegenheid op eigen baan grepen wij deze kans. 
Wij eindigden als 2e met 14.701 pnt. achter de Spartaan met 14. 983 en v6ór 
DEM me t 1<·;. 548 pnt. 
Mieke van Wissen deed het reet 14.4 sec. op de horden rustig aan maar lag toch 
nog 0 9 7 sec. voor op Mieke van Doorn. Ook nam zij hot verspringen voor haar 
rekening met 5.50 M. 
Joan Keyser draaide niet zo lekker op do horden en werd 5e met 16.4 sec. 9 

op de 400 M. werd zij 2e in 62.2 sec. 
Baltien v.d.Roe maakte 63 9 7 op de 400 Men met 1 9 50 M. hoog werd zij 5e. 
Annemarieke Hulsman 6e op de 800 M. in 2.37.1 terwijl 
Truus Capellen met 2 . 25.5 de 3o plaats opeiste. 
Bij he t speerwerpen werd Marion Brunsting goede 5o met 31.08 M. terwijl 
Carla Metten ma t 30.25 M. 6e werd. 
Annel:liek.a ]ouma kwam weer over de 11 M. n.1. 11. 02 M. ( 3) mot de kogel 9 

t erwijl zij met de ronde schijf tot 33.82 Ni.(6) kwam. Tu'.farianne v.d.Linden 
bereikte op dezelfde nummers 9.30 M. (7) en 33.33 M. (7 • 
Marina Muller werd 3e op het hoogspringen met een goede 1.60 M. Volgend 
jaar 1.70 M. 9 Marina. Pia Keyser kwam uit op.de korte sprintnummors en op 
de 100 M. werd ze ruim eerste in 13 sec. en op de 200 M. tot 28.1 sec. (2) 
Daarin zie je het gebrek aan conditie want met jou snelheid moet je onder de 
26 sec. kt:nIJen komen 9 Pia. 
Onze twe~fie 100 M. loopster was Jeannet- Gortemaker liep ver onder haar 
kunnen want 14.3 (6) is beneden jouw stand, Jeannet, maar het verspringen 
ging go ed : 5.19 M. (3/a). 
Onze ostafetto-ploog bestaande uit: Arda-Joan-Pia-Mieke werd 1e in 49 9 7 sec. 

~; 0~'~ 1~ t ) --; ; 'l : r ...J -~ 

Ria Ineke. 

i J . ~ /-c),ffl r' ,\ ' .. -
/ .; " f'-y-_./" :. .~· r \ ._;,; \;;,~/ ~-" - ~ )-' 

I jl/ ,.--~~".~;g;_;·-_,..\ (":~ \ -)// f ;,._ \ .1;:;"/j-' ,,.- , ~)\ \ 

,- /I;</ '""~~~~ . ; ',/ / ~ \, \ 
'ê"'.~l. //! ··-,,_ !~,..---------. /""'"P-,,_ ... --v / --- x: ,/ i \\ ',. 
k-,j I ~) ," , '\. ~ / \ W,""' 
J-i/'- /'$~ '5 . ""---\ ~..J l- . ·.,\. ,, "1 

~ " ........... --;;_,:.1.-.-> v . .....: 
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Ondanks de tc,:;·.;n ' :·.1.gJ:'_ va,1 he; -~ ~_j_ ;:: t r:.:oe :T'_cg2n d8en aan wedstrijden 
in Amst :::; r d a n 9 t31 -J0 "1 vrij i10g cc: n r-J•.~J' i ;j'-: soizoen achter de rugo 
Twee zelf f:GC::'.2,"-1.J.!.. '..'00.Tèe \'r'." d ;::, ·c:_· ::_ --i "~~: - ) me'~ huJ..:r van Truus e n enkele 
oudors 9 \, ~. L .>:; 1 ".::;:;>n~ ' '.'• '.:s ·::~; o p· :1:-.dc: v:i.nden jullie de ui tslagon 
waarVB,n -·,·c Jr1 ~3 ~1 1 . . ~. =._ . 1~j 3y:_ ·_)_0-·_ ~-- ·:,- _ . :· 1 0 11) dat de pro staties aardig 
vooruit --; :' ~! '- f}-C J'r,c:::-i :; _e lf., d ~_ - _ o ", :;:-,_, :soo:11:Lijks rokords ontbraken niet. 
De jongGL;cc u d ·n c :_., J-· eh~J,n '. _•:> - _ i_.2 c o~~-=:n:'.l c;cweerd 9 tegen· d.egene die 
wat mee :r c :._ -,- r-~ 1€:, b = ,_.-;· ::'- _. 
De mee r>:; '-: r . ;j .;_J ::.o .:_j_jr Gv1-:j-:;"~ "" 0,-.:· -' 9,2 T '..1-e :;)-klasse en mogen nu eek 
in do chür. 01·i :.::_c21n :;::.~'. o '.; ~ ;,:1der•:· cJ ' >l-r:-::":.- -bJ::i_ ;:'.7en 9 t:·ainen ook bij de 

De D-mG:i_; ;:~:: '.:'._, '-'::;ht_::_- ~_0_ :_,~y-._ :_·:_-_-_~_\/~c: _-. r_ mz-~_:.- ~_-._;,_': ___ · ~-"; ):1 v,:;:::·2,tnd !"let h a t geringe .. aantal 9 
waar 83rt S.. [ ó.T , .- - <- - ~ - ---: "vco r -~ l; - o]c n Aan weclstri jden kunnen 
jullie vo' 2::·r ~'- jaa:r '.'-:::::. ;~ 0 1so c;y: "---: > ; " 11 9 _ i _;: h:l O:" è.at jullie in jo niouwe 
omgeving veel _çlezie1 ~:e c'~ 811 (_: ,:; 1::_,, · : -_~e:i. n;i. 11gcn ze l den overgeslagen 
hooven to ·.vordeno 

Op · twGG hondjes 

_.---· _.-
.-.:-_.--· .,. . 

---<~>---
/~--
.. --

PupillG ~~. r. . 

Gonny C:, .: L~- J.yt er 

Suzann e Y . }'_,i e r 
~fioni q_ue Y-ol'kcr k 
Anita V2rr1 n1 ·~ 

Yvonne C:::·c--:: ~-' 

.. ·.· .. 

::...--

~- -------

J:?._1_., 

6 ,9 
S.9 
7.3 
7-3 
7o4 
7° 7 

b o·-·-
7 , 7 
9°-
8 . _) 

5155 
~, 96 

'. - .)<;' 
"i" 42 
_1 ,3 ·: 
.:.- 22 

~~" l b 
3 0 J 1 
_' .. l:~.O 

': 0 1 5 . ) (' 

2 0 '{ Î 2 
2o62 3 
2. 64 4 
2o56 5 
2.50 6 



Vervolg Pupillen 

Wedstrijd 22 Augustus 

Pupillen A 

Marit 
Anike 
Martine 
Miranda 
Suzannè 

Pupillen B. 

.Annemarie 
Gaby 
Gerry 
Gonny 
Anita 
Yvonne 

-7-

40 M. Ver Hoog 

7°3 3. 46 1.10 
7.8 3. 26 1.--
8.25 3. 40 0.95 
7.3 3.34 Oo95 
8. 25 2.66 0.85 

7.9 3c-13 1 l,--

8 .- 3.07 0 ,85 
8 . 2 2 .82 0.8 5 
8 0 1 2.96 Oo80 
8"9 2.63 0.80 

1 0 . - 2. 11 -.-
- o-o--0-· o-o-o- o-

DE STRANDW_ll}JD •.~LING ,_ ... ," ." .... ..-.. -

Kogel 400 M. 

5.56 1.30.-
5.95 1 • 39 . 5 
4.83 1. 39 . 5 
4. 14 L32.-
2. 50 1. 51 .8 

3.68 1.36.-
.3 °35 h38. 7 
3. 11 1. 40 ,9 
3.38 1 0 43. 5 
2.90 2. - -.-
2. 36 2.08 . 2 

Wij ( Ans 9 Irene , Yvonne 9 N!arianne 9 Ma:ria:':"lno 2 9 ll::i,rion9 .b ,r jon9 Mar ja ~ Marina 9 Truus 9 

Thea 9 Patri cia 9 Corry 9 Annemarieke~ en Ard~ ) vertrokken op onze s t a l en r ossen om 
ong. kwart voor zeven vana f ho t begin van de zocweg naar ho t Bloemondaa lse 
strand. Do f i e tsto cht op zich was al e en hele inspa~ning . Op h3t l aat s t e 
e indje gi ng Marina dan ook maar op do pedalen staan. 
Rap onze ros jes in de r ekjes en; 1r octsh:' :1aa r he t s tra ncl:; maar •• • •• ••••. • he t 
wachten was op Marle en (ui t Zandvoort) on 0 11 cle gToenePeugeot 204 van de 
gezusters Keyser. ·· 
Kort e rop kwam Marleen aanfie tsen " Joan en Pi a waa:r bleve n julli e???? 
1 Sept ember is niet 1 April ! l 
We besloten r i chting Zandvoor t t e gn,2.no Hot was een grappi g ge zicht a l die 
k l euri ge Adi~as J a cY-e t s" 
De kwallen. aan de vloadlijn waren nie t veilig voo;r Corry haar gr oe ne l aar zen. 
Er was een wilde zoo en de wi nd doe j do z~ndkorrels om onze oren waaien. 
De atle ti s che nr3iginge n van Ma r ion 9 ~11arianne 2 e n I/Iar ja bvame n naar boven bi j 
he t zie n van een 9 naar zi j da chten 9 haa l bar;;::; waterstrook. De per ste t wee 
kwamen e r ;ii e t zonde r droge voe t en af. Bij Mar j a s chee1df3, _he t maar een haar
t jo . Bij 1-J.G t bog:~n van Za:r.dvoor t keorden wij ons om en vî nge n de t erugtocht 
aan. Nu vlogen de A tmodinnen over h,J t strand 9 wi nd mee vl i egt to ch we l 
gemakkeli j~rnr . J'Te t voor de r egenbui waren we in he t zome rhu._i s j e van de 
f arni l io Tr omp o J\Io t z 1 n ze stioè1en vie l b_,3-t; nü; t moe om voor j_oder oen plaat s 
t e vinden , maa r na wa t gevie ze l efoes luk t e het toch . Aan de gezichten te zien9 

viel de koff i e goed 9 evenal s de spr i t sen (voor i ede r tweo ). De ':nie t koffi e
dri nke r s ( wi j) kregen eon e l a s s inas • 
.Ge l a chen word Gr wol. Truus ve r telde ons de vol gende mop g 
Do boor kan nie t optellen. 
Do boe r k an ni :::; t af· r ekken. 
Hij kan al l een v 3rmeni gvuldigen" ( oven diep doordenken ). Do opbr engst 
van de oude kran t.J n we r d t on doe l ges t "~ ld om 0n~"e v 3r s naperi ngen t e be
ko s t i gen t e bekos tigen. ( denk om do oucLe k ranten 9 i odorc'.) donde r dag kan .· 
j e za i nl everen). Nadat mevr ouw Tr omp ons verzek erde dat he t buiten droog 
wa s 9 vertr okken we weer . 



Vervolg Strandwandeling 

Corry (miss chi en dronken van de koffie) maakte al gauw een bu:Cteling 
in het zand. Op de terugweg viel de groep uit elkaar. 
Op de donkere 9 geasfalteerde 9 natgeregende 9 steile ~ door bomen omgeven 
afdaling van het Brouwers Kolkje 9 hadden wij onze rmnmen hard nodig 9 

anders waren er onherroepelijk enkelen onderuit gegaan. 
Ondanks all e s was het een genoeglijke wandeling. 
Met de volg;mde wandeling willen wi j zeker weer meedoe n! ! ! ! ! ! ! 

Marianne. Vod.Linden. 
2-, ~ Ivlarianne v. Bakel 

Arda en Annemarieke. 

--0-0-0-0-0-0--

Joutsd-Interland 25 AÜgustus 

Bij opening van he t ni euwe 
sportpark Lycurgus hadden ze e en 
~E1 gd-Interland Nederland tege~ 
Rheinland/Westfalen geÓrganiseerd . 
Ik had ook een uitnodiging ontvan
gen van de K. N.A.U. 
's Morgens om 11 uur moesten we 
verzamelen op het station Kro mmenie. 
Na een gezellige koffie:ti jd gingen 
we .haar . het nieuwe v2 ld van 

---
-- --- - . -

//{ 
r 
" 

Lycurgus" Het was een_ n:ooie dag _om ___ __..-.- -.- -.- ~~:-~~. ' ''··. 
te sport en. Een lJ.eerli Jk zonnet Je __ .-~-;-.--:-_-.:-- ~~ - . __ '\..__ "'-. 
maar i 2ts te veel wind. - '---- - ~~ ~---- - --=- ~~~'--.:>, (>. 
Het is eei: ~~achtige. baan geworde n . . _ . --;.-o· ;::\ °", l· 
Na de officiele opening begon de / .< '/ . - ., ....,_,_ 
wedstrijd. /:- ~-z, ): 
Voor mij was het niet zo succesvol ::.~.- :- ·-~ /~ " ' .- "~-. 

-· . ,/ 

doordat ik i 3ts te laat startte . ,;;:~:>----./ 
De me is jes eindigde n() t achter _:·;~.,. • 
West-Duitsland met 2 punten 
verschil, maa r bij de ~cngens was 
het verschil veel gr oter (ong.20 p . ) 
De wedstrijd werd besloten met een 
etentje 9 waarna iedereen naar d e 
trein werd gebracht. 

Yvonne. 

-o-o-o- 0 - o-

De glimlach is he t woord 
wereldtaal, da t door een 
word t versta an. 

-0-0-0-0-0-

·'~f.,,. :~ 
/~ · 
.·/·, 

.· ,/....,.?-
;···· /, -

__ ,d' 

_,,.-· 
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-0-0-0-0- 0-c-o-
! . :.. .' " .; 

Van onze masseur de HroGecks mochten wij ook een bijdrage ontvangGn. 
Wij hepen dat we . , a tekening · aan zijn verzoek hebben voldaan. (red). 

Kritiek of a~ cndü"verdenking? .. 

:Wat heet kritie];c. ,A.an hot einde van . e_en jaar is . het gebruikelijk dat je 
· ter"µgblikt Q Voo:f ' mij is het .. nu een .Jaar geleden dat ik via mijn dochters 
. ma t A~rpoc:].EÏs in aanr'aking kwam. Nu is cle narighe.id dat ik h:icpr ,in Zweden 
' ti jc1 erpnqeg ' heb oi;n over hat. a:fgelopen jaar na te denken~ ·. . . 
]~~soniqn is .men elders in dit blad tevreden, ik moet zeggen dat he t mij 
; ' ) . ; ' ··-··' , , ;, , . . ,;. . . . . ' 

,. tei?'~n gova;t.len is. . . . , .1 .. '--, In welk opzicht? In haast alle op:;üchten. 
\ ~ .. ./ · . Behoudens een _enkele uitzondering is nie-

);;;~~:.::J ·. mancln.l. wezenlijk vo oruit gegaan. 
);< / ;,:.;l".:'j Het · gemakkeli jk~te. i .s cle •. trainer en h e t 
;/!/::/.FJ\ Bestuur de schuld te . geveyt ;d~nJzi jn w~ . 
~ /\<"<". \ , van alles af en ben ik klaqr <mGt .schri Jven. 

/~ · :·ff;. · :,\ \ \ . . · Was ~et ma~r zo gomakke~~-jk.· 'Däh konden 

:;;-~. \:ii'7 ' ·~~/~ Jl_/ . / I ) 0( ~:t:~1!e b~~~~:r s~~~~tb~~-r~Gi·s bli .]ven. 
~~.::.....i:.'.·.;t-~.;;:.~-,;'. , -- - i _" Dus ~j, j. ons zolfo D13:n g el oof ik da,t de 
j ':·~""""--:- mentaliteit ni o t de -·· juistè was ·~ ·ne Bchte 
\ il ;: j :J . \ ·hárcie v~chters of liever vech~~t ers} m8t 

1 ! ~I j! /,\ .;l_I ·. H ~=~l:~:l;~i~:s!n~:!~tzÎ~:o;~e:~h~~~~l ~~ 
I _.· ·.·.ij jl_.· 1 . ~ ~) J . \ A tle ~iek is een fi jno sport omcla:t e r veel 
\ ,1 i ,ij \ f • zelf-dicipline voor nodig is. Het is een 

;1 t !r 1 1 J uitstekende v c orbereiding o p hot "Leven". 
i• 1 i ,, l i ~1 

\ :\ ,_;. ~'\ 
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In hGt normale dagelijkse leven _wordt van :i,~emanc1 _ook dj,~iq:i, jls z~)::f<licipline 
verwacht. HGt gros van .jullie is hlerin auiaéiijk- te k:or-r- ·gescliötën". Dit is 

_ vragen cm moeilijkheden. _ 
Vraagt _b.v. een train2r jö iets ( v:oor je4elf on niet v~or 1Ï:en1}c _te doen en 
je bent er te beroerd voor. Dan is de trainer te zacht. Zegt l:ü,j: 
"Dat · en dat wordt gedaan"i dan ;is het ee-n aI'rogante dictator~ _len vol.gep er 
protesteno Zoek het .maar uit al_s -; ·t·ra·in3_r. _, ,_ 
Ik vraag mij af wat er gaat eebouren in de tijd dat al_l~s i:;och q;J,_ togen zit, 
hot wee:r 9 do afstand 9 geen wedstri ,jden als stimulans 9 _ ·-~o.int nu: de:;w,g,re 
mentaliteit ,boeven en was afgelopen- jaar zo maar een jaar ~at toov&llig alles 
tegenzat? Ik hoop hGt. , _ 
Aan de andere kant bestuur 9 organisatie 9 trainers 9 _zijn ook _ ni_at _.alti1jd 
brandschoon•_ geweest. 
B.v.vlak voor .. een wedstrijd ho:re,n dat j0 h0el i0_ts anders moe-t do.en r.~n waar 
je op gerekend had enz.. , 
Volg.:ms mij is dit echter een duidelijk gerichte kritiek die doorgesproken 
dient _ te . wo:rdon ~ (.m die niet -hio-r in dit blad thuis hoort. 

- ~ Nu; ,is er misschic:m è-_en goochGmerd die denkt: " Waar bemoeid hij zich eigenlijk 
mee"-? -
Het antw,oorrd technisch gezien is simp631: "Met dingen die mij helemaal niets 

-. : _ açi.ngaann-s Emo.tioneel gcrn;i-en_ ligt hGt~ra,nders. c 
In dez_e tijd :::v;_an .vees:piJ_ling is het n.l. zonde dat e.r dan ook nog talent 
verspild wo:rd t en hot BARST, van talent bij A tmodes. , 
Daarom deze avond overP.enking. 

Huub Geeks. 
-0-0-0 -0-0-

Voor dit artikel onze hartelijke dank.(r~d). 

-0-0-0-0-0-

Haarlem 15 Sept.Finale A/B Jeugdclubkampioenschap van Nederland 
om de Gerri tson-van Kempen b_ek.Br~ -- - _ 

Aan. àns was verzocht als kampioen 1973 bovengenoemde finale te orgàniseren. 
De wwergoden waren ons gunstig en mode door een fijn stel juryl0den liep 
alles voortreffelijk. Ook voor onze ploeg ging het fijn 9 als dorde gepfaatst 
in do voorronde 9 stonden we de gehele wedstrijd oerste 9 maar 9-@;:laas lï'eten 
wij op de 4 x 100 m. een grote stook vallen, welke ons hot ij:~m~j.9ol}t3Chap 
kostte. Heel triest was het 9 maar meiskes ' kcp op 9 volgend jaar beter. 
Wel moÓthot me van het hart 9 dat ik het ' heel erg vond 9 dat jullie tijdens 
de pri 'jsui treiking~ scb.i tterde door afwezigheid. Ik weet dat jullie het niet 
beWu.st dei;l~·n; maar het gaf de indruk van onsporti vi tei t 9 van "niet togen 
h0t VGrlies _kunnen". 
Ui tel~gc~~ --
100 m.horden 

100 m.meisjes B. 

100 m.meisjesA. 

4. Y.v.d.Linden 
5. A.Ottolini 
3. A.Ottolini 
4. M.Kastelein 
4. P.Keyser 
5/7 A.v.d.Steen 

800- ~îneisjes A. 4. Tr. Capell0n 
_ r·\~\ 6, Patricia de 

80Ü. m:meio j;~iq,_.à i'. ~:B~!wi~~ge 
l} ,( 1 Á/':[J Lvtç i,lfa~~ 

16.1 
16. 2 
12 .9 
13.-
12. 7 
13.2 

2.24.3 
Cleir2.28.l 

2.30~3 
2.34.7 

sec. 
il 

" ,, 
il 

636 pnt. 
626 Il 

691 il 

! ! ! ! ! 
t '! ! ! ! 

673 n heel goed. 
728 
637 
737 
693 
669 Fijn Marja en 
622 ;Lia ! ! ! ! ! 



.. -,·. 

. ' " 

speerwerpen A/B 

Verspringen A/J3_ 

:D±scuswerpen 

Hoogspringen 
; · 

Kogelstoten· A/B 

. ..;..11--

1. A.Bouma .35.88 m. 
11. P.De Cleir .· 23 .84 11 

;". 5 •. ·J;, Goi-te·mé3,k:~~~r · - " ." 5. ·22 
7. M.Kastelein 5.-

· 1. 1V1.y.Q..Linden 34.68 
· .6~· . n~Ansem::i · · . 28 .18 

1 • . A. Boump, 1 • 8 0 
10. Y v.d.Lirrclen 1.45 

2. D.Ansems 9.61 
6. M.v.d.Linden 9.37 

Il 

Il 

Il 

Il 

il 

il 

!.! ·, ;_. 

Il 

51 .2 s • 

700 pnt . 
481 ;i 

729 Il ! ! ! ! ! 
677 11 ' ! ! ! ! ! 
;63 T ·· ;, Goed hoor l 
.506 il 

1 è 031 
670 · J f 

562 1.1 
5·46 - , , _J~ 

4 x 100m. 
·le ploeg 
qe ploeg : 

Arda-Anneite-I::çene;_Pia . 
.Marlies-Yvonne-Patricia-Annemieke '. . . . 51 .8 ," '! ! ! ! ! 

Eindui tslagg_ 

_·,". 

. -~ ' 

' 1,. 

.1. -~agi tta 
2 .• Atmodes ' . . . 

3. ADA 
4. Parthenon 
5. Olympia '48 
6. PSV 

14. 700 
' .14 . 67:0 

-u.815 
13. 249 
J3 .164 
12.590 

De politie i:iänSoest 1 die ;gistera vond 
·.plO::tseling geconfronteerd wercl mot _Gcm 
aantal uit do bossefr afkomstige · schoten 9 

is bij ;het ond2rzcek naar de herkomst 
daarvan tot o6n nog~l v e rrassende e n 

Ria Ineke-d.e ·Vos. 

, • i 

onvorwac~ito ëonclusie g~kcm~:t;!· Gezien ~\ . ·. 
' het feit dat het . jacht~èi2oeri nog ' niot '"J.-:-:...._ 
is geopend 9 vond nien· hot räadzaam .cle ~.·_. "#.:·;_;;}_.~. :~_.;:_;t:1 ·~r,~[''~\i 

· sohutt\~r op te · sporen. · De sche ten· . · · :\li 1 ... , ~;· .... . · . • 

viole:ri ~:met dG" règel"ma.-at_ Vai;c.lê ":Klcik .en ~~< \ __ i>~~".;~ l ,_" '"1°'" ~/: ~ 
bij hë;t ) lokaliseren kwa,m mori .steeds - ,/ \.\_.<.~~, . " ,.~:~i'y/:1l .. 1• -~ . 
dichter bij het gemeent e lijk sportpark ' '::j" /" 1·')1 'fl!;:"" 
tot men - even voordat er een nieuw . 1·1J_ ./ /\i 1 . ,, __ ,.,.N':::~. · · · · " ''"\14 ,,rw 
scha~ klonk - ie!nrrd hoorde roepom: /---."-4--1----'. /~:..j ", ;.:..--... :'1<, :r': ., 
"On uw ,plaa tse.n 11• K_ort daarna stond d~--- ": -~· · · I '~., ' ./ ï. , l:" , . " ) ' ., 1 - (--rr-, 1 Je r_,,.,,, 
poli tie op dei atletiekbaan van een ' ,', ~' . ''\_~ . ,,. ~ {·0-- )' '" 

• p1aa~seli jke sportv~renigi~g e n was e r }/ / : ~~-.,., " :-~ . ' ).~ 
getuige . van hoe opni~uw h e ·i, s~8:rt- . <'! /Y ,~ . i (/\ \ . ·:J\k..\ :; 

, s ,chot .voor oen a tletiekwedstri Jd werd.;1.\1:.i / .1.,,, !f ·, ". iJ·I , , , . 1 : • ·~-'::: . \ !/'{/;;' l-1, . } 

• x . • , •. • ;·I ·i, 1111,, •. / ~Jv t// 1"A' .. ;:; ·1:f,:J "fi.,J, ·i ·,::i 1rY-. '(' t,. Y? -.._ g. \:og:)V8nóoo oooo • , • '! • 1 • • " 
\, 1 i ' :· ' J ; ' , ~ l , I ~" ' / / ,/ ~ i - 1 - t ~ 
, , i, / I ' l\ i • :i , , ' Ij 'li , U; J IJ , J 1' 

Aldus vermeld in het Haarlems . Dagblad ~ ;.1·;;: l1 i; /'" . ' tJ1~irr "'1r 1 r. '(i ' 11 · 1~ ,:,' 1,:J 
• r 1 1 1; ; 1, 1! • , t' ·: '. ,,i ·{ "'v · 

- o-· c- o-c~.e.-
I' / ,~ :t; ; /f• , t, 'j 

' • ' / I ' ' ' / ,, (t . :" (" 

2;onder moeite geen vreugde . Wie bloe men / ) 
plant moo t v oo l wat~r. dragori . 

~o-o- o-ó- o-.' 
Als er een ge loof is~ dat be r gen kan 
v er zet t en, dan iB het · ge loof aan e i go n 
kracht. 

-O-C- C7C- C-;-

/ / i //11' f / ,(f' ;/ ' / 
11 { 1 ! 11 

(.. ,. (" 

( '2/ / ··· 
/ ' 
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Finale Hoofdklassè Dames 22 September 1974 
··ookmeor 9 Amsterdam. 

Op een koud~ winderig maar wel zonnig Ookmoer werden op 22 September j.1. 
de finale Hoofdklasse Dames georganiseer d . 
Gesteund door een k1ein groepje Atmodes-supporters probeerde n de Atmodes
damos een zo goed mogelijk resultaat te bereiken mot een geonzins op top
storkte bozette , ploeg. Gezien de mogelijkheden van onze ploeg (Denk aan de 
avondcompetitie-wedstrijd in H~arlem) is de 5e plaats zeer teleurste llend. 
Ui.~slageng 

100 m. horden l.Vlieke kwam als eerste aan de start-' en zette do horde concur
r enten metèen op afstan~met een goede 13.9 soc. (879 pnt.). 
Joan viel i 9ts tegen ma t 15.8 sec. (665 pnt.). 

100 m. 

200 rn. 

400 m. 

800 m. 

Kogel 

Speerwerpen 

Dis cus 

Hoogspringen 

&erspringen 

Arda startte in de zeer sterke 1e serie tegen o.a. 
\JVilma v. Gool en lidy Makkinje 9 ze kwam na 13. 4 s. ( 602 pnt) 
door do finish. r 
Pia kwam met 13.- (673 pnt) 
nie t he l emaal uit de verf. 

Op de 200 m. kwam Mieke tot een goede 2e plaats 
ach ter Wilma v-.Gool met -25 .- sec. ( 8 46 pnt) 
Pia kwam op deze voor haar .rsuperlange" afs t and 
tot 27 .4 s e c. (655 pnt) 
Baltien kwam tot haar beste jaarprestatie me t 
1.02.6 BGC. ( 699 pnt) 
Ronny liep haar 1 e 400 m" weclstri jd in L î 1. 2 s . ( 48 4 pnt) 
Patricia bleek niot in staat. een 800 m. te Iopen. 
Voor haar liep Annemarieke jn 2.35.i soc. (612 pnt) 
In de t weè de serie kwam een ni-Jt helemaal fitte 
Truus, aan de start. Zij finishte in: 2·. 28 . 5 
Annemieke stootte naar 1 î ·~:-:-rn.:. precies terwijl 
Marianne met 9. 59 m. i e ts te l eurstcüde 
Jos kwam 9 na lange tijd ni~t me~r voor do green/ 
Witters te zijn u i t gekomen 9 nu vwer uit op haar 
favor .iete nummer 34. 42 m. tcont aan dat ze hot 
nog ni et v3rleerd. is. 
1/Iarion nog steeds eoblesseiRrd wierp .de spoer 

· ·,'. naar 29 .96 m; 
Marianne eindelijk in de lift, kwam tot een 
me oi 35 . 56 m. Zio je nu wel. 
Jos deed nie t vooi haar onder mot 34.74 m. 
Annerriieke nam iots gas t arug na alle 1 .80 spron
gen~ maar zegevierde tot net 1.75 m. 
J oan kwam tot oon mooie 1.55 m. 
Joannet redde h3t net ni 2t om 5 m. te springon~ 
ze kwam tot 4 . 98 m. 
Baltion was in zak en as omdat het niet wilde . 
Met een allos of ni-2ts_ lRatste - sprong kwam ze tot 

( 689 pnt) 
(656 pnt) 
(561 pnt) 

(67 6 pnt) 

( 598 pnt) 

( 653 pnt) 
( 638 pnt) 

( 983 pnt) 
( 781 pnt) 

( 672 pnt) 

een voor haar teleurstellende 4 . 91 m. ( 655 pnt) 

4 x 100 m. Reserveploeg 
4 x 100 m. 1e ploeg 

55.4 soc. 
49 .1 se c. (1 621pnt) 

Totale uitslag ADA 
Sagitta 
Sparta 
AVR 
Atmodes 
DEM 

16.975 
16. 403 
15 . 861 
1 5 . 729 
Î 5. 298 
14.057 

pnt . 
;i 

Il 

Il 

Il 

" 
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Nederlandse Estafettekg,mpioenschappen 
Sparta, Den Haag 9 5 en 6 October 1974 

WecroveI?Zichtg Zaterdag •••• regen 9 erg veel wind en vreselijk kcud 9 

weinig publiek. 
Zondag •••••• wel veel wind 9 koud maar gelukkig droog 9 

aardig volle tribune. 

Zaterdag kwam de damesploeg 9 bestaande uitg Mieke 9 Joan 9 Pia, en Arda uit 
tegen do sterke ploeeon van o.a.- Zaanlahd 9 Sagi tta en ADA 9 in de 
4 x 100 m. estafette. 
Via een 3e plaats in hun serie m3t eon tijd van 50.4 sec. stoven ze door 
naar de finale. De wissels warenniot helemaal perfekt gew0est. 
Maar in de finale waren de wissels erg goed en we hoopten clan ook op 
oen betere tijd. 
Met oen 4e plaats 9 in dezelfdE? tijd _van 50.4 sec. bleven we jammer 
genoeg net naast het schavotje. 

Zondag voor de me isjes B ploegg .Annet 9 Yvonne 9 Irene en Marlies. 
Do aanwezige -ploegen deden niet veel voor elkaar onder en het word dan 
ook . _erg spannend. ~r waren 3 series met in_ totaal 17 ploegen. 
Iri cl' ~ 2e serie word onze ploeg 2e in dezelfde tijd als de nrs. 3 en 49 
(:· 1 ; · . · · . . ... .: ' . 

-~ rn.ct etlkol oen neuslengte voorsprong. Met een tijd _ van: _ 53 .1 . sec. 
-Tijden van clo andere 5 finalisteng 51 . 8 - 52.2 - 52·3 --52.7 - 53.-. 
Precies op het nippertje dus. 
Nog maar snel met het stokje oef0nen en noe evon goed, warm lopen en den 
de finalesiart. 
Van plan alles op alles to zetten Gn to laten zien wat zo waard waren. 
En zi~ he~ resu~taat: een prachtige 3e plaats in de tijd vafr 52.~ sec •• 
Uitbundige vrGugde in do ploeg. Dit was echt niet verwacht. 
Heel indrukwokkond stonden ze daar ?P het schavot en namen do medaille 

getrakteerd! ! ! ! ! ! ! -
in ontvangst. _ 
Daar hebben we op 
Maar de r :ogen was clan ook gelukkig de e dag boven gebleyen. z 

Een fijne afsluiting van hét baanseizoen 1974. 
Ans. 

· ·--~ -...... _ 

·."iffi'!lflfJ:~.ijf 
'(Jlfif!t .. ..... . 
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••••• Mar jà- Jj~tvvT"jrï;iTa--ë{ë--SÖng;-9 - :Yvonne van Bergen 9 Mar jon en Mia Ca ts 
al l erlei spandoE?ken hebben vervaardigd. · · .· 

•• :c ~ .deze spandoeken de hekken s:fd::rQ,_q_p van de sintelbaan • 
• • • • • de- _teksten "Niemand kan Vïiinhen 9 . 

van onze Atmodirihen. --

/\,1 zijn de çi,nderen nog, zo snel 
Atmodés achterhaalt ze wel 

Atmodinnen tracht te winnen. 

.' ' · 

ons toch " jammer_ genoeg niet hat juniorenkampioenschap heeft 
kunnen bezorgell9 maar 

••••• zulke idee8n toch erg gewaar-d0ord worden. 

-:o...:o-o~ o- o-- o-
.:.:::·-,, \/C)N 

Dp vri jda·g 9 - 15 November a. s organiseert de A. W.gróep A tmodes een grote 
kienavond in de Lingezaal 5 Lingestraa:f 1 9 Haarlc:im-Noord 9 aanvang 20.00 uur 9 

voor ALLE IBDEN 9 DONAT"i;URS 9 30 plus L:GD::l:N 9 0UD;"i;RS 9 VRI3ND~N en K.~NNISSEN 
- - e'n ANDER~ BELANGSTELLENDB::N. Iedere.cm is van harte w~lkom. 

Daar onze financiën niet erg groot zijn 9 doen wij een beroep op alle 
Atmodes-leàen een bijdrage te loveren voor deze kienavond' boekon 9 

grammofoonplaton 9 sioraden 9 lovonsmiddelen 9 kosmetica enz.enz. alles. 
Dinsdag-en Woensdagavond kunnen de pri jz .:.n ingeleverd . worclcm bij Bal tien, 
Annemieke, Yvonne 9 Marianne of Wilma. 

WIJ REKEN .:;N- OP JULLIE! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Na afloop is er gelegenheid tot dansen tot 24.-- uur. 

De oud-papieraktie wordt tijdens de wintertraining stopgozot 9 daar wij 
geen auto meer ter beschikking hebben voor he t vervoer. 

f ,, 
i~· i 

; ' 
'-/ /i;-

{! 

.· ·· 
! 

Inleveren copy voor het volgende clubblad uiterlijk 9 December. 
s.v.p. niet later i.v.m. de bezorging . 

\\ f.::; 
, J 

De P.m.T. heeft het al extra druk door de bezorging van de kerstkaarten. 
Wij willen gaarne dat jullie "de Start" nog voor de korst ontvangen. 

DUS 9 DEC'<JMB~R. 
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BED Al\JKT ! ! ! ! ~ 

Allemanl hartelijk bedankt voor de leuke k'à art die ik mocht ontvan.:sen 9 

met handtelrnningo n 9 tijdens mijn 2,fwezigl:)._~id i.v.m. m'n gebroken arm. 
Ik ben alwqqr een ]Y' <''r keer op de trainingen geweest 9 mao.r moet mijn 
arm no [t we .. l ontzien. Af en toe wissel bnden en wat bewec,in,; en en dan 
gaat het 1rnl w0era 

GEE S J E N.H. 

U I T S L A G E N. 

Nationale C.Jeugdsryelen 1974 , 25 augus tus 
l'Te,riette Spa2ns 80 m serie 10.9 sec. h a lve finnle 11.1 sec.ver: 4.35 m 
T''Iir,,,nd a de Uit 80m 
Elzc Nieuwkerk 80 m 
José v~n Giezen 600m 

serie 
sorio 

11 , 2 sec, 
lL 3 sec o 

1. 56 0 2 sec, 
Pnul 0 Breuor di scuswe rpc i1 

lrn gclstoton 
kogelstot::m 

23 .• 14 se,c. ooE goede 6e plaats 
9a61 m N.P.R. 

i!:llon Ifandgraa f 9.11 m en hoogspringe n 1.45 m. 
-.-o-.-.-~-.-.-.-~-. -.-o- a 

24 augu :.,tus Amsterdé'rn 9 B-C-D- juniorenwedstrijden. 
Joannettc van Dam 60 m. 10.2 sec. vcrsp:r:t_n ?;en 3a 4 3 m 
Comüc Handc;raa f 60; rrÎ. 9.3 hoo gsprin ~cm 1.15m 
Lyonda Noordeloos 60.m. 10. 4 kogelstoten 6.42 m 
Nicolinc de Hooij 60 m. 9.6 verspringen 3.~7 m 
Wilma OttoiJ:.a,ndor 60 m- 9, 7 versprinco n 3"·64 m 
Vinka Geeks 60 rn 10.0 vGrs_prirJ,,:,en 3. 4 2 m 
Lie s beth v <::m ]3;:iJcc l60 m. îO, 9 1 ~o gc l ctot é:n 6. 69m 
Jol and2 v ;:;:;:1 Jl;l,~r'is 600m. 1.59. 7 s. versprin:;en.: 3.89 m. 
Anne lie s Kubbinga 600m. 2.07.6 Sa hoogsnrinc on 1.15m 
Kirsten Gock ko~olstoton Gen cocdo 2o pl a2.t s mot 9.53 m Nieuw PGrs. Rocord. 
Petra Ni jssen voor do ecrsto maD"l n i et gok hoor met de ko g'el 5. 19 m. 
Carle, v;:i..n Rossum 80 m 12. 4 sec. vor ~ 3. 77 m 
Ifar i an Schout en 80 m 13.6 sec. ver ~ 3,25 m oo1c jij voor le rnaal 1 valt niet 
me e hè fü:i,ri a n V01 3,'8nde koer ga;:i,t het 1rTGO r beter! 
Hc llen . v rin_ Vugt 600 rn ih 2.00.5 séc. j e k a n betér. verg3.68 m. 

-.-.-.-.~.- . -.- . -. 

Haerlcm 1 31 august us 1974 1 4 e en T e..d ste C/D jeugdcompetitie. 
Goed vroer ! Leulrn rG sul t 2ten. 1llfomao1 jullie best gcd::>..an. Het scheelde 
m;:i,ar 28 punton of de C ploeg znt i n do f ina le. De D. p loeg heeft het ook 
fant8.stisch god::\Cl,D zij kwamen totaal op do tiende :llnats v a n do plm. 31 
vereni0in.;en 1 t e::rwijl do C op oe n goede 4o D1ai1.ts b :Jé\m. 
Hio r ondor do uitsl0ge n. l':I8 I SJ:;~ '.:5 D 
60m. Connio Handgr a." f 9. ~--- · -· · , 600m. Jol . .,,.ndo. v. ~;::erii.; 1.59. 1 s. 

Hicolinu do Rooij 9.8 
Vi nJ: a Geeks 10.0 

Koge l. Kirsten Geeks 8. 02 m 
Hi lma Ottol a nder 6.81 m 

vGr. Jol p,nd e,, v. E':eris 3.88 m 
Jo annottG v . Dam 3. 4 8 m 

Annelie s Kubb in:'.?,·a 2a05. 2 
Sylviê. v.Duivonvoorde 2.15.3 

Hoog. Annelies Kubbinga 1.15 m 
C o; nüe Hnndgrc=>" ' •_f 1.10 m 

4 x 60 m. 35. 8 sec. met T'Jilma 9 Nicolino 
Jolanda on Co11nio 

II a r ___ t __ .o" l_j_j_}: __ "l?_ ~e ___ §.~<:t. p~_t __ .!_, v o.n mijn 11 oude D-meisjes ",zoals zij zich 
jullie bij de 
best doet,als 

zelf nocmGn 1 ho b ik con c :èd o,cu-bon {:Sckregon. Ik hoop dat 
C-meisjcs Wéèc,,r je vol 5ond/wordt in~edccld net zo goed je 
. b - . . . l J " , . d h wt" ,r d J C lJ ffilJ 0 0.: 2, .·vlJ CO c;e :::i,an, 

1 o 1 ~ c v a n v o o r s t • 
. -.-.-0-,-. -. -.-.- .- . -. 
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v e r v o 1 g uislagen. 
C/D competitie 31 augustusc. 1974 op het Pim Muliersport.park te H;:i,i1rlem:. 

80· m. Mariette S11a2,ns 11.- sec- , 600m. Jo s é vhï1 Giczen 1.54.1 soc. 
Ihral1da de Hit 11.- Hellen v.Vugt 2.00.1 
:Clze l\Tiouwkerk 11.1 Ivonne Smit 2.07.9 

hoogs11rin :·en.Ellen Handgr2.2.f L40 versnrin:".en r.1ariette Spaans 4.84 m.N.P.R. 
Wilma Vermunt 1. 35 El ze Niouwkerk 4. 55 m.N. P.R. 

ko C;'olstoton Ellen Handgrat', f 9.89 m.IL P.R. discus: P2.ula Breuer 24.--m 
Paula Breuor 9. 85 m l'J. P, R~ llir<:rndade Hit 15.17 m. 

4 x 80 m estafette met I.~ariettc 9 l'Iiranda 9 El ze en Paula 
43.8 sec. 

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

Beverwi j : ~ 9 8 september • 

Ko~elstotb n Ellen Hnndgr~~f 9.78 m le 
meisjes-C, Paula Breuer 9·.53 m 2e Hoog: Ellen 1.40 m le. 

600m meisjes José C2.pellen Gerste i::-1 1.53.8 soc. 
José van Giezcn 1.56.3 sec. 

-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-. 
Amsterd a m, 22 septo~ber 1974. 
meisjes - D. 60rn. · 
Jolanda v . Ekeris 8.7 s 
Con:üe Handgr;:,, .. f 8. 8 

vers1)rint;en 
Jolanda 3. 88 m 
Gonnie 3.79 

I\EURIG ! ! ~ ! 

. ~ .,: 

80m. n.~ riotto Spa~u1s 

füréèndade ïJit 

,rn ~i-~_j_ _q_ _f?. - c. 
1 o. 7 s. 6·oom. José C ,:c pellon i .1~. 6 .4 sec. 
11.- J6s6 van Giezen 1.59.2 

.Ellen Handgreaf 11.5 
Pi:i:ul-o.. Bremer · 11.6 

GOED ZO!! 

halve fi nale 80m. r'iariette 10.8 sec . en I'iirande de T-Jit 10.9 sec. l'J.P.R. 
, • . in ,de fin,ale kwam riariottc tot 1O.9 sec mot ee'n goede 4e pl aats. 

r:og-clz Ellen 10.09 4e plards Ni01,n1 Pers.Record. en P~wlR eveneens met 
N.PoR. op de derde pl2,ats met 10.27 m, fä.n tastisc,h moisjes! ! ! ! !. ! ! 
ver~ M2:riett-0 4.75 'm 3e 9 ho oc g Ellen L '1 5 m 3e ' en José C:-i,poll'en 1.30 m 
Bij het discuswerpen luk te het PEml 2" niet verder te komen dé'.n 21. 34 m. 
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3C+ 3C+ 30+ 30+ 30+ 30+ 3C:+ 3C+ 3C+ 30+ 30+ 30+ 3C+ 3C+ 30+ 3C+ 

20ktober, helaas onder slechte we e rsomstandigheden, is Atmodes 
3C+ weer ge start met haar trimtraining op he t Midd enduin in 
diverse groepen t.w.: 
DàiVlJ<;S 

vJ oP.nsdag 

Dond e rdag 

Vrijdag 

HE:REN 

Zat e rdag 

9 - 10 uur 
lC 11 Il 

s 10 1t 

14 15 Il 

8 .3 C - 9 .3C uur 
9.3(, -10 . 30 Il 

Mocht . er onder de ouders van onze l eden nog interPsse ZlJn, 
0an kunt U inlichtingen inwinnen en formulieren aanvragen bij: 

M. À.Ineke-d e Vos t e l. 07 2 - 25199 

G. J . v . Voorst-v. J:.gmond t el. 023 - 371119 

L.v.d.Lind en- Haak t el. 023 - 263 961 

Denkt U wel om een goedkeuring van uw hnisarts? Laat U and e rs 
k~uren via onze ve r enigi ng bij he t Haarlems Bureau voor 
Med ische Sportkeuring , ko s t en f 7, 5r 

Houdt U van ki enen???? 

Cp VRiJDAG 15 NC Vl< Jv'iB~ .t> zal in de g rot e zaal van he t gebou"" 
11 DJ~ LINGî-'. " Linge straat. 1 een kienavond 1.iord en georganiseèrd 
door onze J eugdcommissi e . 
Als 30 plus s e r bent U ool( van HAHTI', i!vll,KCM! ! ! ! 

In he t s t encil wa t U all en hebt on t vangen is een s lip op de 
machine gemaakt. 
:r· r staat nl. trimse izoen t/m April 1 975 , maar cl it mo 0.t zi j n 
t / m MAART 1 975 en t. z .t. za l dan we e r vord en ~ekeken of een 
aant al n og e en maa nd door will en ga an . 

' \ ~---~; Ç' ~ {·l\h~ 

~ ~ \) t' 'q \~ '"\ ~' 

~ ;\ ·,,::;. .. :'~ \ / 
\,\, ... --~~,~~ ~~'» 1\\\\\· 

\\W. 
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OFFICIEEL CWBORGAAN DER H~D.A.V" ATMODES -KONINKLIJK ,GOEJJGtKEUi\r, 

19e jaargang No.113 
Verschi~jnt 2 maandelijks 

Type-Stencil-en 
tekenwerk~ 

Truus Capellen 
Patricia De 'Cleir 
Marian Brunsting 
W..arianne en Yvonne 
v.d'.:Lind'.e.n 

Redactie-adres: 

Zaanenlaan 58 

.·'?rzendadres: ··· 

Mevr.v.d.Ree~Gregorius 
Orionweg 123 

( ; 

" c 
c 

,: . Dece1cll'!:>e:r ~914 

VAN DE VOORZITSTER 

1974 spoedt zich ten einde. Een donker jaar 
met veel onrust in de wereld, veel storm en 
regen letterlijk en figuurlijk. _ . . .· · .·· 

. In onze v:ex~pj,_g;i;ng~: Wa.rfili .geen opvallende 
···g:ë.'bë.urt-ênis.sen, alles kabbelde rustig voort, 

misschien iet·s 'te rustig. · 
Wel was er dé geboorte van een zesling, 
zijnde de actie werkgroep, die enige activi
:tei ten Op touw Z§l.:tt.e ~.Ji~::t QVerstappBR-:Van 
Itans .terug--na.ar de C.ploeg. De komst van 
Nico Hellendoorn als trainer voorde wedstrijd
ploeg, die i k hierbij officieel welkom wil 
heten en hem met zijn ploeg vele successen 

, toewens, even~?.- _ll:_~~~~J_f alq_ .ac.t.ie.f. we.d.st:ri jd.,,. 
a tlë.et ; ':ban de uitzending en goede klassering 
van Annemieke op de Europese Kampioenschappen. 
Het ondanks vele kritieken vasthouden aan de 
ov3rtrokken straf na het Bazel incident. 

~ Onze tweede plaats in de finale voor het 
jeugdclubkampioenschap y\1-_n ·Nede.rland en" .wat 
dies meer zij. · · • , 
In Juni 1975 bestaat Atmodes 20 jaar, geen 
officieel jubileum, ma.a-r toch wel een leeftijd 
om even bi j stil te staan en misschien aanlei
ding voor de actie . Y'~I'.k.:E:roep _ie_ts speciaals 
op touw te zët"tën? 
Wij hopen dat het komende jaar· voor onze 
vereniging een goed jaar zal worden en wensen 
ook onze leden, trimmers, trainers, donateurs , 
adverteerdes en allen die Atmodes een warm 
hart toedragen, prettige kerstdagen, een goed 
uiteinde en een succesvol 1975 toe. 

Namens het bestuur 
Ria Ineke-de Vos. 
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HB::T SECR.!;TARIAAT M8LDT 

Bestuurssamenstellingg 

Voorzitsterg 

Vice-Voorzitterg 

Secretaresseg 

Penningmeesteresseg 

Wedstr.Secretaresse: 

Commissaresse~ 

Commissarisg 

Trai:ninge n:g 

' · 

M.A~Ineke-de Vos 2 Kaste~llaan 61 9 0udorp. 
Post Alkmaar teL 072'-25199 
S.de Koning 9 W.Boothstr.28 9 Haarlem. 
teL331962. 
I.Wallekers 9 .Kampervest 29 Haarlêm. 
iel.312426.( Na 5 uur bereikbaar}. 
A.Kruyver 9 Burgwal 66 9 Haarlem. 
telo322461.(Na 5 uur bereikbaar)• 
G.J.v.Voorst 9 Slauerhoffstr. 5",Haarlem. 
teL 371119. ~ 
Mevr.v.d.Linden-Haak 9 Zaanenlaan 58 2 H~arlem. 
tel.263961. 
Baltien v.d.Ree 9 Orionweg 123 9 Haarlem. 
tel. 25031 4 . 
Ann~rnieke Bouma 9 Viersterrenstr.10 9 Haa.rlem. 
t~L 3.35443. 
~H.dáts 9 Bilderdijstraat 4 9 Haarlem. 
tel. 317839 • ->~- ~·· 

o-o-o-o-0- 0-0-o :-~Tt(:~V~- /~ 

ninsdagavondg Mendelcollege 9 Pim Mulierlaan. ,..------ ., / / I / .. \ 
'· . : _; :·>· 

])aines/Meisjes-Nieuwelingen 
11 " Wedstrijdploeg 

Woensdagavond: Antoniusschool 2 Zijl vest. 

Pupillen en ]) meisjes 
c.meisjes 

Donderdagavond: Conditie centrum Gera~d Kamp 

Aangdwozen weds trijdatleten 

Zaterdagavondg 

Ingaande 4 Januari Ripperda Kazerne 
(1T. 45 u. verzamelen vó6r de kazerne ) 
(Gezamenlijk naar de sportzaal) 
Wedstrijdploeg o.l.v. Ni co Hell endoorn . 

Zondagmorgeng CIOS training 

.: ._;,.. 

19 - 20.15·uur 
20.15 21.45 il 

18 - 19 
19 - 20 

uur 
Il 

Wilhe l minastr.24. 

18 - 19 uur 

18 - 19.30 uur 

9. 45 aanwezi g ziJn i n de Beatrixschool voor gezamenlijk 
vertrek naar he t CIOS. 



_yervol,g trainingerH 

D ploGg 
c Il 
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Dame s/Me isjes Nieuweling en 
Wocls trijdploeg 

o.l.v.Lolke v.Voors t 
" " " Hans Vlotte s 
'' } ' " Juul Mulder 
11 " " Nico Hêll e nddo::·n · . ~ -

o-o-o-0-o-o- 0,.;. 0 

ALGEM3NE J AARLIJIÖ3'j -LE:DEN~RGAD ~RING. 
, - -

Op Woensdag 29 Januqri zal-'-ä:e ·--j~rl-i-jks:~ledi;m:i.i:~rg:ad ori n5· vtc. ~:- cccrn ~· :- , 
Stomg e r e chtigde l e d en zi j n v erplicht deze vere;ad ':3r ing bij t o n orc1--
Conv o-ca t i e ontvang t µnen to z ot o , -~/··- ·; · 

Zonda.g 
Dinsd a .cr 

.!-1 0 

v,-oo:::isdag 
Za terdag 
Donderdag 

22 
24 
25 
28 
26 

. -
o- o-o-o-0-0-0-

ATT'SNTIE l ! ! ! ! ! ! 

29 De c 8mbor 
31 " 

" 
11 

Il' 

o- o-o- o- 0-0- 00-

CURSUS J"3UGD ATL~TIEK LI2IiT~~/S'I'i'R. 

---: ·. 
·-~ 

. /- -=--=--·~-~=-~~· 
! { - .~. 

{ - ~. ,-' 

.. ·· 

- "/ 
-/: __ : 

J3innonl::ört zal in dit distr ict VIG·3 T gest a:: t k um10· -, \·:o:.~ ~1: , , ._ .. ," ._ ' ~'c. ,, 
CU:::'SUS J oA oL o Wanneer pr e èie.s d e ze cu rsu;:; g~h~ud~~ !?3.l ·•o: .. J.,;ü u~ ,_,,_,-_ . 
'1-iet beke nd , dat ha ng t er vanaf waa r d e rnoès ·:~r; c .1rsü, ·sc:u --> 4_~_ 9··_ 1-· 

Heb je int e r e sse h e t voörbeeld _yan Annemi eke en Bal ti en -~G .\rè.~~gcn~ :;: 
dan op aan ~1ruus of Ri L · 

Ook zal e r een curs us "Wedstrijd Org a nisatie 11 worden :;-eiioucfan, :.:'.:'. ·1 '-< '
è.e e1name ( 18) g a a t deze i n J anu ari van s_t Q.r-c en duurt to·'.; f"'l r,3-'~ -·~: ' 

Juryl eden~ ou der s vri e v an U k omt ons wedstri jd organi s~·.-;,~:.:'Cû :""'JS T)~: •. 

Opgave bij Truus o f Ria. 

o- o-o-0-0- 0-o-o-o 



Contributie: 

Pupillen 

jaar 

- '+-

VAN Il2; PENNINGl.Vf;:<;cG S T ~R -;;S0E 

geboren na 1-1-64 
inschrijfgeld 

inschrijfgold 

inschrijfgeld 

F. 13 , 50 pet 
(HiJ.~, ~ {j,~\ \\ 
720/25 ·. 

c-• 1,!1 /:.... !; 

'. 27 \_ :' " 
,_ .. ,:1 6 : ~1:~ 

Wilt U aa~f ~·~et lo~~in van het kwartaal betalen? ,:L~J ;~:~) 
Ov0rschrijving op postrekening~ 207689 

t.u.v.penningmeesteresso Atmodes 9 Burgwal 66 9 Haarlem. 

Clubkleding~ 

Atmodes Weds t rijd:;:ihirtg Maat 10/12 F. 1o,50 
" ·0/1 . 11950 
" 2/3 11 9 50 
" 4/5 11 9 50 

Atmodes broekje (oud model) grot e maten 59-
" helanca 

" showshirt 
alle maten 11 9-

S/M/L 14y 95 

o-o-o-o- 0-0-0-o 

ltiI ·~ GAAT ~R lJJ.:EE • c o " e o o o o o • ? 

f.J\ 

kwartaal 

" 
il 

::~ 1:::?:::~~~~~ ~~h~~;i; 0 

bij Teun de Jag4:~\ .'·;J·. '-,;~:.l,; .•. ·.·.~-~-~:;,·,·. 
Wanneer????? • ~ ~~ :a terdagmiddag tot zond~~~S\ /; : ;~ ,"•"' 

5 en 6 april 1975. · ' ' ",,,., 
f 'r, :,. "\.: ·;,\ ·:: · · ·~ . "V·<":·~:~;:'..:::::;{·. -- \/"". 

::: ::::e :e d:~:::~~~~:::J::~ ~: ~ ·~~~ ~~: ~:~. Jj6~~i;.:-......• , ... •.:.:·.p::. ~:.::_:./::::~i ·:· ·· · ''' f ./ - ~ ,., :-. · ;\ / '." '.~-· : .. · ·- !' · 

- Een penibla kwestie 9 j i ,.······· · . . · .·· .·· ·.:::,.,\:/'i\ '.' .' ;· :L·~ ~~---\ ' 
maar dat zal ongeveer F 20, -:" ~~l pe;r;'.s;b-on"'.~ü ~n~, . ,! ç · \ 

Wie gaan or mee?????.......... "é'''"~'''' i ·~:· /1iH··~~;~, '. . \ .. \Çf{ " \' 
Wij hopen alle Atmodinnen, \ ), 
van de jongste tot de ouds.te. 

Wat gaan wij QOen????? •••••••••• 
Jullie kunnen allemaal 

Opgave????? •••••••••• 
zeker~,V:66r\)~- Jéi~u~tio :±§.$15-::~'\'.\':.• · 1' · Zo snel mogelijk, maar 

bij ondergetekende. '<"~,, .. ·"~:~~ . \ : .· v , __ ,~::: "''' V\ , 
. .. " ., · · : \i~,,1·lihs 1 0 . " , \ ' 

;'.'.· ·;·;,,,1 •\l . ~ - --... ' . ; · ~'"· '\" : \ .---

o-o-o- o-o~ o~t!2:·~-o / : ,} ' >, 
1 

;,' / 
. :l 



BJINS ··ïj 9 D ~ FUS !jLI ::::R. 

Er kwarn een dag 9 · dat Bjinse? met nog ei'.ikele andere Fric:iz'en 9 na· O(jtl lange 
reis _belabbord en ziek van he~mwee in Indië :..voet aanwal zette en als Jan 
Fus.elicr werd opgenomen in het Indische 10ger. 
Er kwam een tijd 9 dat hij onder de snik.hate tropenzon? moeizaam Tàns0l en 
geweer torsend 9 heuvel op en. hëuvGl af sjouwend 9 werd ingewi'jd in de geheimen 
van het Indisch krijgsbedrijf. . 
I;r· kwam een ti jd 9 dat hij d_ag\3n achteroen9 eonzaam •en verlaten~ zwaar. ziek 
in het hospitaal lag 9 rne·t hoge koorben 9 wa,chtend · op ·de·d.obd:·èin · de V'rèemde ••• 
Maar hij werd wlimr bet or. . . · · . ··· · ·' ·· . · · 
:Er kwam. een dag 9 dat hij dch verscliri~k<;1ijk all0en ·voelde en zijn oog eens 
liet gaan over de meisjes va n het l a nd. Het kon toch niet goed ZlJn voor een 
man 9 altijd alleen. En hij nam IY]-aLP 9 de dochter van Amat 9 een ijVqrige tani 9 

een <boer aan de rivier de Soengei 9 tot hµishoudster. En zij diende .hem trouw. 
Br kw.am eGn tijd; dat men hem leerde ).rnnnen als een ui tst8kend soldaat ·en 

.. J;lij pevorderd werd tot briga-::- ' . 
dier. · 
Er kwam eendag 9 dat in de .. ..... 
tangsi 9 de kazernë; een jon- .·· 
gen werd geboren. Het kind 
groeide ö.p en werd een genot 
voor . zijn ogen • 
. Er kwêf.ni een dag 9 · dà t hi j 
boricht kreeg van het over
lijden van zijn Vader •••.• ;: ,.,, 
dat die begraven was op het 
oude kerkhof 9 naast · moeder ••• 
Er kwam een dag 9 dat het zijn 
tijci was om met v èrlof naar 
het .vadórlancl · te gaan. Maar 
omdat zijn vader niet meer 
l~efde en hij weinig contact 
had met de andere familieleden 9 

.. , maakte hij er geen gebruik van.~· •• ... :'..:,•·'·"' ,,c .. ·· 
· ;Lr kwam een dag, dat - op een ·.· ~··~~- _ 

eenzame post - zijn kind 9 aàn- ''d-g\ _p- .-?' ~:.:Ä;,;. 
geg:repen door een erristige . ~J ;~) ·~? 
ziel<te, in zijn armcmstierL •• . jfff l · ~- ,\\~, 
Met een ge brok en hart begroef · , · ) \, V.: )ll~ j\~ 
hij de jongen op het veldje ~\ \ ~-~ ', 11/ 

~;p~~~m d:e~a~~~~: ~: t z~=~g ~;;_: ( \~~{ 
driet ;in zijn ziel wat slGot 9 

1 
.'.· .. ':c?_._, .. \.~_"_,,;~ ~.Jfa~· 

en hij. als kranig ma:i'ecl:l'aussee ._.,. ,......... 
de tjotten, de heuveltjes, op 
en af joeg, .aöhte~ de djahats; 
de opstandelingen aan. 

.·En het ,_ene jaar ging, en h ot· 
andere kwam ••••• 

.1 ·._"\, 

,, 1~·mf11Wllllll///l/fl/I///"• 
•ll/fl!Jlli/iï/i;1,,,, 

''ll/f//l1l~/llflf.~l!llf{IH/ll}J/Jlfl/fl,,r 1j 

'1111111111nH~Wll.t.1.1~''' 

> 

J)an l{wam er een dag, dat Bjinse de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Jle 
commandant prees hom zeer; hij fuifde de gehele .nacht ,rnet zijn sobats 9 zij':µ 
vrienden, en zakte dan af naar, Me dan. Inam gipg met hem mee 9 . maar zij' was .. 
droevig gestemd. Hij zou weGr teruggaan naar Negerj_ Blanda, naar het 
land van de blanken. 
Maar Bjinse ••• ging niet ••• En zij zorgde· eens zei goèd voor hem. 
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Van de hoofdweg loopt een verhaJ.C:.e·weg het land in9 waaraan tal van kleine 
kampongs liggen. De grotere bevinden zich dichter bij de stad. Aam een der 
zijpaadjes van die weg staat 9 helemaal alleen 9 een tamelijk ruim kampong
huis je. Daar woont Bjinse ., 
Het 3rf9 dat or bij behoort is vrij groot 9 en wordt omringd door oen groot 
aantal klapperbomen. De bool stond er sl2cht voor 9 toon Bjinse het kocht, 
Maar hij is dadelijk naar Schliepor gegaan en heeft een spade gekocht - aan de 
Indische t jangkol had hij nooit kunnen vvennen ·-:: en nog een stuk of wat derge
lijke artikelen. In minder dan geen tijd .had hij de tuin op orde. 
Zijn groente verbouwt hij nu zelf 9 terwijl Inam ook nogal eens hGt een en 
ander aan deze on gene kan verkopon. 

Twee vreemde voorvallen hebben er plaats goliad in Bjinse 1 s leven aan het zij
wegget jo 9 voorvallen 9 waarvoor hij · zelf. ge~n verklaring kan vinden. 
Hij moet veel.aan Friesland denkon 9 en verder is hij op een goede Zondagmorgen 
met de pijp in de mond de kerk binnengestapt. 
Het laatste had hom evenwel minder goed voldaan 9 want voor iemand als Bjinso 
schikt mon in Indië een heel eind opzij 9 [~kin de kerk ••••• 

's Morgens om vijf uur wordt hij altijd wakker 9 eert gèwoonte 9 die hij uit ziJn 
diensttijd heeft ovengehouden • . Als et.an de vroege dag· aanbreekt on Inam hom zijn 
kopje koffie brengt, dan zit hij in zijn pyama op de kloine galerij en tuurt 
over zijn tuin de verte in ••••• 
Soms ziet Inam hem dan stil voor_ zich uit gl imlachen. Dan denkt hij aan de 
jaren9 dat hij als scha-peJimelker in de zomer rs Morgen~ vroeg bij de boerderij 
van Mellema het land introk ••• Dan was het net als nu ••••. 
Maar Inam weet dat niet en denkt 9 dat die gliml ach aan de koffie te danken is ••• 
Om een uur of zes gaat hij een tijdje de tuin in; tot ongeveer acht uur. Dan 
wordt het hem al wat te warm. En hij heeft de tijd i mmers aan zichzelf 9 

nietwaar? 
Niet ver achter het htis beginnen de tabaksvelden. Langs een binnenpaadje 
kan hij er komen. 
Als hij zich heeft gewassen en wat opgeknapt~ st0ekt hij eeppijp op en maakt 
eens een wandelingetje naar de tabak toe. Dan staat hij een tijdlang naar de 
plantjes te kijken 9 die 3lke dag groter worden •.• 9 naar de koelie's 9 die rus
tig en gelijkmatig hun gang gaan-. .• 9 maakt eens een praa tje met de assistent 9 

dïe de controle heeft.-~. Maàr die , hee f t ·altijd haast. p_an blijft hij staan en 
bedenkt, dat ook inFrieslarn[ in het voorjaar de landen pronken met hun jonge 
groen ••• Hij herinn3rt zich dat nog zo goed •• ·• · · 
Hij loopt verder 9 slaat linksaf~ door een partijtje bos 9 e n komt dan weer op 
het weggect,je. Dat leiP,t naar he t vliegvold. 
Aan de kant van het v&ld 9 tussen e.nke l e rubbeF.bomen 9 staat e.en afdakje met een 
bankje 9 daar in vroegere dagen door houthakkers ge'l?ouwd. 
Bjinse steekt een verse pijp op en bl i kt over hot uitgestrekte 9 vlakke land ••. 
Wat een oppervlakte ••• ! Eerst aan de horizon komt weer geboomte ••• ! 
Ergens daartussen rikke tikken een paar maaimachines. De koeien 9 die er voor 
lopon 9 haas t en zi ch nie t. Bjinse trekt zi jn hoed wat naar voren 9 s luit de ogen. 
Hij luistert naar de maaimachines en is w:; er in Friesland ••• 

Wannaer hij nie t een dutje doet 9 staart hij nog een tijdlang over de weilanden 
en laat zijn ogen - die anders altijd gevangen zitten tussen hoge boomstammen 
over ho t open veld dwalen ••• 
En z o langzamerhand slentert hij dan maar we.Jr ee.ns riaar huis toe ••• 

. . .• ·. 
/ "-.,....- <, . 

~'--·'~\r"},{' ,(--.:~:~,'?·' ' -- ·----- ·:· --·, 
I; j 

:r: ·C.....::.'"'"'"?~.,~-- ~·- · .~ · ~.-.' ·- .,,,,..-~~----

)~:-~~:_:) <::.-:;- .. , ',. ;\1-:j \j'' 

~:--=---~;~---' \ i : · " .•. 
~ /..:. \ !' \.~ ~- -~. 

)_;· '' .- ~----~ ~-
" " -.,._ 1, ~.,.. -- '" -~ - -~- ~ 
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Voor het huis 9 onder de manggaboom 9 haeft Bjinse een bank geslagen 9 een 
stevig exemplaar. 
Als het laatste zonlicht verdwijnt en ;ihet Oogvan de Dagil wegzakt onder 
de kim achter het bos 9 zit hij daar met Inam en praat over de bloemen 9 die 
zij in de petroleumblikken kweekt 9 0 E1 het hele erf heon 9 en onder do mangga. 
Inam he:;ft een zakje met rijst meegenomen en voert de kippen 9 beGtje 
bij beet je ••••• 
Bjinse zucht ••• Inam worclt oud ••• Zij mist al heel wat haar 9 en haar gebit 
verkeert in verregaande staat vanontbinding. Een paar tandstompjes zitten 
er nog 9 rood van het sirihpruimen ••• 
Inam wordt oud ••• 

Nu is het laatste licht vri jwol 'rcrdwenen ••• Uit de aangrenzende kampong
huisjes klin..lzen onkGle kinderstemmen op ••• Maar hier · is hat stil ••• 

·Mot de bonen over elkaar geslagen zit hij daar 9 de armen over de borst 
gekruist 9 wat · voorover ••• 9 en staart .in het niet •• _. 

Ook Inarn zit voorovengebogen 9 en l aat haar ving3rs knappon 9 ó'én voor 86n •• , 
Zij vraaet zich af 9 waar hij mot zijn gedachten is ••• zou hat misschien 
moge1ijk zijn, dat lüj bij hot s tor7e n 'Tém de lange dag naar zijn Nogeri 
verlangt ••• ,zoals zij . naar het hare ••• ? 
Zi:j hoort weer het gemurmel van do kali 9 bij het huis van haar .vader ••• 9 en 
zie~ aan do oinddr de bergen s~aan ..• 
De avondwind komt door do bomen glijden en liefkoost de eenzarno 9 zwijgende 
menscn ••• Dan gaat zij naar binnen 9 want do rijst zal zo langzamerhand wel 
koken •• o 

Bij de pc 4 Toleumlamp zit Bjinse 1 s avonds do Dokkucier krant te lezen. Daar 
heeft hij zich op geabonneerd, om zo eon beetje op de hoogte te blijven 
van wat er j_n zijn vroegere omgevi ng voorvalt. 
Maar al gauw wordt Inam ongedurig:; zij wil naar bed. Morgen is het vrijdag 
en h8t is aen heel eind lopen naar de Missigit. 
Bjiiise maakt ook toebereidselen. 
Ais t hij.'ligt. luistert hij nog oen tijdlang naar do melancholieke melodie, 
die uit do kampong opklinkt ••• 

1. \ . 
\\ ; / _, 

'"' 

." . 

i •., 
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~ \ . -~. 
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Hori zonte,,.l g 

1. betaalrniG.deJ. 9 5 vrol'-'~' va"1 i1ie_r:.c; , 
7.jongen, 11 .ade lli ~~ pernoon, 13 ~ 

plaats in Nederland , 16.jongens
naam~t8.p~.irr Z.Holl.,20 onder ~n
doro9 2î , vmonsc~ü::;i, 23 sti l( s.fî::} '.' 
24.spil,25. farn .lid,26.zeldzaam, 
28.gesneden st i er,30.voorzetso1 7 

31.~óhijf,32. maar ( D) ,3L. evoneons, 
36.weokrni dd ., 37 .lofdicht:, 38 Ar;~st, 
peil(afk), 40o schriftlijn 9 45 .voeg-· 
woord~46.jorigonsnaam, 48 .ITT1zie~noo t 7 
49.afstand, 51 eek , 53 ri ete~t~s~ 
55.ontkenninG, 57 akelig, 59 ge
woonterecht, 60 op d eze mani er, 51 
Ef•lede, 63 opbeTgruimte, 65 pe:::-soon, 
66 voor ze t sol , 68 r eeds , 70 onder
richt, 71 oud e tostamontÇafic) 9 72 
gondelvaarder, 76 regoriug3regl . 
( afk) 9 77 too;71 9 78 :i:·okcmc~ zwa~-c.J_;mv_ :..'c 
80 maat 98î g l azen kwo0khv_is 7 82 t-_i,, .. 
slag. p_ ; ' \\ir' 

Uitkomst blz. 13 

/\__, 
---=- ""' ---..._, > 

\ 
r 

! 
'·/ 

\Tcrt icaa1~ 

2 la~gtij, 3 v oorze tsel , 4 b~s, 5 loot, 
G ~doT 9 7 lec~ja~r, 8 Ned.stoomboot
;·nao.tc oh2:9~Ji j(8,flc) 9 9 muzieknoot, 10 bij
~oorj, 12 jongonsnaam, 14 eerste mens, 
15 OJXJ. :".' a cht 9 17 spins (0 l, 19 voegwoord, 
20 ha,lf'edclstecm, 22 v orvoermiddel in 
~;e berg -':e 9 25 :pl aats in Overi jsel, 27 mu
'3iGknoot 9 29 rnu ziek1'.1oot 9 30 in orde, 31 
~ivicr in Itali5 9 33 doel van mast, 35 
de a l van het hoofd,39 voor (Latijn),40 
ic ::l :;T"é~:2 dani~r 9 47 voee,'Woord,48 de dato, 
(&fk), 50 r;1et name (afk), 52 bevel, 54 
~~-i_euw-:; teste"ment~afk),55 nee (E), 56 en 
cncl orc'1 ( a:f~ ), 58 alle leofti jden ( afk), 
59 ra~crnj_~, 60 grondsoort, 62 roede, 
64 n?.am uit de oudhoicl, 66 bep.interval, 
67 ji(1. roord (Fr ); 69 nL:it-goestelijke 9 

72 :ó . c. ~'t aga~1ts-Ccon 9 7 3 dool van een 
Gc1ü~o 7 7 4 niet vi'tst, 75 oneffen, 77 rnu-
c_,:i_c 1-:n oo-;_;9 79 f.?..mi1 i e licl. p _, ~--,,.-~ 

-·-==--~;;:----~- fit:..·,~Jr:. "-.-, ___ 
_.,'·r·, > .... r,_~,c.·,-.~::.. ..-- ·:.- ,. / . " o-cf) 0;--:~<-~p-.:..~ ·~··~ o~~ o- o "' (i , __ f:,1 \<::~, \~~':!; \ 

»'( ) I - î "J -. 

JäL,~ ·--, C\,_~, - \.1:\ bW ------
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In de ooroudo tijd va~ garodos 
bestonden CGCY.l Vl"('~:·.yr:;J i .._, : C:' l :.'(_G'.: 9 

Nu zijn ze er wd 

Eon · ~ ~ ~s ~~Jno loopster in Leiden 
liop lang geen onaa~~ige tijden? 
Do ch ze kwam nooit v6óraan 

maar ze worden hoel cnel want geen mens op de baan 
als licl irs·32.i jf'cl -bi ,l J.,_ '4:Yîî0d.G8 ~ liet zich door die J'iJiss-Leiden mislei

den. 
c-o-o-~-o-c~o-0-0-0-o 

Patricia. 

Ter'Lègkijkoi1',. :J7) l)' {' :;., ;'.lc: ja::.:r -,•. ; >_ ;-, ;:~:'" cL; AJW.groep Atmodes van start gingi 
a ls comm~_ s2ic 1,· -:i o:~ '.'.loc;en:i.' ei v:t tcj ·rnn o c cl. , k a n ik vvel zeggen dat het 
"ex}) · ~:ï mcn-~ ; . 1 rse' :. L-;o::}'L ~cc;< Pt· -"~c< c c;rs oe:".l cor,;missie? die na enige maanden 
gedoe~~ ~aG to ve ~~wijnG~, ~i j L0~~0~ aan enthousiasme. Neen~ dit keer een 
goede comr:i:;_ssi c 1:0~;-:~ .:·,.~_ -"do , __ '· v. ~;.:'..· -to0cil1mo:-digstors van alle loèfti jdsgroepen. 
1vfo t ee::i k:.::ih:-cd.r, k:;:~: A-.,,·.: :•-: --'-ic '""• s ;n weldra een gezonde financiële basis. 
Hot :r:'os;-:- ' ;;: '~ · -::·2L· -~=L :;::: c". c ;:::ste vargadering werd voorgosteld werd 
vri jYïTOl GCh·0c1 1.7~~ <~:c ' '_ï ~Jo!'d ! '? ~ 1 

VVaar bc::~Jri:._1 c: J y,;,_~ ... r"~.J ,J'! ?~ 

·Een f~_ctsox. - "c,-_:,:~ L: ~1 1 -"· cm pupi11on we r cl eon r-:Jgelrechte klapper. 
Helaas wo r k".-:c; ·èc·~ WC·? "-~ ~-,:i_, t n009 rn..:.o.r or waren toch rond de 20 koppels in 
aktio. ~-100 :i . 1~C. : ::.'u(.·:. ~:~1 :~ ~18n c, ,-, ::!;ol~ora:m is nu nog niet bekend? maar ze kwamen 
er. S-::, :n:-; l"'\,:;-'- " ... ,-· . --- c' c• 'l: c1:.;Y_ of met behulp van do Bloomondaalse 
poli tio 1 ·-,r:n ' >: " l ·-<i:::t-; ·_. 
Do_ li (' \H ~ t:~OCJ! 1":;--,r.3 d c:: ."° r~Lc ~.-L :,;··:':'"'(\2.."'0 0f ~108D (') 
2 '.3 Tr::'offor \.·: .i. 2 ::~ :-· :;:-",_,:::_::. ''\--; - :•,:, ··/l ·roe~ .~:- D jeugd on Senioren. Een zeer g2zellige 
avond on oct. :_::0cu. :.:o:s.<l.<_ j' . be: ::. c ~ om C CLè·~c.c t en to leggen me t de andere ploeg. 
Komend ja~~ wocr ~ c·~ ~7ciif? ~~ ~cl ~ ~k ~el maar in een iets andere opzet. 

Eon tu~;so::i.d oo:"' -G jo ·n-~ .. (.-.. 1}-:; ~~ ~·.Tz , ~: : ].'.?· a::..d.c1 i r_..fS O'TC l"" 

een frj_:::: on l:.os k3.l' :_-,:; ~ ; co~: :'..nc~c;r.: 7 eni g;.:, i ns 
na -G c t i--- 3.i t.cl v -G.r~ ~ _ ï _J:_:l= ·~- t.~ "'.·:- -_" 3 '-:...; ::' _ "\ ::· .:i-~.: ~, (_j l~ u J~ î."'i c bi j 
Me_\r_ra 1l1 I'OJ!~.)~ ·:::~1. ·~.0 Cl.:.3i . . =-'- ~-~ Q-C...L.c - ~~,:; iJ :_"_ .j .. \tn:~;dos o 

Tot slo-~ êL2. i1· ~')JJ " C c.:;~·- ol..'J _·.: .. ;;., J .. _ J-~';i c,:.1 kiGn
avC::.1l 1.Icc __ v-: 1t_; ~~-- t.",:tJ.;. !i.l..L.e 'lOo~(J~~:roidinc·on 

heb il': rre00c;rn1.al::+) l_-:;:;_ , ,as ::rr'"~.'J J.3.r~:~n voc :..~ 

de g'TO~- r:i avo1}.C~~; r:1:~~e:;<~ · l -- .,1--c-:ic .r eG::."J. ~~:1o ino 
ingro.Jp r_G -:, -_- · t ~- i '- ·'~<:.0 nhui::~" 1.~ c c3cct11i t.3-e 
v ersJ_ci,c; l:::-a11 iL: ~~;_l .. :s rr· __ c·L-. (:_;..., :..; __ ._ i-. ":"1~.1- ·-'~ c;:-, i c!} a2-le 
po si t:'..eYO TC" ~<;:<:' . . ::'~; ~ .~.': CC.~î " 

dat ,ho -C 0011 or..· 0~""' :.~ ·~:·_ r:c··;2 ; _;:_, (1 

:~·cc~'èn 

1_ o~:. ""cl \,OOT-

ziqno :_q::·ij zsn·L;-~,-~:.·l ,_:;>· }1~--;<~. ·~j _r :..!~~îJJ"~1 S~ ~, sn~c \re..n 
kienlo.i. clo i· 2. : L :':·:· :::~ "- P')w, c:.1 ·;· ·_c -;. t·:; ;; .;: · :'..:L:;.c 

T'ot slot :: . .:; ·,l 

volgende., :;:ie 
j2,37.' ,~CVTS' :~(;;-_ 

i.~ ma·t oigc~:i 

CLi t 
i 2 ~ : i.'-: :.~\-~~ · ~.;l i ~k 

cr.tl1c--u:Jiasr110 

li ;: 

\ i_ 

'-... .. 

; '•-. 

\ 
\ 

. / -· / l ,' !' 

.. ··}_=). 
', \ 
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BESTE JAARPRESTATIES 1974, samengesteld door •r. v. Voorst. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Il A H E S. 

100n horden. 
Mieke v a n Wisaen 
Joan Xe ijse r 
Annemieke Bou_n~o., (ll.) 
Yvo~ne v.d.Linden (B) 
Annet Ottolini (B) 

100n. 
Dina Schel linccrl10ut 
Jo ;::n1 ·Kei jser 
Baltien v.d ; Ree 
AJ:Js Krui jver 

200m. 

Dj_ na Schellin::;o:chout 
I'i2, Keijser (A) 
j\rp"·ni alre E o- ""-' "' ( t· ) . .. .'." .... _ .:. .... 1 ·~ - '-' ~ . ).. . L.i. ; ;_ 11,. , ' - -.1. 

!:- OC!i11. 
Jcië~;î. Kei jser 
I?é1,l ';:i_cn Vod Ree 
Aï1nemo.ri]ce 1-J:Cüsman(A) 

800 rn . 

13.5 s 
15. -
15 .4 
15.7 
16. 1 

12.5 s 
1 2. 7 
13.7 
13.8 

24.5 s 
26.3 

27.6 

60.7 s 
62.2 
63.9 

-- -~- - · --

'rru .1 .3 C:::,pellen (A)2.19.- s 
Patricia Do Cleir(A)2.23.2 
Ea ltion v.d. Ilee 2.27.4 
An~cmariko Hulcman(A)2.35 . 7 
G 2 UJ j c n Hart r,1 ;:-.,:.1 2.55.-

kogelstct<:n. 
hi Eî1cëv an1Ti8 ~-'en 
Baltien v.d. Roe 
Carl.~ !~et ton 
T::-uus v .on1 Voorst 
Hanni a Wij~huizen 

J1ooe_s. pr,_~-x:_~o ~· 
Annemieke Bouma 
Mi eke van Wissen 
l'1ariné', :Muller 
Joan ICcijscr 
Baltien v. d" Ree 

ver_~2_I'i n g e11.. 

(A) 

Lieke V él n Wis Een 
Dina Schellingerhout 
J 02-11 Kei j S '.J r 

Bal tien v.d" Ree 

di sc~mJ<_:_rpen. 
Jos de Door 
Truus v :m Voorst 
Béü tien v. d o Ree 
C nrl.:•, Metten 

spcertrcrpen. 
J os dë ___ Boer 

Carla Hetten 

11.42 m 
9.87 
8.411. 
8.23 
8.16 

1. 84 
1. 69 
1.60 
1.55 
1.50 

5.88 
5.36 
5.26 
5.05 

m 

m 

34. 74 m 
29.04 
23.50 
20.74 

34.42 m 
31. 84 

Balti e n v.d. Ree 31.80 
Ilarion Brunsting 31.08 

4 x îOOm esta~ct~c dames in 48.5 sec. mot Joan en Pia Koijser, 
])ina Schellin3·erhout on Hieke van Hissen. 

î OOn:., 
Pic, ]~ei ,iser 
li..rd rc v.cL Steen 
/\.nrc rniel:e Bouma 
J ;:r,no-C Gortom2.1ccr 

k ~3-~).s t_o_!.9P-~ . 
A;1n c: micke Bonme>. 
Marianne v.d.Linden 

~ê_pringon. 
./L-::-10 mi cl~e Boum2. 
Jsnot Gortema)cor 
P ~,-';rj_cio, ])e Cloir 
Mari Rnne v.d.Linden 
Arct. :w. cl. Sto en 

12.3 s 
13. Î 
13. 2 
13.3 

î î.42 m 
9.87 

5.22 m 
5.22 
4.53 
4.36 
4. 30 

di scuswe~_p_e_~· 
r.;arianne v, d. Linden 
Annemieke Bouma 
Corrie van Bökcl 

sneerirnroeï~. 

Annemiel:e Bouma 
Earianne v.d,Lindcn 
Patricia ])e Clair 

35. 56 m 
35.12 
27. 21 

35.88 
30.50 
29.-

.~t":~ .1._9_Q_~rr,: __ ~stS1:f.e.t .t.~_A/.~ in 51 9 2 sec. met 
Pi c;. Keijser, Irene Kruijvor 9 Annet 
Ottolini e n Jl..rda v.d . Steen. 

4 x 100 m estafette rr.cisjes B in 52.-soc·-· 
mot IfarTros- t -~sta fo fi1-frêno.Krui jve r
Yvon v.d. Linden en Annet Ottolini. 

-.-.-.-"-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-. 
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Vervolg jaarpre staties 1974~door T.v.Voorst 
' -· o _.., o '· - a ~-~ (' ·- n - o ~ o ~ v ~ '' - o ~- .. - ~ ei ' .~ '' ~ · o -- " ..._ ., ·-~ c ~- <" - ,;1 • ~ c ......_, o ·- o 

H E I S J E S - B. - ---=- -... ~-,,_,,. .... ___,,__~-- ·--~~- · - - ~ 

80m horden. 
Yvonne v.d.Linden 
Anette üttolini 

'/Oüm. 
Marjon C.êètS 
Anette Ottolini 
Irene Kruijver 
r~aTlies K;· stelein 

800m. 
11m~ja :Soluijn 
Li f-1, C.c Jonge 
TJ:icé;l v;~~n Gicze~tl 

-~Q_Q_I~o 
fün" jon C t>.t s 
Marlics K~stelein 
füèr ja Dohri jn 
Li a cie J onr~c 

1:-_og/;.s. ~rin:\e.1:1. · 
~arlies Kestelcin 
Yvonne v.d.Linden 
Irene Knü jver 
Anotto Uttolini 

_y_e r_~ :) r_~n,r>;:E'..n • 
Yvonne v.d.Linden 
Irene Krnijver 
Marlies Kastelein 

12.7 s 
1 2. 7 
12 0 8 
1 3 0 --

2.20.3 s 
2.34.7 
2.52.8 

44.5 s 
45, 1 
45 5 
47-8 

L45 m 
Lt15 
L35 
L35 

5.08 rn 
5.01 
5. - -
4. 80 

\~ f.2.f!:_C l s-~~ o-~~~~"!?: o 

Dorccn Ansems (4~B)9.68 m 
Doraen Ansems(Y:3)10.50 
Irene Kruijver 9,54 
Narjé".11 v0n J3al<:el 8.G5-
Yvo1E1.c v.cLLiï1dcrn 8. 78 

27. 96 m 
27 0 64. 
HL66 

di ~~cy:1 !:.? r.r_c_~} · 
Dorcen ll.nse111::; 
PAUL!\ BHEff :n ( C) 
Larj Bolwijn 
Irons Kr·ui j>h.:r 170 90 \' 

I?_P8 ~1~e_r._n_c;}1.• 
Yvonne v.d.Linden 
f'[;:• . .T j an Véèn Ba~~ el 

Dorcen Anscms 
IrGnc Kruijvor 

23.37 
21059 

·20. 64 
19.02 

f··. 

80m. 
I'iariGtte 8;!8-2.ns 
r.:ir;:rnda de lh t 
E l zo J''i euHkor'.: 
ElJen I-Ié.nd[!,Téèé>.f 
P2.ul2. Bremer 

600rn. 
Jo sé-C ::~lJel 1 on 
Josó van Giezcm 
Hellen v.Vugt 
Ivonne 3rnit 

hoo_cssprJ_nJ7~er!-_ . 
Ellcm fü·\ndgra2.f 
Mariette S:rJa;."ns 
I1~irand2, de Hit 
'. fi lma Voi~rnunt 
José C é' :1el Lm 

::!,!: r ~'?_:r_~_I:f ,C X:.,. 
Mariette Spci, ,ë' ns 
},,;lze NieuHkcrJ;: 
Elle ~ Handgrn.af 
C2,rl2 v;:in Rosr-;um 
Ilir.;1.nd.<1. de Wit 

}~()_2;C _l_~!._().t_ O~il,. o 

Paul" Breuor 
:_i; llcJ HandGr2,2f 
Ihr.~nd2. do l<T it 

10o3 S 

10,9 
11. 1 
1L4 
1L5 

i -46. 4 s 
i.53.6 
L59o 7 
2.01.6 

1.55 m 
1.35 
1.35 
1.35 
L30 

4.88 m 
4.55 
4. 1 9 
3.78 
3o77 

1o.27 
10.09 
8.70 

4 x 80m estafette in 43.1 soc met 
Mariette - Elzo - Mir2nda- on Jolanda O. 

l1 I : Î S J E S-D • 
·60m" ·---·--· - . 

Jolrmd::è v.Ekeris Bo 7 s 
Connie Handgro? f 8.8 
l;JiJ.rna OttoL,.nder 9c 3 
ViriJ:: 2. Geeks 9. 5 
Nicolin·o de Rooij 9.6 
600m. 

·-..-....... ~~_,,_- -· 
Jolémfü• V d~l1: 2 ris 1.57 .6 s 
Annelies Kubbinga 2.05.2 
Sylvia Dui vnnvoordc; 2. 11 • 9 

/,1 " 
/- ~ o f2;s 12.E~~--l?-/i_O,E. o 

Gonnie Hm1Ll gr"af 
Annolioi Kubbinga 
Wilma Ottol~ndor 
vc:r;r:prin1 :c:;_~, 
Jolanda v.EkBris 
Connio Handgra:i.f 
Nicoline de Rooij 
Joanotto v.D ."'JD 

1. 25 m 
1.15 
L15 

~ .-- m 
3o90 
3.87 
3.80 
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i?)Brvolg bosto prestP,tios '74. 
11 E I S J E S D. 

Koc;o 1 st2~~_9_D_c_ 
Kirston Geeks 
Filrn2 Gttol z.ndor 
Connio H:::.ndgréè;:i,f 
Joland o. v.Ekoris 
Lic sbot ;1 v. füikol 

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

9.53 m 
7.76 
7. 21 
7.18 
6.69 

4 x 60 min 35.1 SOC 

Joland~ v.~keris 

Uilma Ottolanclor 
Vinl~;J. Goclc s on 
Connio TI2. ;,1d0r2,-,f. 

mot 

·~ 0 - ö ........ <: ..._ 0 ~ " - 0 - - ~· ~ ("I - 0 - 0 - " 

do meisjes 

Do C/D }:omnoti tic dc,~on ZlJD voor hot ':ome21de l!Odstrijdsoizoon. 
3 moi 24 mei - 14 juni - on 6 s e pt e mber. 

4 mei . /B . . 1 t.t . d 22 juni - A JUn1orc~1 ": ompo i io en c 

Scniorcn~rnmp.d2t<?,. 11 mei - 1 jm'li - 24 auc,ustus 

Hol vroeg in het cl1.1bblàc;1 9 mn 2r zot ton jul 1 ic do zo däta nu maa2:· alvast 
in je o,gond::i .• 

5 ,J n:.1:-:. ~ :.ri 
7 !! 

7 Il 

14 tl 

18 tl 

23 tl 

26 i; 

28 Il 

28 Il 

30 I l 

31 Il 

o- 0-0-0-0- o-o- o-o 

ONZE JARIGEN IN JANUARI EN F~BRUARI 

Mieke v. Wissen-Sterk 
Yvonne van Son 
Marianne v.d.Linden 
Barbara Okma 
Paula Breuer 
Carla van Rossum 
Ester Rosekrans 
Freddy Wijkhuizen 
Hanny Wijkhuizen 
Hellen van Vugt 
M.Drijfhout v.Hooft 

1 Februari Thea van Giezen 
Marianne Schouten 
Marleen fü_ jman 

4 
1 2 
1 5 
18 
18 
19 
21 
26 
29 

Il 

tl 

" 

Il 

Il 

" 
Il 

tl 

Mevr.L.Aalst v.d.Vosse 
Joke Hollander 
M01rit Guldemond 
Pia Keyser 
Martine van Lier 
Patri~ia De Cleir 
Hanneke v.d.Haterd 

Allen Vé',n harte gefe l iciteerd namens Atmodes! !! !! ! ! ! 
"~~ .... -~-.:.--- · ··,1 

,/ ' " ./ 

. / r·j -; :~;':~? 
.... J ;t ' <~ :· · ·~· 

} ·\ · : 

\ \ 
\ '"' ' ' ' Y7\ 

x ·! 

·---/ ! 
< _ . .... ... 

\ 
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Oplossing kruiswoordpuzzel g : _ 

Ho;izontaalg 1 ccmt 9 5 Eva;-· '7 .·. 
knul 9 11 baron, 13 Aalst 9 16 Arl, · 
18 Rotterdam, 20 oa, 21 ark 9 23 

Verticaal~ 2 ·ob 9 3 nar, 4 tros, 5 
ent~ 6 aar 9 1 klas, 8 N~s.M.,9 ut, 

st? 24 as, 25 opa, 26 raar, 28 os 9 

30 0:119 31 plak, 32 aber, 34 ook , 
36 soda, 37 ode 9 38 ap 9 40 er, 

10 daar, 12 otto, 14 Adam, 15 ".; a ak, 
17 draad, 19 en, 20 opaal 9 22 l::c'.~)OJ--

- baan,--2yorclenzaal, 27 re, 29 2c,, 
30 ok, 31 Po, 33 ro, 9 35 or.gj_e, 36 u:.: .-
37 oorr 39 pro 9 40 elk 9 42 fat 9 47 
omdat, 48 dd, 50 mn 9 52 order 9 5!1r ;1t 7 

55 no 9 56 ea, 58 al 9 59 amok, 60 
~and, 62 rail, 64 Esra, 66 none, 67 
de, 69 leek, 72 g'j_t,: 7 3 dok, 7 L~ los: 
75 rul, 77 la, 79 ma. 

41 e lf, 43 la 9 44 regel, 45 en, 
46 Rob, 48 do, 49 km 9 51 sot, 
5 3 mand 5 5 5 neo 9 5 7 naar 7 59 adat·, 
60 zo , 61 ar~ 63 lade, 65 man, . 
6 6 na, 68 al 9 7 0 1 es , 7 î o t , 7 2 · 
gondelier , 76-'rr, 77 linde, 78 · 
oleum9 80 matco , 81 kas, 82 kla:p. 

' , , . -. . 

Xoi;1 osn ki jken. 9 roept Jip. We heb,ben 
eraf s c:-:ouren. 
;~Cm blaadje maa:;:·? vraagt Jannike. 
Ja, &6n blaadje maar, zegt Jip. Het bovenste blaadje. Kijk, er staat oen 
hondje o:r;i. Precies Takkie. Hij scheurt het blaadje netjes áL 
~-Ie, :wgt Janneke. ]',12,g ik er ook oent je afsclrnuren? 
Nou goed, zegt Jip. Eentje dan. 
Jannsko scheurt het blaadje er af. Er staat een poesje op. Precies S_orio. 
D2n ko;nt or eer.., daar staat niets op. Alleen maar l et ters. 
::::'.l. t is nilrn, zegt Janneke. Wat zi t er oncler? Even kijken wat er ond2r sjL 

/W::or n:i__k~, zegt Jar"l.c::ke , Maar daaronder zit oen paai'd 9 c;eloo::' E-::. 
: Jip on Janneke zijn zo nieuwsgierig wat or nog m:3er komt. Ze tr0kkcn ec ::1 

---- · --:,·oo:c· eer: de blaadjes eraf. Nu ik weer een, zegt Janneke. 
----- -·:·"· .:_ ·---..." .. . 

\ 
\ 

\ 
l 

fl 
1 
1 

En ik d i e, zegt Jip. 
Heo 9 roept rnoeder 5 wat doen jullie clo<:L'? 

Blaadjes afscheuren, zegt Jip. Een paa~ 
maar. 

._Ço--·• --.:"-~-. Kijk nou toch, zegt moeder. Hot is van" 
>~ "' '\f)iaàg 2 janu ari on jullie h ebt alle d:o.ge:_ 

\ ~ '.\'! ~hn januari eraf ges cl10urd,, 
-~ / f{p en Janneke staan heel verschri~t 

\\ L ;/;) 

.. "..,· 

_,,.... ,\-;"_;_::,-,,___,;>/ te kijken. Nu is h8t ineens februa:c' i 0 

1~~êYt\ ~=~~gm~~~~~· D~~ ~~ ~~n j;~~~~i n~:;i~fc~;e2•· 
/ / 1 \{·;-:::-, clat kan ni :o t meer. Januari i s a l VO '.) J:'::-j_,j . 

\ , \ 1\\ /' Jip en Janneke huilen bj_ jna 7:J.n ~;crc:il~ " 

\:_;_>\
1
·--', )·':~' Maar da:J. zegt Jip ineensg ])at kan n5_o"c?h8 9 

moeder. ])at is maar o6n grapje? he? 

I 

./ 

Ja hoor, zegt moeder. Hot is maar oen 
g~apje . Het blijft~ heus nog eon poos janu 
2.ri. Tuhar toch is h ·) t j ammer. En j:.ülie 
moet al d i e blaad j es e r weer netjes or 
plakken. Me t plaksel. ])at doen zo. i!Jn '.j(, 

doen h e t zo keurig. 
(uit : Jip en Janneke van 

Annie M.G.Schmidt). 
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Waar U in het nieuwe jaar aan moet denken~ 

De copy voor het nieuwe clubblad op tijd in te zenden. Wij .verwachten 
van -do loden weder:orn hele stapels verslagen 9 limmericks 9 gedichtjes enz. 
Alvast onze harteli jk e dank hiervoor. 

Een datum om in je agenda te zetten~ 
10 FEBRUARI 197 5 

Tot deze datum k~:r:nen jullie copy insturen!!!!! 

Koopt bij onze adverteerders. 

o-o-o-o-o- o-0-0-0 

Waarschijnlijk op Zondag ~2 Januari 1975 zal er door een elftal van 
Atmodes woor gevoetbald worden t egen de dames van Holland op het 
Militair Schietterrein aan de "Zeeweg. 
Nadere medede lingen hi erover horen jullie op do training. 

o- o- o-o- o-o-o-0 

Do rodaktie wonst hot bestuur 9 lGd.en, tra.insire, . trimmers en 
donat eurs/trices een heel 

VOORSPOEDIG 1975 
================== 

L 
.,. 011:: .. 

~i_~> 
.""" " "··:::.'.:'.• 

," .. "' 
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OFFICIEEL CWBORGAAN DER H.D.A.V~ ATMODES -KONINKUJK GOEDGD<EB~~-

19e jaargang No.114 

Verschijnt per 2 maanden 

Type-Stencil-en 
tekenwerkg 

Truus Cap~1len · 
Patricia ne Clair 
Marion Brunsting 
Marianne en Yvonne 
v.d.Linden •. 

Redactie-adrës: 

Zaanenlaan 58' 

Verzenda<i'.res: 

Mevr.v.d~Ree-Gregorius 

Or:lonweg 123 

_t i 

Februari 1975 

VAN DE VOORZITST~R 
-:· . ~· ' . 

1975 het jaar van d_e>vrouw en al zijn we 
geen dolle Mina's 9 · toch is h8twel goed er 
eens even bij stil te staan. Als specifieke 
damesvereniging laten wij aan de ene kant 
di:kwi jls zien, da:t .wfj_,v\rcl' _óP.l? _··~_():tJ.>,V_~je 
staan". A?-n de andere kant kan men soms 
zo zeggem "echt een vrouwenciub" en dit 
kwam b.v. tot uîting op de onlangs gehou
den ledenvergadering. Het was een laagte
-record wat betr@ft de opkomst dgJ'~ _si;err.
gerechtigde leden en een snelheidsrecord 
wat het afwerken der agenda betrof. 
Jammer dat velen niet eens de moeite 
nemen af ·te zeggen of - ~i-c~h er .met een smo8B 
van afmaken en zodoende geheel geen 
belangstelling tonen voor :_het gevoerde 
en t e -voeren beleid~ W:,i: j zouden h e t heel 
erg óp :pr:i js stellen, juist in dit jaar 
van de vrouw, dat j1.f;L_lie je ineer bewus t 
worden, dat we- als -.v.:r.ouwen op b~_p_é2,?.,_l._ci 
gebied zeker niet onder behoeven te doen 
voor clê heren der schepping. · -Me:t . de veel 
gehoÓrde kreet van de over-geëmancipeerde 
vrouw d~t man en vrouw gelijk zijn 9kan 
ik ni et helemaal mee gaan, ( op bepaald 
gebied gelijke rechten o.k.)want we zijn 
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nu eenmaal anders 9 zowel physisch als psychisch maar als iedereen op zijn 
waarde wordt geschat is h3t goed. 

M.A.Ineke-de Vos 

o-0-0-0-o-o-o 

Hî!;T SECRSTARIAAT ~E81DT: 

Bestuurssamenstellingg 

Voorzitsteri 
··--~---~- ·-----· -·" 

Vice-Voorzitter: 

Se cretare. ~sé :i 

Wede~tri jdsecretaresse ~ 
.. 

Commissaresse g· 

Commissaris: 

M.A.Ineke-de Vos 9 Kasteellaan 6l~Oûdorp. 
Post Alkmaar 9 tel t12-25199. 
H.Gecks 9 P.LHooftstr.18 9 . R@Ä:f.:I'e"m. < 
tel.372673. _ _ 2: · 
I. Wallekers 9 Kampervest 29· Haäi'lein·" 
teL 31·2426 (na 5 uur bereikbaa::-) 
A.Kruyvei9 Burgwal 66 9 Haarlem. 
t~l~322 461 (na 5 uur bereikbaar) 
Q . J. v. Voorst, Slauerhoffstr. 5:':1f ·.F,1:?,'e.tlenL 
teL37111 9 . ··-·- ·· · 

" 1 :.v.d.Là.nden-Haa.k, Zaanenlaan 58 9 Haarlem. 
· teL .263961. 
Bal,tien v.d.Ree 9 Orionvreg 123 9 lfaEtr_l\3illL 
te1.25031 4 . 
Annemieke Bouma 9 Vi·:".'sterrenstraa-t ·10 9 fü:.a,rl e:n. 
tel. 335 443. 
R.eàts 9 Bilde~dijkstraat 4, Haarlem. 
teL317839. 

o-o- o-,.p- o- o-o-o-o 

·Trainingen~ · 

Dins·dagavond: Mendelcolleg8, Pim IIJiulierlaan: 
. - . •. · .. 

. Dames /Meisje s-NiemJG ling'en 
. ·'-:····; t1-".: .. :--· ·· 11 ·. Wedstrijdploeg 

. Woensdagàvond: A'.:J.toniusschool 9 Zi jlvest ~ 

Pupillen on ]-meisjes 
C meisjes 

19 - 20.15 
20.15 21. 45 

18 - 19 
19 - 20 

uur 
Il 

Donderdagavond~ Conditiecentrum Gerard Kamp 9 Wilhelminastr. 

Aangewezen wedstrijdatleten 

Zaterdagavond: Ripperda Kazerne 

17.45 u.verzamelen v6ór de kazerne. 
Gezamenlijk naar de sportzaal. 
Wedstrijdploeg o.Lv. Nico He llendoorn. 

Zondagmorgen: CIOS-training 

18-19 uur 

uur 
11 

(10.15 - î1.15). 945 u. aanwezig zijn in de Beatrixschool voor geza_!E.':02.i;L-_ 
vertrek naar het Cios. 



-3-

Vervolg trainingen~ 

]) ploeg 
c Il 

o.l.v.Lolke v.Voorst. 
11 il 11 Hans , Vil.ottes. 

Dames/Meisjes Nieuwelingen 
Wedstrijdploeg 

11 · ' 1 11 Juul Mulder. 
11 11 11 Nico Hellendoorn. 

o-o-o-0-0-0-o 

])eze wintertraining duurt nogt/m Maart. 
================='::;:=========~============== 

De conditie-training voor wedstrijdploogon bij Gerard zal ook in de maand 
April nog doorgang vinden. 

\\\\llt)))l\\~\ll;,111~··'""'""\Ul'l\\\',',\'i,\\\\\111.""" . 

ZOMERTRAINING. 

Alle atlet'<3s en trimmers( stcrs). 

Woensdagavond wedstrijdploeg. 

Op de sintelbaan van het Pim Muli3r Sportpark. Aanvang 19 uur. 
Onze pupillen zullen op Maan~ag mot de ])-ploeg mogen mee trainen van 
19 - tot 20~15 uur. 
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Rernfa Formont 
Kari:'l Bul thuis 
Heleen ·v:r:::;.lot 

13-7-1958 

11'1~ j heten do ze nieuwe loden van harte welkom in onze vo::r::.niging en ho:pJ 1 _ 

da~ ze velA jaren met plezier ~ : . l z~llon blijven. 

3 
4 
6 
îO 
1 2 
12 
12 
13 
18 

o-o-o-c-o-0-0-0-o 

ONZE JARIG --~N ov ·2_ :OE M.f\_ANDEN n!IAARI':CN APRIL 

Llox2xd:~ o.. Scheffo1 aar ~," -
T."e7:' __ '.}L'!oZ:i __ lverborg van Ri,jn 
MarJ.iss Zonneveld 
}_nnomar:· c Brouwer 
Am1emicko :Bouma 
Pc:. -LTa r.\:; 2~~ol ing 
l~e.::- j n. Bo ~i_ ~{7j_ j n 
A1J. ~~ a BG c~cs~-.:.9, 

\'!,.~ o v\; I-Isi11=i_r:ige~~)~~3tr orr12.n 

Li e:, <1G Jcngo 

6 JacQueline Bakker 
9 Ifonriötte Hammi nga 
10 Wilma Vermunt 
11 Astrid Willemse 
13 ~'la.r j on van Keeke n 
14 Jos8 Capellen 
24 Corry van Bakel 
26 Hi L'al'.él __ a de Wit 
28 Arr.'leke van H::tm. 

23 Ca rla ~;etkm 

Allen van harte l.. ~ : lici teerd? ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Op 13 };\3oruari is Gerry Van 32.kel ja:::'ig gevvBest,;-
Door oGn nisve:::-stand. is z;__ j niet in het clno':JJ.ad v~_rmeld . Gelukkig kun~1.::m 

~~ermede onz e fout hers tellen. 

0 - 0 - c- 0 --- :·. _, __ 0-· o- o- 0 

JLegene ~1 C:. ~ c; op do l e denve:cg ldoi·iyig zijn gevveGst hebben er a l iets avo:· 
gc~-;.oorc~, LtDoc~es wil di ~; c3izom1- ny-lt een tvreede ploeg meedoe n in de DamefJ 
compc ti tie, _n:,t-"1nrl i jk kmmon we :1i8°':; neteen in de hoofdklasse meedoen rnu::1,:' 
n.0c;t e '..'1 Yl .J c:i~c'._;:;ra2.n i n è_ o . 40 lcle~sso log.i!.1.nen o 
H:i_er wor d ·!-, op ieder nummer een deelneemster ingeschreven. Er is geen hs:..·èe"' 
:-.1aa:...~ wel Orél• -:o:Jny 800my speer, kog e1y hoogy ver en estafette . 
0:~ een plcr~~ t e vo :~'men hebben vr3 du;:; ongeveer 8 meis j es nodi g. 
l[:.e }_ je en :: '°'es c,roo:;:- g'3o Î je él.2,n zo snel mogelj __ ~k on bij 

("§yq~~~ ~Ine:rn Wal~ekers, Secretaresse . 

- \ '--'' -- - ~ \ '" ,,,, "'" 
~"'"--0.i:-., .! \'"")\:~-=·:::-::; 

~~\ t~-=~} 1\, J;t,; 
"''! \ \,/'/\\ '-,./\ ,! -

··"'"~-:;,\~~~{ --.: -
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BERICHT VAN DE 18DSN-ADliiuNI.STRATIS 

Een dozcr dagen krïjgt ieder lid weer haar startlicentie. , 
He t is de bedoe ling d a t j 6 deze ~o~ d bowa~rt. Zonde r startlicenti~ raag je 
namoli jk niet aan wedstrijden meedoen. . · 
Staan er. fouten in de .. ge·gevens 9 bijvoorboeld het adr8s klopt niet of je 

n8.am :i,s_ vorkeo:-:-ri ·go speld geeft h: t dar;i even cloor 9 dan maken wa dat voor 

Hierbij wil ik het Bestuur en leden 
hartGlijk bedanken vooT de belang.:.. 
stelling 9 bloemen en de heerlijke · 
noten die ik mocht ontvangen tijdens 
mijn verblijf in het ziekenhuis. 
Het gaat mij weer prima Gn ~ilk hoop 
jullie van de zomer weer ~an te 
moedigon, 

Mevr~R.Kruyver. 

WEEKEND. 

In het vorige clÜbblad _he~bän jullie 
hot al gelezen, op de · training 
gehoord.Wecken<i . 5/6 April in 
Jeugclhorborg Teun de JagQ.r 
in Schoorl. 

-
--~ •"- . ---- - - ." ... "~- " ... · -·- · -···~· ... 

_ ...... " . ..:; •... --~ ---· 

--------....._.,.,_,~-..----.. -, 
. ~------ ........... __ _ 
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/ / WEDSTRIJDSECRETARIAA'T~ 
J / ., - ·' .. -~.· ,· 

i/ ' \ \ ." ~ c ·.c 

Aan do Noderlandse Indciorkarnpi.oenschappcn voor sonioren bp · 22 F'ob:ruari 
in" do Martinihal te Groningon zal AtLlodes verteg:onwoórdigd wordon door 
Mieke van Wi s sen-Sterk en Joan Keyser op do SOm vlak en SOm horden~ terwijl 
Annemieke op het hoogspringen zal uitkomon . 
In dozolfde hal zal oen wook l ater door de junioren A/B worden gestreden om 
de hoogste oer en dat zullon van Atmodos zijng 

Pia SOm 
Yvonne 50m hor~on 
Mar lie s 50m 
Anette 50m 

ver 
som.horden 

Irene 50m .- vor 

Atmodinnen voel s ucces allemaal. 

o- 0- 0·-C- O- 0-0-

Op do weroldrangli jst komt Anno miGko mot haar ~ •. 8 4m hoog voor op do 
18o/21ste plaat s . 

o-o-0-0-0-o-o-o 

Interna tionale Indoorwedstrijd Arnhem 2S Januari 197S· 

Annemieko als onige indoor-declneomstor kwam9 zag en overwon in do Rijnhal. 
Me t l .83m . bloe f ze slechts 1 cm. ondor het nationale indoor-record en nog 
een extra plusplunt was dat zo alle hoogten i n de oerste sprong haalde. 
Tevons haalde ze hiormodo voor de eerste maal ue limiet voor do Europese 
Indoorkampioenschappen 5 welke op 9 Maa,rt to Ka towice zullcm worden gehouden. 

o-0-0-0-o-o-o-o-o-o 

Nog oven Annemieke. 
Zij hoeft eon uitnodiging ontvangen voor oen indoorwedstrijd - uiteraarC 

op ho t hoogspringen - op 26 Februari to Praag. Wij wensen je eon fijne 
trip on een good resultaat toor! !l!l ! 

o-o-0-0-0-o-o-o-o 

IND'GLING mm V'.:HSCHILV:'.:ND.2i KLA~)SEN 0 

Senioren . geboren "19S6 on 3erder 
Junioren A Il 1958 19S7 

tl B tl 1960 - 1959 
Il c " 1962 1961 
Il D " 1964 1963 

Pupi llen Il vanaf 1965 
o-o-o-0-0-0-o-o 
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OND . .I;RL·ING :~ WJDSTRIJDEN 29 April 

Natuurlijk doet elke Atmodin meo 9 daar rekenen we gewoon op. Nadere gegevens 
hierover in hot volgende clubblad. Zorg er wol voor dat jo clubkleding 
(bij Ans verkrijgbaar) in orde .is. . 

o-0-0-0- c-o-o-o 

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

Wil je aan wedstrijden mccdoen 9 dan is 
clubkloding verplicht. 
Verschijn je niet in clubtenue aan de 
start 9 dan word je door de wedstrijd
leider van deelname uitgeschakeld. 

MET DE D ]1CISJES NAAR ZANDVOORT. 

Zoals afgesproken was 9 gingen wo 5 Januari mot Lolko naar Zandvoort. 
Wo gingen over het Viss(:;rspad, dwars door de duinen en langs de spoorrails 
Onderweg kwamen we veel mensen teg·Jn die al naar Zandvoort waren gelopon cm 
nu op de t2rugvvog waren. 
Hot was niet zulk mooi weer, hot r~gondo namelijk. Na ruim oen uur kwamen 
wo in Zandvoort aan. 
We gingen naar het station. Lolko had begrepen dat Men0er Geeks ons 01' 
zou komen halon. Wé h2bbon oen hole tijd staan wachten 9 maar Mon.:ier Geeks 
kwam niet. Toon zijn we maar naar hot restaurantje van het station gegaan. 
Daar hebben we 0en flesje limonade van Lolke gekregen. Om half 66ri stapten 
we ,:;indolijk in do trein, want Meneer Geeks was er nog st0eds niot. Na eon 
paar minuten waren wo weGr in Overveen waar Meneer Gecks 9 1,l[ovr. Ineke en 
Truus stonden te wachten. Wc waren wel wat later thuis dan gGwoonlijk 9 maar 
toch hebben we een fijnG training gehad. 

Corl:.D..il3 Handgraaf. 

- -- ·- .. ~-:-. : 

,. ""' ,,,".:::.c:::::." . . ". 
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SENIORi;N-COivlPETITIE • 
.. .... 

Voor 1975 zal do ópzot van_ do _ soni.oronc_ompG.tîa niot worden gewijzigd, 
Do data zijn reods vastgo:;itold on wel opg 

1 1 Mei 
1 Juni 

24 Augustus 
7 Soptombór {-finale) 

In allo klassen tollen de twoo b0sto resul taton. Do No.1 t/m 6 na driEl 
wedstrijden gaan naar do finale. 
Allo ploog0n in de hoofdkl asse on de î e klasse zullen steeds in óón p c_;;; _,_. 
worden ondergebracht? zodat alle ploegen onder dezelfde omstandighedc~ 
strijden. 
Vrije compbti tiowods_tri jdon zi Jn . niet moer toegestaan. , 
Ilo hoofdklÇl.sso Dames 9 waarin 12 ploegen doelnemçn 9 zal bestaan uit g 

LDA 
SPAHTA 
AVR 
AT~}OD':::S 

SP:RINT 
SPATITAAN 
ADA II 

Amsterdam 
Don Haag 

· -- ·Rotterdam -· 
Haärlom 
Beverwijk 
Broda 
Lisse 

PAG ·· ·· 
Amsterdam 
Rotterdam 
::;j_ndhovcn 
Heiloo 

FSV 
iFRIAS 

Nisschien ton. ov :::;rvloodo v 2rmcld .:m wij hier nog ebns hot progra1irna. 

lOOm 
200m 
400m 
eoora ·~ 

Joom horden 
4:~·1 OOra èestafotto. 

hoogspringon 
y3rspringon 
kogolstoton 
spocrw,1rpon 
discusworpen 

0 . ·'· .. ._. . 
Vöor d :J t woodo A tbodosploJg· di o in d o 4 klas~,o zal ui tkcmcm mot 
óón doolnoumst :;r por numme r is. h0 t progranlli1a alsvalgt g 

100m 
800m 

hoog 
V:Jr 

R.Inokc-dc Vos 

~r wofdt gefluisterd~ ••••• 

kogel 
discus 

0-0-0-0- 0- 0 -0 

sp~or 

4x1U0m 

d o, t AnnemiokG in do voorlopigo s oloctio v oo r clo Clypischo Spe_lon 
to Montreol is opgonoman. 

clo.. t or tvv-i:ntigi'voorlopig-:m r' zijn 

d e t p2.S aan het 0ind van hGt soizoon zal worden bokokcm wie or ge
slaagd is op grond van prost aties om eventueel in do definitieve 
selectie to worden opgenomen. 
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CLUBP 1 cc Db H.D.A.V. &TMlDES. 

6Cm. 

6 C: C'm 

1.Visser 
M. Spa.ans 

I.hruijvEr 

verspringen L.Visser 

8.3s0c. 
8.3scc 

r. "5 3 . 5éf· c 

4.69m. 

hoogspringen l .Handgraa f I.4l 

Kogelstoten P.Jviiljon IC. 4l 

Amsterdam 
?aandam 

Beverwijk 

Bevervijk 

r i aarl t-~ m 

Haarlem 

S-5-E4 
8-9-73 

I2-6-7I 

3C-5-64 

l-:-IC-72 

27-8-6J 

4x6Cm in 33.7 met j lze Nieuwker~~~i~anda de ~it, · ~1ma Ver
IViunt, en Lilian ;:'ijnhE: c r · 1~·10-7~. 

Mcis.ies·c. 
80 m. · D/Post 

J. Keijser 
P.Keijser 
M. Spaans 

10. 3 sec. 
10.3 sec 
lC. 3 sec. 
lo. 3 se.c. ·· 

600m. 

Kogel 

P.D~-Cieir 1.41. 4 sec. 

A.Bouma ll.27m. 

Hoog A.Bouma l-6C 

verspringen L.Plugboer 5.16rn 

speerwerpen A. Smits 30.28 m 

discuswerpen A.Bouma 29.06rn 
" ' 

Zaan dan 
Zaandam 
Amsterdàm 
Haarlem 

Amsteroam 

Haar.lem 

Arnhem 

Haarlem 

Haarlem 

Ha: :rlem 

9-6-68 
·1-6-69 
5-9-71 
21-4-74 

5-9-'71 

20-6-70 

27-9-7C' 

1 -- 9-57 

30-8-6,9 

15-8-70 

fC meter horden Y~v.d~Linden 9.9 sec Amsterdam 2-9-72 
4 x 8C min 42.4 sec •. in Amsterdam 5-9-71 met: 

Meisjes B. 
100 metsr 
80m horden 

Kogel 3 kg •. 
Kogel 4 kg. 
3CCm 
8C0m 
lCCm horden 
Verspringen 

' 9 Hoogspringen 

Petri v.d. :Eem, Patricia ~-· Cleir, Alice Munstcrma 
en Pia Keijser. 

Pia.Ksijser 12.3 sec Amstérdarn 24-6-73 
J.Keijser ll. 6 sec Arnhem 25/26-9-71 
A.Smits ll. 6 sec Arnhem 25/26-9-71 

.A.Smits ll.97m Arnhem 21-8-71 
e.v. Leruv"en 1C.45m Amsterdam 2C-8-72 
P.Ds.Cleir 4 3. 4 sec Haarlem 6-6-73 
P. De Cleir 2.19.2. sec Den Haag 3-6-73 
J.Keijser 15:7 sec Haarlem 3-6-73 
L. Visser 5.54 m Dordrecht 9-6-68 
A.Srnits 5.54 m Amsterdam 19-6-71 
A.Bouma l.77m Arnhem 3(-6-71 .. .., 

• 
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Ppe0 r~erpe n ~ .Smits 36.74m Haarlem 19-9-71 
Discuswerpen A.Bourna 33.80m Haarlem 2f;-5.-71 
4 x 100 m meisjes B estafette in 5i.- sxc. op 6 oktober 1974 
in d e n Haag me t: Marli~s Kastelein,· Irene Kruij~er,Ivonne v. 
d. J,inden en Annet ( ttolini. 

Dames: 
lOOm lttoi~den 
lO Om 
2r om. 
4 0 0m , 
800m. 
1500m. 
Hoog;3pringen -
Verspringen 
Kogelstoten 
Speerve rpen 
D~- s cuswerpen 

Mieke van~~ is sen-Sterk 13.2 sec Arnhem 
Mieke van Wissen-Sterk 11.6 sec A'dam 
Miek van W isse~ -Sterk 23.5 sec Basel 
Mi eke van Wissen-Sterk 55,- sec R'dam 
R. Wijnoog st 2. 18.- sec A 'dam 
R.Wijnoogst 4 .51.4 sec tlaarlem 
A.Bouma 1 l.84m · Arnhem 
E. Ort 6.20m Beverwijk 
J~ Moojen~ 12~44m. Zeist 
G.Versterre 4 9.58m. Dresden 
J. Moojen 42.72m. Kerkrade 
48.2 sec in ~ otterdam op 13-9-64 met~ Jos 
Sterk, Ans Pennards en Pllen Ort. 

4 x lOOm dlames. 
Duffelen, 1'1ieke 
5 - kamp : Miek van Wissen Sterk 4440 pnt. Basel 

lOOm Horden 13"3 s ec 
Kogel :l"l3m 
Hoog ~,692. 
Ver ~6~~m 

2 \_ Om ~ ~- . 5 . s s c 

16-G·-- ·1 ~;: 

27-·5- G ~ 
7· ·7 '( :-

1 3-8-- (/ 
2 0~- 5 -- T 
11--7-·ri 
28-"7--7 ~ 
29-·9-6 ~ 
11-5-· I :~ 
16-7-- 66 

5--8-7 2 
van 

7-7- 7---; 



-11-

K E U R I N G E N! ! ~-! ! ! ! !' ! ! '! ! ! ! ! ! 

ktletes die aan wedstrijden wensen deel te nemen moeten gekeurd worden. 
NI~T GEKEURD ·- G ,m~ i. FJ~DSTHIIDCN. De ·kosten van dc;ze keurine bedragen f 8.25. 
Bij betaling v2.n f 8.25 krijgen jullie v-0,ri. Baltien een anamneseformulier1die 
je na invu.lling weer terug moet geven aan haar. Van alle atleten moet het 
keuringsg~ld ad. f 8.25 vóór 1 maart 1975 bet aald worden. 
Onderstaand een lijstje van de atleten die in ieder geval dit jaax (1975) 
gekeurd moeten worden~ da2.r zij van pupil naar de D-jeugd overgar:n 9 van 
D-naar C-jeugd 9 v2:0. C- naar B-jougd 9 van B- van A jew:;:d en V:'l,n A-meisje 
naar Dm11e. De nieuwe leden die nog niet gekeurd zijn e:::n aan we d.strijden 
wensen deel te nemen moeten evcnècns gekeurd worden. 9 Oi1&Ç_acl:i-.!__} _eef.::tt,ig_ of 
groe.J2. 

1964. 
Mir;mdri. Brabander 
Marit Guldcmond 
Anike v.d.Ham 
Martine v. Lier 
Martine v.Zijtveld 

19620 
Licsbc: th v ?.n Bakel 
Joanotto v ::i, n D2.m 
Ella van D -nsik 
Na?-inc Drijfhout 
Willomion Enschodé 
Kirsten Gecl~s 
Connio Handgra~f 
Marian v.Kcokcn 
Lyanda Noordeloos 
Petrci - Nijssen 
Saskia :-khoffcr 

A1E1cmickc Bouma 
Truus C D..11ellon 
Jacqueline v.Eadon 
Janet Gortomal:cr 

1_960" 
Ankie Beeksma 
Irene Berendsen 
Pci.ul a Breuer 
Jos6 vnn Capcllcn 
José van Giezen 
E 11 on H<:mdgr ccaf 
Elze Ihouwkerl<: 
Jacqelino Paauwc 
Carlri_. von Rossum 
Hilma Vermunt 
Miranda de iJi t 

19580 
Doreen Anscms 
Mari nn v.Bakel 
11.<i,r jon C <".t s 
Hanneke v~n Ecden 
Marlies re -stol_ein 
Yvonne Vod oLindon 
Annette Ottolini 

1 
---- - --c 1 

tf!I r~ 
Jff1 ".J ·-, 

-1· ~-~1-- ~<-:J~1 
;~~~;-~nvH~~~~~~on J t\ t-;;' 

J , C' ! -~ \.. 

~~~~~:~~~:~:;\~· --~·-· -. -. - ... -.·-.-.-.-.- .-.-. 1· -1~1 7·1tif 
27 a )ril Onderlinge uodstrijdcn to H:-'.c:i,rlom , '> _, / ' 

3 m e i J_o cjD jeugd competi tic te Ifaa rlcrn "" 
-4 m c i lc A/B jouf;d compoti tic to Haarlem? __ \ :j -~ 

============= ~= ======;;:~, r,. ~ 
//Jt h~~I J 

-~- l7~;LJ 
··---='"ir\\\\~\\;f;;\M:~\\! 
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])~~ · BESTi!; .lATL::DTii!;KPRESTATISS 197.4 
- ·-'::..i:N DIS'l'KGK':h WES'r I DEH KN.ro:-

Meisjes D. 

Kogelstoten: Kirsten Geeks 
Estafette: 4x6üm. 

Meis.ies C. 

8-0m: r.fariette Spaans 
Hoogspringen: Ellen Handgraaf . 
6_00m: . José Capellon 
Verspringen: Mariette Spaan&: 
Kogelstoten~ Paula Breue.r 

· · ]lleh Handgraaf 
Discuswerpen: Paula ~reuor 
Estafottc-: 4x8üm. 

Meisjes- Be 

-room: Marjan Cats 
Anette Ottolini 

8bm horden: Yvonne v.d. Linden 
Anette Ottolini 

Verspringen: Yvonne v.d. Linden 
Marlies Kastelein 

Kogelstoten (3kg): Dore~h Ansoms 
Estafette: 4x100m. 

Meisj~s A. 
100m: Pia Keijser 
200m: Pia Keijser. 
800m: Truus Capellen 

Patricia DG Cleir 
100m horden: Annemieke Bouma 

Yvonne v.d. Linden ( B) 
Anette Ottolini ( B) 

Verspringen: Annemieke Bouma 
Janet Gortemaker 

Kogelstoten: Annemieke Bouma 
Speerwerpen: Annemieke Bouma 

Marianne v.d. Linden 
Hoogspringen: Annemieke Bouma . 

Yvonne- Rozendá.9-1 ( B) 
Yvonne:. v • .a. Lirtden ( B) 

Discusworpem Marianne~ v.d. Linden 
Annemieke Bouma 

l. ~f 

Vijfkamp: Annemieke Bourna , 
Estafette: A/B 4x1 00m. Atmodes I 

Atmodes II 

,: . 

9.53m. 
35.1 sec. 

10.7 ·sec 
1. 55m. 

·1.46.4 SOC 

4~84m. 
10.27m. 
10.09m. 
27.64m. 
43 .1 sec 

12.7 sec 
1 2. 7 sec 
12.6 sec 
12.8 s e c 

5.08m. 
5.oorn. 

11o20m. 
52.0 sec 

12.3 sec 
27. 4 sec 

2o19.0 sec 
2.23.3 sec 

15.4 se c 
15.7 sec 
16.1 sec 

5 . 22m , 
5.22m. 

11.42m. 
35.88m. 
30.5om. 

1.84m. 
1. 45m. 
1. 45m. 

35.56m. 
35.12m. 

3758 punten 
51.2 sec 
51 .8 sec 

Amsterdam 
Bevetwijk 

Bèverwijk 
Heiloo 
Amsterdam 
Ha-:rleo 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 

Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam · 
Vught 
Haarlem 
Haarlem 
Den Haag 

Papendal 
Amsterdam 
Amsterdam 
Haarlem 
Papcndal 
Amsterdam 
Amsterdam 
Papendal 
Haar lom 
Vught 
Haarlem 
Amst erdam 
Papendal 
Amsterdam 
Amsterdam 
Amsterdam 
Vught 

Papendal 
Haarlem 
Haarlem 

31o8 (9) 
15.6 (9) 

1506 ( 4) 
5.6 ( 4) 

22.9 (9) 
31.8 (5) 
22.9 ( 7J 
22.9 (9) 
11 • 5 ( 4) 
11.5 (3) 

4ö.5 (5) 
. 4.5 (6) 
23.5 (4) 
23.5 (6) 
22.6 (6) 
15.9 (7) 
1).6 ~6) 
5.10 (1) 

. 29 . 6 ( 3) 
- 22"9 (11) 
12.5 (5) 
20.6 (8) 
28. 7 ( 5) 
19.5 (6) 
19.5 (8) 

, 25 .5 (8) 
15.9 (9) 
22.6 (5) 
15.9 (2) 
19. 5 ( 6') 
28. 7 ( 1) 
19.5 (10) 
19.5 (11) 
22. 9 ( 2) 
22.6 (3) 

28.7 (3) 
15.9 (3) 
15.9 ( 5) 



V.':RVOLG B~ST:~ ATL::i:TIEKPRESTATIES 1974 IN 1JDST l DER KNAU. 

Dames. 

200m: Mieke v. V\lïsson-Sterk 
Verspringeng Mieke v. Wissen-Sterk 
100m horden: Mieke v. Wissen-Sterk 

Joan Keijser 
Hoogspringeng Mieke v. Wissen~Stork 
Vijfkampg 11.Iieko v. Wissen-Sterk 
Estafetteg 4x100m. 

24.5 sec Papendal 
5~88m. Bapondal 

13.5 sec Papendal 
15.0 seê '~.''Amsterdam 

. 1.69m. Papendal 
4204 punten Papendal 

48 • 5 sec Ams-t erdam 

18.8 (4) 
18.8 (4) 
18~5 (1) 
26. 5 ( 8) 
18-8 (9) 
18.8 (-2) 
·1 2. 5 ( 2) 

COMPSTITI8 A/B J'JUGD 

De opzet van de jeugdcompetitie A/B is voor dit jaar gewijzigd en wel als 
volgtg 

C.meisjes zijn van de deelneming uitgesloten. 
De A en B nummers worden steeds afzonder],ijk verwerkt en B meisjes 
mogen niet deelnemen aan de nummers van de A meisjes 1 ookl niot in die 
gevailen 9 vvag,rin het KNAU reglement dit toestaat. 
He t eerste nummer zal steeds zijn estafétte en bij diskwalificatie kan 
àan het einde van de wedstrijd door dezelfde ploeg 'worden overgelopen. 
Voor aa nkomende ·se izoen zijn de competitie dagen (verplicht) vastgesteld 
op 4 Me i en 22 Juni. ~r zi j n dus geen vrije competitiedagen~ 

De da tum voor ' de final e i s , 14. Sept ember 7 me t zowel iu de eer s te a ls 
in de tweede klasse zes finalisten op basis van het totaal 'der in 
twee wedstrijden behaalde aantal punten. 
Het programma luidt~ _ 

1e klasse - één Atmode s ploeg 2e klasse - één Atmodesploeg 

Meis j es A/B 4x 100m pl oeg · 
idem 100m hord. 1 deeln. 

Mei s j'es A ( 

1 deeln. ( 
( 
( 

Meisjes B ( 

1 deeln. ( 
( 
( 

· Mei s j"e-s A/B - ·· 4 x+Oüm 1 ploeg 

Me isjes A 
1 deeln. 

( 
( 
( 

( 
( 
( 

100-800m hG,og .ver..,. . 
koge l ( 4 kg ) discusw. 

(1 kg) 

100- 8dO-hoog..,.ver
koge l (Jkg ) di s cw~w. 

. . ( 1 kg) 
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Er wordt gGfluisterd~ .· ··." •• 

dat ••••• De e~erenloop niet alleen voor )Oplus ~och ook voor Atmodinnen 
zal w~rden gehouden. 

·.tiat ••••• deze op 29 Maart zal plaats virnfon. 
~- ' 

ètat ••••• deze ovor 800rn zal éaan voor pupillen en C/D jeugd en 1500m voor 
de ovBrige Atmodi.nnen. 

dat ••••• wo c;i.rca_ 9 .)0 uur . moeten voIBzamelen op de parkeerplaats van 
hot Middenduin. 

dat ••••• wo gezamenlijk naar het wedstrijdparcours begeven. 

dat ••••• elke Atmodin die zich maar even vrij kan maken natuurlijk 
moe doet. 

dat ••.•• je je op kan gevon aan Truus 9 Baltien of Ria. 

dat •• . •• een jaarvergaderi-ng bij afwezigheid van de voorzi ttershamor 
· gooperid en ges·loten kan ___ worden met een etensstampor. 

, dat ••• ·;,.daiH een daverende slag uit kan komen. 

o-o-o-o-c-0-0-0-o 

VAN DE PENNINmE:1STJRJSSE. 

Contributieg 

Pupillen .. ·gêborèn-na 1-1-65 
inschrijfgeld 

Junioren D.C.B.A. t/m 17 jaar 
inschrijfgeld 

Senioren vanaf Î8 jaar 
inschrijfgeld 

f. 15,-
7,50 

22;50 
, 1 2~50 
, 3Q~-
17, 50 

peJ'.' kwartaal 

Il Il 

Il il 

Wilt U aan het begin van het kwartaal betalen? Overschrijving op postrek.g 
_20T689 t.n.v.penningrneest oresse Atrnodes, Burgwal 66 7 Haarlem. 

Clubkledingg 

A tmodes vVedstri jdshirt g 

Atmodes broekje alle maten 
11 showshirt S/lVI/L 

Maat 
Il 

Il 

Il 

10/12 
@/1 
2/3 
4/5 

o-o-0-0-0- c- o-c-o . 

f. 10,50 
11? 50 
11i50 
11y50 
11 ,-
14, 95 

Copy inleveren uiterlijk Il!'aandag 7 April. . Willen jullie deze datum 
goed onthouden.; re redactie verzoekt de leden ook eens iets uit jullie 
pen te laten vloeien. Vooral met het oog op het jubileumnummer van Juni. 
Toe me is jes 9 doe eens je best .• 

0-0- 0 - c-o-c- o- o 
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20e jaar(:;anp;' nr . ll.5 

Reactie-adres: 

Zaanenlaan 58 

Verzendadres 

Mevr. v . d . Ree-Gregorius 
Orionweg l2J 

·-r'" ,.. (t ,~ .... ·-· . ,/ ' ~ -.. 
! o/'-- 1 , J -..,..{ 

Ovor do voo~zitster 

Deze keer oons niet op deze plaats 
een stukje van de voorzitstur maar 
over haar. 
20 jaar Atmodos on 20 jaar Ria 
Inoko.Hot zal wol goun wereld- of 
Nederlands record zijn mà.ar con dage
lijks gobouron is het nu weer niet. 
Hu ik zelf 9 sinds kort 9 ,een blik 
achter de schermen vorp v.h. Atmodos 
gobcurcn 9 do complicatios 9 do dik
uijls kloino moeilijkheden on klippen 
zie waar soms o zo voorzi~htig om
heen gezeild moot worden wordt do 20-
jaar prestatie volgens mij con 
enorme, Eon voorzitster zit oen ver
gadering voor on loiat deze. 
Dit loidon is soms con subtiele ge
beurtenis soms een bikkelhard gobc~
ren. Wanneer hard 9 wanner zacht~· ?? 

Deze keuze kan je alleen maken als je 
de materie bohoorst on mensenkennis 
bezit. 
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Sommige mensen lopom nu ocrn-:1aal harder door oon klopje op 
hun schouder andere door con voet hard op hot onderste go
dool to van do rug to zetten. 
20 jaar hooft bowozcn dat Ria do l~nst bohoorst. Ria namens 
bestuur on i:10isjos van Atr:iodos gofclicitoord on bedankt. 
Wij hopen dat wc nog lang op je ~ogen rekenen. 
Jongoron zijn dikwijls drastisch en dirokt in hun uitspraken 
SOfilS zijn deze SiClpclo uitspraken con groot cooplir:wnt. 
Bij oen bijzon.dor slecht on ror:u:wlig goorganiscordo C-D
compoti tio zei óón van die kleintjes togen Dij : als Ria hier
bij go1wost Has had dit nooit gebeurd. 

BESTUURSSAMENSTELLil·îG 

Voorzitster 

Vico-voorzittor 

Socrotarosso 

Pcnningmoostorosso 

Wudstrijdsccrotarosso 

Commissaresso 

Commissaris 

Huub. 

M,A. Ineke- do Vos 9 Kastoollaan 61, 
Oudorp, Post Alkmaar tol. 072-
25199. 
H. Geeks, P.C. Hooftstraat 10, Haar
loo. tel. J7267J. 
I. Wallekors Kanporvost 29 Haarlem, 
t cl Jl2L~26 ( na S uur) 
.!.. Kruyvor 9 Burgw·al 66 Haarlcr.1 
tel J22L~61 ( na S uur) 
G.J. v. Voor~-ot, Vlielandhof JO 
Haetrlc::n tol. 
L. v. cl. LiI1don - Haak Zaanonlann 
Haarloo, tol. 263961 
B~cltion v.d. H.oo, Orionuog 12J 9 

Hoarloo. tol. 250314. 

-n 
:JU 

J:u1nci:liokc Bouran 9 Vierstorronstr 10 9 

Ha.arlo~. tol. JJ544J. 
H. Cats Bildordijkstraat 4 Haarlem , 
tol . Jl78J9 . 

11 Bij 20 ja2,r Atr:10des 11 

AJs zi jnde nauw botrokkon bij de op
richting en groei van Atcodos wilde 
ik bij het 20-jarig bestaan hot vol
g ende opncrkcn: gebrek ann bclnng
stolling voor het intorno vcrenigings
luvcn door het bestuur van con da~os 
atlot:Lokvercniging deccï oen aantal 
vun huar leden besluiten het lidmaat
schap op te zeggen on con nieuwe club 
te stichten. Dit werd H.D.A.V. At~odos. 
D~' t ·was h-lintig j aar goloclon. Vee l 
ucrk diende or toe verzet to worden 
oD do zaak goed van de grond te krijgen. 
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Door anthousiatmo konden locl.on 9 dcnatours 9 bestuur on 
trainers bergen verzotten . De spirit wus geweldig. 
Binnen enkele jarun vcrovord0 de jonge voroniging con 
goodo plants in do hoogste klci.ssc dor Nederlandse Coo
poti tic 9 :301101 bij do soniDron als de junioren en bolw.aldcni. 
diverse loden bijzondere prostatics in bin11on- on buiton
l2.:11d. Hot c:i.;:i.ntal lude:n grooiclo zo .s:nol 9 dat por l januari 
1958 Atmodos zich do grootste specifieke daoos atlctiok
voroniging vun Nederland kon noemen. De goodo naao van 
Atmodos was govostigd. 
Diverse horen vertegenwoordigden lcd.on Ncdorlarn..l in eon 
la::i.donploog. Om :naE1en to noc::!on Ellen L.rt 9 _J-,oc.s van · 
Duffelen. 9 Greet Vers teere 9 HiokC: Sterk ( tevens düülnoor.1:-:;tor 
01. Spolon)Moxico on Munchon ) 9 Loos Vissor 9 Mieke Krar:10r 
, Annemieke Dorn:ia on Joan Koyzor . 
Velo ~odstrijdon worden in do loop der juron geurgo.nisoertl. 
Van Noorder Sportpark Entafottes. tot competities on Landen
wedstrijden toe. Een lange tijd ging het fijn 9 want or was 
1 n riuo kader . HelaaE 9 met hot ouder worden van ~traodes 
kwam de orc;nnis;:itio vnn het geheel, on dat is niet alleen 
hot besturen, meor orrmoor te rusten bij oen steeds kleiner 
wordend groepje Dons en. Nu is cl.i t oen verschijnsol uaDri:100 
velo verenigingen roods lang to kc..opon hebben. In vool ge
vallen zijn hot dozolfda figur:::m. in oen bostuur 9 onder do 
lb~on of donateurs op wie oo~ steeds kan rokonon, die altijd 
hot werk klo.ron . Ging cl:::c t voorheen 0rg gor.:mkkoli jlc 9 o r.:1dc..t 
er voidoendo hulp uani;rnzig u::is 9 not hot voortschrijden der 
jaren is voel vo..11 die :::i.ssistontio 11oggovallon. 
Het li jL:t erop dct t cl-ub1iofclo ovo::J.ecns c.:2..n infle:t tic onderhovj g 
is. Do prijs ervoor wordt steeds hogor. In o,on tijd wci.:..u' men 
do mond vol hoo1't ovor "lief zij::-1 voor olko.ar 11 intorr:1011~ 

soli jko rolo.ti os o.llorloi " r:üliou 11 - zetkon otc . ':-TO l oen vroomclo 
ontwild;:o.ling. Idcën zi jn or go:aoog . Hij hot ui tvooron cn'VCln 
geeft r:io:a vo.nk niet thuis. Hier do el ik o. c.:. . op clo jonger on 9 

dio uol uillon 9 ::1crn.r holnns hot doorzottingsvorrnogo:n. uisson 
or:1 iots to volbrengen. Do nspirit 11 ontb:rookt, oa dat is juist 
zo belangrijk voor do sfuor i:1 con vereniging. 
Prostutios worden n.l. niot alleen golaverd door pl1ysischo 
on oonto..lo kro.cht 9 gekoppeld ci.u.n do juiste tochniok 9 ook 
oen goede sf'oor in do c lub helpt hier ao.n race. 
Nu mogen vo niet z eggen d.:.-:.t deze bij 1~cc:1odos s lecht is 9 

Hel dat hot enthnusintoc opgepept c10ot 1.,;ordon. 
Feitelijk heerst or nu een situatie dio ongekoort i~:i van het
geen ik zie in do eerste alinea. 
Momentee l heerst do bolungstolling voor hot inter ne vorerti
gingslove~1. hoofdzetkolijk bij i1ot b ostuur 9 do gotrouwdün er
buiten niot te na gesproken. Er is kader nodig. Niot alleen oo 
nu roods h ot bostuuru to assis'.:;aron 9 no.ar ook on deze binnen 
afzionbo.ro tijd to vorvango:1 . J'Jieu~·IO tijden verlangen nieU\/U 
bezems. Hot besturen vraagt achter cnthouoiastoo, doorzettings
vermogen 0!1 vorun h-Toordcli jkll.ei;Js.gcvool o 1•1on hoort wr.)1 eens 
boworon, llot r,.1oost door o.ncloro veronigingon 9 dat :fuseren con 
hoop problooon doet oplos sen . 
Op :financi.oel gebied z n l clci. t \/Cl zru zijn , onthousio.s tuc .L ochtoi" 
kun 'ja or i:1oeilijk r.100 stirnulorOl1. 0 :lvlogolijk ZO.J.. cli t OC l.~dor 
r::1inclor 1vorden. ClubJiofdo is geen kwestio van g·o.lc.l. Nog stoocls 
dro.ait Atoodos gezond. Ook hlijkt or nog plaats to zijn voor 
een spocif i okc dames a tlotiol;:vuroniging voor Hao.r lom Cil Om-
streken. Wat de toekomst brongt is niet zekerheid to voor-
spellen. Voel zal o.fh:::i.ngon VCLn hot ontilousio.stme bij .l:..ti:wdinnon~ 



dio ik van harte felicitacr cot het 20-jurig bestaan van 
hun fij:10 vore::nigin.g. Dat deze con lang leven beschoren ~:Klg 

zijn. Tevens uil ik bij deze c~:i.nk zeggen c:.c.n allen 9 die de 
afgelopen jaren zoveel voor ~toodos geduun hebben. De vrees 
oD per o~l.[;'Oluk ucnscn over te .sl:::.o.n weerhoudt mi j 01:1 IJ.2.r:Jon 
to noecen. Het uuntal is groot, zowel in de vereniging uls er
buiten. Zij hebben do taak van oijn vrouw de voorzitster 
gedurende die 20 jn:::lr aanzioll.lijk helpcm verlichten. 

·w. Ineke 

Haurlom mei 1975 

Lls ik terugblik r;_aar c.lc begin
pei'iode, hot ontstaan vun L.tt:1odos, 
is ::lij hot i:1Goste bij,5·cblovo11 do 
02tzaglijko inzet die door allen 
üotrokJrnn bij dit gebeuren ij op
cobr::::.cht. Dit 9 clat kunno11 \-ic nu 
uol voorstellen is de basis gouoost 
,1:::.0.rop do vereniging nu ul 20 jr. 
verder Loeft ku~1.non bouwun. 
Wat was die begintijd ooeilijk, goo~ 
tcrroin 11ac:trop HO kondca trainen, 
uc uoosto:i ono behelpen_ i:1et do open-

baro speclplac..ts v<..1.:1 het noorc-~orsportpukr. 
Hot \JUS cle hoer T:::.kkenj die s;chool bclangloos hot ~o b:coodnódigdc 
u2 tcri2.al vorsc.ï:-10.:fto 0::1 te lcun112n horclenlopen j hoogsprince.a on 
starten. iuJ.dcrcn, HC>.o.roncler :::;ol;:or Uu huidige voorzitster ge
noc1~1d uag •,rnrdon, hebben zich cp het organi s<..1 tie gobioc!. duicleli ji;: 
doen ko11ncrkcm als l.oidstcr c:te:r vereniging. Colijktijclig eet cle 
vereniging viert zij huur 20-jarig jubilouD als voorzitster, 
do.arEicdo v:::n1 harte goi'olici tcc;rcl. Ik ~:ons de vo:con.iging vaal 
sportiviteit, successen op do buan, buk en ring too en op na~r 
hot zilveren jtlbileum. 

J. llulleus. 

Kijk je wal eens naar do advertenties op do or:Jslug ??????? 
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10 jaar Atoodes-lid 

Hot begon op oen wo..ruo zone::.'avonci. in 196 5. 
De eerste ueto.rne ik kennis c1c:.aktc uas ..! ... ns Pc~nn<lerts, die 
oe ooteen alles liet zic~ 9 out iedereen liet kennis oukcn 
on oo inlijfde bij do ploog 9 louko ooidon die Haqs wel 
oons grijze haren bezorgde, aaar die ook voel plozior oot 
hoc hadden. Toon l~raQ daar dat grote ooount. Truinor Hurry 
JoachiCT vroeg of· ik \1iJ_dc :-:.10otrctinon i:wt do Hodstrijdplocg, 
oen gouoldig r:101~10nt rn::w.r toch ook wol griezelig 11D.nt nu 
k:wam je bij D.l die 11 gociu 11 9 bij D.l die oudere 1.'odstrijd-
0.tlctcs. Do eerste tijd viel ~ot ochtor niet 
!l100 maci.r langzc.:.ucrhand ucrd ~lot steeds go-
1:iD.k.k:olijlccr en •••• gozolligor. 
Toon i;Jéo.s do.ci.r ineens Gcrnrc~ l".:c.L::1p 9 zcl:f cn-
thousias t trndotrijclatlcot bij IIü.ci.rlou, 
die ons in zijn cnthousiastoo ooc
slcopto nuur coopotitiosuccosscn on 
individuolo succosscn. (o.a. l..j. x. 100 D. 

rocorcl vo..n. Donny 9 locs 1 Goükc en Joan) 
Doe ons ~ winters op allo hookon in 
.Ho.c::trlor:.1 oppikte Or.1 to go.é.'..!i tro..il-icn op 
't CIOS. Die de trainers word v~1 onzo 
JO + ploegen. Hij hGd zijl~ toolrn::.Js.t 
c1ror;:icn9 dio wij wcrkolijkhoic.l zo..gcn 
uorden. Eon oigcn trni:ningsccntruu 
va:J.r wij onz o kracht t rci.i~1ing k:cc gen. 
Helaas had óón on ci.ndor tot gevolg dc..t cl 
c1o wodstrijdploog con niou-;rc trcünor 
noest hcobon. 
Huns Vlottcs werd de opvolcar 9 ~Jol bekend uit uijn ocrstc 
Lt1:ioclcs jaron 1 die voorc:l do lCênc:e G.fstc.ucl loopsters uist 
to inspireren. Helaas ooest hij zoor sne l a~huk0n on CIOS-or 
Nico I-Ie:l.londoorn werd on is no::;- t.>tocds enthousiast tré.Ünor 
voor do wuclstrijdatlotos. N~ast deze hcrrincringcn zijn er nog 
vele cn-icloro. Met plezier do:nk i~: terug ci.c:.n de CoDpcti tic- en 
güwone ';.rodst::::·ijdon. 9 eindeloze 11wckcinuc11 9 do boslopen al cian 
niet vor;::d.crd mot pG.n.nokouk.on 9 oliebollon. cierc..:n of mcdci.illos. 
De gozcllico ondorlin~on happonincun ulk jaar. 
De jury-cursus i:10t plooc;t'~'cnotc;-i 9 cll1 J·.iqL. en LBO cursus. 
De pupillo:n 9 die ik cnkelu j u:r·cn hob gotr:::ü~1ocl. De jcugd
commi ssic en t enslotte hot vo2zock om bcstuurs.Licl to uordon. 
~llcrauul hcrringeringon a<J.n 10 jaar lid zijn van de Haar
lemoo Daoos ~tlotiok vereniging. ~tmodo s spooldo al dia jaren 
oen belangrijke rol in oijn loven. De herringcringen zijn 
cnorr;:i plczierig 9 al 11<:lron or d<:.cn ook r:iinder plozicrigc nomcntcn 
ua:::i.r dio vergeet jo wD.nr10or jo dao.r ull.o positieve dingen 
tegenover zot. Vei.nuf deze pluuts felicitaties oot deze 
20 sta verjaD.rdug vD.n ~toodco. 

Bal tj.cn. 

-.-o-.-ci-.-.-
Kopen jullie wel eens bij onze D.dvortoerdors.????????? 

-.-0-0-0--e-o-



TIUl.IHIHG:SIJ Vi.,_lT :LET EJ.~.RSTE lTlU. 

Dit jaar is llot 20 jaar gelcdo::1. dat ik de b.uiskamer binnen
stapte bij de ouder~3 van één vaE de J_cden va:-i. het eerste uur . 
Met een luid hoera ~ord ik begroot do or een zser geestdriftige 
volkje·. Ir.. die huis!camer 1.,-ord beslote:-:. o:.! atletiek te beoefenori 1 

z oals dit"ook elders in he~ l and wcrdggedaan . 
De z,elfdc~ daews stonden en.igc' dar;cn lector in het Noordersport
pa.rk gereed om tussor:. het verbaa~de pub:LiE':k hun eerste training 
a<in te -.i-angeil. 
Mot bebJlp vri~ e~ige ouders konden na enige weken de eerste 
startblokken .. cii tgcpro-:..:>cord 1rorclcn. door d e dames. Voor het sterke 
volkje was spoedig een kegel en discus aanwezi c 1 om op ~et speel 
veld intensief te oefenen . Di t alles vond een paar keer i n ~e week 
plac::t t s 9 gelu:dcig on.der gunstige •.;ocrsomstanè:igl-1eden . 
Zo brak de 1dnterperiode o.an e n !·io t bestuur van ö o no::; jonge 
v erenigin g zoc~c~aarstig naar eon accooodatie on do z ondag
oc11tcrrc:t trai:n.i:'lecn te doo:r1 iJlr12..tS\r].:i}.clcn. o Dit ~.;rercl gE-J.1.uldcie; o r-) 

het mooie Cios-terrein c;cv onden. . licerli jk ue2:--c1. a~'-n de conc~i t:i.o 
gc11o rlct o:c .... (~ie 1001Jtrair1iilgcn -;,;rei~ c1c11 nor: .~e:-ûrLtil:cli jk 011dorctecl 
var1 do traini11.g· 211. c1i t 2llQ S i x1 clc G:r·c·to grocpor1 o r:ic1::.tt (~lc t oe "- ' 
1oor1 va.11 r1io1_1·\1C 10d.eI1 er1or:in g~root >Jas 0 

De vereniging- ~)looide ondc :c eon ~s- rx'. f\~ï.1c tionei·oncl bestuur, 
c onta.cto:n -:·1orcloI1 g~GJ..Gg·cJ l~ict ét11dorc 'rc:;_-.cnigir1g--en e :n. tcor1 11e:t 
voqrjaai--. aa:::~r2.J.~ sto:l.dori c·::Gd. t~coofc11.c1u a_tlt:tos lclaar orn cl c str·i jcl 
aan te binden mat andere atletes . 
De z orucrav.011dtrEl ining c :?1 vcr1~Jc;1 i1i_raiclc~cls pl.ac1ts 01J clc -..;el(Icrl.. 
"\ran ci c voct1.J::tl v,..oror1igix1g "BJ_cor.1GL1.daal iÎ ;1.-aar ·,Jo ·\ro or' l1Gt cei~s t do 
1Jcscl1ilclcing ~.121.tlcl.cr1 o "\ror· oc;J. g"'ooclo l~loodace;c:"ao.:1_2:.tic t' Gcl11ld(i [: 1-::.on 
"\rrij !·:01~t Clé..L C:.T'l1.é~ go.bruil-: ·~;10 1.~CJ.011. C.)~ CE1~1 -'.3.ÎC"l: '13.Il tI" O.i:n.i:1g;~:.SE!0(5'Cl ij~·~l1G J.C rJ_ 

in Haarlem ~elf . De traini~gen ~cschicdden 00t andoru verenigingen 
i r1 g o odo l12.rr:-1or1:Lc . Do êt ar110 01J=E1o ci~Li j l·:J1oc1.. er.. "t,JCJ.. rer1 sclt.:.lcl~ig zonclcr 
&;ro -~c teg·or1s-lztgc11 ovor ""vlOll!"lOU o l<io t ~\r c;c.~ 1 g(~il.Ocgc:n. lci j L.: ilc tc:-rug 01} 8-l 
dia jaren ~at i k se t de Lloisjo o a n daLlos van Atrnoclo s do t rainingen 
va:n_ J.·1ot oerc;to 1xu r li.ol) r:1ogo~1. r~ou~t" ·oGl.cvon " Ilc J1::r ·oel-=. cl G 110Jl) Lli t 
dat Atmodos volo goede jaren teco~oct ~al guan en dat do atlete s 
zoor geode resultaten zullen bereiken . 
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7::i;:1. .,.J • C:. "f/OOl""f;:'~ - '""J'7.rl 3Q:lOi1C1
:. 

11.-2..:ll"" '\"llic~~-::.:n :-~~10:? 3 0 ~~ .:t.::1"l,~i~'!. 
t:::.. 3 3 57 3.:. -----------

I-lió!:3 ... ". ~licc~:1 en l~n:."l~~·.:ic!:c ~0~~12 :J::.c!:tcn .:l:.c 1Tcd1~1"
lantlsc. ! ·:n!·~1~Jioen .~11 t.ti t !1-2:1c:c:1 ~, ~21 c~(! ". !c: .:111~~8~:1 c:-ic~ 2ttJ.1"c~r.1ccct~r (~.c 

heer- ~1os!~uilc:1 :;:;,c crcl:l()c:::'.illc 1?75 van :'.c s·t::,:~ !1:.:::ir lcr.1 i:1 or~t ... 
nc1:10:1. 

····--.. . 

Joor r~1iclc:0l ~1d11 3-on ~")r~cr1·ticc J~1 ... ou-: ·1J~:.::'!.rt ( :::t:J.c:I1uic r:Ll~rlc::1) co·1c~ 
r.: .~rcrcot ... ":::1 !Tor~len. 011 -Zuc;3r1 :~ : Ti·Ctc:i;)=:;:~ ... c :~cn:1.is c~.:-:~ _' ze o~:t 
p;10Cl1C(!~C ll jm'1i al!-:~~l"' 0~:1 15 •. 15 Ï\.l.Ul" !~o-'~ j :-i---~!001.,. ·::'. :-!Ull ·~n C·~_vcn" 
~ · ':'!to,...- -- ~-·.--. -"~ ... ~7 11:"'1 '!' ." ~--1':' -.~r- ~" .-"~ • ,.. r. ~ ~ . ..t.. ~.1:c r ·~'""'C~-· 1.,j.J.,_ ~:.J\..•- ·/::ln _.... - u UU..;. ~") ...... ""'.\,HJ ·".! -L.~1. ........ ·w:l 1.11. (.,~~O-l..1\.CC C.:tU.l ... Z'.nv 
" Je .Ui"t;l{ij::n 't i-::o~:j::! ... ..,2.:1 !lloci·.1 -~r1::~nl. 

!!un toc!:onntige ~è.1"cs =~l zij!1: 

r.:.::rcr'(! -~t C11 3uccnc T Iij ~ !C~1GC~~1 jullie ~0n ~:.ale fij~.1·3 tr'OU..':JC~ .:.~c: ·t,o(! 
on VC'31 cclu!: i:"l C:o tocl-:01~:c"t. 

::)c heer iJ. . 
'l' • c_· • 

cur=:.tic cc.i:J.C8"./Cr cc'l'J'olc(~ , c:1 r -ec(~G o~; o~::::8 011c~c:-.linc0~ "~13c~c...ic~ijc:on 
~-1an .::.iJ!: .:.cu:-:11. <:!:1 blijl: C·3C·3~1c:1. Onze 7c:_icit:.~:ti·'38. 

Profici3t 22~ ~O CS~OJOG i~ a~=e VC~3~ici~C eic C0Cl~ac~ zijn 
voor ·0i:1è.c:::-~::1cn.s .3:1 c<:.011 ~.:t,~ ''1001--- c"_:;c·:;n;·~:1 ~lic~ :J.OC voo1-. ·:::.c v:.iurr:rocf 
!::orl1cn ·r::,c rrtd~:l. o-:: (2c t1i-ts=:.. -:~c l'"I.Of.:~ ::103t3;.1 .:ré°~J.:i.c!~t.8:1. 
S:iccec r:18JV ".rcrè·ç;. .... 0 ct~1rlic of ~)rctt.ic2 ~"1c1"'Ic:~ri:1c .1cocc;e:-rei1c-.:,, 

Ben je 21 at:onncc 
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22 c~2r.1es:.::om;_Jetiecic 1-6-7 5 
~öttëraä;-----------------

D~ een autorit net hindernissen 
lc;amen ~re 10 ninuten voo1~ de weè.
strijd. op de sintelb:ian aan. 
Snel verkleden en aan de bak. 
G~l:..:lddg was de stcrn.ming prina 
en haC:dcn we een geHeldige ploeg
leide:.~ aan ilTeun cle Boer, nogmD.als 
be.dankt Teun, v.ierden we d.ange
;;:oec'..igcl dour 2 hc1~en en ?, honden 
en ondD.nl:s het koude ~,reer, de 
hci:;,~de ·wind ll'1ar.1en ":Je toch niet zo 
Gek voor de ~ag. Iedereen veldeed 
re.d\:~lijL tot goec~ aD.n de verwach-
tingen, al waren de höogspring
resultaten niet zo best en al waren 

Yvonne en Janet niet· ;-co ccvrcclcn ovel' l"-:.in P-esultaten op de horden 
en ver. Artla draaide als een trein getui~e de 13.2 op de 100 ,mtr. 
en de 62. 2 cp de ~.00 :r.1·cr. r; , :..; J c t:. ~3< ~ c~~.zje !1ad bleek ucl :ti t è.e 
35 mtr. met speer en de 33 utr. met ~iscus. 
We kwamen uitcinde1.1_j k op e çm Se pla.:lts na Ada, Sagitta, Spartä en 
AVR. "1anner we de l a a t ste, hopelijk thuio-wcdstrijd compleet zijn, 
behoort een finaleplaats dit j~ar tot de mogelijkheden. 
De ëhinees had na .Y.f}oop van de wedstrijd een goede klant aan 
Atmodes. Wc waren met zijn zcvenen die~ gezien de hoeveelheden op 
de tafel, aten voor vijftien. 

100 mtr. P i -:-. 13 0 l Arda 

100 mtr. IL 16. () Yvonne 

200 mtr. PiD. /'11"'1 '"' 
", I • /, 

400 mtr. 62 Arda 

800 mtr. Annernie~·:é Bal tien 

Hoog LSO Da.lticn 

Ver Y"!,.r or ... 11e 

Kogel 

Speer '. .J.rla 

Diocu.s ,J' oc J G.66 

4 x 100 ~tr . ?~ ~- J o aL k~~lie- Arda 51. 6 
9 .. 6 Ba l tien - M~ri3n- Yv onne - Janet 

13.2 

17.9 
.2 0. 7 
62.2 

2.29.6 

4.80 

3?..92 

30. 8~. 
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Hed. I'ieed-::ampkampioenschappen jeugd f 7 5 

Als enige deelneemster v an At mod20 n ara 
2llcn Handgraaf hier~an doel. Dit 0ns 
ha2r c~rste ma2~k~a> ale ~eisj 3-~ en 
'-lOOi"al or) tlc 11.or'-~c~n l!.ad. z,:.~ }1<1af·~·l::, :-1ieJc 
l-:.U1îr1cn ·tri~J.incr1 . Ui·tslt:1g 

1 ·c~ o 11'. . 15 . 1. S(~C . j s 1 I)i~ . 
80 lTill ~ r.: 

- J . 3 1S8C . /~, 5 l~- 1)~: . 
hoog 1 . :; 0 1:1 • 7 

' 
26 r)t . 

k oe;el n 
ü . 58 rs·1 . !!.89 pt . 

2C20 pt. 
========= 

Uitslagen l e en 2e coapetitie wetlstrij~en dames ~e klasse 
op 13 cei en 1 juni 

800 Q n \1a~_lc!{ers 2 n . . 
Ver · ... 

u . Vreencgoor .3 . 
100 m . A . r:ru.yver 13 
,Speer TT ';{'Jij l\:l·1ui :~en 23 ' -~ ,, . 
TT -: J.'cOgc _,_ R. Fcrr:ient 

I-I c'1ijkhu.izcn n . 0 . 
II oog .,.., - , 

ernent~ 
·1 

J.'-. . _;L_ . 
:;)iscus ,., 

v B ::.: l-~2 1 :-?i / :. '~ . . 
,. 100 57 L, -·· ,. 

25 Mei Arnl1er.1 Pap2:nclal 
Internationale Atlet:Lcl~wc<..L~tI' :i. jdcm . 

.!. finale 

:'."inalc 

Ver 

Joan Kcyzcr 

Ver 

3.; . 1 2./:.5.9 

')O ~·. 02 

. 5 
en J'J . 

0 -'""\ 
,j 1.. ) 

/ /) 
.:. "\_ 1 . 4-5 
. 2 5 0 2 /:. 

. ') 

/ 5/.9 

12 . 3 cec • 

12. ;_ ::::cc . 

( ,;.e ) 

12 . 3 
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D:'.3 PANNEKOEK.CHLOOP 

Z2 I:Iaart 

~1e vertrokken vanuit I:ra::mtjo Le~<. \Je l'?.:::dó_en toen neg frisse r:ioec~. 
ik 11 rendcn 11 over het visccr,spad r>ao.r cle 6D.ndvoortse T-·iuur. Bij de 
Muur h,:;bbe:1 'ilC even gcru.st. Op de tcru012g rende I-lé\ns 1 '.JO m. voor 
Jolanda, 7inka on one. Ongeveer 200 m. 2chter ons rcn~c Lolke met 
de groep. Bij aankoLlGt hebben ~;2 hec~ lang o~ Lolke zitten wachten. 
Toe::;, hij CT einde lij'..: HélS' :-:iocl'-t:O::î ~IC; een elaasj G dl~inke7:l en C·::m 

Pannckock met stroop bestellen. Lolkc wilde ons de help tijd met 
zijr: ,3llebogen z:.:t te du.wen. Toen Lollce zij:.1. pannckock op hL>.r~~ 

konden ~ij eindelijk beginnen. 
Het smB.aktc l.x~st. Al r.1ct al ué2s I:et een lculcc ochtcD.d.. 

SILVIi\ 

AlHT3LI3S 

LAATSTE NIE~1ES : 

Stand C/D cora?etitie : 

~~~~j~~-~ staan op de 6e plaato van ae 34 verenigingen!!!!! 

1 

l 
~-

' 

13c plauts van de 7ercnic;ingen ! ! ! 

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

Je reis ~1ac-> erg ]_cul~ . er ~"as een gocd.c stei:1-
r.1ing, Pi .:_: en Anct/ce gingen L'3t de kinc~cren 
per" t:;rc~ir1 :..1.aar Bt;~rer\~1ijl{ l icn.ec1.., v .-J..:;.1 3l{cric; 
~-1.:JE1 (. r..1eisjes n1cG en i1i.j .:112.-:.:: tà~JSz.!~.1.. 

Toc:1 ~ ·1e aan kHaY:1cl'! reed de ~:n.i_to ~1 .'.'.::lr het 
1stat-:.ior1 o::: clc andcrc11 op -~:,c 11alc:1J l1o·t ;·1D.s 

erg !:ouû.. Pi.:: en /;nette; hcbb0n on;::; goed c;e
holpc;i, ze hcbbc;.1 het erg i~1ocilijk cchacl ::1ct 
al cie !cindercn. 7 1:C'.C ook zo leuk was j_;:::; dat 
Annemarieke op <l~ f ieto was ko~cn kijken . 
1:1:-.lar 1·1at :t1ieJc zo lcul<. \I~'J.D , v1ac do.t Lo or~

g3nicntic cr·g clccl1t 1·iaE;: 

A- Niets op tijd 
B- Stokjes van cstufcttc zo ~~ 

C- DEM ~erd erg vaar cctrokkcn, b.v. het i;::; 
norc~al dat raat de k o gel drie stoten g3-
~n.:::<o.l.:t nogcn 1·1orè.cn i:-iv.ar D"2I·l 1-:loc:'l-:::. er ::::oo.s 

(~ . Met verspringen werc1cn de mcisj8s van '.)EI.~ weer voorgcstroi.(~::;n. 
Ook op de ' 60 ::1. ging het niet goed, want c~c nci.sje.s van :J:2L ;;:o chtcn 
het over doen. De tijden van de 60 n. tre rden oo~ niet goc~ O?ganooen. 
i'-:cnecr 1.l aïl_ EJ::erj_c; ( crl~8n~ ,jurilicl re(~ . . ) 11 f')d het :~~l( onJc1,.,oJ_e01~c"' .• 



ook 
IJou 

- J I -
beste voorbeeld ic dat Nico~i~G die ~Le eerste binn2nkwru3 
-~.j_crd.c· \·1erè ... ?;erel(cnc1, 1J~Yl4 ' clie .c:._.~.a ~··Ja~: -:1.i .. ·:::::t zo ... let1_l{_~'· _ze 11ac~_:_Jc:.n. 
te weinig juryleden. 
l~o~t. Qr:1 allc~s -~.-12""c r.1is l ·:.c~:...--1 lopc~n li.cp ~--.~~-;s, ~1et ;.'l:J.s cc11 ~. C· 1T._!)AG. 

Jat .•••••• • c1e -:~2x~ l"' .::3in:~:::;.;)f;t-:)1'""1 c: ~~ "J :-.-~ s l:l c.::c~11. c.l .F:t, c r ~ 1c _~_c c) ;_1 c 
i:.1.:1 t,e ~ .... ·:!_ ~\ :]. J_ 0;7 I~:?.t:. t . ::;~~ r'·~:Lr1 ~- : ]. j _ j _ f t, 1 ~L E::c{·:::n • 

Ua·t ••• 4 •••• t.leiî 1~1(~-t na cc1JrLti.l~ V/CC:~r 01) r.1oci-:. r·ui.r_l(~n i::;_ I-1ct I~1 ~}.t. criz~3.l

hok, 

Dat ••••••. . I·iicke v<:ln ~!i.sscn op .31 f·'lci en 1 juni i.s uitgel:or:: ·.~n in 

Sofia op clc 100 1~1tro I-I , Îl.'.1~J.l' tijd t.·1r1c; 13 ·J 9 E;CC o 

=)o_t· •••••••• /\nncr.-d.ckc is uitt;ekoncn op S 2n "/ jani op het hoogspringen 
iil. O.st~r~.:xva e11 Br:-.t.ic1.av·:.1 2 :;:. l o 7 5 1:1.. 

Dc~t •••••••. i\nnGn1ie~cc~ er.:. r":i.clc,:; Of) 11 jti:::.-1i aD.11 clo [Jat:: ·t1·cdcn i~n Oost-
3cr~ijn tijtlcno de OlyD~ioche ~ag. 

Dat ••• " o • o .1\nr1c;c1ic:~_ :c ·=-~n :("T-!Oi1l!,c l 1ebbcr1 cl<::)cJ_g0nonen ac\ :.:.1. d.0 opt~iîing 

-;1a11 c~e 2i~10.nci:Jac1_c t ·:: Ut~rcc<:1t-:, , .. :.=Ls (}îlderd.cc:.l -v1a 1~l de 1Toorcl
~l0lla11dse IJlocc. 

Dat .•.••••. Dit f~uist2ruluizen zijn. 

cocstclij~c vader i.s van d a naara van onze 
vercni~inc, de ycl, tt clublied, het ontwerp van d 2 
broclcj c~s cri 

, 
f~:_C) -. .r 12~g. 

~at .•.••••• Er nog leden zijn die ~atcriaal o.a. oe~icineb~llen, zand
za.1.-~ jcs, 1"1alt.2r·tjcs· en C;:)n blaL1;1e t2s t1et. >~ogels van de 
vereniging hebben. 
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Dat ••••••••• ~i3 deze oaterialcn ga2rhc op de training in 
ontvangst zal ncocn 

1e Cor:ip:=:titic A/B Junioren , . 1:1ci 197 5 Pi1:1 i~u1i.:::r Sportpélt'l~ 

Or_:, deze c1.oor on:=c vcrcniginc gcorc<:lnisccrdc 1:wdstrijd ·v1arcn 
d"~ ;\reerg(J<..lcr1 oni::; g;u.1i..:;·tic C:!n al.1.c~.s vcrlicfJ I)L'°)ir;1a oncl2.t1ks (lc 
grote ~cclnaoc ( 20 ploegen) . 
~anklanken en protesten bleven uit, ncdc door ~c bck~ ra~c jury
leden en dat stern~ tot tc7rcdcnhci~. In de eerste klasco, waarin 
Atr::oclcs 1 uitk:·rar.1 streden 1·1ij 1::i.ct zee:. plocr;cn tcr~·;ij:.:. vlij voor cl<:; 
eerste na:;.l ;:1et een tweede plocc in de t1·100clc l:lD. :::cc in het 
strijdperk strad3~ ( 7 ~loogcn). 
Alleen Rcnc miste overtuiging o p het ~occlstotcn , crcpla~tscn 
\/laren "'i.roor onze raci,sjcs 11ict ~"1cggcl::.;scl. TocI1 !:::\·1a.:~1c1î ;,10 ·-:loor c~c11 

goed 'gc::liddclclc ui_ t c~·_::, bus !;1Ct C81î .:_1.erdc pl.:1.ats , '/OC:!:' rJ.c r)-::_~rstc 
ploeg en G'.:!n vicrc1.c :Jl-::::At:;-_; voo1~ on;-:;c t1·r:::cd,c · ploeg , ~lieroede 

kunnen ~·;c tevreden zijn 

Uit.slae;cn : 

Li X 100 !:1. ::::st.. 

Speer 

800 ::; 

Hoog 

100 1:1.h 

( 00 ;:1 

100 i:l. 

Discus 

Ze - 51.6 ( 51.3 ) 
Pia-Annct-Yvmnnc-Ircnc 
0 
L• Corry 
9 i\ll"i1Ci.~ 

20 l:las.sc 

3 c 5 6 "'~- ( !) ~, • 8 ) 
~1il1:ia-E l5c-i'!.0ne-r.1ira~c~3 

1..r.;a .. ,,., c,n ("' ' r-P ) 
i"· .L"~... LJ j o v V ."J t ;" • ~'1 U 

3 
8 

.Jo se 
L.; ., 

-'-'-' 

2 . 3~.J (~.11.5)3 Thea 2 .38,3 !!!! (2.11.~ 
2.(3.3 

Eo.rj a 7 
1'.. Dorin 
7 I r cn0 

~:. . s () (1. 6 5 ) 
1. ( 0 

3 Yvonne 16 .7 (15 . 7) 

5 Jacqu.::::J. i ne 1.25 (l.79) 

l·tcnc 9 . •, 7 

"~. :\r1n"0L1aricl:e 1.05.5(1 000.3 ) 
:_. l·~ 3l~j D. l.OÓ. Ü Javq_uclinc~ 1 . 10.f:.(1.0!~ .-) 

3 Yvonn2 5. 25 ( 5. 60) 
!) Irene 5. 3.5 6 ~1i :.:.:1a !;. , 09 ( 5. ~.9) 

2 Pia. 12.7 I 1'ï '' ) 5 1:'°1 .-" ~ lt! ':__ ( 13 . - ) \ - . '.) ...J...i......JV 

7 !1n;-ict:. 13. C) 
,:,, 

?, Dor i n 2 [: • "~ ( 3 7 . .-:.2) 2 Corry '),., "" I 2 (~ . 48 ) ,-jl.) "~ J • ;; ._,, \ 
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Met een groot pak in haar handen kwac Ria Ineke tijdens een van 
de training en op c:c UCè.St?:'ijdp1ocg- o.f. I~ct p0.k ~·Jas 8Cil {;',Ci:>Ch2nlc, 
3angcboden door dQ fau . v. Skcric wcccns het 20-jarig bestaan 
van AtLlodc.s . Een pr,:i~:tiscll cadeau, nar:1elijk een grote vcrbandaoos. 
En or.adat Joan en Pia aI<::;ijcl op de tr<J.:i.ninc ko;:1en, hebben zij de , 
cc;r oc1. cl1i<.) tr\"'.'!ini11g· èi·'3 [:,ci"lcldiee 'lcr)Î)a.cl tror:u:1c l wee te 1:1oe:r.:."!11. z8u~_cn . 

BOFFER.S ! ! ! ! ! ! ! 
Da ... c 11et cc:n IJ1~~llctic c11 ca.dc~u ~~l2tS ~1G1JÎJe11 -:.ic neg d.c~~c lfclc a~lonc~~ or1t

dcl{t . ~"las I-1ci.~ eon cr:n.stiG o~.1 [/;\r~~l ??? ~·Ji.c -1as het slacl1toffc~r , 

waar geschiedde het ?? noc i;;i:::.scllicdd.c het ??? • 
Voor de licfl:.c:bbcrs Zé.\l i.'z t1~ .~ld1ten b.'._::t voorval onder ',-1001~clcn to 
brengen. Ooggctuiccn, incl . de ~cchvocc~ hoeven ~~s niet verder 
te lezen. 
"-:·re "iJarcr1 i~1 rle lclecc~l·:cu:icr -t1·1cc 011 onclc1-.g0tc3~{cn.dc ~<:.\·1aocr1 al 0:1.d_e1--i 
de douche v~ndaan ik schudde nog even mijn rose douchcQutsje uit 
en toen Gebeurde het . 
Het 8eisjc ( van dat fleurige zoocrjacjc) ~~n~ voor ~en p~ar drup
peltjes ~atc~, wijkt ~it naar achteren, een gil !!! BLOED !!! PANIEK!! 
gelukkig, voor de onccluld.::i[;C H:l:rcn de [:Clulcsvogcls van CC vcrbancl
troï.lr.1cl 1_1oc; crc:-:;cat, in een "':ri_ p ·:·1:::."-.;, de JEBO-dooc o;x~::-1. 

Arda en Pié:1 ~"listen :-Jel · raad ;:ici~ de voc:i~ vae ·de geb~_,, -;:J ;:'-crdc AL:10din . 
"Ml . 1 t . , . r'\ ' • l 1 1 ' ' 1 . • · in ( ~Ja J oo.iun cr>op. ,_, ;:i.-c ~;1~i .,ccc HC ""- cv1.:;n, . 1·1c icrcg:;n can oo"c een 
paar gczontlc AU- AU-AU-AU ~~cctjcs te horen, een f~inkc pleister 
o ... vCr t:lc \Vond, 1,::i st tlC· ::!~ c~icl1t ()?.1 .;1llc~.s . --::1ac, ~ 'leer \roo1--.b ij . 
Ovcrc:)i1~<:J~:isti[:' de \'!ene ~rc-. :.:i. l"let cla.cl1-to::!.~;:.:;1--. 11-clJ ilc 1·12~r n .~~~tJ.r:1 n iet:. >:.rcr
!~ 1eld . Zij .i c~ 11a1:iclj_jl{ noc~2. pic-~nter en julli(~ 11(:; -t~cn nog r1i c:-t~ ~·1:J.-t, 

· . · ·"""'~ -,~"'-r-," _,.L ...;C':'.' r 1 "':l ... ,., :.1-'ie":'...: -;~-·~ ""'\--,, -i.~ .... l~,.-,-- ·, -. t ' ·ll-; 0 r"....,t er prcci~>::> t>--u~~u:.., .L...:., ....... aL "-'-'"'"" -.Ju __ , _J_.~ vc~ '--' '~1 \..:-~< .,n ·Je en JU ~~ --~', 

'!cl en dnn zullen jullie l~(!t j_)ic; :i.tc1,~ :::~ '.:!ci sj c ui tnal:cn voor zuff c:~c.''., 
uilDl.cuil{.()11" c~o1:1o o:r1 , st,or:11:1 ~:.)ri lc , oen (;r1 ::1c::e1 .... -;.fa.n <l":it ::Jc>ort l<rc·tcn ()n 
dat iG n .cd::;uurlijk nL~t :.::::u'.·: a.1.c je ::::lc;cc-',l~;_jl.: niet zo stor:i b:.:;nt . 
'Jat gc::::chicddc er c:an i)rccics ? ? ? luister r:E1aro , Lc-t n::;::..sjc ::::tapte 
achteruit op haar c:igcn s~ikcs . Ze had haar Spil~os act ~c 2001 naar 
boven gekaart liggen. 
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.Ja 811 nu raclci1. j11J_lic :-:c~t a .l, ze trai; _,lc .:::; i:181~ 11a.o.r voet in tic 
ij zc1')c~n ~-;.unt.2n, d~u:1 \fC1cl j c \·Jcl, c;11. clc c;·i]_ ci-j -... l18 toen 11001,..,c~_c.;1-i 

i1as d..uis gc>~l'l 1?.:0:~1cc.~ic. 

Ze 1con knict 1.~C..!~ "'"~ran or1s bcc.chLl1d.igcr1 112:~1.t . L~c .. :·t i·1c.r-::n 1 -~.J.a;..') Scl1ocnon o 

STüM HOOR Or:1 je Spike:; onc~cr:::;r.:·:èbovcn te :Leggen 
1'3tcl rlo.t ~·re die verlJD. iîdtroï~1L·Lc~l n.oc:: nic·t:; 11.ac~:_lc~.'l, -~a.r1 f._EH_: ze -~·1cl 

blo cel "\lCrgiftigirL~ lz1J.IT~1.Cn ~~r,i_j [~Cï1 _, C~.i.:=; :_: ~->::r·c~!l. [JUrrtcrl l'/2r1'::rl j_r.U~J.CrG 

11.ict cc11001-i en ze >.ac.: .:;~r~ f1inL~c E:>~îc~~ j_il. l"2 J.cir ·-·,~o':;-t. 

Maar dankzij de jodiQ~ en de pl2i~tcr en duc uiteindelijk G~nkzij 
fam. Skcris is ~c voet ~eer genezen. 
?Jc 7-"~ 3 r;c~~c1J.i_ 3clc:ni.d 11ct il.c 01Jn:c?cl 1rc'.f ':.:11 OI:i 1:1::; ,:;1'""' ·van c:it~ ,soort, or1-

nodig::: on c;cl':.J.kkcn te voorko:~c;:1 . 
2cn CC~·.fé\.J.r1 scl1u1·11jc vr.ocn·r -telt, VOO.:t') tt·T·~-o 6 

Ik bc:.:;lL:.i t net: ATMODHHTEIJ L!i!':,T JTJLLI SPIKSS NI3T SLLJG:::;:::;.;-:::;11 IN :)E 
KLEEDKi\IlS::-' •• 

A/3 Juniorc~ 4 ~ei 
======================== 

Binduitclag: 

lc 1<1.Ll·SGC 

~ i\::)A 
2 Sagita 
3 1~·tr:1od.cc 

!( DEI: 
5 Noa VoE1. 
6 BLm~1--Ji t 

=- :~" 3 9 s 
1~~~0977 
:_1_.3:28 
10.95D 
9. ')3~ 

J S::_w::ü 
i'. ,\-t,~:10 .·.1 -·::: II 
s f\.Jl!. r: 
6 Loll.::i.n:l 
7 ?·Te .::< Volh. 

Truuc Ca:cllsn kwao al fietsende .. 

5. 1.!.91 
l ~ ,, (", 
J Q i;. .::-. ~..:., 

s Q l-'~-7 
l: .• 8 6ï 
l: .• 7 ~ 9 
11:. 537 
3.855 

ir~~ ,~anr .J.~·:iri[; :~·:.(;·t t 11. rij Ctr_;:;1dc acito g 1-I·~t een. c:;c-
l(ll. :;usdc; !"~11ic~ c.11 \'l~.1. -(, "v::._(;c;::.:~~~1or1 rlc~l. i.s z:.:; er nog 
Z C~Cl,., [S'OQ(}_ .:.-f c;2l-:.01~1c;i1, cr~[_'."("';r is 1Jat ZO l-1::;t l~tat;:.'. tc;. 

dc~1 ·va:i l-i.J~r at.::.:..1.cuI-:i c: :;J.i"1C11. r1i(~t l·:on tlocn .. Sc:l·: c~i 
~·:"..lr1_clc ~ C~c;lul{::.ic· ::1.~[~ z2."_ n·u ir1 .!"\.t.:[;tl.s tuE"_; 1:1ci.:. c.8 r:or
c~·.:.:-.: :1c~nc; :::. cc;dcc~11. ,succr s TJ..UUS. 
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0NDSRLING:S WEDST.RIJDEN 

27 April 

Op een enkele ui tschi c3t er na waren do prestaties over het algemeen nirot om over 
naar huis te schrijven. Ma_ar i}ls excuus gel_dt dat het weer do eerste cor.i.frontatie 
met de baan was en dat de thermometer zeer laag stond. Men kon dat wol zien aan de 
bi-bberende blauwe snuit jes van de (~ 1no emsters en jury. 
Maar het ·was en bleef droog en daar war·en we de weergoden toch weer clankbaar voor. 
Vanaf deze plaats dank aan de juryleden die woer acte cle presonse gaven en 
met huD hulp werd het een geslao,gde 
onderlinge wedstrijd. 
Men kan de puntenaantallen van de 
diverse ploegen niet vergelijken. 
:De dames/A/B meisJ'es hebbon een 

/ I 

aparte telling, terwijl ook vo~r de 
C/D en pupillen afzonderlijke tellingen 
gebruikt worden. 

Ria Ineke. 

Hier volgen de volledige uitslagen~ 

Dames wedstrijdploeg 

Nr. Naam Punten 100/800 
1 • A. Bciurria 4069 13~6 
2. J.Keyser 3298 1299 
3. M.v.d.Ïtinden 3068 i 4,8 
4. C.Mètten 2706 1'4~8 
5. J,Gortemaker 2537 1398 
6. A.v.d.Steen 2229 13, 6 

Meisjes A.Wodstr.;eloe!S: 
1 • Y.v.d.Linden 3229 1399 
2. D.Ansems 2836 15,-
3. A.Hulsman 2473 2.33.8 
4. R.Ferment 24n ----r-s .1 
5. P-.Kç,yocr 21~8 13.2 
6. A.Ottolini 2082 13.8 
7. M.Kastolein 2043 14.1 
8. M. Cats 20 22 14. 2 
9. c.v.:Bakel 1472 17 .1 

I:II.v.Bakel 

Meisjes B.Wedstr.ploeg 
1 • I.Kruyver 2920 14.1 
2. M.Bolwijn 2805 .2 .34':4 
3. }"!J .Handgraaf 2596 15.2 
4. L.de Jonge 2503 ? j" 9 .__? L:- o 

5. P.Breuer 2276 1'5.2 
6. E.NiGuwkerk 2127 14. 2 
7. M,de Wit 1879" 14. 7 
8. J.v.Giez0n 1841 1 .38. 1 
9 Th.v.Giezen 1698 2.]7.4 

J.van Capellen 2.34.6 

Höog 4 kg, 
1. 70 
1 .55 

5,04 33i 18 .33d2 10.]7 
5252 Tb,"50- 15,40 8,85 

1.35 4229 29 5 58 26,10 9.62 
1.20 4 . 51 18,78 31'42 8964 
1940 5,07 14,04 13,96 

. 6.03 
1935 3998 12, 20 15~ 54 6, 17 

1945. 4297 2194:2 25296 8 9 41 
L35 4, 16 282 j8 22,12 8970 
-Î. 25 4.·1 4 n .14 17. 25 7 .14 
1.35 4.36 -14.38 19. 68 8 .16 
1 • 1 5 4.71 13.76 12. 42 6.04 
1 ?'-·~) 3.74 11 0 7 4 20.20 6013 
1.35 4.82 9. 46 9. n 5.55 
1. 20 4.36 11 • 60 14. 20 6. 46 .. 

3.32 21 .18 16. 75 8. 11 
1 • 1 5 1L.8S 6.94 

1 . 45 4.85 15.7,;_ 20.38 8.75 
1' . 40 4.44 18.88 21 • 48 6.55 
1. 50 4.42 14.92 19.136 7 r.~-• 0 1 
1' 0 35 4.29 150 1 2 1 6 0 4g) 6.53 
1 . 20 3.91 26.22 15.50 7.76 
1. 3G 4.30 12. 28 16. 33 5"53 
1.15 4.10 16. 28 11006 6.79 
1. 30 4.03 12 0 12 8.66 5.52 
1.20 3.82 13.30 5.55 
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-Nr. Naam Punten 1ooj890 Hoog Vor Discus S:po c r Ko&_el _ 4kg_~----

Mois jes Niouvrelingcm A/J~ 
Î • IB. Vreonogoor 2181 2. 43.- î. 20 4 .1 0 17. 28 15. 9 î 6.04 __ 
2. rn.de Huytor 1415 .îhl 110 378 12, 30 î i • 20 5.59 

1 • W.Vi cTboTgen 2152 1.1 . 9 1030_ 4o 16 1 2 .9 4 19.55 .6" 29 
2. l\ft. Ca ts 2005 15.9 1. 25 3.97 16. 34 20 . () 7 5.94 
3. J- .Paamvc 1226 15.2 1 0 30 3.82 "12 .82 13.80 5.72 
4. J-i.. WilleE1se 1182 1 G .- 1 .1 5 3. 451 ·12.- 10.50 4.56 
5. L.Zonnevold 974 n.2 î.10 3 .14 1o.70 12.65 5o 42 

Do,rnes Nieuwelingen 
1 • J-i..Kruyver 2164 14. 4 1.15 3.98 14.30 19.56 8.26 
1, H. Wi jkhui zen 1279 15.6 1 • ·10 3.38 17 .54 21 • 01 8.32 
3. R. Vlallekers 1576 15.2 -j • ·1 5 3. 43 14.54 1'=~9' 5.88 ".) o l r 

11 .• I. Wallokors 1328 16. 2 1 • 20 3.12 10.88 1 '~- · 47 
r 0 r. 
) • 0 c: 

11... • • c Punten 600/_SC I-Ioo~ Ver Ko. ,ol ') lCf ct Iliscus 1v18lS ,JOS '-

1 • l'J[.Spaans -· 2418 11. 2 1.30 4.64 7. 21 17. 28 
~:i H.v.Vugt 2103 Î. §9 0 2 1. 25 3.80 6. 77 14.83 
3. C.IIémdgraaf 2053 1 î.6 1. 25 4.09 6.27 10.44 
4. S .Scheffer 2000 12.2 1. 25 4.17 6.46 9. 28 Discus 
5. ·· Y .v.:Bergen 1678 -11. 9 1.20 3.29 5.61 11.54 vàlt 
/' J.van Dam 1563 13. 1 1.20 3.68 5.20 8.36 lJui te11 o. 
'7 K.Gecks 1363 13.9 1 n r 3.04 8.36 12.40 punten-1 • • \J) 

f,1. Y.Brabander 1266 13. 2 1.00 2.9 5 6.82 13.08 tellinc;- . 
9 " L.Noo:r'clcloos ·1257 l'3 . 9 î.10 3.24 5.75 10.48 
10. Bo Neve 1256 13.- 1.10 3.01 4.09 '9. 37 
11. W.Enschcdo 1252 13.5 1.1 0 3 ') ·') o _) L 4e79 8.068 
1 2. L"v.Be.kol 1248 14.1 1.10 3 .18 6 0 ·15 s.es 
13. M. Schouten 1219 • ') r 

l _) 0 J 1.05 3. 21 5. 40 1 Î J \5 
1 4. M.v~Keekon •i0 40 13.4 -. 80 ") "_) .., 

_) • · - 1 6. 13 1o.63 
·15. -'l'h. v. :Bakel 1029 1 <~ .- 1.05 2 0 :~ 2 G. 1 4- 7.69 
16. C.Holtkaop 81 8 1' 4 oÛ 1.-" jJ)5 4 .25 8 < '.)2 

17. Y. I/hrnnikhuys 441 15.3 ·-.80 2 0 .'i5 4 .89 5626 

l\1eis jes D. 
1 0 W.Ottolander 2 11 ::;-:< 9.5 -1. 25 3.97 ~~? -"-t _/..) 

2. J.v.Ekoris 2348 2.00.6 1 • ·1 5 ~95 7.05 
3. 1-1.Guldemoncl 2î79 9 0 5' ·1b20 3.76 6 0 51 
4. A.Kulibinga 2143 2.05:-6 î 0 20 3.83 5. 10 
5. S.v.Duyvc:: nvoorden 2044 2.22~-- 1. î 5 3.7 4 6 .63 
,- Ch.Huyboorn 1689 2.09.2 1.-- 3.39 4.82 Üo 

7. V.Gecks 1651 906 '9 .5 3 046 5.56 
(' A.v.d.Ham 1604 10. 8 ·1. ·10 3. 42 5 .56 O o 

9. 11. d. BI'&. band er 1496 'JO. 1 1 ~os 3.29 4.11 
10. K.Bulthuis 1388 1 o .B ·1010 3 .-J 0 4 .30 

Punillon~ 

1 • A.Brouwer 1923 10.7 1.- - 2.90 4.25 
2. I o "tVi l lemsc 1567 11 .- - .96 2.52 3.65 
3. G.v.Bakel 1533 11.3 -. 90 2.86 3.03 
4g c.straver 1486 11. 9 "'". 90 2. 43 3.66 
5. B. Okma 1435 11. 6 ;...... 7 5 2.80 4.-
b g I.v.cl.Brncht 8~5: 12 0 2 -.10 2.27 1. 69 
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KLASSE INDELING. 

Dames B-A C-B D-C 

100 meter 12.3 12 .8 13.4 
200 Il 25.4 26.6 28 .o 
400 il 59.0 62.0 65.0 
800 ff 2.15.0 2.22.0 2.30.0 
î500 " 4.45.0 
3000 " 10.10.0 
100 " horden 15.2 16.0 17 .o 
200 Il " 
400 11 11 

verspringen 
hoogspringen 
sp0erwerpen 
discuswerpen 
kogelstoten 
vijfkamp 

15 juni 
15 Il 

18 " 
21 " 
22 Il 

25 " 
25 " 
27 11 

28 Il 

29 Il 

5 Juli 
6 11 

6 Il 

c 
u 11 

12 " 
13 ". 

3 Augustus 
10 H 

13 11 

16 Il 

16 Il 

16 Il 

29.0 
67.0 
5.50 5.30 5.00 
1. 70 1 • 61 1.51 

37.00 33.00 3-1 .oo 
38 .oo 34.00 30.00 
12. 00 11. 00 10.00 
3.400 ( nieuwe telling) 

VJEDS'l1RIJDAGENDA 

Plaats 

Krommenie 
Amsterdam 
Heiloo 
Haarlem 
Amsterdam 

" 
Beverwijk 
Heiloo 
Amstordam) 

'(f ) 
Papendal) 

Il ) 
Amstercl am 
Krommenie 
Beverwijk . 
Haarlern 
Beverwijk 
Amsterdam 
Haarlem 
Zaandam 
Ams t erdar:i) 
Amsterdam) 

Terrein .soort wedstrijden 

Provily Spor tparL Distr.West I Jun.Kamp. 
Olympiaplein Distr.Kamp.Senioren 
a/h Maalwat ,2r Instuifwedstri jden 
Pim J\!iuli er Sportp. Pupillenwedstrijden 
Chri s Berger Sportp.Sprint \llferp Driekamp 
Olympiaplein C/D Jeugd Avond Wedstrijd 
Sportp . Adrichem Instuifweds trijden 
a/h Nlaalwater Ins t uifwedstrijden 

NEDEHLLNDSE r füGDKAIVlPI OENS CEAPPEN 

N:SDERLANDSl~ KAIVJPIO:::BNSCRLPPBN S~GNIOR-SN 

Ookmeer 
Provily Sportp . 
SpwlDtp • .Aq_ri cher;1 
Pim Nïulier Sportp. 
S:po:i:·tpcAdri chem 
Spo1' tp.Elzenhagen 
Pim', Mulier Sportp . 
Vincent v . Goghweg 

. Ookmes r 

-e-o-o-o-o-o-o-o-o---

Senioren B/C/D kl.wedstrijd 
Sen./Jun. A/B driekampen 
C/D Jeugdwedstrijden 
A/B Jeugdwedstrijden 
Mecrkae1pen Sem. en A/B Jun. 
L1stuif'.vefü:; t1~i jden 
Avondwedstrijden S2nioren 
A/B/ C /D ,Jcmg-dw.2ds tri jden 

Distr. Viest I meerkamp Kampioe:-.... 
s cha ppen 

Ni euwe . donatours van Kirsten en Vinka~ 

Mevr . Bolmans i n Haarl em 
Movr. Knoop i n Lcüderdorp. 

Toe meisjos 9 v1e vragen he t nog één maal 9 vvi e brengen er nog oen paar aan . 
Donataurs ondersteunen onze vereniging. En jullie weten toch ook wel dat 
we ze bes t kunnen gebruiken. 
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Er Wordt nog meer gefluisterd dat • . •.• 
dat ••••• Roozen doornen hebben en 

prikken uitdelen. 
dat ••••. er in Holland niot zoveel 

Roozen zijn. 
dat ••••• de Heer. ?ecks zeer teleur-l'\/:..11/i/i;;J · 

gesteld 1s wat betreft do) / //,A,';J, . 
donateurs-aktie. , . / ·~ 

Copy voor ho~-:::~::::-:::~blad \ Î 
tot 25 AUGUS'rlJS ingeleverd kan i 
vvorien op de bekende adressen. · 
:De redaktie weer heel wat verwacht 
van jullie. Ook reisverhalen of 
iets 'Nat je beleefd hebt met 
vakantiewerk is welkom. 

------0--------

:De redaktie wenst het Bestuur 9 

alle leden, triwJners 9 donateurs 9 

juryleden en iedereen d~o 

ATMO:OES een goed hart toedraagt 

EEN HEEL PRETTIGE VAKANTIE 

VEEL MOOI W8ER 

EEN HEEL VOORSPOEDIGE R:SIS 

0-0-----0-0-0-0------0-0 

\ 



~.Q~ ~-,~"~"· 
"\ 
~ . . " ., 

>< 

b 
1 

ATMOOES ./ 
~ltlt~ 

DfflCIEEL CWBORGAAN DER H.D.A.V. ATMODES -KONINKLIJK GOEDGEKEURD 

20e jaargang no.117 

Verschtitlt per 2 maanden 

Redaktie-adres: 

Zaanenlaan ·58 

Verzendadres: 

Viersterrenstraat 10 

Augustus 1975 

VAN DE VOORZITS 111=:R 

Is at~. c tiek n ··1g wel een zomersport? 
Als J'> op de , pkomst van de trainingen afgaat 
zeg je n.ee 9 w& 1t vanaf eind Juni tot half 
aug·1stuo is he t .nalaise in -orize· sport. ·En vocr
al ru l orikt het j)rachtige weer naar zee en 
str.a.nd om te ze 1Lebaden en tc-3 zwemmen. Ook de 
inschri jvingcn rnor de wedwtri jden zijn nihil. 
Da<:Lrvoor heb je nu oen keiharde 9 aktieve 
wint er -training .nl ·t allerlei faciliteiten achter 
d8 :2·, tg 9 om als l; wedstri jd2n beginnen in een 
zo , ~c,·.3d t.nogoli jlce conditie te zi jn 9 om optemale 
1!rest2. t i u3 te lcr_nnen leveren. Na · 6 weken vakantie 
is :;-~ ni 0t veel meer over van een optimale 
cor-rl.itie. Natuü:~lijk &,"1.mnen wo i e der(-')en z 1 n 
vakc.n".;i0, een h_;;le fijne zelfs, maar het is toch 
jarnr:;cr clat je n.iot komt trainen al ben je weer 
th1::j.s 7 omdat het nog vakantietijd ie. 
J)e t.r~~iningen gaan NORMAAL door 9 want de goedwil
lend Ei willen wij do begelcüding niet onthouden. 
D0 ~.:4sto moe t e r onze dames./meis jes vmer stri. ,jd 
levo~ ·ün om de finale plaats in do dames-competitie 
voili g te stellen 9 een finale die 7 september in 
Ams",;e~ ·dam zal plaatsvinden. Onze meisjes vers chi j
ne ·:.:. î ' .· september weer in do piste ori:1 hoge ogen 
te? r:; )C ion in d_9 finale om do Nodorl~ndse club
knmpi ;. 'nschap A/B jeugd. 
0·1ze c IJ) jeugd !2o ü op 6 september in aktie 
k )men ~ 'l tot 'eon zo hoog mogelijke klassering 
te kome r: in Distrikt West I. 
1d0ke StG.Tk verrast steeds vreer vriend en vijand 
door pracL tige pr.:staties te lcJv_;reno 
Reeds vers, 1heidene malen heeft zo de limiet 
op rlc 100 IL.• horden voor do Olympische Spelen 
te 111:ontraal gehaald. 
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Ze heeft oen natuurlijke aanlog9 maar ook haar zclfdicipline, wat betreft de 
trainingen heeft een groot aandeel in do prestaties di8 zij steeds weer levert. 
Pia wil ik hier ook eens noemen, want haar 12.1 sec. op do 100 m. mag gezien 
worden en ook met de 200 rn. gaat hot de goede kant op. 
En nu doorzetten9 Pia!~!!! 

Ria Ineke - de Vos. 

---·-0000-----0000---

HOOPDKLASSE DM.LJ:3S - COIVIPETI'J..'IE 

De door ons op 24 augustus a.s. geplande organisatie van bovengenoemde wedstrijd 
zal GÉEN DOORGANG vinden, daar vvij tot op heden (13 augustus) nog steeds go.;:m 
bericht hebben ontvangon9 dat onze aanvraag d .d. 13 februari en 21 juli voor 
organis~tie is gehonoro0rd met een toewijzing door de competitie leider. 
Op korte termijn is het ons niet mocelijk aen volledig on bekwaam jurycorps op 
de been te brengen, hotgean zeer zeker een vereiste is vooral voor een hoofd
klasse wedstrijd. 

RIA Ineke - de Vos. 

---óoooo--00000--
·~ 

IIBT SECREWARIAl-..T :ïV.iELDT 

Bestuurssarnenstellin~ 

Voorzitster: 

Socrotaresseg 

Penningmeosteresseg 

Wedstrijdsecretaresseg 

Cornmissa, rosse; 

Corrunissaris; 

11 t-:;vens Vice-Voorz. 

JYI.A. Ineke-de Vos 9Kastoollaan 61 9 Oudorp. 
Post Alkmaar, tel. 072-25199. 
I.Wallekors, Kampervest 29 9 Haarlem. 
tol.312426 (na 5 uur). 
AoKruyver, Burg.-ml 66 9 Ii:virlem. 
tel.322461 (na 5 uur). 
G.J .v. Voorst-v.Egrnoncl 9 Vliolandho:f 30 Haarlem. 
tel.335734. 
L.v.d.Lincl~n-Haak 9 Zaanerüaan 58 9 Haarlom. 
tel. 263961. } 
Baltion v.Q:.Re d 9 Orionwog 123 9 Haarlem. 
tel.250314~ 
Annemieke Eouma 9 VierstGrrenstr.10 9 Haarlern~ 
tel .335443 •' 
H.Cats, Bilderdijkstraat 4, Haarlem. 
tol. 31(839 •' 
H.Gecks, P.C.Hooftstraat 18, Ha2rlem. 
tel.372673. 

XY..x.Y •. XX.X.X:XX.XY...::~X=&~'1Xxx 

.. :;~~~;-#!,:;;;~·;~~~":1~i~:/·i~f1 "~;~' 
\."'0~·-

';.·~\ 

' ; 
' ,. ,. 



7 Augustusg 

8 
11 
13 
21 
29 

8 Septernbor 

19 
22 
24 
28 
29 

3 Oktober 
8 
11 
17 
20 
26 
29 
31 
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Onzo jarigen zijng 

Silvia voDuivcnvoorden 
Christel Huyboom 
Bianca Nove 
Moa de Graa,f 
Elzo van Niouwko;rk 
GeesjG Hartman 
Mia Cats 

Yvonne van Bergen 
Martina van Zijtvold 
Ellen Handgraaf 
Truus v.Voorst 
Ella van Dansik 
Yvonne Brabander 
Jolanda van ::::;keris 

Mieke Schaapipan 
Arda van der Steen 
Marlios Kastoluin 
I ot j e Willomso 
Anneke Pauel 
Hans Vlottes 
Dina Schellingerhout 
Vinka Geeks. 

Allen van harta gcfeliciteordJI~ !! !! 

Pupillen 

Junioren 

Senioren 

VAN DE PENNINGMEEST'.JRESSE 

geboren na 1-1 1965 
ins chri jfgeld ~ 

D-C-:&-A t/m 17 jaar 
inschrijfgeld 
vanaf 18 jaar 
inschrijfge ld 

f. 15,- per k_.wartaal 
7950 

22950 pc:: r k'::artaal 
12950 
309- per kvmrt8.al 
17 9 50 

Girorn.irnmer: 207689 t .n. v . Penn o.A tmodes 9 3ure;wal 66 1 Haarlem. 

TE KOOP: Shirt maa t Q/1. 
éénmaal gedragen 9 (iu s zo goed a l s nieuw! ! ! ! : ! 

Prijs g 

Afhaleng Karin Bul thuis. 
Rarnplaan 80 9 H;c:rlem. 
Tel. 242144. 



Clubkleding_: 

Atmodos Wcdstrijdshirt: maat 10/12 
0/1 
2/3 
4/5 
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Atmodcs wodstrijdbrookje allo 
Atmodes showshirt S/M/L 

maten: 

f. 1o,50 
11950 
11,50 
11950 
11 9 -

14,95 

Shirts en broekjes bestellen bij .Lns op maancla.gavo ncl. 

-x-x-x-·::-x-x-x-x-

VAlJ :DE }[8j])JU('l'IE 

Mot do bedoeling ons jubileumnummer ocm speciacü tintje tG gcvon9 hadden V!lJ 

do opmaak daarvan uit handen gogovon. 
:Oi t is lwlaas volledig d0 mist in g0gaan. Vele fou.ton op allerlei gebied 
hadden tot gevolg dat er een uitgave uit d0 bus kwar;--1 9 die do toets der 
kritiek niet kon doorstaan. 

Onze o::cuses aan alle lozers en lezeressen. 

-x-x-x-x-x-x-x-x-

BIJ 1/i:IJN 20JLLIG IT;JOILZITS '.F:I;HSSCHAP 

Langs do zo weg wil ik ieder.3en :)edank8n voor do v orrassing ciic ;"üi j 1x!reid is 
voor mijn julliloum als voorzitster. Die fijne ton.11.istas komt lü jzc,nder goed 
van pas. Het fotoal burn waaraan vooral l,tfarlies oen es-root aandeel in hooft gshad 
is fantastisch en oen leuk3 horinnerine;. 
Do bloemenhulde van hot Bestuur gnf hL~raan een extra foosteli jk tint jo. 
:De att0nti•J van de Ji.V.Haarlem ~ 20 praclrcige rode rozen - die werden thuis 
bezorgd hc1'.Jbon mij ook: ':Jlij verrast. Hogrimals allemaal hartolijk clank. 

Ria Inéló - Vos. 

-x-x-x--_:~-x-:x:-x-x-x-

Op 23 juni j.L ontvingen wij oen brief van l'1evr.J .l':I.Blooker van D.E.M. 
mot do vo1gcnde inhoud: 

Even oen antwoord. op h0t ve:c,üag van Vinka. 
A. ILlt. vras waar~ do wedstrija. begond te laat. 

JJat gebaurt bijna bij alle vu:renigin.gen. 

B. Estafettestokjes waren zoek; dit vvçi,s niz:t zo, ze waren 
alleen niet bij do start neergelegd. 
gebeurde in Heiloo ook, ik dacht dat het niet zo or c 
was. Wel liep do estafette door c lkaar 9 hotcoon 
jarn1:1er vvas. :Daarom lio:p hot oven uit de hand. 
Sorry hoor mag ik cvcm zocgon, ons woU.stri jdsooretari
aat bestaat uit moncGn die voor hot eerst de 'Nulstrijden 
vorzorgen. Ook die rno0tcm het loron. 

C. D.EoM• word voorgotrok"1ceno i):;,t sr;rock ik beslist togen, 
dat gebeurt nooit bij ons; do moisjos hebben beslist 
gcG n viE::r stoten gomaakto 
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De meisjes op de 60 m. ht3bben niet overg"3lopèn 9 nnq,r 
moesten n6g l open. 
Da:r.:i. was afgesproken dat na hot verspring en :111 ') nvüsjos 
nog moesten lopen; toen het z ,_ ve r was 9 blev,3n alleen cle 
2 meisjes van D.E.M. over, de uverige hadden al _gel apon. 
De tijden waren niet goed opgenomen; kan vvezcn . 
Gebeurt op elke wedstrijd. 

l\fb vr. J .Nl. Bleek er. 

JIJoot van d\:.'l redaktieg 

Gaarne ho1)ben wij voor het commentaar van Mevr . Bleeker op het verslag van 
Vinka plaat~1 ingeruimd. Wij menen echter wel hierbij een paar aantekeningen 
te moeten makern 

1. Het is beslist niet de ervaring van Atmodes, dat bij bijna allo verenigingen 
de wedstrijden te laat beginnen. 

2. Dat de estafette-stokjes niet bij de start worden neergelegd, is een 
begrijpelijke vergissing. Van do atleten, die door het hierdoor ontstane 
oponthoud toch enigzins uit hun concentratie worden.gehaald, mogen de 
organisatoren voor deze vergissing echter ge e n b ·::,grip verwachten. 

3. Overi{~ens nemen wij zonder meer aan, dr.:, t elk jury-lid zj_ ,)n taak naar ee:o 
en geweten v~rricht. 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

INSTUIF1ii;i;li8 1i1HIJDEN 1 6-6- 75 

Ookmeer - Amsterdam. 

Met een volle bé1k 9 te weten 3 L tmoûes-v:-.:·ouwen en een Holland-man ging het 
richting Amsterdam. Het was goed atletiek weer (met i e ts te veel wind) en de 
prestaties \Yaren er naar. Bal tien won van meet af aan de 800 m. mot eon 
N.P.R. van 2.24.8 min. Arda werd 2e op de 200 m. met 27.6 sec. 
Het kogelstoten wercl een "A t;nodGs" gevecht tm>~ion IEarianne en Bal tien 9 die 
elka,ar geen duimbreed toegaven. füt.l ti8n 'Nerd .uiteindelijk oerste met 
10.11 m. (lJ. F .R.) voor "zilverenHJ!.farianno mGt 10.06 m. 

-x-x-x--x--x-x-x-x-

Onze trainer, Nic6 9 is Nederlands Kampioen gewc)rden op het spoorwen:ien 
met een worp van 68.16 m. 

··\ , I 

j 
." ... 

r 
•' .' -~ -·· -- \ 

.. ~;";;; ' -

c::;;·~~-
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COJ\l!PSTITIESTJi.N]) DAlil8S HOOF])KLASSE. 

1. JJJA I 32.176 4e klaS!:'C3 Dames 
2. Sagitta 30.645 
3. Sparta 30.592 
4. AVR 29.777 
5. Atmodo s 29.382 

-~s':PriTit"·--·---- ---·2s·~6'T7-

1. Spartaan 28.023 
8. DEM 27.062 

1 • PEC I 12. 509 
2. Horror I 11 • 399 
3. Nea Volharding 11 .322 
4. D8l ta Sport 11 • 23 6 
5. I..i•C 1 61 10.849 
6. Reeuwijk 10.443 

9 . ADA II 2 6 • 58 6 
1 0. PAC 26. 1 06 
11. PSV 25.612 
12. TRIAS 24.534 

A/B J'8UGD 

Doordat de tvroode wedstrijd in 1:_.mstordarn ·wegens slechte weersomstandigheden 
geen doorgang kon vinden ( wij startten in Amst .Jrdam) is 2r geen reoele 
stand bekend. 
In ieder geval staan we safe met betrekking tot de finale. 

C/D JEUGD. 

Meisjes c. l'lois jes ]) • 

1 • 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
io. 

ADA 19.948 1 • DEJ\![ I 17 .170 
Sagitta 19.536 2. fl.Dl :.. I 17 .ooo 
GAC I 17 0 9 56 j. Sagitta I 16.114 
])EN! I 17 .658 4 . Waterland I 1s.085 
ATOS I 17. 254 5. T1'ias I 15.052 
Trias I 17. 052 6. Ltrnodes 14.862 
Ifallas 16.9 46 7. Ly·curgus 14 . 468 
Watorland 16. 499 8. NFC 14.329 
Atmodes 16 .1 45 9. DSI,1 II 14. 226 
TV.Aalsmeer --- ·· "· --··r5;31;s-·- 10.Hellas 14. 1 52 

-x-x-x-x-x--x-x-x- x-x-

6 September 1975 

7 September 1975 

14 September 1975 

4e en laatste c/n competiti0 to Beverwijk. 

final o dames competitie in J.msterdam. 

fina le A/B competitie te •••••••• 

'rruus. 

IlJTERJ'JA'rIONALE W:ri;D::îTRIJDEN KOF ~NHAGEl,i 1 3 -- 1 4 li.ugus tus. 

Mieke Sterk heeft met goed resultaat aan een internationale vi jfkarrrp deol
genomen. Met 4.138 punten werd zij eerst ;:; . 
Jammer was het dat de Jorste tV'.r :J G verte sprong(:_m ongeldig 'Naren. tfot de 
derde (laatste) moest zij "op safe i1 s pringen hetgeen natuurlijk de prestatie 
beinvloedde. 

100 m.horden 13.9 sec. ver 5.~ 6 m. Hoog 1 .68 m. 
200 m. 24.4. i• lcogal i l ,'.)5 m. 
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PUPILLENWJ~DSTRIJD 21 cTuni 1975 

Op Za terdag 21-6 '7 5 was e r oen pupillcmwoó.c3 t ri jd . :Di o wor d g1,~hc1uclon op 
Pim Mu.lie r Sportpa rk. Het was 111'-:> oi wocr . 
Van onze pl oog waron e r 4 mei s j es . 

I et je 
Annemari e 
Gonnü' e n 
G(:)rrio 

I c tje en Anne marie moestcm~ v e r 9 b alworpen en 40 m. 
Gonnie on Ger rie mo o;:; t ,311g hoog 9 kogol 9 en 40 m. 

De prc,s taties die ik gemaakt ~100 z ijng 

hoog 
k og9l 
40 m. 

9 5 cu . 
3 . 61 !Ti e 

7 "8 sec. 

De 1000 m. duurde ·2rg lang . 'l'oen de 1. 000 r;, . pas .vas pegcmnen bogon hot te 
r egunen maar n a cion ti j d j e was d~t ufgelopen. 
De uits l ag vm r d niet u i tgerokond ma·c,r die krezon wc du V ( lgonde wed: op 
de training . 

Gerry v an Bake1. 

-x~-x--x-x-x-x-x-x-x-x-

Kogelsto ten pu pillen B. 
Gerr y van Bak e l 3 . 61 
Gonny Straver 3 . 05 

Pupillen A 

A. Brou wur 
I . Wïl l omse 

bal werpen 
20 rn . 
8 m. 

60 rn . 
11. 2 GOC . 

1i 

Hoog 
0 5 95 m. 
0 9 75 m. 

Ver 
3-:0S-m. 
3. 30 m. 

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

])amos 

1 00 m. ( i 1 ~ 6 ) 
3. Mi oke Sterk 11. 99 
9. Pia Keyser ( A)1 2 .1 

200 m. ( 23 • 3 ) 
2 . llli eke Sterk 24 . 1 

100 m.horden 
1. IdiGke Sterk 

( 1 .85) 

olectr.meting 

Hoogsr1ri ngen 
3. A.Bou rna i . 0; 1 rn. 

.' \ 

:Meis jes 

100 r:i . (1 2 . - ) 
3 . Pia Keyser 

200 C. ( 24.3 ) 
7. P:ï: ;_-:.. Kcyser 

100 rn.h.-:·Tden ( '14.8} . 
6. Annet Ot tolini 

te taal 
i.398 pnt . 
1 • 063 ;; 

to t aal 
1. 317 pnt . 
1. 23 7 " 

1 2 .1 

25 .8 
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ENKELE LOSSE UITSLAGEN 
door truus van voorat . 

Lr,1sterdécm ? 15 mei Horden~;:wond 
100m Horclcn meisjes - A. 
Yvom;o ;:-D,Tn~f;U--16·~ 8--së"c. 
Annet Ot~olini 17.2 sec. 

Dames 
Jo G.n Ko ijser 15.5 sec. 

Ha a.rl2._mJ-__ 1_A__J_uni_ 3,e c_Lp_j_~,1:1-~dcompeti_ti~- IL8 I 5JES-C. 
r.Ie i ~-t~ ___ P .• 
4 x 60 m 36.2 sec. 

60 m 
Annelie s Kubbinga 9.6 sec. 
Vinka Geeks 9.8 

600m 
Joland [1, v a n Ekeris 
Narit Guldemond 
l'!Iirnnda Brabander 

hoogsp~_i_ni:20 n 
Harit Guldo mond 
llilma Ottola nder 

vers P.I'J"n.03n 
Jolanda v a n Ekori s 
Annelies Kubbinga 

k 0 ii.C:: 1 s t ~-t~!~ 

1.59 . 4 s e c. 
2.02.2 se c . 
2.07.3 sec. 

1. 25 m 
1. 20 m 

4 .10 m 
3.91 m 

Sylvi a v.Duivo nvoor den 8.50 rn 
Wi lma Ot tol ~ndor 801 6 m 

-.-"- -"-"-o 
Instuif-Bevo~ ~d jk 8-6-75 
Discur.:n-w r pen D<'-mos D. 
C orrio v .:-.n Bakel 29 . 76 m 
ide m me i s jes B. 
El l en Uandg r aRf 18 .89 m 
Versprin~en D ~mes B. J oan ~oijser 
Ellen H~ndgraaf HooGspri n~en 1.45 
100m Dame s A. 
Jo a n Ke ij scr 12.9 s e c. 
fiarlie s Kaste l e in 13.4 

4x 80 m 

30 m 

4L1- . 9 sec. 

Mari 6 t to '.-3 )a ans 
C omü e Hari:lgrD.a.f 
Joanncte v 2.n _ü - m 

600 m 
Hell en v . Vught 
So.s1-:i n. Sc he f f e r 
Mari a nne Schouten 

l-2-.<?2.!3. ~2.E. i_ 11:'.;';.?. !!: 
Co ~rni c HanclgT2.af 
· e l l en van Vugh t 

~~.l2E"i.~G;)_l2 
Ma r i e tte ;)p aè n s 
Saski a Sc he ffe r 

k o_Ee l_~_t_o_tcE_ 
Kirstell Gcc!cs 
Yvonne B:ro.b 2.nc1 er 

_d i ~~~__"'. rorpo n 
Kirst en GocJ~s 

Yvonrn , Br~-;,bc:.nd8r 

- 0 - o --o --o -" - o -o -... . 

î0.8 sec. 
1 2.0 
13.3 

2.03.3 sec. 
2 . 07.9 
2 .17 . 1 

1. 35 m 
l. 25 

5 .02 m 
4 . 31 

8 05 8 m 
6 . 85 

17.92 rn 
16 . 86 

5 . 49 m v e rGpri n [_;en M. A. Farlius ICi:i.s t e l e in 5-06m 
m verspringen f . 56 m 
k o ,'.3'el stotcn M. A. Corrie v ni:, D"'kel 8.49 m 
80.Jm D"mos C. ;\nno r.mriko Ilul sman 2. 27. 2 sec. 

-.-o -o_e_o_o_ o _ ç _ o _o ~ ~ - c~0- o ~~ -o -o ~ o 

Instuif- Heil oo- 18 - 6-75 
1 OOm do,rno s D. ---_ , ..._., ___ " ..,... -- ·- -
J anet Gor t omcl.,:or 
H.-:,müo Hi jk:hui zon 
Incl:o Ha l lo)_cors 
V~J?_Tj!_'l~::/:.<:'._!1_2.c_'-_me '.:'...J?.... 
Yvonne v .dcLinden 
J a;rn t Grotc mako:r 

13. 5 soc . 
15 . (j) 
15 0 1 

4 . 8 1 m 
4 . 71; m 

1 OO_r:'.'._ _i~l)isj~_s __ A • . 
Yvo n ne v .d.Lindon 
Tbr jon C a t s 
!CC?._$..91 st_o_.:.t_c_n __ d 2,me."'?_1J_. 
Hannio iij :~lwizen 

- o - " .._o - o -'-" ..._o -o ._.. o 

13. 6 soc. 
13. 7 

7 .84 m 

25 / 6 _ _1_rg;~c_u __ if- 1? __ o_ v~_r_wi ,ik . 
·~~· - - ~ Jo~n Koi j 3or 200m 26 .4 en kogelst oten 8 . 90 

Annomari ko Hul s man 8 . 7 2 m Annern:i.rike do <Jd voo r do 
l o koor de 1500 m en r~r:r: ft e r 5, 17.3 s e c. over ge l open . 
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KCRTE 

~EDSTRlJDNlTITIE~ 

4 juni 1975 Panendal/Arnhem 

Mieke Sterk 
Annemieke Bourna 

lCC n. 2e ll. 9 Sf:c . 
1.75 m. h . 7/1::, oogspringen J __, 

7 juni 1975 Coune d.er Nationale-Nederlanden 
_;t_.22endal/ Arnhem 

Pia Keyser l CG m. L 4e 12.1 s e c. Nieuw pers . record! 
1Zi. 7 s ec. Marlies Kastelein 

Yvonne v.d. Linden 
Anett e Cttolini 
Irene Kryver 

_ lüC m. 
100 m. 
1 00 m. 
lOC m. 

A - 13.7 sec. 100 m.H.~-15 . 7,scc . 

A - 13. 3 sec. lOl m. ~ .h he-15. G se c.NPR! 
B - 13. 3 sec . ver B 4.80 m. 

~ G-~l iuni 1975 Nationale Soa rta SneJen/Den Haag 

Mieke Sterk 100 m. 2e 
. li.n n ernieke Bourna hoogspringen 2e 

Mieke Sterk 

Pia Keyser 

2b-29 iuni 1975 

100 m. Hord en 
Kogelstoten 
hoogspringen 
ve rspringen 
200 m. 

28- 29 juni 1 975 

Pia Keyse r 
Marl i es Kast e l e in 
Irene Kruyve r 
Ellen Ha nd gra 8.f 

100 m. A 
200 ffi o H 

100 ffio Ü 

100 m. B 
Ko ge l B 

2c 

3e 
4e 

1 2 .1 sec. 
1.75 m . 

Li n p: by/Kopu1h<-:i.gen i n t e rland vijfkamp 
Denemarken-Engeland-Nederland 

4 ~10Ll . punte!l 

ll. 48 m. 
1. 63 m. 
5 . 7~) iî1. 

24 "7 sec . 

Nederlandse Jeugdkarr~oenssch8ppçn 

Amst e rdam CDkme er 
12"2 sec . 
25 . 7 se c. 
13. 5. sec . 
1 :5 . 5 se c. 
8 .77 m. 

versprin~en 4 . 82 m. 
versprtngen 5 . 11 m. 
hoogsprinren l. t O m. 
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"8MANCIPii.DE 20 Llei - S Juni 1975 

De omancipade 9 georganisoGrd door h~t Nationaal Komitoo, in -Utr2cht is alweer 
enige tijd achter de rU(so Hot sterk bokri tisecrde en niet ze suksosvol verlopen 
ovcnemcnt werd gcrnpend d r)or dame::;.atloten van verenigingen, behorGY1de tot cfo 
vorschillende rirovincii5n van Nederland. Vo ur Noord-Hollarid. 'Naren van Atmod.os 
Yvonne van cler Linden cm ondorgeteke::nd e ui tgonodigd 9 lllot d8-a rbi j èlo aantekening 
dat ik do niet zo inspirerendo en wa"c dorro sprcuk 9 gegeven door cle Kommissaris 
van de Koningin 9 mocht voorlezen in d.:o Jaar beurshal 9 waar do estafette oindigd~; 9 

dio als voorwaarde gold 9 om aan de opening te mo g<J n cleelnernen. 
Het lopen begon vanaf de grens van Utr ·a cht o IL:t godeel te Haarlem-Utrecht wercl 
ons bespaard 9 omd[tt h ::o t r:1et een vclksvmGonbus allomaal iGts snollor ging. 
Met z'n tienen liepen we ongevGer twintig kmo ctus iGder tvmc koer 6ón kri.loraoter. 
Het weer was geweldig en aangezien h·Jt meedoen clus niGt al -i:J i j voorlJaa t alleen 
voor lange- afstandloopstGrs was wc;gc;·e legd 9 von(]_ ik h 3 t fij n om op do ze wijze 
mijn konditie op pijl te houden ~n tevens blijk te geven van mijn ins temming 
m3t het doel van de Emancipndo. 
Doch niet iedereen dacht daar zo o~er (heeft 6ok nie~). Veel heb ik horen 
zegge!1~ "Nou ik doe mee 9 omdat clan do atletiek woar eons in c~en positief dae;
licht wordt gesteld en voor de rost intGresseer·t h .:: t mo niet zo veel 11 • 

Dit is waars chi jnli jk ook d.e red.e gowoost 9 waaronder heren van do Kl~LU hun 
fiat hobbcm gegGven om aan de op0ning meo t~: helv:n. 
Natuurlijk is dit wol r3en bootje te begrijpen 9 iaaar het ne orrrt niet weg 9 dat 
deze aandacht geen kompensatie is voor de zoveel mser negatievere persberichten 
on ciat in h;t kador van het jr.ar 
van do Vrouw men h(_:t dool voorbij 
gaat 9 Tenslotte is zo'n Emancipado 
toch georganiseerd om gelijkstelling 
van de vrouw in de maatschappij te 
bevorderen. En daar ook de sport aen 
cleol van cleze maatschappij vormt 9 is 
de keerzijde van de schaarse mGdaille 
de"t ook vrouwen-atleten (atletes dus) 
gelijk dionon to vvorden behanclold. 9 

waarna do propaganda vanzelf op gang 
komt. 

-~- ·· .. . ·---·----··-·..-

j 
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Al m~::it al \ IaS heit zeker de moei to waarti 9 cli t g·e beuren m8 '3 ts m3kon. 

AnheiniokG. 

-x-x-z-x-x-x-x-x-

5/6 Juli Ned.Karapioonschc.-.ppcm PauGnclal/Arnhou. 

l'/[it~kG - Joan - Lnnerniokc'l en Pia \.varen onzo d c:e lneomst ,;rs. 1/Iieko 11 doed h :: t vmer 
best 11 want m~t overwinningen op cl.e 100 m. in 12.13 en 14.15 :3ec. op cle 100 m. 
horden 9 alsmsde een 2e plaats op do 200 m. in 25.08 mocht z e b0st tevreden zijn. 
Als NTC-S lid der KNAU zal ze het ni,:t 2; 0 g owoost zijn 9 want zi.j donkt rnJt onsg 
"Wld'i.R :BLIJF'r DE J::<;UGD"? 
Pia greep met haar 3e pL::·ats in haar SC:ffie op l'. '.; 100 rno in 12034 naast 0.o 
final e . Joan verging hetzelfde op do 100 m.horden in 15oJ3 (3e), terwijl 
voor haar op h : t verspringen een negende pl n.ats v:&s we ggelo gd , m_' t de niet 
onverc1..iensteli jke sprong van 5 o 45 m. 
Annemieko moost met de goode sprong van. 1.81 m. r,s noogcn nemon me t r, c 4o plaats. 
De concurrcmtie worcl t stecfüè: zwaarder Annemieku, maar EK.: t jouw wedstri jdmcmta
li tei t mo~t j e er to ch woîifr bij k omen. 

Ria. 
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Papcndal 9 5 en 6 juli 1975 
Nodorlnndr>o Senioren Ka.mpioe n schappen 

IvII ~jK:C STERK 9 zowel op d o 100m vl ('k als 10.J m horden k a mIJio on va:.:1 lfodorlc::•.nd. 
proficiat !~! 

Onzottend warm was hot dio zond ac; om to kijke ,-, alleen al 9 dus 1.- ·~"t st Ek'.n 
als je moe moest doen. Ondank s d o hitte zorgden Miol:c en Annemieke voor 
goede Dro s taties. 

Am10miol:o kwam bij hot hoogsprin,·_o n tot 1 .81 n wat haor op eon goede 
4o plaats bracht. 

Zonls gezegd Müiko werd kRm1)i ocn op do 100m in î ? , î 3 soc. 
serie 12.27 sec. 
200m final e 2c pln2.t s in 25.08 soc. serie 25.18 sec. 
100m horden le in ec11 tijd VC\11 14" 15 scco serie 141'23 seco 

Ook Pia d ood voor hot eerst me e a~n de lied . Se niore n kamp. als junior. 
Ik .-,.r tijd op de 1 OUm î 2 . 74 soc is zeer redeli j~·: te noemen. 

Joan h2.d een iet s je_ pcch 9 was zij in de andere serie gqiafi,tst h ,·:i,d zo mee 
kunnen lopen in do finale, want d o da~1.r als derde go -Jlé1C1tsto had 15.88 sec. 
t e rwijl Joan haétr tijd 15.33 sou was o~'.l -d c 100rn hordcno 
Hot vors';rin:~cn br adrc Joar1 oo al goon geluk: mot ongeldige sp::i.ouc;c n 
brL'.ch-c zij hot niet vorder d 2.n 5.45 rn. 

Bij het kog1.) lstotcn hnd Annornioko al bij ha~-.,r l e p og ing ha3.I' verste stoot 
n.L 11.67 m wat h '.:\or oen 80 plaélts gaf. 

-o -" ·- o -o "~ o ~- (. __.c -" - o 

Rott ordi:u11 9 9-7-75 Instui fwcdstri jdcn. 
Jo a n Koijscr 100m in 12.8 sec. en ko~olsto~on 9.48 m. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
KromMonie, 6-7-75, wcr9-drio~ o.mp. 
Hn nóo Fe rme nt 
Corrie v 2.n Dakol 

l:og·cl 
8.5 2m 
8. 42 

di SeU co 

2 LI . 32 m 
23.82 

24. 94 m 

Bij ho~ speerwerpen liep Corr ie oen bl e ssure o~ on moest verder 
verstok l<:l.ton gaan,,Zij ging n.L do or h.'.'.0.r enkel. Inmiddel s is 
zij heorli .j1z mot VéÜ~?.ntie goi:HJest on hol)en h2,2r weer cpoodig op 
do bar:m to zie n . 

Bevcruij~: 9 12-7-75 9 C/D jun ioren wodst r ijdm1. 

J1c_:i:_.s jep_ Q.. 
Nicoline do Ruoij 60m serie 9. 2 soc. d fina,le 9.2 zelfde tijd als 
Jolando, v .'.'.n E2~eris 7 méVT Hicolinc word 5o go plë .. '='tst en Jolande 4c 
dé>•rdoor kwo.m ccrstg~moomdc n iet in do fin rtlo. Da:r word Jolanrln 
ook 40 i n e en tijd van 9. 1 sec. Dij het vcrs pr in;- on k "Jam lh colino 
t ot 3.83 m imt ha::r oen 9c plë-,, ;:'ts ,s'af 1 torwij l JoL:md::-. de 7c plé1:>ts 
bez e tte met oen sprong v a n 3. 90m • 1;2 doden bi j hot vcr s::n~ inrscn in 
tot o.c·l 27 meisjes moe. 
Bij llc t h o.:.' GS')ringcn mei s jes C. 9 k 1Hu;' Comüo Hancl!:';To,;-,f tot 1. 311 rn kcu1'i,~! 

toruijl zij ovc) r do 80m 11. 7 soc. halve fincü r:; wr::. s ocï1 nok é'. :·rn ne1 .: race 
jammer gonoo ,r; niet in do finale maar uol betc :c>;; tijd n.l. 11.6 sec. 
Carolien Holt~~ ~'.mp 80m 13.4 sec. ~=oGo lstotcn 5.62 m 
Li e sbeth vrn1 B:iko l kcigclstot c n 5.83 m. 

- (.> - 0 " _. 0 -~ 0 ~ c - - 0 - 0 

truu s van voorst. 
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12 Juli Halve finale ~uropa Cup dames in Sofia 

Nederlandse ploGg m0t 4e plaats automatische plaatsing 
halve finale volgonde ~uropacup. 

Mi0ke Sterk schitterde weer en voldeed wede rom a an de limie t voor Montreal 
op d.::: 100 m. horden. 4e in 13.9 S<3C. eloctrische waarnorüng (è.it is 13,4 sec. 
handgemeten) en de 100 m. 6e in 11.99 sec. 

16 Juli Int·2rnati onale wodstri j de_:t]. Papendal/Arnhem 

Mieke StGrk 100 rn.ho!·rlen 

Dit keer gi;ng ik als toeschc'è:·rn ter nafar Papenda1, omdat ·2 r :::e en hoogspringen 
dames mp het programma voorkwam. Aankondit:,·ingen in kr::mt ;,ü 9 dat buitenlandse 
prominenten aan de s i. art zouden verschi:jn0n 9 dreef mij w .a.r cle enige kunst
stofbaan in Nederland. 
Geen haar op m'n hoofd, dat ik daar s 1 ~ jt van heb cehad. Het was grandioos 
en dit is beslist niet overdreven ui tg,;drukt. Or;i e:r.kel0 atleten naar voren 
te schuiven, die mijn bewondering koest ::~rden 9 no ec, ikg Irena Szov'finska uit 
Polen 9 winnares van de 200 m. 9 haar landgenoot polsstokhoogspring".Jr 3uciarski 
(5.20 rn) eveneens op dit nummGr maar als tweed'l ,ündiga:nd, d_,3 kloine 
Japanner Takanckane, clie ovGr d·,~ 5.00 m s:prong 9 verd0r 0en 'boora van een disc:.;s
werpor uit Zuid-Afrika, John van Il.eonen on ook uit dat land l.d1.1.rnmstig de lanc·-"~ 
slanke hoogspringer Reinhard Schiol ( 2 .1 5 m.) . Ei j loek oigcnli jk !Ih>J r op e;:rn 
sprinter, s ozic:m zijn z.;er snollo aanloop. ".~n ni0t te vergot .. m oen noude 
bokonden uit Belgiö 9 Miol Puttemans 7 die 8Venals op d.e oerst::i Pap::indal-wedstrijd 
grote indruk maakte, 'ru::::scm al ü.i t govveld kvramm1 ook A tmodes-klant2n voor. 
Op de oerste plaats Mieke Stork 9 die op haar speciali t .yi t ·do 100 m horden -
13.4 sec. lint noteren, hetgeen tevens de lioi ot v oor de Olympische Spelen is. 
Maar ook de trainer van do v1od.stri jdploeg, Nico Eollend'.)orn deed mee :m w';:l .:::p 
hot nummer Speerwerpen. Als Nederlnads Kampiocm 1975· Op dit onderdeel, wi0rp 
hij een goede 65.06 m. 0a beslag to leggen op oen twoede yl ~ats. 
Gezien de uitstekende prostatios ook van anciare atlGten un hut ::;nthous iasroe 
publiek is dit hopelijk 0on roden on: h c' t volgend jaar weer t:: oLcaniseren. 

L.r:nemieke. 

-x·--x-x-·x-:x:-x-x-· x-x-

Vi jfdistricton ontmoating jeugd 3 i :b 1975 Pa1Jendal 

Pia en Annette zullon cleol ui tmakcm van élo j ;:mgd- ·,l istricts:ploeg voor Wost I 
op resp. 100 en 200 m. on 100 m. hordon. 
Veel succes neisjes! !i ! ! ! ! ! ! 
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Distrikts kampioenschappen 15 juni 1975 

De kampioonschappon voor hot distrikt West I organisoerdo SagiLta uit Amsterdam 
op hot Olympiaplein Sportpark. Een prima baant jo c~verigons 9 maar dan moot h0t 
niot i·c~gonon. 
Hot word een droevigo vertoning. Zoals gebruikelijk eon h~ndjevol kijkers en 
tie hole middag vrosolijke pl rmsbuion 9 z.od.at j e .nauwelijks uit d o voo ten kwam. 
Wi j~eli jk hadden toppers van d i t, dist r :i ~ : t 9 di~; e n echt wel zijn (vnl. uit 
J~msterdam) 9 dan ook voor oen bei-eer oncL:rkomon gekozen. 
:Deze minimale bezotting ken Juan echter geen med ailles opL;;vurcn . Feilloos 
over é1o -10 hok.ken maar snelhoicl t ekortkomend 9 k .vam ze uit op eon r;1ati,ç:;e tijd 
van 16.1 nee. Ze bl aef bijna twee sckondcn achtc;r o p 1/Iioke 9 d io everu ens met 
so1)pendo spikes een tijd lio t afdrukke n? dio ze zelfs in haar jcmgdjarcm 9 maar 
z e lden heeft g e lopen (14.4 s e c.)e 
Maar niet gGtreurd 9 je moet nu eenmaa,l ro>:üen ffi;~t cle rier;;en die j2 11Gbt. 
Do prestatios telden ni0 t meer 9 maar wo gingen door 9 voor onszelf. 
Voor de c) 0 n liepen Joan en Miciko nog eon 100 0; n 200m. Hotgcdî voo r laa tstgD
noemde cp d·3 100 rrh3 ter een twoedG ti tol betekende 9 •Jn vermndkte ik mij mot 
een kog el 9 discus 9 speer on hoogs pring il..at. 
Keurige programmatijden d_ed:::m mij ho t 3no nummer na k )t a nd.ure afwerken , 
mot zowaar nog Gün e erste pla ats cm 8 811 persoonlijk r ekord op kogelstoten. 
Ach ja 9 je was blij als je een weustrijd kan doen 9 want de schaarsto is weer 
nic:Jt van d e lucht. Praktisch geen wodstrijd.,::;n in juli on begin a,ugustus 9 

omdat 2on vereniging de organisatie niet op zich wil nemcm o::m ook nog do or 
haar juryleden in de steek wordt gel a t-:m. Ifat is jammer t e mootcm konstateren 
dat zo'n zomor s port o.a. op d ezo manie r vies d e mist ingaat. 
Me nsen (ik golo u f dat dit moer e e n stukje voo r do juryle d e n j_s gevvorden) 9 g;; o f 
je hart a an de ze z a ak. Je h ou d t e r z e l fs nog wa~; a an over o ük ' oen g,Jringere 
kans op oen infarkt. 

Volle dig e ui t i3 l agern 

Joan Keyzer 

11.nnomieke Bouma 

- :x:- :{- X- Jc-Jc- x-x-

100 m. ho rele n 
100 m. 

200 m-

' 100 m. h ord'en 
100 m. 
200 fi1 o 

h oog 
kogol 
J.is cus 
s pe or 

- x- x-x- x- x-x- x- x- x-

J~nnc?mieke. 

14.4. (18) 
12. 2 sc::ri e 
1 2 0 0 
25 .0 

160 Î 

fj_na l o ( 1 o ) 
serio ( fi nal8 niot gelopen) 

( 5e ) 
13 •0 s o r i o 
27 .3 6erie ( f ina le niet gelopen) 

1.75 (1e) 
11.96 m. ( 4e) P . Re 
34 . 34 ( 90 ) 
33° 92 ( 7 c~ ) 

Kro mme nie Junio r e n BCil wods t rijd 

He t is Zat ordag 2 J,u gu s tus 19 75 . De z0n s ch i j nt 9 h o t i s p r ach t i g weer ~ geen 
wolkje t 8 bek e nne n. Nog v oor e n on zi jn vre:1 b ij h e t Provi ly Spor tpark . 
"l\~oe t en we een t raini n g spak aan 11? vvord t mi j gev r aagd . T je , i k o o n meege gaan als 
b ege l eids t er v an Nicoline 9 Wi lma e n 1iTar i:!t t ra . Ho t i s om t o stikke n nb t z o 'n pak 
aan. "Van mij hoefi!J he t ni e t h oor 7 aLi jullie ma a r nio t g a an l i ,c;gun zonnen want 
daar word t j o zo sloom v a n 11 • 11Fi jn 9 vg,n Lc lke h. :d. he t vas t g·o mo e t e n" is do 
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spcntane reactie ve.n 1Nilma. 
Ik v:e3t ni .; t wat ik '1llemaal moot deern als boc1üeidstGr 9 ik heb h3t nc.g ncoi t 
g0daan. In iodGr e;0val hebb0n ze oen sur)portstcr, ik zal zo go ocl aanmoedigen. 
Wo lopen in en doen oefeningen. rfariëtto vraagt o±.' ik wil kijken :::;f zo uitkomt 
bij de vorspringbak, dat zit wol snor. 
Dan is h0t 2 uur en do junioren BCD 
vmdstrijd georganiseerd door :\V.Lycurgus 
vangt aan. :Nicoline muet in de e<:Jrsto 
serie 60 m.meisjos D s tarten. Eet ~aat 
uitstekend, als tweed.;:J komt ze over do 
streep, een evenaring van haar ~"er·scon-

li jke record 9,2 sec. Eon tijd die g00~ 
is voor de halve finale. I k s teak het 
vuld over om evGn bij versprin.:,sen te 
kijken. Mariötte heeft ha::i.r oer~; te 
sprong reeds gedaan 4.65 m. In ieder 
geval een geldige sprong, dus een goed 
begin. In do vi0rclo serie 60 m. ver- .· 
schijnt Wilma aan d,3 start. Jarnrner 9 

geen halvo finale plaats voor haar, 
haar tegenstandsters lopen te snel 9 ze 
wordt vierde in een tijd van 9 9 4 sec. 
Woer evon bij veBspringon kijkon, oen 
monoor in korto broek on blote bast 
vraagt mo boloefd of ik voortaan om wil 
lopen a.3-ngozicm or sp•.Jor wordt é~ '·wror~'),:Jn . 

Ik zog maar ja h o t is te mooi woor om 
ruzie te maken, maar die jongens die aan 
h0t worpen zijn halon da h:Jlft van h e t 
v ;:ücl nL)t 9 l g,at staan mijn lichaam:pj'.J . 
Mari0tte is not m0t ht1-ar twoodo spreng 
bozig 4.85 m. 9 geweldig! 
Inmiddels zijn Nicolino cm Wilma bij 
hoogspringen in aktio. Wat ·:Jen dru_l.<to 
bij dio bal: 9 21 rnois jas cli J hun ho0g
springkunst willen vortonon. z,; boginnon 
bij 0,90 m. daar spring0n onze mei sjes 
mot gemak ovo :;.' . De dorde vcrto-sIJrong 
van l\1ariötto i s oen mooie , jarürnc.;r dat zo 
n ot mot haar t onen oven dG pl,ani: kcrnt. 
Toch is do sprong van 4. 65 m. g r.:moee O j t: 

final e t o magen sprinB0n. Ondertussen 
proboort Nicolino voor do dordo ko0r 
over do 1.15 to kamen, poch de lat valt, 
w~ar h~t is ook de 0orsto k~or dat ze 
hoog op con woclstrijd do:.:it . Eu kan. zo 
zich in iedor goval goed voorboroidon 
op U(~ halvo f inalo 60 :n .vla...1<: . 
Bij voT begint Mariëtte rne t haar finale 
sprongen. Ze komt niet rnoGr vorcl~r dan 
4.85 m. o n WO l'dt d carde, cte •0Gl'~to rnodaillo". 
voor onzo clubgonotas is binnon . 
Do halve finale 60 .m. b.~Jgint. Nicolinc~: 
mo.:; t in d ·.J tw00do surio starton9 naa;:;t 
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do zaanlandse Carolino dio ovcmals Nicoline in haar <o:oric 9, 2 s. liop. Hot kan 
dus oen louke str:ijd word0n tussen die twooo Eorst tv100 v,J_sc starton 9 {~con 1 ;uk 
begin. I\llaar dan t'.)Ch :Jindclijk eon goodo starto Het is v::":;hton tussen Caroline 
on Nicolino om do durdo plaats. Ik schreeuw ~c roto Helaas n8t ~con finale 
plaats. Nicolino vvorclt vi,;rdo in 9.3 <J ._,,; o. Wilma is al ov:)r 1 020 g:_;sprong;:;n. 
Zo hoeft nu tien minuton ru:::.t 9 de: juryl-::don hobbon pauzo 9 vor-Lüt zo. Ook cle:) 
1.25 m. haalt zo not als haar vcrigo sprongen riJds bij do ocrsta po~ing. 1 .25 ffiq 

is t.Jvcns haar porsuonli jk r ecord_. T'.;igcnli jk rn<":;t zo kogclstotcn 9 ;;;aar ik bon 
even naar de ring gegaan om to zo geon dat zo n~ h t hoogspring0n komt. 
D': lat ligt op 1 .JO rn. neg zou mt:üujcs i n do st r :Ljd . Wilrna zegt ons dat zo 1iov,_;T 
h.;;G ft dat w-o ni Jt ki jkon. Van oen afstandje lloki jkon vm lnt toch. Eorst oen vvo i-
goring cm dc;.arna de lat eraf. Ook do a.ndo:con halun hc::;t ni o t. Du tweede poging 
haalt Wilma 9 drio mGi::l jos V8,11cn af. Bn nu ._,;,_n·dt hot s1xmn:md wolko r_r.,cdaillc zal 
Wilma halen, nog drio moisjc3s die~ do 1.35 m. mogun probol'Ono Bij haar tweed_c; 
poging flopt Wilma kuurig ovor ür_; lat. Ik juich hc;,,ar toc)g "Ik zi<:; 1-i:;t al Wilma 
dit ga je winn.:m ! 11 En clat doet zo ook 9 do bc:idc ambrcm halon h,ot nLJt. 1 • 40 mo 
blijkt ook voor Wilma onhaal 1x10,r. DTi o keer komt z0 mot do lat in hot kussen 
t -3 rGcht 9 Maar do Dorsto prijs is voor h<1ar 9 on zo h;Jeft haar porsGonlijk record 
mot liefst 10 cmo vorbetord, gofolici t,3ord hoor Wilma!!! 
Wilma wisselt van schooisol en o:p na:lr do kog,,lrinc. :Gors te stoot 8 .39 m. o 

Twoede stoot ong2ldig evenals d.o rlurde. Toch iu do stoot van 8.39 rno genoz_;g 
V~)or dG vi;n·Jo prijs ( 25 de2lnuomsters bij dit nummer). Dus vancLaag tvv-oe rncdail-· 
los voor Wilma! ! ! ! ! 
En dan is hot vijf ov,~ r vijf en Mariötto wil oons wotcm hco ;je je vool t na .:; ;; n 
600 lllo ])oz:_; afrJtand heeft ze 11C (:;': nooit g•ol:_>pon. Vandaag maar cuns proh;rono Do 
oGrnte 200 m. gaat lokker da.n i:::; ze l!lüo zo 1001.t a:Ls vi,;nlc; maar bij do l::~atsto 

bocht wordt ze i,och no ~ ; ingohaalc.l_ o Ook do ::i,anmooc~igingon van mocd<Jr Spaans 
kunnen haar or nic~t t ocJ brangcn nog (;on sprintje; t_; trokken. Bakaf komt ze ovcJr 
dG finish. Ik ,vang haar epo Haar rGaktiog "600 mo loop ik nu o i t mc:cr 1i. 

Ui tlopon LLc;en W C) ni rc: t. Wc duik~;n mnt0c3n cle 
de atltc· i11 un mev·rc·uvv ;)~pa"ans brengt ons 
woer terug naar HaurloLl. 
Al rn,_;-t al ,ü jn h '::t lGul:: o I'esul ta ton up 
~ - 'n we"rmo fü_~g rnicLdcrn in cic vakantie o 
.Als clè vakantie- voorbij is on er \'.!oor 
r:)golrna tj_ •e r werd_ t gotraind 9 kunnen we 
not:; ·beter<:: 11rostatius -,rer Y.1c1·:;L.tan van dez·3 
rüci s j uB " Ik l.J :;n be11io1J.~~7d o 

I1nn()rnari cüc~3 e 

Na dagon van zon, vra s h :; t z.a t ,n·clag ·ar:;ur c:oens ucht ''J:-wllands we2r 11 o De z o cc;h'.:~ · op

te r:-:gonbui 9 veer do afkoc lj_ne;9 k'.vam dan uok cluido1ijk t;;) vroug- 9 voer c~e twee 
C' t jus~ lli<J aan de 4-kamp cp Ookrnoer clco1naE·::;n . Wind en .:;on t:;rnpora tuur beneden 
de 20° C. deden Conny Handgraaf on Sd.skia '.jchuffer nu h0lomaa,l do rnood vc;rlic;zen 
om to b~cinncn 9 gezien het feit dat zo daze daf ook voor hot ~0rst eon 60 m. 
horden mooston lopon. 
Maar golukkig ze w-vvrden ni0t chrect v ,_·.cr de leeuwen geworpon 9 ;n,Jt h t vc;rtrouw
de nu:rmner do 80 mo vlak werd l:icgonmm. 
Saskia kon haar voor ::prong na son zoor sn~lle start niet vasthouden.en word de 
laatste 20 m. insohaald door Conny. In dezé serie eindigden zij rospo als Se an 
4e in zeer aanvaardbare tijdono 12.0 <30Co cm 11 ,,8 soc. -~n dan Gindolijk de 
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horden na een kwartior gewacht t~; h·::bb::m 9 omdat or ·.vat mo0ili jkl1oden waron om 
de puntontellingslijst to vinden. Eén uit 1970 vr1ldocd ui toraard niot rn .Gr en 
r3r moest sno1 con mod8rnero }--omen. 
In enkele weken training is geon Îoillozo techniek aan t ·J leren, mac.r ondanks 
üi t en do zenu\ven vrercl de afspra.ak 9 om kost wat ko::;t 9 dû zos horden ·co nemen 9 

gohoudon. Goli jk opgaand 9 loek hot eac~ olosed-îinish tuss.:;n do .:~tmodi::men 
te vmrcfon 9 r;1aarnee 9 na de laatsto hcrc:C..: snolde Saskia nee n jt vocrb:i. j Conn;y
on was met eCJn neuslontrto voorsprong i n ·12.3 soc. rosp.12.r.f sec. Rcdolijko 
ti jden 7 naar or1standighoden 9 or,1clat !Je id en geen drio passen. tus.:>:m cL: ho relen 
konden nomon 3n Conny steecls moest wisr:; :::lcn va.~i c:pzwaaibeon. l];r restte nu n·:•c 
tweo nuinin<::rs. Het hoc•gsprinc::~n voor k0(!:olstotc11 . 
Hoog hot nurnmor van Conny viol vcc;r haar vi<:Js t cg:::.n sn word h.:::t nummer van 
Saskia. Hot inspringen ging al nio t z 1 ; lï,;kkur. Conn3r normaal goud voor 1. <5 m. 
kwam nL~t van de grond en overbr11:;dc m;i moei te do ·1. 25 r:: . Saskia niot oons 
ingespron,;on9 omdat de lat to hooc l ag 9 ging vanaf 1. 00 ;:n. door tot 1.30 . 
1 • 25 m. i,.,-• .;rd. eon :;vonaring va·~1 haar p-.ffsounli jk rckorc~. i~incleli j}c kon or een 
l ach af van c"i.e stuurski jkende springster;3. 
Nu de revaGhe van Conny- 5 hot kogr,; l maakte ha3.r dag woor helemaal go8d .:Metcrnn 
in do oorsio stGot oen persoonlijk rokord r1;:. t 6. 73 m. Ook Sasl::ia kwam over de 
6 motor. Uit st9.nd 6 . 33 m. Rost nij neg dG plaatsing to vormoldc;n 9 die eigsnlijk 
niot zo van bolang is 9 alloc:m c'.:.o 1.;pgodano 8rvaring tolde 5 Wècnt van t0 voren had
den we gesteld 9 dat or goon modaillos in zoui_n zitten, tcnecr da~r da meeste 
andere C mois jes 2e j ~·.ars warl-m on dus moer hadd·on getraind.. Maar bei den war'~'n 
h 13t orbvor oens 9 dat h t volgonclo jaa.r and:,;rs sal ui t11akken. 

2G 
3e 
2e 
2o 

Totaal 

Uitslag g Conny Handt;raaf 
Saskia Scheffer 

-x-x-x-x-x-x-:x:-·x-

9e plaats 
1 (h Il 

.:.' __ nn8n1i i."3kG 

DISTHIC'J' KLN.iPIOsfü3CBLPP1~N VIJI•1KLMr 17 LuçustUS5 OoküGOr 

Jo an 

15 o8 ' S()Co 
9 . 61 Elc NFR 
1.55 m. 

26.5 SGC. 

5. î7 rno 

2o 3. 448 imt. 

.', ;-

100 m. horcl on 
kO{;'(;lr3totcm 
11oogs1~ring· ,._. :n 

200 m. 
vor 

René 

20 . 9 
3 .75 m. 
1.40 rc . 

3211- soc. 

T0tac.,l 3o 

-x-x-x-"x~x-x-x-x--x-x-

3u 
1o 
2/3 

I 

3 
3 

2 . 232 pnt. 

Copy inlevoren tet 14 okt•.)ber a . s . 

!~ 
i. !~=-?-,", ' ' \. / . ' . .__,,, \ 

~, __ ,....... ____ , 
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Verschijnt per 2 maanden 

Redaktie-adresg 

Zaanenlaan 58 9 

Vcrzendadresg 

Viersterrenstraat 10 

/ 

Oktober 1975 

VAN DE VOORZITST3R 

De strijd is gestreden, onze damesploeg 
behaalde een vierde plaats, waarvan vooral 
de 4 x 100 m. in 48 9 8 sec. wel een vermel
ding waard is. Jos komt weer terug met de 
speer 9 want de eerste barriöre n.l. de 
40 m. is reeds genomen, 
Teun 9 jij hebt je ontpopt als een fijne 
ploegleider en we hopen je dan ook nog 
lang in cleze kwaliteit bij ons te zien. 
Onze meisjesploeg die in actie kwam in de 
finale bleef onder haar kunnen en moest mot 
een vijfde plaats genoegen nemen. 
Nu kan je zeggen de finale bereiken is al 
mooi, maar tevreden 'ben ik niet. 
De <"3chte inspiratie en homot, ~· tl t,ü t 
ontbreekt en dat is een oorsto •v3reiste 
om als ploeg en ook individueel tot top
prestaties te komen. Want dat de meeste 
meisjes dit jaar onder hr ·- top zijn geble
ven, staat buiten kijf. 
We gaan echter van de winter weer aan de 
opbüuw voor volgend jaar beginnen en als 
iedereen van onze vereniging hieraan met 
volle inzet gaat wJrken 9 dan kunncn 9 we met 
ons huidige talent 9 meerdere plaatsen 
innemen op de bastelijst van Nederland 9 

Mieke Sterk en Joan Keyser hebben het er 
op de Nederlandse Kampioenschappen vijf
kamp er prachtig afgebracht. 
Mieke Nederlands kampioen. 
TweG per;soonlijke records voor beiden 9 

de limiet voor Montreal van Mieke. 't Kon 
niet op. Onze hartolijke fGlicitaties voor 
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dit prachtige resultaat. 
Ni co Hellendoorn zal per 1 oktober onze veroniging verlaten en WlJ zijn 
druk doende een nieuwe trainer voor onze wedstrijdploeg aan te trekken. 
Ni co bedankt voor dG aandacht aan de ploeg besteed en succes voor je verdGre 
carriere als atleet en trainer. 

Ria Ineke-de Vos. 

-o-o-o-o-o-o-0 c 

Bestuurssamenstellingg 

1 
3. 
8 
11 
14 
16 
20 
24 
26 
29 
31 

1 
4 
5 
7 
16 
21 
21 
27 
30 

Voorzitstorg M.A.Ineke-de Vos,Kasteellaan 61,0udorp 
post Alkmaar, te1.072.25199. 

Socretaresseg I. Wallekers, Kamperv,3st 29, Haarlem. 
tel.312426 (na 5 uur) 

Penningmeesteresseg A.Kruyver 7 Burgvval 66, Ha&rlom. 

Wedstrijdsecretaresseg 
tol , 322461 (na 5 uur) 
G.J.v.Voorst-v.Egmond,Vlielandhof 3o,Haarl em. 
tel. 335734. 
L$v.d.Linden-Haak, Zaanenlaan 58,Haarlem. 
tel. 263961. 
Baltien v.d.Ree, Orionweg 123, Haarlem 
t ol. · 250314. 
Annomioke Bouma, Viersterrenstr.10,Haarle~. 
tol. 335443. 

Comrnissarisg H.Cats, .Daninefatenstraat 4, Haarlem. ~ 
H.Gecks, P.C.Hooftstraat 18, Haarlem. 
teL 372673. 

11 tovons Vice-Voorz.g 

Oktober 

November 

-o-0-0-0-o""'.'o-o-

· Onze jarigen zijng 

J.Voorma 
Miek ~ Schaapman 
Arda v.d.St,oon 
]:larlies Kastelein 
Y .Smit 
JacQueline van Eeden 
Anneke Pauel 
Ella van Dansik 
Hans VlottGs 
Dina Schollingerhout 
Vinka Geeks 

JacQueline Pauwe 
Jose van Giezen 
Liesbeth van Bakel 
Wilma Vierbor gen 
Carla Schipper 
Conny Handgraaf 
Therese van Bake l 
Lydi van der Eem 
Margreet Willenburg .v.Norden. 

1 ••• . " . """"". ," ." ••• 

1 

,_ ) 
/ 
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Nieuwe leden. 

Jacqueline de Gier 16 lVIei 1963 
Verrilnica do Golder 4 April . 1959 
Petra Doctor . . . . ., 20 April 1965 
AstJJid Bre·µgeJ.mans·. · 1 o April" Jst~?3 
lVIar ~a:q~ _ D:çch~ ~ . . .·. ·· 29 lVIe i 1·('.~.Çt9 ~,3 
Erié Braba:rider , 1 .1. ,-; · ' 9 ' Jan.l;'t~r:r:;: "':1 ·9 '65-
.Lydïa Smits , "'' · r. . ~;_Mei/'4:>~'6-2 ·' ' 
Garo1 Berlemans "5/ Deéemoer 1962 

/ . ·~· . \ ~ 

Carla Schippers-Gillissefi. -~{6 No,v\emb)~:;. 1948 . 
'··-., __ .A,,:pen har:tf3li jk w~1lk~~ inf ae ·l//t·;;~à,~~~~k~i~~g ;:.~. 

- - L. ·--··••• _ -· .- "\ ' ..... ._ • , · I .,_ •' 

1 '-. ' ."\' ''1\ _;\ ·~::·:~~;"°-'t·,'·:·I~~'.\\ . 
. • -0To-o;:...q:::.01 q."":o\q'.\"oif',, (-_ ;)\:;-,:..,_ ;·V•' 

/ . - ...• " /.: ---~:;\~~:,,(\·:~_\'(:.,~'::~ , -~ "\ 
J\dresvvijziginrJ'•·. ·, · "--.·. ··L'.o'···:, ·--'· · 1 ';, •', 

;·. ~- ' 

' 1- •• t ' 

' /!. 

r r . .; 

• '"" ;- ' ~ ~ .l.. -- J g ~ ·' - .~ "'' ~..... \ - 1 
" o' " .1. f", / \ ' ~\.>..:i··F" _, ... • ' J - ' ' .w-.·-. •- -

Familie Cats verhuisd van B~lderdijkstraat naar Caninefatenstraat 4. 
Carla Metten 11 " Schotlandstr. 186 " Regulierstraat 24" 

\ 
,..;_\, 

'•;. ;\\:.<<0\ 
~\\/ -

·\ 

\.\ 
\ \. •'. 

·' ""'. 

1"'·-··· ... 
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VAN DS P.GNNINGTiû~ESTJJRESSE. 

1 

' 

; ' 

·,..:: ( _r ;_ r 

~. ': / ' 
. ' 

'·""' ... -- " .... ~ -

Pupillen geboren na 1-1 1965 
inschrijfgeld 
D. 9 C. 9 B. 9A. t/m 17 jaar 
inschrijfgeld 

f. 15 9 - per kwartaal 

Junioren 

Senioren vanaf 18 jaar 
inschrijfgeld 

1,50 
22,50 Il 

12950 
309- Il 

17' 50 

Il 

Il 

Gironummei·~ 207689 t.n.v.Penn.J....tmodes, . Burgwal 66 9 HaarleJrJ. 

Clubkleding~ 

Atmodos wedstrijdshirt: 

Silk Screen 

Vlokprint 

- o--o·-o-o- o..; c:.-: o-

maat 10/12 
2/3 
4/5 

maat 0/1 

,, 

f. 10,50 
11 9 50 
11,50 
14,-



Atmodos wcdstrijdbroekje alle maten 
Atmodes showshirt (vlokprint) 

Shirts en broekjes bestellen bij Ans. 

- o-o-- 0-· ,_,- 0-ü-()-

WINT :m'l'RLINIIJG. 

~onclagmorgeng 

Aanwezig zijn D0a trj_xschcol o 

Ge~amenlijk vertrek naar het CIOS. 
Komüi~3t :fï1 jo trainingskledinG' ! ! ! ! ! ! ! l ! 
Je kan jo in de school verkleden, zodat wann8er je 
tijdens de training oen bui cp jo hoofd hebt gehad, 
je natte tnüningsplunje kan vorwissalon. 
'rraining van 1O~15 uur - 11. 15 uuro 

Woensdagavondg 

17 
18 

19 
20o'15 

// 
~-

·- ; ... . 

l~ntoni.usschocl 2 zj_ jl vest 0 

-18 uur 
-·19 uur 

-20.15 uur 
-2î "15 uur 

l 
:""f 

Do mei s ,je s-pupill l:Jn 
C .1n;3i s jes ? o.l.v. Annomieko Bouma 

Dames/meisj \JS 2e ploeg ) 1 H Vl tt ·-
~ / . , , t . . d 1 ) o . • v. ans _ o c:s. Dame s melSJOS weas rlJ p oog 

.-----~ 

n' i 
1 • 

-/ f_ 

t~v) ~)~· 
v~ ï' / "-, 

( 1~ 
// f \ 
'1 j \ 
( ' 1 
' ! 

' 

_-,./ / r--• r ) ,.<" p~ / J 
c- : m--) ,,. 1 '~ç-· \ 

i~ j/j 
/c-:Jf / /l-1> riW,_!4 ;, '{1 1· \ I / / / ~- dl\ . ~Ar)IL) Ul'r . I' r'/ ,/ - , ,,,, ',...{ Jr1u / , ) , 1 --, 

: -:,.. ' Á_t\:<'n1r~ n~~-\ :-., ~ ' ... ----·-
./-~----~--·"·-.. 
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· ' 25 OKTOBER PARKLOOP 9 . :B1R:!;DERIKS'PARK. 

In het kad0.r .van het 49 ·jarig julbileum van het Spiti:rtforidsèribad' word.en. 
in 1en , om het .bad allerlei leuke sportakti v:ltei ten georganis8'8rt • 
.Aan ons h8eft men gevraatsd ·on1 iets te organis0ron op atlGtiekgebi:0d'2 

hetgeen re.su1teert in · eGn PARKLOOP ovor een afstand và.n ca. 8'óó' rtr. vo-or 
pups/C/D/meis jes en ca,..1. 600 m. voor A/B en ouderen op zate'rdaé(2'5 -éoktober 
aanvang 13 uur 9 START en FINISH nabij hot SPOHTFONilSENBAil • . . . 

·.Een .e.n ander zowel voor Haarlemse KNAU-leden'9 als voor geen KNAlJ.a.leden. 
(voo.;r_:IG.'l"AU...:loden aparte loop). · · 
Voor leden van on.e.e vereniging 9 alsmede zus jes 9 broers 9 .vri8nden eri 
vriendirinen kan men zich opgeven öp de training 9 t.m. 22 oktober 
onder geli~ktijd±ge voldoening van f.Oj50 inschrijfgeld~ · 
Voor iedere dee1nemer of dee1neemster een herinneringsvç:i,antje.Ilaarnaast 
voor de eDrst aankomende zijn er medaillés beschikbaar gesteld. 

Het Bestuur. 

Natuurli ~'k is: clubkl2ding ( A tmodes-shirt) verplicht. Men kan er eventueel 
oen T-shirt met . lange mouwen onder dragen. Parcours niet met spikes te 
belopen. We doen 1:1-a tuurlijk allemaal mee. ·, 

-o-o--o-u-0- ,j:... u-o-o-

·COMFDTI TIEPLD~G. 

Nog even een terugb1ik op het baanseizoen. 
Want voor het eerst vormde li. tmodes uit haar dames-nic:mwelingen een 4e klas 
competi tieploogg A'PMODES II. 
We togen vol goede mood 9 die eerste wedstrijd op 11 Mei in twee volle auto's 
naar Elzenhage - Amsterdam. 
FJ:et lie:p helemaal boven verwachting. Gezel.lig m:;t elkaar inlopen en oefe
ningen plegen in Jen hoekje van het veld. 
Het was overi( ~s Ben fijne baan en uiteraard best lekker weer•·••·• in 
het begin. Wat veol wind 9 maar voor do 100 m. aardig voordeel!!!!! 
Eerst Ellen9 die moest verspringen 9 aanmoedigen en dan Ronnie met haar 
800 m. Het ging goweldig 9 want iedereen had haar eerste offici($le weds§:d jd 1 

dus eigenlijk alleen een tijd of afstand s tellen. 
Ikzelf moest toen de 100 rn .• lopen en Rene~ was onde:btussen gaan hoog
springen. Hannie mot speer on kogel en Corrie de diskus. 
Vlak voor de estafette kwam do regen •••••• 
Maar we lieten ons zeker niet afschrikken en liepen toch nog 57.9 (Ronnie 1 

Ineke 9 René en myself). 
Het was erg l euk geweest. We hadden kennis gemaakt mot andere 4e klassers 
en spraken af hard te gaan trainen voor 1 Juni. 
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DiG 2o dag werd georganiseerd op ?nze eigen baan. 
We waren eigenlijk Gen beetje te voel vertrouwd op deze baan en dus niet zo 
op elkaar aangewezen als de vorige koer. 
M.aar niettemin was ·_het ook hier weer ;o;rg fijn!!!! 
De hele ploeg was weer aanwezig 9 alleen ha.d René h-:::t kogelstoten overgenomen 
van . Hannie 9· ·die dári ook haar speer verder gooide dan de eerste keer~ 
Overa) kwamGn we men'sen van de vorige wedstrijd tegen en liepen we ook met 
hen in. 
Tijden en afstandenvielGn wat tegen9 maar we hoopten het do 3e wedstrijd 
w,~3r te klmnen herstellen. 
NatütirliJk stond'en· \Ve op de laatste 
lekker ni:3t zakken! :we waren gewoon 

plaats 9 maal: dat hindert niat 9 je kunt 
blij mee te kunnen doen. 

3igenlijk ging die 3e keer op 24 Augustus helemaal niet door. 
Maar DEM was zo spo1~tief een · plekje in de hoofdklasse · competi tiG voor ons 
in te schikken. 

, Dus VJerd het een wedstrijd met alle senior Atmodinnen in Beverwijk. 
Oewe1d.is:. 11Veer ••••• in het begin. De baan wat moeilijk te belopen9 maar 
vorder viel er voor onze ploeg niet te klagen. 
Alleen Corrie ontbrak 9 die moeilijkheden me~ haar <mkel had.· Mq,ar ?1el 
enthousiaste fans op de tribunei Hanneke & Hanneke. 
Die doen volgend jaar ook mee!!!!!!!! 
Natuurlijk viel de regen met b,akken uit de lucht , tijdens de estafette. Maar 
goed ergens 9 want voor douchen was toch geen plaats in de kleedkamer. 
Ik ben benieuwd of we volgend jaar weer mee kunnen àoen. 
Maar dan moGten we natuurlijk beter zijn9 als dit SGizoen!! Van de 31 
plo0gcm waren we toch nog 21 e ( 4e klas) van Nederland geworden. 

Uitslagen 24 Augustusg 800 m. 
ver 
speer 
kogel 
hoog 
diskus 
100 m. 
4x100 m. 

Ronnie 
Ellen 
Hannie 

.René 
Hené 
Dorc0n 
Ans 
estafette 

-o-:-o-o-o-o-o-o-o-o-

4 DIS1l1RIC'l1::~N JEUGDONTl.10 .:i: '.'.· ING 

31 Aug~stus 9 Papendal. 

2.45.6 s .. 
3.65 m. 

22,38 m. 
8959 mo 
1 .35 m. 

26924 m. 
14.1 s. 
59.9 s. 

9.P West II (Zuid-Holland - Zeeland) na waren alle districten aanwezig op 
deze ontmoeting. Een leuk treffen waarin de Atmodinnen 9 Annette en Pia .het 
goed de<fen als vertegenwoordigsters van West I. 
Annette was de snelste op de 100 m.horden mJt 15.7 s. terwijl Pia: met 
12.8 en 26.8 seG.resp.op de 100 m. en 200 m • . 3o werd. De meisjesploeg van 
West I wist de overwinning in de wacht te slepen. Goed zo 9 meisjes. 

,., 
, ' / 

.. ··· 

Ria. 

.. ''' ·. 

""'""'""'"''''''' 
···"''" 



:~JEDS'rR}JinTOTITIES. 

20 juli 9 Baustri <• Bystric2,-Tsjecho-Slowaki je 
Europa-Cup D :~ mez 5- Kamp. ML~Iill STERK. 

Nederland kwam in de voorronde uit tee;-nn iLDuitsL::nd-Hongarije--Denemarken 
Polen-Zuodon on het gastL?x1d Tsjecho SloH.'lki je. De eerste 011 tueedo pla=•t s 
gill:~1:en over 11;1,ar de fintl.e. Nodcrlcmd werd dorde. IViiekc~ hc·::o1r 1)restaties 
in deze Interland waren~ 100mhorden 13.6 s -

kogel 10.98 m 
hoog 1.63 m 
ver 5.63 m 
200m 24.6 s totaoJ. él.CCntzü punten 4097. 

-o --o ._... e> .__. c .._.o - .., - o ~-- o ·-~ c.~ - , -o -o -o -o ~- C" ._.. o -. -". -- o -" -o -o -o ... . o - o ·-o -- o ~~ c -- ,, ._.o ~ 11 -- 0 ~ C' - ~ ..._, 

.:!,\mstcrd;-,r~ 9 BCD junioren Hcdstrijd in Ookmoor op zond."'c,· _24 9:.-1:1::-~"l~§'_tus 1_212· 

Hij haclc1on om 1 î ,-~ uur in de Tcmnclierstr::i,at afgesproJ:on 9 om alda.~:r to 
vcrtr2L:kcn per bus narèr 11.mstcrdi".m. \·hj (truus on lolkc) kw8.,mcn or 0011 

22 rnin-iton VOOj7 die tijd aan en· da2.r znten al drie meisjes op ons te wachts:-.c 
Al .cçauw kwam do rest 9 al of niet gebracht door p8- of moe, en ,;inc~en wij de 
"bu<:: in op weg nilar 11.msterd;;irn. iJog wat gogicchel 9 wéènt de jon::;cns van a,v. 
II2,arlcm z::i,ton indozelfdo bus 9 on da0.rn2. werd het vmt rustiger" Bij het Co::;n-
üoto~. s·c o..pton we uit en verder moesten wc nog eon hc,,l eii'ld loponJ al vorc;;•s 
wij op de sintolba. n k11amonc Wij w.::i,ron lek1',:or op tijd en ginc;en direct :1él~t:::' 
de klo0dko,mors" Omdat do meisjes - B pas om tien minuten voor vier u-;_;_r 2a:,!. 

c:o stctrt 1~uamon ginc:; Lia met de; D.-cnC. meisjes wr-·t inlopen en w2;l; v-ri,j ·.:; 
ocfcnin:jorJ doen. IIc:tddon uc v c>n te voren con chronologisch overzicht oé.1:;v c: ·.~1,:·~;_ 

CÜ'. ~~ wist.en wc hoolant Lia.Josó on Thea moesten lopen, ma2r nu wai::on :;;ij v;~,: 

uren van to voren op de ba~n en liepen maar wat. Nu we toch beland zijn bij 
de 80Jm ha~ccn wc er méèè•T meteen vorder op in! Zo lienon 0,llo drie good 9 

VOOJ::'al hot lo~cn vc:i.n Thoa9 zj_j ging ook mot con f ;daille D<:èé'I' huis 9 llé',ai:: 
tijd was 2. 34. 7 sec wat oen nieuw persoonlijk re.:..;e,1-d betei:ondo. Ook Li2. 
lio1) lokJ:or 9 zo bJ.oof goed bij do kopgroep ha·)r tijd 2. 37 .2 sec.vierde 
achter ''l'hoR. José hRd hot enigszins Bwar1r de eerste 300m lie '1 zo redel:i.jl: 
meo 9 nm:.:r toon lei.mm het zwo.,ro werk on dr.i·T was José nog niet togen o;),';·--: · r''-sr;:;n 
l,~a:xc- go ,.::ft niet hoor JosÓ 9 volc;·ond ja0.r ben jij nog B meisje on clan 12,é_;;i; je 
hen mn,or uc:._1s 11~at zien. Do tijd VH"1 Josó wa:::.: 2.43,3 sec. 
Bi_j r'l_c 60 rn, meisjes - D w2,s h(]t allecm l'.tilrn die jam.·,1cr genoeg niet in l:; 
lrnlvo finàlc lütkwam. nri.ar tijd op de 60m was 1001 s. Toch een goeie ·cijd 
-;;-:;or jo1;_ hoor A~üko. Zowel Joland<'. 9 Iflari t met oen nieuw porsoonli j l;: i~ccord 

Wilma ovonoons jJcrcoonlijk record en IJicolino 1-:singen over no.8.r de héèlvo 
finalc 9 d,--:"-r ~:.:omen uo lEitcr op teru[~ 9 hun tijden rcs;)c in do series uaren 
9.1 sec-9.3 scc--9.2 soc·- en 9.3 sec.Bij do 80rn meisjes- C was het voor 
i\tmodcs niet wc;jc;elogd dat or ook ma:ir éón in do halve fincüo zou !com,~m. 

Alhoewel uij oorst d-?.c~1ton dat Gonnie in h0ar serie bij de oorsto 3 ui-Lkcr8-;"· J 
;JEc é_\ ' holcu:i.s 9 h,-,,2r tijd was 12.- sec. Yvon10 deed or 13.1 socoovor wat voor he.:·, · 
·Je n niouu porsoonlij'_;: record bctokondc. Caroline 13. 2 s ovonocns een nieuv 
n:;:".'::::oonli jk rcc.)rc'- on Joan-Hctto ( jo,9 zo sta je in do ui tsl<?,gcn vc:cmold:idio 
·1ij ontvcrv; on hebben) 12.9 s niouw persoonlijk record.Op do 100 m rnoisjos-J3 
liadclon 1-:ij vmt meer verwacht v rn1 Uilmo.9 hou ln-.r2,m d::i.t Hilma? Duurde hot to 
L-11\'_; ? Je kuni; toch vool sneller do.n 15c1 sec, P:::mlr" hz.d hier 15.2 scc,D,=LélTVO '.J:; 
haddcm zij hllt discuswor:ocn al gchéèd.Di t was weer ict s be noden Paul::c 1 s 1;:·,'nï~eic_ 

~.1.23.73 m Ellen had hier 22.70m N.P:R. Wat feller Ellen on er zit m~j{olij~ 
25. oo r.1otor in, rJilmn voor de oorsto koer 1ms niet slecht hoor 'i 5. 80 m. 



vervolg uit sl agcn amstorde,m 
24-8-75, bed junioren 

Toruijl bovcngonoomdc meisjes a::::t• het discustwrnen waron 9 gin_:;en de mcisjos~D. 
naar het hoogsprine;cn. En onder hot hooesprin,~0cn door moest 7:ari t nog oventjes 
do 60üm loven on do h<.\lvo fin2.lo 60 m9 wat wns je : ·_.•11 het lopen he lb .rit m:ct 
he.tl je hot druk deze middo,ge Bij het hooc;springon J::1mmon zo allorna,-,1 mak':olij:( 
over do Oo90 cm 1.00 ïJ en 1.10 m. Mao,r toon lc 1.mm hct 9 er vielen oen heleboel 
atlo0t jes af. Anicl;:c on Hicolino kw:c.men ook nog over de 1o15 m en werden 
hiermee 80 en 9c van de 30 doelncemstcrs 9 goed voor een nieuw persoonlijk 
record voor hen beidon.Da~rna viel Wiilima af die 1o20 Ll haulde,torwijl zij 
1.35 1;1 kan halon9 jo.mrnor TTiliK'. volc;ende: koor boter. Nu bleven er nog twee 
Atmodinncn over 9 wa: rv;:m J oLrnd;:. :~"an het L:i.nc;otc end trok en een derde prijs 
in de wo.cb.t doopte met 1. 25 m nieuw ;)orsoonli j!_c rocord 9 terwijl Hari t raet 
dezelfde hoogte rnanr rnot meör <:',fsprongon 4e word. Onder het hoocspringen 
moesten JolnndR9 l·Jilmo,9 M2.ri t on Nicoline do ho,l ve fin<:üe 60 m ook nog eons 
lopen. Wc hoorden de volgondu namen door do microfoon schallen in de eerste 
lwlvo findo sts,rt Marit Guldomond en do tweude scrie fiicoline do Rooij, 
Jol<:'.ndo, V é'..n Èkeris on Hilm2. Cttol2.ndcr al l_on Atn10desó IC<ln d;;i.t nou no:;it oJns 
anders? Drie meisjes van 6ón vçrcrniging in 1 serie en 1 meisje in do andorG 
serie 9 L:mmon ze nu niet ecms 2 om 2 do on van één vereniging? (Truus~Als ik 
oen h;:üvo fin.o,lo moet mDlrnn, kijk il\: d ;:-:2.r altijd zoveel mogelijk naar). Naar 
ja hot is gebeurd. i\ïu kwam alleen Jol2,ndn in do finr,le, terwijl :i:hcolino rnet 
dezelfde tijd n.l. 9.2 sec wa~ uitgesloten. Was zij in de le halve finale 
gcpla2-tst 9 was zij ook in do fin::üo gekomen1 tcmcnr omdat da2.r de 2o aankomende 
9.3 soc. hc:,d. Wilmo, lie 1) 9~5 soc on l'iarit 9.8 sec, J'Jé'.d2.t zij de 600m ::;clopen 
hr_i,d. De filmlo bracht Jolandn eon goede vierde pla2.ts op in de t;i_jèl van 9n 2 s. 
Co1rnie ha2.lde bij het vorspringon meisjes-· C not niet de 4.- m n.l. 3.99 m 
Jom'lotte en Caroline kwamen hclornc,;:.l niet uit n.l. 3,46 m on 2.90 me 

Ui tgcrust vRn éÜ hot lopen en sprin::;-Jn togen de D-rnoüijes nae,r do kogel bak 
t·m2,r ho·i; wel cr~n s-ooolpJ.2.r-.ts loek. Ha.t oen nat l otes" er waren er 34 in totar•.l 
en dr-,.~.r moest je je ma0r probcre ;1 te concentreren met al füd; gekwek on golc.ch 
en sta,·n on lopc;n rondom de :.,:ogolrinc;. Uiteindelijk was het Nari t die hier 
als boste u:l_t do strijd ku:J.m mot een nieuw Dersoonlijk record n,l. 7.61 m. 
lJilmEt 7.32 m lîicoline 6.80 m Jolnnd2 6.61 m Anikc 5.y~ m on Miranda 5.03 m. 
nieuw pers. record. 

Do 600m meisjes - D uord gelopendoor Hi:rnndo. in 2.06.5 soc. en Narit 2.04.7 sec. 
Yvonne discusworpen mcisjes-C 14.50 m. 

Ellc:1 sprong goluk\:iG woor eens ovor de 10 55 m. bij de B-meisjeso 

Al mot al e en fijne d ag 9 voel )Orsoonlijke rc.;cords, 01;_ ginc;en weer met 
moer wedstrijd-crv2.ring n2~~i~ huis toe! · 

lolke 0:;_1 truus. 
-o -o -o -~ ""-o 

Zuri._9h, 20 augustus 1975_; 
Goodo prestaties van füeki:;: Sterk op cle 'IOOm horden in 13.68 sec. 3e plaats 
en oen 4e plaa;cs in .stutt;~art_- 26 auguntus 1975 • 

.-.0-0 -. -C, - 0 _G_Cll_O 

Si ttard 9 22 aue;ustus 1975, Ook d a3r was Mieke weersu_")eriçmr. Zij won n.l. 
·3num~;;rs te weten de 100rn in 11.9 sec. Het verspringen met 5.82 en de 
100 m horden in 14.- sec. rond. 
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4e EN LL.ATSTE c/D COMPETITIE 
te Beverwijk. 6 September 1975 

Vol goedo moed vertrokken we om 11 uur van het station naar Beverwijk. We 
waren er om kwart voor 12 9 de: wecls tri jd bego11 pas om half twee. Tot 
ovorm~at van ramp begon het nog te · r3genen ook. Dat was niet zo leuk. 
Gelukkig viel d,G bui mee en Was hot droog toen we begonnen. 
De estafettes v~áre"Yi do-'. .o.e;rsto loopnuramEïi'§> Ik.i. n.rrneis jes mcieston in do 
eerste serie in baan twee. Jamrri~r' dat do wissel mët ·vir.ika -en Nicolien niet 
perfóct v:as. Sylvia Gn Wima moes-ten kogelsi(oton. Sy],.via stootte erg goed 
bet.3r dan ander.s. ' Toert Sylvia · en Wilma aan het kcigelstotén waren moosten de 
mois jes voor do 600 fn. bij de 'st~B:rt kome.n. 
Voor A tmodes dedèn _Mari t 9 Mirahd.a' 'en J;pOîanda mee • . Miranda en Jolanda moesten 
in de eerste serie. J0landa werd. ·derde . en Mir.arrda vijfde. 
Marit liep ook Grg goed. Ze werd tweeÇ!.~? Marit moest na de' 600 m. hoogspringen 
Wilna was al bezit;. Hoogspringen ging niet·" · .. . ls h~;t hcorde. · 
Toen de 60 m •• Sylvia, Annelies en Nicolien deden mee. Alle d~ie liepen ~e 
9~1 seco. Na de 60 m" kwam het verpsringen. Nicolien en Jolanda vertegenwoor
digden Atmodes. Verspringen was h..:;t la?-tste ntimmer van de ]).meisjes. Bet was 
eon leulce dag en h.Jt weer hielp mee. 

~·:: ' . 

• :a.J:-tGl ijk clari,ç 'Yola.nda 9 v oor je 
ü1gezond~n stukje ,/:(fü~d). 

• ..i. • ~ 1 •• 'ï j 

·::olJedigq uitslagem 

Jolanda. 

.+x60 m, estafette in 35.6 
~om, NicoJine de Rooy 

sec. motg ,Wilma 9 

9.1 s. 
Vinka 9 Nicoline en Jolanda. · 
600 m. Jolanda v.Ekeris 1 .56.9 s. 

SyJv'ia Duyve:nyodrde 
L.mwliss. Kubbinga 

9.1 s. 
9.7 s. 

Marit Guldemond 2 .01 .·- s. 
Miranda Brabander 2.02.9 so 

Nicol~ne de Rooy 3.89 m. · ·. Hoogg Wilma Ottolander 1 .33 m. 
Jolancla.v~Ekeris 3.91 

Sylvia D;:i venvoor~~SB m. 

Wilma Ot1tolander 8. 69 mo 

Marit Guldemond 1.18 m~ 

R8Dt mij nog te bedanl:en de ouders c1.ie ons naar .Bever\vijk hebben gereden Gn 
weel' f(;erlJ.g naar Haaricrn te wete·fü 

J'.!Ievr .Spaans 
Mevr.de Rooy 
Dhr. Smits 
Dhr. v.Ekeris 
Dhr. Handgraaf 

V:at punten betreï&,t 7 was dit do wedstrijd waar jullie tot een score kwamen 
van 7992 he·~ hoogste puntentotaal van allq vier de wedstrijden. 
Jullie staan op oen praohÜge Se plaats van de· 33 verenigingen die aan deze 
cornpotitie hebben deélgonbrrien . Een heleboel meisjes gaan nu over naar de C. 
Jullie nordon ontzct t cmd bedankt voor de leulce attentie die ik van jullie 
n;o cht ~n tvangen. . 
En ~ran q.eze 1filoj_s .jes kreeg .ik een fi jno platen bon. 
Ik hoop ·a.at je bij" 'de C~ net zo fijn en hard gaat trainen, als jullie bij mij 
hebt gdda'.an. .. 

Lolke.á • 

•.' .· 



-îO-

MEISJES C KOMPETITIE 9 EEVBRWIJK. 
6 September 1975 

Op 1)apier een zeer sterke ploeg 9 die de laatste kompeti tie-wedstrijd zou 
doen? ik had dan ook een flinke stijging o p de ranglijst verwacht. 

· J,I;:iär ~jö a,ls _ vele .keren 9 als je iets wilt voorspellen 9 kom je toch weer 
bGdrÖg en uit. Oorzaken :moeten waars chi jnli jk worden gezocht in het f3i t 1f 
dat er ged.urende de vakantieperiode nauwelijks is getraind 9 dat de 
nerveusiteit e0n grotere invloed had 9 dan de bedoeling was. Dat de baan 
goede tijden in d'e weg stond en er teveel wind waaide. Wie meer redenen 
kan bddenken moet het maar zeggen. 
Dat is ·3enmaa1 traditie cm een mooie 
verklàring dat er slechts t wee_ per-
s.oonli jk e relrnrds uit de bus kvmmen. 
Ik wj_J_ echter nL~t nala.ten .deze 
weds tri j~ even door te nemen. 
~'G beginnen bij de 80 m. 9 waar / · 7 

~;:;;:--,-:::::;::;:-..._ 
Yvonne na een lange blessu;repE?riode <~..;, , 
weGr kon Ïopen en een goede- 11 .8 -:;\"-.J\ . ::/~.-__,,, 
no-'-1eerde ,, Mariëtte werd eerste in (/ ·· . · ' :~ ' 
11.'0 s. ' zo ook bij het verspring en. rlf/Ff}ll\~ \ · · -\ \1"/!/ ,/ 1 \,_, \ ~chtcr opnieuw geen klubrekord. Reeds , _ -- : 
:1.c.Y'_g k 2.i1 zij 5. 20 m. springen 9 als z;e ; ( \'- --.__ / 
-,", -~ Luer 'Neds t rijden had kunnen doen. V \ . 1r '""-
' .' .:; -. 1 -;;I'<J0 3t is 7 dat ze meer sukses met \\';\, ) 

\ -~\~';tr---. 1\, hr::,c_~ce./ heeft. Je kunt je nu éénmaal "" j "'~"'\" 
L ~& :::- v cor één sport 1 Oocfo inzetten. , "" -----·\ 
:: ; :,f:~;:i:, s i t uok stGeds tegen haar ·~ \ 

.,,:-' :c-r:i ~,r: ~1 4 . JO in • . àan te hikken 9 A , ~ "' ... \"~A-1_.) 
re,, ,_ 'y~m 600 ·rn. nog in de benen 9 die '1 "'- · 

· ::o"~J-1- ti jd v a n 2.00.6 s. opleverde 9 kwam 'J 
··;, c ~1i t kee :: tot 4. 22 m. Hellen bleef / ~ t -/''- \ ")r" 

.• '-3a'.~\")_ c:, c p de 600m. ruim voor . Gesteund \ .;-----\(V'I 1 _\ 

. ·'1_00 + de godachte 9 clat het diskuswerpen ,\ ,r:-.\_ V \ \\;~vl(:LJ --::~, 
c.~~'~ g.' . l.::'o ·3d i?ine; bleef ze ook nu weer onder f 4A '~-.(__}r>4,_,."r "\ \ 
•J_•:: -cwc o nnnuten. I 'V ~\ \ 
i~:-" c'..:_m d o debutante. Caroline. :Misschien · . ~ ; . -\\~ 
tn d~ VOr ~;nders telling _dat dG 6Q0mo r fJI L/' )L, 
nat icns is als een 2nu m. begon ze 1 ~ 
.:::cJ_;; oen raz(rnde. Natuurlijk kon dit \~ {N / \ \\ 
-t; emp') ni o t g ohandhaafdtbi· 1J.dijv2 e0 n15 • •• v1 oosr. [L' , ·._~\Î\,_,/· \\,/"\\ \,1\i/---..\J \ \ d o, c cr::;to keer was do ~ 

~'- C l er11 aal nj_ ,3t goko 
·:J:i cn a nder e, nieuweling in c:te ploeg 9 die \-... · . • . . \ ::;) 
dachtmotec n een ntop-prestatie" , Y 1..../ 

-'- . .: 10Y2Te1:1 :was Lydia. Sind~ ~nkele ,~J:J . . 
:,L~c~1dc:rn hiJ _t.,_tmodes en officieus al eon '-dJ ') 
, • J '.J g .os 1n ·on g en 9 kwam ze nu over de / 

'; ~ 1 :) m. Gc;sien haar lengte en resultaten / '')__ 
van v oorh een is h e t alleen een k westie / 
-1an orva ri:n.g . 

· !fmgtG e n kracht niet erg benuttend? 
; : ·~;: op eb t nummer 9 is een prob leem 
re ::) ~ Ccnr..y , Tien centimeter bleef ze 

cncL-- hc,a r beste prestatie. 

\ 
I.· 
i 

- -. 



... ,1 h· 
Minè_er fortuinli.jk ves 1i.A IJ r'lo. .-wÄëmr\jd ook vo-o"" y;, ..,L ~"~ Tk_ h" .c::-~- -'' -;"r1 ~. ·'--~r; 
t8 geLJven 9 dat h 0; t DEJ'v}-veld een onge!Juk-"'1' <'-• 811 voo.r haar is 9 zoals ze zelf 
reeds beweerde. De persoonlijke beste worp van. Hellen, dacht< zo in de 

· ráiat -f,fte poging overbrugd te hebben, ·. maar nee 9• het werd een derde ongeldige 
worp·~ Met de ' wo:fenschap een volgende keer er goed. aan te· .doen eerst 6én : 

r;:baïfe 1"tè ·go<Diê:h/ ging' 'z1ê' kogr:;l·rftot'eri' 819 2·5 ' m.' 1 gaf een · 4e- · p:laa t:s. Op ' ch.it ' "' :', 
nurriAfèf \ +<vviin ~Y-Vórf~1l9 nèêl gbècf vo'àr de·:.:aag! •. 'Haa'ï:- : -tfuge-nb:n·' ,g;ati. tr.J· t~i: be:g3:lrt:9 ·· .. -.· 

maà'K~ .~,·~ vm1d·ráLj_fJ:aa"t'ef:<v<;fÊJ:r;;' 'g;r:btq ' ;frèug<lè. ~ EindeJJ,ivjk ë, q;àr{ 'i;oèli' nQ;g. G'.én 
p,,rsDb'rilij~ f J'.i0'kofff :-r ·,-:;-:-_" ... ,."~-,--.,-··1 ·'-·· ,:1 .. \ "_,: ···. 'f'-' r :-; t:J -J_>·:r, . 

~·Tot '-Eil'.ó1t à'.e; ès~af~ttê::= Rdde1f~k~ éViffifsèI:S .en! oEfri7 fEü :spurt~nde '- 1v1árië:ïttè r'~) 
als '1fa·a:tst<eLst-61tl-~ni::éer:r Jcf·;pla'à'.'t·s · -:tJ'eïiilg .• ·,,, ï ·: 1 ' : '\,',;,:-' _ .re: r · r :.;~:r . ,. ~1 

-·- (_ . .i.f'f' ~· .. ·~r:)Z· . . J.~.-1!r:l 1 -~~'.··5_i · !: \:i\ ~-·J<c.-..:=-~:cJ· i.~~c·-"::> er~ _L·-.. :.--·- ~· i·· r ··:t;., :.1î·_-, t.-~~ · -1 :::·t~·, 1 ,. ,-,:.-" ;1 

1 ,_ VolJ.,eP.ige, Pii.,ts;lage+i. . .. , r .. >. n;: -'i . , , , '.'r •. -. ,: : ~-' , _:: ':., . 

s-o,;,:.w J; . 
:J ~>i. ~ J~~JjJ) 

\ . 

Hoog 

Kogel 

D.isktls ~- ~-·" 

Totaal 1 • 
2. 
3o 
4. 
5. 

· '--MaYiëtt·è '. 8:tYaans· ~ '-'<" '· , 
·~-- '1"vf.rnnti>·'v-änt Bergen! -' 

' ': \~.c6r1hy ·ua'µ'a:·era~f. . 
' • 1 . ~ ' 'i l_ . : . ' \ -i \ " . 

; ; H~llen "vari 'Vugt 

:;11 • o: s • ' 
' '1-1 .8 , . .... '·'· ' 

12. 0 

1,.58 .1 s. 
2~ÓO .·6 / <sa'skia. Scheffer, 

.::: ca'.~oli,ne 'Ho.'1 t~am:p ., ·._2 •. _15.2 

;;;.Mar,iè3,tte Sp~al'1<s ·: . 
· Saskia Scheffifer ' 

---.· ··--

Ço1iny Handgraaf 
Ly_dma Sm_i ts - ; 

Kirsten Geeks 
Yvonne Brabander 

.. -·, 

· ·H-3lleri ·van Vu:gt<- · · .·
K:irsteri Geeks " 

l , ·,, ., r 

. saskia~Hellen~Conny-
~ j 1 1. • 1 • 

Mariëtte . 

DEM -I 8.898 pnt. 
Zeemacht 8.055 
ic tmodes 7°755 
DEM II 7.603 
Suonïi 6 ,879 

':4~83. m. 
4.22 

1.25 
1ó1"5 

. 8 9 25 _m. 
: . 1 ~ 1-1 ·_:_ 
_. ? 

19 9 54 m •. · 

Totaal van 

Atmodes 11 e 

ANNEMIEKE. 

-o-o-o- c,- u-c-c-o- c-

.. 
LlilS'fiRDAlVI J1JNIOREN C/D WEDS'l'RIJIJ. 
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513 
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met 16.145 
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Op Zaterdag 13 SoptGinber is het erg bewolkt en Y:.el wind. Truus? Lolke 01~ 

12 Atmodinnon vertrekken van Station Haarlem naar het Centraal Station in 
Amsterdam. Er is gelukkig een ergo opgewekte stemming. Eindelijk we zijn 
in Amsterdam. Nu nog op de tram wachten? maar kijk daar is hij al. 

,, 

Ma'ar wat een gedrang en wat een mensen. Allomaal kaartjes kopen en dan staan. 
Zitten was er niet meer bij. Alles verloopt voorspoedig. En ongeveer om 
12 uur zijn we op het Olympiaplein. 
Om 10 over 1 begint do start van de 60m. meisjes D. Ik zit in de 2e serie 
in éên van de rotste banen 9 bah!!!! 
~indelijk daar gaan we. Ik kom als 4e binnen in 9.5 s, In de 3e serie vor
t;rekt Nicoline. Ze heeft een goede tijd 9.3 So Maar ze zit net ni2t in de 
finale. Jammer!!!!! 



Or;·, 2 uur verspringen. J~on goede pre: sta tio van Sylvi a: 4, 22 m. Wat haar oen 
medai l l e opl evert. Geweldi g!!!! Nicoline met 4. 15 m. kri jgt ook een 
medail l e. Syl via en Nicolino hebben allebei hun persoonlijke records 
v erbeter d. Gefelicitaer d hoor! t! ! ! 
J o l anda spr ong 3.99 m. Niet slecht. Ik sprong 3 . 96 m. Om kwar t v oor 3 hoog . 
J o l anda 9 J'h coline 9 Annslios en ik dGden rnee aan hcog, 
I k weet n i 0t fueer hoe h~ og Jolanda heeft gesprcngen . (1 . 20 m. r ed.). Nicoline 
en Annel i es sprongen: 1 .25 m. Al weer 2 die hun persoonlijke reco r ds hebben 
verbsterd . Annelies haalde mat 1 .25 m. een 5e plaats wat haar oen mooie 
medaille opleverde. Nicoline viel not niat in de prijzen. Ze had e en zesde 
plaats. Om half v i er kogelstoten~ Sylvia had een goede stoot van 9.26 m. 
Ni col ine 3n ik rnoes t ~.m op cnze sokken stoten, Mijn tenen zijn nog blauw 
en pijnlijk . 
Met hoog vv<.:ffd ik derde met ·1 . 30 m. (30 prijs) ç Aan de 600 mo deden mee 
Jolarnia 9 Miranda sn Anneli e s. Het ging wel gcecL Het spijt me C. lVieisjes dat 
:i.k niks ove r jullie heb geschreveno Ik kan ook niet alle resultaten onthou d(:m . 
Verd,3r was h.:;-t GGD îj_ jne dag en om kvrart voer z2ven waren we weer allemaal 
t hui s o 

'.!Ji l ma On 

Joanette 13. 2 s, 
CaroJinc> Î 3 o--

V·3r 

' :anette 3.62 lYl 0 

C2:coline 3. 3 '7 
'~ala 2. 99 
TT".)fJ:Pl c-+otGn 
!'2:-0~-lJ---

:<:irs tGn 8? 1 2 llio 

Yvonno 7o96 
'11h0rèsR 6,J i 

:fot was cy een zc,nnige zondag dat Pia 0~1 Annet hur.. honger prob.:::erden t e 
s tillen mot een :frikB.ndel in de k3.ntj n,3 van :DSL~u He J aas hi::!-L wakend oog v an 
Ria Ineke ontdekte d~t en zij voegde zich bij ons. Ze zei dat h2t helemaal 
verkeerd was S·J vlak veer da .--rntaf2t t e (bijna een uur van to voren) nog .Jen 
frikando1 te eten . I'Li trachtte hc;,ar d1üdeli jk te maken dat dat C.:JOn baker
pre,at jo W.<;lS 9 da-c ha.CL ze n&-mr:;lijk gelRiwn in "He-t Beste" .. Tja ent-oen begon e:c· 
bij mij ook ee~ lichtje t ? branden . Ik haQ ook nog niot zo lang geleden iets 
0var bakerpr aatjes in Het Boste ge lezen. Daar stond a~a . in dat het geen 
in-rloed op je presta·öe hewft c,f jo v.)o r het s1Jc;rten 2ot . Maar ook j_k kon 
onzo voorsi t str=;r njet ovGrtuigen . zj_ j zou h(-'Jt met haa1' twintig nee zelfs 
dortig jaar ervaring , toch wol beter weten dan wij. 1en appel eten voor het 
lopen vvas volgc:ins he.ar ook helemaal vurkesr d 9 een appe:'.. ligt nl . zwaar IJl) 
de maa"g" Na do 1Nedstri jcl smaakt hij veel en vee l ·bt.ner. Ja maar met een hc nge-· 
:_'ig g·evuc; l lopen is O(;,k n:i..et prsttig! Ria Ineke wist daar ·we1 wat .op . Je mc;_"t 
,3c;e1 kippc;puot je rnet:mem::;n 9 li c;lltYerteerbaar 9 en wat suikerklnnt jes go·:'d voor clo 
:morg:i.e" Nou ?.ij lieveT dan ik, een kip:pepoct je is vvel lakker maar dan moet 
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h,3t nü~t koud zijn en suikerklo~.1t jes zijn alleen maar 3lecht voor je tanden 
en kiezen en zo geven je geen e~dra cmerl-i:ie hoor! 
Pia list zich door dit alles ni ::;t van de w..i..is brengen" De frikandel smaakte-;, 
haar nor; best. Maar cns aller Annet 9 die C·Ck.. a l een zwa·i.r OIJ do maag lie:;gçmdc 
appel naar binncm had gew-:irk.t 9 werd oveIT<•mpelci ·3n liet de helft van haar 
frikandel staan. 
Ja en nu h2b ik het Juni nummer 1975 van hot Beste Jpge~ocht om to kijken of 
Pia en ik ons ni2t vergist hejten" 
Volgens Dr. Lauren co C. Mcrehcuse ( hoogl(;raa::i· in de 8portfyE"0iolcgie en opr:i. ch t<J:,.· 
en directeur van het Laboratorium voor mens9lijke lichame~ijke prestaties aan 
de Universiteit van Califor:mi\' in Los Angeh·s) is geblekon u it ui tgebroicJ.e 
i)roeven dat h::;t sourt voedsel 1at je tot je vieemt 9 van roeen invloed is op jo 
pr" sta tüi. Sportlied·Gn kr ,3gen 11verboden vrucl~ten" 9 zwaar op de maag liggendd) 
winderigheid veroorzakcmde e.l sterk gekruide t~erechteno Noch c'8 spelers, nocl1 
de onderzookers konden vorsc.hil in prestati3 b'3speureno ( Rede,ctio: Stond cuk 
vermeld, ho1wce1 tijd v6tr de ."l.anvang van .de WE:dstrijd cli t -,roecisel e;enuttigc'L 
werd?) · 
De suikerklont jesthoorio klopt :)ok niet volgens Lr .Morehouse. Hij beweert 
dat extra suiker geen bijz~ndece extra energie geeft . Het aten van suiker 
voor een wedstrijd of training dcet scmmige mensen meer kwaad dan g~od. Jo 
hebt pas behoefte aan suiker ra anderhalf uur onafg~broken inspanninc, 7~al2 

in oen lange afstandsloop of den lahg'dur;i.ge tennis·.veO.strijd. 
Er doen not; veel meer praatjes do rondo. De veertien bakarpre.,atjes dio 
beschr~ven staan in Hot Beste v2n juni 1975 zal ik hieronder opschrijven. 
'F.r s taan er vast wel tuss en 'lie jullie al tijd als waa:rheid hebben beschc-uwü.e 

De volgondG rr;g:.üs gaan dus :;liet opg (rGdactiog Althans volgens Dr1Morohc'U"·(' 
resp. "Het Beste"), 

1. Drink nooit onder hut sporten . 
2. Een klontje suiker voor het sporten verhoogt de energie 
3. Vermijd bepaald vceasol v oor het sporten. 
4, '.~et n ooit voer h,~ t zwemmeno 
5. Naem zouttabletten cm vermooidheid tegen te gaan. 
6 . Extra eiwit geeft kracht. 
7. Slaap een paar uur extra voor een wedstrijd of als U erg moe uen·~ 

8. Probe0r bezweet t0 raken voor eon wedstrijd. 
9. Trek meteen na lichamelijke inspanning oen trui aan. 
10. Noem eerst oon warme Gn dan eon koude douche om de pcri~n te 

sluiten . 
11. Ga nooit sporten als de zon op z ' n hoogst staat . 
12. Geen sex v oor een wedstrijd. 
13. Vrouwen verliezen door training hun vrc•uweli jkhoid o 
14. Sterk ontwikkelde spieren vá jze n op kracht. 

Dat de fr ikandollen echt gee n invloed op de prestatie hadd en, bewezen Pia er 
Annet wel in de os tafett o . D·2 wissels gingen go ocl c3 n Atmodes kvram a l s oorstc, 
over d e finish. 
Annet voortaan je frikandel niet moer laton staan hoer" Als je honger heb~ 
mag je z lefs een twciede nemon 9 maar dm'1.k wel aan de li jn9 cf zal dat uok 
een bakerpr2.atje zijn dat je dik word t van frikandellen met mayonaise on 
tomatenk2 tchup'???? 

AnD<3mi eke. 
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FINALE A/B COMPETITIE 9 OOKMEER. 
16 September 1975 

])e V'9,I'.Vrach ting dat wi J mz;t onze jeugdplcec; wel derde zouden kunnen worden 9 

ging .al _.snel in rook op. 
Ons over hot algemeen g)en sterk nummer de 4 x 100 m. m.Jt Pia-Jrnnet~Irene
J'!Iarli:.:38 ging er door in 51. 6 E;n leverde al een verlies c:p van ca.150 pnt. 
op nummer L (4e). Annet nam de horclen goed en haar tijd v3.n 15.8 sec. mag, 
ondanks de zware nailï.te baan 9 e;ezien worden. ])e gelr3genheidsspeerwerpsters 
Yvonne on Irene kwanen tot resp. een 6e 3n 9e p1aats met 26.14(N.P.H.)en 
21088 m.(N.P.R.). 
Pü=t bez3tte Ifü::t 12.9 s. de tweede p1aats achter Margot Lommers (12.4s.) 
tenájl J~nnetJce mc;-C '13 9 3s. 7e word. 
])crien schoot uit haar slof want haar 10.30m. (lLP.R.) m3"L de kogcü en 28.80 m. 
m0t de ronde schijf, brachten haar twee vierde plaatsen op. 
Rel1':3 werd 9e nK:t 8. 61 m. en bl~'ef onder haa.r kunnen 9 terwi j1 Paula m::;t 27 .38 m. 
( 6e) niGt t.:;genviel. 
/,nnemari0ke (9e) zat op de 400 m. in een berenserio Gn raakte daardoor helemaal 
vast. Vist tijd b e treft boekte ze toch vooruitgang 63.7 s. 
Marlicn; (10e) liot 64,4 s.(N.P.R.) op nomen . 
1 , 50 mo was de hoogte die 'Ellen ( 4/5) kon overbruggen 9 terwijl ])/far ja ( 1 Oe) hGt 
met 1 .35 m,. liet afweten. 
Het verspringen was misére. Yvonne en Irene kwamen niot verder dan resp. 5e met 
4.74 m. en 10e met 4.40 m. 
'1.1hoa ( 7 e) en Lia ( 8 e) beantwcordde aan de verwachtingen want vcor beiden was 
'.'len pe:r'sr..:cnlijk :recc.rd weggelegd. resp. 2.30.- en 2.31.1 sec. 

·sinds tand~ ADA 13 .088 
Sagitta 12.534 
Parthenon 11.856 
Sprint 110587 
Atmodes 11.504 
H.L.C. 10.0830 

Ria. 

N:SD~RLANJJS 3 Ki.JflPIOENSCHATP~N VIJFKAMP 
20 Sept rarnber Lmstardam-Ookrneor . 

MOHTREAL LDilI~T VOOR M I 3 K C S T E R K • 
===========================================~==== 

8'.1cla:ik2 het winderige weer en een tradi tic,nele sintel baan wisten :Mieke en 
Joan tet he1e goede prestaties te komeno 
MiekG bl·Jef Eiet 4. 401 punten slechts 39 punten c nder haar nati c nale 
record en ruim 100 punten b,)ven de limiet v0or de Ol;§rmpische Spelen t e 
Nlontroal volg,:md jaar . 
Haai prachtige vertes1)rong van 6 .1 7 m. e n 1 • 7 4 mo h c.:cg betekende persoonlijke 
records v oor onze Atrnodin . 
J oan verbeterde haar persocnlijk r ecord met ruim 305 punten mede docr haar 
goede verte-en hGogtesprongen van resp. 5.51 m. en 1.64 m. 
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Vervclg Vijfkamp. 

Uitslagem 

100m.H. Hoog ·Ver 200m. Tc taa1 

Mieke 
Joan 

13.5 
15.-

1L11 
9.71 

1. 74 
1.64 

6.17 
5.52 

24.4 
26.-

4.401 
3.753 

pnt" 

-ü-0- 0- 0 - 0 - 0.- C- CJ- 0-

Een vrij goede l oper in Petten, 
dia rookte teveel sigaretten 
Maar op sl ot, het is naar, 
was hijzelf de sigaar, 
want toen kon hij geen voet meer verzetten. 

Een atletiek-starter in Gieten 
was dagon-l::i,ng ~leoht te genieten. 
Hij riep~"Voor ik wat zeg 
zijn de meesten al weg, 

Een matige sprinter in Schoten 
verloor v ael, dat hee f t hem verdroten 
hij zei, ik zoek neg eon sport, 
waar ik eerste in werd 
en is toen maar kogel gaan sto t en •• 

ik krijg zelfs geen kans om te sohieten11 • 

Patricia. 

-o-o-o-o-o-0-0- 0-

PUPILLSNW8DSrl1RIJD BCï:V2::RWIJK 
13 Septembe:~· 1975 

De laatste wedstrijd van het seizoen was een goede weds ~rijd. 

" 

Veel deelne:-ners en goede prestaties, ,je kon zien clat er goed getraind was ., 
Gonnie won een medaille en ging apetrots naar huis. Alle deelnemers kregen 
een prestatiek:Eart als herinnering. 

Pupillen A 

Gaby 

Pupillen B 

Esther 
Gerrie 

Mini-pupillen 

Gonnie 

6Gm. ver 

1Üo2 s. 3. n m. 

40m. H'-:ug 

6.9 s. l ! [ 0.90 m. 
7.6 o, 95 

4om. hoog 

7.9 s. 0.70 m. 

Corrie. 

-o~o-u-0-0-0-0-u-

kogel 

4.51 m. 

Bal werpen 

13 m. 
17 

bal werpen 

12 m. 
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Deelneemstersg Kirsten, Saskia9 Conriie Gn Hellen. 
We verzamelden 0ns voor h:.t huis van de heer Geeks die cns deze clag begeleidde 
evenals Vinka Geeks en Mariar.:r2G Scheuten. 
1Ne vol trokken vol goed0 m.:..ed maar wel wat zenuwachtig naar Amsterdam. 
Als eerste begonnen Gonnie en Hellen met hoogspringen. Gonnie maakte een 
aardige sprong van 1.35 m. Hellen bleef op de 1 .25 m. steken. 
Gonnie moest tussen de sprongen door nog 80 m.lopen in een tijd van 11.6s. 
Om half een mc.3st Saskia -xierspringen~ Ze maakte een sprong van 4. 28 m. 
Om 1 uur begon voor Kirsten het f:;stijn pas. Ze moest zich tevreden stellen 
met een stoot van 8.36m. omdat de jury het verband dat kirsten altijd om haar 
pols draagt als een hulpmiddel beschouwde. Na nader informeren kwamen we er 
achter dat verband als een medicijn en een polsband als een hulpmi ddel 
wcrdt beschouwd. Toen om 13.20 moesten Saskia en Hellen 600 m.lopen. Beiden 
zaten in de eerste serie vv-a t wel fijn was. Saskia kwam als 5e in haar serie 
aan m3t een tijd van 2.06.3 (ondilnks 3rge pijn in haar zij). 
Hellen kwam als derd·3 in haar serie aan binnen een ti jcl van 1 • 56. 7 s. wat een 
nieuw persoonlijk record i)etekende. Toen als laatste moest Kirsten gaan 
discuswerpen met een prachtige \rvorp van 23. 92 m. maakte zij eveneens c~en 

nieuw 11ersconli jk record, 
Wat wij Grg op prijs stelde was dat Annemieke cok nog kwam kijken. Het was •:Jen 
erg gazellige dag met veel bezoekers die een prettige sf.3er bezorgden. 
Om half vijf keorden we huiswaa:rts. 

P.S. J:Iij complimenten vuor h,t :~oede 
verlo9p van de wedstrijd" En v0or het 
bewaren van r.ü jn trainingsbroek cli e ik 
had laten liggen. 

H3llen en lv1arianne. 

-0-0-0-0-c-(J-o- o-0-

Ui tslag~ng 

3e COMP8'rITIE 1!1~:DDSTRIJD DAMES HOOFDKLASSE 
-~everwi jk - 25 Augustus 1975 

100 m.horden:î.Mieke Sterk 14.5 s. 9 5/6 Annet Ottolini 16.5 
-100 m. "3/4 Pia Keyser 12.8 s. 7 10 Marlies Kasteleyn 14.-s. 
200 m. 4/5 Pia Keyser 2G.8 s., 9 Anne t Ottolini 28.-s. 
-400m. 2 Joan Keyser 59.7s. 9 8 Iv!arl i 2s Kastelijn 56 .-s. 
800m_::_ 7 !i.nnemarieke Hulmnan 2.27.7 s. 9 8 Baltien v.è..Ree 2.28.9 s. 
Hoogspringen î. Annsmieke Bouma, 1 .60 (afgebr.) 9 8/11 Joan Keyser 1.45m. 
Versprin,ç:-e12_ 8 Janet Gcrternaker 4 .64 m. 9 9/10 Yvonne v,d.Linden 4.58m. 
Speerwerpe~ 3. Jos de Boer · 37 9 96 m. 9 7 Carla Me tten 30. 62 m. 
piscuswerpen 5 Jos d0 Bo8r 3'( .68 m. 9 10 Marianne v.d.Linden 29 .46 m. 
Kogelstoten 5 Annemieke :Jouma 10.67 m. 9 11 Baltien v.d.Ree 9.92 m. 
ftx 100 m. - 1 Atmodes 51o3 s. 

Eindstand 14.564 punten. 
- o-o-o- C'-O-o-o-

Ter compl e tering van ons archief vragen wij clubblad 101 van Aug. 1972 
dubbele nummering) en 104 van Juni 1973 
Gaarne afgev on aan Ria. 

-o-o-o-c-0-0-0-o-

Copl'.J' voor het volgende clubblad inleveren tot 8 December a . s. 
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VAN DE VOORZITSTSRl 

December 1975 

We zitten in de donkere dagen voor 
Kerstmis. Donker door de tijd van het jaar, 
donker ook wat betreft de terreurdaden, die 
alom worden bedreven, die je anders nooit zo 
treffen, omdat het ver van je bed is. 
Nu zijn we echter opgeschrikt, omdat men ook 
dichtbij huis tot z"IÏlllke gewelddaden is over
gegaan en waaraan je niet voorbij kunt gaan, 
omdat je er steeds mee geconfronteerd wordt 
via de verschillende nieuwmedia. 
We zullen hopen dat alles verder goed zal 
aflopen en dat kerstmis 1975 toch zoveel 
mogelijk in vrede gevierd zal worden. 
Een en ander heeft wel niets met Atmodes 
te maken, maar met overpeinzingen zo aan 
het eind van het jaar kom je vanzelf tot 
deze gedachte en vraag je je af is de rest 
wel belangrijk. 
En natuurlijk is dat het, want ook onze 
vereniging is een radertje in h1:it grote 
geheel . En als we d~n naar dat radertje 
kijken, dan zien we dit niet draaien doch 
stilstaan en dat i s een slecht teken 9 want 
stilstand is achteruitgang. Ons ledental is 
n.l. zoals i n ve le verenigingen gedaald en 
wij allen, Atmodinnen, zullen voor 1976 de 
intentie moeten hebben het ledental weer op 
peil te brengen. 
Atmodes is niet de vereniging van het 
bestuur, nee jullie zijn Atmodes. Jullie met 
elkaar vormen de gezellige club die overal 
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in den lande een graag geziene tegenstandster is. Zorg voor nieuwe 
leden, train regelmatig en met volledige inzet, zodat je prestaties en 
de naam van je vereniging de pers halen en zo voor de nodige propaganda 
zorgt. 
Als deze voornemens voor het nieu~e jaar uitgevoerd kunnen worden, dan 
zal 1976 ~en goed verenigingsjaar worden. 
Zoals men reeds in de pers heeft kunnen lezen, staat Haarlem op de 
nominatie voor de aanleg van een kunststofbaan op onze bestaande baan. 
Gaat dit definitief door dan zal dit zeker gevolgen hebben voor het gebruik 
van de naan tijdens de training (aanleg vereist een min.temperatuur van 
16° c.) en de reeds door de Haarlemse verenigingen geplande wedstrijden. 
Tevens zal er een wissel worden getrokken o:p de bestuu::t;'deren en !juryleden 
van de verenigingen, omdat dè,n ook juist top-wedstrijden in het kader 
van de Olympische Spelen dienen te word.cm georganiseerd. De gewone 
sintelbanan rakon dan uit de gratie bij do top-atleten. 
Rest mij, voo)'.' 1976. A tmodes eon good jaar .. too . te vvonsen mc .t . hopoli jk · 
oen Atmodin' in de' oiympischo ó3lodóren on 'a:lle lodèn, tiàiriors; trimmors~ 
donateurs, advertoorders on ioderoen· dio Atmodosoon warm hart toedraagt 
fijne feestdagen on oon gelukkig nieuwjaar. 

Ria Ineke-do Vos.· 

/ 
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HST S:8CRETARIAA'I' rvgLD'I' 

Bestuurssamenstelling: 

Voorzitster 

Secretaresse 

M.A.Ineke-de Vos 9 Kastoellaan 61 9 Oudorp 
. .. post Alkmaar 9 tel. 072-25199 

I.Wallokers 9 Kampervest 29 9 Haarlem 
tol. 312426 (na 5 uur) 

Ponningmeestoresseg A. Kruyver, Burgwal 66 9 Haarlem 
t~ l. 322461 (na 5 uur) 

Wedstrijdsecretaresse~ G.J.v.Voorst-v.Egmond 9 Vlielandhof 30 9 Haarlem 
t ol. 33573 4 

Commissaresse g 

Commissarisi 

4 December 

5 
14 
15 
16 
17 
28 
30 

5 Januari 1976 
7 
7 

9 
14 
18 
26 
27 
28 
28 
30 
31 

L.v . d.Linden-Haak 9 Z~anenlaan 58 9 Haarlem 
tel. 263961 
Bal tien v . d·. Rüe-9 Ori onweg 1 23 9 Haar 1 em 
tel. 25031 4 
TI .Cats 9 Caninefatenstraat 49 Haarlem 
tol. 373202 

ONZ "i JARIG_:~J',T 

Caroline Holtkamp 
. Hannie Wijkhui zen 
Freddie Wi jkhuizcm 
Hellen van Vugt 
M. F.Drijfhout v.Hooft . 
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VAN DE PSNNJ.NGii.iEEST<jRTIJSSE 

Pupillen goboron na 1-1 1965 
inschrijfgeld 
Do 9 C. 9 B. 9 A. t/rn 17 jaar 
inschrijfgeld 

f. 15 9 - p:3r kwartaal 

Junioren 

Senioren vanaf 18 jaar 
inschrijfgeld 

7,50 
22950 \1 

12 950 " 
309- tl 

17,50 

Gironummorg 207689 t.n.v.Penn. Atrnodos 9 Burgwal 66 9 Haarlern. 

============= 

ClubklGdingg 

Atmodos wedstrijdshirtg 

Silk Screen maat 10/12 
2/3 
4/5 

Vlokprint maat C/ 1 
Atmodes wodstrijdbroekjo , allo rnaton 
Atrnodes shows.hirt (vlÖkprint) ·· 

Shirts en broekjos bestel;len bij Ans. 

TRAINING3N. 

Zondagmorgem 
. c.r.o.s. alle ploegen 

9.45 uur Aanwezig ZlJn Beatrixschool. 
Gezamenlijk vertrek naar h .;t CIOS. 
Kom NIET in je trainingskloding! ! 1 ! ! 

F. 10 9 50 
11'50 
11 9 50 
149-
11 ,-
149 95 

Je kan jo in do school vorkloden 9 zodat wanneer je 
tijdens do training oen bui op je hoofd hebt gehad, 
je natte trainingsplunjo kan verwisselen. 
Training van 10. 15 uur - 11 . î5 uur . 

Woensdagavondg 
Antoniusschool 9 Zijlvost. 

17 
18 

18 
19 

uur 
uur 

D.meisjos-Pupillen) o.l;v~ 
C.mc3isjos · ) 'Annemieke Bouma 

Il 

19 
20.15 -

20.15 uur 
21.15 uur 

Damas/meisjes 2o . ploeg ) o.l.v. 
Dames/m3isjos wedstrijdploeg ) Hans Vlottes. 
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Niet van de W8reld 9 maar wol van het jaar 1975. 
En dan zitten we. or midden in . Een gezellige en vrolijke Sinterklaas. 
Een sfeervol Kerstfees t en natuurlijk de oliebollen en het vuurwerk 
met Oud- en Ni euw. 
Miss chien komt de sneeuw de sfeer nog verhoge n?· 
Ook bij de atl e tiek zi tten we in die sfeer. 
·~i ;)"Ciel:-is, de ' :f~estdagen -zullen we· 
"e1~i~~ - ~iet zien9 maar de laatsto 
training va:q het j aar op 21 ]ecem-:-. 
ber kunnen we samen best iets doen. 
Een gezel lj.ge OLI.~J3.0LL~NLOOP 9 waar- -"'----·----·--·---- --·· ·· 

·· - _.:bij 11'~. ad.iJ, .&HJ&al:~VaTDti°trbo:rl'ên --.~.:.__,.~- ···-~-~.---. -.-:~~~·:--- -:-~--~..,."'~ ·' 
,~'. ~~~~~;{~~~J;~ , .. ,jf;~~~~-*~*;A~i\'._'-.'.···_, ,:',/~·:: _:,,· ', ··· :: . ·_. ,:: . ··,:. 

· · öbn1 · on"de'r" èlkaar 9 zond er stri jd 
of rivaliteit. (Laten we wel de 
tijden opnemen, want di e willen we 
.toch weten) . 
Maar we nemen aan, dat iedereen, 
zijn best doet, respektiovelijk 
dezelfde prestatie levert 
Luitjes we horen bi j elkaar, laten 
we proberen ni3t to mopper en of te 
miezen, do ch samen or i ets van te 
maken, direkt daar aan vastknopend, 
het ".vo0rnemeri om · hG t ni.imvre jaar 
zo goed mogelijk te beginnen. 
I~D~R3EN DOET 'l'OCH ZEKER IvIE~ 1 ! ! ! ! 

Ans. 

J8UGDKON:MISSIE 

]iverse keren bereikte mij de 
vraag waarom de jeugdkommissie niets 

. l!l~ .er van zi ch l aat heren. Het 
antwoord is eenvoudig: 

1. Alleon Baltien on lilarianne zijn 
nog aangebleven en gozien hun 
werk aktiviteiten binnen en 

. ·+:r\ë-:a.U:-~~~ ;1;.~. ~;q_, .. (t:e;"7fer:ënrg-J:n.g:·· 1s·_" hè_-t_·11r2-t ·. ~··· · 
·1"' . -.: i,:'.,l'ff,-1-,,mo·gelî\jk ,:Voo'l tijd te · spenderen 

.• . .·\ . . •' J. . • "" . 

· aan de kommissie . 

2. Om i 3ts t e kunnen organiseren 
heb je mensen nodig. Onze op
roepen in het clubblad om de 
j.mgdkornmissie te helpen 9 hebben 
geen resultaat gehad. 

Will en jullie dus aktivit eiten zoals bowling- en/o f ki enavonden7 fietse n-
-r;:i.llv ' ~ P. 1'1'7,,_P. rt ?'. - Y"P~JJ"PO ,..... ;1 ~Y1 CID Yll'::! T"\r"IO-Î+ -ic.-f' r"'>T'\ ,......,....,,,..,.,...... 17 . ...,.. ...... ,.......+- ,.. 



,_, ~------ -'"'-_,,,___~.-~ -~ ......_ ___ ~ 
-~ . __ 

., -
---~~ITH;Rsrr·~RKEN. 

·., 

-"--Indien wij niets van jullie horen dan kunnen Jlu ... .J..'"' er vanuit gaan dat de 
jeugdkommi.ssie...- o:Q_houd t t e bestaan. 

-. ........ __ 

. .._ ____ - Bal tien • 

. VAN DE T'I:CHNI S CffS KOMN.USSIE. 

Zondag 21 december~ OLIEBOLLENLOOP voor alle ploegen. 

plaats CIOS - Overveen. 

Inplaats van de normale zondagochtendtraining 
gehouden voor ALLE ploegen. 
Afstandeng kleine ronde 

Grote ronde 
(ong . 800 m.) 
(ong . 1 200 m. ) 

Aanvangg 1 0. 1 5 uu~-- , ________ _ 

wordt er een veldloop 

voor C-D meisjes en pupillen. 
voor A-B meisjes en senioren. 

Aanvang: 10.15 uur 

Ben je verhinderd om de training bij Berard 
berichtje aan Baltien of je ploeggenoten . 

Kamp te vol en gaarne een 

M~ / ~=
// /! 

·-

\ 
\ 

r 
l ---... .. ' '-----------·- -----------



100 m. horden 
1. Mieke Sterk 
2. Joan Keyser 
3. Annet Ottolini 
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~ES'l'E PRES'l'ATIES OVER H~'l' JAAR 1975 

door T.v.Voorst. ==================================== 

DAl\IJES. 

100 m. 
13 ·4 sec. 1 • Mieke Sterk 
15 .- 2. Joan Keyser 

(A) 15.6 3. Arcla Vod.Steen 
4. Yvonne v.d.Linden (A)16.5 4. Ans Kr.uyver 
5. Renée Ferment (A) 20.9 5 . Janet .Gortemaker 

200 m. 400 m. 

11.9 sec. 
12.5 
13 .2 
13 .5 
13.5 

î. Mieke Sterk 24.1 sec. 
26.-

1. Joan Keyser 59.7 sec. 
2. Joan Keyser 2. Annemarieke Hulsman (Á)63.5 
3. Arda v.d.Ste en 27 . 4 3. Mar1ies Kastelein (A) 64.4 

4 . Bal ti en v. d .Ree 64 .6 

800 m. 
1 • Annemarieke Huls man (A) 2.26. 4 s. 

'Hoogspringen 
1. Annemieke Bouma 1.81 m. 

2, Baltien v.d.Ree 2.28. 9 2. Mi eke Sterk 1. 73 
3. Truus Capellen 2.3 4 . 8 §_. Jo an Keyser 1.64 
4. Ronnie Wallekers 2 . 43 .1 4. Marina Muller 1. 50 
5 . 3llen Vrenegoor (A) 1. 51. 4 5 . Bal t ien v. d .Ree 1. 50 

Ver~pringen. Kogelstoten 
1. Mieke Sterk 6.17 m. î. Annemi eke Bouma 11 • 96 m. 
2. Joan Keyser 5. 52. 2. Mi ek e' Sterk 11 • 48 
3. J ane t Gcrt emaker 5.07 3 . Bal tien v .d .Ree 9.92 
4 . Annemi eke Bouma 5 .04 4. Marianne v . d. Linde:o 9·v 78 
5 . Balti en v. d . Re e 4. 80 5. Joan Keys e r 9 . 71 

Discuswerpen Speerwerpen. 
1 • J·os Moo;i,jen 40. 44 m. 1 • Jos Mooi jen 37.96 m. 
2. Annemi ek e Bouma 34.3 4 2. Annemieke Bouma 34.93 
3. Marianne v. d .Linden 30.84 3. Car la M.e tt en 32 .92 

A 
'+ . Ifiar i anne v . d .Lindan 26 ~J 0 
5. Hanni ,e Wijkhuizen 23 . 50 

4 x 100 m. estafette in 48.8 sec. me t Annet, :2:i,_a 9 Joan en Mieke. 

M~ISJES A 

100 m. 200 E1o 

1. Pia Keyser 1 2 . j sec. 1. Pia Key s <::; r 25 . 7 sec. 
2 . Annet Ottolini 13 . 1 2 . Annet Ottolini 28 .-
3. Mar lies Kastel ei n 13. 4 3. Mar l ies Kastelein 28. 7 
4. Yvonne v .d.Linden 13 . 6 4. Renée Ferment 32.-
·5 . Renée ,Ferment 1 5 .1. 

Vers pringen. Hoogspringen . 
1 • Pia KGys er 5 . 49 m. 1 • Renée Ferment 1. 45 m·. 
2 . Yvonne1v. d. Linden 5 . 25 2. Yvonne. v.d .Linden 1 .45 
3.Marlies Kastelein 5 .06 3. Dor·.; en Ansems 1.35 
4. Renée Ferment 4 o36 4 . J\!larl i es Kas t el ei n 1. 35 
5 . Dor een Ansems 4 .1 6 



Speerwerpen 
1. Yvonne v.d.Linden 
2. Renée Ferment 
3. Doreen Ansems 

kogelstoten 
1. Doreen Ans ems 
2. Ronée Ferment 
3. Annemarieke Hulsman 
4. Corrie v.Bakel 
5 Yvonne v.d.Linden 

100 m. 
1. Irene Kruyver 
2. Elze Nieuwkerk 
3. Miranda.de Wit 
4. Wilma Vierbergen 
5. Ellen Handgraaf 
6. Paula. Breuer 
6. J acqueiino Paauwo ·. 

4on~ 
1. Marja Bolwijn 
2. Jacqueline Paauwe 

Versprin~en . 

1. Irene Kruyver 
2. Elze Ni~uwkerk 
3. Lia de'Jonge 
4. Ellen Raadgraàf 
5. Wilma Viergergen 

Speer werpen . 
1. Mia Cats 
2 . Irene ·Kruyver 
3. Tuiarja Bol wijn 
4. Ellen .Handgraaf -
5. Wilma Vierber ge n 

80 m. 
1 • Mariette Spaans 
2 . Connie Hanclgraaf 
3. Yvonrie van Bergen 
4. Saskia Scheffer 
5. Wil l emien Enschedé 
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26.1 4 m. 
24.9 4 
22.12 

Discuswerpen 
1. Corrie v.Bakel 
2. Doreen Ansems 
3. RenéG "F_erment 
4. Yvonne v.d.Linden 

29.76 m. 
28.88 
25.28 
21. 42 

10.30 m. 
9.50 
8?72 

4 x 100 m. estafette A/B in 51.5 sec. 
met Pia-Annet-Irene en Marlies. 

8? 49 
8. 41 

l\T'iISJ':DS B. 

13 .3 
14.-
14. 7 
14.9 
15.1 
15.2 
15.2 

800 m. 
s e c. 1. Thea van Giezen 

Lia'de Jonge 

66.8 
70. 4 

sec . 

José van Capellen 
Mar ja Bol\IVi jn 
José van Giezen 

HooiZspringen. 
1. Zllen Handgraaf 
2 . 
3. 
4. 
5. 
5. 

Ir0ne Kruyver 
:Marja Bol wijn 
Lia de' Jonge 

5.1 5 
4. 30 
4.29 
4. 20 
4.1 5 

rii • . 5. 

José van Giezen 
Elze Iifieuwkerk 
Jacqueline Paauwe 
Wilma -Vier bergen 

23 . 60 
21.88 
21 . 84 . 
19.86 
19. 55 

M:~ISJ3:S C 

10.7 soc . 
11. 6 
11. 7 
12.-
12 . 3 

5. 

Di s cuswerpen 

5o 
6. 

Paula Breuer 
~llen Handgraaf 
JIJiar ja Bolwi jn 
Mia Cats 
·1.ï\'ilma· Vi erbergen 
Irene Kruyver 

Kogelsto ten 
1 • Paula Breuer 
2. Ellen Handgraaf 
3o Irene Kruyver 
4. Marj~ Bolwijn 

. ' 

600 m. 
1 • Hello:o Vall Vn.gt 
2 . Saskia Scheffer 
3. Mariette Spaans 
4. Marianne Schouten 
5. Caroline Hol t kamp 

2.30 sec. 
2.31.1 
2.31 .6 
2.3 4.4 
2. 38 . 1 

1 • 55 m. 
1. 45 
1.40 
1.35 
1.30 
1.30 
1. 30 
1. JO 

27.38 
22.70 
18 . 88 
16. 34 . 
15.80 
15 .J 4 

9 .89 m. 
9 .1 4 
8993 
6. 55 

1.59.7 
1 • 59 . 1 
1.06. 5 
2. 14. 5 
2.15. 2 

sec. 



60m. 
-1-.~Saskia Scheffer 
2. Connie Handgraaf 

Kogelstoten. 
1. Kirsten Geeks 
2. Yvonne Brabander· 
3. Mariette Spaans 
4. Hellen van Vugt 
5. Saskia Schèffer ·· 

60 m. 
1 • Jolanda van Ekeris 

Sylvia v.Duyvenvoorde 
Nicoline de Rooy 
Wilma Ottolander 
Marit Guldemond 

2. 
2. 
4. 
5. 

Hoogs;.Pingen 
1. Wilma OttolandGr 
2. Jolanda v.Ek:eris 

Marit Guldernond 
Annelic)S Kubbinga 
Nicoline de Rooy 

Kogelstoten 
1. Sylvia v.Duyvenvoorde 
2. Wilrr:a Ottclander 
3. Jol anda v.Ekeris 
4. Marit Guldernond 
5. Nicoline de Rooy 

Vervolg meisjes G. 

Hoogspringen 
1. Gonnie Handgraaf 
2 . Mariette Spaans 

Rel l en v . Vugt 
4. Saskia Scheffer 
5 . Jeanet t e van Dam 

- 9-

12. 3 sec. 
12. 4 

9.05 ffio 

7.96 
7. 21 
6. 77 
6. 46 

]füISJ:SS D 

8 .8 sec. 
9 .1 
9 .1 
9.2 
9.3 

1 • 3 5 m. 
1. 25 
1.25 
1. 25 
1. 25 

9 . 58 m. 
8.78 
7.63 
7 ;6t ' 
6.85 

Discuswerpen 
1. Kirsten Geeks 
2. Hellen v. Vugt 
3. Mariet te Spaans 
4. Yvonne Bra band er· 
5. Marianne Schouten 

600 m. 

23.92 m. 
19.54 
17. 28 
16.86 
11. .85 

1. Jolanda van 3keris 1.56.9 sec. 
2 . Marit Guldemond 2.01.-
3. Miranda Brabander 2.02.9 
4. Annelies Kubbinga 2.05.5 
5. Sylvia v.Duyvenvoorde2.22.-

Verspringcm 
1. Sylvia v.Duyvenvoorde 
2 . W:Uma Ottolander 

Nicoline de Rooy 
L'.f• Jolanda v.Ekeris 
5 . hnnelies Kubbinga 

4.22 
4. 15 
4.15 
4.10 
3.91 

4 x 60 m.estafette in 35.5 sec. 
met Wilma-Vinka-Nicoline en . 

Jolanda. 

============== 

1 • 3 5 m. 
. 10 30 · 
1. 30 
1. 25 
1.20 

Verspringen 
1. Mari et te Spaans 
2. Saskia Scheff er 
3. Gonnie Handgraaf 
4. Hellen van Vugt 
5 . Jeane tte van Dam 

5.03 m. 
4 . 31 
4.09 
3 . 8 0 
3 . 68 

4 x 80 m. es t afette in de tijd van 44.9 sec. met 
Saskia .l. Hellen - Gonnie - Mariette. 
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OPEN AFDELINGSKAiviPI OENS CHAPPEN 
van de afdoZaanstreek-Waterland te Krommenie. 

5 oktober 1975 

Yvonne Vod.Linden M.A. 1e verspringen 4.85 
1e speerwerpen 25.74 

Doreen Ansems M.A. 4e dfscuswerpen 27.70 
4e kogelstoten 9 .19 

Corrie van Bakel M.A. 8e kogelstoten 7.36 
Se discuswerpen 24.44 

Ellen Handgraaf Tuio B. kogelstoten 9 .,14 
hoogspringen 1. 50 
verspringen 4.20 

Paula; Breuer M.B. kogels toten 9.89 
discuswerpen 26.16 
SP'aerwerpen 16. 70 

===========:::.;=== 

Wie heeft nog verenigingsmat9ri a.al in haar bezi to 

m. 
m. 

m. 
m. 

m. 
m. 

m. 
m 
m. 

m •. 
m. 
m. 

We mis.sen o.a. nog z'andzakjes - rubber kogels Gn een medicine bal. 

============== 

Hebben jullie nog gekeken of j e 'clubblad no.'101 van J,ugustus 1972 (du1)b . 
nummering) en 104 van Juni 1973 in jQ bc1üt is. 
We missen deze exempl<;iren nog en hebben ze nodig voor het inbinden 1970"'":75. 

KIJK NU MET3EN EVEN! ! ! ! ! ! ! 

=============== 

ATTENTIE !! ATTENTIE!! 

2 Januari 19 

ALGElJJElJE JAARLIJKSE L3;DENVERGL.DERING. 

Aanvang 19 . 45 uur. 

N.a. afloop bowlen. 

In h :; t bowlingcentrum aan de Orionweg. 
(rekening Atmodes) 

De agenda zal nader worden toegezonden. 

])atum Vakanties 

24 De cember a . s. geen training i n de St .Antoniusschool 

28 December a . s. C. I .O.S. geen training . 

31 December a.s. geen training in de St.Antoniusschool. 
================ 
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Een beetje laat 9 maar niet minder 
gemeend wil ik de Atmodinnen bedanken, 
die me op een levensgrote prentbrief
kaart gelukwensten met m'n vi~f}::amp
ti tel. Als ik goed geteld heb 9 waren 
het 114 handtekeningen 9 waaronder die 
van de 30-plus trimmers. 
Top- en recreatiesport staan dus 
toch nog niet z.o ver van elkaar. 
Tenrr~nste nie t in Atmodes en dat is 
een goed teken. Nogmaals bedankt 
voor het leuke gebaar. 

Mieke Sterk. 

't Is alles stil 9 

't Is alles droom 9 

om het kind dat nadert, 
tot de boom. 
En ogen, hand 9 

voeten zijn 
gevangen in de 
kaarsonschijn. 

Of ziet het meer, 
dan kaarsen glans? 
Is daar in gindse 
schemer thans 
Maria 9 die in 
doeken vvind t 9 

het klein, onnozel 
Christuskind. 

Nel Veerman. 

=========== 

Menslief ik hou .ván je! 

TJ::en vreemde blijdo boodschap! 
Of is h~t ~en ~llusie, en utopie? 

( 

Ik geloof in een nieuwe lente over de wereld, 
als icdoro soldaat 9 overal waar gevochten wordt, 
zijn wapen in de grond steekt 
en naar de zichtbare of onzichtbare vijand 
zal roepen~ 
Menslief, ik hou van je! 
Ik zal je niet doden! 
Ik zal jo geen kwaàd doen! 
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Ik goloof in oon massa nieuwe kansen 9 

als de rijke 9 zich schamend over zijn rijkdom~ 
zal afstand doen van macht en bezit 
en ne.ar cle armo zal gaan 
mot de woordeng 
Mensliof ik hou van je! 
Vergoef me 9 ik nam teveol voor mezelf! 
Ik zal aan jouw tafel gaan zitten 
mot hetzelfde brood 
en mot blo omen van vr2d:3 in do zon! 

Ik gelbof in hot wondor 9 

als in iodor huis 9 ·in icdero straat 9 in el ko stad 9 

do oen togen de andor zal zeggeng 
Tulenslief 9 ik hou van jo 
Ik zal allo bittere woorden 
uit mi jn mond nemon. . 
Mijn hart vullon mot tederheid 
en mijn handen met de gave van dG vriendschap! 

Mensliof 9 ik hou van je 
Zog het voort met of zonder woorden. 
Zeg hot m~t een glimlach9 

met een gebaar van verzooning 9 

mot .3en handdruk 9 

mot eon woord van vraardering 9 

mot oen klop op de schoudor 9 

met een spontane omhelzing, 
met oen kus 9 

met een ster in je ogen! 
Zeg he t voort me t duizend kl eino a ttent ios' 
olke dag opnieuw~ 

NBNSLIEF 9 IK HOU VAN JE. 

===================== 

~fois jes D en Pupill on opgelet! ! ! ! ! ! ! ! 

Zoals jullie elders in dit blad kunnen lezen houden wij zondag 

21 december 1975 eon oliebollenloop9 

voor iedereen. 
Speciaal jullie 9 Gonni e 9 Gerric 9 Bri 9 Esther 9 J:Jiiranda 9 Marit, Linda 9 

J ácquelinc 9 Aniko 9 li.nnomarie en Ga by 

mogon oen vriendinnetje meenemen 9 on di e doen dan ook natuurlijk meo. 
Mochton wij hior één van allen v ergoten zijn op to noemen niet getreurd 9 

maar kom de 21e en 
REN R 0 T! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Lolke. 

================== 



2 mej_ 
8 
8 
9 

il 

" 
i l 

î 5/î 6 lacü 
22 Ivloi 
22 " 
23 Il 

27 Il 

29/30 Mcli 
30 mei 
9 juni 
12/î3, juni 
19/20 il 

1 2 juni 
26/27 juni 
27 juni 
3/4juli 
7 ju~i .. 
23 t/m 31 juli 
21/22 augustus 
22 0 :;· :L~ tus 
28 Il 

29 Il 

29 Il 

5 SeptGml)cff 
11 /1 2 september 
12 september 
19 il 

25 i l 

3 oktober 

il\IEDSTRIJDK:.\I 2:.ND SR 19 7 6 

îe kompe titi e Seni ore n 
îe Il c/ D Junioren 
inter1ancl Enge l arn:l- }';c.derla nd Dames 9 Edinburgh 
î e k ompe ti tio L / B Jun:'._ oren 
Me erkamp jou gd e·n vijfkamp d ames Ned.kampioenschappen 
2o komps ti ti c c/J) Jl~nior r::; n 
Coupe Na tional 9 I'Te9..'·;rlanden jeugd 
2e kompe titie Soni.oTcn 
West II~ 5 districtonontmoeting jeugd 
Ne d.-D. D.R.-Belgi ë ue e rkamp jeugd en senioren 
2e k om:pe ti tie A/jj j r:1:L or en 
N. 0. S. We els t ri jdcm F ctpondal 
Ned. estaf -ette k a:npi censch appen 
Ne d . j eu 0d kampi cen E.cha ppon 
3 e korr.po ti tie C/D .ji:nioren 
Denemarken--~;;ng u J ancl -Span j e-Nederland 5 en 10 kamp~Koperihagen 
Districtskampi oensclappo n 
Pa pe nda::. 1'focl c r land-:-: :3v l gië meerkamp jeugd 
Pa pendal N .0.8. ~od a tri.jden 
OLYM:PIS CE3 SP11~N; .. 1'iontreal. 
Noderla~dse kanpioans chappen 
Papenclal Jou gdwed.s t r i .jden BCD 
4e l:o r:1p otitie C/D junioren 
Zvri t;:ierlar..cl·-He ciurla nd A Junioren 
3 c ko rnpe fi tj_() seni oren. 
C. Jo ugdspG l en 
Pa pern:Lc: l fi nal os no e r kampen C-junioren 
fina le scniore nJco rr.pe t i tio 
f:i,na l o ;juniorenk om:pctitie 
Wostfalen-·Nodo:r l a nd 1 4-15 jaar. 
Na tionalo fü1al c C/D jeugdkompGti tie. 

===~============ 

PAHKLOOP SI'Ol-iT~ONDS:CNBAD, 25 ok'tober 1975 

In het kader van h e t f oes tp:rogr arnma " t.';.O jaar Sportfondsenbad Haarlem" was 
aan onze vereniging verzocht e e n }iP-r k lc:op te organiseren. 
Die organisatie vond plaat s 9 na t uu r l j_jk 9 daar zijn we al tijd voor tG vinden. 
Een leuk parko o:;:· s WGT cl :_ü cgGze·t in he t Frederikspark bij het Sportfondsenbad. 
Een opvallend ge tint marke orlin t van enorme lengte werd aa~geschaft. Op 
bescheiden schaal is or in clive rse k rante n melding gemaakt van h o t jubileum
progre.rnma wa aroncle :;:' du ::i d ie :parkloop. 
Iedereen kon deolnemen 9 KNAU lid of goe n KNAU lid 9 maar helaas ••••• 
de deelname was zeer gering 1 ook \ren onze A tmodinnen. 
Dat was toch jammer mcoi s jes; zo iets i s toch oen leuke gelegenheid om je 
spor tief te meten met j e l eefti jdcenoten. De wegblijvJ rs hadden ongelijk 
want zij die wel hebbon deelgenomen kunnen terugzien op Gen pittieo strijd, 
soms rosulterend i n a me chtig gehi jg of Ge n enkel traantje. We hebben goede 
pr2staties g ezien in vr ijwel a lle k las sen. Het h eeft weinig zin om alle 
lopen te beschrijven o f alle namen te n oemen, Ik wil echter e en uitzondering 
maken voor t wee ze e r taaie r akkers t , w. l:1evr.vod.Boogaard die als veterane 
(mogen we dat zo zeggen?) d o strijd a.2,nbond m ;t onze dames-elite op de 
16{/ 1 mo Zi j werd eervol laa tstG waarbij zij op haar laatste halve ronde 
ge5scorteerd werd do or onzo j onge gar de . 
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De supor -vetoraan dhr.Kluyskens (achter in do zestig) was bij voorbaat 
kansloos om ervaren lange afstandlopors te kloppen, maar zijn prestatie 
is zeker niot geringer dan die van do winnaar. Het beleven van vreugde 
aan de sport is rnoi. niet gebonden aan lee f tijd of behalen van uitslui t end 
ereplaatsen. : 
Hieronder volg t een totaal overzicht. 

·H.Cats. 

Dames 1600 m. Jfois jes _c. 800 m. 
1 • Baltien v.doRoe 5. 48. 8 s. 1 • Hellen va n Vugt 
2. Arda v.d.Stoen 6 . 24.1 2. Lydia Smits 
3. C.Kal bfleisch 6.32.1 3. Annc;ke Pauel 
4. L. i n t 1 Vold 6.36.8 4. Marianne Schouten 
5. Carla Schippers 6.45.2 5. Caroline Holtkamp 
6. Ans Kruyver 6.55.- 6. Joke Sas 
7. Ellen Vroonogoor 7.00.3 
8. InekG Wallekers 7.13.1 
9. Mevr.v.d.Boogaard 8.50.2 

Meisjes D 800 m. Pupillen· . 
1. Jolanda van Ekeris 2.51.- 1. Esther Pauel 
2. Marit Guldemond 2.56.5 2. Gerrie van Bakel 
3. Sylvia v.Duyvenvoorde :l'..59.1 3. Eri Brabander 
4. Nicoline de Rooy 3.00.1 4. Gonnie Straver 
5. Yvonne Suurmond 3.02.3 
6. Miranda Brabander 3.03.1 Jongens 800 m. --
7. Annelies Ku obinga 3.04.2 1 . Nico Konijn 
8. Vin..~a Geeks 3.10.2 2. }'rank v.Ravonsbergen 

3. Nico .Troep 
Heren 1600 m. 4. Ronald Wassenaar 
1 • Evert van Ravensberg 4. 44.9 s. 5. M.Treep 9 A.pup. 
2. F.Terhorst 4.52.5 6. J.H.de Vries 
3. Bas Suurmond 5.--.-
4. Paul Kok 5.17.2 
5. Sjaak v.d.Lindcn 5. 49 .8 
6. J.Zunbrink 5 .50.3 
7. R.Pijnakcr 5.56.7 
8. Bart Brouwer 5. 56 . 8 
9. A.Kluyskens 7.05.2 

================ 

Cópy inzenden v6ór 10 Februari 1976. 

================= 

2.59.6 
3.06.3 
3.15.-
3. 1 6 .-
3. 21 • 5 
4.01.6 

3.13.9 
3.16.2. 
3 .18 .-
3. 18 .1 

2. 28. 2 
2.31.8 
2.43.8 
2.44.6 
2. 49 0 2 
3. 34"0 

s. 

De redaktia wenst hot bestuur, trainors 9 juryleden9 trimmers, donateurs? 
en a lle Atmodinnen pr e ttige kerstdagen en 

een VOORSPOEDIG 1976. 

=============== 




