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Ovo r do vo o rz i t s t e r 

Deze keer oons niet op deze plaats 
oen stukje van de voorzitstur maar 
over haar. 
20 jaar Atmodos en 20 jaar Ria 
Ineke.Hot zal wol gcun worclá- of 
Nederlands record zijn ma,ar con dage
lijks gcbourcn is het nu weer niot. 
Nu ik zelf 9 sinds kort 1 con blik 
achter do schermon werp ~.h. Atmodcs 
gebcuron 9 do comp l icatios 9 do dik
uijls kleine moeilijkheden on klippen 
zie waar soms o zo voorzichtig om
h een gezeild moot wbrdon wordt do 20-
jaar prest a tie volgens mij een 
e n orme. Eon voo r zitster zit oen ver
gadering voo r e n leidt deze. 
Dit loidcn is soms oen subtiele ge
beurten is soms een bikkolhard gebeu
ren. Wanneer hard 9 wanner zacht.?? 
Dozo keuze kan jo alloon maken als je 
do materie beheerst on monsenlcennis 
bezit. 
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Door onthcusiatmc konden lcclcn. 9 clcnatcurs 9 bestuur en 
trainers borgen verzotten. Do spirit was geweldig. 
Binnen cn.lcclo jarun vcrovordu do jonge voroniging con 
goede plaats in do hoogste klasse dor Nederlandse Com
poti tio 9 zouol bij do senioren als do junioren en behaalden 
diverse led en bijzondere prosta~ios in binnen- on buiton
lancl. Hot aantal loden grooidu zo snol 9 dat per l januari 
1958 Atmodos zich do grootste specifieke daoos atletiek
vereniging van NederlL..nd kon noemen. Do goede naau van 
Atmodos was govcstigd. 
Diverse h.oron vcrtogon1-rnordigdon loden Nederland in con 
la:-iclónploc:g . Om nae1en te noo::'.cn E_ilon l.i.rt 9 Loo.:.; van 
Duffolon 1 Groot Vers teere 9 Hickc Sterk ( tevens clooll1cor:1:-:>tcr 
01. Spclen)Moxico on Munchon ) 9 Locs Vissor 9 Mieke Krar.wr 
, Arrncmiok:c BouraG. en Jonn Koyzor . 
Velo wedstrijden werden in do loop der jaren gcorganisoortl. 
Van .Noorder Sportparlc Eotaf'cttos. to1:; competities on L<:mdon
wodstrijdon toe. Een lange tijd ging hot fijn 9 want or was 
1 n riuu kader. Helaas 9 met hat ouder worden van ~t~odes 
kwam do orc;Gnisatic vo.n hot geheel, en do.t is niet alleen 
hot bosturon 9 meer en me er to rusten bij oen steeds kleiner 
wordend groepje mensen. Nu is dit oen versc.i.1.ijnscl uaL.lrDco 
velo verenigingen roods _lang to k2mpon hebben. In voel ge
vallen zijn hot dezelfde figuron in oen bestuur, onder do 
leden of donntours op wie cc~ steeds kan rokoncn 9 dio altj_jd 
het work klo.ron. Ging ebt voorheen org gociuldcolijk 9 or:idat 
or voldoondo hulp aanwezig vas 9 oot hot voortschrijden dor 
jaren is voel ve:.11 die '.:l.ssistcnti_o uoggcva.llon. 
Het lijkt erop de:.t clubliefde ovcne0ns aan-inflatie onderhevig 
is. Do prijs ervoor wordt steeds hoge~. In oen tijd waar men 
do mond vol hoc±'t ovor "lic:f zij:a voor c.lkaar" intorr.1011-
soli jko relaties G.llcrlci "r:üliou 11 -za.kon ctc . ·wol con vroomclo 
ontuildccling. Idoön zijn or gcnoog . Bij hot ui t:vocron ervan 
geeft racn va.a.k niet thuis. Hier do'.:Ü ik o.a. op clo jongeren, 
die wal uillcn 9 oo.<J.r hclu.<J.s het doerzottingsvormogon uissou 
or:1 iets te volbrongcn. Do "spirit" ontbreekt, o~1. dG.t is juist 
zo bola.ngrijk voor de sfeer i~ con vereniging. 
Prost•:Ltics wordon n. 1. niet alloen golcrvcrd door physischc 
on r:ionto.lo krv.cht, gekoppeld a.::111 do juiste tcchniok 9 ook 
oen goede sfeer in do club helpt hier a.a.n moe . 
Nu mogen wc niet zeggen clc:.t deze bij 1·~cc10 dos slecht is, 
1101 dn t hot cntho.usia t::Jc opgepept Doet 1v-orclon. 
Feitelijk heerst or nu con situatie die omgokoort is vun hot
goon ik zio in da eerste ulinea. 
Momenteel heerst do belangstelling voor hot interne vcrcni
gingslovoa hoofdzakelijk bij hot bestuur, de gotrouwdon or
buiton niet te na gesproken. Er is kader nodig. Niet alleen om 
nu roods hot bostuuru .to as sis ~oi·on 9 DG.G.r ook on dozo binnen 
afzicmba.ro tijd co vorvango:1 • .tücuwo tijden verlangen niou\lu 
bezems. Het besturen vraagt echter cuthouoiastoc, doorzottings
vormogon 011 vora.nt\-;oordo.l_ijk:l.cidsr;evocl. Men hoort wel eens 
beweren, 11ot Lloost door andaro vorenigingon 9 dG.t fuseren con 
hoop probloocn doet oplosso~. 
Op :financieel gobiocl. zal cla t \IO.l zru zijn, onthousiC'..stuc d. echter 
kun jo er r::oeilijk ::100 stimuleren. j:Vlogo_lijk zal_ dit ocrd.or 
cindor worden. Clubliafdo is geon kwestie van gcltl. Nog steeds 
dra.uit Ltoodos gezond. Ook hlijkt or nog pla.uts to zijn voor 
oen specifieke do.mos atloticl:vcroniging voor Haarlem en Om-
streken. lfo.t do toekomst bi~angt is niet zekerheid te voor-
spellen. Voel zal a.:fhm-igon v~111 het ontllousiastmo bij .li.ti:1odinnon~ 



die ik vnn harte feliciteer eet hot 20-jnrig bestaan van 
hun fij~-ic vcrcnligin.g. Dat deze een luni:; loven bcschorcn d:::tg 
zijn. Tevens uil ik bij deze c1..:::i.nk zeggen c..c.n cülen 9 àie de 
afgelopen jaren zoveel voor ~toodcs gedaan hebben . Da vree s 
on per o~-i[;'eluk i:icnscn over te ::;l::i.ctn weerhoudt mij OD nm:wn 
to noecon. Het aantal is groot, zowel in de vereniging als er
buiten. Zij hebben de taak van oijn vrouw de voorzitster 
gedurc~dc uic 20 jaar aanzienlijlc helpen verlichten. 

W •. Ineke 

Hanrlem mei 1975 

Lls ik terugblik n<J.ar cle begin
periode, het ontstaan van Ltmodes, 
is ::lij hot ucestc bijgebleven do 
O ld~zG.glijko inzet die door a.llon 
bctrohlcon bij dit gobauron ij op
ceorc·:ch t 0 Dit' <.L.èt kunnen HO nu 
11el voorstellen ié:' de busis gewoost 
'J:::..arop de vcrcrüginf; nu ul 20 jr. 
·vcrc.1c:r 11oc:ft lcu~-i11orl bOll\'fC.:l.i. o 

l!o..c •:10.. s d ie bcgi.ai.;ijcl Docilijk, geen 
terre: in 1f<J_<J.rop HC konden trainen, 
uc uoostu:i ons üchelpcn r.1ct de open-

béJ.rO Sj_JOC lIJlL..2. t S ""'\r(J.~~ l~o t no or·c~ OT' SIJOr'tlJ2.lci-- Q 

Het wc:ts do hoer Tc.:Jd.;::e11, ciic e:,·cLce:l bclc..ngloos hot z; o b:coodnocligclc 
EJ.et teric-..G..l verscnaît e 0::1 te lcunnon horclcnlopcn, hooi;·spriuce.1.1 en. 
starten. i~nduren, HCletronclcr c::. ekcr Uu huic~igc voorzitstur go
nocucl ucic- ;;10rclon, hebben zich cp het orga~li sc.t tic gcbioc!. duidel::..jk 
doen kcnncrkcn als leic.1s ter cècr vereniging. G·elijkti jclig u.ot de 
vorcniffing viert zij huur 20-jur ig jubilouo als voorzi t ster, 
daarr;wde vetn harte gei~olici tccrd 0 Ik ~Jens d0 vcronigiug voel 
sportiviteit, successen op de buun, bak on ring toe en op naur 
hot zilveren jubileum. 

J. llullous . 

ICijk: je wel eens nao.r de :::tdvertontics op de 0;:1slG.g ??????? 
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10 jaar Atoodos-lid 

I-Iot begon op oon u:::-cn:10 :.:;ooo::':::-tvonn in 1965. 
Do oorste uuci.rt:io ik kennis i:î<:.cci.kto vus Lns Pon:na.orts 9 die 
oe oetoen ullcs liot zien 9 ~ut iodoróon liet kennis oukcn 
en QO inlijfde bij de ploeg, leuke ooidon die Hans wol 
eens grijze huron bezorgde, oaa.r die ook voel pl6zior ~et 
hor:i. hctclc:i.o:i.. Toon l::uo.ï:1 duur <lat grote noi:wn-c. Tr<:.Linor fLtrry 
Joachim vroog of ik wilde ooetrainen Dot do wedstrijdploeg, 
oen goueldig r:101:10nt o<:.wr toch ook wel griezelig wa.nt nu 
kwam je bij Ll.l dio 11 gooio" 7 bij al die oud.ere 1roàstrijd~ 
atletes. Do eerste tijd viel ~et echter niet 
mee maar .:.!_ungzauorhand ucrd ~1ot steeds gc-
DLl.ld<.e li jkcr on. • • • gozolligor . _ 
Toon uas do.ci.r ineens Gerard I'.:cc:::p 9 zelf' en-
thousiast 11cdstrijdatlcot bij lici.arlou , 
die ons in zijn cnthousiastoc ooo
slocpte naar coopotiticsuccosscn en 
individuele successen. (o.a. 4 x 100 o . 
record vcu-1 Dm.i.ny 9 locs 9 Gcbkc en Joo.n) 
Doe ons b vintors op alle ~ockc~ in 
Haurlco oppikte oo te gaan trainen op 
't CIOS. Die do trainers ucrd vru1 onze 
JO + ploegen. Hij had zijn tacko~~~
c1roDen9 die 1.lij werkelijkheid ::.ac;cn 
\JOrd.on o Eor1 oi_gcr1 trLLir1_ingsco1.1.tr·ur~1 

uuar wij onze krnchttrai:'-inc kTcgcn. 
Helaas h<:.1d één cm G.ndcr tot gcvcl_g de. i; d 
clc wodstrijdploeg een nicucJc tretiacr 
noest haobcn. 
HLl.ns Vlot tcs werd cio opvolc;cl' 9 'Jo:L bekend uit ui jn eerste 
l~tr:iocles jarc:a 9 die voorcc;L clo lccnce D.f:::;tc..ucè loop::3ters \rist 
to inspireren. Uelaus ooest hij zeer snol a~hak~n on CIOS-or 
Nico I-Ie1londoorn word on is nae; steeds onthcusiast tr<:.1incr 
voor de wedstrijdutlotcs . Ha2st deze horrinoringon zijn er nog 
vele anclo:r·o. Mot plezier donk il·:: cerug . eta;i do CoDpoti tic- en 
gewone uedstrijdon 9 oincloJ_ozo u-wckoind<)11 9 d.o boslopen al clan 
niet versierd ::101:; p<=lnnckockcn, oliebollen. cierun of medailles. 
Do gezcllico onderlingen happoninGun olk jaar. 
De jury-cursus met p_Looggonote:;1 9 de J-oL.L. en LBO cursus. 
De pupillc:r1 9 dio ik e:i1.kelc j:::tY'on heb gutro.i:_-iecl . De jeugd
commissie en ton:.-;lottu i1ot vc::'zoek om bestuurslid te >!Orden. 
LlleQaal hcrringeringcn aan 10 juar lid zijn van do Haar
lornGe Duoos Atletiek vorenigi~g. Atmodcs speelde al dia jaren 
con bclb.ngrijkc roJ_ in mijn lcvca. De l'I:erringoringen zijn 
cnorD plczicrig 9 al u::~rcn or dan ook r:ündor plezierige 1::.orncntcn 
Daetr die vcrgcót je wanneer je dc..clr etll e posi tiovc dü1gcn 
togcnovcT zet. Vanaf dozc pluuts felicitaties oot ctozc 
20 ste vcrjuarda.g van Ltoodcs. 

-.-o-~e.,,.f!-.-.-

Kopen jullie wol eens bij onze advortoerdors.??? ?????? 

-.-0-0-0--0-0-



TRAIHINGEH Vi""lT iJET Ei..CRSTE lJU~{ 

Dit jaar i::> hot 20 jaar gelodo::1 -:::1at ik de huiskamer binnen
st~pte bij de ouders van ~6n van de loden va~ het eerste uur. 
Met een luid hoera werd i~ begroot d oor oen zeer g~estdriftige 
volk:je. In die huislcamer uorcl beslotoii o;-_! atl e tiek te beoofonor1~ 
zoals dit ook elders in he t land wordggodaan. 
De zelfde dames stonden enige da~cn luter in het Noordersport
parJç: Gereed on tusseE hot verbausdo publiek hun eerste training 
aan te vangen. 
Met behulp va~ enige o~dcrs k onden na enige weken do eerste 
startblokken ui tgepro-,)ccrd \iürdcn door d e dames" Voor hot sterl::e 
volkje was spooc.lig een kcGel en discus <J.anwczic, om op 1-wt speeJ_
vold intensief te oefenen. Dit a ll es vond een paur keer in de week 
plaats 9 gelu~dcig o:îder gunstige -. 1oarsomstan1.iigheden. 
Zo brak de \dnterperiodG aan en he t bestuur van d e noG jo!1.go 
vereniging zocb:naarstig naar co~ a ccooodatie oo do z ondag
ochtend trainingen te d o en plaatsvinden. Dit werd gelcid(ig op 
hot mooie Ciao-terrein covonden. Heerlijk lierd a~n de conditie 
gotrerkt - Cil de J_ooptrainir:gen -.-1erdcn eer: cc-oruikclijk ondcrdc:ol 
van de training en dit 2l :Le s in d e c;~c te groepen or:ict 'J.t 1_i c toe-
loop van nicuuc leden eno r:n groot vas 0 

De vereniging bloeide onde:r· eon cor.:;cl :fuüctionercnd bestuur, 
contacten werden gelegd oet andere verenigingen en toen het 
VÖOrjaar aal-:bro.J;: stc::.1.clOE CGOd t::;·coof'onc1u atlctc_:,s klaar OiTl clc E.:5 trijc1 
aan to binden raat andere atlct o s. 
Do zoraeravondtrainingon vcndon i nraiddal5 p l aats op da velde n 
van de voetbal vereniging 11 ï3J_ceEJcndaal '1 -,,,-aar v e voor 110t ce:cst clc 
beschikking hadden over oen goe d e klcadaccamodatic. Goluhlcic kon 
vrij ~-::.ort dac.1rn2- gobr:iik uo:cden :_:;cm.::i.akt ·van tro.i n.i:ng-smogc1ijl;:hodon 
in Haarlem zalf . De traini~gen g eschiedden not andere vorcnigincon 
in gooclo h2.rmoni c. De: aanlcoprn.óoi~L.i jl::hoc~on u aren f;clt.:.kkig zond or 
grote tegcnslaGcn ovcrwonnog. Mot vaal genoegen kijk ik terug op al 
dia jaren dat ik met de r:1oisjc,?s o:.1. dames van Atrnoc!cs do trairü:;-~gen. 

van h ot cer:Jto uur heb mogen r:loo r °L:>e1.ovon. Ilc :.; proèJ.::_ de hoop u i t 
dat Atmodes vele goede jaren tegoa oot z al gaan en dat de atlcites 
zeer goede resultaten z ullen bereiken. 

Co RusG1er. 





-8-

.Z>~) ~(~::.~LIC(/7 
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.ie dane »3 competietie 1.-6-7 5 
~ötteraä;-----------------

Na een autorit net hindernis.sen 
lcraraen <.re 10 ninuten voor de wed.
strijd q : de sintelb:::tan aan. 
Snel verkleden en aan de b~k. 
G'31:::.kj;:j_g v1äs de ster:1ming prima 
en hadden ·•:le een geweldige ploeg
leider aan ::?..Teun de Boer, nogmnalc 
bedanl<:t Teun, 'derden we a.ange
moeC:.igd door ?. hc1~en en 2 honden 
en ondanks het koude weer, de 
h;:;1rd.2 wind 1 .1.·rnmen ":Te tocb. niet zo 
eek voor de <ag. Iedereen voldeed 
re<lelijl:: tot goed aan de verwach-
tingen, al waren de hoogspring
resultaten niet zo best en al waren 

Yvonne en Jan et niet :>;o tevreden over han 1·esul taten op de horden 
en ver. Arda draaide als eon trein getuidc de 13.2 op de 100 mtr. 
en de 62. 2 cp de ~. 00 r.1tr. Dat Jos haar dagje had bleek 1·ml uit c~e 
35 mtr. met speer en de 33 otr. met eiscus. 
We kwamen uiteindelijl: op een Se plants n;:i. Ada, Sagitta, Sparta en 
AVa. ~anner we de laatste, hopelijk thuis-wedstrijd compleet zijn, 
behoort een finaleplaats dit j~ar tot cle mogelijkheden. 
De chinees had na afloop van de wedstrijd een goede klant aan 
Atmodes. T/Te waren net zijn zeven en c!ie, gezien de hoeveelheden op 
de tafel, aten voor vijftien. 

100 mtr. PiD. 13. 1 i\.rda 13.2 

100 mtr. H. J o::m is.o Yvonne 17.9 
200 mtr. Pia ,, ,.., 

. 2 I1o.rli')S 28.7 1:. / 

400 ntr. Joan 6? Arda 62.2 

800 mtr. Annemieke 2. 2 6 •. ·:. Bal tien 2.29.6 

Hoog l. • 
.:~.::i rina 1. 50 Bal tien i. l~.s 

Ver Yvonne '~·. 90 Janet 4.80 

Kogel La1~ian 9,55 Carla 8.98 
Speer Jo.'3 3 5. 6 t;. r..'.1rla 3:>..92 

Discus Jos 38.66 ~·~arian 30.84 

4 x 100 mtr. Pia- Joan - Ic'I.:lrlie- Arda 51. 6 
Bal tien - M<:r:i_an- Yvonne-LT an et 5~-. 6 

3altien 
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DJ PANlTEKOEK:s!TLOOP 

22 tiaart 

~Ie vertrokken vanuit I".:ra.J.n-Cjc Le!<". '.Ie h~;J_C:en toen neg fri:::;é:.;::~ - moed. 
"';Je nrenden n over het visc;cr.spacl ri..-:::c-.r de Zanclvoortse î·iuur. B :~j de 
Muur h0b~en r.1c even g·êrust. Op è_e tc::,uc;·rcg rende I-ï:.:.ms J, '.JO m. voor 
Jolanda, ?inka en one. Ongeveer %00 ra. ~chtcr ons rcnec Lolkc filet 
de groep. 3ij 2ankoi:1r;t hebben :r2 ~1ee~- l.'.m_g o~ Lolkc zitten wél.chtcn. 
Toe:::. I-1ij e: ~c ci11dclijl-: v1q.s, ::ioc11t . .:;:î :1c c211 glaasje èrink~c!."1 Gn een 
Pann'Jlc:oelc r:'lct s·troor~ bcst.'.)llen. Lo~-l~::2 vJilrle Ons de 1":~_ 10lc tijd met 
zij:;:_ clleboger: z.:.t te êm1cn. Toen Loll~e zijn pannckock op hv.~:, 

konden ttij eindelijk beginnen. 
Eet sr.laaktc best. Al r:1ct dl :.Jas I:ct een l~~ul::8 ochtend. 

SILVIA 

AmTSLI2S 

LAATSTE lJIEU~n~s : 

Stand C/D coc~etitie : 

op de 6,~ plaat:::; '!an clc 34 verenigingen!!!!! 

13c plaats van de '3! 7ercnigingen ! ! ! 

COMP~TITI3 C-~ 2 ! Mei 

Je r0:i2 ;<!éJ.S erg leul: er •:1as een goede stei:1-

rair1g, Pi ~: cr1 i\.11c·t/cc..:; gingc11 r ;ct cle }.cinc~·8ren 

per trGin naar Beverwijk Mc~cer van 3kcris 
r1 aE1 (. r;;.eis jes 1uc·2 2 n .\1i.j al2. ~::; ta.ss(;:.1. 
Toc;:1 ·:<10 aan i<1'J3!~1C~i! r1c~cd de: ~~;\tJ.to ~1~.~1.r l1et. 
station om de anderen op te halen, het was 
erg l:ouü. Pi2 en 1mett:::: hebben on.'.J goed c;e
holp0n, ze hebben ~et erg raocilij~ gehad not 
al· G.:L2 !.zini"l c1,..cn. ~12·t oolc zo lcui<: ~·ras io dat 
f\11r1crj1ariçl:c~ 01J c].::.; f iet::: 'vas l co::1cr1 l.:_ijl{.er1 . 
1 !: ~1[.tr ~·12t !1.ict zo·· lcul{ \1:_~s , '.13.C d::.1t, cle c,;."1-
ga11i .. satic c~r'-§-: c1ccI1t 1-,~aE3: 

A- J:Ticts o~) tijd 
B- Stokjes van cst&fcttc zoek 
C- DEM ~erd erg voor cctrokk8n, b.v. het i3 

norc~al dat Llct de kogel drie stoten g3-
mnakt aogcn worden raaar DSM moe~~ er somG 

/: .• i\2et vcrsprinccn ï·1err1.cn de meisjes van :;)EI·.: weer voorgcstrok~;:,-;n. 
Ook op de 60 ::1. ging het niet go8d, Hémt c~c 1:1cisjc.'.:; van D3J.~ :;~od:.t<m 
het over •lo:::::n. De tijden v.o.n de 6J r.i. i:rerden oo!.c niet cocc'~ opgcnoL!en . 
I':eneer van m~cric ( erk8:i::: jurilid ree:.) h.'2d het cckontro!.eerc'. 
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liet beste voorbeeld io dat Nicoli~c die 2lc eerste binnenkwaG 
als -.ricrdc ·::1erC:. gerekend, Hou 'die c'_o.g w.c:r.; :-i:i_ct zo .. lcu.k, .ze hadden 

. . . . 1 , 
ook te weinig JUry_eaen. 
1Jou. L:o;--to.r:1 allc~.s ~~~.r2t. r.1is l~:<Y!.î lopcr1 l .icp :~l.J_ s, i1.et 1:1.2s eert ~.OTDAG. 

:Ja. t . ...... o cle ·:.=, 81'"} r c~i n::1c~:; s t,-:) r '.:; c c:·_:s l:l E.G:;,::11 cl~:;.t, c~ r 11c l c·8r1 c 

ra~tc~iaal op het t~ rr~in hlijft ]igeen. 

Dat .••..••• Men het na ccbruik weer op noct ruioen i~ het 2utcri23l
hok, 

D.it •••••• ~. Mi·2kc van ~fissen op 31 Tici en 1 Juni is ui tgcko1~: ·::!:1 in 
Sofia op de 100 otr. H , ho.ar tijd wns 1~.9 ~cc. 

~)a.-t: •.•.•.. i\nncr.1icl(c ~s ui -'c e;cl<:oc1cr1 01J 5 2n ï j:ini 01:; l1et hoogsprinE,c.:r: 
in Oc~rava en Bratislav3 2 ~ 1.75 ~ . 

Dat .••.•... M3riettc 5 q l) 3 1:1. gcs~ro~gcn heeft . 

D2t ...•.••. Annemiekc en Mieke op 11 juni j_n O~c·+ \,._}1-.J ..._,-

Berlijn tijdcno de OlyD9i~che dag. 

Dat . ••••••• i\J11c1:1i ·~-~~:c~ ·~n ·x~ro11T1c ~1eb1)Ciî dccJ_gcnon(:.:!n .a ~:.:!-. ·:.i:~ opc~r1ir1g 
-:-; a:n d.c :2~:1anci:}ç.clc t:: Ut~r· c,c:~1t, , .~:=Ls C)rldc~rdc;cl va11 de 1Toorcl
llo1~Lac.d.se ploc:;G " 

Dat .•.•••.. Dit fluisterpluizen ZlJn. 

Dat .•••.•.• :lo~J..t J~r~"el-e2 d_ ~_; cc;cst:,clijlcc vader is -:rarl (~(; 11.~1&;:1 \'D.!1 Ol~ZC 

vercniginc, de ycl, 't Glublicd, het ontwerp v an de 

~2t .•.••••• Er nog leden zijn die 8atcriaal o.a. aetlicincbnllan, zand
zakjcs, haltertjes en een blauwe tas oet ~ogels van de 
vereniging hebben. 
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Met een groot pak in haar handen kwao Ria Ineke tijdcnc een van 
de trainingen op c:e 'l'!cdst:~ijdplocg ;::S. IIct p<1.k was een c;c1:-;chcnk, 
aangeboden door de fan . v. Skcric wcccns het 20-jarig best~an 
van Atrnoecs. Een praktiGch cadeau, naoclijk een grote verbanddoos. 
En omdat Joan en Pi~ altijd op de tr2ininc ko~cn , hebben zij de. 
eer on . cllc~ tr .~ining è_i .'.) [':Cl·Jcldige vcrbar}t ror:imcl nee te uoc/.:m Z')Ul<::n. 
BOFFER.$ ! ! ! ! ! ! ! 
Du.t het een praktisch cadc'.1'J. •·Ia::> l12bbcn : ;c nog dc::-~clfdc avond ont
dekt . ~·!as het een crnctic onc;,::;vo.l ??? :Ii.c '.ras het slachtoffer, 
~Jaar geschiedde het ? ? Ilo c i;cuclli ccld.c het ? ? ? • 
Voor de licflècbbcrE:: zal i:.c t1~:1c :J.tcn het voorval onder \JOorclcn te 
brengen. OoggatuiGcn , incl. de 7cchvocc~ hoeven <l~s niet verder 
te lezen. 
~·Te "';:1élrer1 i:1 rl3 lr.lecc.~l·:. é.1r;icr t.-:·1cc en o ndc1,gc;i-:,::3l-:.cn.dc l.c\·1ancI1 .:il o:.î(ler 
de douche v~ndaan ik schudde nog even mijn rose rlouchcoutsje ait 
en toen gebeurde het. 
Het 8cisjc ( van dat ~lcuricc zo~crjacjc) b~ng voor ~en p~ar drup
p;~ltj es ~'la.tc:o, Hij~c:t '...lit naD.r ~1cbt.crcn_, een gil ! ! ! BLOED!!! PANIEIC ! ! 
gelukkig, voor de onc;ólukkie;c H:1ron de e;eluksvogels van :.:.c vcrhand
tr01:u:1cl noc; r:,rccc;,1.t, :i_n een ;·1i p ":!!::<:3 de JEBO-doos Oi~C:':l. 

A:cda en P in ·distcn ~"v~l raad ;1.c't de vo;..;t van de geb]_"_·;:::;::.crde At::10din. 
:?link ~rnt jodiun erop . ::Jat ~)rikte; \'fc 1 even, ·..re !cc::::g'.:!n c'..ä.n ook een 
paar gezonde AU-AU-AU-AU ~c:·cetjc:::: te horen, een f:~inke pleister 
over (lc ~·1onQ, l,.:ist i1c>J:1 c~ici1t cr1 ;.:llc~s ;:1at:. ~·rccr \roo:t1 bij. 
Ovcrc0i1~.;~ 0::1st-ie; de~ ~-1~nc "':f2.l.1. l!0t clacl1-t.o ·~~:[c~~I~ 11~1) ilc f·1L--::o..r n .::\ar.1 niet .,.Jcr
neld. Zi;i ic na1:1clijk noc;z~ pienter en jullie weter nog niet ' . .r;:it 
er i)rCcicS C·~·b(~art~ i_s, r:1.aa;_1 ~J~ls ju::;._ }_j__8 VCrclc~r lezen \·JC;tcn jullie C~.J.t 

:rel en clan zullen jullie hc~ 1.:; î)i8ntc 1~c '.:!ci:::::j c ui tual:cn voor zuffe:'è., 
uilskuiken, domoo r , storu~crik, oen en ~eer van dat soort kreten en 
dat is natuurlijk niet ~- 2u!c: aJc; je ::;j_3c:1lij~: niet zo stor:1 b :;nt. 
'dat geschiedde er dan ;,)rccics ? ? ? luistc1~ r:KJ.a"', b"-"t r:1c icj c ctaptc 
achteruit op baar eigen s:.-~d_lccs. Ze hDd ha<:lr Spikes uct ~-e ::ool naar 
boven ackccrt liggen. 
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Ja en nu ra.clcn ju11ic >.et al, ze 
ijzeren ~;untcn, dan voel je >"lel, 
i1as d_us gc~·:)11 ~.{0 1:1cc1ic. 

tra~tc oct haar voet in de 
c..")r1 d_c c;iJ_ d_i·.) ~-re toen l101..J1....,c~c;1'1 

Ze 1-::on k:nict cc;n "".ran or1s b 1..;c_cht1ld_igcn. 1:1.an.t I-lc...:-t 
STOM HOOR 01:1 je Spike':; onclcr:::;-i.~cbovcn te leggen 
St·~~l d_t3t ~ 1!C die V8r1 b.:1I1(itroi~1I:ic~l noc niet l1ac~·::,,~c~.1..9 J.21r.1 t.~_1tl Z() -~vel 
bloccl ... vc~giftiging lct.t:l.!1cn ~cr-iijf~c1i. ,_ c~i·~ ~L: ~ ,_::r~(,)11. 1Jun.t,c~:r1 t'/&r,~::r1 ir:.1r1crf.:; 

niet schoon en ze ha2 een flinke snee in h~ar voet. 
~/laar (lan!-czij clc j oclilli~l. ()!1 clc_; r)J_~:;_i_Stc1_, ·· er;. è.1is uit~cir1clc:Iijl{ r~l-~.lnk:z ij d .. -.=: 

fam. 2keris is ~c 

d . ~ l l no igc onec~uccen 

voet ~eer gcnczch. 
het ik. opgcscl1rcvcm 
te voorko:::.cël. 

~eer van dit soort on-

Jen c·2~·.ra2rsclïu~·1dc vr.ot:t\·.r telt .,.voor· t'·r:;c; .o 
Ik bcch.::.it net: ATMODimrmr L!u\T JULLI SPIKSS NI3T SLLTG::;:::-:.=:H IN :Yt: 
I-=LEEDKJ\l-lS~. 

i\/-::> Ju"'.; orn•-i '1 "l. i...) .1.l-t... .............. '·~ 171Cl 

================--~======= 

Einduitslag: 

1c kl.:iscc 

~ A:)A 
2 Sagita 
3 l'>:tuoè.c.s 
.!~ DEI: 
5 Nca Vol!-1. 
6 BL:rn_;1- ·:ri t 

---~-.. ," - -;.:o··-:,,,,, ... '"'"-~ ...... ; 

7'. ' [ 
=~::cc; 
\ 1-:-:-- 1 i 

1 \ /:;;1~: : --~~f-L 
;';/;c--·:/\ ; 

_/''I 1~ ":. ' / •'> / 1·-~~-1r 
... ~; 

~~:- 0 9 7 7 
]_l .J 2(_) 

10.95:J 
9. :)31:. 
8.696 

J s~o;:Ü 

," Xt:::ioc1 : · ~-=- II 
s f\Jl\ r=~ 
6 Eoll3n:l 
7 Nc.:l Volh. III 

Truus Ca:cllsn kwao al fietsende 
" 

5. 1.i91 
5 ~ i:.22' 
5 0 l<~-7 
<-. 8 67 
~ .. 7 i 9 . 
'~. 537 
3.1355 

ic~ aanr.:1~·::.i?.1.[~ ~:1:2 ·t t 11 rij Clr_;Tidc a1J.t.o" l'.I·3t een c;c-
lcr1":;-usclz:~ }":ni.c; cri ~·1~:t~ ""J"~:_r:;(;;:;.:,lo1îrlc:L1. iis z~:: er nog 
z.ccr f;OCcJ. 3.f [S'8.~~0I~lc:Il ' Cl"[_)-::~r is dat· Z~ 11::;t lt::L:rt:=.: tc~ 
cl(:;~J- \ra::-1 l-10..'.:.4r G1t,::::~.i.cuc1 c;:ca.!-:-1c1i. .r1ic)t l~,:.on tloc;11 .• Jt~cl-:c~i
~-: 1i1J_dc;, 8c1ul{~:ic;· ::12[~ z ~::.~ .. ~:1 L1 ir1 )~_t.tcu.stus 1:·1,"~:t~ c!.8 ~-:..:.:::r

c~--~:,.::1<~n;:; ::Jcc._;cl.oc11 . :'3UCCI? S T:llJUS • 
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0NDSRLHJGE WEDSTRIJDEN 

27 April 

Op een enkele uitschieter na waren de prestaties over het aleemeen niet om over 
naar huis t e schr'.i. jven. Maar g,18 •2xcuus geldt -èl-at het weer d.e eerste confrontàtie 
met de baan was e:h dat de thermometer zeer laag stond. Men kon ä.at 'Nel zion aan de 
bibberende blauwe snuit jes van de,~lneemsters en jury. 
Maar het :wàs en bleef droog en daar waren wè de vveergoden toch we'3r dankbaar voor. 
Vanaf deze· plaats dank aan de juryleden die VvGlff acte de p:resonse gaven· en 
met hun hulp werd het een geslai::i,gde 
onderlinge wedstrijd. 
Men kan de puntenáantall8n van de 
diverse ploegen niet vergelijken. 
De dames/A/B meisjes hebben een 
aparte telling9 terwijl àok voor de 
C/D en pupillen afzonderli jkc tellinger1 
gebruikt worden. 

Ria Ineke . 

Hier volgen de volledige uitslagem 

Dames wedstrijdploeg 

Jifr • Naam __._ Punten 1,00/800 
1 • A.Bouma 4069 U,6 
2. J.Keyser 3298 1299 
3. M.v.d.Linden 3068 1.49 8 
4. C.Metten 2706 14s8 
5. J.GortemakGr 2537 1398 
6. A.v.d.Steen 2229 13,6 

Meisjes A. Wodst:r.ploe~ 
1 • Y.v"d.I,inden 3229 13s9 
2. D.Ansems 2836 15,-
3. .A.Hulsman 2473 2.33.8 
4. R.Ferment 2411 ·15.1 
5. P...-IC9yoor 2Hi8 13.2 
6. A.Ottolini 2082 13.S 
7. M.Kastc;lein 2043 14.1 
8. l'vl.Cat3 2022 14. 2 
9. c.v.J3akel 1472 17. î 

M.v.Bakel 

Meisjes B.Wedstr . ploeg 
1 • I.Kruyver 2920 1,:1..1 
2. M.Bolwijn 2805 .2.34.4 
3. E.Handgraaf 2596 15. 2 
4. L.de Jonge 2503 2 . JA. 9 
i:· 
)o P.Breuer 2276 15. 2 
6. E. Nir.rnwkerk 2127 14. 2 
7. M.de Wit 1879 r4.7 
8. J'.v .Giozen 1841 1 • 38. 1 
9 Th.v.Giozen 1698 2.J7 .4 

J.van Capellen 2.34.6 

Hoog 4 kg. 
1. 70 
1. 55 
1 • 35 

.1. 20 
19 40 
ld5 

1 945. 4297 2191.).2 25296. 8,4l 
1.35 4916 282 38 22~ 12 8270 
Î. 25 4.14 17 .14 17 .25 7 .14 
1.35 4 .36 ·1 4. }3 19. 68 8 .16 
1 • 1 5 4 .71 13.76 12 . 42 6.04 
1. 25 3.74 11 . 7 4 20.20 6013 
1.35 4.82 9 . 46 9 .17 5.55 
10 20 4,36 ·11 • 60 14. 20 6 0 46 

3.32 21 .1 8 16.75 . 8. 11 
1.15 1C..88 6.94 . 

1.45 4.85 15 .7 4 20.38 8 .75 
1. 40 4.44 18 . 88 21. 48 6 .55 
Î. 50 4.42 14. 9? 19.86 7.67 
L35 4.29 15~12 1 6. 4g) . 6 . 53 
1.20 3.91 26.22 15.50 7.76 
1.30 4.30 12. 28 16.33 5,53 
l''.15 4.10 16. 28 11006 6 .79 
1.30 4 .03 12 0 1 2 8.66 5.52 
1.20 3 .82 13.30 5.55 
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KLASSE INDELING. 

Dames B-A C-B D-C 

100 meter 12.3 12 .8 13 .tl 
200 Il 25.4 26.6 28.0 
400 il 59.0 62.0 65.0 
800 11 2.15.0 2.22. 0 2.30.0 
1500 " ~.45.0 
3000 " 10.10.0 
100 " horden 15. 2 16.0 17 .o 
200 il " 
400 " iî 

verspringen 
hoogspringen 
sp8erwerpen 
discuswerpen 
kogelstoten 
vi jfk.arnp 

15 juni 
15 " 
18 rl 

21 " 
22 " 
25 " 
25 " 
27 n 

28 Il 

. 29 11 

5 Juli 
6 " 
6 " 
6 11 

12 " 
13 " 

3 Augustus 
10 ll 

13 " 
1 6 " 
16 11 

16 il 

29.0 
67.0 
5.50 5.30 5.00 
1. 70 1 • 61 1 • 51 

37.00 33.00 _3') .oo 
38 .oo 34.00 30.00 
12.00 11. 00 10.00 
3.400 (nieuwe telling) 

\'JEDSTRIJDAGENDA 

Plaats 

Krommenie 
Amsterdam 
Heiloo 
Haarlem 
Amsterdam 

n 

Beverwijk 
Heiloo 
Amsterdam) 

" ) 
Papendal) 

" ) 
Amsterdam 
Krommenie 
Beverwijk 
Haarlem 
Beverwijk 
Amst,:;rdam 
Haarlem 
Zaandam 
Amsterdam) 
Amsterdam) 

Terrein Soort wedstrijden 

Provily SportparL Distr.West I Jun.Kamp. 
Olympiaplein Distr.Kamp.Senioren 
a/h Maalwater Instuifwedstrijden 
Pi m :Mulier Sportp. Pupillemvedstri jden 
Chril> Berger Sportp. Sprint Werp Driekamp 
Olympiaplein C/D Jeugd Avond 1Nedstrijd 
Sportp. Adrichem Instuifwedstrijden 
a/h Maalwater Ins t uifwed_strijden 

NEDEHLANDSE J~UGDKAMPIOENSCEAPPEN 

N'3;DEHLANDSl4] KATu'IPI O~~Nf:l CHAPP'SN SENI ORSN 

Ookmeor 
Provily Sportp. 
SpIDrtp.Adrichem 

· Pim Hiulier Sportp. 
SportpcAdrichem 
SpQJ.'tp.Elzenhagen 
Pim Mulier Sport11. 
Vincent v.Goe;hueg 

Ookme~r 

-B- o- o- 0-0-0- o- o-o--

Senioren B/C/D kl.wedstrijd. 
Scn./Jun. A/B driskampen 
C/D Jeugdwedstrijden 
A/B Jeugdwedstrijden 
Mec.::rkaDpen Son. en A/B Jun. 
Instuifwedstrijden 
Avondvvedstri jcien Sanioren 
A/B/C/D Jcrngdw·adst:ri jden 

Distr. West I meerkamp Kampioe:-·.,,. 
schappen 

Nïeuwé donatours van Kirsten en Vinkaz 

Mevr. Bolmans in Haarlem 
Mevr. Knoop in Leiderdorp. 

Toe meisjes 9 we vragen het nog één maal 9 wie brengen er nog oen paar aan. 
Donate.ars ondersteunen onze vereniging. En jullie weten toch ook wel dat 
we ze best kunnen gebruiken. 
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VAN DE. VOORZITS~R 

Is atletiek nog wel een zomersport? 
Als je op de opkömst van de trainingen afgaat 
zeg je nee 9 want vanaf eind Juni tot half 
augustus is het malaise in onzG sport. En vocr
al nu lonkt het prachtige weer naar zee on 
strand om te zonnobaden en te zwemmen. Ook de 
inschrijvingen voor de wedwtrijden zijn nihil. 
Daarvoor heb je nu sen keiharde 9 aktieve 
wintertraining •net allerlei faciliteiten achter 
de rug, om als de ',\'Odstri jden beginnen in een 
zo goed mogelijke conditie te zijn, om optemale 
prestaties te kunnen leveren . Na 6 w-eken vakantie 
is er niet vo ,31 rn0er over van een optimale 
c ,~mdi tiG. lJatuurli jk gunnen wo i.edereen z 1 n 
vakantiG 7 een hele fijne zelfs 9 ma,ar het is toch 
jamrne.r dat je niet komt trainen al ben je weer 
thuis, omdat het nog vakantietijd i~. 
De trainingGn gaan NORMAAL door 9 want de goedwil
lende willen wij de begel0iding niet onthouden. 
De 24ste moeten onze damea./meisjes ·weer strijd 
leveren om de finale plaats in do dames-competitie 
veilig te stellen, een finale die 7 september in 
Amsterdam zal plaatsvinden. Onze meisjes verschij
nen 14 september weor in do piste oïn hoge ogen 
te gooien in tle final e om do Nodorl~ndse club
kampioenschap A/B jeugd4 
Onze C/D jeugd zal op 6 september in aktie 
komen om tot een zo hoog mogelijke klassering 
te komen in Distrikt West I. 
Mieke Sterk verrast steeds weer vriend en vijand 
door prachtige prestaties to lc3v..; reno 
Reeds verscheidene malen heeft zo de limiet 
op cle 100 m. horden voor do Olympische Spelen 
te Iilontraal gehaald. 





7 Augus -Cus g 

8 
11 
13 
21 
29 

8 Septembor 

19 
22 
24 
28 
29 

3 Oktober 
8 
11 
17 
20 
26 
29 
31 
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Onzo jarigen zijn: 

Silvia v.Duivonvoorclon 
Chi~istol Huyboorn 
Bianca Nove 
Moà de Graaf 
Elzo van Nicuwb;rk 
Geesjo Hartman 
Mia Cats 

Yvonne van Bergen 
Martina van Zijtvold 
Ellen Handgraaf 
Truus v.Voorst 
Ella van Dansik 
Yvonne Brabander 
Jolanda van Ekeris 

Mieke Schaapljlan _ 
Arda van der Stecin 
Marlies Kastcloin 
Iot je Willei;i.so 
Anneke Pauel 
Hans Vlottes 
Dina Schellingerhout 
Vinka Ge cks. 

Allen van harta gcfoliciteordll~!! ! i 

Pupillen 

Junioren 

Senioren 

:x:xxx:x:c..x..xx:;;:x.'L'GCXX 

V1rn DE PENNINGME:ES'E~RBSSE 

geboren na 1-1 1965 
inschrijfgeldg 
I>-C-B-A t/m 17 ju,ar 
inséhrijfgcld 
vanaf 18 jaar 
ins chrij f g8ld 

f. 15,- por kwartaal 
7950 

22950 pe r k:i::artaal 
12950 
309- per kvmrtr:rnl 
17 9 50 

Gironummorg 207689 t.n.v. Ponn.Atmodes 9 Bure;wal 66, Haarlem. 

TE KOOP: 

x:;ocxx:x:xxxz:t.:x:x:xx:x: 

Shirt maat Q/1. 
~énrnaal gedragen 9 cius zo goed als nieuw! ! f ! ! ! 

Prijsg 

Afhaleng 

f. 89-• 

Karin Bulthuis , 
Ramplaan 80 9 Hc:.cr l em. 
Tel. 242144. 



Clubkledingg 

AtmodoG Wodstrijdshirt: maat 

Atmodes wodstrijdbrookje alle 
Atmodes showshirt S/M/L 

10/12 
0/1 
2/3 
4/5 

ma tong 

f. 10950 
î 1 9 50 
11y50 
1î950 
11 9-

·1 t+ , 9 5 

Shirts en broekjes bestBllcn bij Lns up maandagavc•ncl. 

-x-x-x-x-x-x·-x-x-

Vl'JT DE IfüDAK'I'IE 

JJ1oi; de bedoeling ons jubileumnurmner OEm speciaal tintje tG goven9 hadden wij 
de opr:iaak daarvan uit handen gegovon. 
Dit is helaas volledig dr3 mist in eogaan. Vele fouten op allerlei go bied 
hadden tot g'OVc)lg dat er een Ûi tgave Uit dG bus . kwam 9 diG do toets dGr 
kritiek niet kon doorstaan. 

Onze o.xcuses aan alle lezers o.ri lezorGsson. 

-x-x-x-z--x-x-x-x-

BIJ IG:JN 20JJ:..IlIG VOOilZITS'l1:~E~::[)CH..:'\.P 

Langs deze weg wil ik ieder(:; en Ï)edankon voor de vorrassing· die mij bercüd is 
voor mijn jubiloum als voorzitster. Die fijne tennüi tas komt l-ii j zonder g·occJ. 
van pas. Het fotoal burn waaraan vooral Iifarlies con sroct aandeel in hooft g0had 
is fantastisch en oen leuke horinnGrinc. 
Do bloGmenhuldG van hot Bestuur gn,f hi::~1'aan ee:--1 extra fo:cstclijk tintjo. 
De attentL; van de Ji.. V.Haarlem -· 20 prachtige :rode rozon - die ·10rdcn thuis 
bezorgd hobbon mij cok 'olij verrast. IJogrüaals allenaal hartolijL: dank. 

Ria Il1èk3 Vos. 

Op 23 juni j.l. ontvingen wij oen bricd van l"Ievr.J.l1:I.Bleoker van DaE. M. 
mot clo volgende inhoudi 

Evon oen antwoord. op hot ve;~;:ila.g van Viril:a. 
A. II2t vras waary do vvodstrija 1xlgond te _laat. 

Dat gebeurt bijna bij alle vc:cenif).ngon. 

B. Estafettestokjes waren zoek; dit VVCi.S niet zo 9 zo waren 
a1loen niet bij do start nGorgc:logd. 
gebeurde in Heiloo ook 9 ik da~ht dat het niet zo orG 
was. Wel lio1; do estafette door cllG:.ar 9 hotg,3cn 
jarm;1er was. Daarom liop het oven ui t de hand. 
Sorry hoor mag ik even zoggon9 ons woclstrijdsecretari
aat bestaat uit mcnscm die voor hc"t ecr>:; t de wodstrijden 
verzorgen. Ook die r,1octon het, loron_. 

C. D.EoM. word voorc;utrok"l<:en. Dat spreek ik beslist tegon 9 

dat gebeurt nooit bij ons;~ do moisjes hebben beslist 
gei-;; n vier stoten gemaakt~ 
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DG mGisjes op d0 60 m. hGbben niot overg,3 lopen 9 maar 
moesten ncig lopen. 
Da?l was afgGsprokGn dctt na he t verspringen :111'.J ry;is jes 
nog meesten lopen; toen hat Z i. vc;r was 9 bleven a~l 2en de 
2 meisjes van D.E.M. over, de ovorige hadden al gel c~on. 
Do tijden ·waren niet goed. opgenc rnen' kan wezon . 
Gebeurt op elke wedstrijd. 

lVIovr. J. M. Bleek er. 

Noot van de redaktieg 

Gaarne heb bon vvi j voor het commentaar van Mevr. Bleekcr qi het verslag van 
Vinka plaats ingeruimd. o Wij menen echter wel hierbij een paar aantekoningc>:n 
te moeten mak.eng 

1. Het is bGslist niet de ervaring van Atmodes, dat bij ~ijna alle verenigingen 
de wedstrijden te laat boginnen. 

2. Dat de estafette-stokjes niet bij de start worden neergelegd., is een 
bGgri jpeli jke v,:;rgissingo Van de atleten, dio door het hiordoor ontstane 
oponthoud toch enigzins uit hun concentratie worden gehaald, mogen de 
organisatoren voor deze vergissing echter gpon b ::,grip vr0r1uachten. 

3. Overigens ne1nen wij zonder meer aan? dE- t elk jury-lid zj_ ,;n taak naar EH3ll 

en geweten v8rricht. 
-x-x-x-x-x-'-x-x-x-x-

IFSrPUIFW.8DS 1l1HIJDEN 16-ó- 75 

OokmeDr - Amst0rdam. 

Met een volle bélk, te weten 3 Ltmouos-vrouwen en een Holland-man ging hot 
richting Amsterdam. Het was goed atletiek weer (met iets to veel wind) en de 
prestaties waren er naar. Baltian won van meet af aan de 800 mo mot een 
N.P.11. van 2.24.8 min. Arda werd 2e op cle 200 m. met 27.6 sec. 
Het kogels toten werd een. "At:modes ;' geve\.;ht tusGen Marianne en 3 ;-;,J.ti cn , die 
elkaar geen duimbreed toegaveno füü tien werd ui te_indeli jk oerstu mu-t 
10.11 m. (lJ.P.R.) voor "zilvoren 11 J!Larianne met ·1 0.06 m. 

-x-x-x--x--x-x--x-x-

Onze trainer, Nico, is Nederlands Kampioen 0ewc:rclen op het s:poerwer1,en 
met een worp van 68.16 m. 

-x-x-x-x---x-x--x · ,x-

.". 
•'', 

(/ 

: . ---· ~ 
. ·- ' ""-·~~ ·.;.,"7'"'! 
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CON!PS'I'ITIESTA.ND DLlJlES HOOl<'DKLASSE. 

1 • ADA I 32 .17 fi 4e klasE'G Dames 
2. Sagitta 30.645 
3. Sparta 30.592 
4. AVR 29.777 
5. Atmodes 29.382 --6-.-·s:Print--·--·---------·2s-:6TT 
7. Spartaan 28.023 
8. DEM 27.062 

1 • PEC I 1 2. 509 
2. Horror I 11.399 
3. N0a Vclharding 11.322 
4. Lclta Sport 11.236 
5. l\..i'i.C 1 61 10.849 
6. Reeuvvi jk 10. 443 

9, ADA II 26.586 
1 0. PAC 26. 1 06 

?_? ~-J'i. tm_~~~~-l~----·----~-~_§_?7._ __ 

11. PSV 25.612 
12. TRIAS 24.534 

A/B JBUGD 

Doordat de twoode wedstrijd in ii.mstordarn wegerl.3 slechte weersomstandigheden 
geen doorgang kon vinden ( wij startton in Amsterdam) is ::;r geen reoele 
stand bekend. 
In ieder geval staan we safe met betrekking tot de finale. 

C/D J :EUGD. 

Meisjes C. Meisjes D. 

1 • 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

AD:A 19.948 1 • DElVi I 17 .170 
Sagitta 19.536 2. l i.IJll. I 17 .ooo 
GAC T _.. 17 '9 56 3. Sagitta I 16.114 
DEM I 17 .658 4. Waterland I 15 .085 
ATOS I 17. 254 5. Trias I 15.052 
Trias I 17. 052 6. Atmodes ·14.862 
Ifallas 16.946 7. Lycurgus 14. 468--
Watorland 16. 499 8, NFC 14a329 
.A.t1nodes 16.145 9. DTJLI II 14. 226 
TV.Aalsmeer ---- · --------T5-;s1s-·- 10.Hcllas 14.1 52 

-x-x-x-x-x-·x-x-x-x-x-

6 September 1975 

7 September 1975 

14 Septembor 1975 

4e en laatsto C/D competitie te Beverwijk. 

finale dames competitie in Lmsterdam. 

finale ~/B competitie t0 ., ••• , •• 

Truus. 

IIJTERNA'rIONLLE WBDSTRIJDE:N KGPJNHAGEl·i 1 3 -- 1 4 l~ugus tus. 

Mieke Sterk heoft met goed r e sul taa.t aan eon internationale vi jfkarq-' deGl
genomen. :Met 4.138 punten vverd zij eerst,; . 
Jammer was het dat de 
derde (laatste ) moest 
beinvloedda. 

100 m.horden 13.9 
200 m. 

:rnr:::; te tV'l'J8 V<Jrte ;sprong<"n ongeldig v.raren . l!let de 
zij "op safe u springen he"cgeen natuurlijk de prestatie 

sec. ve-r 5. 46 o . 
kogel ; 1 .05 m, 

Hoog 1.68 m. 
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PUPILLIDNVvEDS'rRIJD 2·1 Juni 1975 

Op Zaterdag 21-6 1 75 was er crnn pupillenwe:cüitrijd. Dio vmrd gehciuclon op 
Pim Niulier Sportpark. Het was m<•oi vmer. 
Van onzo JÜDog vraron er 4 L1cis jos. 

Iet je 
Annemarie 
Gonnie;; en 
Gcnrio 

I •.:;tje en Annemarie moesten~ ver 9 balvrcrpen en 40 m. 
Gonnie on Ge r rie moest::::m hoog 9 kogel 9 en .~.O rn. 

Do pr;:~staties die ik gemaakt lrnb zijm 

hoog 
kog·:ü 
40 m. 

95 CD. 
3.61 m. 
7 .8 soc. 

De 1000 m. duurdo erg lang . rroen do 1. 000 r;,. p a s was pegonnen bü(j'On h0t to 
regenen maar na eon tijdje was d~t ~fgolopen. 
De uitslag vrerd niet ui tgerokond ma ".r dio kragon we du vcli:;cmde wede op 
de training. 

Gerry van T3ako1. 

-x ...... :x_--x-x-x-x-x-x-x-Y~-

Kogelstoten pupillen B. 
GGrry van Bakel 3.61 
Gonny Straver 3.05 

A.Brouwor 
I.Willemsc 

balvrerpon 
20 L1. 

8 m. 

~.O rr10 
· ~---·~--{ o ~3 S8Co 

60 m. 
11 • 2 so c 0 

Hoog 
0 5 95 m. 
0975 m. 

V0 r 
3-:-CSS-m. 
3.30 m. 

-x-x-x-x.-x-:x-x-x~x-

.ATMODil~lCN OP n::; I:r:;m:;RLLHJJ::; :~ Hil.FGLIJST-::;N 19 7 5 

Dames ~'lois jes 

1 00 m. ( 11 • 6) 
3. ]J!i2ke 8tork 11 • 99 oloctr . meting 

îOO m. (12.-) 
3.Pia Keyse:r 

9" Pia Keyser (A)12.1 

200 m. ( 23. 3) 
2. JJ!ieke Sterk 24.1 

100 m.horclen 
1. Mieke Sterk 

Hoogs1;ringen 
3. A.Bouma 

( 1.85) 
1 .81 rn. 

200 rn . ( 24.3) 
7. Pia Keyser 

100 m.horden (14.8j 
6. Arinet Otto1ini -

,.-x-x-x.=.x=-K--~=-~-x-
1 --r 1 

\ 1 ! [ _;) --· ~---- 7 __ 
·-· ---·---·-·-, 

totaal 
1.398 pnt. 
1 • 063 

totaal 
1. 317 pnt. 
1. 23 7 " 

1 2. 1 

15. 6 
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ENKELE LOSSE UITSLAGEN 
door truus VQn voorst. 

Dames 
;,i,1sterdé\m7 15 mei Horden-o.vond 
1 OOmJiorc:lcn _f'.!._e_i_~~-s-~-:.,":'1.~
Yvonno v.d.Linden 16.8 sec. 
Annet Ot~olini 17.2 sec. 

Jo a n Koijscr 15.5 sec. 

Haarl_<2._mJ , __ 14 _j_uni_3-e cjp __ j_(3}l..b1'_dc_ompei:i:.t}~. 
r.Iei s_;L e s __ P.• 
4 x 60 m 36.2 sec. 

60 m 
lumolies l(ubbinga 
Vinka Geeks 

600m 

9.6 soc. 
9.8 

Jolanfü> van 1'~keris 1 .59.4 sec. 
Narit Guldornond 2.02.2 sec. 
ï'!lir2.nd2. Brabander 2.07 .3 soc. 

poogs-pE_i_nGcn 
Ilari t Gulde mond 
Pilma Ottolander 

~p_rj_n_i:;.?.E. 
Joland~ van Ekeris 
Annelies Kubbinga 

ko{':;<;l:_[lt e>.t~x~ 

1. 25 m 
1. 20 m 

4.10 m 
3.91 m 

Sylvia v.Duive nvoorden 8.50 rn 
WilmQ Ottol2ndor 8.16 m 

-.-0-0-11-0-0 

Instui f-Bovo:cui jk 8-6-75 
Discuswerpen D<'ElCS D. 
Corrie V.'.'.n B<i1:el 29. 76 m 
idem rneisjo::; B., 
Ellen Ilandgrl:l.n.f 18. 89 m 
Vorspri11~-eî1 D.\mes B. Joan ~~ oijsor 
Ellen H,..,,ndcraaf Hoor;sprinc·on 1.45 
100m Dames A. 
---~--- ... ... ~-- -~ ..-. ..... _. ~-- ~ 
Joé,;,n Keijscr 12.9 soc. 
fü1rlios Kastelein 13.4 

4x 80 m 

80 m 

44.9 sec. 

Marict·to S1')aans 
Cofüüo Handgro.a.f 
Jo anncte v 2n D - m 

600m 
Hellen v. Vught 
S::w' ~ i ri, Schef 2'·; r 
Marianne Schouten 

1:!._o~s_pr i_n,(';.(3:r~ 
Connio H8ndgT2-af 
· el l en van Vught 

V<?E_SJ?!:_ i_~?.O n 
r'lm:·iette Spév.ns 
S;o~ski8. Scheffer 

kog~_l_s_t_o_~_' '-~ 
ICi r stei:1 Gc c~rn 
Yvomrn Bi· c:i.be.nc'.or 

dis'cusuorpen 
ïcr;::-8-t o rÎ. Go c 1 ~ s 

Yvonrn; Br[·tb2.nd2r 

_0_0_0_0_\)_0_0-.... 

10.8 SCCo 

12.0 
13.3 

2.03. 3 sec. 
2.07.9 
2. 17. 1 

1. 35 m 
l. 25 

5.02 m. 

4° 3'1 

8. 58 m 
6. 85 

17.92 rn 
16. 86 

5.49 m ver .s princ;-on M.A. rTarli c o IC:\otelcin 5-06m 
m verspringen 4. 58 m 
kocrolstoton M.A. Gorr ie vn~ B~:ol 8.49 m 
80Jm D··mos C. ;\nnor:mriko IIulsman 2.27.2 soc. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- ,-,-.-.-.-.-.-. 
Instuif- Heiloo- 18-6-75 
1 Oû m d amc s D • 
-~- -~- .... ·--- ~ .... .- . -·--
J anot Gortomci-:or 
H~nnio Nijkhuizon 
Inol::c llé1.l1e}~ers 

v_o n~JE'2:21~3~p.__j_~I0~~....P._. 
Yvonne v.d.Lindon 
J a;rnt Grot c ma}: or 

1 3. 5 sec. 
15. ó) 

150 1 

4.81 m 
4. 74 m 

2Q9_r_'.1. _i1~8 i sj~_s __ A. " 
Yvo :rnc v. cL Linden 
Ibr j on C::1.t s 
~;: a.._ç;_9J s t _o_:.t_o ~--d 2.m~_s_J)_. 
Hannio i i j ~:hni zcn 

-.-C'.._0_0_~.__..,-0 ........ 0 

1 3. 6 SOC• · 

13. 7 

25/6 Inst\~if-~verwij_k. Jor•ï1 Kc"jscr 200m 26.4 en kogelstoten 8.90 
JL u1om2.rilrn Hulsman 8. 72 m l\.nnorn: 1riko deed voor do 

lc koor d e 1500m en }-,c·r.ft er 5.17.3 sec. over gelopen. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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KCHTE 
~EDSTRIJDNLT ITIBS 

-~ d 1 / -.. .t"a1y,;n a / Arnn.em 

Mieke Sterk 
Annemieke Bouma 

lCC' n. 2e ll. 9 SE':C, 

1.75 m. hoogspringen 3/5 

7. ,juni 1975 Coupe der Nationale-Nederlanden 
R.?-pe:i::_1dal/ Arnhem 

Pia Keyser llC m. L 4e 12.1 sec. Nieuw pers . record! 
Marlies Kastelein 
Yvonne y.d. Linden 
Anet_te Ctto1ini 
Irene Kryver 

_ ltL m. 
100 m. 
lOC m. 

A -
l-i -

lOC m. J3 

-, l! ~ 
. l. j • 1 

13.7 
13.3 
13.3 

s ec, 
sec. 
E::ec. 
sec. 

lCO m.H.A-15.7,s cc . 
lOL m.E.h ~e-15.C sec.NPRl 
ver B 4.80 m. 

~C-.~l 4uni 1975 rJatj_onale SDart8 Spelen/Den Haag 

Mieke Sterk 100 m. 2e 
Lnne mieke Bouma hoogspringen 2e 

Mieke Sterk 

Pia Keyser 

20-29 1uni 1975 

100 m. Horden 
Kogelstoten 
hoog2pringen 
verspringen 
200 m. 

28-2j juni 1 975 

Pia Keyser 
Marlies Kastelein 
Irene Kruyver 
Ellen E2ndgra8.f 

100 m. A 
200 Ifl, H 

100 m~ h. 

100 m. B 
Kogel B 

2c 

3e 
4e 

1 2 .1 sec. 
1. 75 rn. 

L:ingby/Kopenhagen int ,~:rland vijfkmnp 
Denemarkcn-En~eland-Nederland 

1: .104 punten 

l t\ . 3 s e c. 
ll. 11 ,-

-rö m. 
1. 63 m. ,-
J. 75 l.Y1" 

Î) "! 7 sec. {__ l.j . 
Nede rlanè se Jeugdkarr'.f'.1of.': ·:12::.:; chsppen 
Amsterdam Cokmeer 

12. 2 sec. 
25.7 sec. 
1 3 .5.sec. 

· 1 3.5sec. 
8.77 m. 

versnrin~en 4.82 m. 
verspringen 5.11 m. 
hoogsprinnen 1.40 m. 



-10-
:.J]:lANCIF;~DE 20 IilG i - 8 Juni 1975 

De omancipade 9 georganiseGrd door hc::t Nationaal Korn.itoo, in Utr'.)cht is alweer 
enige tijd achter de rU{s• Hot sterk bokri tiseorde en ni<:it ze su1:::::crnvul verlopen 
ovcnGment werd goopend èlr>0r dama::i. atleten van verenigingen 7 behor.::;nde tot de 
vc:;rschillc:mde provinci()n van Nederland. VouT Noord-Hollar.d. waren van Atmod.os 
Yvonne van cler Lindon cm ondergetekonde ui tgenod.igét 9 rnet do.éirbi j de aantekenir~ g 
dat ik do niet zo inspirerende en wa-c dcrro sprcuk 9 gegevon door cle Kommissaris 
van de KoninGin 9 mod1t v0orlozen in de Jaar beurshal 9 waar do estafette oindigdo 9 

die als Y'.--;r'.vaardo gold 9 om aan do opening te mogen cleelnemen. 
Hot lopen begon vanaf de grens van Utrecht. }fot godeel te Hae,rlem-Utrecht wercl 
ons bespaard 9 omd~i, t h::t met een vclksv-mgonbus all·::.rnaal iets snollcff ging. 
Met z 1 n tienen liepen we ongeveer tvrintig km. <:'Lus j_eder twe e k0er ~ón kri.lomoter. 
Hot weer was geweldig en aangezien lnt meedoen dus niot al ·:;i j voorbaat alleon 
voor lange afstandloopstors was wcg(;'Glegd 9 vond ik het fijn om op do ze wijze 
mijn konditio op pijl te houden on tevens blijk te geven van mijn instemming 
m?t het doel van de Emancipado. 
Doch niet ioderoen dacht daar zo crver (hoeft oók nie~). Veel heb ik horen 
zeggen~ "Nou ik cloe mee 9 omdat dan do atlotiek WG<J r e.::ms in een positief dag
licht wordt gesteld. en voor de rost intoresseer·t h ·Jt mo niet zo v•20J., 11 • 

Dit is waarschijnlijk ook do recle gewoost 9 waaronder heren van do Kl~LU hun 
fiat hebben gegeven om aan de opening meo te helpen. 
natuurlijk is dit wol Gen b.:.ietje te begrijpen 9 li!0,ar het noemt niet vveg 9 dat 
deze aandacht geen kompensatie is voor de zoveel E0er n:::JgatievGre persberichten 
en dat in h ~ t kader van het jaar 
van d 13 Vrouw men hut doel voorbij 
gaat 9 Tenslotte is zo'n Emancipado 
tóch gborganiseord om gelijkstelling 
van de vrouw in de ma.atscha:ppij to 
bevorderen. En daar ook de spart aen 
dool van clez.o maatschappij vormt 9 is 
de kc2rzijde van de schaarse medaille 
dr:t.t ook vrouwen-atleten (atletos dus) 
gelijk dionon te vvorden behanclold. 9 

waarna de propaganda vanzelf orj gang 
komt. 

__ .--·•· ... --~~·- ---·"""'" 

. ,. __ · · ~-~; 

1 ,./ . / 
·-.· ,,/ 

Al m;;t al vvas het zeker de moei to waard. 9 cli t ge beuren me,3 to m'.lken. 

Annemieke. 

-x-x-x-x-x-x-x-x-

5/6 Juli m3d.Kampioonschappen PaDen<lal/Arnhc:m. 

MiccJke - Joan - Annemieke en Pia wareD onze doelneomst,;rs. I:ib.Gke 11 doed h3t v1oer 
best 11 want m:;t overwinningen op de 100 m. in 12.13 en 14.15 sec. op de 100 m. 
horden 9 alsmsde een 2e plaats op clo 200 m. in 25.08 wocht ze best tevreden zijn. 
Als NTC-S lid d.er IGJAU zal ze het ni,~t zo guwoest zijn 9 want zij denkt rüJt onsg 
"Wlcl'i.R BLIJF'r DE J:;<jUGD"? 
Pia greep mot haar 3e pL:-:ats in haar sr::irie op Je 100 m. in 12.34 na.ast f!.o 
final~ . Jean verging hetzolfde op de 100 m.hord2n in 15.33 (3e), terwijl 
voor haar op h :t · verspringen eon negf.mda pL;.at~; was wee-gelogd, m_,t cJ.e niet 
onverc~iensteli jke sprong van 5. 45 m. 
Annemieke mcost met cle goi::ido sprong van. 1 .81 m." gGnoegcn nomen met r;c 4o plaats. 
De concurrentie wordt steocls zwaar(ler Annemieke, maar mot jouw wedstri jdmonta
lit eit mo~t je er toch wewr bij komen. 

Ria. 
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Papondal 9 5 on 6 juli 1 975 
H odorl;:md:-rn Se ni oro n K 'J,mpi ocmschappen 

IvII ~ ~Ic:G STERK, zoucl op do 100m vL,.k cüs 10.'Jm horden kamriioon van Nodorl;::o,nd. 
p r o f i c i at !! ! 

Onzottend warm was hot dio zondae om te kijke n alleen al 1 dus 1:1rl staan 
als je mee moest doen. Ondanlcs d o hitte zorgden Miot:c en Annemieke voor 
goede ~1restaticrn. 

A;1nomio1:o kwam bij hot b,_oogsprin:_. on tot 1 .81 m wat hanr op een goede 
4e plaats bracht. 

Zoals gezegd Eiokc word lcam1,ioen op de 100m L1 12. 13 sec. 
sorio 12.27 soc. 
200m fin:üo 2o pL::i,ê.ts in 25.08 soc. serie 25.18 sec. 
100m horden le in eon tijd v;:n1 14.15 sec. serie 14.23 soc. 

Ook Pia d tJ Od voor ho-(; eoTst moe a.- n de ried. Senioren kamp. als junior. 
H::i.·-.r tijd op de 100rn 12. 74 sec is zeer redelij~ : te noemen, 

Joan had eon ietsje pcch 9 was zij in de andere serie gqL::tri,tst hQd ze meo 
kunnen lopen in de finale, want do dn,ar als dorde c;o)laatstc hnd 15.88 ·soc. 
torwijl Joan haar tijd 15.33 :c;ou was O) de 100m hordcno 
Het vers'1rin:"on brach!; Joan oo Ql g(; c n geluk met ongeldige sp:ronc;·e n 
bracht zij het niet vorder dan 5.45 m. 

fü j hot kogelstoten ho,d lrnnemioko al bij haar lo pocing hR::ir ve'.rstc stoot 
no 1. 11. 67 m wat h-:o.o.r con 80 pl2'1,ts gaf. 

-o -o .-o -o "" ··· o ~ . ~t. ._...d -!1--o 

Rottorcl<:trn 9 9-7-75 Instui fucdstri jdcn. 
Jonn Kcijscr 100m i11 12.8 sec. en lco t'., clstol;en 9o48 rn. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
Kro1rr,1101üo 9 6-7-75 9 worp-dric~,~~~mp. 
Hcnée Pormcnt 
CorTie vc:,n Dakel 

l:ogcl 
[L52m 
8.42 

discu;:; 
2L) . 32 m 
23.82 

24. 94 m 

Bij hot speerwerpen liep Corrie oen blosauro o~ en moest verder 
verstok lo:con gaan.,Zij ging n.L door h.-:i,.ci,r enkel. Inmiddels is 
zij hcerlij~ mot v2k?ntie geweest on hopen hc2r weer apoodig op 
de baan te zien, 

-" ..-"".0 - · (') o -·c o o 

Bcvcnrij~~ 9 12-7-75 9 C/D junioren wedstrijden, 

I~c;-~_aJe.~. Q.. 
Nicolino do Rooij 60m serie 9.2 soc. ;; finale 9.2 zelfde tijd als 
Joland0, v.c:'.n E::eris 7 ma:~:r Hioolinc word 5e gc r'Jla :c tst Gi'l Jolande 4o 
do.~rdoor kwnm ocrstgonoomdc niet in do fina le. D~: r werd Jolanda 
ook 40 in oen tijd vrn1 9. -1 sec. Bij het vorsprin,-', on kuam lhcolino 
tot 3 . 83 m wat ha·.r co n 9o plé\;·.ts eaf 9 terwijl J ,, l,:::,nd:::i. do 7e pla;;ts 
bozottc met een sprong van 3. 90m • " ~ r deden bij het vc i.-s:Jr inc;un in 
to-Cn,,-1 27 ,,i.,:;i~1 jes mco. 
Bij l1'-~t hc; .. ~c,-s]Jringcn meisjes C. 9 kwu· Connic Hand::s-ro,~1 f tot 1.34 rn kcmric;-! 
tonJijl zij over de 80m 11. 7 soc. hal c'() finale w:1s e011 nok ::•·m na\: race 
jnmmor genocr~ niet inde :Cino,le mai\r 1;01 bcto:çc tijdn~l. -11.6 sec. 
Carolio11 I-Iolt~:::;"rnp 80m 13 .,'J. sec. 1:ocolstotcn 5.62 m 
Liesbeth vnn füc'!:::cl kcigolstot cm 5.83 m. 

-0 -0 - -· o ...__ O~C' -o -0 

truus v::u1 voorst. 
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12 Juli Halve finale ~uropa Cup dames in Sofia 

Nederlandse ploeg nL;t 4e plaats automatische plaatsing 
halve finale volgende suropacup. 

l1liake Sterk schitterdo weer en voldoed vrederom aan de limiet voor Montreal 
op de 100 m. horden. 4e in 13.9 sec. electrische waarneffiing (dit is 13.4 sec. 
handgemeten) en de 100 m. Sa in 11.99 sec. 

16 Jnli Int·3rna tionale wGds tri jclen Papendal/t' ... rnherr; 

I\llieke Sterk 100 m. ho2-'clen 1 e in 13.4 ! ! 1 ) ! ! ! 

lli t keer gi;ng ik als toeschouwster naé\r Papenda,l 5 omd_a t er ceen h :J ogspringen 
dames mp hot programma voorkwam. Aankoncüginge -~ in kranten 9 dat bui -i;enlandse 
prominenten aan de start zouclGn versclüjnen 9 dreef mij n .'<.ar de enige kunst
stofbaan in Nederland. 
Geen haar op m'n hoofd 9 dat ik daar spijt van h·eb c;ehad. Het ·was grandioos 
en dit is l1eslist niot overc:_reven uitgedrukt. Ora e:r.kele atleten naar vorGn 
te schuiven? die mijn bewondering kot:istcrclenJ noem ik~ Irena Szewinska uit 
Polen 9 wim1ares van de 200 m. 9 haar landgenoot pclsstokhoog:Tpringer Buciarski 
( 5. 20 m) eveneens op dit nurrJner maar als tweede sindigànd, de kleine 
Japanner Takanekane 9 die ovGr cl2 5.00 m sprong 9 vc::rClor oen boom van oen cliscus
werpor uit Zuid-Afrika 9 John van 1:?.eenen on ook uit dat land .!if'.t<elfüstig de lang,:, , 
slanko hcogs:pringer Reinhard Schiol ( 2. 1 5 m.). Ei j leek cligcnli jk m•,:>:Jr op eon 
sprintor 9 gGzicm zijn z -,;er snolle c;,anloop. En niet tG verget::m eon "oude 
bekende" uit Belgiö 9 Miel Puttemans, clie evenals op de eerst::; Papendal-wGdstrijd 
grote indruk maak to. Tussen al dit gewelcl kwamen ook li. tmodes-klanton voor. 
Op de eersüJ plaats Mieke Stork 9 die op haar specialit .:; it de 100 m horden -
13.4 sec. liot notoron 9 hetgeen tovons de liciot voor de Olympische Spelen is. 
Maar ook de trainer van do wedstri jdploeg 9 Nic e Hollend':lorn d0ed moe en w,3} c• ]J 

h-2t nummc:r Speerwerpen. Als Neclerlnads Kampioo'.- 1975. Op dit onderdeel 9 wiGrp 
hij een goede 65.06 m. om beslag to loggen op eo0 twoede plaats. 
Gc~zien de ui tstekcndG prostatios ook van anci0re &2:-~L 0ten un h e t :.mthousiasme 
publiok is dit hopelijk 0on rGdon om h :.:: t volgend jaar woer t :~ c.1·ganis2ren. 

-x~z-x···x-x-x-x-:x-x-

Vi jfdistri eten :,ntrno8 +i :: g jougJ 31 /ö 1975 Pa1>ernlal 

Pia en Annette zull·3n deel ui trnakcm van to j ;:me:i -districtsploer: v, or ~Nest. I 
op resp. 100 on 200 m. 3n 100 m. horden. 
Veel succes meisjes!!!!!!!!! 
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Distrikts kampioenschappen 15 juni 1975 

De kampioenschappen voor lwt distrikt West I organisoerdo Sa[;i da uit Amsterda m 
op hot Olympiaplein Sportparko Een prima baantje overig ons 9 maar dan moot hGt 
niot I"3gonon. 
Het word een droevige 'rnrtoni11g o Zoal s gebruik0li ,jk oon hanè. j ::w o l kijkers on 
de hele middr:..g vresel i jke plensbui cr. 9 zod a t j c nauwelijks uit d o vootc:m k wam. 
Wi j§eli jk hadden toppJrs van c:_i t distrikt 9 di,; e :n echt wol zijn ( vnlo uit 
Amsterdam) 9 dan ook voor c on b e ~::: r one .;:.·k omen g ek o z en. 
Dezo minimale; bozetting k e n J '-'an e cht er geen rno d aillos oplov uren. Feilloos 
over de 10 hokken maar snelhe id t ekortkomend 9 k wam z o uit cr i c on matige tijd 
van 16 .1 se co Ze bl:oef bijna twee sckonden achte r op 1\li eke 9 di o •J V ·Jl1 )0ms met 
soppendo spikes een tijd lie t a,fdrukke n 7 di e z e zel :fs in haar jeugd jarcrn 9 maar 
zelden heeft g e lopen (14.4 sec.). 
Maar niet getr(mrd 9 je moet nu eenmaa l ro ,3 i e n Ifüjt de rien1Gn die j 8 hebt. 
Do :pre staties telden ni -s t me8r 9 ma.ar we g ingen door 9 voor onszelf. 
Voor de g i ,jn liepc.rn Jo an en Mieke nog ecrn 100 z,n 200mo HotgG._m v co r laa tstgc;
no,3mde C}..' r}_ .3 100 meter een tvv0edc3 ti tol betekende 9 en verma ak to ik mij m8t 
een kogel 9 discus, speer cm hoogs pringilat. 
Keurige programmati jclen deden mij h o t ::me nummer n a hot a nd.:.:re afv1orken, 
mot zowaar nog oen e erste plaats e n een persoonlijk rekord op ko g alstoteno 
Ach ja 9 je was blij als je een wed.strijd kan doen 9 want de schaarste is weer 
ni u t van d e luchto Praktisch gGen wedstrijden in juli on b e gin augustus 9 

omdat 2en vereniging de organisatie niot op zj_ch wil nemen en ook nog door 
haar juryleden in de steek wordt g t=) latm1.o Het is jammer te mo ot en konsta teren 
dat zo'n zomersport o.a. op deze mani e r vies d e mist ingaat o 
Mensen (ik gelouf dat dit moer e cm stukje vo o r de juryleden 5.s g eworden) 9 g Jc f 
je hart aan deze zaak. Je houdt er zelfs nog wat aan over ook; oen geringere 
kans op oen infarkt. 

Volledige uitslagen: 

l\lfieke Sterk 

Joan Keyzer 

Annomiake Bouma 

-x-x-x-:x- ::;c-x-x-

100 m. horden 
1 00 rno 

200 m-

100 m.horden 
100 m. 
200 m. 

hoo g 
k og el 
discu s 
spe or 

- x -x-x-x-·x-x- x -x--:x:-

Lnnemi eke. 

14. 4. 
120 2 
12 oÜ 
25.0 

160 Î 

13 .o 
27 o3 

L75 
11.96 
34.34 
.3 3.92 

( 1 e) 
s e ri e 
finalG (1o) 
seriu (finale niot e elopon) 

( 5e) 
sorio 
6erie (fina le niet gelopen) 

( 1o) 
m. ( 4e ) P.R. 

(9 0 \ 
" J 

( 7c:; ) 

Krommonio Junioron BCD wedstrijd 

Het is Zatordae; 2 Augustus 1975. De z on schijnt 9 het is prach ti g weor 9 goo n 
wolkje te bokennen. No g voor enen zijn '.r10 bij h 2t Provily Sportpark. 
"Moe ten we een training spak aan 11? wordt mij g ovraagcL T jr, i k b on meegegaan als 
begeleidster van Nicoline 9 Wilma an Mariëtt r3. Het is om t e ::::: tikken rrL: t zo'n pa..k 
aan. "Van mij hoofj; het ni e t hoor 7 aL; jullie maar ni e t gaa n liegen zonnen want 
daar wordt jo zo sloc m van 11 • "Fi jn 9 v an Lclke b 'td h e t vast g·omo e t e nn is do 
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spcntano roactio v a.1'J 'Nilrna. 
Ik we3t ni :;[; wat ik 3.llernaa,l moot J.con als bog;leidst<:~r 9 ik hob h~it n;_G' nooit 
g0daan. In iodc'r e;Gval heb bon ze oen surportstcr 9 ik zal zo goocl aanmoedigon. 
W•::J lopon in on doem oefeningen. Mariötto vraagt e>? ik wi l ki jkon :Jf z-.; uitkomt 
bij do vors:pringbak, clat zit wel sn~_,r. 

Dan is h0t 2 uur en du junioren BCD 
wedstrijd georganiseerd door LV.Lycurgus 
vangt aan. liic<J line muot in ei ::: tlGrr~to 

serie 60 m.meisjos D s tarten. HGt caat 
uitstekonà. 7 als tweerL; leemt zo :-)ver élo 
stroop, een evenaring van haar :>uTscon-
li jke record 9,2 sec. Een tijd dia [0ct 
is voor de h1üvo fin:üo. I k stook het 
v0ld over om ev0n bij versprinzen to 
kijken. Mariëtte hooft ha::i,r oerste 
sprong roeds gedaan 4.65 m. In ieder 
geval een goldice spron5·, dus aon goed 
begin. In clo vi<:.:irde serie 60 m. vor
schi jnt 'Nilma aan d.-;i start. Jarn.,--:r:e r 5 

geen halvo finale pL1.a.ts voor haar 9 

haar tegeEctandsters lopen te snel 9 ze 
wordt vierde in een tijcJ. van 99 4 sec. 
W:;or evon bij voI?springon kijken, 00n 

monoor in korto broek on blcto bast 
vraagt mo beloofd of ik vcortaan om vdl 
lopen aangozion or sp·:::or wordt (;cworp,jn. 
Ik zog maar ja hot is to mooi wocr om 
ruzie to maken, maar die; jongens die; 2,an 
h"'t wor:pon zijn halon do helft van 110t 
v ;-; lcl ni .J t 9 l s.at staan mijn lichaampj•::. 
Mariëtte is not mot hcar ti.voodo spr·'.:'ng 
bozig 4.85 m. 9 gowoldig! 
Inmiddols zijn l'Jicolino cm i'/îlma bij 
hoogspringen in a.l<tio. Wat ·'Jon dru-1<:to 
bij die bal::: 9 21 I<iois jos cli ~- hurt hocg
springkunst willr:m vor tonon. z,; l)oginnon 
bij 0 9 90 m. daar spring0n onze moisjaa 
rnot gornak: ovo ~' . Do d(Jrdc vcrtc-sJ!rong 
van 1'1:=1riötto is oen mooie, jar,::r1~r dat so 
net mot haar ton0n ovo:;: do plani:: kcrnt. 
Toch is do sprong van 1~.85 m. g•,;noo ~, c ,,: 
finale to magen springen. Ondortusscn 
proboo~t Nicolino voor do dordo kc0r 
over do 1.15 to komun, poch da lat val.t 5 

m-:i,ar h.:;t is ook de <;•:J rsto k_,jr dat ze 
hoog op con wodstri jd c'tc ::;t. mi kar zo 
zich in ieder goval goed voorboroidon 
op ûr" halve finale 60 n: .vla.1<:. 
Bij voT bogint Mariëtte rn<:Jt haar finalo 
sprongen. Ze komt niet moor ~cird~~ dan 
4.85 m. on wox-üt d<Jrdo 9 è.o •::qrsto mociai1le 
voor onzo clubgonotes is 'binnen. ". 
Do halve finale 60 m. b ;gint. Ihcolin,:; 
moot in do twa~do surio startonJ naa~t 
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do zaanlandso Carolino dio ovrmals Nicoline in haar sorio 9 9 2 s. liop. Hot kan 
dus oon Lmkc strj_ jd word,;n tus;::;cn dio twco o Eer :_~ t tvroc; v,--,lsc start,)n 5 r;oon 1 ;uk 
ixJgin. Maar dan toch oinc'lclij!c eon goede starto Het is v ~ )chton tuss,m Carolino 
cm Nicolino om de) durclo plaats. Ik schr-Jouv1 me rot. I-lolaa,s lL)t ,c;or.m finale 
pl'3-ats. Nioolino worca Vi tjrdo in 9.3 SOCoo Wilma is al ov~; r 1.20 gusprongon. 
Zo hoeft nu tion minuten ruct 9 d:_? jur;;r l ·J clon hoi:: bon pauze~ 9 vort~;l t zo. Ook è.c) 
1.23 m. haalt zo not als haar vurige sprongon r ;ods bij do oorsto pupinF. 1.25 m. 
is tQvcns haar persoonlijk record. Jigcnli~k mciot zo kogolstntcn,·m~~r rk bon 
even naar do ring gegaan om to zogs en dat zo ~a h~ t hoogspringun komt. 
DG lat ligt op 1.30 rn. neg zofl meisjes in do s -:~ rijd. Wilma zoet ons dat zo 1iov•.Jr 
h,.;Gft dat wo nL_; t kijkon. Van oon afstan.cijG bokijl::on vm h:;t toch. Enrst '3Cn woi
goring on daarna de lat crafo Ouk de andoron halon hat niot. Ds twoode poging 
ha,alt Wilma 9 drio mGis jos va.llr.m af. Bn nu · . .v._Jrr1 t hGt spann:.:nd vmlkc medaille za1 
Wilma halon 9 nog drio meisjes rlin do 1. 35 rn. ll1\)(>)n proboi'cno Bij haa,.r tweodo 
pogin5 flupt Wilma bmrig ovor C::.o lat. Ik juich hsar toog "Ik zio li;t éÜ Vülrna 
dit ga je v,· inn-:m ! 11 En dat doet za cok 9 do beide an(Lffon halc;n het nLJt. -1 • 40 m. 
blijkt ook voor Wilma onhaalba.'.lr. J):;_~i c koor k omt z,) met do l a t in het kussen 
torccht 9 Mao.r do oorsts prijs is voer haar 9 on zo h~)o ft haar por:30onli jk record 
mot liofst 10 cmo vorbet:;rdy g·:;;fc:lici t,~c;rd ho or Wilma! : ! 
Wïlrna vrissel t van schooisol en Ol) naar dG kog(>lrinc. 8on~to et oot 8. 39 m. o 
Tweede stoot oncaldig evanals de derde. Toch is do stoot van 8.39 mo genoeg 
vc,or de vi::n"le prijs ( 25 de Glnuemsters bij dit numnnr) o Dus vandaac; tweo modail-
los voor Wïlma ! i ! ! ! 
E~n dan is het vijf ov,~r vijf 2n Mariëtte wil ocms weten hoo je jG vool t na J :on 
600 m. Di:>.z:; afr-;tand hoeft ze nc;is' ncoi t gr-] l :. 1pcmo Vandac.g naar 80ns i;ror) ::; rono IlG 
cernte 200 m. gaat lcJkker dan i:::~ ze lilc e zo loo~.t als vi::;rL1G maar bij do laatste 
bocht wordt ze i.och no r::; ingohaalcL Ook do c;,anmc/Jcligingon van mo0fl.10r Spaans 
kunnen hc;,a,r er nioi; toe br(;)ngcm nog cJo n sprint ju t _) trokkon. Bekaf komt z .,; ov:Jr 
dG finish. Ik ,.vang haar epo Haar reakti e g ·1600 m. loep ik ncs)i t rn~:crn. 

Ui tlopon cloon wc ni ::.::-t;. Wc cluik~;n m:< t0cm cle 
clo :rn:t c: in on mevrc-uw ;3paans brengt r)m:; 

woer torut;· naar Haur1cu. 
Al ni._-::i; al zijn h :J t 1oDLc rosul taton cip 
'<~: -_ 'n we"rr:10 dag rniddon in G.c vakanti~3o 

Als dè vakantie voorbij is on ·er woer 
T ·-~galrna ti :s: ci-· wcrc~ t gc trainä 9 ~=1xnnen \ve 
DO[;' betere l)T8Statius -,rGrl'-'i:LCfrctGn Van dOZG 

Na dagen van zon, 'i'Ias h :; t z.atc:cclag ',7c;cr ;_oens uch t 1·holl2,ncls we.::Jr 11 o Do zo [;"3h,--·op
to r ·:·:gunbui 9 voer do afl~.: .. iolj_~1é~ 9 lz.::"van~ d .~u1 cG}{ duidQ}ijk ~~~ vroug; 7 'lOC:r <le tvvee 
C 't j ;J S 7 èÜ8 aan de 4-kamp c_p Ookrno3r cl.c-2lnaE'.m . Wind 2n .:;on terq:iorR tuur beneden 
de 20° C. doden Conny Hand.graaf on S:i.skia 3chcffi:3r nu h,:-;lc-;maa,l do moed v0rlic;zen 
om to b~cinnen 9 gezien het feit dat zo dczo dag ook voor h~t ~0rst oon 60 m. 
horden moesten lopon. 
Maar golukkig ze wwrdon niet cliroct v.;cr de l couvv(~D t_;GWOrpon 5 F;.;;t h t vortrouw-
de nurnmer do 80 m. vlak werd bogonnon. .· 
Saskia kon haar voor s prong na eon zoer s ncllo start , nio~ vasthoudon.on werd de 
laatste 20 m. ing0haa ld door Conny. In deze serie eindigden zij rosp. als 5a en 
4e in zoor aanvaardbare tijclono 12.0 soc. en 11.8 soc. ":]in clan oirniolijk de 
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hordon na een kwartior g0waGht t:; h(;bbcm, ornda t or ·.vat mo2ili jkl1~: den waren orr: 
do puntontollingsli jst t'J vindcm. I;.§n uit 1970 v0ldeod ui tc.<raard niot iY! _c:ir on 
or moe::st sneJ. con n1oderncro 1z01nen" 
In onkole wekon training is ge.:m foillozc tochnüik aan t.; leren, mac.r ondanks 
di t e1î do zo nu.ren we1"cl do afsp:ca.cl<.: 9 om k:o::it vva t kost 9 du z·.:, s horden c<; nemon 9 

gohouclon. Goli jk opgaand 9 loek hcd; ee: · closod-finish tuss.~m do .~ tmodi::mr:on 
te vmrc'cen 9 i:uaarneo 9 na de laat::1to h:JnL m1olde Saskia nc(; rLt v ocrb:Lj Gonn;y
on was met GOD neuE>l on?·to voor:3pron5 i :1 -12.3 sec. r ·::;s:;J .12. 1~ sec. Hc-;delijke 
ti jclcm 9 naar or1standi,?l10den, oi,i~at 1J,Jiclon geen drie passen tus .~~ .m rlc; ho relen 
konden n(;mun 0n Conny steods r.noest V{iGf·: Jl0n va. =1 c~0zwaalbGGno "8r restte nu n· · ·~~ 
tweo nu1n;11,3rs . Het ho::·.gsprinc:-;?1 voor kc{.~·:··l::; tc, tc11. 

Hoog- hot nurnmor van Conny viol veer liaar vids tegen 0n vYJrd h .. ; t nummer van 
Saskia. Het inspringon g i ng al nio t, z 1 ; l•.;kkur. Comw normao,l goud_ voor î. ~5 m. 
kwam ni--~t van de grond e~1 overbruc;dc m~t moei te do -1. 25 r::. Saskia niet oons 
ingespron:,·on 9 omcln.t de lat to hootj. lag 9 ging vanaf 1.00 rr:. door tot î .30. 
1. 25 D. \;._:;:;_'él con :::vonaring va'.î haar p"::rsounli jk rakorc~. :~indeli jlc kon or een 
l ach af van c"1_e stuur ski jkendo springst:::r:3. 
Nu de rovaehe van Conny·5 hot kog(ü maak-Go hilar dag wo0r holemaal gocd.Metcicm 
in do eerste stc:ot een persoonlijk rokord tLt 6. 73 mo Ook S0,sld2, kwam over do 
6 motor. Uit stand 6.33 m. Rost nij nc r; de p1a.atsing to vsr1:1eld;::n 9 die c;:ig"mlijk 
niot zo van belang is, alleen Ce upgodano 9rvaring telde, want van to voren had
den we gcstold 9 dat or gcon modqillos in zouQsn zitton9 temeer dasr de meeste 
andere C mois jes 2o j ,,,ars waren en dus ffi·3er haddGn getraind. Jfaar beiden warcm 
h<3t erov'Jr cens 9 dat h t volgomlo jaar anders zal ui triakkon. 

2e 15.8 
3e 9. 61 
2e î.55 
2G 26.5 

5.n 
Te taal 2o 

Conny Handt:oraaf 
Saskia Schoffel' 

-x-:x-x:-J.-:-x-x-:x--~x-

9e plaats 
1 ()G Il 

DISTJUCJ1 KIJJJPIOJI:NSCBLPP~N VIJI11KLMJ? 17 LuGustus 5 Ooküeor 

Jo an 

SE!Co 

E1o NFR 
m. 
soc. 
Ü1 o 

3. 448 pnto 

1 UO m. horclen 
kog;:; lstoton 
11oot;21;>rin~:>~c 11 

200 m. 
vor 

Hené 

20.9 
ci.75 m. 
Î oilO !Go 

320-- soc. 
4o 15 IJlo 

Tctacd 3c 

-x-x--x-·::~x-x-x-x--x-x~ 

3u 
1o 
2/3 
3 
3 

2 .232 pnt. 

Copy inlevoron t et 14 oktober ~i .• s. 
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VA.N DE VOORZITST~R 

De strijd is gestreden 9 onze damesploeg 
behaalde een vierde plaats 9 waarvan vooral 
do 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 deze kwaliteit bij ons te zien. 
Onze meisjesploeg die in actie kwam in de 
finale bleef onder haar kunnen en moest met 
een vijfde plaats genoegen nemen. 
Nu kan je zeggen de finale bereiken is al 
mooi 9 maar tevreden ben ik niet. 
De ochto inspiratie en homogenit2it 
ontbreekt en dat is een oorste ·v0rèiste 
om als ploeg en ook individueel tot top
prestaties te komen. ~l!ant dat de meeste 
meisjes dit jaar onder hun top zijn geble
ven9 staat buiten kijf. 
We gaan echter van de winter weer aan de 
opbüuw voor volgend jaar beginnen en als 
iedereen van onze vereniging hierQan met 
volle inzet gaat w~rken 9 dan kunnon9we met 
ons huidige talent? meerd_Gre plaatsen 
innemen op de bastelijst van Nederland 9 

Mid::o Sterk en Joan Keyser hebben het er 
op cle Nederlandse Kampioenschappen vijf
kamp er prachtig cafgebracht. 
Mieke .Néderlands kampioen. 
Twee pe~soonlijko records voor beiden~ 
de limièt voor Montreal van Mieke. 1 t Kon 
niet pp. Onze hartelijke felicitat~es voor 
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November 

:Onzç:i · jarigen zi·j·m · · 

Jacqueline Pa.uwe 
Jos.G van Giezcm 
Liesbeth van Bakel 
Wilma Vierbs r gen 
Carl_a Schipper 
Conny Handgraaf 
Therese van Bakel 
Lydi van der Eem 
Margreet Willenburg.v.Norden. 
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Nieuwe leden. 

Jacqueline de Gier 16 ]~èi 1963 
Vermnica do Gelder 4 April ·1959 · 
Petra Doctor , ·, 20 April 1965 
Astr.id ·B;r~ugelmans · ., · - 10 AnriL196J 
l\IIar ~an Drost -'29 M~i (\,1;96.-3 
Eriei Brabander 1 9 ·Jan;u~:r'l~: 1965 
Lydia Smits , · 5/'Mé1 /H~62 ' 
Carol Berlemans il /5. ' DticvmHer 1962 
Carla Sphippers-Gillisse,n'. / 1:? Jl!'o)r?mbèJ;_ 1948.__ . 

"'•. ( ,t '·· ·~ ... A· • ' . .., .\ 1 1 ' ·, _(,. ..' 

·· .. ". All_E!J:]_"h_a:i;t.eli jk weikorrl ~rt~idie · At.ipda~~'tk~j.ng. 
. . _ · ·-~ . ._< . \ ~ -\ ··>.·jr"1~::~ . \\.··~ 
• · -0-0-0-0-::-0"'r ()~ \V-'0-0":"1' " •. '\!"\•. r\'-j "• 

/ ~~--- /:·:·· )_~~;\~;\><·{~~",:"~')\":::: ).,.'') \ 
Adreswijziging~ '..:~,,. \ 

l •\ 

• 11..-1' 

Familie Cats verhuisd van Bilderdijkstraat naar Caninefatenstraat 4. 
Carla Metten " " Schotlandstr. 186 " Regulierstraat 24. 

..... -
\ .. -

' 
·\~' ',. 

;_.'t··" 

·\ 
'\ 

\\ 
\ > .: 

:'"·. 

Pni,üllen 

Junioren 

Senioren 

.. 
' ' 

\; 

V io:R.,H u ,·-z:..i rVG·t{ }./ 

M f v b 2- L :> p 'Lil c:~:- ~ \ -.: 

VAN DE PI!;NNINGM:8ESTERESSE. 

geboren na 1-1 1965 
inschrijfgeld 
D. 9 C. 9 B.sA• t/m 17 jaar 
inschrijfgeld 
vanaf 18 jaar 
inschrijfgeld 

f. 15 9 - per 
7950 

22950 Il 

129 50 
309- Il 

17950 

kwartaal 

Il 

Il 

Gironummer: 207689 t.n.v.Penn.Atmodes 9 Bu~gwal 66 9 Haarlem. 

Clubkleding: 

Atmodos wodstrijdshirtg 

Silk ·Screen 

Vlokprint 

-c-0-0-0-0-0 ...:0- · 

maat 10/12 
2/3 
4/5 

maat 0/1 

f. 109 50 
11 9 50 
11950 
149-



// 

Atmodos vvecl strijdbroekje allo maten 
Atmodes showshirt (vlokprint) 

Shirts an broekjes bestellen bij Ans. 

-· 0- o--0- ~ .- 0-- o- ::.>-

WH T'I' :JB.'i'RJ,INIIJG < 

Zondagmcrgs;ng 
co I "Q.::_ s o g al~~-rJo\:;G.~E. 

9 • 45 UUl' Aanw2zig zj_ JD l:l c~ a trixscho~' l. 

Gozc:i.rnei:ili j~- vertrek na ar h ;:; t CIOS, 
Kom .~1i ·.:._:t_ in jo tra iningsklechnc ~ f ! t ! ? l ? ! 
Je kan j a in d o :3chc ol verkl0dcn 1 zodat 'Nanneor je 
ti jclom: de ·~raining oo n :mi c_, p j e hoofd hebt gehad 9 

ja natte tra:i_ningsplunje kan v.Jrwissc;len. 
'rra:Lning van 10~1 5 uu:::_' 11 "î 5 uur. 

Woensdagavond.g 
j"n_tonis~l:oo}:.2.__?;i jl v '.:'..'.':'.!...:.. 

1 q -1é3 uur . ( 

18 -19 uur 
) 
) o,Lv, Annemieke; Bouma 

Do r-icis .) E3S--pupilJ c.m 
c.rrnic;jos 

19 ·-20.15 l:ur 
20c~5 ·-2î.15 UUl' 

2e ploeg ) ~ 
wcds ~ri~dploog)o.l.v.aans Vlottes. 
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25 OKTOBER PARKLOOP 2 . FR3DE1ÜkSPABK1
. '.' -

·' 
.· . .' 

>·:In het kader · \ra11"~, ilet 49 jarig julbiJeum van ' h~~ ~~IO:rt:fonds~nbac1 ,worden 
'i; : in en om het bad allerlei ieuke sportakti vi tóJ. i;en , georg~nisoQrt" · 

11.an ons heeft , mort gevraa(Sd om iots te organiseren Óp a;ÜeÜek€;ebi9d? 
hetgeen resulteert in een PARKLOOP ovor .een afstand van ca. 800 m. voo:i;- . 
pups/C/D/mois jes en ca.' 1. 600 m •. vcior A/B en ouderen op , zaterdag 25 oktol:Jer 
aanvang 13 uur 9 START en FINISH nabij hot SPOHTFONDS~q;NBAD. 
Een ón ander zowel voor ''Haarlemse ,I\NALt-ledÓ-11 9 ,.q,ls yoor "geen KNAUTleden , 
(voor KNAU-loden aparte loop). · · , .· · 
Voor loden van onze vereniging 9 al_srn~do zus jos 9 broers 9 vrienden en 
vriendinnen kan men 'zich Opgèven op ,.d.e träi_ning 9 t.m. 22 oktober 
onder gelijktijdige voldoening van f.0950 inschrijfgold. 
Voor iedore deelnemer of dGelneemstor een herj..nneringsvaant je .Daarnaas:t 
voor de ,:eDrèt aankomende zijn er · fliedaillës ;beschikb'aar gesteld • 

. Het Bestuur. 

Natuurlijk is ' clubkl0ding (Atmodes-,,shirt) verplicht. Men 
oen T-shirt met lange mouwen onder dragen. Parcours niét 
be~opon. WC:? _, doen 11atuurlijk allemaal mee. 

t'.. -o-o-o- u- j- o- u-o-o-

kan or ·eventueel 
mot spikes ,te 

~ 
~:::-·-..::;::) 

·--~::.;:~>,, '~ 
..... ,.~ ... -· ... \ 

. \ 

' ''\~\ 
,..,OMP.""TITI.,.,,PLO"G \ '/ \ 
v b .i!i ;;, • \ ~\,\_ ,\· .... 

Nog even eon terugblik op het baanseizoen~ \' 
Want voor hot eerst vormde J:..tmodes uit haar dames-nieuwelingen een 4e klas 
compotitieploogg ATMODES II. . _ 
We togen vol goede moed 9 die eerste \vëd.f:ifi·i 3d. --op, 11 Mei in twee volle auto 1 s 
naar Elzenhage - Amsterdam. · .. · · 
Het liep helemaal boven verwachting. Gezellig m:; t elkaar ;Ï,l(llopen . en oefe-:- · 
nii'men ( :ph~gen in .ieh hoekje van het veld. 
Het wàs û.VGr-i(.;!.'• ris ; een fijne bàan en uitoraa:r'd best lekker weer • ... 1. il ' in 
het begin. Wat veel wind 9 ma:ár voor · de 100 .m . àardig voordoel! ! ! !! 
Eerst Ellen? die moest verspringon 9 aanriioedigon en dan Ronnie .methaar 
800 •m;; . Het: gi.ng- gcrw'eldig 9 want 'iedereen liad haar eerste' officiële weds~tijd 9 
dus eige-n[ijk alleen een tijd' of afstand stellen. 
Ikzelf moest toen de 100 m. lopen en Rene~ was onde::t:tussen gaan hoog
springen. Hannie met speer cri kogel en Corrie de diskus. 
Vlak v oor de estafette kwam do rogcm •••••• 
Maar we lieten ons zeker niet afschrikken en liepen toch nog 57.9 (Ronnie 9 

Ineke 9 René en myself). 
Het was erg leuk geweest. Vle haddon kennis gemaakt m0t andere 4e klassers 
en spraken af hard te gaan trainen voor 1 Juni. 
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Die 2e dag werd georganiseerd op ?nze eigen baan. 
We waren eigenlijk een beetje te veel vertrouwd op deze baan en dus niet zo 
op elkaar aangewezen als de vor.:j._g0 keer. 
Maar niettemin was het ook· hier weer erg fijn!!!! 
J)e hele ploeg was weer aanwezig9 alleen had René _h\::t kogelstoten overgenomen 
van Hannie, die dan ook haar speer verder gooide dan de eerste keer. 
Overal kwamen we mensen van de vorige wedstrijd tegen en liepen we ook met 
hen in. 
Tijden' en afstanden viele_n wat tegen 9 maar we hoopten het do 3e wedstrijd 
weBr te kunnen herstellen. 
Natuurlijk stonden we op de laatste plaats 9 maa:D dat hindert niet 9 je kunt 
lekkor···niet zakken! We waren gewoon blij mee te kunnen doen. 

3igenlijk ging die 3e keer op 24 Augustus lwlemaal niet door. 
Maar DEM was zo spoitief een plekje in de hoofdklasse competitie voor ons 
in te sch:i,,kken. 
J)us werd het een wedstrijd met alle senior Atmodinnen in,:Beverwijk• 
Geweldig vveer.: .•• 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 enkel had. Maar wel 
!enthousiaste fans op de tribuneg Hanneke & Hanneke. 
Die doen volgend jaar ook mee!!!!!!!! 
Natuurlijk viel de regen met bakken uit de lucht. tijdens de estafette. Maar 
goed ergens 9 vrant voor douchen was toch geen plaats in de kleedkamer. 
Ik ben benieuwd of we volgend jaar weer mee kunnen doen. 
Maar dan moeten we natuurlijk beter zijn 9 als dit seizoeri!:! ··van de 31 
plo0gen waren we toch nog 21e (4e klas) van Nederland geworden:" 

Uitslagen 24 Augustusg 800 m. 
ver 
s1Jeer 
kogel 
hoog 
diskus 
100 m. 
4xîOO_m. 

Ronnie 
Ellen 
Hannie 
René 
René 
Dor oen 
Ans 
estafette 

-o-0-0-0-o-o-o-o-o-

4 DISTRICTJiN J:'.'.;UGDONTHo ·::; ,_~·ING 

31 Aug~stus 9 Papendal. 

2.45.6 s. 
3.65 m. 

22938 m. 
8,59 ffio 

1 .35 m. 
26924 m. 
1 4.1 s. 
59.9 s. 

Op West II (Zuid-Holland - Zeola1yl) na waren alle districten aanwe,zig op 
deze ontmoeting. Een leuk treffen waarin de Atmodinnen 9 Annette en Pia het 
goed d:eden:·als vertegenwoordigsters van West I. 
Annette was de snelste op do ·100 m. horden m::;t 1 5. 7 s. terwi.jl Pia met 
12.8 en 26.$ r.:ec;.resp.op de 100 m. cm 200 m. 3e werd. De meis.jesploeg van 
West I wist de overwinning in de wacht te slepen. Goed zo 9 meisjes. 

•"\ 

; 
i 

Ria. 

. ;• 
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20 julL fü1x.stri e B;;rstric2,-'l'sjesho-Slowakije 
Europa-Cü.Jl D '~mes 5- Kamp, rn.::;;Im S'J:'ERK. 

Nederland. kwam .'.n de ·,·oorronde 1;..it te:~on ;{D;its:Lind-Eori.garije---Denernarken 
Polen-Zueden on hot r;a3tland 'l1sjecho Slo•·m,kije. De ee:::'sto on -~Heec~e pl a" ts 
g-in::~on 0-11-er naar de fiJ1. < 1. r;. N odcrl o.nd :-re:.-d dorde. m. eko h ~·.::•:i..' prestaties 
in deze Interlémd waren~ 1 OO:nhord~;. ~ 3. 6 s 

kogel 10.98 m 
hoog 1.63 m 
'!<H 5. 63 ffi 

200m 24. 6 s totaoJ. acmt2l punt e n 1,,097. 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·-.-. 
Ams-Cord ;,~::_, BCD junioren wedstrijd in Ookmoc'::: op zond ;· c; 24 au:;1.rntus 197'.2_. 

\:Jij hadden om 1 î .-- uur in de Tompclie:;:-str .:i,2.t ::t.fgosp:::-c~.: on, OP1 ald3.c..r -: ;o 
\.'Ortrekkon per bus nac.r Amstordmr:. Hij ( t:ruus en loJ.ko) kwEtmo :0 or oen 
20 rnin-.iten voor die tijd aa~1 en de..2.r z2ten al drie mo::.sjo", op ons te wachto:1 
Al ga~.w kwam de rest 9 al of niet gobrasht door pa of ;nrrn, on {jill['.Oll w::.j do 
OUf.i in op WG(S nnar Arr.stord2,mo ifog wa-~ r-:ogioc~10::..? wo.nt 0.e jon,:;·cns VG.ll a.v. 
Iîe>,arlom zaten i:1dczolfdo busJ or. d<:w.:i::- 112. word h0t wél..t rustiger, Bij :1et Cocn
llotcl st2,ptc;1 we ui-'~ on '.'e:.~dor mooston wo nog oeJ.1 hoc:: oind lopen, a~_70r.sns 
wij op do sintelba:· n knamoi1. Wij wnr·:rn lek1-:er op !~ijd -:;n c;in:::;o :1 diroc-t ~1aar 

do klocdk2,rncrs~ Omd:::i,-'; do rncisjeP - B pas o:n :;ien nü 11uton --roor vier uur aan 
de sti.lrt ';:uamon gJ.nr,ç Lia met dn D.-0~1C:. mo:èsjcs wr-t i;1lorc;n en Wél:c 7rijo 
oofenin::;cn doem. Hadden uo -.-2.n te ·-or1;11 oen 8hr:J11olcg:;.scr, 01-orzj_cht on-cvEu,:;cn 
dan wisten wc hor.JJ.akc ;,iaoe"Tos5 on 'J:'~rna moos~;rn ~.opGi1, :1'é1.,~ .r nu ware;1 zij ook 
11ren vs.n te \'oren o~ d e b::,c.T en L.OJ!':ln má,;::i,::'.' wé'.t. i"Ju ~-'.e toch be::..él..nd >".ijn bij 
do 80Jm ht'.;.'>:cn wc er ;n;:1, "·· :r- mo ·~cvn1 'rorc.10r 01,J ,_n ; Zo ~-_ionen étl lo drie gned, 
crooral :1ot ;_open v:1 n l'hea 1 zj_j g~_ng oolc me-'; co11 1 -., .J..ï .. ~lo n;:v"·:r huis 9 haa-:-
tijd was 2.340 7 soc w2,-:; oen nieuw 1xn·s00;1.:;.:i.jk re.;e,1:d botel':onde. Ook Lia 
l.iq1 lek~:cr 9 ze 'Jlcof goeà. b::..j de J:opgroop La-i:·:· ·tijd. 2.37.2 sec.vierde 
achter TheR. José had ~:ot cnigszinr WtJél<~r de oe:r~to :',ClOm lir~ ' ) ze rodo2.i.jk 
mco 9 mo,::r toen kwam ]:;_(]+, zwo.rr; ··1e:ck o;~. d;:i,-r ·;-Jas JL'SJ rwg :_1j_e"':; -':;0gon o:·)gcwass011 
Eaar gc ,..;ft nio·i; hoor José, . 70].c;·cnci ja::ir 'J0:.1 ji,:; ~".og B meisje en dan laat jr. 
hen mac1,r eens -:rrn.t zi C'1n D0 tijd ·,'R'l Josó vDG 2 "48 , 3 scr;. 
Bij de 60 me meisj83 - D 1oJ2,S h r~ t a "l.: C (] !' " :-~.-- 'i'' a;_:; jamr;1er gonoog niet in do 
h2,lve fi.nalo u:i_·:Jcwo.rn. TTn<c ~~:_jd op drJ 6 Ch1 .~;::i, s 10. 1 s. r:::1och een goeie tijd 
vcor jou ~1oor L ·:.::ko. Zoue:'.. JoJ.andc. 9 Ifar:.t :nn-' con ;1.icr.w pursoonli.j1.;: record 
Uilma eveneens pcrsoonl.i :·k recoi~d er. Hico.i. ".no r.çi_;:Ls·on over ~~2.8I' de hëJ.lvc 
finnlc 9 d:-:"r ~c.:o ,ncn 1-Jc 1::-1.tc:>:> op -~crue" lo_un tijclon resl")• :_n do scr:ios waren 
9.1 soc-9.3 soc>-9c2 soc- en 9.3 soc.Bij de 801!' meisjes- C vas het voor 
Atmodo::; niot wu,jc:;clocd dc:,t er ook ma:lI éó ,_.-" in do hnlvo ::'ifü-;,lc zou ~;:om :, n. 

Alhoewel 1rij corst d~'.c}ltr;n dat Gonnie in ha;-',:r serie bij de corsto 3 uitkwu,rn? 
m<:1a-c• helé10.s 9h i',21' t:.jd ;..1as 12 •. --· sec. Yv'.)n;w è.o od or 13.1 soccovc:ir wnt ·.roor ho...~,r 

ec:n nieuw porsoonL.j~.c rc-:::ord botckondo, Cnrol:i.no 1 3c 2 s O".:::mocrn:i een nicmï,' 
p~-:rsoonlijl< rosord. on Joa1'1.-He-Cte(j2. , zo sta je in de; n:i.tslagon vc:rrneld?dio 
wij ontvane;en r1cbb<:!n) 12"9 s nieuw pnrsounlijk record.Op do îOO m moisjc s -B 
hadden i-Jij wo,·i; moer vonmcht v rn·i. Hilma 9 :ioc kw2,m d:-i,t Hi lma? Duurde l1ct to 
lnnc? Je kunt too;h vco1 sneller deen :5.1 sec" p;_\UL.' 1E,d hier 15o2 secoD <:c2.rvoor 
hadden zij hoc; dj_scus ;·JC:!r)JCE al ,-sot.;:•,cJ.,Dj ·!; war-' w0or io·'- s b0norlon Paul:J.: s l-::11.rce ;1. 
n.J...23.73 m El1..cn had h~.or 22 .70m N.FoR" \;Jc,t feller Ellen en er zit me,':kolijk 
25" oo rao-Cor in. vJilmn voor de eerste koer uo.,s niet sloch-'.:; hoor 15. 80 m. 



U:~t(sai·u[t-;~ .:\-t1.i). _ é\~ _ l:.ct_:_ }_o :~~10n en. spri11(:;0:_1 to-gen. clo D~rcoisjc;s ·ntt(':.r do ].(ug·clbc:"~_=.r_ 
t1.:.,2r }~c:·C i;";cJ. cc11 ~j-ó .cclpl.":\P .. tL J..no1_;:o 1·fc-:it cc 111 ï 1 Q..·:;1ctos 1' er 1riJc1.-~ell c~._-. 34 j.i.1 toto..r-J,l 
231. a~t',r ::-:oor:;~; 2c 'jÜ. rnt:_ ;~_.r p:..,ob::_;ro11 · -~o .~ onc'c rr:~ rorrJn !11o:G a~ dérG {?:'~_;1;:~~8~c 011 gol2,ch 
nn Gto.c'.n 'Qll J.opi::o ::.1 ro;:_Jo:11 rl8 ),:óc:;lrL1g« Ui toindolij~: wets :,iet Marit. _dio l:_ior 
2.,::_r_c; bos·-cc · uit clc s-<~i~i_:;:l kuo,m r~o t con n;c1n; po:csoonlij:~c. roc_ord 11,J .• 7oC-i1 nL 

Hilm." 7.32. m l!L:ol:i:;:1<' 6.80 m J-.')}ct::i d.;:-i .6.61 rn AniJrn 5,y~ n1 on J·~i_r<:G1dci, 5.03_ m. 
-_·j_c-t.ltr pc ~c.': :> ~ ·cce: crcl" 

:cc 600:-J :.10 sjç;.::; --· 1) t:crc {;n.: :JjJGndo9l' J.Til~ onè. 2 in 2,C6c5 cao·. ' on Narit 2~0/i.. 7 ~~cc. 
-~rvo ~· ... rLc di:sc1:~::;·:·_·e:r·];c .r1 rn.ciaJ·cs·--G ·14"50 l> c 

~· . .J_ n!ct r.·i..J. .oe1J. ~~5- tj 11~ d.a.~~ 7 v00}: :~o :-::ooo:alijJ.~o r8cords 9, 011 gin.c·or. ~.-rc2·r m0~c 

L!cc:i~ 1'-JOd F:d) ::;..~i.jd.--o~i.'""''J-2,r5.r:5 :1o;~~r 1J.t1ie ~cue! , 

~~1~"i_?_h.? 20 ét11g1.J.st ·uz î S175 9 · '· 

Goede pi·eztat:i.e:-s -Je, ~1 ' îhE.l::c 

1olke on "crixuno 
-c .__c ._o •-8 

Sterk o;~, 

26 
de 1 OOw. ho'rO.cn i:"l ' 13"68 
au;~·ustus î 975" 

~" o ... · o '· o - c ---· .c ...... :s - ·-· o ;-· (J 

83C _" 3e 'plaa-G·s -: 

-~-~ ·;~:i~:.::d.,:,~ 22 a11gl..u:;-':u;_: ·1~~ 75 ; Ook cht.Jr :was ' I:iielrn "!\3Crst:_')8Tieurc z;:.j . \:icm .noL,, 
3 i~ -~trn•1or ·;, tc 1~_;-t0n.de .10Cir1 ' in 11.9 sec. 'Het v erspringen me·:; 5.·82 . ;n -do 
1C1 m horde~ ~~ 14 .~ GGG~ ~ond. 

•.r ", 

, L' ,/. 



Ae Ifä LAATSTE c/D C011JPETITIE 
;te .Bever\vi jk 2 6 September 1975 

Vol goede moed vertrokken we om 11 uur van li8t station naar Beverwijk. We 
waren er om kwart voor 12? de wedstrijd begon pas om ,half twee. Tcit 
ovormaat van ramp begon -het nog te regon~n ook. Dat was niet zo leuk~ 
Gelukkig viel de bui m3e r.:in,_ _ wàs het droog toen we begonnen. 
De estafettes waren do oërsto loopnummers. po D.m<3is jes moes ton in -do 
eerste serie in lJaan twee. Jammer dat do wissel met Vinka cm Nicolien niet 
perfect was._ Sylvia en Wima moesten kogelstoten. Sylvia stootte erg goed 
beter dan ahd'Q•~s ._: rroGn. Sylvia en Wilma o,an hcH kogelstoten waren -moosten de 
meisjes voqr cic 6ÖO i.ih •. bij de start komen. 
Voor Atmodè s cied0n Ma'.ri·t/ Miranda en Jolanda mee. Miranda en Jolanda moesten 
in de 8Gl0 Sto serie 0 Jolanda W8rd derde en Miranda vijfde 0 

Marit ).iep o'ok erg goed. Ze werd tweede. Marit moest n~ de 600 m. hoogspringen 
Wilma was àl bozig. Hoogspring0n ging niet · . i. s h 2t hcorde. 
Toen de 60 m. ( Sylvie.? Annolies en Nicolien deden mee. AllG .drie liepen ze 
9~1 sec •• :r:ra .. 1r:1.'8 60 mo kwarri hat vorpsringe:ri. Nicolien en Jolandà 'vertëgeriw0or
cligdon Atra.ocleso Vcrspring0n wa s h J t laat~te nummer van de D.rneisjes. Het was 
een leuke ,dag on h .:; t we.er hi0lp mee " 

i ', 
- ~arteli jlc ·a_a~ ,Jol a nda 9 v oo:r je 
ing9zopè_e n · s t-i:1:ejo~ (Eed). 

. .· 
Volledige ui tsl p,g::mc _ 
4x60 m, 0otafotto in 35. 6 sec. 
60rn" Hièoiinl3' de Roo;r ' 

Sy1v üi, Du yvopvoorde 
J;_m ic l ; 0's Kül:lbin.Q'a 

'~ . '-1 

met g - Wilrr:ta 9 

9.1 s. 
9 ~ 1 s~ 

9.7 s. 
. . . 

\r0 :::.8 g:cingen~ Nicoi i ne dp Rooy 3.89 m. 
Jola nda v.~keris }~91 m. 

/ ! 

Sylvia> :Oui yenvocr~~ 58 _m . 

W:i. :'_;na Ottolamlor 8.69 m .• . ... . 

Jolanda. 

Vinka 9 Nicoline on Jolanda. 
600 m. Jolanda v.Ekeris 1.56.9 s. 

Marit Guldemond 2.01.- s, 
Miranda Brabander 2.02.9 s. 

Hoogi Wilma Ottolander_ 1 .33 m. 
Marit GuJ.demond 1.18 m. 

Rest mij nog .te b_0danJrnn de oude:cs d i e ons naar Beverwijk hebben g oreden en · 
weer te:r·11g naa:r Haa,rl ow · te WG:ton~ 

Movr.Spaans 
Mevr.de Rooy · 
DhT. Smits . 
Dhr. , v,Ekeri s 
Dhr. Handgraaf 

rfat punten b<J c ro if; ·~? --ras dit clo wedstrijd waar· jullie t o t een score kwamen 
van 7992 hot hoogs t e punte ntotaai van alle vier dö wedstrijden. 
Jullie staan op ee n prachtige 5e plaats van de 33 verenigingen die ~an deze 
competitie he bben dee l g encmen o Een heleboeJ. meisjes gaan nu :ovèr naar de c. 
Jullie wordon ontzot-Cond bedankt v oor de leuJrn attentie clie ik van jullie 
mocht ontvangen" 
En van dezo mo i sjes k r e eg ik oen fijne platenbon. 
Ik hoop d a t jo bij de C. net zo f ijn en hard gaat trainen als jullie bij mij 
hebt gedaa n. 

Lolkeo 
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EISJES C KOMFETITil~ 9 BEV"JRWIJK. 
6 September 1975 

Op papier een zeer sterke plo eg 9 die de laatste kompetitie-wedstrijd zou 
doen; ik had dan ook een flinke stijging op de ranglijst verwacht. 
Maar z_o àls vele keren 9 als je i e ts wilt voorspellen9 kom je toch weer 
bedrogen uit. Oorzaken moe.t en waarschijnlijk worden ge.zocht in het fai t1?: 
dat er gedurende de vakantieperiode nauwelijks is getraind 9 dat de 
nerveusi tei t een groter·$ invloed had 9 dan de bedoeling was. Dat de baan 
goede tijden in de weg stond en er teveel wind waaide. Wie meer redenen 

! ' ' ' 
kan bedenken moet het .maar zeggen. 
Dat ~s eenm~al traaftie en een mooie 
vtirklaring dat er slechts twee per-
3oonli jke rekord.s uit de bus k wamen. 

' Ik wil och'ter niet naiaten deze 
wedstrijd even door te nemen. 

- ·T8 beginnen bij de 80 m. 9 wa a r ~! 
Yvonne na eon lange blessureperiode ,~\ _ . /-:~~ , 
weer kon lo~en. en . een.' goede .. î 1 .8 --- 1 \ ~ 
noteerde. rvfu.riëtte werd eerste in '/Ju~l.!/·. !:\~,-,::-... ~ .. -:-- \ . · .. . , 
11 lO s. Zo ook bij het verspring en. {Il!// I\ - \ 
Echter opni euw geen klubrekord. Reeds t1 ;Ï' \ i L_~ \ 

/1 _... -~ / 

lang kai1 zij 5.20 m. springen9 als ze ' ('\ r \"'---· 

wat meer weds t rijden had kunnen doen. • , 
Een troost is 9 dat ze meer sukses met ~· · ~~ ') 
h o ckey heeft. Je kunt je nu éénmaal "' / ',\,~=.: 
:naar voor één sport 1 oofo inzetten• ' """ 
Saskia zit cok st e eds te_gen haar ~,J 
rekord van 4. 30 m. aan te hikken 9 - ' 

me ·'; een 6óO m. nog in de benen 9 die ~ ,-----' _, 
een tijd van 2~00.6 s. oplevercle 9 k wa m,. ·. \ 10 
ze d:lt keer tot 4o 2· 2 m. Hellen bl ,"ef 1 ''~" r"\ 
S,a::il$:iq op de 600m. ruim voor. Gesteund . . ~"· .. ~·. \r'\\.~ .. \_.·\:·_··.·\ ... .. ·il!?\ door de gadachte, dat het diskuswerp~n • \ ~00 -_ 
e~cg goed ging bleef ze ook nu weer onder ~-(_ ,j.,/ '\ \ 

d ·2 tvrcl e minuten. ~·) · ~ 
En dan de debutante Caroline. Misschien ~ ' \\ 

in de veronderstelling dat de 600m. r,·· j fY 1 Ll' ,A .. ,: \,, ' ''· 
net iets is als een 2no mo begon ze 
als een razende. Natuurlijk kon dit 
tempo niet gehandhaafd blijven. Voor \ /~ \, / \ 

de eorste keer was de tijd 2.15.1 s. !LV\. 1\ /\\~J1 r---..\ ., \ \ 

holemaal niot g ek. j 1 1 \..J~ ,_ r • 

Eon andoro nieuweling in de ploGg 9 diel' ~\ \ . 3 Ä 
dacht moteen een ntop-prestatie" \~ . Y 1../ 
te leveren was Lydia. Sinds enkele ~):J .. ·' ·. 
maanden l)ij Atmodes en officieus al een "-:!> 
î .30 gosprongen 9 kwam .ze nu over de / 
1 -~5 m. Dezien haar lengte en resultaten /~ 
van voorheen is h ·J t all8en een kwestie ./ L 

:' 
van e rvaring. 
Longto en kracht ni::Jt erg benuttend, 
nok op dit nummer 9 is e e n probleem 
voor Conny. Tien centimeter .. bleef z e 
onder haar beste prestatie. 

' .-l _:',; 



{ ~, ~i ·t :\ 
Mi!1der fortuinli.jk veJ'Ji..Ap il"' -"-'-*r s-t, _l':\jd ook vo,-,-," v; -,_"_,, _ T1r_ ; 1 -,.J:r-i- " -;"r1 ~. ' " "; 

ti:; geloven 9 dat h·,>t JJBJM-veld een onge_:; 11k-ol'<•~11 voor haar is 9 zoals ze zelf 
reeds beweerde. De persöolllijke beste worp vanHelleni dacht1 t:> in de 
laatste poging overbrugd te hebben, maar nee 9 het werd een derde ongeldige 
vii6rp. • ~110t de wetenschap een' voléSende keer er /;?;oed aan te _doen eerst óén 

--.:.saife r"-"-be ~ooie-n; -1 ging" Z:(7 ' kogel·stoten; _@.'9 2·5 ·m • . gaf een Ae plaats, Op ) d:it 
nurrmi:er-; kwanfn Jyvórin~ het::l jgoèer: vbo'r ' de -;..dag1. : Haair · tûgenZir) áan . ·:aut :i: b8::g-i'tl~ 
maiakteA W-e'.i.d-ra):ciJqÎ,aat~~,<v,o-o:r;:ï 'grote''- "~.d·eü:g{l:ë. SindellL jk:-. <}-p.n ·; 'ifb C'h n6g·. es;;n '..1 
porsb.o'hJ_i:jk : r~köI;a;;; : • ··:r -r:-.--:·-r·-:--:r·Y< :·c,,, ;:_· \'. "." _.,. · · v" ... ~::' j ;;:~_-"1,_ .". :_:,_ "-

·i'I'o-t sl'Ö'vt •([:J:t cè&tafe:tte ',;:· Rda-êl:i!Sk:è •Wïss.el-s ;eh ' con: f '.ol· 'spurt-€tndëd1Iar.i·ëttè ' r, 

als ·1ua·à/tsteLste1a!3ni·cèn J&: :-.-p1a::a'ts:: ~tè ï'li~. 'i:!'"- é'. ;L,, ·;:c.~:· ~-" .. " [ !'< 

~r:·._ .'.:·· .;_:;.~.~·~ .:.;_;.r-;_"'"'!..,t\ .~ ;-."".;.:··~J:\~ · /'f( J· __ :.-,1 r· . .J .1 . , __ , 1".\ '.· i ; .. -~ ,. , 

. 1{91.l@d\gp/µ~ts;L_age~u? " +· -, .,." , r .. "" ~ " ., , .· · ,,-,'' · ' ; , ,- ! 
~ . 4 ''•. J. : -·:-r.\~ . :.;~ · · li'· · · ~ .- -- ~--~- ' .·:· '-~--. r ~-i··· ~.~-~:,_r _t:~-J:~- .~ :. " .1~ ; ,.: .~·. 1 t. J. ,f::/J. 

. . !.:; 

, ei ·SQ,,_:n,i.:'1 ·"· ' - ~arieitite . Spaa-n" ,- .. ,_. -; , '~' · '' 1 , Oc .s:. , .. ,_ " _<: . . ,·708L c -.·:pri:t .-- :- -~ , , 
::i-~'.;ré4"f~ .... ·(r.r·?-h ) \~_-.. :·;_Jf~-hn.6 -~-'~~à-tiJ:.Eè·r·ge.n T C··c~\ t-.J:; !1 ~l-~8 " .>1 . .L _re .i .i."" ·'-/;;:·1, ! _'.-= 5.98_-.: : : .. ;' fit "" c:, '.-· 

/ · ' •. :·'· ·i .' ·.i: '.1 öi6nn;y 'Han'd~i"aà:(" ' \ · ". 12. o' " · ·. : ' 558 
'\ ,'t .. - " ... ·. . - 1_!_ ·- '-\. \ -1_:_~" \ ·• 

i6DO ' mo ,, •1 ; _Hélleh \ värt '·1v'ugt · i'·,' 1.5801 s. 
, . S.~?k.ia Sbhè,ff,or. . ~- 2~ÖO_ o'6 

' 1, •• \. ·;"'\ ,, '\ ;..'. ") ,' 

Ver. : ~ ,'· ' : 
: ' ·,, ~ . ! . 1. 

• • ,; y' ' 

Hoog 

Kogel 

Diskus 

4'.le 80_ illt 

'I'otaal -1 
j 0 

2. 
30 
4. 
c:; 

' ./ 0 

'i'Ca:r:'oli,pè \JIQl 'tlfamp · 1, '- \ 2 ',_15,2 _ 

':: Marieti,e ~pa'.~~s . '.' , .', '4.8'3 m. 
Saskia Sche~~er · 4.22 .. . . -· 

' ' 

- ' Conny H·andgraaf 1 • 25 

'DEM 

Lydilia Smits 1oî5 
' ' 

Kirsten Geeks 8 9 25 rn. 
Yvonne Brabander - :._ ___ 1(lf--' 

Hèllen varI Vugt -- · 
Kirste:ii. Geeks 

S~skia~ReÜ~n7.Co~n~~ : 
Mariëtte " 

I 8.898 pnt,, 

~- 19 9 54 m. 
--,-

45. 1 s. 

Zeemacht 8.055 Totaal 
Atmodes 7.755 Atmodes 
DEit.á II 7.603 
Suomi 6.879 

-0-0-0-0-~- Q- G-o-o-

van 

11 e 

- ,. 
i y , 745 

~-: 584 

497 
378 

568 
519. 

513 

L373 

1Jo cler1and·g-

met 16.145 

" 
11 

" 
îr 

r" .. ' ' ~ ; 
Il 

Il 

· Il 

Il 

Il P.E. 

" -. P.B.-

Il 

pnt. 

Op Zaterdac 13 Soptember is hGt erg bewolkt en v02~ wind. Truus, Lolke en 
12 Atmod~nnen VE!rtrekken van Station Haarlem naar het Centraal Station in 
Amsterdam. Er is gelukkjg een ergo opgewekte stemmingo Eindelijk we zijn 
in Amsterd:; m. Nu nog op de tram v1aclrton 9 maar ki :Jk daar is hij al. 
Maar wat een gedrang en wat een rnensono All~maal kaartjes kopen en dan staa:1" 
Zittori was er niet meer bij. Alles verloopt vuorspo3dig. En ongeveer om 
12 uur zijn we op het Olympiapleino 
Om 10 over 1 begint do start van de 60m. meisjes D. Ik zit in de 2e serie 
in ~ên van de rctate ~anen 9 bah!!!! 
Eindelijk daar .gaan we. Ik kom als 4e binnen in 9.5 s- In de 3e serie vor
trekt Nicoline. Zo heeft een goede tijd 9.3 s. Maar ze zit net ni::it in de 
finale. Jammer!!!!! 



u é'.! 2 ü1U v0r spTingGn" Een goocle :prestatie varr- Sylvia~ 4" 22 m. Wat haar een 
n1edail1e oplevert. Geweldigl ! ! ! Nicotine met 4. 15 m. krijgt ook een 
madaille, Sylvia Gn Nicoline hebben élllebei hun persoonlijke rocords 
verbetord" GPfeliciteerd hoor!! 1 ! ! 
J-r)lardá spr::mg 3 .99 m. Niet slecht. Ik sprong 3. 96 .rrL Om kwart voor 3 hoog. 
Jolanda, Nicoline, Annelies on ik deden mee aan hcog. 
Ik weet ni3t rueer hoe h:og JolanCLa heeft gesprcngen.(1.20 m, red.). Nicoline 
en AnmJlios sprongeng 1. 25 m. Alweer 2 dio hun persoonlijke records hobb2n 
verbeterd. Annelias haalde mat 1 .25 m. een Se plaats wat haar een mooie 
medaille opleverde. Niccline viel net ni 3t in de p~ijzen. Ze had sen zesde 
pl~ats. Om half vier ko~elstcten. Sylvia had een goede stoot van 9.26 m. 
:0Jicol:i_ne on ik mcE)stcm op onze sokken stoten~, Mijn tenen zijn nog blauw 
•3n :pijnlijk. 
Mot hoog werd ik derde met 1 .JO m. (Jo prijs). Aan de 600 m. d@den mee 
Jolanda, JVJ_ra.nda en Annelies. Het ging v;el goecL Het spijt me C .Me is jes dat 
ik niks over jullie heb geschreven. Ik kan ook niet alle resultaten onthoudo11 , 
Vorder was h2t een fijne dag en om kwart vuor zeven wa~en we weer allemaal 
-~11uis e 

1,'.fi lma 0. 

Tiesultaten van de c.meisjesg 600 m. Meisjes D. 

80 ffio Jolanda 1e in ha.ar serie 

-TO é1.11 'Jtte Î 3 . 2 c• ,, 
"' 

~J ärolin.e 1 3 .-
J e r 

· e~r1stte 3 ' 62 ffl 6 

C8,:co1ine 3 .37 
-=11,_,_, 2.99 

Kr:-J é~Gls t 1.JtGn . _, __ -~--.- ........ ..:-----;. 

i(j_rs Csn 8-. 1 2 IT! o 

1vcnr 2 7.96 
1l11cr28e 6 .Jî 

BAK ~RPRLA 'I'JES. 

Bet was cp aen zonni~e zondag dat Pia en Annet hun honger prob2erden te 
stillen m.:;t een frikandel in cle kantine van DSil . Helaas hç;-L wakend oog van 
Ria Ineke ontdokte dit en zij voegde zich bij ons. Ze zei dat het helemaal 
ve;::-keord was :0•.:- vlak voer d e estafe t te (bijna een uur van te voren) nog eeL 
fr.i_kandel te eten. Pia trachtte he:-;,a::é' duidelijk to makon dat dat eon ba:ker-
Jff2o::-,,tjo was 9 clat had ze namelijk gGlezen in "Het Beste"" Tja en toen begon o~_, 

bij mij oo~ een lich~je te branden. Ik had ook nog niet zo lang goledon iets 
over ~akerpraatjes in Het Beste gelezen. Daar stond o .a. in dat het gea~ 
iluJ_oed op jo prost8-tj_e hJwft cd je voor het spcrten eet. Maar ook ik kon 
1J nze voorzitst e r n _iGt ov2rtuigen. Zij zou h e t mc't haar twintig nee zelfs 
dertig jaar ervaring, toch wol beter weten dan wij. ~en appel eten voor het 
J op e n W3,S voJ_gcJns haar ook helemaal v erkeerd 1 een appel ligt nl. zwaai' 0p 

de rnaiJ,G' , Na de vvedstri jd smaakt hij veel en veol beter. Ja. maar met oen hc:l,:;·o 
-,j_g g •3VUco1 lc:pen is oc.k niet prettig! Ria Ineke wist daar wol wat op. Je rnc . .:Jt 
,:;e ~ : kj_JJIJOpu ..:: t ,je meenemen 9 lichtverteerbaar 9 -en '.vat suikerklontjos 50 -, :d voor d e 
onerg:~e" Ncu zij liever dan ik, een kippepoct je is we1 lekk0r maar clan moet 
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h ·at niGt 'koud zijn en suikerklontjes zijn alleen maar slecht voor je t anden 
en kiezen on zo geven j~ geen extra energie hoor! 
P:i.a liot zich door dit alles niet van de wijs brengen. De frikandel smaakte 
haal' nog best. l/Iaa:i:: cns aller Annet 9 die uok al oen zwaa:::- c;p de maag 15.[;g(=mdco 
a y.pe l naar binnen had gew8rkt 9 werd overrompeld en liet de helft van haar 
frJ.kanclol staan; · · 
Ja en nu hep :i:k .het Juni nummer 1975 val'l; Het J;lesto Qpgezócht om te kijken of 
Pia 0n _ik 'or{s ·-niat V:ergi,s1t he::ihe1-i. - · . _ · ·· · ' : ' - · ·~ ·· ·· 
Volgens rir~ Laurènce _C. I11Tor8house (hoogleraar in de Sportfyi;;.iologf.G \ eff, o.p:Jiii<Cht12.c 

. r:m directeu:r:: van _,b.8,t Lab.o:;.~atorium vocir mense-J.:i.jke'·)l •iohamaii-jkeJJre:$1tàrt1iè's ·-aan 
J - - l _r- ~ , • • r.·. 1 :' .... ; ' _. ji - · ·- . l_ c · . ' .... , .:. · o 1 - • • " ' ". • ,., ·_: · \ ~ -- •. • , , 

.: :cfo·· 1Jnivèrsïieï t ' 'vàn Califormie :ï,n Los Ange}3s) 0 is ,gob,leken uit uitgeb'l>,èiicfe 
p:i;_c;__Ç):'-;»'.)n d<:-1t l+(. . .;t , sp,o1r,,~ ,.7.oeq.se;Li. -:?zt j·&: ::r~toi;; :, j_o' I?=8Jf.?.>P,J~ 9 ,y,an· geen 'iüvd:Ó:e·d .1ic· öW'je 
p1~':Jst~1 tio ~, Sportli_ed0n, }<,r1~,en, 1'v;er)ocl,ep, v;r'ach.t.:::ri 11; 9 ·r· ~:vl'gtar· ,öp B.e r!m}ia;g.c :t,ïggerid\1 9 

. winrlori.ghoid. veroorza.kqnde en oterk ''gekruide gerechten. Noch 'cl8 sp<'3lers 9 . n0 c11 

de o\1d~a-:rz()Gke:' s k~-nden verschil in prestatie bespeuren; ( Reda_ctie g Sfond r; ok 
vermeld-9 ho,3vcel tijû vó ,::1' de·.aanvang vah :ie \iveds.trijd dit vo8dsel 'genut'tigcl 
0ord?) · . · · 
De suik2rklont jes·cheorj_e klo1it ook nj,:et, volgens Dr .Morehouse. Hij 'beweert 
dat Gxtra suiker geon b i jZL-nclere ox·tra energie geeft. Het eten van suiker 
voor een wedstr:i.jd of training dc9.t - sórnmigG mensen meer kwaad clan gocdo Je 
hebt pas b8110ofte aart suikGr na anderhalf uur onafg,ebrokGn inspanning 9 z:)aü; 
in oen lange n.fsta.ndslo-op of G'en lél.~~?-m;Lgê -terïriiswedstrijde · 
~::.:c' 6.om1 nog veel moer praat jes c_le ron~lG. De ve<;?rti<?n baker:praat jes diG 
!::;""schr ::von ctaan in Hot Bestt'.3 van jun:i. 1975 zal ik hierond3r op20hrijvc~,; 
·~:~: ' ~>tJ.~1-::. ur v a :Jt wel tussen die jullie a1tj_jd als waarheid hebben besci10vrvö. . 

:Je vr)lg~r.clo :c:;gals gaan dus niGt ··opg · (rodactiog Al thans volgons DT 9 jifü.J~:eh "·, ;l::.:c 
resp .. "Het Bestè")" 

D!.:'ink nuoi t onclor hot sportèn" 
J:i,on klontjG . suiker . v:oo:;.~ --he-t ·--spo:rd;eY-:, verhoog t 
Vormijd bepaald voedsel v oor ho~ sporton. 

4. ~~o"c ~ nooit voc:r h . .ot zwomrn0n. 
5 , Neo~ zouttablotten om vermoe~dhoid tagen te gaan. 
6. Extra eiwit geeft kracht. 
7. Slaap een paar uur extra voor een wedstrijd of als U erg me~ ~CDC · 

8" Probeo:r bezweet t e raken v·oor een wedstrijd. 
9. rJ'n:Jk mot Den na lichameli jko inspanning oen trui aan. 
10. llaom eerst oon warrno 8n dan eon koucle douche om de ?Ori~n te 

sluiten. 
11 . Ga noo~t sporten als de zon op z 1 n hoogst staat. 
~2. Geen sex voor een wedstrijd. 
-: 3 o Vrouwen ve::;liezen door training hun vrcuweli jkhaicl. 
14. S ~ork ontwikkelde spieren w:i. jzen op kracht. 

J'· ~-L d o fri..i::ar.~1Gllon echt geen imrloed op ê,o pro sta tio hadd.:.m? bowezer.. Pi2 on 
f:..nnot .., c,l in d e ostafett3 o De wissels gingen good en A tmodes kwam a ls oersi;c, 
0 7er d,,~ finish, 
Anne·~ vocrtaan je frikandel niet illü(ff laten staan hooro A1s je h ongor :~ e b -C. 

nmg jo ''; l:::>f'.:' oen tvrnede nemen 9 maar donk wol aan de lijn9 cf zal cle.t ool;:: 
e~~n bé::.l'~ccp:re..at je zijn dat je dik wordt van frikandD11en met mayon;;i:i_f_;o cm 
tomatenkatchup~??? 

Annemieke. 
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FINALE A/B COMPJi:TITIE 9 OOKMEER. 
16 Septamber 1975 

De vsrnachtine dat wij m;.;t onze jeugd1üoec wel derde zouden kunnen worden 9 

ging al snel in rook op. 
Ons ov0r h::::t algemeen g.;en sterk nummer d0 4 x 100 Tiî . r1LJt Pia-Annet".'"Irene
:r;Iarli::.;s g ing er dcor in 51. 6 E:n leverde al een verlies •:_.p van ca.150 pnt. 
op n;_urrn1er 1, ( 4e). Annet nam de hcrûen i:S'03cl en haar tijd van 15.8 s0c. mag 9 
ondanks cle zwar;_; nai!l.to baan 9 ~ezien worden. De gelegenheidsspeerwerps ters 
Yvonne en Irene kwamen tut resp. een 6e en 9e plaats met 26.14(N.P.R.)en 
21 088 m .. (N .P. R.) . 
PiEL bezettG met 12.9 s. d e tvveede plaats achter Margot Lommers (12.4so) 
te:rwi.jl Annette m<_;t. ·13ds . 7e word. 
Dorien schoot uit héiar slof want haar ·10.30m. (N.P.R.) m::;·0 de kog2l '3n 28.80 m. 
m.Jt do r onde schijf 9 brachten ha0,r twee vierd ·e plaatsen op . 
René werd 9e rn.;t 8,61 m. en bl.::ef onder haar kunnen 9 terwijl Paula m:::t 27.38 m. 
(6e) niet tegenviel. 
/"m'.lernari2ke (.?o) zat op de 400 m. in een berenserio on raakte daardoor halemaal 
vast. Wat hjd betreft bo0kte ze toch vc,oruj_tgang 63.7 s. 
Ma:c'lioB ("iOe) 1iot 64,4 s.(l'JoPcR.) or nomen. 
î,50 m. was de hocgte die "Ellen (4/5) kon ovGrbruggen 9 terwijl Marja (10e) h2t 
met 1 .35 m. liet afweten. 
Het versprin:sen was misére. Yvonne en Irene kwam 1.:m niet VGrcler dan resp. 5e mot 
4,7,~ m. on 10e met ,t .t,0 m, 
~te~ (7e) on Lia (Be) beantwcordde aan de verwachtingen want vc or beiden was 
0en persc cnlijk raccrd weggelegd. resp. 2.30.- en 2.31.1 sec. 

:Ilinch>tandg ADA 
Sagi tta 
Parthenon 
Sprint 
Ii. tmodes 
II .A.C. 

- l3 .088 
12.53 4 
11.856 
11 0 58 7 
11 0 504 
10 0 083. 

Ria. 

NSIJSRLANDS~ KLM.PIO"JiNSCHArP~N VIJF'K.f:J/f:P 
20 SeptE<ml!er Lmst2rdam- Ookmeer. 

MONTREAL LIMI"3'11 VOOR M I 3 K ~ S T 3 R K • 
==========~===~======~=====~===============~==== 

Oüllanks het winderi.ge weer en eon tradi ti.c·nele sintel baan wis t en Mieke en 
.:roan t e t hele g c ede prestaties te k c,men. 
Mieke bJ ._;ef met 4.401 punten slechts 39 punten cnder haar nati e: nale 
record en ruim 100 punten boven do limiet v c or de Olympische Spelen te 
Montreal volg9nd jaar. 
Haar prachtig8 vertesprcng van 6.17 m. en 1 .7 4 m. h a Gg betekende perso onlijke 
reco~ds voo~ onze Atmddin. 
Jean verbeterde haar persocnlijk reccrd met ruim 305 punten mede dacr haar 
goede 'vorte ·-Gn hc<.;gtesprongen van resp. 5. 51 ::;. en '/. 64 m. 



Vervolg Vijfkamp. 

Ui tsl.agem 

Mieke 
Jo an 

100m.H. Kogel 

11 0 11 
9.71 

Hoog 

1. 74 
1'. 64 

Ver 

6.17 
5"52 

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Een vrij goeQe loper in P~t--tan 9 
die rookte teveel sigaretten 
Maai op slot~ het is naa..r 9 

was hijzelf de sigaar 9 

want toen kon hij geen voet meer-VBrzet--ten. 

' 1 ; ' 1 

200m. 

24.4 
26.-

Totaal 

4.401 pnt. 
3°753 " 

Een matige sprinter in_Schcten 
verloor veel 9 dat heeft hem verdroten 
hij zei 9 ik zoek neg een sport, 
waar' ik eerste in word 

. en is toen maar kogel gaan stoten.~ 

Een-atleti_ek-s-tarte.r in Gieten 
was dagen-lang slecht te genieten. 

;~ ~nr~=p~~!~~~n i~1 w:~g:eg ~~f ~~~'p/ 
ik krijg zelfs geen kans om te sohi~t~~1-;: 

Patricia. 

-o-0-0-0-o-o-o-o-

· PUPILlî5-Ni.VEDSTRI<f :D · f3'!J~RWIJK ·· 
13 .September 1975 

])e raatste 'wèdstri jd van het seizoen was een gÓede weds -LTi ;]d. 
Veel deelnemers en goede prestaties 9 _j (l J.s:on zi~n dat er goed getraind was. 
Gonnie won een medaille en ging apetrots naar huis. Alle deelnemers kregen 
een prestatiekaart als herinnering. 

Pupi],.len A 60m . 
Gaby 10 ~ 2 N 

Oo 

Pupillen B 40m. 

Esther 6.9 s. 
Gerrie 7.6 

Mini-pupillen 40m. 

Gonnie 7.9 s. 

ver 

3017 m. 

fü.;o g 

! ! ! 0.90 m. 
Üy.95 

hoog 

0.70 m. 

Corrie. 

kogel 

4.51 m. 

Bal werpen 

13 m. 
17 

bal werpen _ 

12 m. 

~=========================-----------0-0-0-0-0-~0-D- ============~--------------------------------~ 



NATIONALE C SP::;;L~N 1975 
,, -

Deelneemsters g ICir~ten 9 Saskia 9 Coi:m~e en Hellen. 
We verzamelden ê;ns ' v óor lut huis vaD._- de hee r Gêcks ' die c ns c1e,ze c~ag begel~idde 
evenals Vinka _Çecks en Mariar:.r-s Sph, uten. . __ · 1. ~ · ~, ·- --· 

We vol trokk:en--vtY;:::,~0 .. m0ed ma:a-r~l wat zcmuwach-t-i .g naar Amsterdam-.-:::.":..L_~:..:::J.:::":: . 
... · , -- ~ - !.".!. ,~ , ....... J 

Als-,- e.?r.ste. begor,m@11 Cd>nn~e en Ii$.1:1'el'Ml0m.et hCJogspr:img~n. Connie maakte eenbrU : ~:; 
aardige sprbng 'VQ.P 1 :35· ri;i. Heilen "[)~uef. 1 op de 1. 25 - ,m~ steken. ::o _t ·1-::,,:
Connie moést tû-sser+ de spr0~gqn, do6r" nog 80 m.lopen in een tijd van 11.6s. 
Om haf f-. ~en; Il1g_el:?~ :)s~s;_iÄ" v:ersprir,ig_~?l{ - _Ze maakte ~~EO~prong van 4~:._8-§'~.LIË..?:..~3_--j:15.i! ~ 
Om 1 uur begon voor Kirsten het f~st.ijn pas. Ze moest zich tevreden stellen 
met een stoot van.81.3rlm. omd3.t .d:e J ju:dy hot verband ,;dat kirs;ton , §:.1.t~jd om .i):r?!fl.'r 
pols draagt als een hulpmiddel beschcuwde. Na . nader ' inforrneJ?én, ~i,váirien. we ~r. · 
achter dat verbanrl als een med::b::cri-.jn_~~t.&?~ · ~oisoand. als ." Çle_n - ~ulpm~ . dde~ . .. •. 
wcrl t ~eschouwcl. Toen ~îrn 13. 20 moe~~~U. .'-~)~-~~~él. ~-1:1; _H~_ll~n , ~oq ,m. ~,<?Pe~· J3eid~n 
zaten in de 9erste serie wat wel fi~n'""fa;s~·-· ~C:sf.~a k,wa,1~ ':"ls 5.e inJ~aar , se.r;ie . . 
aan m.9t een tijd van 2.06.3 (ondanks Grge pijn in haar zij). 
Hellen kwam als derde in haa:ç. c\3C?Tio aan binnen een ti jcl vari .~1. 5.6 .•. 7 _.1 . .R __ via.:t..".èen 
nieuw persoonlijk record betekende. Toen als laatste moest Kirsten gaan 
discuswerpen met een prachtige worp van 23. 92 m. maakte zij evoneêns c~en ~ 

. - - - . l - - ' - - l - , ~ . J - ·- .. -

nieuw Ilersconlijk record. - · , 
. "Wai .:':Väj . ..0..r.g:_Qp: ]J:Ci.J_s __ s.:t0ldo.- .w_ç,~ dat A.Pn.?Jni_e.ke."q.Qk_ nog. 15:w.am ki:Jk~n~ Het was Jen 

erg gezollige dag met veel baice~ers di~ een prettige sfeer bezorgden. 
· Om h·aif ·vijf keerden we huiswaa:rts-. --- -- ~- ·- - ·· ----:...-~ --~ ---

po S • î '.i j COIJ1plim~nt~é·n VU Or h ~ t goede 
voX:lo~\P yän: de, 't{.eds tr_i jd. '$n vrJqr --1),ét 
bewaron vah.L ·füi j'n trainï'ngsbroek ·a.ïe îk 
had laten liggen. · 

H3l;len en -Marianne. 

,- 1 • 

-o-o- o-o-o-<::-o-o-0 -

3e COlfiP8'rITLE 1!~.G':!JDS'eRIJD ]i;,l'J!ES HOOFDI~LASSE 
Beverwijk 25 Augustus 1975 

Uitslageng 
ol ) 

100 rn.horden:1 .Mieke Sterk 14.5 s.? 5/6 Anne t Ott.olini 16.5 
100 m. -3/ 4 Pia Koyser 12 .8 s.? 10 Mar lies Kusteleyn 14.-s. 
200 m. 4/5 Pia Keyser 26.8 s., 9 Annet Ottolini 28.-s. 
400m. 2 -- .foan Koyser 59.7s. 9 8 i.Jlarli2s-· Kastelijn 66.-s. · · 

"r 

80üm. 7 Annemarieke Hulsman. 2.27.7 s. 9 8 Bal tien v.è..Roe 2.28.9 s. 
Hoogspringen 1. lümemieke Bouma. 1. 60 ( afgebr. L 8 /11 Jo an Keyser 1. 45m. 
Verspringen 8 Janet Gortemaker · 4.64 m. 9 9/10 Yvonne v.d.Linden 4.58m. 
Speerwerpen 3. Jos de Boer 37 9 9_6 Jl1• 9 7 Carla Ivïetten 30.62 m. 
Discuswerpen 5 Jes de Boer 37~68. fu . 9 10 Marianne v.d.Linden 29.46 m~ 
Kogelstoten 5 Annemieke Bouma 10:67 m. 9 11 Baltien v . d.Ree 9.92 m. 
4x 100 rn. 1 Atmodes 51.3 s. 

BindsiP.,nd 14•564 punten. 
- o-o-o-- ~>- c-- o- ()-

Ter Cc')mpletering van ons archief vragen vv-i j clubblad 101 van J,_ug. î 972 
dubbele numme ring) en 104 van Juni 1973 
Gaarne afgevon aan Ria. 

- o- o- 0-0- 0- o- o- o-

Copw voor hGt volc;ende clubblad inleveren t o t 8 December a oSo 
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OFFICIEEL CWBORGMN DER H.D.A.V. ATMODES -KONINKUJK GOEDGEKEURD 

20e jaargang no.119 

Verschijnt per 2 maanden 

Redaktie-adres: 
Zaanenlaan 58 
Verzendadres: 
Viersterrenstraat 10 

December 1975 
VAN DE VOORZITST~Rl 

December 1975 
We zitten in de donkere dagen voor 

Kerstmis. Donker door de tijd van het jaar, 
donker ook wat betreft de terreurdaden 9 die 
alom worden bedreven 9 die je anders nooit zo 
treffen, omdat het ver van je bed is. 
Nu zijn we echter opgeschrikt 9 omdat men ook 
dichtbij huis tot z1itlke gewelddaden is over
gegaan en waaraan je niet voorbij kunt gaan 9 

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 9 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 9 want ook onze 
vereniging is een radertje in het grote 
geheel. En als we dan naar dat radertje 
kijken 9 dan zien we dit niet draaien doch 
stilstaan en dat is een slecht teken 9 want 
stilstand is achteruitgang. Ons ledental is 
n.l. zoals in vele verenigingen gedaald en 
wij allen 9 Atrnodinnen 9 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 



j 
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in den lande een graag geziene tegenstandster is. Zorg voor nieuwe 
leden 9 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 nieuwe jaar uitgevoerd kunnen worden 9 dan 
zal 1976 een goed verenigingsjaar worden. 
Zoals men reeds in de pers heeft kunnen lezen 9 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 ûaan 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 op de bestuurderen en IJiuryleden 
van de verenigingen 9 omdat dan ook juist top-wedstrijden in het kader 
van de Olympische Spelen dienen te worden georganiseerd. De gewone 
sintelbanan raken dan uit de gratie bij do top-atloten. 
Rest mij voor 1976 Atmodes een goed jaar toe to wensen met hopelijk 
eon Atmodin in de Olympische gelederen en alle loden 9 trainers 9 trimmers 9 

donateurs 9 adverteorde:::'s on i edereen dio Atmodes eon warm hart toedraagt 
fijne feestdagen en oen gelukkig nieuwjaar. 

Ria Ineke-de Vos. 
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H3T SECRETARIAAT MSLDT 

Bo stuurssamenstelling; 

Voorzitster 

Secretaresse 

M.A.Ineko-de Vos, Kasteellaan 61 9 Oudorp 
post Alkmaar, tol. 072-25199 
I.Wallekors 9 Kampervest 29, Haarlem 
tel. 312426 (na 5 uur) 

Penningmeesteresseg A.Kruyvor, Burgwal 66, Haarlem 
tel. 322461 (na 5 uur) 

1Nedstri jdsecretaresse g G.J .v. Voorst-v.Egrriond, VlielandhoÎ 30,Haarlem 
tol._ 335734 

Commissaresseg 

Commissarisg 

4 December 
5 
5 
14 
15 
16 
17 
28 
30 

5 Januari 1976 
7 
7 

9 
14 
18 
26 
27 
28 
28 
30 
31 

L.v.d.Ljnden-Haak, Zaanenlaan 58 9 Haarlem 
tel. 263961 
Bal tien v.d. Re8 9 Orionweg 123 9 Haarlem_, 
t0lo 250314 
H.Cats, Caninefatenstraat 4 9 Haarlem 
tol. 3 73202 

01\Z'); JARIG_:;N 

Caroline Holtkamp 
Hannie Wijkhuizen 
Freddie Wi ;jkhuizon 

"Hellen van Vugt 
M.F.Drijfhout v.Hooft. 



-4-

VAN TIE PENNINGMEEST.:<]RESSE 

Pupillen geboren na 1-1 1965 
inschrijfgeld 
Dc 9 C. 9 l3.?A. t/rn 17 jaar 
inschrijfgeld 

f • 15 9- pç;;r kwartaal 

Junioren 

Senioren vanaf 18 jaar 
inschrijfgold 

7950 
22,50 Il 

12?50 " 
309- tl 

17,50 

Gironummerg 2076.89 t.n.v.Penn.AtmodGs 9 Burgwal 66 9Haarlem. 

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

Clubkledingg 

Atmodes wedstrijdshirtg 

Silk Sciee~ maat 10/12 
2/3 

. ' ~/5 
. . Vlokprin~:, . maat <U/1 

A tmodes ,.wp_dstri jdbroekje à.llo · ma ton 
Atmodes showshi•rt (vlokprint) . 

Shirts en b:çoo],:cjos bestellen b:l j An.s • 

Zondagmorgeng 
c.r.o.s. alle ploegen 

============= 

TR.i\.ININ;G:DN . 

9.45 uur Aanwezig ziJn Beatrixschool. 
Gezamenlijk vertrek naar h .e t CIOS. 
Kom NIET in je trainingskleding !!!!! 

F. 10 950 
11 9 50 
11 9 50 
14,-
11 9-

14,95 

Je kan jo in do schoo l vorkleden 9 zodat wann8er je 
tijdens de training een bui op je hoofd hebt gehad 9 

je natte trainingsplunje kan verwisselen. 
Training van 10.15 uur - 11.15 uur. 

Woensdagavondg 
Antoniusschool 9 Zijlvest. 

17 
18 

18 
19 

uur 
uur 

.D.meisjes-Pupillen) o.l.v. 
C.meisjes ) Annemieke Bouma 

" 

" 

19 
20 .15 

20.15 uur 
21.15 uur 

Dames/meisjes 2e ploeg ) o.l.v. 
Dames/m.:ü s j,:ls wedstri jdploog ) Hans Vlottes. 

----------------- -------------------
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H~T EINDE NADERT ••••• 

Niot van do W8reld 9 maar wel van het jaar 1975. 
En dan zitten wo or midden in. Een gezollig.0 en vrolijke Sinterklaas. 
Een sfeervol Kerstfeest en nat_uurli jk de oliebollen .en het vuurwerk 
met Oud- en Nieuw. 
Misschien komt de sne_euw dG sfeer nog VGrhogen? 
Ook bij de atletiek zitten we in die sfeer. 
Tijdens de feestdagen zullen we 
elkaar niet ziGn 9 maar de laatste 
training van het j aar op 21 Decerr~ 

ber kunnen we samen bGst iets doen • 
. Een gezellige 0LI:8BOI~L~NLOOP 9 1Naar-
0 bij we allemaal van diG bollen 
kurînen "genieten. 
G~w~on · ~ndei elkaar 9 zonder strijd 
of rivaliteit. (Laten we wel de 
tijden opnemen 7 want die willen we ____ .,.... ... ..,....--,....... · ·~ -:-·~---· 

"., . i,1' .' ;. ! ,1 . J, •.-") ~ . "~:1 ·,~~,,;~ .i·:', ,.-,;:., i!\ :i'/Jr ;'/f~.-:·j;';-~::,~·'.S~-~17{ . . . :»:·c, :,, :}~" · . . . 
. , .;"i;f1:·;\·j '0;t, . ·1;'1:.tW r-1c,,aan.9 -. da;t·1 • .J,o_deree.n 7 · ; . ·, · Y u. · · ·.·'··.:·:•· .r :r.· .. ~r1 • 1 1 :~ .• " . 1 '_ .• r •.. ,, ._ .. :·.-· · . .' -:; .·."' · ,· . ' , , · ·· ~-

.. ·· · · zïjn·tie'st' doet 5 r 3spektiovelijk ~ lG- • 
dezelfde prestatie levert f 1'- ~ • 
Luit jes we horen bij Glkaar 9 laten » • .J::tl )1 

we proberen niet te mo1;p03ren of te '1_ ~ 
miezen 9 doch samen or iets van te • 
maken, direkt daaraan vastknopend 
het voornemen om h3t niouwe jaar 
zo goed mogelijk te beginnen. 
I~I.lEREEN DOET TOCH ZEKER ME~! ! ! ! ! 

-·-···· · ······: · ·Ans ·~ 

==:..: ============= 

J 8UG IK OlV:TuIT S 018 

Diverse keren bereikte mlJ de 
vraag waarom de jeugdkommissie niGts 
moer van zich laat horen. H~t 
antwoord is eenvoudigg 

1. Alleen BaJtien en Marianne zijn 
nog aang~bleven en gezien hun 
werk, aktiviteiten binnen en 
buiten de vereniging is het niat 
mogelijk v ne l tijd te spenderen 
aan de kommissie. 

... 
. -~i, 

Willen jullie dus aktiviteiten zoals bowling- en/of kienavonden, fietsen
rally1s enz.enz. reageer dan eens positief op onze kroetg 



----- .... ~-.. ··- -.... · ·'"" 

·".. _ 

-"-Indien wij nie' ts van jullie horen dan kunnen Jlu" .... ..1.ç er vanuit. gaan dat de 
jeugdkomrni..ssie,<o~oud t te bestaan. 

·--......._....._ 

--....__ Bal tien. 

================ 

Zondag 21 december: OLIEBOLLENLOOP voor alle ploegen. 

plaats CIOS - Overveen. 

Inplaats van de normale zondago chtendtraining wordt er een veldloop 
gehouden voor ALLE ploGgen. 
Afstanden: kleine ronde (ong. 800 m.) voor C-D meisjes en pupillen. 

Grote ronde (ong.1200 m.) voor A-B meisjes en senioren. 

Aanvang: 10 .15 uur. ---
Ben je verhinderd om de training bij Berard 
berichtje a an Baltien of je ploeggenoten. 

\ \ '\ 1 ~ 1 

( 
""'--' 

Aanvang: 10.15 .uur 

Kamp te vol en gaarne een 

, , _ _________ ___ 



100 m. horden 
1. Mieke Sterk 
2. Joan Keyser 
3. Annet Ottolini 

--7-
àbESTE PREsrrATIES OVER ff~ 'l JAAR 1975 

door T.v.Voorst. 
==================================== 

])AMES. 

100 m. 
13.4 sec. 1 • Mieke Sterk 
15 .- 2. Joan Keyser 

(A) 15.6 3. Arcla v" d. Steen 
4. Yvonne v.d.Linden (A)16.5 4. Ans Kruyver 
5. Renée Ferment (A) 20.9 5. Janet Gortemaker 

200 m. 400 m. 
1. Mieke Sterk 24. 1 sec. î. Joan Keyser 

11.9 
12.5 
13.2 
13 .5 
13.5 

59.7 
2. Joan Keyser 26.- 2. Annemarieke Hulsman (A)63.5 
3. .b.rda v.d.Steen 27.4 3. J\/iarlies Kastelein (A) 64.4 

4. Baltien v.d.Ree 64.6 

800 m. Hoogsprihgen 
1. ,Annemarieke Huls man (A) 2.26.4 s. 1. Annemieke Bouma 1 .81 
2' Baltien v.d.Ree 2.28.9 2. Mieke Sterk 1. 73 
3. Truus Capellen 2.34.8 _§ .• Joan Keyser 1.64 
4. Ronnie Wallekers 2. 43~1 4. Marina Muller 1. 50 
5. :Sllen Vrenegoor (A) 1.51.4 5. Baltien v.d.Ree 1.50 

Verppringen. Kogelstoten 
1. Mieke Sterk 6.17 m. 1. Annemieke Bouma 11 • 96 
2. Joan Keyser 5.52 '"' c::. • l\fi.ieke Sterk 11 • 48 
3. Janet Gr"~ ternaker 5.07 3. Bal tien v.d.Ree 9.92 
4. Annemieke Bourna 5.04 4. Marianne v.d.Linden 9 "78 
5. Bal tien v.d.Ree 4.80 5. Joan Keyser 9. 71 

Discuswerpen Speerwerpen. 
1 • Jos Mooi jen 40.44 m. 1 • Jos Mooi jen 37.96 
2. .b.nnernieke Bouma 34.3 4 2. Annern:.eke Bouma 34.93 
3. Marianne v.d.Linden 30e84 3. Carla Metten 32.92 

4 . Marianne v.d.Linden 26 .10 
5n Hannie Wijkhuizen 23. 50 

4 x 100 m. estafette in 48.8 sec. met Annet, Pia, Joan en Mieke. 

MiUSJES A 

100 m. 200 Hlo 

1 • Pia Keyser 12.1 sec. 1. Pia Keym3r 25.7 
2. Annet Ottolini 13.1 2. Annet Ot tolini 28 .-
3. 11/larlies Kastelein 13.4 3. Mar lies Kastelein 28. 7 
4. Yvonne v.d.Linden 13.6 4. Renée Ferment 32.-
5. Renée Fermant 15.1 

Verspringen. Hoogspringen. 
1 • Pia K1.oyser 5.49 m. 1 • Renóe Ferment 1. 45 
2. Yvonne,v.d . Linden 5.25 2. Yvonne. v.d.Linden 1.45 
3.Marlies Kastelein 5.06 3. ])or·:rnn Ansems 1.35 
4. Renée Ferment 4.36 4 . Mar lies Kastelein 1.35 
5. J)oreen Ansems 4.16 

sec. 

sec. 

m. 

m. 

m. 

sec. 

m. 





60m. 
-1-.~Saskia Scheffer 
2. Gonnie Handgraa f 

Kogelstoten. 
î. Kirsten Geeks 
2. Yvonne Brabander 
3. Ii'lariette Spaans 
4. H8llen van Vugt 
5. Saskia Scheffer 

60 m. 
1 • Jolanda van Eke ris 
2. Sylvia v.Duyvenvoorde 
2. Nicoline de Rooy 
4. Wilma Ottolander 
5. Marit Guldemond 

Hoogs:;;.'"'in~en 
1 • Wilma Ottoland er 
2. Jolanda v.Ekeris 

IIJ:ari t Guldemond 
Annelies Kubbinga 
Nicoline de Rooy 

Kogelstoten 
1 • Sylvia v.Duyvenvoorde 
2. Wilrr.a Ottclander 
3. Jolanda. v.Ekeris 
4. Marit Guldernond 
5. Nico line de Rooy 

Vervolg meisjes G. 

Hoogspringen 
1 • Gonnie Handgraa.f 
2. Mariette Spaans 

Hellen v. Vugt 
4. Saskia Scheffer 
5. Jeanette van Dam 

-9-

12.3 sec. 
12.4 

9.05 m. 
7.96 
7. 21 
6. 77 
6.46 

MEISJES D 

8.8 sec. 
9 .1 
9. Î 
9.2 
9.3 

1.35 m. 
1. 25 
1.25 
1. 25 
1 • 25 

9.58 m. 
8.78 
7.63 
7 0 61 
6.85 

Discuswerpen 
î. Kirsten Geeks 
2. Hellen v.Vugt 
3. Mariette Spaans 
4. Yvonne Brabander 
5. Marianne Schouten 

600 m. 
1 • Jolanda van 3keris 
2. Marit Guldemond 
3. Miranda Brabander 
4. Annelies Kubbinga 

23.92 m. 
19.54 
17. 28 
16.86 
11 .8 5 

1 • 56. 9 sec. 
2.01.-
2.02.9 
2.05.5 

5. Sylvia v.Duyvenvoorde2.22.-

Verspringe~ 

1 • Sylvia v.Duyvenvoorde 4.22 
2. Wilma Ottolander 4.15 

Nicoline de Rooy 4.15 
4. Jolanda v.Ekeris 4.10 
5. Annelies K:µ:bbinga 3.91 

4 x 60 m. estafette in 35.5 sec. 
met Wilma-Vinka-Nicoline en 

Jolandä. 

============== 

Verspringen 
1.35 m. 1 • Mariette Spaans 5.03 m. 
1.30 2. Saskia Scheffer 4.31 
1. JO 3. Gonnie Hand graaf 4.09 
1. 25 4. Hellen van Vugt 3.80 
1. 20 5. Jeanette van Dam 3.68 

4 x 80 m. estafette in de tijd van 44.9 sec. met 
Saskia - Hellen - Gonnie - Mariette. 
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OPEN AFDELINGSKAMPIOENSCH.APPEN 
van de afdoZaanstreek-Wat erland te Krommenie. 

5 oktober 1975 

Yvonne v.d.Linden 

Doroeh' Ansems 

Corriè van Bakel 

Ellen Handgraaf 

Pau.la Breuer MoB. 

îe verspringen 
1e speerwerpen 

4e cliscuswerpen 
4e kogelstoten 

8e kogelstoten 
Se discuswerpen 

kogelstoten 
hoogspringen 
verspringen 

koge'l-stoten 
discu"swerp en 
sp,2e r 1.verpen 

Wie heeft nog verenigingsmat8riäal in.haar bezit. 

4~85 m. 
25.74 ffio 

27. 70 m. 
9. î 9 m. 

7.36 m. 
24.44 m. 

9o ·14 m. 
1. 50 m 
4.20 m. 

9.89 m. 
26 • 1 6 ffio 

1 6. 70 m. 

We I!l~ssen o.ao riog zandzakjes "'." rubber kógÓls •om een medióine bal. 

===============· 

Hebben jullie nog gekeken of je clubblad no.101 van Augustus 1972 (dubb. 
nummering) en 104 van Juni 1973 in jQ ba;. it is. . 
We missen deze exemplar_en nog en hebben ze nodig voor het inbinden 1970-75. 

KIJK NU I!JET.SEN EV8N ! ! ~ ! 1 ! 1 

ATTENTIE ! ! ATTENTIS ! ! 

Woensdagavond 21 Januari 19 

ALGE:ttlENE J AARLIJKSE L~DENV8RGLDERING o 

Aanvang 19.45 uur. 

·Na afl0op bowlen. 

In h:it bowlingcentrum aan de Orionweg. 
(rekening AtmodGs) 

De agenda zal nader 1Jmrden toegezonden. 

Ilatum Vakanties 

24 December a.so geen training i n de St.Antoniusschool 

28 December a.s. c.r.o.s. geGn training. 

31 December aos. geen training in de St.Antoniusschool. 
================ 



Een beetje laat, maar niet minder 
gemeend wil ik de Atmodinnen bedanken, 
die me op een levensgrote prentbrief
kaart gelukwensten met m'n vijfkamp
titel. Als ik goed geteld heb, waren 
het 114 handtekeningen, waaronder die 
van de 30-plus trimmers. 
Top- en recreatiesport staan dus 
toch nog niet zo ver van elkaar. 
Tenrránste niet in Atmodes en dat is 
een goed teken. Nogmaals bedankt 
voor het leuke gebaar. 

Mieke Sterk. 

=========== 

't Is alles stil, 
't Is alles droom, 
om het kind dat nadert, 
tot de boom. 
En ogen, hand, 
voeten zijn 
gevangen in d:e 
kaarsonschijn. 

Of ziet het meer, 
dan kaarsen glans? 
Is daar in gindse 
schemer thans 
Maria, die in 
doeken windt, 
het klein 9 onnozel 
Christuskind. 

Nel Veerman. 

=========== 

Menslief ik hou van je! 

Een vreemde blijde boodschap! 
Of is het een illusie, en u~opie? 

Ik geloof in een nieuwe l ente over de wereld 9 

als iedere soldaat 9 overal waar gevochten wordt 9 

zijn wapen in de grond steekt 
en naar de zichtbare of onzichtbare vijand 
zal roepen~ 
Menslief 9 ik hou van je! 
Ik zal je niet doden! 
Ik zal 'je geen kwaad doen! 

~· 
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Ik geloof in eon massa nieuwe kansen 9 

als de rijke 9 zich schamend ovor zijn rijkdom9 

zal afstand doen van macht on bezit 
on naar de arme zal gaan 
mcë) t de vvoordeng 
Menslie f ik hou van je ! 
Vergee f me 9 ik nam tevecü voor meze l f ! 
Ik zal aan jouw tafel gaan zi tten 
mat he tzelfde brood 
en met bloemen van vr 2d.·:: in do zon ! 

Ik ge l oof i n hot wondor 9 

als i n iodor huis? in ieder e str aa, t 9 in ol ko s t ad 9 

do oe n togon de ander zal zeggen; 
Tulensliof 9 i k hou van jo 
Ik za l a lle biitere woorden 
uit mi j n mond nemen. 
Mijn hart vullen met t ederhei d 
on mi jn hande n met de gave van de vr iendschap ! 

Menslief 9 ik hou van je 
Zeg het voort me t of zonder woorden. 
~eg he t m~ t oen gliml a ch 9 

met een gebaar van verzoe ning 9 

met .::;en handdruk, 
me t eon woord van warardering, 
mot eon klop op de schouder, 
met een spontane omhelzing9 

me t oen kus 9 

met eon s t er in j e ogen! 
Zeg he t voort ma t duizend k l ei ne at tohties 
elke dag opni emv! 

MSNSLI EF 9 I K HOU VAN JE. 

===================== 

11o i s jes D en Pu pillen opgel e t ! ! ! ! ! ! ! ! 

Zoals jullie elders i n di t bl ad kunnon l ezen houden wij zondag 

21 december 1975 een oliebollenloop9 

voor i edereen. 
Spe ciaal jull i G9 Gonni e 9 Ge r rio 9 Bri 9 :Csther 9 l'Jiiranda, Marit, Linda 9 

Jacqu eline 9 Ani ko 9 f;.nnemarie en Gaby 

mogGn oen vri endinne t jo meenemen 9 en di e doen dan ook na tuurlijk mee. 
Mochten wij hier êón van all en v er g0ten zijn op te noomen ni et ge treurd 9 

maar kom de 21 e en 
R E N R 0 T ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Lolke . 

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



2 mei 
8 
8 
9 

.Il 

1 5/1 6 ]foi 
22 Moi 
22 ir 

23 il 

27 " 
29/30 Mei 
30 mei 
9 juni 
1 2/13 juni 
19/20 il 

12 juni 
26/27 juni 
27 juni 
3/4juli 
7 juli 
23 t/m 31 juli 
21/22 augustus 
22 ç ,,_:stus 
28 Il 

29 Il, 

29 ' il 

5 September 
11 /i 2 september 
12 septernbor 
î 9 il • 

25 11 

3 oktober 

-î.3-

1e kompotitie Senioren 
1 e 11 C/D Junio:'on 
interland Engeland-Ifoder land Dames~ J~dinburgh 

1ö kompetitio A/B Junioren 
Meerkamp jeugd on vijfkamp dames Ned.kampioenschappen 
2e kompeti ti e C/D Jµnio -~(m 
Coupe Nationale lfoderla'.ldon jougd 
2o kompetitio Senioren 
West II~ 5 districtenontmoeting jeugd 
Nedo-DoDóRo-Bolgië meerkamp jeugd on senioren 
2o kompetitie A/B junioren 
N. 0. S o 1No ds tri jdcm ParJcnclal 
NecL estafette kampioenschappe n 
Nod.jeugd kampioenschappen 
3o kompetitie C/D junioren 
Denomarkon-Engclland-SpFmjo-Nederland 5 on 10 kamp 9 Kopenhagon 
Districtskampioenschappen 
Papendal llfoderland-België meerk;amp jeugd 
Papendal N.O.S.wedstrijden 
OLY:MPISCHE SPELEN~ Monti~oal. 

Nederlandse kampio~nschappen 
Papendal Jeugdwedstrijden BCD 
4e kompetitie c/D junioren 
Zwitserlancl.,-Nedorland A Junioren 
3o kompetitio senioren. 
C Jeugdspelen 
Papondal -finales meerkampen C-junioron 
finale senior·:mkompGti tio 
finale juniorenkomrx;-ti tie 
Westfalen-Nederland 14-15 jaar. 
Nationale finale C/D jougdkompetitio. 

================ 

PARKLOOP SPOH'l1F01JDSENBADi 25 oktober 1975 

In het kader van het feestprograrri.J.'Ila 11 40 jaar Sportfondsenbad Haarlem" was 
aan onze vereniging verzocht oen parklcop te organiseren. 
Dio organisatie vond plaats 9 natuurlijk 7 da,ar zijn we al tijd voor tG vinden. 
~:!Jen 1euk parkoers word ui tgezot in hot Frodei'ikspaTk bij het Sportfondsenbad. 
Een opvallend getint markoorlint van enorme longto word aangeschaft. Op 
bescheiden schaal is cff in clivorse kranten melding gemaakt van het .::.:'Ji:'.é;um
programma waaroncleT dus die parkloop. 
Iedereen kon doelnemon 9 KNAU lid of goon KNAU lid 9 maar holao,s •• o•o 
do deelname was zeer gering~ ook van onze Atmodinnen. 
fä,t was toch jammer me is jes; zoiets is toch oen leuke gologonhoid om je 
sportief t o meten mot je leeftijdgenoten. De wogblijv3rs hadden ongelijk 
want zj_ j die wel heb bon deelgenomen kunnen terugzien op oen pi ttico stri jd 9 

soms resulterend in amechtig gehijg of oen onkel traantje. We hebben goede 
prestaties gezien in vrijwel allo klass en . HGt heeft weinig zin om alle 
lopen te boschTijven of alle namon to noemen. Ik wil echter een uitzondering 
maken voor twee zeer taaie rakkers to wo Mevr.v.doBoogaard die als veterane 
(mogen we dat zo zeggen?) do strijd aanbond m;t onze dames-elito op de 
16{ "' m. Zij werd eervol laatste waarbij zij op haar laatste hal ve ronde 
geBscorteerd werd door onze jonge gardo . 
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De super-veteraan dhr.Kluyskens (ac:îter in de zestig) was bij voorbaat 
kansloos om ervaren lange afstandlopers te kloppen 9 maar zijn prestatie 
is zeker niet geringer dan die van de winna'ar. Het beleven van vreugde 
aan de sport is m.i. niet gebonden aan leeftijd of behalen van uitsluitend 
ereplaatsen. 
Hieronder volgt een totaal overzicht. 

H.Cats. 

Dames 1600 m. Meisjes c. 800 m. 
1 • Baltien v.d.Ree 5.48.8 s. 1. Hellen van Vugt 
2. Arda v.d.Stsen 6. 24. 1 2. Lydia Srni ts 
3. C.Kalbfleisch 6.32.1 3. Ann0ke Pauel 
4. L.in t'Veld 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 Vreonegoor 7.00.3 
8. Ineke vVallekers 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 Guld emond 2.56.5 2. Gerrie van Bakel 
3. Sylvia v.Duyvenvoordo :i:.59.1 3. Eri Brabander 
4. Nicolins 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 0binga 3.04.2 1. Nico Konijn 
8. Vin.lca Ge cks 3. 1 0. 2 2. Frank v.Ravensbergen 

3. Nico Treep 
Her on 1600 m. 4. Ronald Wassenaar 
1. Evert van Ravensborg 4. 44 .9 s. 5. M.Treep 9 A.pup. 
2. F.Terhorst 4.52.5 6. J.H.de Vries 
3. Bas Suurrnond 5.--.-
4. Paul Kok 5.17.2 .. 
5. Sjaak v .d.Linden 5. 49 .8 
6. J.Zunbrink 5.50.3 
7. R.Pijnaker 5.56.7 
8. Bart Brouwer 5.56.8 
9. A.Kluysk:ens 7.05.2 

======·=========== 

Copy inze·nderi v6éir 10 Fc;bruari 1976. 

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

2.59.6 
3.06.3 
3. 1 5 .-
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 
2.49.2 
3. 34.0 

s. 

De redaktie wenst het bestuur 9 trainors 9 juryleden? trimmers, donateurs 9 

en alle Atmodinncn prettige kerstdagen en 
een VOORSPOED.IQ î976. 

================= 



20e jaargang no.120 

Verschijnt per 2 maanden 

Redaktieadres: 
Zaanenlaan 58 

Verzendadres: 
Viersterrenstraat 10 

/ 

' 

Februari, 1976 

VAN DE VOORZITSTER 

De tijd van jaarvergaderen is weer 
aangebroken en er wordt hevig gedebatteerd 
in verenigings-afdelings-districtsvergaderingen., 
alsmede op hogere niveaus. De intentie om 
weer meer als gezamenlijke Haarlemse atletiek
verenigingen op te treden is aanwezig en 
nauwere samenwerking wordt dan ook voorbereid 
vooral in de vorm van gezamenlijk organiseren 
van wedstrijdeno Verder is de aanleg van de 
kunststofbaan nog steeds een punt van discussie 
en is ~§~lijk naar buiten optreden 
van groot belang. 
De 3erste Nederlandse kampioen hebben wij al 
in onze gelederen, n "L Mieke Sterk die het 
goud won op de 60 m. horden, tijdens de 
Nederlandse Indoorkampioenschappen. 
Ook Annet Ottolini deed in de hogere regionen 
van zich spreken, door een derde ~laats op te 
eisen op hetzelfde nummer voor meisjes A. 
Onze felicitaties dames! 
Wat betreft de training van onze wedstrijdploeg, 
ziet het er naar uit, dat het leed is geleden 
met ingang van het wedstrijdseizoen. 
Een en ander is nog in bespreking en wij kunnen 
hierover nog geen nadere mededeling doen. 
Arda van der Steen, vooral bij de "wedstrijd
ploegen;; een vrnl bekende 9 is een nieuw gezicht 
in het bestuur en heeft de taak van Ineke 
Wallekers als secretaresse overgenom:m. 
Arda wij heten je vanqf deze plaats hartelijk 
welkom en voor jou Ineke nogmaals hartelijk 
dank voor de drie jaar dat je, je .krachten op 
bestuurlijk niveau aan Atmodes hebt gegeven. 





Lj_nda van der Valk 
Sonja Essolm3.n 
Ellen van der Donk 
Ingrid Zwerus 
Jolanda Serné 
Jona Komme 

geb. 3 
17 
9 

11 
7 

22 

- 3 

.April 
September 
Februari 
Maart 
Augustus 
Juli 

================== 

Nieuwe Donateurs. 

De Heer en }fovrouw van 1%eris. 

1964 
1964 
1959 
1966 
1963 
1963 

Allen hartelijk welkom in de Atmodes-kring. 

================ 

Helaas zijn we_ vergeten in h~t vorige clubblad te vermelden dat 
Gonnie Straver op 15 januari haar verjaardag vierde. 

Beter la*t dan nooit!!! Nog van harte gefeliciteerd, Gonnie!!!!! 

=============== 

Jaarvergadering 

L-:.>::vru l c~ G vergadering van vorig jaar niet lang duurde, heeft de vergadering 
van è. . '~ jaar alle rekords geslagen. Een vermelà.ing in Quiness book of records 
li jkt me hie r zeker verdiend. 
Om half E:.cht werd de vergadering geopend en met oen ·weer gesloten omdat er 
nist voldoende stemgerechtigde leden aanwezig waren. 
Stamgerechtigdlid is een ieder die dit jaar achttien wordt of ouder is. 
Ee:!:'l vergadering is rechtsgeldig als 2/3 van alle stemgerechtigde leden 
2.3.nwe7,j_g zijn. De vergadering wordt dan een kwartier opgeschort en gaat 
déu.trna l;eginnen 9 ongeacht hGt aantal aanwezigen. 
Borst werden alle verslagen v6orgelezen 9 niemand leverde hier kritiek op. 
Do volg mde punten waren do begroting en de verhoging van de contributie. 
Dit laatste word door de aarnv-ezigen zonder kornmentaar goedgekeurd. Hier 
viel dan ook niet aan te ontkomen, hot ledenaantal is enorm teruggelopen, 
ma,ar dat kan van de kosten niet gezegd worden! · 
Ook do 1)Gstuurswi jziging 0n de vaststelling van de diverse coillmissies worden 
zonder meer aangenomen. 
Om kwart voor negen werd de vergadering gesloten waarna we de avond voort
g,)z e t bGbben in h0t bowling-·centrum. Wat overigens zeer gezellig was 7 dat 
mag wel even gJzegd worden. 

Ineke Wallekers. 

0 0 
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DE OUDE Rli.I. 

20 December 1975 

Om half twaalf stonden we op het station. Na een tijdje gewacht te hebben 
zaten we met zo'n stuk of 6 9 7 op twee banken maar dat mocht de pret 
niet drukken. 
Na een half uurtje in de trein te hebbon gezeten gingon we mot de tram . 
Eerst kaartjes kopen en dan wachten (want de tram die wij moesten hebben 
was net weg). Toen we een tijdje in de tram zaten stond Truus op en vroeg . 
de chauffeur of we hier uit moesten (naar de oude rai) en ja we waren wel 
een beetje laat de chauffeur zei nog "welterusten" (hij dacht zeker clat we 
sliepen). Wij (de dames) zaten voorin en waren er snel uit maar de heren 
(dhr.v.Ek:eris 7 Jako van :Skeris en Lolke) zaten achterin "te slapen 11 en toen 
Truus "Lolke 11 riep schrokken ze wakker cm konden niet meer uitstappen. 
Ze moesten nog een halte verdor moe. 
De oude Rai (de naam zegt het al) was erg oud en van hout. 
Jolanda deed het goed op de 50 m. met 7 9 6" Bij de 2e jaars D. kwamen Sylvia 9 

Wilma 9 Jolanda en ik in de halve finale. L.lleen Annelies niet 9 jammer! 
En van de 1 e jaars D. 9 Marit en Miranda kvvamen in de halve finale. 
We waren al begonnen met hoogspringen toen de halve finale en finale begonnen. 
Toen de finale afgelopen was moest Jolanda nog even snel hoogspringen. 
Jammer genoeg haalde ze de 1. 25 m. ni;:;t. 
Annelies kwam over de 1.25 m. maar niet verder. :Gn Wilma over de 1.30 m. 
en werd 5e en ikz3lf over de 1.35 m. eri werd derde. 
Met kogel was Sylvia kwaad want ze kwam niet over de 9 m. Volgende keer 
beter 9 Sylvia! Wilrua haalde ook m., t kogel de vijfde prijs weg. Goed 9 Wilma! 
lVliranda haalde de finale ni ·et. En met hoog kwam :i'fari t op 1 • 20 m. en bij de 
50 m. waren Wilma en ik in de zelfde serie en ik werd eerste en Vvilma Twe,=;de. 
Op de terugweg botste een andere tram tegen een auto op en wij moesten 
ook uitstappen. Het station was niet zo ver mear en hebben we het laatste 
stukje gelopen .... Na :c;en klein halfuurtje waren we alweer in Haarlem. 
Het was eon erg leuke dag. Dankzij Truus en Lolke en Dhr.v.~keris. 

Overig~ uitslagen: 
50 m. mGisjes D. 1963 
series. Jolanda van 1.!;keris 

Sylvis Duivenvoorde 
Nicoline de Rooy 
Wilma Ottolander . . 
J ... nnelies Kubbinga 

50 m. meisjes D. 1964 
series Marit Guldemond 

Nliranda Brabander 

796 s. 
798 
798 
89-
892 

in finale kwam Marit tot 8 9 1 sec. 

Nicoline. 

Halve finales 
Jolanda 796 s. 
Sylvia 196 
Nicoline 798 
Wilma 8,3 

Finale 
Sylvia 797 s. 
Jolanda 7~~ 

halve finales 
]/lari t 792 s. 
Miranda 896 

(geblessJerd) 

5e 
6e 



Kogelstoten D. 1964 
Marit 7,26 illo 
Miranda. 6,17 m. 

Hoogspringen D 1964 
Marit 1 • 20 mo . 

Kogelstoten D 1963 
5e Wilma 
7e Sylvia 

Nico line 
Jolanda 

8.54 m. 
8.03 
7.38 
6.56 
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Hoogspringen D 1963 
3e Nicoline 1.35 m. 

Nieuw clubrecord!! ! ! ! 
5e Wilma 1.30 
10e Annelies 1.25 

We waren met 7 meisjes en gingen met 9 medailles en allemaal 
een diploma huiswaarts. 

Lolke. 
============ 

OLISBOLLEN-LOOP 

Haeft de T.C. er reeds in het vorige clubblad op gewezen dat de trainingen 
vooral door de wedstrijdatletes slecht bezocht worden, tijdens d~ze 
onderlinge bosloop schitterden de dames.wedstrijdatletes helemaal door 
afwezigheid. De T.C. waarschuwt nogmaals dat h ·.:Jt baanseizoen al weer snel 
voor de deur staat en er toch nog wel het één en'ander zal moeten 
gebeuren. Dus regelmatig komen. 
Ondanks de minder goede opkomst was het toch vrner een gezellige happening 
met vele supporters. Bij de C/D jeugd zagen we o.a. Anneke, Jolanda, Lidia 
en Nicoline domineren. Ondanks hat zware parcours en de indrukwekkende 
afstand voor dezo C/Ders werd er prima gelopen. . 
Dit geldt tevens voor de diverse races bij de meisjes A/B en dames. De 
stemming zat er zo in en iedereen was zo errrthousiast .dat zelfs enige 
supporters gihgen meedraven. Alle hulde aan Truus en Anneke. 
Tenslotte gaat er nog een bedankje naar onze starter de)hefr Smits. 

Bal tien. ~/ 

~J~ 
(~' . -·. _ -· 

(/~~· . ~1 

0 :! ~CG;~.::, yi 
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HANDBALWEDSTRIJD 

Zondag 4 Januari startte om 12 uur de .handbalwedstrijd togen Holland. 
Het veld was wel wat groot maar dat iwas voor ons Atmodinnen geen 
probleem. Als keepster hadden wij Paula die het 
uitstekend deed. Het eerste doelpunt 
werd gemaakt in ons voordeel. 
De Jerste helft verliep verder 
zonder goals. We gingen de rust 
in mot een 1-0 voorsprong. 
Maar aang~3zien de dames van Holland 
meer getraind waren in het handbal 
dan wij werd de stand al gauw 1-3. 
Met deze stand WClS de wedstrijd 
afgelopen die af en toe wel wat _, r . ,.. 
ruw begon te worden 9 aan beide /tl}_:~- ~p.:;! i_ 

kanten. . / ~- 1 

Verder kan ik niets anders zeggen / 1i ~ :' . : ' 
dan dat het een leuke wedstrijd was/ri ,. -~ ' 1 

~~~~?~~::~~~:~~~:~:~!:~~=.: ook / _ ~· r; 
wedstrijd kregen was natuurlijk /-~:t::-::; - <-T; '. 
geweldig! ! ! ! ! ' .. -..:.....i- ·, 

I 
I ! 
1 
1 ' 1 

;- -: ~1 
/ ---~ -1 

.. 1 - · . 
! · I ) 

Hellen. 
·--- i~~· ~ ... ,); 

./ """" /; -----'rt 
=========~ ·· / ' · ': __ __ _ ~-~-~··;~~·~---;~// 

Ook begin dit jaar werd wee r 
de Holland-dames gespeeld. 

de t~f~{l~le hr·"ndbalwedstrijd togen 

Werden we de vrijdag en zaterdag weggestormd 9 geregend enz., De rrag van 
de wedstrijd stond er nog wel wat wind maar verder was het heerlijk 
zonnig en zelfs voor de supporters nog wel aangenaam vertoeven op het veld. 
Dit jaar een zeer grote opkomst van Atmodinnen 9 erg gezellig!!! De weg
blijvers hadden ongelijk. 
Atmodes opende de score 9 na een 
Bal tien. Tot de pauze wisten we 
wisten de Hollanddamas de g 3. t em 
we snel met 3-1 achter. 

wat aarzelend begin, via een treffer van 
dèzo voorsprong te behouden. Na de pauze 
in d 8 verdediging t,3 vinden on stonden 

Vermeld zij nog dat 1 doelpunt van 
gezellige middag die werd afgerond 

STICKlDRS-AKTIEo 

ons werd afgekeurd. Al m::: t al :::en 
mot een verfrissing in do kantine. 

Bal tien. 

Jubileum KNAU - 75 j '1ar. 

In verband met h~ t vijfenzeventig jarig jubileum van onze bond 9 geeft 
een jubileum-commissie een sti.cker uit o Deze sticker is te koop ·t-:::gen 
de somma van f.0 9 75, waarvan de vereniging f.0,25 mag houden. Vooral de 
jeugd raad ik aan deze sticker bij familie, vrienden en kennissen aan de 
man/vrouw te brengen en zodoende onze kas te spekken. Verkrijgbaar bij 
het bestuur. Ria Ineke. 
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NEDSRLh.NDSE INDOORKAI1ilPI OBNS CHAPPEN 
31 januari 1 februari 9 Rijhal 9 Arnhom 

Nederland kampioene MIEKE STERK 100 m. horden. 

Slechts 3en kleine ;;A tmodes afvaardiging11 betrad de arene en 
Mieke Sterk blaek nog steeds de sterkste op haar favoriete nummer de 
horden. Via eon 8 9 3 sec. in haar serie 9 mocht ze zich in 8,4 s. 
kar,1pioen noemen. 
Do 60 m. vlak ging er voor haar doou in 7 2 5 sec. (3e). Maar wegens oen 
blessure kwam ze niet in de finale uit. 
Annette Ottolini en IVlarlios Kastelijn kwamen uit op de 60 m. vlak m0isjes A,, 
Annette wist via een derde plaäts in 8 9 1 in haar serie tot de halve finale 
door te dringen 9 maar moest hierin als 6e in 8 9 3 s. van de finale afzien. 
iflarlies haar dag was h·Jt ook nü;t en moest in 8 9 5 ( 4e) en op het 
verspringen met 4.84 m. als 10e afhaken. 
AnnedJte was succesvol op de 60m. horden want met een goede 99 3 s. en 
slechts 0 9 1 s. achter Ineke Hussaarts van A.V.R. bereikte zij de finale 
waarin zij in 99 2 s. als dorde doorkwam en waarna ze op het ere-schavot 
mocht plaatsnemen. 
Dat het spannend was bewijzen de tijden 1e 9,1 A 

2/4 9.2 • .> 

Proficiat Annette!!! 

Ria Ineke. 
,.; , 

Al is Annemieke Bouma dan ex-Atmodin 9 ze is zo betrokken bij onze 
vereniging 9 dat wo haar prestaties zullen blijven volgen. Mot een 
prachtige 1.83 m. hoog werd ze Nederlands kampioen en sleepte tevens 
een rotourt je "Munbherr0 uit de bus. 
Mie~e en Annemieke onze hartelijke felicitaties en veel succes op 
de Eu:::-opese indoorkampioenschappen. 

============ 

Er wordt gefluisterd ••••• 

dat er zaterdagochtend zo'n 60 ~ 70 heren 30 plus trainen. 

dat deze heren getrained werden door een meid van 17 

dat deze meid finaal ondersteboven viel toen ze deze meute zag 

dat het achteraf toch allemaal wol mee viel 

dat de echtgenotes van deze heren een aantal rustige zaterdagen hadden 

omdat de heren versleten waren na do training!!!!! 

en dat dat ook nog wel meegevallen zal z ijn 

dat Hans het weer overgencmen heeft 

dat de "meid van 17 11 het invallen voor Hans met plezier heeft 
gedaan en de heren bedankt voor de prettige samenwerking. 
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ATT~NTIE ATTENTIE ATTENTIE 

LAAT DIT STUKJE Ali.N J-::D OUJ)ERS/VHT:BNDEN OF KENNISS3N LEZEN!! ! ! ! 
========================================================== 

G ~ V R i A G D 

Welke enthousiasteling, (behoeft geen lid van Atmodes 
te zijn) hoeft interesse en tijd om de wedstrijdleiding 
te assisteren????? 

VEREISTENg 

BELONINGi 

A. Enthousiasme 

B. Type-ervaring 

C. Tijd om één avond v66r de zaterdag of zondag, 
wanneer de wedstrijd door ons of de 
Gezamenlijke Haarlemse Atletiekverenigingen 
worèt georganiseerd, mee te helpen de 
bescheiden in orde te maken. 
Tijdens de wedstrijd op het wedstrijdsecretariaat 
te assisteren. 

Geen geldelijke, doch de voldoening als een 
wedstrijd 5 metle door uw steun is geslaagd. 

Door gebrek aan kader bestaat bij ons dringend 
behoefte aan assistentie, aangezien er teveel werk 
op een paar mensen neerkomt. 
Op onze Atmodinnen kunnen wij geen beroep doen, aangezien 
zij praktisch allen in training zijn en bovendlhen 
studerend. 

Kijk even in uw omgeving of Br iemand is 9 die hier zin in 
heeft. Men behoeft geen verstand van atletiek te hebben, 
clat komt vanzelf. 

WIE 9 ·O WIE, 

Ria de Vos-Ineke 

============= 
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Nieuwe leden 9 geboren in 1951 9 1953 9 1955 9 1957 enz. MOETEN dit jaar 
gekeurd worden, evenals die nieuwe leden, die aan _weds..trij_d.en .. mee willen 
doeno 

Diverse atletes zijn lid van meerdere sportverenigingen, indien zij 
voor cle andere sporten te vens een keuringsbewijs willen hebben worclt 
hiervoor f. 2 9- extra in rekening gabrachto 

Daar het voor mij helaas niet mogelijk is om op woensdagavond naar 
de trainingen te komen, zou ik iedereen willen vragen om keuringsgeld 
te betalen op de zondagochtend of voor zover dit mogelijk is op de 
donderdagavond bij G. Kamp" 

============= 

Ealtien van derRee, 
Orionweg 123, Haarlem. 

De sportarts van d e Engelse voetbalclub Leecls United 9 dr.Ian Adams 9 

heeft c~ e theorie opgebouwd dat vrouwen door het beoefenen van sport 
aen beter figuur krijgen. 

Sportarts John Rolink vertelde dat vooral atletiek en turnen het 
figuur van een vrouw verbeteren. 11Het resultaat van fietsen, mits 
goed teegepast, kan ook heel fraai zijn. Ballet heeft nadelen 
omdat er wel eens vervormingen aan de voeten ontstaan. Sn bij ~ ' 

zwemmen worden cle borstkas en schouders _ te veel ontwikkeld". r ·. \
1 
\\\, 

';d ::\yt . 
Sport houdt u dus niet alleen fit, maar kan u ~-~k '.11c oi m~\(,~·'-_) 

Niet zonder hoop nam laatst ::=::::::=11=== ef}7~,-~< 
een onclernemende sarcline \ L-:::::/ t;,,. \. .'~~\;\.:::.- -----"\. •. , 
des avonds afscheid van zijn schat '--N/ l _Á/~~. ~: 
"Zij heeft 11 9 zo dacht hij 9 "alles war . 1,..,__hl~\ ~\- \ ~\ 
zij niet in woorden heeft ge zegd f ~.....,,,,.,<_ / ·/\\~\ - '- \ ~. 
. . . 1""-~.:::...:~ ( ,' '/\ ' " in haar sarclineblik gelegd. . i "-."--::S.:..\'--- / \ ,\ _~ . 1 \"\\ _,_·\ ' f ~ <· \ ~ \ \\ 

'/ \~ \~~\ ~,\\ 
~ \ \//Pi\; J -- r.' /~ 

11 \\ , ·\Jxd;- \ 
' \ \ . -" ' " '\/' f ,:~::," \\ j,/ -

f lil \ ~~~>\ '"-...; __,, 
11 \ ' . " .,,..--•" :! / ,/ \ /"::----" 
L/ 
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WEDSTRIJDAG ~NDA 

trainingswedstrï jdert pupillen en 
c/D junioren 

trainingswedstrijden senioren 
A/B junioren 

Onderlinge wedstrijden 

1 e kompe'ii tie Senioren 
1e kompetitie c/D jeugd 
1e kompetitie A/B jeugd 
m>::irkamp jeugd en 5 kamp dames 
NEDERLANDSE KJ:,.MPIOENSCHAPPEN 
Papendal Coupe Nationale Nederlanden 
2e kompetitie Senioren 
2e kampetitie A/B jeugd 
3e kompetitie C/D jeugu 
NEDERLANDS'.I: ESTAF'!:TTE KAJ/JPIOENSCHAPPBN 
N~DERL!,NDSE J~UGD KLJvIPIOSNSCHAPP~~N 

Truus. 
=============== 

Copy inleveren voor het volgende clubblad tot 11 April. 
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Off!CitEl GWBORGMN DER H.D.A.V. ATMODES -KONINKLIJK GOEiJGEl<EURD 

20e jaargang nó~121 

Verschijnt per 2 maanden 

Reda.ktieadres: 
Zaanenl·aan 58 

Verzendadres: 
Viersterrenstraat 10 

April, 1976 

VAN DE VOORZITST.ER 

Met de trainingswedstrijden op 10 en 11 
April door de Gezamenlijke Atletiek
verenigingen georganiseerd werd het baan
seizoen ingeluid en ook weer een bàgin 
gemaakt te trachten tot een goede samen
werking te komen. 
De uitslagen van deze wedstrijden, alsmede 
de resultaten van onze op 25 april te orga
niseren onderlinge wedstrijd, zullen de 
Technische Commissie en trainers een kleine 
indicatie gêven voor de samenst0lling van 
onze competitieploegen. 
Voor de onderlinge wedstrijd wil ik alle 
Atmodinnen opwekken mee te doen, OOKONZE 
NI:illUWE LEDEN. Juist voor hen is het belang
rijk omdat het de gelegenheid geeft er 
geheel in te komen. Wij hopen,evenals vorig 
jaar, dat de ouders 11.:i g:~otá :getale naar de 
verrichtingen van hun dochters komen kijken 
en zodoende kennis te maken met Atmodes of 
deze te hernieuwen. 
De Heer de Jonge heeft per 1 april de taak 
- als waarnemend penningmeester - van Ans 
kruylJer overgenomen. 
Ans heeft op de jaarvergadering reeds te 
kennen gegeven per 1 april te willen stoppen 
met het beheren van de penningen, wegens 
drukke priv~ omstandigheden. 
Ans wij kunnen je beweegredenen begrijpen, 
maar vinden het wel jammer. Bedankt voor de 
fijne samenwerking van de afgelopen jaren. 
Vanaf deze plaats heten wij de Haer de Jonge 

\ 
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Het volgende geboorte-kaartje mochten WlJ ontvangen. We vonden het zo 
grappig dat we het verkleind weergeven. 

Ingrid Zwerus 
Anita Sern~ 
Jolanda Sern~ 
Y.Kuypers 
Jona Kernrne 
Ina van :Dalen 

MARK 
deelt u bij deze mede 
dat hij met ingang van 
24 febr.1976 de inwoning 
bij zijn moeder heeft 
opgezegd en het plan : 
heeft opgevat voortaan 
op eigen beneh te gaan 
staan. 

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

NTEUWE LEDEN 

Pupillen A. 
Meisjes c 

Il c 
Il c 
11 c 

Senioren 
Truus Cap~llen Il 

Annelies Nijs sen Meisjes A 
Ineke Frank 
Karin Bloem 
Ellen Feiken 

11 c 
Il A 

" D 

========================= 
ATMO:DES YELL 

AKLAj.t\.KLJi. 7 HOPj HOPj HOP 
ATMODES MO~'i' NL".A.R DE TOP 
AKLAj AKLA7 s.o~s. 

VOOR ATMODES OP DE BRES. 

=================== 

hij gaat wonen 
in de Zwedenstro57 
in Haarlem. 

Mijn "dolgelukkige 11 

ouders zijn Gijs 
en Dina Schellinger
hout. 

Mark en Dina slapen 
van half 2 tot 4 uur o 
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Tot onze grote Ontsteltenis ontvingen wij het 
bericht, dat Bep Gecks, . vrouw van Huub, oud
bestuurslid, masseur, en de moeder van onze 
leden Kirsten en Vinka op 5 april plotseling 
is overleden. 
Wij zullen nog dikwijls aan Bep denken, die 
onda:nks haar zi~kte 9 als het even kon toch op 
de wedstrijden kwam en voor ons 9 zowel voor 
diverse leden als een spontane gastvrouw optrad. 

Huub 9 Kirsten en Vinka onze condoleance en wij 
wensen jullie veel sterkte toe om dit zware 
verlies te kunnen dragen. 

Namens het Bestuur 
Ria Ineke-de .Vos. 

VAN DE PENNINGMEESTERESSE 

. Pupillen · · geboren na 1-1 1966 
inschrijfgeld 

f. 17, 50 
10,-
25,-
15,-
32, 50 
20,-

per kwartaal 

Junioren 

Seniorem 

. D.,c.,B.,A., t/m 17 
inschrijfgeld 
vanaf 18 jaar 
inschrijfgeld 

jaar Il " 

" " 

Gironummer: 207689 t.n.v.Penn. Atmodes, Muiderslotweg 142, Haarlem ~ 

Clubkleding: 

Atmodes wedstrijdshirtg 
Silk Screen 

Vlokprint 

=============== 

maat 10/12 
2/3 
4/5 

10/12 
t/1 

Atmodes wedstrijdbroek.je alle maten 
Atmodes showshirt (vlok.print) 

Shirts en broekjes bestellen bij Ans Kruyver. 

================ 

f. 10,50 
11'50 
11'50 
14,-
14,-
11 ,-
15,-
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TRAINING. 

Dinsdag-en Vrijdagavond g Pim ll1Iulier Sportpark, 
alle ploegen. 

Woensdagavondg Wedstrijdploeg. 
c/n/Pupillen tot 20.15 uur 

Aanvang trainingeng 19 uur. 

Wodstrijdploeg~ Oul.v. Pieter van Liempt. 

~euwelingeng o.i.v. 

M~isjes Cg o.l.v. 

!~isje.E__;Qg o.l.v. 

Hans Vlottes 9 Wim Krijnen en Annemieke Bouma 
zullen enige specialisatie trainingen 
op zich nemen. 

Juul Mulder 

Annemieke Bouma 

Lolke v.Voorst. 

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

Als nieuwe trainer van de wedstrijdploeg vind ik hst leuk om wat 
j_ntroductiewerk te verrichten. 
Voor beide partijen is het een nieuwe stap en nieuwsgierig zullen de 
meeste wel zijn 9 wel nu dat ben ik ook. 
Zelf oen ik al vanaf mijn 12e jaar besmet met het atletiekvirus. Mijn 
weg is ge2open langs een aktieve juniorentijd via de Akademie voor 
Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam. 
])oor deze studie ben ik destijds in het trainerswerk gerold 9 in het 
begin op wat kleine schaal uitlopend tot nu (volgens sommigen) absurd 
veel ureri per week. 
Me· ·cmteel kombineer ik deze trainingen met mijn studie voor fysio-therapio 
in Bloemendaal~ 
Nu verder iets ove:r mijn gedachten over trainingen in het algemeen. 
MOTIVATIE staat bij mij heel duidelijk genoteerd als belangrijkste 
sleutel. Begrip tot een fijne sportbeoefening met goede resultaten 
als gevolg daarvan. 
l'llijn taak is n.1. 9 naast de technische kanten 9 om met jullie iegen steun 
een zodanige sfeer op te bouwen 9 dat je het vreselijk jammer zult vinden 
om eens een k~er te moeten overslaan. Als het je veel plezier biedt 
kunnen bergen werk verzet worden en. is daarmee een bouwsteen om de groep 

._groot en sterk te maken. 
Een eigeri aktieve opstelling en eigen werkzaamheid wordt bijzonder op 
prijs gesteld te meer omdat niet de trainer de prestaties bepaalt 
maar jullie ZELF. 
Lukt dit voorgàande goed dan zul je zien dat hindernissen als huiswerk 9 

examen en andere eisen aan je gesteld goed opgevangen kunnen worden 9 mede 
door een juiste plaaning 9 zodat je beide zaken 9 met succes zult kunnen 
afrondèn. 
Binnen de vereniging hebben we verder de steun van een stel goede vak
mensen als Wim Krijnen en Annemieke Bouma die op de meer specifieke 
nummers hun b8ste krachten zullen inzetten. 
Ook Hans Vlottes zal zijn steun blijven leveren al zal het op wat 
kleinere schaal zijn dan voorheen. 
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Welnu met dit alles heb ik de goede_ hoop om in een soepel draaiende 
vereniging te stappen die al vanouds een goede naam heeft. 
We zullen dit zo houden. 

Dinsdagavondg 

Woensdagavond: 

Werp training: 

Corrie 
Renee 
Dorien 
Miranda 
Paula 
Marian 
Carla 

Pieter van Liempt. 

=================== 

werptraining 
horden training 

hoogspring
t:raining 

estafette
training 

1 9 • 1 5 - 1 9 • 4 5 uur) o .1. v. Wim 
19e45 - 20.15 uur) Krijnen 

na 20.30 uur o • i . v. 11.nne
mi eke Bouma. 

o.l.v.Pieter 
van Liempt. 

hordentrainingg 

Annette 

hoogspringen: 

Marina 
Ellen 
Bal tien 
Joan? 

Yvonne 
Joan 
M.arlies 

(groepen kunnen worden uitgebreid). 

==================== ~~~-
ALS JE AAN VTEDSTRIJDEN WILT D:TIEJL- \ \,""'--.. ~~ 
~~M:D~~Ri~t~~i;~~N~\~~~L~~T ii:~~ '>\~\~' ., """'--, I:--:--- ·~\ 
S'l'RIJD H"SM~N ALS JE HI".BR!"AN N?T, -~-~-~ 1 , ---=-, i 
VOLDOETe :\~--\ . ~>-, .\ \f. !~· ,' 1 l '\, ,_. \ ,, . . \\ \ . 'l 
Clubkleding is een wit A tmodes'..Jv.J \ \' · \\. / J 

shirt en groen 11..tmodes broekje. \ \ \·~' -. \ 1 . : 

GEKLEURDE sokken of sportkousen ./ ,,..--\\ \'\, ,'~-,\.·. _i \ 1 ;_' ,,.! horen niet tot het clubtenue. r \'\.\ ~ 
\ ' .i\ \ . i· ' / 

ON::::::::~~~::::::rnN \ ")--1/ii}~ \ I i>~/ 
25 april Pim Mulier Sportpark "~~('/"(fi~ {tJÇ_--~--\) \i/ /: 
Aanvang 10.30 uur. 1' r \''.~t;) 1171, :i/I , 
Aanwezig zijn 9.45 uur. \ (. - ~ 111 

Dames - Meisjes wedstrijdploeg 1 \ T -....._~ ~ 
Dames - Meisjes nieuwelingen 1 /.1. }-;;:-;··:1 /' ~ 
Zeskamp 100 of 800 m. (keuze 

verspringen 
hoogspringen 
kogelstoten 
speerwerpen 
discuswerpen /ib<-~ ~,I 
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Meisjes C/D Pupillem A/B/C 

vijfkamp - 80 - 60 of 600 m. (keuze) 
verspringen 

vierkamp - 60 ~ 40 m. 
verspringen 
hoogspringen 
kogelstoten 

hoogspringen 
discuswerpen 
kogelstoten (2 kg) 

Opgave bij Truus van Voorst 

Wij maken jullie er op attent 9 dat clubkleding verplicht is d.w.z. 
groen clubbroekje en wit .Atmodes shirt en als je sokken draagt moeten 
het witte zijn. 

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

WEDSTRIJDPROGRAJ\,:]fu"i. 

Dames Competitie. meisjes il/B Competitie 

2 Mei Atmodes I Lisse 9 Mei Atmodes I en II Haarlem 
Il II Hilversum. 30 il Il I en II Amsterdam 

23 Il Il I en II Amsterdam 
19 sept. Il I en II finale 

12 Sept. Il I finale den Haag Amsterdam 
Il II Il ?? 

.. ~~). ,,-, 
() . -0' <! \_ L .. ·\\ 

Cf.."D ' \' 1) Meisjes CornEetitie " 1"\ ) '1 • 1 l,0 1 I '> f / 

8 Mei .Atmodes I-II Haarlem ~l~ 'Wl\ 22 Il Il I-II Beverwijk ._/, l 
12 Juni Il I-II Haarlem 

!(/;." ""7/ 
't/' / . . 

28 aug. il r..,,rr Zaandam 
u· ·_ . r 
J· r--; i 

3 oct. Il I-II finale ./ \ ) (1'' J 
Papendal. { / ' ! 

·- ,-. / "_ ,.. . ..___... 

VERDEK.'S B~Lli.NG RIJKE DATA 

25 april 
1 mei 

15 Il 

15/16 mei 
19 Mei 
22 Il 

27 ii 

12/13 Juni 
19 Il 

19/20 Il 

20 Il 

26 Il 

27 Il 

18 augustus 
21 /22 il 

Onderlinge wedstrijden 
Pupillen comp.Kennemerland 
Schol,ierenwedstrijd 
Ned.Meerkamp jeugd ~ vijfkamp Dames 
Kampioenschappen Kennemerland 
Coupe Nat.Nederlanden A/B meisjes 
5 Ihstr oOntmoeting A/B 
Ned.Est oKampioenschap_pen 
Scholierenwedstrijden 
Ned.JuniorenkampoA/B 
Pupillenmeerkarnp 
Pupillenwedstrijd 
Districtskampioenschappen 
Seniorenwedstrijden 
Ned. Kamp.Senioren 

Haarlem 
Häàrlem. 
Haa;rlern 

Haarlem 
Papendal 
Alphen a/d Rijn. 
den Haag 
Haarlem 
Amsterdam 
Haarlem 
Haarlem 

Haarlem (gez.) 
Sittard 



A " meisjes 
B. Il 

c. Il 

D. Il 

Pupillen 1. 
:B 
c 

g·eboren 
il 

Il 

Il 

Il 

il 

Il 

in 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 
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KIJ1.SSE-INDELING 

1958-1959 
1960-1961 
1962-1963 
1964-1965 
1966 
1967 

. 1968 . en la.ter 

Senioren geboren v/a 1957 of eerderg 

100 m. 
200 m. 
400 m. 
800 m. 
1500 mo 
3000 m. 
1 ÖO .m •. horden 
200.m. u 

400 m. Il 

verspringen 
hoogspringen 
sp 3erwerpen 
discuswerpen 
kogelstoten 
vijfkamp 

. ,. 

100 m. Dames 
3o M. Sterk 

11. P.Keyser ( li.) 
50. J .Keyser 

200 m. Dames 
2. M. Sterk 

27. P.Keyser 
39. J.Keyser 

400 m. dames 
39. J.Keyser 

100 m. horden 
1 • M. Sterk 
12 0 J.Keyser 
23. A.Ottolini 
43. Y.v.d.Linden 

A 

12,3 
25,4 
59,0 

2.15.0 
4.45.0 

10.10.0 
15. 2 
29.0 
67.0 

5.50 
1. 70 

37.00 
38.00 
12.00 

B 

12 9~ 
26.6 
62.0 

2.22.0 

16.0 

5.30 
~ .61 

33.00 
34.00 
11.00 

c 
13, 4 
28.0 
65.0 

2.30.0 

17 .o 

5.00 
1.51 

31.00 
30.00 
10.00 

3.400 (nieuwe telling) 

================= 

BESTE NEDERIJ.NDSE ATLETIEKPR JST!ilTIES 1975 

verspringen Dames 
11 .99 s. 2. M. Sterk 
1 2 .1 s. 24. J.Keyser 
12. 6 

hoo~springen dames 
24.1 s. ·3. 1".Bourna 
25.8 12. M. Sterk 
26.- 35. J.Keyser 

koe;slstoten dames 
59.7 s. 17. A.Bouma 

27. M. Sterk 
discuswerpen dames 

13.4 s. 13. J.de Boer 
15.- 45. A.Bouma 
15.6 speerwerpen dames 16. 5 14. J.de Boer 

32. A.Bouma 

6.17 m. 
5.52 m. 

1.81 m. 
1. 73 
1.64 

11.96 m. 
11. 48 

40.44 m. 
34.34 m. 

37.96 m. 
34.92 



vijfkamp dames 
1 • M. Sterk 
6. J.Keyser 

23. A.Bouma 

100 m. meisjes 
3. P.Keyser 

200 m. meisjes 
7 . P.Keyser 

100 m.horden meisjes 
7. A.Ottolini 

16. Yov.d.Linden 

4 x 100 rrî.meisjes 
7. Atmodes 
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4. 401 pnt. 
3.753 
3 .193 

12.1 s. 

2§.8 s. 

15 .6 
16.5 

51.5 

4 x 100 m. 
1/'l. Atmodes 

versprin~en meisjes 
29. Y.v. ét. Linden 
370 I.Kruyver 

hoo~springen meisjes 
520 E.Handgraaf 

ko~elstoten meisjes 
21. D.Ansems 
43. R. Ferment 

discuswerpen meisjes 
45. D.Ansems 

===================== 

48 .8 s. 

5.25 m. 
5 .15 

1.55 m. 

10.30 m. 
9.50 

14.9 

Onder prachtige weersomstandigheden werden de traini:ig;wedstrijden der Gez. 
Haarlemse Atletiekverenigingen verwerkt. Jammer dat diverse weMstrijdatletes 
niet profiteerden van de mogelijkheid om te testen hoe ze de winter zijn 
doorgekomen. Wij vertrouwen dat julli<? allen meedoen op de onderlinge 
wedstrijden. 

Meisjes p:u;pilien A. 

1. Esther Pauel 
2. Gerrie van Bakel 
3o Ingrid Zwerus 

Meisjes-pupillen B. 

2. Gonnie Straver 

Meisjes D. 

1 • Marit Guldemond 
2. Tuliranda Brabander 
12. Sonja Esselman 
13. ~ri Bra. band er 
14. Petra Docter 

Meisjes C" 

1. Lydia Smits 
3o Gonnie Handgraaf 
4. Jolanda v.Ekeris 
5o Nicoline de Rooy 
60 Nadia Drijfhout 

v.Hooff 
7. Sov.Duivenvoorden 
8. Joannette van Dam 
9. Annelies Kubbinga 

10 Caroline Holtkamp 
14. Ellen van Dansik 
150 Liesbeth v.Bakel 
16. Lyanda Noordeloos 
17. Anita Serné 

60m. ver 

3.72 m. 
3.33 
3.32 

kogel 

4" 72 m. 
5.64 
3.-

ver . ____ bal vverpen 

2.85 m. 12050 m. 

totaal 

1. 793 pnt. 
10697 
1. 290 

totaal ------
7,5 s. 

§_0/600 ffio · 

2.17.5 s. 
2.03 So 

11 .-
11.-

2.28.8 

ho~g~-~k--'og_e_l~~~~-t_o_t_a_a_l_ 

1~25 m. 7.48 m. 
1.15 mo 6.76 
1.05 5.11 
1.05 4.74 

.90 5.12 

1. 720 
1.655 

973 
938 
928 

~d~i=s~9~ ...... s~~8~o~L~6~·o~O;;.....;m~·:...-__,~=e=r-~~~--t~o~t~a~a~l~ 
. 19.77 m. 11.5 s. 
16.- 11.6 
14.73 2.01.8 
14 .16 1L8 

13 .18 
12 0 69 
17.65 
10.88 
15. 49 
10.25 
12. 57 
15.24 
13.93 

1.56.8 
11.9 
12.4 

2. 09. 4 
13.3 
12 .8 
13. 6 
13. 5 
13.8 

4.52 m • 
4.22 
4.27 
4.33 

3.92 
4.14 
4.50 
3.66 
3.46 
3.30 
3.42 
3.-
3.09 

1 .817 
1. 59 4 
1. 563 
1 • 531 

10467 
1. 415 
1 .340 
1 .197 
1~.121 

975 
965 
962 
895 
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Verschijnt per 2 maanden 

.Radaktieadres: 
Zaanenlaan 58 

Verzendadres: 
Viersterrenstraat 10 

Juni, 1976 

VAN DE VOORZITSTER 

De Instuif van 25 mei op Papendal ter 
gelegenheid van het 75jarfg jubileum 
van de Koninklijke Neder~--- _ 
Unie is een ongedwongen, zeer sfeervol 
gebeuren geweest. 
Op ludieke wijze heeft men er iets gezel·
ligs van gemaakt en kon men ook de imvendi
ge mens versterken met vele heerlijkheden, 
opgestald in verschillende stands. 
Tussendoor werden officiele zaken afgewerk ~: 

zoals het aanbieden van een nieuwe vlag 
door de vrienden van de KNAU, het beider-
zi jds aanbieden van cadeau.x aan Invalide 
Sportbond~ het uitreiken van erespelden 
etc. etc •• Vele verenigingen en o±'fio~_elc 
instanties gaven acte de pr~sence en de 
jubileumcommissie kan teruezien op een 
zeer geslaagd feest. 
De kunststofbaan komt er nu difinitief en 
zo zullen volgend jaar onze sintels plaat8 
maken voor een kunststofproced~. Buiten 
onze stad zullen ook Groningen, Utrecht, 
Sittard, Nijmegen en den Haag kunststof
accomodaties krijgen, zodat de grote 
evenementen zich voornamelijk daar gaan 
afspelen in genoemde steden. Voor ons 
betekent dit wel, dat ons jurycorps zal 
dienem te worden uitgebreid, dat er een 
speciale wedstrijdorganisatiecornmissie 
(wat_een woord! red.)in het leven zal 
moeten worden geroepen. Want zouden de 
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NI"'TIUWE LEDEN. 

De volgende nieuwe leden mogen we verwelkomen: 

~i.nneke Vlottes 
hlly van Opzeeland 
Hetty van Opzeeland 
Marike van Dam 
Petra Krijnen 
Annemieke Kraak 
Gabriëlle van Duren 
~sther van Heiningen 

pupillen 

junioren 

senioren 

29-7-' 41 
11•7-'55 
26-9- 1 51 
14-10-'66 
2-3- 1 66 

29-4 ... t 64 
19-7-'67 
7-2-'67 

senioren 
Il 

" 
pupillen A 

" 
meisjes D 
pupillen B 

Il 

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

VAN DE PENNINGMEESTEh. 

geboren na 1-1 1966 
inschrijfgeld 
D,C,B*A' t/m 17 jaar 
inschrijfgeld 
vanaf 18 jaar 
inschri"Qif'geld 

f. 17' 50 
10,-
25,-
15,-
32,50 
20,-

per kwartaal 

" Il 

Il Il 

Gironummer: 207689 t.n.v. Penn~Atmodes, Muiderslotweg 142,Haarlem. 

..,..m,..,des wedstrijdshirt 
silk screen 

vlokprint 

A-cmodes wedstrijdbroekje alle maten 
"t:,:od.0s showshirt ( vlokprint) 

I~icuwe shirts maat 2 
3 
4 
5 
6 

maat 10/12 
2/3 
4/5 

10/12 
i/1 

f .16,-

'J0rkri.jgbaar bij -Ap;:;raa vooruit bestellen. 

\~}__/ .--

l 
.. 

uit oude voortlaa.d 
' ) f. 14,-

) 
f. 11,-

15,-

< 
-~ 

/ 
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mij, in het begin van dit jaar, door de voorzitster de vraag werd 
gesteld of ik bereid was de taak van de toenmal:_ .. "'G penningmeesteresse 
Ans Kruyver over te nemen, heb ik wel even bedenktijd gevraagd. Uit ervaringen 
bij andere verenigingen wist ik namelijk dat dit werk niet direct gerekend 
mag worden tot de meest dankbare. 

Nu ik dit werk enige maanden doe moet ik u zeggen dat het niet is 
tegengevallen, waarbij ik niet mag nalaten te vermelden dat de zaken die ik 
van Ans heb overgenomen keurig in orde waren en ik dacht dat een wo.ord van 
dank aan haar adres, voor het vele werk dat zij als penningmeesteresse voor 
de vereniging heeft gedaan, zeker op zijn plaats was. 

Om het werk als penningmeester iets gemakkelijker te maken, doe ik 
vanaf deze plaats een beroep op alle ieden om de contributie zoveel mogelijk 
op tijd te betalen. Er komen op.mijn ledenli-j,st nog een aantal namen voor 
van leden die een contributieachterstand hebben; aan deze leden zou ik willen 
vragen 9 werk die achterstandwweg want we hebben jullie geld ook dringend 
nodig. Op welke manier dit gebeurt, maakt niet uit, bankcheques, giro's, per 
kas of wat mij betreft met postzegels of zegels van Albert Hein, kortom alle 
botaalnûddeleb zijn toegestaan. 

Vol~e4igheidshalve volgt hier nog even adres en gironummer· 

207689 t.n.v.penningmeester H.D.A. V. "ATMODES" 
Muiderslotweg 142 to Haarlem. 

TRAINING 

Dinsdag- en vrijdagavond: 

Woensdagavond: 

AANVANG TRAININGEN: 

TRAINING · 

Pim Mulier Sportpark, 
alle ploegen. 

Wedstrijdploeg. 
c/D/pupillem tot 20 .15 uur 

19.00 uur~ 



if.'Gr rt::::-air:.:i.ng~ 

Cor:rie 
P..021.0C 

~}.>~':"5_er.t 

:\!T:î_ ~ ... ,., ai:d.a 

Pieter van Liempt. 
Hans Vlottes, Wim Krijnen en 
Ari..nemieke 13ourna zullen enige s:;:;L-:.:: :..d,~ .. · 
tie trainingen op zich nomen. 

Juul :Mulder 

Annemieke Bouma 

Lolke van Voorst. 

Werptra:i..ning 
horden training 

19o1:Yi~19.45) o.Lv. Vhm Krijn-;~ ; 
19. 45-20 ,»15) 

hoogs:pring
training 

na 20,30 uu:r o.l~v.Annemieke t ou '.1:__ . 

esta fottetraining 

horden training~ 
Annc:itte 
Yvonne 
Josn 
Ma:>::>lina 

· {groepen kunnen worclen ui tgè orei·i • ) · · · 

hoogs:pringc:l :c~ 

MaJ'.'i:;.;::, 
Ellen 
:iJ;:.l t 1 , , 
·d.C-2.ï.:1" r;> 

. . 

' - ct rlóGZ.i .. 0:.1 :Le rJinds mijn loomst erg heb aan zitten h:LJ.r..ken tegen J.~ 6-:; · '.:i :i .;:- ,;} _ ·,~.~: 

8n u:~tlopen van de wedstrijdgroep tracht ik mede via d.eze wef hier...,- : _,,.~ , · -
;_n te; brcn.ge.1. 9 aan.gezien dit m.ia absoluut noodz::l.kelijk is ve~r ecYl r._u: . • 
·: rc:c ;:, ·~ tv.r-::J0rdo cffect,.rolle opbouvr. 
:')1 d. -: hoOJ> d.::,t het goed G1~LEZE1'i' (liefst 2.x of V2.ker) en ook r.sood p r;5.ç. .' •-. 
wc. ;:él. t è.oc :iJc oen :pogjng v:aarè·;_j de":volgendo punten aan de o:rco züLL:::';i .: ~ . ' 

x 3,lgemene achto:::-grond wm inlopen 
x 111.essures 
x effect op het ve'rloo:Q van de 1crainingen 
x hoe ziet een goede vvarming-up C:Jrui t • 
.I uitlopen. 

!.\~ g:u_·:ü~: .:'lU . . ~.~~f~ ·i ~~0!..6°"~~~~~~__li~~t . i2_l~Gl}~~-
13l J L._" :. :L. C.1 _; ..,n J.s he ·c cL?ol om lrnt lichaam in korte tl jd in c on z.ofü~r. · ;/ 
te br c:: :rc~'é.:'ü 0 2.t b::;t licha::in r' e:i.' eid ~-s on o ok do mogelijkheJ.en hooft c:.,1 '· · ': · 
j0h;:.1 o:'li~:-;:c~J!0r·c :;.e work ce verzetten zo~1der dat dit tot onnoé:.jg0 c:::J1 ;: -'; 

Om di·c dos l \ .Jereikon ;:,al 1r.0n orna.2-r moete•1 st:re're:1 om c:;.0 t cm:;?Cl'é=c ~~_;_ 1_ , ·~ - .'. , 

do sr- ;_.J ~:- :~ u fl~'.rü: omhoog :l:;e, schroeven om daardoor allerlei l:ï..cha!1~;lj_~~u i::' 
tG Y8!"SnoT1·311 ~ 

K :11'·i; f;'3Z~ : gd m::~ o -~ j e d.u~ i 1koor:t0 11 opwekken in de spieren in ::w:.;-!; ( (; (.', ~ 3 ~''_; c. 
i::<i. j :' :.F:;:,aY'..YÜng l:L :1 dat op:io_pen tot ca"41°c, (d.U:urJ.ooi;i b~vo ), 
3i;j 1,,,, r-J0r::; g ::aad t e m_9eratuursverhogtng neemt de · sneJhej_d van do ctofv1 ~- ' . ~ r: 
j)T' 'J ;'_, (~E'é>On Van dG ;:;:p:ier met ruim 10% toe o · ])i t is duo Ui terrriat.e gur.st ~ s C u 
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energietransport te maken. Dus zorgen voor een ruime aanvoer van brandstof. 
Bij hogere temperatuur wordt er ook gemakkelijker zuurstof opgenomen door de 
spieren en beter allerlei afvalstoffen van de verbranding zoals o.a. melkzuur 
afgevoerd of weer opnieuw gebruikt. 
In rust gat oa.15-20% van he t bloed naar de spieren en zorgt hiervoor de 
verbranding.Bij arbeid wordt van de spieren enorm veel gevraagd en kan 80-85% 
van hot bloed naar de spieren toe vooral ten koste van het bloed d~t in rust 
naar het maagdarmkanaal gaat (in rus t 25-30% bij arbeid 3-5%) Dit wijst er dus 
mede op dat vlak voor training/wedstrijd veel eten of drinken ongewenst is en 
allerlei narigheid kan::;geven. 
Dat de ademhaling tijdens inlopen ook omhoog gaat is van niet zo'n groot belang. 
Het allerbelangrijkste van het inlopen is dus 

x de temperatuurverhoging van de spieren 
x de snellere, betere aanvoer van energie naar de spieren toe en 

het vrijmaken van die energie. 

Om het effect van de temperatuurverhoging goed tot ziJn recht te laten komen 
is voldoende kleding vereist hetgeen 2 doelen heeft n.l. 
1. het sneller warmen worden. 
2. het goed vasthouden van die warmte om de spieren optimaal te laten werken. 
Vandaar de invoering van trainingspakken in de sport. 

Blessures& 
ook om blessures te voorkomen is het belangrijk fat he~ gehele bewegingsappa
raat in goede conditie gebracht wordt d.m4v. goed inlopen. De souplesse en de 
bewegingsmogelijkheid van de gewrichten zal sterk toe kunnen nemen hierdoor. 
Alhoewel het voor ALLE nummers geldt mag spreoiaal erop gelet worden dat bij 
nummers die enorm explosief zijn in korte tijd (en daar zit de atletiek vol van) 
de gevaren groter zijn als de spieren niet goed warm en goed doorbloed zijn. 
Denk b"v. aan verspringafzet, sprintsport, speerwerpen. 
Massage kan belangrijk zijn maar mag en kan nooit in-of uitlopen vervangen 
Dus onthoud dat jijzelf de beste "masseur" bentvoor je spieren. 
Masseurs kunnen ook niet alles weghalen wat in de spieren onnodig achterblijft 
(zie ook uitlopen). 

Effecten op het verloop van de trainingen: 
Slechts alleen op basis van een goede warming-up is he t verantwoord en 
effectvol om de eigenlijke training te starten. 
Een goed afgewogen, planmatig opgestelde training wordt tot een moeilijke 
opdnacht met kan op uitvallen onderweg, gedegTadeerd mits aan deze voorwaarde 
niet wordt vold~an. r'P 

Vandaar dat ik ook ~trnd dat ik niet kan werken met hen die niet of slecht 
inlopen aangezien/de ll'i?eite 

CJ \~ r\/,~-- c. '-...-. -7 

\.-::::-~ 

die je je als trainer getroost om een juiste 
training te verzorgen hier de mist in 
ziet gaan. 

er) · 
~~Jt_r-. . 

'\ L:, \), \ 
. ? j 1 
À {/4' ~ . 

~v!JV 'i; 
v:.:t ~ ~ 

Effecten op wedstrijdprestaties: 
Een ongetrainde màl:'minder baat hebben bij 
een uitgebreide warnung-up aangezien deze 
arbeid hem al gauw te veel vermoeid maakt. 
Hoe getrainder men echter is hoe groter het 
effect op de prestaties zal zijn. 
Bij een flinke goede warming-up is 
dat de prestatie 3-5% kan toenemen 
over alle nummers en op de kortere 

gebleken 
gemeten 
loop-
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numrnGrs zelfs o,6 sec.op de 100 m. cae3e0 sec. op de 400 m. en ca.6 sec. 
op de 800 m. 
Dus slecht i:n+open en op de wedstrijd je helemaal uit de naad lopen is zonde 
van je energie en mis je toch datgene wat er wel mogelijk in zat. 

Hoe zièt een goede warrning'=Up eruit: 
Welnu na deze theoret:irehG achtergrond even wat praktische tips om de theorie 
om te zetten in daden. 
Welnu eGn algemeen gegeven bestaat er ni.:t voor en men dient voor zichzelf 
de vraag te stellem "Als mij nu gevraagd zou worden 01"J voor ffilJn doen een 
maximale prestatie te leveren zou ik dat dan!!!:!. kunnen". Als je dit met ja kunt 
beantwoorden zit je goed. _ 
Het inlopen dien je naar omstandigheden en het einddoel aan te passen. 
Hoe lang? In ieder geval 15-20 nrinuten flink intensief om aan de voorwaarden 
te voldoen zoals ze hiervoor beschreven werden. 
Dit tijdsbestek zal korter/langer zijn naarmate de weersgesteldheid~ persoon
lijke gesteldheid is. 
Koud vroer betekent intensiever of langer inlopen. 
Warm weer minder intensief. 
Ben je erg stijf of gespannen van werk of vorige training (wat overigens niet 
hoeft, zie ook maar uitlopen) dan zul je zo lang moeten inlopen als dan nodig 
is om voldoende los te komen. 
Dus bind jezelf nooit vast ongeacht de omstandigheden op 15 minuten of zoveel 
rondjes (bijv. 6). 
?as ook :fro i:nlliopen aan aan het nummer wat je gaat doen. Naast het algemene 
deel wat bestaat uit inlopen en veel oefeningen voor het losmaken van het 
G:EI-IELE lichaam moet je accenten leggen daar waar nodig is. 
-~--xb.v. springen - veel sprongoefeningen erin verwerken voor explociviteit. 

x afzet (ver/hoog) 
x voor sprint veel explosieve onderdelen en knieheffen e.d. 
x voor lange afstand goed de onderrug, schouders, heupen losmaken. 
x voor speer/discus/kogel enorm belangrijk om goed de rugspieren en 

de schouders en de heup los tG werken. 
x voor hordenloop enorm belangrijk om de heup, bekken goed los te 

maken en de spieren wat te laten rekken. 

Vooral het effect bij speer en horden is bijzonder groot en kan vele blessures 
voorkomen. 
Dus resumerend 

ong.! 15-20 minuten inlopen 
daarna eerst algeheel lenigheidsoefeningen 
daarna oefeningen speciaal gericht op je nummer 
hiermee moet je dan ca. 5-10 minuten voor de wedstrijd mee klaar zijn. 

Dan kun je rus~~ je spikes aantrekken etc. en hoef je er alleen maar voor te 
zorgen dat jG WARM en LOS BLIJFT. 
In de~e ogenblikkën kun je dan de finishing'=touch leggen van je geestelijke 
voorbereiding op wat er komen gaat. 
Deze algewBne punten blijven ook in de trainingssituatie van belang al is het 
op oen aador niveau. 

!.Ie!__1ü tlopern 
Is het inlopen een vervraarloosd terrein dan weet ik niet meer hoe ik het uit
lopen moet noli\!Ilen want dit wordt algemeen nog meer verwaarloosd. 
HET DO:l!iI,g Bij de training/of wedstrijd heb je fliriki wat werk verzet en hopen 
allerlei afv,lstoffen zich op in de spieren. Deze moeten eruit want zij 
beïnvloeden de spierstofwisseling enorm ongunstig en kunnen aanleiding geven 
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tot s~ierpijn, spierkater (een ergere vorm die dagenlang gewoon lopen en trap-
lopen pijnlijk doet zijn) en eventueel tot spierscheuren gezien de slechte 
bloedvoorziening dan. 
Dus de circulatie moe t op een RUSTIG PITJE door blijven gaan zodat nieuw 
bloed steeds blijft vo den en het bloed ook weer va n de spier de afvalstoffen 
mee terug transporteerd. 

Pieter van Liempt. 
===================== 

1e COMPETITIEWEDSTRIJD DAMES HOOFDKLASSE 
2 Mei - Lisse. 

-fji_e afwezigheid van Mieke Sterk, wegens een hardnekkige blessure, Jos de :Boer, 
die geen zin meer heeft en Annemieke J3ouma, die voor de Spartaan uitkwam, kwam 
OT':J duur te staan. Een aderlating op zes nummers maar liefst~ Op een paar uit
zonderi :r\gen na lag er een zekere matheid over de ploeg, die niet tot prestaties 
kon komen. Natuurlijk het was gtr ~::: 0n er stond een harde wind, maar daar hadden 
de andere ploegen net zo goed last van, dat kan dus niet aangevoerd worden voor 
ons falen. Het was geen homogene ploeg en willen wij aan degradatie ontsnappen 
dan dient dit te veranderen. Van de drie wedst~jden tellen de twee beste 
resultaten, dus 23 Mei en 29 Augustus kunnen wij nog veel goedmaken, mits je je 
volledig inzet, moeten wij toch zeker in de 'middenmoot kunnen eindigen. 
:~~-idera.e.:'l staan is echt beneden onze stand. 

==================== 

1 e COMPETITIEDAG VAN DE 2e PLOEG 
2 Mei - Hilversum. 

Ria Ineke~de Vos 

Om ongeveer elf uur waren we, op Veronika na, aanwezig in de Spaarnwouderstraat 
en nadat we de kamer van Freddy bewonderd hadden, (erg leuk).,, . gingen we op zoek 
naar de Londenstraat om Veronika op te halen. '<\'\~ ~ 
Toen zij haar koffie,op had konden we vertrekken, ~ '~L 
richting Hilversum. . ~ 
Onderweg zagen we nog een auto, waar een ~~ 
armpje boven het achterraampje uitstak, en ) ~ ~ 
Adat z~aaide nadar on1 s t(vraag mbaart aa~ Paubl kVlk). A .J 

angeKomen op e p aa s van e s emrrung, e e en 
we de baan; "Wat een rot baan, die van ons ~~ 
is veel mooier"!! 9 gingen we naar dG DAC pub, om /\ 1 

ons te melden en alvast maar iets te nuttigen. ~)\ 
Het werd tijd om ons te verkleden en sonnnigen 

liepen alvast Via t in. /\V.r' . ' 
Hê kijk nou, daar komen warempel supporters . 
voor ons aan! Truus en Lolke, hartstikke leuk 
dat jullie geweest zijn. Later kwamen de Heer \ 
en Mevro van Gelder ook nog om ons aan te 
moedigen. 
Lolke besloot maar gelijk om onze ploegleider te worden, want daar had nog 
niemand aan gedacht, zodat we de loting voor de estafette misgelopen wareri~ 

· · dit had wel tot gevolg dat we in een zeer gunstige baan mach ten starten (volgen
de keer maar weer niet mee loten). Van het chronologisch overzicht klopte al 
gelijk niet zoveel meer, de 800 m. begon al veel later, hoe laat precies weet ik 
niet, maar 2.40.1 sec. later had ik he t weer gehad. 
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Freddy had intussen hooggesprongen~ 1.35 m., de afzGtbaan van het verspringen 
bij de her8n liep precies voor de hoogspringbak 9 dus dat ging allemaal niet 
zo vlot. 
Hanny stootte de kogel 7.51 m" weg en ook speerwerpen nam zij voor haar rekening. 
Deze zweefde 19.52 m. in de lucht, voordat hij neerkwam. 
Ans had bij de 100 me een sterke wind togen en kon maar tot een tijd van 14.1 s. 
komen. "Tussen de paarden", op een soort voetbalveld moest Anneke discussen, ze 
goQide de eerste keer al ont~ettend v~r 9 maar jammer g~noeg was deze worp niet 
geldig, ze deed het de tweede keer toen maar iets minderg 26.64 m. 
Het verspringen begon ook al veel te laat, in de afzetbaan zat een kuil dus 
Veronika moest of rechtsaf links lopen. Ze sprong 4.38 m. en kon dit jammer 
genoeg niet meer verbeteren. 
De estafette leverde geen moeilijkheden op en een tijd van 57,3 s. 
Ondanks het slechte weer was het een gezellige dag en we eindigden op de zesde 
plaats van de acht ploegen met een totaal van 4.317 punten, helemaal niet slecht 
vonden we zelf. 

Ronnie Wallekers. 

===================== 

Op Zaterdag 19 mei ging Lydia 
tot de volgende resultaterr~ 

Smits naar Ookmeer te Amsterdam en kwam 

Het hoogspringen leverde haar een prachtige 
met 1.45 m •• Zij verbeterde hiermede haar 
persoonlijke record met nie t minder dan 
10 cm. Proficiat Lydia. Op de 80 m. werd zij 
vierde in haar serie met 11.3 sec" 

============== 

Hiee volgt nog een goede prestatie van 
een A tmodin: 
Mariêtte: Spaans heeft voor het derde 
opvolgend jaar de wisselbeker van het 
Lorentz Scholengemeenschap gewonnen. 
Mariëtte, ook jij proficiat. 

======:;:::====== 

4e plaats op ~;,~m 

\Vf P/ 

r,!~ r- .1 n 
~~ 

15 - 16 MEI NED nJEERKAMP KATulPIOENSCHJ~PPEN 
PAPENDAL. 

Ónze deelneemsters: 

B-meisjes 

Dames 

Ellen Handgraaf 14e totaal 2.276 punten 

100 m. 14.7 s., 80 m.horden 14.2 s., hoogspringen 1.50 m. 
kogelstoten 10.07 m. 

Mieke Sterk 2e toaal ~.298 punten 
100 m.horden 13"5 s., hoog 1.65 m", kogel 11,91 m., 
verspringen 5.83 m., 200 m. 24.4 s. 

Joan Keyser 10e totaal 3.494 punten 
100 m.horden 15.1 s., hoog 1.55, kogel 8.74 me 
verspringen 5.35 m,, 290 m. 26.6 s. 

=================== 
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Q. A]'.~_il_Q.lfl?..ERLING_l!!_}JEDSTRIJ!?EN PIM MULIER SPq_~TJ:.ARI~ 

Als . test voor het samenstellen va.ri de ' competitieploegen, alsmede het 
actief' deelneme~ van zoveel mogelijk Atmodinnen, getraind of nieuweling, werd 
ond.er goede weersomstandigheden de jaarlijkse onderlinge meerkamp gehoudeno 
Vooral voor de nieuwelingen leuk om nu 'n prestatie achter hun naam te hebben 
en deze in de loop van het seizoen steeds in wedstrijden te verbeteren. 
Voor de gevorderden een test om te weten hoe ze overwinterd hebben. 
Dus voor elk lid belang:ri jk, groot of klein, onverschillig .-. 
op welke plaats men is g'eeindigd. · _...,.__ 
JOAN KEYSER nam bij de dames dit jaar de beker over van .~ 

Anl'l.emieke Bouma, terwijl IRENE KRUYVER 1l:éum' titol _ ,~~. ·· // 
prolongeerden, nu bij de A-meisjes. ~ ~ J_ 
Zoals wel verwacht legde MARIET'llE SPA.ANS bij de / 
meisjes-IJ wedstrijdploeg beslag op de ereplaats. __ . I > .. 

FREDDY WIJKHUIZEN' kon vooral door de hoge waar- ~ 

de eerste plaats, terwijl VERONICA DE GELDER dering voor het hoogspringen, beslag leggen op . l~-., . ' 
won bij de meisjes niewelingE:;n A/B. LYDIA SMITS w 
wist met een ruim puntenverschil bij de C-meisjes 
te winneno MARIT GULDEMOND deed dit bij de D-meisjeso ~\'. ( .:-e---
Bij de A-pupillen werd GERRY VAN BAKEL o&rete, terwijl _ \\i· -
INGRID ZWERUS bij de B-pupillen op de eerste plaats ~~r -. ~ 
beslag legde. 
}i!DSTRl~2f.~:Q.AMES: 

1 J.Keyser 
2 D.v.d.Ree 
3 M.Muller 
4 T.Capellen 
~ C.v.Bakel 
u P.Keyser 

WEDSTRIJDPLOEG MEISJES 

Pun tell __ J:.22J.8oll_~_Y..<:E. __ 
3416 g.7 ~ 5.54 
3195 2.36.6 1035 4.41 
2633 14.1 1.50 4.13 
2387 2.3l~ 1.35 4.55 
1666 17.1 1.00 3.22 
1646 12.0 1.10 ong. 

A: ---------- ---···-
1 I.Kruyver 3071 ll!J.. b-42 4.34 
2 Y.v.d.Linden 3003 13.7 1.35 4. 70 · 
3 D.Ansemo 2826 14.7 1.30 3.96 · 
4 R.FermGnt 2748 15.- 1.40 4.06 
5 Lode Jonge 2407 2. 40.4 1"20 ' 4.14 
6 M. Kastelein 2087 13.6 1.35 4.63 
7 Th.v.Giezen 2011 2.37.9 1.20 3. 77 
8 E VrG~negoor 17Z3 2.45.8 1.20 3.85 

M.Cats 13.8 4.07 

!!PJ?.S_T_~_IJDPI;,_OEQ_~J:SJES B: 

l M. Spaans 3192 13.4 1.40 2.!..1.A: 
2 E.Handgraaf 30H3 14.1 1.50 4.50 
3 P.Breuer 2399 lL)..8 1.10 3.81 
4 J.Capellen 2210 2.37.6 1.35 4"51 
5 J.v.Giezen 2205 2.45.8 1.30 4.18 
6 H.v. Vugt 2188 14.6 L20 4.12 
7 M.de Wit 1515 lli4 4.69 

DiSC?_1lS Spe~er Kogel (4t 
19.44 15.58 8.78 
24.30 ~ 8.90 
17.50 18.93 6.48 
15.80 21.34 
26.68 16.84 8.22 
ï3:Bo 15.13 6.16 

18.18 20.50 8.30 
22.82 26.63 7.84 
28.80 22.28 9.44 
22.22 20.94 9.26 
20.12 17.76 6.90 
ong. 10.68 4.98 
18.54 11.88 5.40 
15.10 15.19 ong. 

19.48 21 • .21 9.04 
24.-- 16.76 8.88 
26.68 17.72 ~ 
11.40 11.85 5.54 
15. 76 ll.48 6.66 
20.44 14.75 7.20 
19.74 ---
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DAMES NIEUWELINGEN: lq_QL8oo . hoog ver discus speer kog~ _ ..._ ___ 
1 F.Wijhuizen 15.- b.12. 3.85 17.83 17.43 7.21 2285 
2 A.Kruyver. ·· 1308 1"10 4_.2Ö 18.08 19.19 7.57 2277 
3 R.Wallekers 2.44.- 1.15 3.94 17.22 17.51 6.28 2071 
4 W.voHeiningen 14o4 1.20 3.68 13.45. 17.-. 6.24 1910 
5 I. Wallekerc•rs 15.4 1.15 3.89 16.67 16.19 6.34 1837 
6 H.Wijkhuizen 15.2 1.00 3.34 18. 53, 12o,23 7.36 1665> 
7 H.v,Eeden 15.5 1.10 3.57 13.72 16.10 5.40 1488 
8 T.voVoorst 1.00 3.21 24.55 18.13 7.15 1408 
9 C.Schipper 3.95 18"66 15.«:30 6.66 1359 

10 A.Vlottes 1.00 25.03 14.32 7 o32 1140 

MEISJES A/B ~IEUWELINGEN: 

1 V.de Geld.er A 13.8 1.20 4.02 . 16.18 13.78 6.70(4)2144 
2 J.Paauwe B 1408 b.l2 3.71 13.86 1,.2.4& 6.49(3)2084 
3 A.Pauel B 14o9 1.15 3.62 6.25 10.04 4.57(3)1151 

MEISJES C: 80/600 2 Kgo 

1 L"Smi ts 10 • ..2_ 1035 1!.42. 19.96 7.51 3022 
2 C.Handgraaf 11.2 1.40 4.33 12.60 7.29 2722 
3 Y. v. Ekeris 2. 02. 2 1.30 1._._49 15.82 6.23 2595 
4 w.ottolander 11.8 1.35 4.22 16.32 6.25 2576 
5 IJ.de Roay ll. 7 1.30 4.43 14.22 6.40 2529 
6 s., Scheffer 11.3 1.25 4.37 12.94 6.44 2476 
7 J.v~Dam 12.l 1.20 4.01 16.40 6.44 2319 
13 IC.Geeks 12"7 1.-- 3.64 20'. 36 8-J2 2243 
9 E"Berlemon ll. 7 1.15 3"95 ï§:"46 5.21 2160 

lOAoKubbi:nga 2.07.- 1.25 3.83 11.18 5.85 2123 
11 C.Holtkamp 2.06.7 11120 3.53 15.54 5.41 2097 
12 N.Drijfhout 2.003 1.15 3.77 14.12 4.68 2047 
13 L.Noordeloos 12.9 lol5 3.38 16.02 6.77 1990 
14 B.Neve ll.5 1.20 3.75 10.28 4.7<3 1982 
15 V.Gecks 12.3 1.05 4.00 11.86 5.3cS 1856 
16 L~'{oBakel 13.3 1.05 3.45 11.80 6.35 1648 
17 A.~erné 13.3 1.05 3.16 12.1;)2 5.30 1484 
H3 J.Serné 13o4 1.00 3.39 13.92 4.21 1437 
19 J.Kemme 12.9 1.05 3.35 9.94 4.20 1423 
20Y.Kuiper 13.- 1.10 3.42 6o36 4.35 1377 
21 C.Berlemon 1306 1.10 3.21 8.54 3.86 1260 
22 I.Frank l4o4 0.90 2. 56 15.08 5.10 1069 

MEISJES D~ 60/600 
--·- -- -~· --- -=---

1 IlcGuldemond 2. 01. 3 1.20 4.!12. 7.16 2489 
2 M.de Brabander 1$58.-=. 1.15 3.81 5.85 2215 
3 A.v.d.Ham 9.8 1.10 3.43 6.82 1921 
4 A.Brouwer 2.06.1 1.10 3.32 5.78 1920 
5 SoEsselman 10.1 1.00 3.16 5"64 1539 
6 E.Brabander 10.2 1.00 3.20 4.72 1443 
7 P"Docter 10.- 0.90 3.12 4.91 1345 
8 E,Feiken 10.4 o.Bo 2.82 3.49 911 

PUPILLEN A: ----------=---
1 G.v.Bakel 10.2 1._QQ_ 3o24 2.!..8_Q 2312 
2 E.Pauel 9.2 1.00 3.43 3.86 2232 



PUPILLEN B: - ·--·---__ , ___ 
1 I.Zwerus 60 
2 E.v~Heiningen 40 

·3 G.Straver 40 
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42.L§_ 9 .... /_, ____ h_o_og ..... _ ._ye_r. __ k_o .... s .... e_l_ .... P_n_t_"_ 

.hl. l• __ o_o_ .l!Al 3" 79 2116 
~ 0.90 2"79 3.44 1763 
8.- 0.70 2o85 4.!12 1546 

RIA INEKE - DE VOS. 

COMP~TITIEWEDSTRIJDEN A/B 
Haarlem 9 mei 
Lisse 30 mei 

Dit waren de eerste vroege wedstrijden in ploegverband van dit zomerseizoen. 
In Haarlem was het op onze thuishaven een zeer sfeervolle en prettige wedstrijd 
met goede omstandigheden. 
In Lisse was het allemaal wat minder. Zowel wat weer, organisatie en sfeer 
b~treft. Wat dat. betreft heeft Lisse zijn naam niet weten te zuiveren. 
Om bij het begin te beginnen. 

Estafette 4 x 100 m. 
Haarlem: Yvonne ) 

Marian ) 
Tu'f_arlies ) 
Annet ) 

2e ploeg:????? 

52·" 5 s. 
3e'plaats 

57.2 s. 

Objectief bezien moest de Lisse ploeg het 
niet door de combinatie van harde wind en 
verbeterde zich met 0.4 s. 

Lisse: Mariette ) 
Miranda 
Mar lies 
Annet l 52.5 s. 

1e plaats. 

2e ploeg??? 56.8 s. 

eigenlijk zeker doen.allit lukte echter 
matige/slechte wissels. De 2e ploeg 

Hierna kon men zie~ opmaken voor de'individuele nummers. 

Speerwerpen 
Haarlem: 

2e pl. 

Yvonne 25. 48 m, 
Paula 20.82 
Jacqueline 15.66 

Lisse: Yvonne 
Mariette 
Jacqueline 

25.54 (2e) 
25.26 (3e) 
13.54 

Hieruit blijkt een zeer constant werpen van Yvonne? waar overigens wel meer 
in kan zitten. Paula kweet zich goed van haar taak als invalster en wierp een 
persoonlijk record. 'Mariette deed het erg netjes (pas 2e wedstrijd op dit nummer) 
Dus we wachten af. Jacqueline kon er duidelijk niet meer uit krijgen dan in 
Haarlem. 

800 m. 
Haarlem: José c. 2.27.2 s. Lisse: José c. 2.29.6 s. 

Thea 2.36.5 . Thea 2.37"4 
2e pl. José v.a.2.42.6 2G pl. José v.G. 2.45.1 

In Haarlem goede strijd op dit nummer .tnet naar mijn idee de beste Atmodes-prestatü 
van die dag voor José Capellen en moe was ze eigenlijk niet (heb je dat van je zus; 
In Lisse was h )t een ieder moei~jk om de tijden te herhalen of te verbeteren 
door de harde wind. 

•. 

100 m.horden 
Haarlem: Annet Lisse: Annet 15.4 

: . -
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In Haarlem lukte het ritme niet zo wat onderweg problemen opleverde en een 
dreun op de enkel. In Lisse ging het zonder.meer bijzonder goed vooral ritme 
was uitstekend. Met meer tegenstand had er op deze matige baan een pers oon
lijk record ingezeten (15.3). Naar mijn idee de beste prestatie van de 
Lisse-dag. 

X.ogolstoten. 
Haarlemg 

2e pl. 

Doreen 
Re nee 
Hellen 

9. 79 m. 
8.81 
6.83 

Lisse: 

2e pl. 

Dor een 
Re nee 
Hellen 

9"63 m. 
9"01 
6.60 

Noch Doreen noch Renee lukt het tot nu toe om die 10 m. stoten van verleden 
jaar to 11 pakken". Voor Hellen staat de moeilijke taak om als B-meisje met 
A-materiaal to stoten dus dat mag toch wol een lft m~ uitmaken. 

Hoogspringen: 
Haarlemg Ellen 

Re nee. 
2e pl. Jacqueline 

1. 55 m. 
1 .40 
1.30 

Lisse: 

2e pl.~ 

Ellen 
Re nee 
Voroil.ika 

1 • 55 m. 
1.45 
1.30 

Ellen haalde met gemak beide keren 1.55 m. en stranddo heel duidelijk op 
1.60 m. Om datgene te veranderen wat er met Ellen gebeurt tussen 1.55 - 1.60 
is de specialistische hulp van Annemieke ingeroepen en deze zal zeker komende 
perioden tot resultaten gaan leiden. 
~,fet Renee eigenlijk hetzelfde (psychisch) hoogte probleem. Hoe ze in Lisse 
aan 1.45 m.kwam zal ze niet gauw vergeten en op 1.50 m. was een poging 
zelfs de bekende nhaar". 
Jacqueline gaf in Lisse haar taak over aan Veronika en deze deed dat 
precies zo over. 

400 m. 
Haarlem: 

2e pl. 

Marlies 
Lia 
Ellen 

64.4 
68.5 
72.6 

Lisse: 

2e pl. 

Mar lies 
Lia 

Jacqueline 

67.8 
69.9 
67.7 !! 

Marlies liep een sterke 400 m. in Haarlem goed verdeeld en zo deed Lia het 
ook ,zonder meer goed. Ellen miste met haar tijd een ijsje (beloofà door 
iemand beneden de 70). 
Vooral op de 400 m. lagen de prestaties in Lisse over de gehele linie voel 
slechter door de vooral op dit nummer fnuikende wind. 
Vandaar de te meer opmerkelijk goede verrichting van Jacqueline die beide 
1e ploog mensen te sn:el af was. 

100 ffio 

Haarlemz Annet 13.- s. Lisse: Annet 12 .9 s. 
Irene 13.5 Miranda 13.7 

2l0 pl. Veronika 14.- 2e pl. Jos~ v.G. Î 4. 9 

Gezien de omstandigheden en de indruk was de 12.9 van Annet in Lisse van 
goed gehalte .• 
Irene was gelukkig bereid om door afwezigheid vananderen in te vallen en 
deed dat netjes op de 100 en heel goed op ver (zie aldaar). Miranda deed het 
ih Lisse in ·13.7 waar ze zelf niet zo tevreden over was. 
In de 2e ploeg een goede tijd voor Veronika en een moeilijke taak voor 
José van Giezen omdat ze pas voor de eerste keer een startblok van dichtbij 
meemaal<:te. 
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19 mEI KANPIOJ.::NSCHAPPEN KENNEMEHLAND 
PIM WJLIER SPORTPARK 

Geen grote deelname en bij de Dames on Meisjes leek het wel een onderlinge 
wedstrijd van Atmodes. 
Uiislage~: 

Speerwerpen meisjes A. 
1 • Doreen Ansems 
Speerwerpen meisjes B. 
1 • Mariette Spaans 
2. Paula Breuer 

200 m. me is j (-:J S B. 
1. Mariette 
2. rüranda 
4. Hellen 

100 m.Darnes 
1. Joan Keyser 
2. Annet Ottolini 
3. Marjan Cats 
5. Veronika de Gelder 
6. Hanneke v.d.H. 

Hanny Wijkhuizen 
Carla Schippers 
Ineke wallek:ers 
Corry v.J3ak:el 

4oom. :Dames 

23.84 

26.72 
20.48 

28.6 
28. 6 
31.6 

13.-
13 .3 
14.-
1 ?)..6 
15.4 
15. 5 
15. 6 
16.4 
17 .6 

Hoogspringen 
1. Renoe 
1. Jacqueline 

Kogelstoten 

1. Doreen 
2. Renee 
1. Paula 
3. Miranda 

m.A. 
1.30 

m.A.ç 4kg) 

9. 61 
8.94 

Discuswerpen Dames 
3. Corry van Bakel 
4. Doreen Ansems 
5. Renee Ferment 
6. Anneke Vlottes 
7. Carla Schippers 
8. Hanny Wijkhuizen 

Hoogspringen Dames 
1. Joan Keyser 
2. lfarina Muller 
1500 m. Dames 

m.B. 

1.30 
m.B 

10.10 
8.92 

28 .24 
27.04 
25.96 
25.86 
17.54 
16.26 

1.50 
L50 

1. Truus Capellen 62.8 1. Baltien v.d.Ree 5.13.9 

=========================== 
2e C/D COlVIPETITIE 22 MEI 

Om half twaalf vertrokken vre per auto vanaf het station naar Beverwijk. 
(:Daarvoor wil ik de ouders bedanken die dit voor ons he ~.:ioen willen doen). 
We hadden erg mooi weer. Om half twee l)ogonnen we mot de 4x 80 m. 
Daaraan deden mee~ Bianka 

Saskia 
Connie 
Lydia. 

Ze liepen het in 43.5 sec. 
T,oen kwam er het onderdeel hoogspringen. 
Daar deden aan meeg Nicoline en Connie 
Nj_ccline sprongg ·1 .35 m. en Gonnie sprong 1 .40 
Bi,j h;;t onderdeel kogelstoten deden mee: 
Wilma met 6.90 m. en Sylvia met 8.05 m. 
De 600 m" werd gelopen doorg Nadine mot 1"52.0 

Jolanda met1.54.8 
en Caroline ? 

Het oYJ.derdeel verspringen werd gedaan doorg 
Nicoline met 4.47 m. 

en door Lydia met 4.50 m. 

(3kg) 
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4 z 100 m. 2e ploeg. 
5. Pia~ Joan, Mieke en Annet 49.5 

4 x 100 m. reserveploeg 
8. l,]ar jon, Mar lies, Henee en Yvonne 

7. Marjan, Marlies 9 Arda en Yvonne 

Kogelstoten 
18. Doreon 
19. Renee Ferment 

Discuswerpen 
20 Doreon 
2)'. Corry 

Speerwerpen 
9. Carla Metten 
19. Baltion v.d.Ree 

HooO'sprin en 
12 1 I'Iarina Muller 
17/ 19 Jorin Keyser 

M. Sterk 

Verspringt3n. 
13. Joan Keyser 
22. Yvonne v.d.Linden 

Stand na twee wedstrijden 

1 • ADA I 
2. Sparta 
3. Sagitta 
4. DEM 
5. Olympia '48 
6. Spartaan 
1. Par the non 
8. ADA II 
9 0 Atmodes 
10. P.s.v. 
11 • Sprint 
12. AVR 

16. 218 
15.985 
15. 648 
15.076 
15.022 
14.961 
14. 903 
13.804 
î3. 413 
13 0 433 
n.553 
12.557 

1e 
59. 8 

28 .82 
24.94 

33.18 
27.20 

1.55 
LSO 

16.950 
16.307 
16.238 
16.077 
16.099 
15"306 
14. 964 
15. 084 
15.084 
15. 061 
14. 588 
15.025 

22. 
23 

17. 
23 

11. 
16 

12/14 

10/16 

10 
21 

Vierde klasse 
11.6·11 
1o.986 
·10.919 

C.LD meisjes 
1. Caesar 
2. Lionitas 
3. Startbaan 
24. Atmodes II 

c" 
r:-ADA 20.706 
2. DEri1 I 19. 442 

8.579 3. Sagitta19.198 

11 Atmodes 17.213 

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

]) 

r:-
2. 
3-

17. 

2e 

53~4 

9.29 
9.07 

31.22 
27.94 

32.40 
29.36 

1.55 

1. 60 

5.25 
4.71 

33. 168 
32.292 
31.886 
31 .153 
31 ~ 1 21 
30.267 
29 .867 
28.888 
28. 497 
28. 494 
28 .1 41 
27. 582 

Sagicta 17 .196 
ADA I 16.124 
DEMI 16. 080 

Atmodes 12 .826 
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COTurPETITIE DAMES 2e PLOEG 
23 MCI LEEUCARD81'T . 

Vol goecle moed zaten we samen me t de ploegen van. Holland, Suomi en DEM II 
in de bus naar het hoge noorden. He t was prachtig weer en do stem.'Ping 
opperbest. 
Na 2 uur rijden vonden we de baan van Lionitas. Rijkelijk vroeg en doken 
we eerst de kantine binnen om de dorst te lessen. 
Op een bord in de gang stond z "Geen training op donderdag en vrijdag, vanwege 
de wedstrijd van zondé:Lg". 
Dat beloofde dus een peefekt verzorgde baan. 
Wel dat was inierdaé:Ld he t geval. 
Heel niet droog of nat. Daar mag Haarlem wel eens een voorbeeld aan nemen, 
want bij ons is het altijd te droog. 
Er vielen wat pessimistische voorspmlingen en we hoopten ondertussen op goede 
resultaten. Die laatsten bleven dan ook nie t uit. 
Ronnie verboterde haar rekord op de 800 m. , Hannie deed haar kogel en speer 
vleugeltjes aan en de estafette-ploeg zette een nieuwe tijd. 
Veronika had wat pech met ver, maar ging met hoog goed mee. 
Anneke sprak haar discus niet lief genoeg toe,want hij viel wat vroeg tussen 
de grassprieten en zelf.liep ik een heerlijke race op de îOO m. 
De Herenploegen waren ook 4e klasse, zodat alles ongeveer op hetzelfde niveau 
lag. Dat maakte de wedstrijd zo gezellig. 
J)e organisatie zat geheid in e lkaar 9 alles op tijd en de Friezen zijn geweldig 
sympathieke mensen. 
O ja., in de kantine hing nog een st~tf'oto van Loes Visser van Atmodes, van 
jaren terug. 
Op de terugvveg kregen de horen van DEM en S1JOVJI een dranldnanie, hetgeen ietwat 
uit de hand drei cde te lopen. 
Maar onze ploes lovam aan he t eind van de geslaagde dag hongerig en tevreden bij 
de Chinees in Haarlem aan. 
De uitslag g 
kogel 
speer 
diskus 
ver 
hoog 

8.10 
21.54 
23.54 

4.22 
1.30 

100 m. 
800 m. 
4 x 100 m. 
(Ans, Ineke 9 

13. 7 
2.38.9 

56.5 
Ronnie en Veronika). 

In totaal 6e van de 6 ploegen. 

Ans. 

======================= 

27 MEI 5 DISTRIKTEIJ ONTMOETING JEUGJ) 
ALPiillN AAN D:S RIJN 

AnnedLOttolini vertegenwoordigde ons distrikt (west I9 op de 
100 m. horden en doed dat prima , werd 4e i n 15.3 sec. 
West I won overigens bij de meisjes me t e en kle in verschil (54 pnt) 
van West II. · · 

======~================ 
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29-30 MEI INTERLAND VIJlï'KA11'!P 
PAPENDAL 

Mieke Sterk kwam uit als een der vijf nederlandse vertegenwoordigsters 
in een vijfkamp in het kader van de interland-wedstrijd.Nedorland...;Zwitserland
D.D.R. 
Zij eindigde als derde 9 doch eerste nederlandse achter Pollack Burghode en 
Andrea Seeger beiden D.D.R, en kwam to"c uitstekende prestaties. 

100 m. horden 13.5 
hoogspringen 1.71 
kogelstoten 11,76 
verspringen 5.83 

200 m. 23~9 
totaal 4.362 pnt. 

(3) 
( 4/5) 
(8) 
( 4) 
( 2) 

Na dit prima resultaat zal zij eind juni nog aan een meerkamp deelnemen, waarvoor 
de resultaten zullen meetellen voor de kwalificatie voor do Olympische Spelen 
te Montroal. 

================== 

29 11IBI HILVERSUM 

Jolanda van Ekoris zocht het eens verder op en kwam in het GAC geweld terecht. 
Zij vrerd via een 2e plaats in haar serie op de 80ti. 4e in 11. 6 sec. 
Een keurige vertesprong van 4.53 m. leverde een 3e plaats op. 

================ 

6-7JUNI DISTRIKT ME:CRKAMP KAMPIOENSCHAPPEN 
AMSTERD.Al,1. 

Op 1e Pinksterdag kw9lIIlen onze C.meisjes Lydia Smits en Conny Hand.graaf in 
touw. Van de 27 deelneemsters werden zij resp. 4e en 10e. Door veel deel te 
nemen aan zulke wedstrijden en specialisatietraining op de horden kunnen 
jullie leuke meerkampsters worden. 

~ 

Lydma 
Conny 

80m. 
10.5 
11 .3 

60m.h. 
11.1 
11.2 

hoog 
1.40 
1.40 

totaal 
2.807 
2.551 

2e pinksterdag kwam Joan in actie. Jammer dat de deelname slecht was, 
het echte knokken is er dan nie t bij. 

Joan werd 2e met 
100m.h. 15.5 sec. 
200 m. 27.-

3.450 pnt. 
hoog 
ver 

1.55 
5.23 

====================== 

9 JUNI 1976 P APENDAL GAIVlES 

kogel 

Mieke die uitkwam op haar specialisatienumner de 100 m. horden liep een 
goede race in 13.4 sec. en werd 1e. 

========================= 



23 juni 
25 
26 
26/27 
29 
30 
4 Juli 
4 
11 
18 
23 - 3.1 
31 juli-1 
7 Aug. 
8 
14 
15 
15 

18 
21/22 

Aug. 

WEDS'l1RIJDAG'.6NDA. 

Instuif sen. en A/B 
idem 

Trias 
Dem 
Zaanland A/B/C/D junioren 

Distr.kamp.senioren/jeugd 
Instuif en A/B 

A/B , AAC 

" 
Senioren en A/B junioren 
C/D junioren 
Instuif en A/B jun. 
Sen.-A/B jun.3 kamp 
OLYMPISCHE SP~EEN 
Dames/meisjes A vijfkamp 
C/D junioren 
Senioren - junioren A 
Pupillen wedstrijd 
Senioren - A/B/C jun.3 kamp 

" " Il 

springers taf 
Senior~n - A/B jun. 
Nederl.Senioren Kamp, 

Lycurgus 
Atos 
AAC 
DEM 
DEM 
Lycurgus 

DBM 
Lycurgus 
Zaanland 
AAC 
DEM 

AAC 
G.H.V. 

======================== 

Copy inleveren: 16 Augustus 1976. 
======================== 

Heiloo 
Beverwijk 
Zaandam 
Amsterdam 
Krommenie 
Amsterdam 

Il 

Bevervdjk 
Il 

Krommenie 
MON'l1REA1 
Beverwijk 
Krommenie 
Zaandam 
Amsterdam 
Beverwijk 

.Amsterdam 
Haarlem 

De redaktie wenst het .beotuur, leden1 donateurs, trimmers e:ri. juryledeIDl 
eeh heel prettige vakan~ie. 

======================== 
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Verschijnt per 2 maanden 

Redaktieadresi 
Zaane'nlaan 58 

Augustus, ·1976 

VAN DE VOORZITSTER 

Over de Olympische Spelen in Montr6al is 
veel geschreven. Veelal in negatieve zin. 
Uiteraard ook over het aanwijzen van de 
diverse kandidaten. Ook ik wi1 er no é3' een 
schepje boven op doen, war~t voo-::: mij is h0 t 
ook ee~ groot raadsel dat onze olubgsnote 
Mieke ~herk, met een puntenaantal van 
4410 o~ de vijfkamp 9 zomaa~ door het N.O.Co 
werd afgewezen, omdat ze toch niet bij de 
eerste twaalf zou kunnen eindigen" Wie kan 
voorspellen dat ze niet tot een goede klas
sering zou komen? Het is o.a. toch wel 
bewezen dat ze e ·"c , enorme "knokster" isç. 
En als je dan in de uitslagen ziet de.t no o9 
op 4394 - no.10 op 4352 - 11 op 4314 en 12 
op 42($6 is uitgekomen, dan zou Mieke toch 
een redelijke kans gehad hebben om goed 
te eindigen. Natuurlijk kan je dat nu 
achteraf zeggen, maar ik blijf erbij, dat 
zij die kans had moeten krijgen (evenals 
Ruud Wielart op het hoogspringen). Dat 
zij ertoe is ove~gegaan een kort geding 
aan te spannen, kan ik me v~n haar goed 
voorstellen, want zij knokte niet alleen 
veer zichzelf, maar trachtte h~ermce de zaak 
open te gooien, ook voor anderen. Helaas is 
het niet gelukt en was voor haar dit jaar 
naar de "Olympische" knoppen (uitdrukking 
van Dick Loman). 
We gaan echter weer gewoon verder en ik hoop 
van N"Jieke ook. 
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Na dit trainingsseizoen gaat men beginnen aan de werkzaamheden vcor de kL:nst,~· 

stofbaan, welke echter in mei/juni afgerond kan worden, omdat men do kunststof-· 
laag er pas op kan brengen onder een temperatuur van 16à 18°, Wo zullon ons 
dan wat moeten behelpen, maar krijgen daar dan een prachtige baan vo o:-:::- t c:r ug. 

========::;:====== 

HZT SECRETARIAAT NIELDT 

Bestuurssamenstellingg 
Voorzitster: 

Secretaresse 

Penningmeester 

Wedstrijdsecretaresse 

Commissaresse 

Commissaris 

8 
19 
22 
24 
28 
29 

8 
11 
20 
26 
29 
31 

September 

Oktober 

Yvonne van Bergen 
Ellen Handgraaf 
Truus v.Voorst 
Ella van Dansik 
Yvonne Brabander 
Jolanda van Ekeris. 

Arda van der Steen 
Marlies Kastel ei n 
Anneke Pauel 
Hans Vlottes 
Dina Schellingerhout 
Vinka Geeks 

Ria Ineke-de Vos. 



. - ··- - · - . __ ,..--- - .... _ "----- --.... -···· 

.-""'."~....,.__- -r, .• .. ,...-.. -...·'·'~· · --"' _,...----
.. ,. -·- 7-.. :-
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De volgende nieuwe leden mogen wij verwelkomen~ 

Miriam Smit 10 juni 1963 
Ingrid van de Wal 30April 1951 

================== 

VAn D3 PENNINGMmESTER .. -._, ________ _ 

meisje C 
senioren 

pupillen geboren na 1-1 1966 
inschrijfgeld 

f. 17,50 per kwartaal 

junioren D o C.B~Ao t/m 17 jaar 
inschrijfgeld 

senioren vanaf i 8 jaar 
inscl1ri jfgc3ld 

10,-
25,-
15,-
32,50 
20,-

tl Il 

tl Il 

Gironumme:r; 207689 t.n"voPenn"Atmodes, Muiderslotweg 142, Haarlem 

Clubkle~ing_~ 

Atmodes wedstrijdshi:;:-t 
silk screen 

vlokprint 

maat ·jü/12 
2/3 
4/5 

10/12 
0/1 

A tmodes weà.s t1'i jdbroGkje a.1l o ina ten 
Atmodes showshirt (vlokprint) 

Nieuwe shirts maat ~~ 
4) 
5) 
6) 

) 
) 

~ 
) 

Verkrijgbaar bij Axis, graag vooruit bestellen. 

uit oude voorraad 
f.14,-

11,-
15,-

Wij maken leden 8n ou·:lc:rs e :;:-;yp attent, dat sinds Januari 1'976 de 
contributie is v0rhoogd. Velen maken echter nog steeds automatisch 
de oude contributie ovsr . 
Wilt U even nakijkGn of U het juiste bedrag hebt overgemaakt en zoniet, 
zoudt U dan het t e weiYlie betaalde bedrag alsnog even willen aanvullen. 

J.de Jonge. 

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

' . 
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TRAINING 

Dinsdag-en Vrijdagavond: Pim Mulier Sportpark, 
alle '..ploegen. 

Woensdagavond Wedstrijdploeg 
C/D. pupillen tot 20$15 

AANVANG TRAININGEN 
Wedstrijdploeg o.l.v. 

19.00 UUR 

Pieter van Liempt. 

Nieuwelingen o.l.v. 

Meisjes c. o.l.v. 

Meisjes D. o.l.v. 

Dinsdagavond 

Woensdagavond 

Werptraining 
Renee 
Dorien 
Paula 
M.ir~da 

Hans Vlottes en Wim Krijnen 
zullen enige specialisatietrainingen 
op zich nemen. 

Truus van Voorst-v-Egmond 
(onder voorbehoud) 

Cuny van Leeuwen 

Lolke van Voorst 

Werptraining 19.15-19.45 uur) o.l.v. 
hordentraining 19.45-20.15 uur) Wim Krijnen. 

estafettetraining o.l.v. 

Horden training 
Annette 
Joan 
:Mar lies 

Pieter van Liempt 

(groepen kunnen worden uitgebreid) 

=============== 

C'TJES 

Zoals jullie waarschijnlijk bekend is, zal ik een opleiding aan het 
CIOS te Arnhem gaan volgen. Mijn laatste training is dan ook al weer 
enkele weken terug gegeven en heeft Cuny inmiddels dà begeleiding 
voortgezet. 
Na twee seizoenen kan ik terug zien op een fijne tijd, die ontzettend 
plezierig is verlopen en tevens erg nuttig was, gezien mijn komende studie, 
die geheel op sport en met name op lesgeven is gericht. 
De mooie plantenbol als kado was voor mij onder anderen een bevestiging 
dat ook jullie het met het eerste eens zijn. 
Omdat wegens de vakantie onmogelijk bleek iedereen persoonli~ te 
bedanken, hoop ik dit op deze manier alsnog goed te .!naken. 
Ondanks mijn vertrek blijf ik geïnteresseerd in de prestaties en zal 
hopelijk vernemen dat jullie nog even enthousiast zijn en vooruitgang 
boeken, aldus veel plezier en sukses toegew3nst in een zo'n lang 
mogelijke atletiekloopbaan. 
Nogmaals veel dank voor de spontane reaktie en tot ziens. 

Annemieke. 
================== 



In de vorige ilStart" schreef Pieter van Liempt een stukje over het 
belang van in-en uitlopen voor training/en wedstrijden. Hier wil ik een 
opmerking over plaatsen. N.l. het klopt wat Pieter schrijft over het 
feit dat het van belang is na de inspanning van een training of wedstrijd 
goed uit te lopen maar dit behoort niet op een rustig pitje te gebeuren 
maar in een flink tempo d . w.z. duurlooptempo opdat het effekt van de 
afvoer van afvalstoffen groter is. 
Het grootste deel van het melkzuur wordt afgevoerd bij middelzware 
arbeid (vgl.een marathonloper). 
Als er hierover vragen zijn dan zal ik deze gaarne beantwoorden. 

============== 

ATMODSSVLAG. 

Hebben jull1e de laatste tijd wel eens 
gelet op de Atmodesvlag die fier wapperde 
op onze wedstrijden en die van de 
gezamenlijke verenigingen? 
Vonden jullie hem niet prachtig~ zo 
verschoten en gerafeld? 
NU IK NT.ST HOOR! 
Ook mevr ~ Smit3 niet en zij bood aan een 
niemve vlag t J maken~ gebruik makend 
van de l'nters van de oude vlag die er 
prachtig op geborduurd waren en de jaren 
wel goed hadden doorstaan. 
Het rcsultaa.t is verbluffend. 
Vrolijk woei :üj uit bij de avondwedstrijden 
van de Gcz3.ffienlijke Haarlemse Atletiek
verenigingen op 18 augustus 1.1. 
Ji!Ievr"Sm:i.ts hartelijk dank voor het enorme 
werk wat U hiore.an hebt gehad. 
U hebt wol eer Vérn uw werk" 

Ria. 

ÀX~~ 
-p . . -~ ~ 

l~s~"- /\/ 
i~- i- ..._. 

~ 

DE GESCHI:SD:CNIS VAN ONZE ~!:RST:;J 

800 m.LOOPSTER. 

In 1958/59 we:::<i. e .r gesproken over invoering van de 800 m. op de baan 
voor damos. 
Echter bang 7 do.t _ _ uitgeput over de finish zou komen, werden er door de 
N.T.C. proeflopen g eorganiseerd en men stelde een tijd van 2 min.40 sec. 
als limiet. Haalde je deze 7 dan mocht je aan echte wedstrijden op dit 
nummer deelnemen. 
Zo was 'bij ons :Detty van Polen die graag die 800 m. zou willen proberen, 
maar er moest voor getraind worden. Ondergetekende zou trachten haar naar 
een goed resultaat t ·~ brengen en twee avonden per week werd er driftig 
getraind in hot Noordesportpark. Het was nog hartje winter en ik stond met 
een ch:ronornoter en een grote stok midden op de speelweide 9 alleen een beetje 
verlicht ~oo~ de schijnwerpers van het voetbalveld van Haarlem en Betty 
in een lj.chtgevende trui draaide haar twee en vier honderdjes. Af en toe moest 
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WINTERTRAINING ingaande oktober 

s 1 zondagsmorgens~ Buitentraining 
9.45 uur . . Alle ploegen 

Verzamelen Beatrixschool, Houtmanpas, Overveen 
Gezamenlijk vertrek naar het CIOS, 
alwaar de training om 10.15 uur aanvangt. 

s 1woensdagsavondsz Zaaltraining in de Prinses Margrietschool 

ATTENTIEg 

17 18 uur 
18 19 uur 
19 20.15 uur 
20.15-21.30 uur 

Junoplantsoen. 
pupillen/D.meisjes 
c.meisjes 
Dames/meisjes Nieuwelingen. 
Dames/meisjes wedstrijdploeg 

GEEN ZAAL'l1RAINING föEER IN DE ANTONIUSSCHOOL. 

================= 

JURY-CURSUS 

Het ligt in de bedoeling om van de winter weer een jurycursus te 
organiseren. 
Bij voldoende belangstelling kan deze in Haarlem georganiseerd worden. 
Zo'n cursus duurt ong. 4 weken (1 avdnd per week) gevolgd door een 
examen(tje). Aangezien we volgend jaar În het bezit zijn van een 
kunststofbaan en er waarschijnlijk meerdëre en belangrijkere wedstrijden 
georganiseerd zullen worden, is het zaak ook ons jur~corps te vergroten. 
Oudere leden 9 ouders/kennissen wij weidcen U allen op deze cursus 
te gaan volgen en zoedoende officieel jurylid te worden van de Koninklijke 
Nederlandse Atletiek Unie. 
Ook zullen vve tra·ohten een cursus ti ;)dwaarnemer te organiseren. Deze 
kan alleen gevolgd worden door juryleden, die minstens een jaar in het 
bezit van nun jurydiploma zijn. 
Ook is er voor de gevorderde juryleden elke winter gelegenheid deel te 
nemen aan een cursus wedstrijdleider/scheidsrechter. 
Aangezien er in Haarlem maar enkelen zijn, en wij dit corps ook willen 
vergroten, wekken wij U op hieraan deel te nemen. 
Opgave voor alle cursussen.~an Ria Ineke. 

===:::::========== 

--- ...... ~ -- --------·- ··----· 
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ver 
I .yclia Smits 
J'Jh;,nda vah Ekeris 
Nicoline de Rooy 

80 m. 
10.8s . 
12.0 
12.0 

2e 
discus 
24.48m. 1ePR. 4. 69m. 2e PR. 

4.23 

i.;ycurgus sprint-spring meerkamp meisjes B. 
Zondag 11 juli 1976 
Lydi a Smits 

Dom 1 Augus·cus 

.fä"peLda1 15 augustus 
1o.9 

1e 

100mo 
ver 
hoog 

ver 

80 m;; 
11.0 

1e 

13. 4s. 
4.75 PR 
1.40 

4.97 PR 

78 deelneemsters 
1o.2 

2e 

~ :o go1 9.58 m. PR 62 cm.beter. 

===================== 

09 7 augustus 1976 tijdens c/n jeugdwedstrijden te Kroimnenie 
' r'r ong Lyc;.:i_ a Smits 4, 47 m9 

_7 j_.i "JGJ::d r .i ·snmecle 5e van de 
80 m. 

· ,~, ;_t 11g•J_,:i t u s 1976 

21 deelneemsters. 
11.-s halve finale 11.-s. 

finale 11.1s. (3e) 

4.36 

11 .1 
5e 

:jl) de ~ce~cor t :inbag,~1 in den Haag waren het Joan Keyser en Annet Ottolini 
'..:·,_" V•J rio 100 rn, horde n uitkwamen. 
J. cüi -: .:] j '..' .rm i 5. S. on 15 , 6s. ·. Zij werden er in totaal 4e en Se mee. 
;r oa:.-1 cloecl ook nog aan verspringen mee, daar kwam zij op een rodeli jk 
22 )~aa~s met 5.31 m. 

==================== 

WEDS 1l1RIJD PIM :tJIULIER SPORTPARK· 
18 augustus 1.976 

GEZAM::GNLIJK8 H.AARLEMSE VERBNIGINGEN 

, , , , .,':. (c C:~~ e ·:,-ucl •:;t:rijè. ken!llerkte zich weer door een zeer geringe inschrijving, 
•)ok doo:c or1z13 A tmodinnen. Waa r trainen jullie voor dames en meisjes? 
~o c~ om a an wedstrijden deel t e nemen! 
:?2. "c~c, ic:i s, vi s rd;:, o en goede come- back op de 800m. 9 terwijl het verspringen 
Vdl ~!'.:.o.ri i; t en Mar1:i_es alsmede de 100 rnohorden van Joan en Annet van een 
gued zoha l te 1-ra,s , Ook Dorj_en deed het zeer goed met de ronde schijf. 

800 m.Dames ]. _________ . ..._ . ,,. ,~, ..,._, . ---·-<>-
3 , Jc ~:.n Keysor 1 0 Patricia deCleir 2.29.2 

Discuswerpen dames c 
1o ])oreen Ansems 32.86 

Discuswerpen dames D. 
1 • Ans Kruyver 18.80 

m. 

m. 



Verspringen meisjes A. 
2. ~IJ:arlies Kastelein 
3. Veronica de Gelder 
5. WoVierbergen 

200 m. dames D 
1; Veronica de Gelder 29.-
2. Ans Kruyver 29.2 

- 10 -

Verspringen meisjes B. 
1. Mariët Spaans 

200m. dames c. 
1. Annet Ot tolini 

==================== 

Ml>.T:r;;RIAAL. 

5 .13 m. 

27.-

Steeds krijgen we klachten van het terreinpersoneel dat er materiaal 
op het veld blijft liggen. Atletes zor g dat wanneer je materiaal uit het 
materiaalhok haalt, het er ook weer terug komt. 

================== 

Kopen jullie wel bij de adverteerders? Neem eens de tijd om de advertenties 
go ed door te nemen. 

Meisjes D. 
Mïranda Bra-bander 
Petra Docter 
Sonja Esselman 
Marit Guldemond 
Linda Valk 

Pupillen 
Gerry Straver 
Ingrid Zwerus 

PR 

---=============== 

fl/D jeugd en pupillen wedstrijden op zaterdag 
21 augustus 1976 te Heiloo ~, 

/ 
k6g61 

' ) • 
! 

8.76 PR 

totaal 
1340 P• 
1529 p. 

---------
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Meisjes c. 80/600 Ver Kogel 

Joanette van Dam 2.06.1 3.79 m. 
Nadine Drijfhout van 

Hooff 1.53 .- 4.03 PR 
Sylvia v.Duivenvoorde 11.9 8 .11 m. 
Jolanda van Ekeris 2.02.- 4.14 
Gonnie Handgraaf 12 .1 4.-
Caroline Holtkamp 600m. gevall en 3.50 
Bianca Neve 11.8 2.91 
Nicoline de Rooy 12. 6 4.12 -
Lydia Smits 11 • 3 4.68 PR 
Jona Kemme 13"4 3 .19 
Jolanda Serné 13.6 3.31 
Anita Serné 13.2 PR 3.25 PR 
Carol Berlemon 13.5 PR 3 .17 
Emmy Berlemo;a 11 • 6 PR 3.95 
Wilma Ottolander 3.77 6.85 

Het was een prachtige dag 9 mooi weer 9 alleen pal wind tegen op de 80 m. 
en verspringen. 
Verder v0el peersoonlijke records (PR) verbeterd en een fijne stemming. 
Jammer dat Caroline op de 600 m. gewallen was want ze hield prachtig bij. 
Ook Joanette heeft zich geweldig geweerd voor de 1e keer. Marit bij de 
kogel op naar de 9 m. 9 hè. 

5 septembGr 
12 
19 
3 oktober 

4 september 

18 
18 
19 

25 
25 

26 
2 oktober 
10 
16 

7 november 

=================== 

1Jll8DS'l'RIJDAGIGNDA. 

Amsterdanr-Ookmeer 
Den Haag-Sparta 

Heiloo-Trias 

Aamsterdam A.A.C. 
Beverwijk 9 Dem 
Amsterdam 9 Atos 9 Elzenhage. 
Heiloo,Trias 

Truus. 

Nationale C-spelen 
finale seniorenkompetitie 

11 juniorenkompetitie 
" C/D jeugdkompetitie 

Sen.en Jun.AB wedstrijd 
terrGin Maalwater 
25 km.Trimloop 
Pupillenwedstr. .. 
Junioren C/D wedstrijd 
open Kamp.Noorderkwartier 
Sen./ABjeugd 

Amsterdam, 
Amsterdam 9 

Sagitta9 0lympipl. Pupillenwedstrijd 
Ookmeer Bl/WW estafette 9 

Amsterdam, Oo~meer 9 AAC 
Amsterdam 9 Ookmeor 9 ADA 
Beverwijk 9 DEM 
Amsterdam 9 Atos 9 Elzenhage. 

Amsterdam 9 Ookmeer 9 AAC 

BCD junioren 
Lange loopnummers 
pupillenwedstrijd 
Lange afst. baanwedstrijden 
prestatieloop 4 en 8 km-

winkelcentrum. 
3e volksmarathon 

==================== 
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Spreek geen kwaad van diploma's, 
ze staan borg voor stapels vervlogen schoolkennis. 

=============== 

Beleefdheid is vaak als een luchtkussen 
Er 'zit niets in9 maar het verzacht de schokken. 

================ 

John Akii Bua 
(olympisch-en wereldkampioen 
hordenlopen 400 m.Munchen). 

even dachten we 
(natuurlijk) 

hij gaat te hard 
hij zal wel vallen 
dachten we 

(het moet wel) 
hij viel haast 

(zagen wij) 
hij stond weer op 
d.w.z. 
Hij zou wear opgestaari zijn 
zagen wij 
hoewel hij niet viel 

(zagen wij) 
Maar als hij gevallen was 

(zagen wij) 
zou hij 
maar nee 
hij loopt harder dan ooit 

(zagen wij) 
het kan niet 
maar hij loopt harder dan ooit 
hij loopt goud 

(zien wij) 
hij loopt volkomen goud 

(natuurlijk) 
natuurlijk loopt Akii Bua goud 

(de sn8lste ter 
zoals 

, " I j 

'·. :~ 

(zoals wij al zeiden) 
Akii Bua loópt goud 
als geen ander 
totaal verguld loopt Akii Bua goud 

(zoals wij al zeiden) 

Akii Bua 
viel niet" 

=================== 

De copy voor het volgende clubblad inleveren v66r 12 oktober a.s. 

===================================== 



·.;:· 

21e jaargang no.124 

Verschijnt per 2 maanden 

Redaktieadres: 
Zaanehlaan 58 · 

oktober, 1976 

VAN DE VOORZITSTER. 

Door · een samenspel van factoren, n.l. 
vakantietijd, gebrek aan kommuunj.qatie is 
er te laat ingeschreven voor de derde 
(niet verplichte) seniorenkompetit~e
wedstri jd 1 .hetgeen ons de kans om te knokken 
voor het ho,cifdklasseschap heeft ontnomen. 
Onze 8/9 plaats die wij deelde met ADA II 
bleek niet veilig genoeg en helaas is 
-degradatie riaar de 1 e klasse een voldongen 
feit. 
De verwachtingen dat wij ons in de hoofd
klasse zouden kunnen handhaven.waren wankel, 
doçh het is wel zuur dat het op deze wijze 
is gegaan. AJJA II degradeerde met ons mee, 
terwijl Hellas en de Sperwers promoveren 
naar de hoofdklasse. 
Hela.as h..$i; z_i j zo en nu moeten wij alles op 
alles zetten om onze plaats te heroveren. 
Misschien is het komende jaar de strijd,_ wel 
aantrekkelijker in de 1e ~aáse of!ldat .wij 
dit jaar diverse puntenverzamela,a.rsters zoals 
Annemieke, Jos, Marianne etc. hebben verloren 
en het niveau van de ploeg in het algemeen 
daardoor is g'ed.aald. . 
Onze A/B jeugdploeg heeft haar goede .klassering 
na drie kompetitie-wedstrijden niet kunnen 
waarmaken en moest in de finale met de. !?Jesde 
plaats genoegen nemen. 
De klassering van de C en van de D ploeg was 
ook van dien aard dat zij niet voor de 
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fina+es in aanmerking kwamen. 
Cuny van Leeuwen heefi de training van de C.ploeg van Annemieke overgenomen 
en wij geloven wel te kunnen zeggen 9 dat zij de ploeg bindt. 
De naam Boslick is ook weer in onze vereniging opgedoken. 
Erik heeft n.l. de konditietraining van de dames/trimsters op zich 
genomen en heeft door zijn manier van trainen en optreden het hart van 
de dames gestolen. 
Cuny van Leeuwen en de Heer Smits gaan zich ook met technische zaken 
bemoeien en vormen met Hans 9 Pieter en Bal tien de Technische Commissie. 
Hartelijk Welkom! ! ! ! ! 
De wintertraining is weer begonnen en wij hopen 9 dat alle ploegen door 
geregelde opkomst alles zullen doen om zich voor te bereiden op het 
volgende wedstrijd seizoen. 

Ria Ineke-de Vos. 

====================== 

HET SECRETARIAAT MELDT 

Bestuurssamenstelling: 
Voorzitster 

Secretaresse 

Penningmeester 

Wedstrijdsecretaresse 

Commissaresse 

Commissaris 

Astrid Klerk 
Jolanda Stoute 
1n'sbeth Kuyper 
Sandra de Munk 
Petra Duilekom 
Gebke Visser _ 
Monique v.d.Valk 
Leonie Wickel 
Annelies Dupont 
Claudia Dupont 
Maria Kubbinga 

M.Aóineke-de Vos 9 Kasteellaan 61 9 Oudorp, 
post Alkmaar, tel.072-25199· 
A.v.d.Steen~ Korte Dijk 15 9 Haarlem • . 
tel.312437 (alleen s'avonds) . 
dhr.J.de Jonge 9 Muiderslotweg 142 9 Haarlem. 
tel. 371329. 
G.J.v.d.Voorst-v.Egmond 9 Vlielandhof 30,Haarlem. 
tel. 335734° 
L.v.d.Linden-Haak, Zaanenlaan 58 9 Haarlem. 
tel. 263961. 
Baitien v.d.Ree 5 Orionweg 123 9 Haarlem. 
tel. 250314 
dhr.H.Ca,s 9 Caninefatenstraat 4 9 Haarlem. 

======================== 

NIEUWE LEDEN 

1 april 1964 
22 januari 1966 

3 juli 1964 
28 juli 1966 
31 augustus 1963 
17 oktober 1954 

4 juli 1960 
1963 
1966 
1963 

meisje D 
pupillen A 
meisje D 
pupillen A 
meisje C 
senioren 
meisje B 
meisje C 
meisje D 
meisje C 
Senior 

l;E>~ro~~{/'r~ê:~~:~~TJ7})7tlÁè0Xtl::~{!l;,2_ 
- _-:-
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ONZE JARIGEN 

In het vorige alnbblad zijn een paar jarigen 
ver ge tem 

17 September 
20 
26 
29 

3 
14 
24 
1 
4 
7 
16 
19 
21 
30 

4 
5 
5 
14 
17 
26 
28 

oktober 

november 

december 

:Slla van Dansik. 

Jaqueline Paauwe 
José van Giezen 
Wilma Vierbergen 
Carla Schippers 
Yvonne Kuypers 
Gonnie Handgraaf 
Hanneke van Eeden. 

Jeanette Gortemaker 
Emmy Berlemon 
Carol Berlemon 
Dorien Ansi::m.s 
Ria Ineke-do Vos 
Ineke Frank 
Ronnie Wallokors 

=================== 

WINTERTRAINING. 

's woensdagsavonds Prinses Mar iotschool Junoplantsoert 

17-18 uur 
18-19 uur 

19-20.30 uur 

20 .30-21 -30 uur 

D.ploog-pupillon ) 
C.ploeg ) 

Dames/moisjos 
lingen 

Dames/meisjes 
ploeg 

A/B Nieuwe- ) 
) 

A/B wedstrijd-
) 

Pieter van Liompt. 

5 minuten na de aanvang van hot trainingsuur gaat do zaal 
dicht, degenen die to laat zijn komen helaas voor oen dichte deur. 
Zorg dus op tijd aanwezig to zijn. 

1 s Zondagsrnorgcms 
9.45 uur verkleden Beatrixschool? Houtmanpad? Overveen. 
Gezamenlijk vertrok naar he t CIOS. 
10.15 uur allo ploegen. 

'sdonderdagsavonds 
Conditietraining Gerard Kamp? Wilhelrninastraat 24. 
18-19 ,15 uur voor do aangowozon atletes. 



pupillen 

junioren 

senioren 

-4 -

Vli.N ])!}; PENNING1'IEESTER 

geboren na 1-1 1966 
inschrijfgeld 
D.C.B.A. t/m 17 jaar 
inschrijfg.Jld 
vanaf 18 jaar 
inschrijfgeld 

f. 
" .. 

17950 por kwartaal 
101-
251- per kwartaal 
151-
32950 per kwartaal 
20,-

Gironwnmersg . 207689 t.n.v.Ponn.AtmodGs 9 Muiderslotweg 142 1 Haarlem. 

================= 

ClubklGdingg 

AtmodGs wodstrijdshirt 
silk scrc::en 

vlokprint 

maat 

Atmodes wedstrijdbroekje allo maten 
Atmodos showshirt (vlokprint~ 

Nieuwe shirts maat 2) 
3) 
4) L 16 1 -

5) 
6) 

10/12 
2/3 
4/5 

10/12 
0/1 

) 
) 

~ 
) 

Verkrijgbaar bij Ans 9 graag vooruit bestellen. 

================= 

uit oude voorraad f.14 1-

H~T NIEUVilE VERENIGINGSRECHT. 

Op 26 juli .j"l. .i.s boek .2 .van het Nï_euwe Bw-gerlijk Wetboek in v1E?rking_' 
getreden. 
Dat hoeft onder moer gevolgon voor alle vorenigingeng - i 

1. bij do oprichting van ni;uwo verenigingen moot men rekening houden 
mot de nieuwe wettelijke r ,_'gels. 

2. do bestaande verenigingen moeten worden aangepast aan do nieuwe wetgeving. 

Voor dio aanpassing b8staat nog gelegenheid tot 26 juli 1979. 
Onder de oude wetgeving konden verenigingen met rechtspersoonlijkheid bestaan 
en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid • . 
De oudo wet (de Wet vereniging on vergadering van 1855) kende aan een vereni
ging rechtspersoonlijkheid toe, als de vereniging door eon wet of door de 
Kroon was erkend. 
Voor het merGndoel zijn de verenigingen? die rechtspersoon zijn erkend door 
de Kroon (zoals de A.V.D~M). Deze verenigingen ZlJn voor minder dan dertig 
jaar aangegaan (en zonodig is die termijn verlengd). 
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Nieuw Verenigingsrecht. ·. }. .~ · 

Ondor het nieuwe recht bezitten alle verenigingen rechtspersoonlijkheid. 
Wol maakt de nieuwe wetgeving bij verenigingen onderscheid in twee soorten 
recht sbevoegdhaidg 

1. Volledige rechtsbevoegdheid heeft do vereniging die bij notariële 
akte is opgericht, of waarvan de statuten later in een notariële 
akte zijn opgenomen. 
Do erkenning door de Wet of de Kroon is dus vervallen. Als eon 
vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid de statuten wil wijzigen, 
moot ook weer oen notariële akte worden opgemaakt. 

2. Beperkte rechtsbevoegdheid heeft de vereniging 9 die wordt opgericht 
zondor n0tarif5le akte, maar bi jvoorb:;old mondeling of bij een onderhandse 
akto. De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan geen register. 
goederen (bv. onroerendG goederen) in eigendom krijgen. Do vereniging 
kan ook geen erfgenaam zijn9 maar wel kan zij legaten aanvaarden. Wie 
namens zo een vereniging eon rechtshandeling verricht (bv.koopt 9 

verkoopt, of een andere overeenkomst sluit) is hoofdelijk aansprakelijk 
naast de vereniging. 

Inschrijving van verenigingen. 
Volgens do nieuwe wetgeving bestaat er bij elke kamer van Koophandel en 
Fabrieken een verenigingsregister~ 
Alle verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid moeten er voor zorgen dat 
zij in dat register worden ingeschreven. Zolang dat niet gebeurd is, is 
iedere bestuurder naast cle ver eniging aansprakelijk8 
Ook dienen in het verenigingsregister te worden ingeschreven do namen en 
verdere geg;;vens van bestuursled<:m on van anderen~ die volgens de statuten 
bevoegd zijn namens de vereniging op te treden. 
Het spreekt vanzelf dat statutenwijzigingen en verandering van bestuurs
leden ook weer mooten worden ingeschruven. 

Verenigingen met be]?Grkte rechtsbevoegdheid kunnen zich in het verenigings
register lat3n inschrijven. nat heeft een voordeelg 
wie bevoegd voor de vereniging optreedt kan dan pas worden aangesproken 
voorzover do tegenpartij aannemc:lijk kan maken, dat de vereniging nie t aan 
haar verp:fichting·::m zal voldoen. 

I ~:rrs VOOR DE ORGANISATIE. 
In do nieuwe wetgeving zijn regels opgenomen over de organisatie van de 
vereniging. Van een aantal van d.ie regels mag lid.et worden afgeweken. Van 
andere reg0ls wel, maar dan moet dat zijn vastgelegd bij op schrift g0stelde 
statuten. 
Het spreekt vanzelf dat in dit artikel ni:;t do volledige wettelijke regeling 
op hot punt van de inrichting van o:m vereniging kan worden weergegeven. 
Enkele belangrijke onderdelen worden hieronder genoemd.. 
Voel van de nieuwe bepalingon hebben tot doel do uiteindelijke zeggenschap 
in de voreniging bij DE LEDEN to leggen. Zo hebben in beginsel ALLE LBDBN 
toogang tot do alg1:;mone vergadering van de vereniging on kunnen zij daar 
ST:~MRECHT ui toofenon" Verdor mout de meerderheid van de bestuursleden door 
do loden wordon benoemd. Ook is voor statutenwijzigingen oen besluit van de 
algomeno vergade~ing lJ.99-ig. TDen andere belangrijke bepaling is, dat alle 
verenigingen voortaan "verplicht zi ,jn oen boekhouding te voer on cm binnèn zes 
maanden na afloop van ieder boekjaar een balans en ;en staat van baten en 
lasten op to maken. 
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Toen wo aankwamen hebben we ons vlug in onze trainingspakken gestoken 9 en 
zijn wo gaan inlopen. 
Om 1.30 uur begon het verspringen 9 het verliep erg leuk. Er tussen door 
kregen we nog de 80 meter. 
Het was een leuk gezicht 9 toen het werd omgeroepen dat de meisjes die moesten 
lopen naar de startblokken zouden komen. 
Zo liepen allemaal erg goed. Pas tegen een uur of half zes kwam pas de 
600 m. aan bod. Onze grote vijandiiln moest ook de 600 m.lopene 
Toon .hot allemaal afgelopen was 9 en sommigen·een prijs gekregen hadden 
gingen we naar huis. 
Do terugreis was hardstikke louk 9 want we waren allemaal heel erg melig. 
We kwamen aan om 7.00 uur. In ieder geval was het een leuke wedstrijd. 

Nadine. 

Er wordt gefluisterd dat ••• 
••••• de jurycursussen (vier of vijf avonden), waarvoor de heren Pauel en 

Kuyper zich al hebben opgegeven 9 pas in Februari 1977 gehouden zal 
worden • 

••••• goed voorbeeld, goed volgen doet en 
••••• wij verwachten 9 dat nog meer atletiekliefhebbers zich _zu,llen 

opgeven 9 want 
••••• wij in verband met de kunststofbaan9 -die volgend voorjaar klaa:r zal 

komen 9 ons jurycorps dienen uit te breiden • 
••••• we geen officiële oproep meer behoeven te plaatsen voor redactrice/ 

typiste en stencilaars 9 want 
••••• Patricia en Marjan zich als typistes hebben opgegeven en 
••••• de heer en mevr.van Deutekom (de laatste bij enkele ouderen nog 

bekend als Eefje van d.e Goes) het stencil-werk zullen gaan verzorgen en 
•••.• eerstgenoemde 9 een vaardige tekenhand schijnt te hebben 7 

••••• wij blij zijn met dit aanbod 9 want 
••••• hot steeds moeilijke:r wordt, mensen te vinden, die wat werkzaamheden 

willen verrichten • 
•. ~ •• wij zoals èlders in het clubblad staat te lezen een clubmasseur hebben 

genaamd Piet Schipper • 
•••.• do heren de Jonge en,. Smits onze ve e tegenwoordigers zijn in een commissie· 

i.v.m. de aariieg van de kunststofbaan • 
••••• do Algemene Jaarlijkse Ledonvergade:ring is vastgesteld op woensdag 

26 januari 1977 • 
••••• iedereen hiermede vast rekening kan houden. 

==========-====== 

vBI) ~::/rRIJ]) VAN 21 AUGUSTUS to HEILOO 

· Om half twaalf stonden we bij het station. 
We gingen voor een wedstrijd naar Heiloo. Toen we daar aankwamen gingen 
we ons. omkleden en inlopen. Om kwart voor twee gingen oen groot deel van 
de C.verspringen. Lydia kwam in .de finale bóij verspringen 9 ze werd 2e. 
Nadine 9 Caroline, Joanette en Jolanda liepen 600 m •• Nadine werd 3e en 
Caroline was gestruikeld en er:- mee op gehouden. De rest w.Jet ik niet 9 

Marit 7 Linda, Miranda en Sonja liepen 60 m., Marit en Linda kwamen in de 
halve finale. ])aar werden ze alle twee laatste. 
Miranda en Marit gingen ook kogelstoten, Marit kwam in de finale en werd 
3e. Miranda bvam niet in de finale. 2Jn verder was het een leuke dag. 

Petra, (meisje n) 
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We mochten ook een brief je van Corry van Bakel ontvangon. 
ZG woonttegenwoordig in Utrecht. (r)d.) 

Hallo Atmodes 9 

Gekl:e aanhef eigenlijk 9 maar ja feitelijk schrijf ik ook aan Atmodes 
en ik stuur hom naar jullie omdàt ik geen ander adres weet. De oude 
clubbladen zijn n.l. naar de zolder verhuist en haast onbereikbaar . 
Hier in Utrecht is alles o.k. We zijn al aardig gewend e n hebben oon 
mooi huis. Iedereen gaat weer naar school en we hebben ons in de afgelopen 
maand al behoorlijk ingeburgerd. 
Hoe is hot in Haarlem en dan spl~ciaal ho·e gaat het met A tmodos? 
Uit de A.Wo vernam ik (mooie zinsconstructie) dat Atmodes gedegradeerd is 9 

erg jammor 9 want 's maandags las ik in de Utrechtse krant dat de Hellas 
dame:J gepromoveerd waren. Dit is dus alweer eon kans minder 0m jullie nog 
eens J?sgelmatig te zien. Want zoals verwacht ben ik lid geworden van Hellas. 
Al.leen gj_ng dat op een tamelijke ongelukkige me.nier 9 mij dgon. N. L de 
twoode week 9 toen we uit do ergs to rotzooi warcm 9 stapte ik na telefonische 
inlichtingen naar de Hellasbaan. Ik had er .woer _echt zin in 9 na drie weken 
niet of nauwelijks trainer. Ik wèrd hartelijk ontvangen en motoen .opgcmomen 
in de sprj.nt/vverpploeg o.l.vc Chris Buitelaar en Hans Achterberg. 
Hans is spo'ciaal voor dG werpers, dus dat d8od vertrouwd aan. ~Kaar zover zou 
ik die avond niGt komen? want töt slotvan do we.rrning up moesten wo nog 
enkele loopsprongen mA-ken op het gras on ••• oojuist 9 goGd geraJen, ik ging 
door mijn enkel. Waarschijnlijk wat overmoedig doorda,t het zo 1okkGr ging, 
niet good ui tgek:ekon OB daar lag ik. Ik werd mGteen door "3 paar sto:c>:o 
mannenarmen opgepakt en onder de koude kraan gezet. 1 s Ande:rdaagc né,e.r de 
dokter •••• enkel gekneust ~ stevig zwachtelen/veel rusten cm 2 á 3 -weken 
niet sp1Jrten. Daar zat ik. Na 3 weken weer eens proberono •••• vroor dliikke 
Gnkel. Do afgelopen wc,_ek .had ik g .:.rnn tijd 9 omdat ik veel stof van verleden 
j s,a:c rrioet inhalen. Zodoende ben ik pas tweG keer ge»ilfeest, maar "h.o'b ik w0l 
de indruk dat het een gezellige vereniging is. Er wordt stevig getr~ind 
mao,r op o8n plezierigo manier, zoals ik dat bij Atmodes ook gewend wc,f;. 

Gerrie is bij nader inzien toch niet op atletiek gegaan? c·mdat do baan 
.. 20 a 30 ÎniJj- fietsen hiervandaan is langs nogal drukke s'!;ra ten Gll bovendier.. 
van half 6 tot 7 uur zodat h3t moeilijk is om haär weg to brengen. Ze 
gaat r_u op tennissen samen met onkele klasgenoot jes? en dat is lokke1° 
dichtbij en loek haar ook wol leuk. /:·\-, ______ / \.. 
De h a rtelijke groten aan allemaal en tot /~i~ ;7~·~,\ ,/ \ 

( \ ' / d / j \· 
/ ' '-./ f'i':l G "\ 

H t d . . i \ - •//. 1 

e .c.. r s s van Corr..ie un j \ %~; / \ 
Huizingal a a n 105 ~ 1 , 1. • , 1 

Utrechto 1 "-(//,;/ \ 

( ,// \(//! \ \ 

i ~ \ \ 

_) ··- - / 1 \_ ' / , '·x . y "_._, 
; 1 .; . : \ f _,,,' - ,~ i1 \ ' 
f fj / " , \ ,;r, / 1 , j , t , 
0'1 i i !\ 1 \ /'/ ....... • / -~ (. / ! '; : :\ ~ 
tJ 11-.l~-'~;, 4'-:~. ~, . ·," ~1\<--·".....,;,r 

/! !Î 1,t/ ~/ ·-~~~'1"!\- j '\\ 
/ )/ 1 ! '1#/i ~;:;-::Ç,r, (\~--:::::--.-!· \ ~ 1 \.\ 
! I 11 'i -'/ : .V( /}'! / .\ 1 .)-) ·\\ l \:'\ !/ 1/ /.' I ·f ~ ( '-. ï \ \_/ :' ~ ' ! \ . r ; d 1 

/} liifl l i \.._._.":.-; \ '\~--::'.. 1)\'1l i:\ '\i1 
r ~.' P,, :_:. U ~ .1 /·1 /11 r 1 '---·- ' / '. ---- ·~' . Il 1 I f 1 /i 

i l s 1 - ' 1 /' ' 1 1 11 ', . l l 

( 1) L:: L ~'"" ,r., (( {<... 1 ~ . l :J' !: ! 1 1 : '" -- 'rr~ !/ \1; ' r11)L 
., '. 11 ,V 1-- ~.. - . .r:! \ · c.ff...rJ""~--:::-;:>"'·-\ .; 1 i. : ! 1 1/'/j-"' '\ 

y 1" ~------- .·.. . . , /.' ;\v vV•-{\: 1) "-- .---- .- _j - / . __ __ ... / _______________ _,, 
'-----------___.,::;.- __ _______./ 
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N::!:DERLANDSE S"SNIOIGN KAMPIOENSCHAPPEN 
2·1-22 augustus 

Joan K ysor 5.66 m .. p.rc in do kwalificatio 
Tijdens de finale 5 o 49 m. 

Joan 100m. horden 15.32 sec. 
Tijdens do finale 15.40 sec~ Hiermède word zij een goede vierde. 

Annet Ottolini 16.14 soc. 

4 x 60 m. 
4 x 80 m. 

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

TJITSLAG:~N 4e en LAATSTE C/D J~UGDCONïPETITIE 
____ zaterdag _ _?.§_augustus tG Zaandam 

meisjes D Ül 36.- soc. 
m0isjes c in 43 .4_ Il 

60 m. 80 m. 
Linda 9.8 SG Co Bie.nca 11.4 sec. 
Anike 
Sonja 

Linda 
Petra 

10.3 " 
10 .3 " 

ver m8is jos IL 
- ·"·------·-J.26 mo 

3. 21 m" 

Saskia 
Gonnie 

Ver meisjes c. 
Lydia 
Nicoline 

hoog meisjes D. 
---· --·--1-:25 mu 

hoog meisjes D. 
. Marit Gonnie 
Miranda 1 • 05 m. Nicoline 

~?gel meisjes Il kogel 
Marit 
Anike 

8.65 illv 

6.93 m. 

§00 3g_is jc;s D.:__ 

Sy;L,via 
Jolanda 

600 m. 
Nadj.ne Miranda 

Petre. 
-1 • 54o3 s. keurig! ! 
2.06.8 s. Caroline 

Jolanda 

piscuswerpen meisjes Co 
Lydia ··-24~ 46 mu 
Joanette 18.66 me 

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

NATIONALE C-SIBLtliN 
OokE1oer An. -· .am 

meisjes c 

meisjes 

11 • 5 Il 

11 .8 Il 

4.99 m. 
4.24 m. 

1.40 m. 
1.30 m. 

8.80 m. 
6.38 m. 

c. 
1. 47 .8 
1. 55 ° 4 
1 • 59. 7 

Dit jaar mochten acht Atmcd.innon meedoon mot de C-spelen. Het waren 

s. 
s. 
s. 

Conny9 Nicolino 9 Jolanda 9 Lydj_a 9 Nadino 5 Wilma 9 Sylvia on :Bianca. De laatste 
was helaas goblesseord 9 dus kon niot meedoen. Vinka ging mee als toe
schouwster. 
Het woer was go0ci 9 do reden dat de pr,;statios wat tc::gonvielen kwam 
waarschijnlijk door "cle senuwon11 o Vooral Nicoline 9 Nadine cm Sylvia 
hadden daar Jast van. 
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N '.~DERLJ:Jrns;:; CLUBKA1J.rPr:-JNSCHAPP~N 

voor A/B jong:ms en moisjos. 

01) î9 SGpto~nbsr jc.1o WG]:·:ien door clo A.V.SPRINT te Breda 9 op do fraai gelegen 
s::i.~1 :;eJ. b2.an ::i.lclaa:c' 9 do Nederlandse clubkampioonr:;chappon voor A/B jongens en 
mcisjoc vorw0rl:t< At:i1od r_::s had dose finalo bereikt door in de twee fooraf
gaancle comp.~, ~:i_-~iowodstri jdcn 22 .930 punt on te verzamelen 9 hetgeen goed was 
voo:c ee:"1 derde plau ts s.chtcr Ji;DA on Sagi tta. Do overige doelnomors aan doze 
finaJ. ·8 -vcrai.'on voor wat do 1c.oiG ;Jes betreft g ?arthenon 9 Sprint en Nea Volhar ding. 
Om haJ_f t:i_m, wc:·d •ra~'laf het sta ticm \rertrokken on Pieter trok me toon a.l l c 
regü-1-'.; r3:c0 ::; v::.n do lrnu:ctJus :ÖJ:1('11 zodat WG bi:rme'n. korte tijd aan do koffie on 
ê:t&.h do .j'..lko··· rlo:: in Ulvenhout zatOn . 
Orn 0011 l~~ü' \',T~'c'i_ ero:: :taTt voor do 4 x 100 m. waarin helaas Sagi tta en A tmodos 
'Nerdo!'l gc,rlis'.:~v·:alificl~e rd dooc misluk·ce wisseJs. Aan het einde van de middag 
moch-i;on L -ï_ö_o p100s·2n O})nieuvI op dit nummer· starten9 waarbij Atmodes finishte 
in 53 7 1 So Iüe :'bij moet vrn:::-c".8n 0:;1gernerkt dat bij chskwalificatie 100 punten 
~_r" rnindoring word on i;e b~ cl.Gh t, 
De ovoiigc re~ultaton waron: 

hocgsp:;:·ingon 
_dis r:ucwe:'J_)(m 
8CO m. 
vo~spTinzc::.!. 

·1 ÜÜ ff1. ~ l10Tèt/J ~~1 

NO , .. 

·=:p.:;Gr7VCT'}_lG~ 

·i 00 il! .. ) 

~llon en Renco beiden 1.40 m. 
Der.een 3î oîC m. en Paula 24"94 mo 
Thea 2.29 .8 on Jos6 2.33.6 
L'..'"clies 4 . 78 rn. Vüránd c. 4.38 m. 
Anne:; 15.4 s • 
. r-.hr 1:1 o G 6 5 • 8 s ., 
Hcm•.:n Si. 0Ll m. 
".ïj]_ l on 19 o 76 m. 
~~ .lJ.l':.?! t 1 3 J -Î G" 

Lia (Ou) S, 

Dcreen 9"00 m, 
Paula ·j 9, 56 m. 
J\/Jj_ T an da ·1 3 "9 s • 

:Icc,;· o;è~1 l'Gn :,ci;a::i l Y'.:<r_ JO. 649 pLnt8n opleverde 2 goed voor eon zesdo plaats 
li:i. j 0_,;:;:,c L~.m3)icnns che.ppcn die door LDA werd gowon;,1enc 
~org~l ijkc~ wo ~it rosul~aat mot die v~n de vorige competitiewedstrijden dan 
0 ,ioi1 \'.'C dat :i il cio 'Li.'IOG \Oorafga.ando wedstr :i_ jden 22. 9 30 puntèn werdGn verzamel cl 
~u~ ge~i~~eld 11.465 punten por wedstrijd. Het totaal v a n de 3 e fina le is dus 

«JS.c 800 :punten m".ncl0r maar daaroi j rno,:;ten vr;;; wol bedenken dat do ploeg op 
·i,i, ers::; pl:;~atscn rnr 7 ·,akt wc:~ s tGn OIJZ:ie;hto van de vorigo wedstrijden. 
fioov:oJ natu:u::'Ji j J".: c:1le m üs j ee hun ui tors-be b 1;;st hebbonged.aan om oen zo 
c;·oo(: no~eli ;ik r0::;cü ~;G.G;. t te b ;;hc!,ler1 9 v.-il ik toch 9 en dat zullen de anderen 
l"' r> b , .... ".-/ '·c: _r_ -Î .:i -L. 1· ·1~·:i 1-· ~\ ... -·"""'l.r:- •;"~ - ,.... ~ r" " ,. t ,-,,-· ld - ' t •' L.. '--''"·-J. ". " r1 __ e v _,,J,"_ :i Je. "--'"'n"';:i_ 9 een nae-.m noe,; e J'Gn apar V..:.rme en en aa is 
Th ,.:i r,~ s:'..j :i~ c !) c:J th dOO m, cc.", Licuwc persoonlijk record in 2.29 . 8 S o 

Ovo1°is;c1rn hub :':.k a l s ï1i,3vvrkomoT in do z e groep niet kunnen merken dat het 
Tv_.1.J_1_t. l.i:cG Yan a_,~ 1:eds G:,:i.1 --1 irJVJ..oed_ !"l.ee-ft_ €;e~ad op de stemming, want die was 
ui-Gr~ -·" cl;::c:,-J1 ~ ':)o:;_'a:i_ :;oer: '- ·G :.-1,-,, ~:mig ~02ken bij d 2 11 Chinoes 11 terecht kv;_ -~'n , 

Om 0113':)\·o c:~· nc:,ge.':1 -~:.Ji· wa,~:·011 '.V8 weer ~Jij ;:;_et station tsrug 9 niGt met enor me 
rosult~t ar m~2~ wel ~,t ~s herinnering aan een prettige dag. 

ê_3 Jonge. 

,,,-·-·---------·- ··· --- ·""'--··--

"-, i~~~:~~-'.~ t' ~~-·1 

1 
1 

/J1vi./1 
,i "·1 • •11L· 1:11 '(,t , •' 
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MEDEDELINGEN JEUGDKOMMISSIE MEDEDELINGEN 

JBUGDKOMJl.'ITSSIE g 

Wie zijn wijg 

WAT WILLEN WIJg 

B.A.LTIEN VAN DER RTBE 9 25 jaar 9 

lange afstandloopster 9 werkt op een kantoor 

PIA KEYSER 9 19 jáar, 
sprintster 9 volgt opleiding voor receptioniste. 

LIA de JONGE 9 17 jaar 9 

lange afstandloopster 9 scholiere HAV0 9 pedagogische 
Akademie. 

THEA VAN GP~ZZN 9 17 jaar 9 

lange afstandloopster 9 scholiere HAVO 

JOSE CAPSLL~N, 16 jaar 
lange afstandloopster 9 scholiere KAVO. 

organiseren van extra verenigingsaktiviteiten zoals 
bijv. kienavond, fietsenrally 9 strandwandeling, 
enz.enz. 

IETS 0 R GA NIS EREN!!!!!!!!!!! 

M A A R W A T???????? 

KOM OVER DE BRUG ]fl.bT VOORST'.:LLEN 9 W~NSEN 2 enz. 

Om enig inzicht te krijgen in jullie wensen ten aanzien van extra verenigings
aktivi tei ten die georganiseerd kunnen worden door de Jeugdkommissie 9 hebben 
wij gemeend onder alle atletes een soort enquete(tje) te houden over hun 
wensen en dergelijke 9 waardoor wij iets gerichter kunnen gaan werken. 

Op de laatste bladzijde van het clubblad vinden jullie een lijst waarop 
een aantal ideeën staan van ons. Vinrr je ze leuk zet dan een kruisje 
in het vakje er achter. Heb je eigen ideeën vul die dan in op de 
11 stippellijn" ( ••• ~ ••• ). 
Vermeld tenslotte je naam 9 leeftijd en de ploeg 9 waartoe je behoort. 
Lever het formulier voor 6 November in bijg Baltien van der Roe 

====================== 

Pia Keyser 
Lia do Jonge 
Thea van Giezen 
José Capcllen 

Copy voor het volgende clubblad inleveren voor 10 December a.s. 

=============~======= 
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DEZE LIJST GRAAG INL;::JVEREN VOOR 6 1WVEMBER Mi.NS TAANDE. 

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

A. ONZE SUGGESTIESg 

c~ 

1 • 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 o 
10. 
1L 
1 2. 

11A trnodes "-weekend------ ···-··· ---- ··-----------·-···--------------·· i-; 
Feestavond - eventueel met Holland en Haarlem--------- 1-~1 

Pannekoekenfuif l=:J 
Fietsenrally -- i:::i 
Strandwandeling i~ 
Barbeque-feest 1-~ 
Kienavond 1~ 
Bowling -
Schaatsen 
Foto/Film/Dia-avond over ATl!LODES ---------
Bosloop 
Estafette bosloop in naar leeftijd gemengde 
ploegen eventueel met 30 plus. · ~-----

LI~EFTIJD~ •• o •• o o o. o Cl o o . o o o o o o o o jaar 

1J AAM o o o • o o e o o o o o a • • o o o • e • o o • • e o o o o o g 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 t . 

PLOJ'~G ( OMCIRKEL:iEN) PUPIL 
c 
]) 

NI ~Ui!V";"~LING:SNPLOEG 
V.IEDS'l1RIJDPLOEG o 





ATMODES l. ~ r.i ~RLEM 
OFFICIEEL CUJBORGMN DER H.D.A.V. ATMODES -KONINKLIJK GOEDGEKEURD 

2le jaargang no. 125 

Verschijnt per 2 maanden 

~·3daktieadresg 

Delftlaan 353'' 

P. De Cleir 
M. Cats 

VAN DE VOCRZITST~R. 

Het jaar 1976 is bijna weer ten einde en van 
de gewoonte eerst een terugblik te werpen op 
wat er alzo is gebeurd wil ik niet afwijken. 
Het ledental wil maar niet groeien 9 hetgeen 
echter noodzakelijk is voor de broodnodige 
a1;mvulling van de diverse ploegen. Een en 
ander is al tot uiting g(3komen iYl de (slechts) 
zesde plàats van : onze A/B meisjes in de fi-

. :nale om het landsclubkampioenschap, en de 
degradatie van onze damesploeg naar de eer-

. ste klasse. 
Dit jaar zijn er diverse wisselingen geweest 
van trainers en zoals de zaken nu dr(:laien 9 

hopen we dai het komepd~ jaar zullert conti-
nueren. · '··· 
Wat betreft het kader is het zeer moeilijk. 
Te weinig mensen moeten teveel (belangeloos) 
doen om de vereniging draaiende te houden en 
dat is een onmogelijkheid. Als er iemand 
uitvalt, kunnen we op niemand terugvallen. 
Besprekingen met de gezamenlijke Haarlemse 
Atletiekverenigingen zitjn ook weer . op gang 
gekomen en hopelijk resulteert dat irj een 
blijvende goede samenwerking. 
3veneens.werden er ÏD' de loop van he t jaar 
besprekingen gevoerd met gemeente, N.S.F. etc. 
om te komen tot een kunststofbaan. Deze zijn 
afgerond, de baan komt 3r 9 tot welk materi
aal zal worden besloten BOLI'.1 AN of RECOR':. AN 
is 9 terwijl ik dit schrijf nog niet bekend. 



i 
1 
1 

\ 

\ 

' ·!·· 
"J!;:,:1;1s .) :r do baan opgeleverd zal word on hangt voornamelijk af van de tem:;; c 
ra ·rnt..'!To P.:i,s m3t 1llinimaal 15° C kan de toplaag opgebracht wordeno 
Voor de damesniemvelingen hebben wij een trainer govonden en wel in de per-
soon v an Les Brown - leerling van 't CIOS. LGs hartelijk welkom b:i.j Ltmodes. 
v~m beide z~ jden zi ?n positieve gel~~. w~aar te nemen en we vertrouwen dan 
ook langdu:rig pre t tig te zullen sam~~· 

Van af deze p l aats doe ik een op .-.--J; ·., ~e ouders van de Pups - C/D jeugd 
om hun kinè.eren te stimuler3n ei • , · • f\Nlg t e volgen. De opltomst is naar 
verhouding te goring o Zo zij nur~ .' )/.::/~'n ver.:3niging • U vindt het 
p~ottig da~ ~e zo goed rn~v ~ -.Ji,jfé r~ tt>."~~i~k<m9 daar is ~c~ter eo_n ge
richt8 training voor no~/f'ii tes~ . m~·~dè /'f2-Ddagmorgentraining worKen 
we naar 'n bepaald ~~-1:'~· -:?( /~ . JT,;-
Les·~ mij n~g als ~j:i/t alle l~b9 tra~~·s 9 ~~~tours,advorter.:)rders e n 
i edoTeen di e A t1:1ocL\/~ eon. warm .;~t toadrai1,g.t pr4~~ge feestdagen toe te wen--
sen en 'n pr-:ettige Jaarwiss~p~. "/'};. \ 

Ria Ineke-de Vos 
=~========================== 

Be~tuurssamenstellingg 

Voorzi Ü't-:3T M.L " Inekr3-de Vos 9 Kas teellarn 61 9 Oudorp, 
post Alkmaar 9 tel. 072 - 25199 
A. v.d.Steen, Korte Dijk 159 Haarlem. Secretaress ·:::i 

Penningm0ester 
tel. 312437 ( a lleen s ' avonds ) 
dhr-J .de Jonge, :tJ.;:uiderslotvmg 142 9 Haarlom9 

tel. 3 71329 
Wedstrijdsecretaresse G.J.v.d.Voorst-v.:::;grnond 9 Vlielandhof 30, Eaarlom9 

tel. 335734 
Comr~lissarosse 

Comnlissaris 
B.de Wi t-v. d. 11ee{,.Velserstraat 18 rd., HaarJem, 
dhr.E.Ca ts 9 Cani~tenstraat 49 E<i..arlem 9 

~==:=~:~=~======b==~= ~ 
1I'echnische Commissie z ,c 

Middenweg 9o 

; ~ l l i \ l 
1 1 1 

1 1 \ ' H. Vlottes 

B. de Wi t-vod 

Xo .Smits 

P . van l.iewpt 

c. VL:i.n L0euwen 

Hee Velserstraat 18 rd. 

Rame erstra at 21 

J. Gijzenk.ade 135 

Hoofmans traat 13 

1 • 

1 ' \ 
1 \ l 
l 1 \ 

\~-' L.J 
====================================== 

Nieuwe ledeng 

Maria Kubbing a 
Claudia du Pon 
l:Ioniqüe·v6d. Valk 

28-11~ 1 57 
29-03- 1 64 
04-07-' 60 

s e niore n 
meisjes D 
meisjes B 

================= 

/; , ) 

A 
! ' 1 \ 
1 \ 
\ 1 
. \ 
L-..J 

,f 
/ ·: 
· / 

~ 
1 1 
1 \ 
i---l. 
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ONZJ JLTIIG ·~N 

15 januari 
is 
22 
27 
30 
31 

1 f {a liruari 
7 
13 
18 
19 
26 
29 

Gonnie Straver 
T'aula Breuer 
Jola'nda Stoute 
Caroline Holtkamp 
Hellen van Vugt 
~~dine Drijfhout van Hooff 

'l1hea van Giezen 
Estor van Heiningen 
Nicoline de Ilooy 
I11iari t GuldeDiond 
Pia Keyser 

- Patricia De Cloir 
Hanneke van der Haterd 

iiifi j wensen alle ,jarigen 
veJl cadeaus toe. 

W08JlJS:DAG 26 JANUJ.RI 1977 

-~.~~ ·· VJO(;nbdagsavonds 

l 7·-18 uur :Ooploeg-pupillen ) 
18---19 uur C. ploeg ) 
J.9-"20o 15 uur' Dames/mais je::: A/D Nieuwolingenriloeg 
20.15-21030 uur Dames/meisjes A/B wedstrijdploeg 

fijne verjaardag, met 

Les Brovm 
Pieter van Liempt 

5 minuten na de a.uwang v :::rn het trainingsuur gaat de saal dicht 
degenen die te laat zijn komen helaas voor een dichte deur. 
Zorg dus op tijd aanwezig tG zijn. 

~ Zor~l:_agsmorg_~ 

9o45 uur V8rkleden Beatrixschool 9 H~utmanpad 9 Ovarveen 
Gezamenlijk vertrek naar het CIOSo 

10015 uur alle alle pioegeri. 

1 s Dan~9rdavsavonds 
- · ··-- " . ->'~"-----

Conditie training Gerard Karüp 7 1Nilh,)lminas craa t 
l C-19.15 uur voor de a ~ngewezen atle tes. () .L.V. 

================ 

=~============== . . 

24. 

CuVly VAN 
LEEUWËN 

],1et ingang van woensdag 5 januari 1977 zçwl t raining 

in do J;1C1N:3 AUK'~A SCHOCL 9 Garenkokerskade. 

====~~=================~==== 
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OPHOEP 

Onse penningmeester 1 de Heer de Jonge 9 1 n, zeer druk bezet man 
zat in do zorgen vanwege de corr~ributie achterstand van; vele le
ä.enc Inmiddels ~ s iedereen tele~oni~ch_-2:f-~hriftelijk t.on~cl~ :-ni-
c. -·, meer dan drie _ .i.c..~_Jen con tri butie(scb.uJ.,d "<1-ady-~Jlft U y~al 
gesto1't? Zo niet wilt u het dan gelij~~~~,n..-"":v:~áe;:...-:§9€-'~en 
vriendelijk verzoekois het teveel ~Q_~~~îsche 
oversc~11'i jving to la ten lopeno z<Jdçi,.t--U-·ifë-t niet vergoot en het ons 

I / "/ 

voel wo1·k e:.1 geld bespaa1·d om U' _,tó help~n herinneren.\ Bij voor-
' .· ' " baat dank voor Uw medewerkingc;-4-/ ·:Y.J· __..---1,-1····-r·-,.-,~ . i (/ - ;<\ ___..,...-~·~---N\ 

' .'f ~ .... ~ 

Het B<{stuur. \1 
\ 
! 

SPOHTKBURING / \ 
/ .,,,....-T·1-1-- ; 

Zoals de ;nsr:~sto l eden bekent moet rnc:m.'.~~-~JàWnaar een 
h ogere klasse opn~.euw :ned'.isch gekeu::çd"" wordcm. Dit ~~ent dat 
d " . b . . . 1 9 58 - .,_ egene aio ge o:.·er1 zi Jn in .,/ --------- -· ·-- ---· ·r·-- ----~- \ 

19 60::. .J. --~-.,..,,__. -,.. 
1962 ~ ~ _/ 19 64 _________________ ,.,..,. .. ".--

1966 
dit jaar aan d.e beurt zijn. Tevens geldt dit voor nieuwe leden 
ongeacht het geboo:::-tejaar en senir· :J> dio langer dan 5 j r._ .. , ge-

/~~Q~fül gekeurd zijn" Do keuring i s verplicht 

I -~ ,_NI~1_Q:§~~~~-Q~~E_.Y:1.f2_IJSTRIJDEN 
4 {/1 (!.!~-~zien er eon r::;organisatio h•3eft plaatsgevonden wat betreft t<::::-· ·cf7L.-i, '8 ische sportkeUTing bureau on zij een eigen ondorkomen heb
r;:'-t)/\~bf!~/mo 'ten zoeken (soqialo zaken 9 zi jlweg) wordt de prijs in 1977 
·~- , drt(3tiD ·h verhoogd. Hoev•Jol is nog niot. bekend. 

f; . . vyy~ h~b-1~on de prijs"claarom voorlopig vastgesteld op . FL 10 9 - • 

\}1I6chtf"c1.~:?e l~gor liggen9 dan wordt ·hot teveol betaalde uiteraard 

·-:ue bftre fend.c ledcm VGrzoeken wi J clus zo spoedig mogelijk hot 
~;orcq,i~i t.: e0rd o · 

keur~ •.:;ld mede te nemen en aan een der bestuurslodon af te 
~~ f C'..an g Ivlevr" do Iwotd 

lm~-, Vondelvreg 4 
~1 Haarloma Telo 374534. 

HANDBAL- EN OF B.ASK'i;'I'BAlr- EN OF VOLL1~YBAL 9 v :)or iGderoen 
"JëügcCä~cs-serïiörër;,--·01)·--z-à:-fërä:ä-g-·r5-3än.üärI 1 911 • 
Pla:1,ts~ ~3pas.rno schol ·:mgem0enoohap te SCHALKWIJK. 
'rijd~ va:.-i. 100·- uur t ot 12c- uur ( 1 S morgens ) • 
Koeten g NI::.<lTS. KOlliiT ALL:'.'~N - BALIBN ! ! l ! ! ! ! ! ! ! 

'11vVvE • 

dus zowel -

..-- !"•- ,... . ~. ,... .--. o • ·- ,.,- c- ..-- "_.... o- ,..,~·-· e- r- Il'- e ...... o- ~ ... . " o~- .- o- ...... o- o- n- "- e- o- o- .- o- .- .- .-·o-

ZONDAG 9 JJ..NUARI a·::J,~N TRAINING 1.v.M. STilANDLOOP. 

Zoals jullie weten o;rganiseren wi J in samernvorking met Haarlem en 
Holland een strá.nd.locpje voor iedereen9 op zondag 9 januari 1977 
t 2 Blonrnendaalse Strand" LANVAHG 10.30 "Gr is die zondag geen 
Training" De kosten bedragen sle chts FL 1 9- en voor all0rnaal eon 
vaantje of medalje . 



De afstanden bedragen voor pu1üllen 
C/D J[!;UGD 
.î./E JEUGD 
SBIHOPJijl'J o 

G<::cf je zo snel mog0lijk op bij êên 

ZIEKEl\'HOEKJE o J," 
y 

i l 

2 kmo 
4 kmo 
4 kmo 
4 kmo 
van de 

-5-· 

of 8 km. naar keuze" 
of 8 kmo naar keuze. 
bestuursledeno TvVvEo 

Jl::i:d.e:.:-. Ansems die haar enke;rbande~ had gescheurd en daarom in het 
g~_ -os moos ·c •. is ge~.ukkig vrn-or...,.genezet;-v:an deze blessure en kan weer 
aa;~d.]. g :c" ornihuppelon~ / 1 

'-,,-_ _,.,, 

:O.Jr ie:1 wj_ j hopen. d.nt je Ais je die~·het toelaat ( leerlingver
P~'.o cgs ·:~e~·.'.' ~ ) :60Ve;), m6g-e:6~-J~~'konrc ~ái~enc 

/ 

, / 
•.··· c,_ oc.-· (" ? tt("" .... or-. C" , .. " 

~ené Ferm:mt zi·c coed '.~~--ttéj lRppen!and: ,·De ziekte van Pfeiffer 
h,"i::; f·;; haa~c· geveld , Geiukki,"< heeft vB niet veel pi.jn meer. maar 

.1'-1 \ , 

m'.) E; t z eker n cJg to ·:; Ke1~atIJÓ.s het bed 'h,oudeno ~en bloedproef zal 
clan ni·~wijzer. of zij ~9'( opsiq.an(-~~1.1:~-~-~,terkte en spoedig beter~ 
schc,p toegevvenst door ·al:... -. a.tttnd:tnnen~ 

" . 1( z ___ ._."~1 
" ", ft_" ('. ~ ... ")--" ..,··- ~ <,..." t'" ..... 

1'1'iTISONALIA e 

Op 2 clocernbe:".' eaf Baltien Vrd" Hee in de prachtie;e Gravenzaal 
van ::i. -<; Stadhuis haar jaYroord aan Peter de '!li t, 
fäütien en Pete1~~ d.E',t jullie bootje wel moge varen op de huwelijks·· 
Z80. is onze Wens " 
rr•e,.re;1s is 
: ~,_ pra.ch t 

h e t jonggehuwde stel trotse bezi!ters - met recht- van 
bovenhuj.s in cle Vols ers traat 18r hier in Haarl em. 



,
- o· · 

1976 "ani'.=M f';e J te ld door l'ruu::i va 1 \!oor; t. 

6CJr, . . 
" '{ia'1c~'~ ~ra1îa'1r1er 

ar j_ t r;u -i_ de (!1() 1 d 
." " ,., 
·-· l"1 U8 

,~·-1 :Lke 
\i2, ~ k 

V - Cl . 
Dor:~er 
~JJ ·-:: .lm,3_:i_ 

y r; :c222tl.2 . .=;_:1 . ..;'... 
»(:'2 1~- i. t (~:.~ -LcJ e 1·,1:J'1 ~l 

J\ ·r j_J'.'1 ·-=1·1. :: 8 J :t< a·~ 3.'1 C1 G l"' 

9.4 
9.4 
C) ,4 
1.8 

10.0 
J.O. 0 

] ;~ c ' 
··3c; c ~ 

·1e· r. t: 

~~~ ·1. j 1~.::; --;J- " :1 ~ :-J ·:i ,... /"./"/ l '" !1 J ) r. 
!.\ ·~ 'I "' 1'Y1 ~ l~ i i::: 1 -~ n-~P, r -, /. ') m 

:,_; "~:.~ ~ ci~,;~ t;~, . i·x<-.::~~~2.: ~S __ ~n -~/ 
;\.(l ,1 e rr~ ie ~\e l' .. 1: a ~":JJ; - J t' ? G rr1 
: ·;;'Îl"'1r~} J'.?- T~33~~lrno..1 )"21 .m 

7 r ~- 1 ~ - (; e 

7,43 :.::c. 
lO, l:3 2 c , 

_...---; 
--..." .... 

----..-~--·--·---- ------------- / 

t1f.'.~~~~":_Lf"J.e 1J:ri .4f~_ o u t ·v " 
.--_ï r.1 ~; __ an. cl. s~ ~v " E ](: ; r; i;.~ 

::::yJv=L"ci VT1 J} ;_ :Lv-211 vooroc 1'.l 
Ca:ro Li.ne }I (J 1 t J.(~ -=J fî1·0 

1r .3n_ ]arn 
0 (~ ;·~ u 0 j_ j 
i~~11.h.1 ; i ·~ r~~ 

1~'.) 2 o 2 ~ G 

L')).4. '.°' 
2e C! le6.s 
2oCJ20 .g~3 

2"07.·-- o'?J 

!«o n',2 

fGi 1" j_ t ,_, l ld ::-mo1 d 
•.. \ 11. i '· ~ \T. 8. 0 Fi .g;_T' 

ï· · i ~ -' ci n , :i a 8 r :::i _ . 1 '' e :r 

ver 

1. 25 
1 . ]_') 
1. l _Q 

ï 0 10 
1.0) 
o ~ ~~o 

8.76 
(;. 94 
6,76 
G. 15 

3.72 
3.32 
2. 0 5 
2.79 
3 . os 

L50 
L45 
L35 
1. '35 
L30 
L; 
" ,-, -
Lo C:) 

J_, 2'.) 

1.20 
l,20 

s.oo 
4,53 

4. 51 
1:-~51 
4 c 34 
.'. -:i-:i 

"·[- e ...) 

4·, 22 
;1 IJ 1 

L , . e c:_ ..L 



B:CSTE -JA.AR.PRSi3'i'A'I'.L8S 
(vervolg ) 

UJ 1976 SALL ~. ; _~ST~l~D ])00H '11ruus van Voorsto 

-·7-
60 me HOIW6N 

Lydia Smits 
Con;üe Handgraaf 

seco 
sec" 

lhscuswe:rpen 
·r;-Ï.ydia-·~rmi t s 2 4 0 48 ra 
2.., Ki;esten Geeks 20".j) m 
3o Jeanette 7 o Dam 20 a32 m 
4" Sylvia Dui venv·Jortlen HL ·j 5 m 
5" Gonn:i_e Handg:caa f i 7 o 7 î m 
60 Emmy Be:..·lemon 16047 m 
7 o ; .:i lé:mda v c ~~kcL·is '! G :-33 m 
8" \ 'ilma Ottolander 16 032 m 
9 v Caroline Hol tlrnmp16 ,31 m 
10" So.sld_a S oheffo:;: 16"04 m 

1~ Lyd:i~ a Smits 9o58 m 
2o Sylvia DuivenvoorJ.en 8"80 m 
3 o Kirsten Geeks 8 <· 79 m 
4" Wilma Ottolander 7~96 m 
5 o Connie I-landgr2.c:1.f 7 o 58 m 
60 Jeanette Vc Darr 6. 44 m 
7n Saskia de Scheffer 6.44 m 
B~ Nicoline de Rooij 6.40 m 
9" .Tolanda v~ Bk:eTis 6n38 m 

fl-- ~E-"?~P...J!!~af~-~t~ in 43 "3 sec" met 
CONJ'J:LE -· SASKIA •• , JHAHCA '"' en Lydia, 

·i / 
,/ "- .. _"".,,,.,.." ..... · 

o ·-- r) • ·" ~· • n-- ~"- tt- r>- o ""·- ~- • ro-- " ..., . ':'I" ~ "' ~ .... - ~ - · o "'- o- r:i....,. n'"- .- "- (J - . .... " e>- (') - o- .- "- a 

BCS'l' fj Jli.Ail.PRóS'l'AT:C:~;:. IN 1 976~ SAh:~NGE~TELD DOOH 1l'IWUS VAH VOOR~-'T ., 

00 me 400 m 
Il' . .., • . ..., " - " . .• " .. ....... 

13~4 :Jä:ëqÜeline 67s7 1 ,, Me,:c:r.iëtte SpaaDs som PaauY:re sec 
2,.. llli:r&.nda de V:i t ~3c4 sec 
3,. :<.; llen Handgraa:? Î 4c '! sec 800 m 
4c r o,u1a. Breuer : 406 B <:-~C -:;·~·-Jösé Capellen 2o27.2 s 
5o J 2,c:t.ielj_ne Faauwo Î 4c8 ~-38C 2r .Tosê van Giezen 2~4206 s 
6" Hellen van Vugt 1408 r:;ec 3-o Hellen van Vugt 2"54" 7 s 
( ,, Josl§ van Giezer.1. 1L).,9 sec 
8~ Anneke Pauel ., 4~9 sec 80 rn Horden 
9o Iv1müque \.7 bd(, Valk 14r9 sec :.Dïïëii~~Hä.nëigr aaf 14e 2 s 

200 m !l.~~§.~.l2E~!.:fJ~E ,_.,,..._" .... ... ,...-. 
•j ," C;Iirand2, de Wit 2806 

1 ( ! Bllen Handgrac-,f L55 m sec 
2,, Marrj_ëtte Spaai1'> 2Ü c6 sec 2" Marr·iëtte Spaans 1.40 m 

3 '• Helen Vugt JL.6 sec 3" José Capellen 1o35 m van 4. JacqueJ.ine Paauwe1"35 m 
5n José van Giezen 1o30 m 



Ver~fingen 
IvTariette Spaans 
Miranda cle Wit 
Sllr.:in Handgraaf 
José Cap8llen 
Hellen Vo Vng] 
José Vo Giezen 

D~~C?uswerpen 
Paula Bruer 
Hellen Vo Vu;_:,t 
Bllen Handgraaf 
Miranda c1e Yfi t 
Fariette Spaans 

].L~I SJ ~S 1~ 

lOOm 
Annet Ottolini 

5.24 
4.69 
4 .56 
4.51 
4 .12 
4.18 

-8-
Speerwerpen 
J\fari et te Spaans . 
Pal)J'' Brew~r 
~len')fandgraaf 

_.--<Te.cq_uel\.ine Fa tu we 
,/" Hell en. ,"._ Vugt 

/ ' 

/ Koge lstoten 
_/_,/ '~ 

/ /i Paula Breuer 
28 • E?Ari;" _/// / Sl 1 en ~îi~_ndgr. aa .. _ .. :r __ 

·, ·--- l -
2 4. 44.ii / ~far iet e -S-paáns 
24.--m / hiranda \4._e Wit 
20. 20m / Hellen v. '-~V· ugt 
19. 48rn 

/ 
/ 

4 x/r6o rn A/B meisjes ""'' in 52.'.)---r..;ec. nwtg 
A..mlet Ottoli~ 

~--e-s---'K"~~/ei n \"-~~~ __ ___,. 
Miranda de v~ t \ 
I!larietite Sp,á::-.ns \ 

======:=7"~==============,~~--
// Verspringen . 

_/ 
/ Marlies .Kasteleiµ,/ 

C'_ 12. 7 s _/.---.--1 Irene '*±>-B:-i-Y-re-r-'--: 

29.14 
20.82 
1 9 .76 
15:.c;c, 
1 4. 75. 

10.10 
10.07 
9.04 
8 .92 
7.20 

Irene Kruijver 
Veronica de Gelder 

-13~-2---- /; Yvon. v ;~. Linden 
13.6 / VGronica\de Geld.er: 

5 •. 10 rn 
5.--
4.80 
4.38 
4.28 .• 
4.23 

Barl ies Kas t e l ein 
Mar j on Cats 

13. 6 _/ Niar jon Ca ~ 
13. 7 / Wilma 'Vierb~gen 
13.7 / Li a de Jonge'-,, t, .1 4 
14,..,-6' · honáe Ferment ' -~-- 4 .06; 

Yvon v.do Linden 
Dilrn~ Vierbergen 
Dore0n J ... r1sGrns 
Hené'f) Ferment 
Lia de Jonge 

/4· 7 . ,-- '!llen JV3'_~enegoor _j- 4 , 0 3 
//' 15.- _// T 1 • ----~ 
--,----i:~ Hoorsp in en . 

· · • Renée erment l.4i::; rr, 
1 / 

200m 
l-cnfü: t Ottolini 
Earl eis Kastcüein 
Veronica de Gelder 

40011~ 
Marl ie s' ICastelein 
I.ia de Jonge 
~11en Vreenagoor 

8üOm 

26.8 s 
28.8 
29.-

64.4 s 
68.5 
7 2 .6 

Thea v. Giezen 2.29.8 s 
Lia de Jonge 2.40.4 
1llen Vreenegoor2.42.7 

lOOm horden 
Annet Ottolini 15.-- s 

/Irene rui JVer 1. 45 
füär lieo Kastelein I. 35 
Yvon v.d. Linden 1.35 
Dorejn Ansems 1.30 
Veronica de Gelder 1.30 

J::iscuswc;rpen 
Doreen. J"rnserns 
I{enée · :B'erment 
Yvon v.d. Linden 
Lia de Jonge 
Irene Kruijver 
Veronica do Gelder 

Speerwerpen 
Yvon v .d. Linden 
Don:ien 1',.NSerns 
Renée Ferment 
Irene Kruijver 
Lia de Jongo 

32.86 
25.96 
22.82 
20 .12 
12.. 18 
16.78 

26.63 
23 . 84 
20.94 
20.50 
17. 7 6 



~( ?G'é~ 1-~.0:: t ~ 
IJ .J:..-·0e 1î A.nsems 
E8n8':;· Perrnent 
:C:;_',3;:10 Krui jver 
Yvon. -cr-,rL Linden 
Lie. de Jonge 

Joa:-i K(ü;jser 
P::.. é1 IC2i jser 
;:,,:~1::..; Krui J'-·er 
.l~Tda '\r o d ~, Steen 
G·.-.::bk2 Visst=5r 

2\ iOrn 

9.74 
9.55 
8. 40 
7 .8 4 
6.90 

12.7 s 
12. 8 
13.7 
13.7 
13 .9 

IL' 2ke Sterk 
Jo1:1.-.1 KEdjser 
Pi,_:1 Koi jsc~r 
l~ns Kr -t.:i. i jver. 

23.6 s 
2G.6 
27.-
29.2 

AS!Or~ 
/\ ' (\a, v,cL- Steen 
T·:·1_1~ c, Ce,pell en 

~ JC":n 
~::: ,_, J.8 C3-:pel l en 
J~ltj an v.d. Rhee 
F2t~ic~a De Cleir 
Hc·:_'J.-üe Wa1 1ekers 
'''"''~ la ~.::chipper 

iJ'<) , horden 

2.22.5 s 
2.28.3 s 
2.29.2 s 
2.38.9 s 
2.57.7 s 

J'L ,'.:; ~ )t::;J:·k 13. 3 s 
J0~n Keijser 15.1 s 

JT ~:. --1 !~.~~l'. r~.j~!.11~~2! 
·;_ '.. --~ ~ ~ ; S b e:rk 

Jc a.n K ::;:i_ jner 
:_;:- :-i né\ !'.Hull Gr 
iJ r1_nJ_~3 Ca"p0llen 
F- 1 :J:i e n Vod. Hee 

~ ~:·_ ~J .~,~!-~~~.~C2?E. 
" ':.-· ' .;;-1~:. :; ~) te rl'~ 
:.S \Jd.?1 IC:~i jsar 
Pia l~ot js;::;r .. -~ 
G c~ -b)< :::~ "\I-i EUJ er 

'l~3 C , xillen 

1.71 m 

1. 55 
1.55 
1.35 
l. 35 
1.35 

5.96 m 
5.66 
5.17 
4 . 77 
4.55 
4.51 
4.48 
4.41 
4.20 

4 x lOOm meisjes A/B in 52.5 sec. met 
Mariette 
l\Jiranda 
mar lies 
Annet 

================= 

~gel stoten 
rti .Jke S t (3rk 
Balti en v.d. Ree 
Joan K\ü jser 
Cc.rla Jfl.ette n 
Lns Kruijver 
Hanni e '.'ii jkhuizen 

Spe0rv:er pGn 
Car l a Metten 
Ba.l tien v.d. Hee 
Eannie Wijkhuizen 
Truus Capellen 
Ans Krui jver 

Discuswc:rpcm 
Lnnek r-; Vlottes 
'I'ruus v. Voorst 
13alti en v.d. Hee 
Ans Kruijver 
J.'.)ar: K:ü ;jser 

ll. 9lm 
9.67 
9.05 
8.98 
8.21 
8.10 

3J .18 m 
31.32 
21.54 
21.34 
21.06 

26.64 
24.55 
24.30 
19 , 46 
19 °44 

( vetoraan) 
( v oter:,:;'l.an) 

4 x 100 ~ estafGtte in 49.5sec 9 ~e t 
fia en Joan Keijser 
IlielCG Sterk 
Lnnet Ottol ini 

T,_;,,~1_ ,-i,;, De Cl ei r 
~3 ;',J_ -';:'" 0n v "-d . Hee 
.'.:<; :C u~ j~rer ============================ 
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Vro...,;g1_,:.' 9 hG, l l ang gcL.:dsn , toen ;_;: r nog g:J,n auto's 
t:Hl tr .; incn r c,dc,n i toe n · r ov, ral nog bosso n : n 1,;1wi ..... 
d e ~ waren~ ko?dcn d.G. ~om;~n wanàc le ni 
ZlJ mocs t un m_;_.t; ol:G iJd op d e z e lfd ~-; plaats staan 7 

z o als nu" Als h ,·t hc<:.' l warm was 9 in d: zomer i gin
gen d0 born .. n bij h·:::t -fr issb matt:' r staan rond d .; 
vijv :.::'. Wi ld._; d;:: bo rJ "c n mtddo.gdutjç do · n in d :; 
scnad uw, à.o._c" vr ,:i ~:: g h~;'j\ a a n b 1,:: pruii:1'~ boom of h ij me ,, 
naar lit v:. l d v'.'ild('"kom·;n . En a l s 0 .: takk \.:• n de ap
.P,_looorn voJ. Ó:J_pcnp/ a_ppo;, ltj ,_.s h~-1?t? ' 'i:1 ' ging _hij in 
c un of a nd .. :r tm.ntJ • s t a e.'u vm:_1r--1llJ i .::;ctor ...: ·· ··· g d0 
rijpst;:; a 1/pGltj ,:.::3 van zij tèl·. takken schudd ;:; 9 z.od a t 
d;.; kj_ndrün maar / t , r .::.pun .r.:.aüd,:;n . I~idi::-: r jas.r in df.3 
ro-" .. , -, s '°' ~. · ·,..r1 croo.,t- a" 0 •1s·f ··-· ··st: voor et-~ 'o o " z·--Lj • ~~H.-,~.L W é:l t:.1-'- 1...J ll ~ ···Ó , ·, C.i,. J.. t. -:1 c;. " '-' '·' ffiv n • ·-;.; 
bvamcn S"ailldi qp het vold. Appclbomu.Ll.;. p.=: ri.;bom(' n, 
'· i kGn) b0uk" n i. .JOp]'{lL: r~rn, wi!lgcn 9 d8nn c;bom~;n , n 
nog Cdl L.c:l :: bdcl ;:1n0 r " soort;c n kvvamc n r naP.J' h ;:. t 
f ç;0 st" iJ '- iHl ;j c.:::..g Cie.ns\tc r.:. m,Jt c-' lkaar de bomon. 
~ll0 c n met d~ <l cnpGbom~n wila ~ n d , ana0 r bom~ n 
rli ;t; zo -sraag ó. an130n omdat z zo prikt .:0 n . Dat von
o~:n d ç d ,; nn::::.bol'(t n 1 ·~<rg jmfillL,r. Zz:, ·'Sp.,:,.cld Gn dan ma~.3.r 
v ., r ;::;t;oppcrtj c: tus;::.;u1 a:~ . : darri:><-nd·: bomen ::; n haddc:,n 
O.an ook e rg v - ,_; l ,pr ,' t. l'Ta .. 'du zor:i:- r kwam m.; nc c r d 
H.:rfst m,t:;-f'"J..JG s\'µild,; _r:·kwc.s t "-n al d·:, b laad j ,:s va n 
. h - - " 1 ·1 · v 0 dG "omc,i.1 bruin, g , ~:;-:i:: -- ... ,n roo d,~c.rn d( ;ru1 . oor ac 
d frnnc bom· n t.Jl ~.c f nij stafan n '51..",i d ;_: n~ 1 Jouw durf 
ik nj_, t t e schilöcr ;n, ik zou m. pijn do :. n ac_,rn j l'. 
sch rpc n&':t lcl :.0 { dit, mo ;t t ,.n / 
d an rnÄ1ar gro ,~n blijvcni 1 Î \ 
.B: ,,. n t i j d j , c 1 - -c , r kw bm m n ·. <i r / \ 
ct.;; V!i nd .Hij t li :_ s d , b r uin· ,// ·"'-, 

L1 g , l' blaadj : .s V 1',U1 de <___:'____...,....- __ __. 
bon1cn 0-n joeg Z': hoog à c. / , 
lucnt in . Eij spccld, gr r:i.s.g ./1 

CT .: ~. (~ d\; bl ,:.-1.~} C~j-c;s~ l11étEJ.r ó ~-~ ,__~ 
,; y.o.- -:. n' . 0 t · · 1 ~,, l_,...J. · ' S v c· r· r; c: ·'-~ ,,,.,.,.,, ../ o- '"""'·· , J •. • b. " v " - • ,_, l ..... . - ~.- / \---------

cl;.nn c.bom ,~ n, nu . ~ dl \, kon h ij / \, 
nL;t van zijn takken bl r.:: z:n . // "-.... ...,._ 
::ri .,ts lukt .: c ho'.' ,J.:o<<i hiJ-; ook ~_i_· -iY!-/ -----,. ; _, ~ ~-___ .............. 
b · s-·~ et , ',: à~ d ·:, d c nn 0omcn b;~- ' .... , __ " ___ _.... ···~·1:_ . ___ \' 
hj_ , lö;:n a~rn. ook hun n aalde n. 
Na~r wa t ws s m~n_cr de 
.~nb~ . .J:> v · r v·10nd. 0 rd to ,, ,n lÜ J dat zag. Terwijl hij 

::-~rl , ''. uw - ~'1 .i::V'3.gJl ov .. 1• d ,: .::1..<:1 r d G c~ troo id_; sto:iC: d !-;. .:::u
cL; " g_:~·rJc n; d .,n -'-:usscn de k r:..L. bom n ,Nf •'wr ze;lfs kou 
:_; L1 ::j;--; kond1..n dr. n2,::tldcn nic-:t d o ·:;n v,.rlLzd1. 
Mrb"" h:: t w-:1s bij n:; k : rstmi s ' n in hr t dorp ffi ·":tElk

t: <:.n d m, , ns-:.~n zj_c;h k1a?..r voor hz. t f' .-: st. In d e gro
~ ·: tuj_n nrir~ st de k,,rk stond : .. cm k~:rststal , n aan 
(~. ·- lm:L7i•::.n üir:q::; :._n stcrr . tj ;_ s V"'!. n zilv,. rp.i:1pi r. IVLèt 
}: ,, rs".:;nü cLt; 1uidé'. ,.·:n d ·" klokk n V '.:n d k(;rktorcn z :.;~; r 
lu:ci .;n zct.r 13.ng om rJ '. @:,ns ,. n n'.lsr d_ k :·r.i{ t e rof ,
:0 _,c , !:i c aurn_.::,oon:~n lE,a.d ,,n d ::.: k;,rkklokk;,.n g .. noord. 
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Zc schudd c·n ds snC;GUW ve n t akkon .,;,n gingGn na-"1r het 
dorp om t( kijken w0t •-:r gaandt: was .Ondcrwog li:c,pcn 
z:~ langs de vc;rsior<Lj huizen e;n plots..:.;ling zagon ze 
in Clc tuin het stalhtj--: staan. - · ·, · -
1 W~t een mooi stallstjv 1 zsidGn de denneboman tegen 
c-;lkaar. i Maar wae.rom is h \:. t niot Vr'.rsü·rd zoals ·de 
andrc huizon?' sprak fü_; oudste dsn. 'Ws ot je ·w.::-it, 
ik b;,b €l.n plannctju, luister ..• 1 Hij fluist . rdc 
tussun zijn takken zodat a,, ffic<nscn h :;t niet- ·zoud.:;;n 
horen... . 
1 Ja 1 zeiden d s donnebomGn 9 'dat is een fijn· idee'. 
Ze wachtten tot 2lls m(;nssn./ in, de: ke rk warc~·r:i:: ·Toon 

li•c-psn z: zachtjes do -{i·· . ~/ ./\ _/\ -"_,."--
straten door on /\, ._,\ / C \ /'/C D-' (.\ "· . 

1 1 t . d b . . - ··---::i' -:.::.--.- - ·À. 
_i;: "u \:: on van . ie ur ~uis ~- - -_ ... ; ____ V- .·-·- \ ,-·: · ... , ~ 
GC'n stcrr0tJc af, -- , --- 1!-' l.- ~ U 1 "---' 1 .• -1 

Z ·"": .' kt ,-:-.1 h . t • i:l_ "~_,..~· -",..._ ' 1 • • : i \ \I~ . \ ' _.''• ·: ("\ '-' prl ~'- ~ - .tl " papl .._, ______ .1 .--"· -.-."," __ __ , ~+-----'c~--t-~" •. ;.r,'""~ 
ron stcrrctj,; tussen ...J 

hun na ' ld n tusse n d.: 
takkt;n. Daarnrt ging(·:n zr: 
alL:n rond. h~-t stalü;tj c. staan. Enig,: tijd latc;r 
gingen de k ·=.rkdour -n open c;n a.,, rncnsun kwamc,n ns.ar 
buite n. Ze tva-r"-.n w.g,rm aangcklcad- e-n stapten door de 
snc,0uw naar huis. Ili· aar voor het stallctj .-:: bL;vun z ,. 
vorb :isd staan. De zilversn sterretjes V3.n d·:.:: dcnn2-
bom<rn schi tt<:rd6n in h ,:t maanlicht. HGt stallutj ·.: 
lè8k nu v-:;cl mooier en f z::,. st ,::, li~jksr. De volg<..ndt-, 
morgen kwarrLn dE· kind.ren nog m(::; or zilv: ren str:;rre
tjus aan Cic bomsn prikk, n. De d~,nrn:.-bomcn blov(rn wel 
do hele weak bij de k erststal staan. Ze hii.ldcn 
hun stGrrstjes goed vast. ZG waren zo blij dat de 
1n;:;nson li.-t fijn vonden, dat z_;:, b dloofdcn m• t l11:::t 
volg::;néL ... : jaar terug te konkn. 
Zo komt h t t nu dnt de monscn tcg0n dannsbcimcn kcrst
bonk.n z ,,gg·,,n. 

Eon jong;, tjc van vijf jaar vh;rt k_.rstfc, ,~ st op dt-_:; 
kleuterschool. De kleuters krijgen film over do 
b 1rstman. Zogt d<.1t jongstjE; hal v1;:,rwcg(:_ d0 filmg 
HKc ·~n ik c;eloof ni -, t dat de- k0.:rstman bestaat want 
die heb ik nog nooit g~ ~isn, sint~rklaas bssta at 
wcl want die neb ik al zo vaak sczien. 0 1 on 
in aczus g c:. loof ilç ook ni.::, t wc-1nt . Cli1) hob ik ook 
nog nooit e;cziernv1 • 
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F~EN G SWAARSCEUWD E F]NS? 

---· · . ~-,_. ____ " ___ " ___ ~ --------- ... -

Ona T normbÜ~ om:::>té:l nci i e:,r1, o : n b : ill' r kt rJ :· ( ni ': t ac ti -" f aa n 
sport d;_;·,-:lrF.mc.L•.h) m,: ns 1.ü rvs.n ni t v c ;~ l. And \:> rs is 11-' t 
in fö ·t no066 '':b(,rgtt' waar uoor ó' IJr,;k aan zuurstof in ck 
atmosf. · r hog•-; c: is.,,n aan d ( n, moglobin"' in h-;t blo :•d 
worden g,_,st.:~ld. Flink ' rok rs krijÈ:,-:n, ondanks h · t fc:,it 
d::,t :0ij V\; rd,~r go ·u ;0zonc.i zijn, in hi t .tioogg:·b. :rgt.·· e ·'·r"T' 
d'::r last van zuurstofgu br k UëHl ni , t rok-,rs. Dit uit z ic.t1 
0 .a. d.OOr kortaei •;Inigü•:.;iû, sn.':lle V-:;rI!lO :ddh<· id •.-:n z c-lfs 
augina pectoris.(=pijn door ont staan door zuurstofgebr~k 
van 0 ( Lartspi~r). _ 

D8 atleat, bezig aan ~e n toppr~statiG, b c vinat zich in 
omstandigü1:_;dcn èlü!_ vsrg~:: lijkbaar zijn aan èli n- van cm me ns 
in het l1oogg;Jb ·rt,t'.' · Hij 'h · ft br00, b " hü ·: ft ,, asn zuur
stof en dus :au n c;oeó function.0 r ,rnä·2 hr:rno globin~ in z ijn 
rod; bloc.;dlicllaampjss . IL 5 3 IC% c a rboxyh mo g lobin '· van 
d\.: rok,_; r kan rEt voldoç;nd, zijn om ni: t tot di é'; prc:~ stéo1-
ti ; t _; k1.rnnt-:n korrkn di ,-; op det og.,nbl ik nocii; is. 
VOOR K::J.;N SïERI8UZ8 ATLEET SEIDT î)ti_J,\:: 00K: "ROKEN t' - "NSEN': ~ 

Agni s or, s rts. 
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ROCK- ZOOI 

Lou IL:::Gd m2t Jefferson Lirplane op de Tlüddle of 'J~he Hoad 9 

toen zij door Rolling Stones frontaal op Led Zeppelin botsten 
dis Throe D3EIJes uit de koers lag. 
G:::hlkkig gecm Gra te full D.aa th. 
Lou sts.J_;te kl·li:l. d uit en sloeg de docrs dicht. 
Maar Shariff Dean was er op tijd bij on vroog aan Lou ; 
"W1:10 is de schuldige'' 9 clie zeig "Guess vVho " . 
Gelukkig 'Na.s Gr allecm maar 01:;n beotj8 vsrfsc;had ·~' en eJn likje Deep 
Purplc; zou Miraclos don. 
De Outsiclors \\'aren 'fen Yes.rs After he;t on~'c:,eluk nog 
n i et verge.ten. 

Hij Well !1!!!!!!!!!! 

::I:en ~nrspringer uit Oude 'l'onge 
was in een wespennest gesprongen 
zijn schrik-sprons clE.i.arna was nóg beter 
blij riep de trainerg ruim tien meter. 
~en wereld-ver-record, mijn jongen! 

·:;en ma.ti,;e sprinter in Schuten 
verloor veel, dat heeft hem verdroten 
hij zeil ik zoek een sport 
waar i k ct:.rste in word 
on is toen ko~el gaan stoten 

P~tricia De Cleir. 

N. B. 

U w0et toch nog wel waar U Uw copy kwijt kan? 
Ja ? Go2d zo ? 
Dit was bedc·0ld voor slechts dü:; enkele led2n 
die nog niets van zich hebben lat0n horeng 
zij kunn~n allicht h0t adreé van de redactie 
v e rgc:t;en zijn. 

- o-o-o~ 0-0-0-o-o-o-o-o-?-::-éi o~ o..- o-o-o-o-u--0-o- o-o-o-o-o-o- a;.-0-0.,;; o-o-o-o- o- o 

KOPIJ IHL~V8REN VOOH '31 JAJ:WAHI 1977 

=======================~======= 
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Vél 1'1 cle D·istri~t:; ,Tnrv~ómrri=nie 1e3 t l der K'TA.U 
~~- .. ~·.....-·~~·~~~;.......~~·~~~~~~~.;;;..;,. 

krerr:en wi1 bet ver'?oek~ ledeYJ. 0 ouders va·1 :ede" e :1 bela1 1;:Bt"'ll.e ·1-
or te; 'NeJdre1 voor het v'!l,.,.'?n v ~::rn. een jurycursus 9 welke Fe-brw1ri 
1977 cr2houd2n z2l word2n. 
De~e cursus omvat vier oD vi4f 

·:;chaidsrechter 
we d J t r Lj d Je id e r 

3 vrn d2i1. De r:e dip loJ'l1e erde 11 

of' 01leiè1in~c11 ,~lgEri 2lJ: 

AANME1D]'JGEN GRAAG BIJ HE '11 J.2; _/rUUR. 

:::i.lle C1eel--1en1ers '7,i:j1 era houd "1 0•"' 1"l81)1l_j_1<78Yl va-: h:~ t 1· 1er" :;tri,1d
r <; ,-,lome 1t op te vo l.--i-e 1. 

- voor els loon 
winutsn voor 

;;n ···1,"ndelnuri1c·e :· 3 _rno i=;t 11j c.L::: deel1ome'_'s 
' 'l'lVB.ri.rr n··(~ lden bij de jl 'r ;y, 

ziel: tic :1 

- bi4 rle techni·Jch2 '1Umme ='s i"J\_~2 ~5,lJtijd 5/1·ci_1uten. 

-r'o o:rr.-:11i:J!ltoJ:: ;i v::i_'l cle ···1e '"'lt--·i.1\,Vriio~ i r:;dere dec:l'l.e~'er t ":ee 
--.t, ,·, rt ·1l""'"'10 ·;,..., V·"'Y.""t.,,,,-,,1 -1-r."·1 met uT:- -o·-i~,~i'fî' v ' ~ -" lUè''"''"" ï",.., 11 00,..,. 

~ -~ poL1-Ttol:-h60:;0 ;" i~:e11 ~1't' 1 -~0;t ~ ~J1~\~ur~rnë:n k,;·1 ,,-,; or ~~~;~ ~r~l~ 
c;t-:ic_-._'1, ~/_;, -~ 

è,. de dccl·1r:: n·er rno ·::ot -:ich. :~f' O'' dP hoo,..,.te ·1fê'Ue1 hos la<1t zijn 
:1 u r 1mc l" a "l 1 v 'l . n O':t • ~ "'~- - ~·/· 

/" // 
- aJle de ··lnep1rs . n')r.eyt "11-:; 11 , a ·1"-;-i i_ c'le '~itrij'l rlec l ·-icr0e"~ aJ.:-:i 

~:;r '"'-:; 1tsi-ct ·nor "t i ·1 hc;t klu1jt'.Y•1li~. /// ""'-· 

- cle :"/--: 'i ·:-;t:ri --id le ·ic'le r l':l. 1 i ·1 <iz01d2\'e ,)~-:vallen toe3t .<p;·1 cle.t c'le 
ntlete·1 11 t-rai·1i10: '3·:iakkr-:~11 ", i_ c1e \y_·;;;a3t ···i4\r'ocr211 oeel:1er-e1. 

I-b t 1rr:ri-1ed·:::1 e :1 de n1n>.la"'.:; --870.1le0:1\_ rrc ~3chi2de1 ~i.1 0e rio_ rvnnr 
~eJtemde rui~t8J, 

- at1';te1 e1 111ryJed :; 1 ron--,·e ·-i alle '1 0 ( ) hr:; t ~'i()03tr:ijdterr?.i1 ::;ij ·1 
·::i1'3 '-·v1 n."1''1"·.re--:-j-·1--..,,irl 0"_nr ··10-rrlt verei:;t. 

,;· " 
- c'e:::2l·1er-11 -~;2r. . 3 r"orre1 bar·-:~1ro2t.:i 0 1~ rnc~t ee1. Jchoc1 o:f nst t-.. ·1·:c:e 

::; c :]o {~ ~1e '1 :) .'Jll cfo \''12 d.=; tr i ,i éJ ;·:e c:l 11e roe n_. 

- i·1 het ".:;d:.:it:ri.4èl':JchoeL:el rrinri.:eri nist neer da·1 8 Toil1 cs !::Or 
~;~:~oP''1 aT1'·1e '7,j_;,, ' Li=i. 
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uit:=:;lu it3-1d 1~ 1st t0e>te ;--J!l ·i1. "'· h:;t te:rr':?:i. 1. v2rJ.at; ·1. 

- :1. lle .i11r,Ylede1 111:J?te'1 1:1 ·-1 V". 1 de ;:r\U r,-;:i..i:t. 

dr1 :il---e'··c1 lP. lei·a.; ",,.,. ''"" '' h::>t 'ÎlJî~\i' .''(" 1'·\- b0r1J.""t ·b-:J· dP- --:r J (' ·de ~î::i.-. -v ~-- '"-' ·--' . .L . . ··· - ' • --· u ,_J "...,, .. . .. -J • ..._ _,. J o o..1e 9 --

i;ionale Jur ~/ Cc·1-,mi33ie 9 d ie wordt '•ij.c;esta:::n. door de u.J.C, e 1 
de D:LstrH::t Jur~" Ccrn1::-:ris .3ie o 

- voor he lG 11e la.110' .. ri.J·1~e '!'Jes t:r.i_.4dG::J. wo 1~ à t de TOf'-1·urv aRn O"e;.ne 7011 . ' . ...... u t.) _,.., __ , __ ") . ' . _, - Q 

')loe-:"leid e ·- s hebben hj_-j l.J81J:<.'l lde "''1c: str i:ïd2n T0 ~ l·· t n n1 o ·'I l•ct 
..,rl .3tri id terr2i 11 te )·or e1. 

- · '~ r-; 11 :-·rrt i'o<L=~1" ·11,i1'-1'"'1- 0--: 1. n-f7.01derli -il- '.~ 1 ag- s• 1-lced,.,·elc0'21!:1::id 
hebbcri. 
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2le jaargang no. 126 

Verschijnt per twee maanden 

Redaktieadresg 11 
Delftlaan 353 
r. Lebbenne-De Cleir 
M. Cats 

--I·-· 

februari 9 1977 

Ondanks dat de opkorns t op de jaar:rergadering 
die 26 januari j.l. :is gehouden 9 slecht was 9 

was hij toch geanimeerder dan a.nd,Jro jaren. 
Aangezien geen 2/3 van de stemgerechtigde le
den aanwezig .vac.? werd de ve:rg3,dering s eopend 
en meteen weer gesloten om volgens het reglement 
na 1 n half uur weer- ge~)pcnd t-e- worden 9 zodat 
deze rechtsgeldig YPS, 

We nam1;m : afscneid van Novr. v.d. Linden en 
Bal tien de Wit (nie t ~"lanwe~i 2: ) als bGstuursle-
den9 tervvi jl wij Ne~n· . -èie Hooy -eri. _. Dina. Schel,.,- " c.-

· 1ingerhou t als ni o11We bcstuur3leden hartelijk 
welkom konden heten. yc.naf deze plaats nog
maals dánk aan cle SC~;ciiètende bes tuursleden VOC' r 
het vele werk door h6n verzet. 
Officieel willen we VéJ.nai' deze plaats F'red Roozen 
- die de zaal training Vél.D Hans heeft overge
nomen - welkom het~n bij Atmodes. De gel~iden 
over de trainingsopl:<lEl'3t zi,jn posi tief? echter 
niet wat de 01_1l<::0rnst van de pupillen en D-meis-
jes betr-Gft. 
Oude rs ik vraag u n'.:lgma.e.l s ANIJ'vBER het 
trainingsbezoek van uw à.ochters o 

Sport en ook het •r.:;;reni1:;i11g:3leven is zo be
langrijk en moet scrn deel zijn van hun op
voeding. 
1 t Wordt wel verve l end 1 ma.ar het_ is nog steeds 
niets bekend we:ke kunststof voor de toplaag 
van de atletiekbaan gebruikt zal worden. Re
kortan (ook geadviseerd door de dri0 G.tletiek
verenigingen) of Bolitan~ 
De trainingc:m zullen op de "ba2.n of op vervangen
de accommodatie pla<:ots vinden op maandagavond 
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Er wordt gefluisterd : 

dat ••••• Ria voor het inbinden van clubbladen nummer 102 - 104 en 116 zod(t. _K 

dat ••••• zij vraagt of j~llie dit zullen nakijken en afstaan. 

dat" •••• de sportkeuring zal worden verzorgd door Mevr. de Rooy. 

dat ••••• deze is opgeslagen en nu fl. 10 9 50 bedraagt. 

dat ••••• elders ih het clubblad de namen vermeld staan van de meisjes die 
gekeurd dienen te.worden. 

dat ••••• men pas gekeurd wordt als men de kosten heeft betaald en het for
mulier ingevuld heeft teruggegeven. 

dat ••••• er voor het eerst in het 75 jarig bestaan van de KNAU een vrouw in 
het hoofdbestuurslid zitting heeft. 

dat ••••• d.it de voorzitster van ADA is te weten Mevr. A. Schmitz-Broekhof. 

dat ••••• wiij haar wel een goede keus vinden. 

=======::;===== 
VAN DE P 'ï;NNINGJ,EJ~ST:m 

pupillen fl. 209-- per kar taal 
fl. 109-- inschrijfgeld. 

junioren fl. 27950 per kwartaal 
fl. 15,-- inschrijfgeld. 

senioren fl. 359-- per kwartaal 
fl. 209-- inschrijfgeld. 

Gironurnrnerg 207689 t.n.v. Penn.Atmodes 9 Muiderslotweg 142 9 Haarlem. 

Atmodes wedstrijdshirt 
silk screen 

vlokprint 

================= 

maat 10/12 
2/3 
4/5 

10/12 

Atmodes wedstrijdbroekje alle matenO/l 

Nieuwe shirts maat 2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

fl. 169--

Verkrijgbaar bij Ans 9 graag V1. 'orui t bestellen. 

Showshirts Zijn ui tvwrko ,·,h t. 
STICKrnS (ATMOD~S) fl. 1 9-- per stuk. 

==================== 

) 
) 
) 
) 
) 

uit oude voorraad 
fl. 149--

ll 9--



Vervplg we dstrijdreg lemen t 

PUYILL~N.0.00 0 0000 

Pupillen zijn de jon;sste a tLiten die de KNAU in zi Jn gelederen heeft. Voor 
deze jEug dgro e p zijn bepaalde spelregels aangepast 9 afgestemd op de leef
tijd. Onders t a a n d de b31:,ngrij ,. ste regels ••••• 

-- als een pupil v &lt bij de 60 of 40 meter en er geen opzet in het spel mag 
worden overgel open. 

- de starter mag een pupil waarschuwen zonder een valse start toe te kennezru. 

de 1000 meter mag all e:~ n a ls l a atste nummer op _het programma staan en 
als laa tste nurnme:r worden -,,-erwerkt. 

bij het vers prj_nc;sn wordt g een balk gebruikt maar een af ze tv lak we.e~ van 
1.22 bij 0. 8 0meter. 

de pupil mo et é',fz e t ten ~i..n h e t af ze tv lak waarbij gemeten wordt vanaf de 
voetafdruk, v oorkant VJG t . 

iedere de elnemt-~ r hoe ft :te cht op twe e sprongen waarbij d:e wedstrijdleider 
drie kan t o e s t~an . . 
bij het hoogs p=ing0n hebbe n de pupillen twee pogingen op elke hoogte. 

drie,maa1 a<~n1 open bij Le t hoo gspringen telt als een poging. 

- bij het ko0e::i.stote:1 rn3.g s owo l e;::, n ring als een witte streep gebruikt 
worden" 

iedere deelnerno' oi j liet k oge lstoten heeft recht op twee pogingen waarbij 
de wodstri j dlei dc r ~Ti e ~an t oesta a n. 

b~L j h8t balwo:c~pnn èl.sn~; gevvorpen te w0rden met een bovenhandse st:eekworp. 

de deel nc m.;::.>;_; b i j hst ba1Wé)r1)2n hebber. re cht op twea pogingen waarbij de 
de wedstr ij di aidG~ Gr~e kan toestaan. 

vvecls t ri jde n v .)or pupill e r. rnoot8n altijd in meerkamp vorm worden ver
werkt, dri e nu mrr:;::?n;, v 1:~arbi j d e 1000 meter nooit in de telling mag wor
den opge r:.om·:J:'1 . 

s.::;ri e s 9 h e,lvG f i nl.lcG 9 :,:'j_n::le ~' k oms n ni<:it voor bij de loopnummars voor 
pupil1 on. 

pupillen dienGr. ook medi s ch g~kourd t e zijn. 

pupilLm moGrn n i o ~ cJ.ec-:: lnc:::0n a .:ln wed.strijden voor D-junioren. 

als e ::c: l.afe tt ~;:::.1 1ume1 s v oor pu pillen staan in het programma, voor B-pupil
len 'i x 40 rn;.;tf •ë.' ··- , oor L-··1:iu pi ~len 4 x 60 me te.._" • . 

:D0 District Jury Commissie 
1Af3 st 1. 
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's Zondagsmorgens 
9.45 verkleden Beatrixschool, Houtmanpad, Overveen. 

Gezamenlijk vertrek naar het CIOS. 
10.15 uur alle ploecen. 

's !'!oendagsavonds 
17 18 uur 
18 - 19 uur 
19 - 20.15 uur 
20 .15 - 21. .30 uur 

D.yloeg-pupillen 
C.ploeg 
Dames/meisjes A/D 
Dames/meisjes A/B 

) Fred Roozen 
) 

l\!ieuwelint.,en 
vveds tri jdploeg 

) 
) 

Les Drown 
Pieter v. Liernt 

5 minuten na de aanvang van het trainingsuur gaat de zaal 
dicht, degenen die te laat zijn komen helaas voor een 
dichte deur. 
Zorg dus op tijd aanwezig te zijm.-

Zaal training: Mons Aureaschool 9 Garenkokerskade. 

Donderdagsavonds 
Conditietraining Gerard Kamp 9 Wilhelminastraat 24. 
18 - 19.15 uur voor de aangewezen atletes. 
onder leiding van Cuny van Leeuwen. 

's Zaterdagsavonds 

18 - 19.30 uur Ripperdakazcrne 
Wedstrijdploeg o.l.v. Pieter v. Liemt. 

============================ 
Voor U gelezeng 7-'.!JRLOR':::N 

Vandaag heb ik mijn vulpen verloren, Het was een zwarte. Hebt u hem hem bitj
geval gevonden? Niet? Nee 9 ik was er al bang voor. Zelden heeft iemand iets 
gevonden. Het was zo'n zwarte, waar je de inkt in kan zien minder worden. 
Erg treurig ben ik ar onder: we hielden al een beetje v n elkaar. Nog niet 
genoegom te zeggen1 ••• 0nafscheidelijk ••• Voor het Leven •.• maar toch •• o 

het w,~,s een g:,,oede verhouding, met al de prille blijdschap van het nieuwe. Het 
was alweer de tweede vulpen na Sinterklaas, ziet U. 
~n hoe komt dat nou! 6n kun je dan niet 's een beetje beter opletten. kijft 
men in mijn omgeving. Vanmorgen had ik hr3rn nog 9 zeg ik tot mijn V'3rdediging 
Maar het is geen argument 9 dat vool ik ook. En toch 9 wat kan ik er aan doen 
Ik behoor tot het genus 'verliezers'. Wi~ verliezen onze beurs met F' 9 9 50 
en het bonnetje van de stomerij 9 iedere tweede woensdag van de maand 9 

Wij verleizen poeirdoos 9 zakkam, huissleutelT•• met monotone regelmaat 9 en 
soms dat allemaal tegelijk met tas en al. :Bovendien myriaden zakdoeken. 
Alles wat niet aan ons vast zit 9 verliezen wij. Daarom kunnen wij ons nooit 
volledig aan een vulpen hechten 9 of aan een horloge of aan een saffieren 
broche. Wij kunnen nooit teder zeggeng Dit kreeg ik nog van Oom Dolf in 
bergen 9 toen ik twaalf was. Want toen we dertien waren, was 't al weg. 
Y.:n het verlies van zo'n vulpen weegt nog niet zo zwaar als het schuldgevoel 
••• alw:::;er iets weg. o. alweer iets weg."" Ik probeer het germ van me af te 
zetten 9 maar het helpt niet. Als ik mijn laatste adem heb uitgeblazen 9 zul
lem mijn kinderen eerst een poosje met betraande ogen voor het raam zitten. 
De ene zegtgTja 9 het is nog snel gegaan 9 achteraf ••• 



De ander :".c?,"i;~ Zs heeft het zelci f::elulddg ni·et geweten. Dan staan ze op en 
gaan de sler.teJ. van mijn bu:eeau zoek,:;Y'. 9 want het leven ga.at v<21'de.:r· . Maar 
waar is clie sleutel? V/eg" ·o o -vc-;rlor~no - o o ·=een· paa:r·: \véken" {se·l·edeno 
sn ondertus ',Jon ben ik al OI) weg,, een beetje angstig, eert boetje onzeker, in 
het sGhimmige :rijk. Het eerste obstakel konit al V3'.'ij spoedig. De flauwe con
touren \'an ee;.1 vrij boge berg c~oemen voor mi .j op. Naast die b3rg zit een 
gestalte in h <:;t bruin. Ik hui'-H~r, ·want het is een zwijgende gestalte .en di.e 
zijn doo:c·gaans het -:mgsta Is hst de oeè.oel ing dat. ik me-.--o--.- eh •• , hruerdoor 
he~n eet? vra2g ik tcleefd. 
Hij blijt w zwijgen 011 i k dae esn paar stap, en voorwaarts. Goeie help 9 dan · 
zie ik het ineens. Die berg~bestaat uit peoierdozen, áanstekcr~, portefeuil~ 

les ~ ~1C1ndschC:':Onen 9 fJ1.ÜSjG2 asririne., c al rnijnV•3rloren eigendompje3 lig
gen daar •.• zijn tie~ opgetast, jaar na jaar na jaar. 
Dan ze ~; t cL rcsta.'.. ts in ]:et bru:i_n~Wilt u evan tellen? :~n controleren of het 
allemaal ven u is , dame? 
Het werk wat nu komt :i.s ::.ot.L'af~ Dit a llerr;aaI nog eens in handen nemen, nu het 
er n:ï.et neer ·Lee ct,et, nu het to L1at . j s. Kijk 2415 potloodjes, 193 linker
handschoene~ en 205 rechterhandsahoensn ( \roer heel andere), 75 geknoopte 
sjaaltjes, 54 hoeden (in trein:::,n laten liggen), 879 parapluies, (in trams 
laten s taan) daar is hot zilvGren ringe tje met het lfuevehesrsbeestje dat 
ik ha.d too"'ik ac:1 t was . ï.;n daar een rammelaar. . • nou kcm 9 d8, -~ hoeven ze me 
niet m::.er 2.3..n te nJkcmeno Ach, ach 9 15216 zakdoeken, 132 agenda's., c honden 
en kat-L:::,n zijn er ni2 t bij, connt ,teer ik m2t blijdachay. Wel een heel thee
meubeJ ll:oe hel) ik da t nu ki..:.nnen 7erliG'.rnn'? 
Nu he"J il: a~'-18 verlr ::.· c~n cl iï:go::::t ::;csien. Ik J:w!J '.,e f0 3t•:Üd 9 ik he·b üi j alles 
geknikt c, n alle he:c:.nn 2r:i_ne_:en ;~;i ;Jn brc:·.:;,f on gsw:î_llig of' komen :fravGno Mag. 
ik nu vo.:rcî_c3;: g a ,:rn? :t:k mat_; v::;rJ~;l' gaan, rr;aar eerst zie ik daar nos ,::;en an
der 0 schimmj_ &s verc c hijning ac~ter die berg. Dit is gedecidaord een spook, 
of een c ryr·cospcok:o Doorsc;_lijn3nd. en ,~,J ••• 1'je3 9 ~-.'J. zi2 ik hcL Het is oen 
spook dat v~iligheids~polden v~eet! He b ik h et niet altijd gozucd! Heb ik 
hst ni c~- cd :::_jd. bew22rd; 'Dr moel; eon spook z ijn d u.-C veiligheidsspelden vreet 
Im.rns:cs 9 ·:J...:,ar IJlijv<~:-i ze ;::,nclers c.1 leL1é~2 l? Him' zj_t het da,n. Het heuft van 
•linnen C:Lï..~j-~ cxcLrn e~1 J:u.iz8n'ien vr- '. iliglrnids;:;pclden • .• 
~n nu il:: ve:r-dor g 2-;, 9 be:-i :Lk ·i:;ocb. blij clat ik eind&lijk dat spo:ik eens te 
zien heb gekresen. 

A~njo U.G. Schmidt. 

~~~~ E·f J 2J~~~:.:~ ~3acl e.~~~~_- !:l{< E." 
Aanwesig 30 13den. 
Zoe,ls de voo :::~ütste1' ctl vei-meld , w0rdt de vergadering om 19.45 uur ges lo
ten om rcglemc~tair e2n h a lf uur later weor te beginnen aantezien er niet 
ger1oog s-Î~8rr.~;erocl1 tj_ t::7è.0 1-~_: d. c J.1 a.a1î\78zig~ zitjno 
De i1otv_l c;:r1 '.tar clG -vo J. j_ge a.lgcrn321J:: verg,:i,dering vvordon 7 ·voorgelez.en v,raarop 
é: ll~J·3n de 1Jr\'t Srnitc (; r3 n .~an1nGrking hec::fto 
Big rle medc rl.üingen is e :L 0,ll8Pn e ,3n bericht van verhindering die dan ook 
wordt opgc) l oz, sn. D•3 verslag·2n v e n do :..1ekreta:resso, de penningmo ·~ster en de 
kc..~.k:omrnisoj_e vt·J rden cl.:)O!' i ed erao:·1 g~c· edgekeurrl o 

De kegroting, loor de Hr. de Jo~ge op stencil gezet, roept o.a. bij Pieter 
van Liem?~de vraag op hoe het mogelijk is dat het ledenaantal hetzelfde is 
gebleven a.ls hot voorafg~~nde jBar en dat dan toch de contributies (ont
vangf3ten) . :nir.der bsgroot 2; ijn. rlierop antwoordt de Hro de Jonge dat er nog 
f. 600 c - -~- binn m moot lrnm·Jn . 
De ve~~lage~ ~~n do wedstrijdsacre*aresse eu van da JO~lus(door Movr. Ineke 
gema2J::~) 'l:o:cd.Gn goeèi.t;ekcrnrr~_. --
Als corn;riüosar:Js<:;en -l'm r de!1 l\iovr. de Ro0~r en Dina Schellingerhout aangenomen. 
Zij V8TV~~yen M~vr . ~ . d. Linden on Daltien de Wit v.d. Ree. 
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Met cle contributieverhoging gaat? iedereen akkoord. De contributie worclt 
verhoogd met fo 2, 50 per kwartaal. 
Senioren f. 35 ?-- per kwarta:ü 
Junioren f. 27,50 per kwartaal 
Pupillen f. 20,-- per kwartaal 

Hot inschrijfgeld blijft gehandhaafdg f. 20,-- Senioren 
~· 15,-- Junioren 
f. 10?-- ? Pupillen 

De twee nieuwe kandidaten voor de kaskommissie zijn Ans Kruyver en Pia 
Ke;yuer. Zij -n4-jT> vervangen 1/1.v.d • . Linden en .H. Wijkhuizeno 
C.vol1eeuwen? I.D.Smits 9 F.v.Liemt, D.Schellingerhout, en J.Keysor treden 
toe tot de te clmische komrnissie 9 wat door iedereen wordt goedgekeurd. 
De ballotagekommisaie blijft gehandhaafd. 
En dan zijn we nu to© aan de bekeruitreiking.Deze is alsvolgt~ 

De beker voor de bes te seniorenpr8statie gaat naar llieke Sterk. 
De beker voor de beste juniorenprestatie ~aat naar ~llen Handgraag. 
De C/D beker i s van Hans Vlottes is voor Lydia Smits. 
De M.v.d.Hoevenbeker is voor Lolke v. Voorst. Llle n van har te proficiat. 

Het verzoek v :,n het bes t uur de Algemene Vergadering machtigingen wijziging
en aan te brengen in de Statuten en H.H .H. i.v.m. het nieuwe v ·erc:migings
rn cht?· wo1 c~ t aangen9men en go1_:;dgekeurd. 
Bij de r omdvr aag 'word.en nllerlei kritieke vragon g es Leld v~'elke ' ik hier 
niet zal ve r melde n maar vol~end j a ar in de notulen va n de Al gèmene Ver
gaderi ng t o l ezen z~jn . 

Niets meer a~n de orde zijnde sluit Ria Ineke de ~ergadering om 22.15 tiur. 

Ni.:mwo loden~ 

~J1 s rn0y0r 
Leonie Wï ckel 
lrnnoli·3S du :ton 
Marjan Schol s 
TEé',r iette Versluis 

Arda van der Steen 
Secretaresse. 

============================ 

meisje D 
meisje C 
me i s j e D 
meis j e L 
i1upillen I3 

=~================= 
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VORMINGSV\il:!:;EKEND IN BERGEN" 

Om. ongovGor half ze~ .kwarp.on w0 op: .hèt st5tion in 
AL~maru.' aan, waa:~ -v.i:LJ cn:i.ge andore deelnem0rs ont
mootten" Wi:j (ondergetekendE;lp} veronderätelden, naar 
hun •)raten to oèn·dclon, dat · het Ams-t;;c;r.dammers waren. 
Ja hoo:r WG hadden gÓod g0gokt e .Ze k\;vamèn van e0n 
handbal vo::'enigius" Na eon rumoerige bus'lJocht be
re~_ktGn vm de Za!~_dhoeve waci..r we het weekond door
brachteno Na oon bI'Oodmaaltijd wórden we aan olkaar 
voorgesteld. Onder d1:.1 aanweztge bevonden zich voet
ballers. h~ndbalstcrs. Gen zw~mster, ae~volley
'balm-;81': <::en tu:r:'.:1ster ' ,en een waterpoloè .. :r •. · Al rnc;t al 

· . • . -- ovo'î-.1.a • 
eon gszcll:Lgc gr)to groop. D:u3ZGlfdo werden WG in 
hot bos Io;_:gs laten voor een douanespel. Pikdonker 
on docd.on g~ ~ No. daal'L.:. n0g wat g0dronken te hebben 
zoch'cen VJG '.)D.ZO boeiden op. Miranda sliep op zolder 
mot nog <'!On paar m0isjos" Liaj ·Ellen en José sli0-
pen )_n 0-:erJ. andc'r deol van het gebou~N op een gezel
lig kamortje . De rost van_ de ni0lsjes werden voor 
één nach·c naa.:.1 e.:rn pension gebracht o De volgende 
ochtend v:a.ri~n w:J alwoor vro<Gg ,mo·~ een gezond grijs 
klourtje op o::.zo · wangcn, uit çlc veren voor he t ont
b5_jt., Na hQt; jaF8on "/an ·ck sponz:'LgG groene piGpers 
01·1 he:.-'- ' C'."·· •· h "\"· 'J.'""''~lre1n v ·a·Vl df-' r;· a· ·ndc'rl• •Yn 1cr·j nt- Y.n<<nen .... - --Vl1 1._; ,.J _ __ l _l.J.:.. .luc:l...'..'.~~'-' C .1 • .l. ~J -:". v è:JV i:v ... ~ .' --L t:J- ..t"'\.i - ' 

(dit we1.'d dus hui_;spct) leerden: wo do omgeving bC:J
tor konnon door een totumspel en 's midd~~s door 
'IJ.et ui t~»GttEJn van een speurtocht rrièt bE::hulp " van con 
k 1)m:pas " B:ij het na]~;:; pon van eon andsro groep van 
do tocht kwa.o. j_ederoen op eon ander puüt uit9 ' maar 
dat mocht ,lo p1,0t niot drukkGnt Des b:vonds. gingen 
élo :1 i:mthousiasto 11 Amstordarruners-·plus aanhang- j9.zz
',.)aJ.1et ceno D~_ ._ IN~ :>:-d een puinhoop,, Niorii.and" kop mp.at . 
hOl'.dono Ds a.ndorG helft gj_ng inct een of andere 
kun5tenaa1· wat tekenen, wa·c later u:i.:tliop op boter 
kaas on ej_er .:;; ::i s9::.:;len ~ Na Gen rustolo?~G . nach-t;, na 
oon h'Jo:cli j k '."J.PC::oschn~::; bed~ Jank:üj. d.Q handbàllo:t;>s . 
vol zç~cd 9 c:.i1 oen. lokk01' zv1art '. kleurtjö(' m.et do la.
k on;:-:; ·:;_r;;;rd c· ::·~·y:r:-:l.guns n,Jg 0ór.. ~jfe.gsdj_(;:) opgoVO<;Jrd) · · 
1ci.7ai1io;.1. . :'JG neg :fI:'ÜJE8.'C' en mot !'Jen r:.013 grijzer kleur-
-:~-J· ,:-. ~ .S.r"\ f~c.+ r1 nt'oi ·' · TJ ·i o'•"l'°' '""'"' 1'.>j .. ,dp rollr•n 0 g~ v, v G.CA -- · ··"~ v' '- .". ' · ··ti L.--"-'--'··~ c. v1~' - ~- ~ ,· ~·' . . - • v . ·. m v...., 
d .",.....r.·1 c::i ,..:\. rf'.: ·Î .· ... n· ~n .......... ~--~ , r. ""' r·,.., t .;: , •. d _1_ , .N .. c;.c .. . . t v.O. c::..u~f:,..:JJ c.,_, c..1.tlct:~-:1 n1.:c.n _ un..,_gnel · vGS"GOD. a 
e en O'!J.r' i'.lc<':.:•:L·.jJ<:;,; ma.s.·l:c ·L jd s Iof .lilG·t · ' lGrb:·ando plak-
1.rn p b .<:>rn ] ·e r.: 1 ~,-; ~ -it "" ,,.,._,].: ;1,:0: ,;~,~.,..,,.,n ...;~-·,- q ' .1 ·. ·1: . ' · ·• . 
- '-J -.l. .J._,.v~:.-J.~Ju -~·:· u ·~"' ~- - "~L- ~ Lr...' cJ,, • u.'-'~(t~~~J?G-.eily i.\:Vlfam 

de üS.OGEG~l?UV,'.::.ri.s VL'.:J. .net Vv~)G~:eri.d :' Wéla:en.::. WG een 
r;oz.01.l.:!:ge :'UJJlÇ)()'.J.: '; _gn rc :'...s naar h:::t 8 cat3..on in Alk-
m·:ia'i' r, .,o. ~nci""I' .C>l~,· 1,11; :<_c"-. "·'· ,c. ';:1 ....,.,.,· . .i:._<"'+-· 1," 1 ~ •. b· . .... ·" J:. . ·, t ·l· •ktt ~ . , ---:- .. __ , . )... ,. . . "o..: " ',' :' .k . .... L• ,_, ,,1;"., tfJ ·""aJ_ r.: S vOC.n e 1 J 
a:.i.:scnc:•_cl nam21L Inrrü.QC'.c1s -Lebben. we alwoo:i: e0n uit
nod:LgJ __ n_g ,-f.U d.o 21Jc-_;::";:;~:.'C:c?-à. _gehad ~r. Ji.0 w0 natuurli~k 
met be~'-d <' 11and-Jr:.:. aé1D.gr:;_Jpo:;1~ ; .. , 

T1i1r~LN]) A ? LIA " ]]J..1JJiiN H " 0 n )ÓSEJ G " 
E'on ' 7 0:).r ri;:-c> I T1ar da·~- W'."> . '.-~".,.., '7'-'};·c.-;r· n"'-. t ·. '.'\fan ···.or.O'e.·stoke·· n ~ - ~~~-*' - - ' .. ~ · - -. dUV--; , ... .J ...... .. ~v .~ " cA: ·· · J:;'Q'" . . 

hobbon G':'.1. éurt; 1rJr-J afgG"lq),lè4 '.".ii ;in:, E-:iOn ·nadoql .w-as 
di-::i:t ons taalgobru~U.c. o:c> aa:C'd:Lg or a::..ht0!:'u:i.t :Ls_ gogaano 
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Y~JAARDAGEN. 

februari I Thea v •. Giezen 
7 Esther v. Heiningen 

. 8 Marjan Schols 
·· IO Cuny v. Leeuwen 

I 3 Nico line df.i Rooy 
I4 Mariëtte Versluis 
I8. 11;1ari t Guldemond 
I9 Pia Keyser 
26 Patricia Lebbenne-De Cle ir 
29 Hanneke van de Haterd 

maart I8 Wil van Heiningen-Marsman 
22 Lia de Jonge 
23 Carla Metten 
30 Els Meyer 

============================== 
Showshirts niet meer verkrijgbaar 

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

TEL IK :NU STEEDS VERKEERD? 

Op zondag 30 januari scheen de zon uitbundig. 
~ s Nachts had het wat gev·roren, waardoor het wat 
frisjes was, maar doodat we onszelf warm maakten 
door te gaan trainen, hadden we er al gauw gee n . 
1ast meer van. 
18 van de .CID meisj es waren nàar het Cios gekome n, 
maar er waren er volgens mij ook nog een heleboe l 
die veel liever in hun warm0 bed bleven, of bij de 
warme kachel. Waarom toch? Het is oergezond om eens 
do · -_,_ ~,_ voro êlucht van de duinen in te ademen in 
plaats van de lucht van de stad, met zijn uitlaat
gqssen enz. Er zijn meisjes die klagen dat ze de 
trainingen niet bij kunnen houden. Maar komen die 
dan regelmatig? Ze kunnen aan hen, die wel elkG 
weck komen, vragen of die or ook mooi to mee hebben.· 
Hun antwoord zal aoö zijn. 
Als je elke . week-Kömt tra inen, verbetert je a lgemG'· 
ne conditie. Dat is voor sommige misschien een moei~ 
lijk woord, · maar het beteke nt gewoon, da t je minder 
gauw moe wordt. Je spiere n, hart on longe n raken 
gewc_.'1.d aan je inspanning en j e krijgt minder l ast 
van spierpijn en je hoeft niet zo gauw te hijgen 
als je een stukje hard hebt gelopen. 
Eon ander voordeel is, dat je minder g9.uw verkou
den of ziek wordt en daardoor hoef jo weer minder 
trainingen over t G slaan. Voor ons atlet0n geldt 
nog dat je prestaties er op vooruit gaan: je loopt 
:Q_a,.rdor, je springt hoger en verder, je werpt en 
stoot verdero En dat is leuk, dat houdt de lol erin 
Natuurlijk kun je niet altijd en overal winnen e n 
dat hoeft ook niet. Als je steeds probeert je ei
gon ~restaties te verbeteren kunnen we allemaal 
tGvreden zijn. Maar geloof me , hoe vaker je komt 
dos t e beter gaat het. 
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ikJ daL .l:!'L1..vl{Die jullie op w•>vuP'°inr: T.raint) heeft 
gevraagd of jullie vriendinnetjes, nichtjes en 
zusjes mGenemen naar de trainingc. Hij vindt dus ook 
dat de. groep te t;:~c:·.n ·is. Als we allemaal regel-
fil ' ':;:Lg komen en ook nog iemand meenemen, wordt het 
vast nog gezelliger. Natuurlijk geldt ,dat ook voor 
de zondagtraining. Ze hoEvon niet te betalen, dat . 
korrr'_, pas als ze het leuk vinden en ze lid willen 
wordono Als ·ze nu kornen tr~ünen, kunnen ZG binnen
kort nog· meedoen met de PannE,koekloop en dat is 
ontzettend gezellig. 

CUNY. 
====~================== 

I5 januari was er in de Spaarnalscholengemeenschap 
-CG E::chalkwijk oen vrL~ndschappclijke handbal en 
basketbalwedstrijd tussen Holland en Atmodeso 
Voor velen was het wat ver weg, maar ondanks dat 
was de opkomst goed ~Oin _J uur begonnen de C/D meis
jes : _ ·: basketbal. Hiervoor was de zaal in tweeën 
verdeeld en er. werd in de breedte gespeeld. Twee ... 
ploegjes van Holland en twee ploegjes van .Atmodos. 
Zowel 0an de kant van Holland als aan. de kant ve.ti 
Atmodos wGrd er sportief gespeeld en het was J~tmo
des dat mot een overwinning uit' de bus kwarn,;Om ·'· 

h a lf II waren ds 1jB m~isjes ~an dé.· beurt met r:~nd
'Je..l. PP.1*la RT'euer gaf ons, als voormalig handbal-' 

•;'J-C:'-..1"'\W~-\ N óE'.l'r 11 d d • 
stor,~over aanva en en ver eigen enz ••.••• a 

D:1.t was echt niot overbodig want äl gauw bleek d:::i.t 
do Hollanders al meer gBdaan hadden. Ze waren veel 
b <> t e:.t' op elkaar ingespeeld als wij en het <:·,erste 
doGl-punt was d..:. .·.:. ook voor . hen. 
l'/e.dat Cuny enige time-outs had a angevraagd en vor
celd ·hoo -het wel en ho8 h10t niet moest, s.:pecldo 
A tmodos we,t beter. Paula kcopto hart~:tilck:o goed, 
dat moot echt wsl gezegd worden wan'r zo 1 n goode 
k0epster hadden we niet mot E-4 gewonnen. Daarna 
moesten de dames van Holland on .A.tmodcs tcg. n c!.
kae.:c spelen. De dames van Holland ware.o. veel feller 
en voortdurend aan de bal. Hot leek wel of de dames 
van A.tmodos bang waren voor zo 9 n "gewièht:i..gn Hol·:'." 
:i_and team, Zelfs de aanrn.osdigende kreten van de 
Atmodç,s supporters op de tribune hadden geen succes 
e n dus moest Atmodes met eGn rn~derlaag ~et veld .. · . 
vcr laton. Na afloop kregen we wa t te drinken. Van 
al dat godoe achtGr d6 bal a an waren we erg dorstig 
gov,1orden dus viel iets drikbaars wel in de smaak, 
Zo sindigde een louk 9 goz.ellig en goud geórgani
..:>oc~rd mini toernooi, wat hopelijk wel voor herha-
1 j_ ng v "ii't'óaar is e ,,,--

THEf1 V. GIEZEN 
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L.Cîi~li'DE ZOJ:.J1)ER GRENZEN v 
Een schattig wit bruidje te weten PATRICIA DE CLETR 
gaf. op 2I januari j .1. haar j_~woord aan 
~JiOX•rHAR LEBBENNE " . 
De Heer Kcerts, oud directeur van de A.He gerhard
scho'.:ll,~ vias de ambtenaar die het huwelijk sloot. 
Nooit hebben wij zo'n ambtenaar met zoveel verve 
e8n huwelijk zien sluiten en vooral voor Mokthar 
we_s het erg fijn dat de Heer Koerts leraar frans is .. ~. - - --· 
geweesth Patricia en Mokthar wij wensen jullie een 
hn-:::~ 1 f:i_jn en goed huwelijk toe en ~de wi ttebroods
Vioksn~ t;BAKKER BAS BAKT BRUIN BROODt' . 
He·'.; voorlopig adres van hêt echtpaar Lebbenn0 is: 

D0lftlaan 353 2-hoog. 

_.,--··--·-------------
------"··!""'---------~-.:-....; ____ _ 

ZIEKEN HOEKJE ____ ._ _ _,,"----·---'-
Nog' steeds zien we Renéè Ferment niet op de training 
Na een telefoontje vernamen wij dat zij goed her-. 
st.:ülende is van de ziekte von Pfeiffer doch inten
sief traj_nen is er nog nie t bij. Ook omdat zij voor 
ho.a:-:> eindexamen HA,VO zit. Het beste Renée on hope!'r" "'' 
lijl.<. toch tot spoeó:ig weerziens. 

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

lt~Fr: V 9 n. · . . , 
é' ? v 

W:i_e kan mi.j helpên aari de'- clubbladen , nummer 
rn2-I04 e-u II6. . 

Vhj bGnodigon deze bladen tor completering i.v.m. 
hot; J_aton inbih:deh voor ons archief. 

RIA INEKE. 
==============~============ 

Bus·co CTiA.UDIA, 
Van je nichtje Annelies hoorden wij dat jo een bles

; su:;:'e,~-hobt 'opge lopen en nog een zeer pijnlijke ook. 
)'. Jiiu kq~ jE:: op 6 februari niet je godeeldc eerste 

nJ.o.ats :l.n de crosscompoti tie verdedigen. Dat is hGel 
-Jél!".':::!lCI' J vJcu:i.t jo hebt op de training je best ervoor 
?;''3c.aan" 
Nias.·:7 ;::J.12 je weer bent opgeknapt zijn er wel weer an
d.o:L'G v1eds trijden wa&r je aan kunt deelnemen. 
N'.)u mo:Ld het beste ermeo en de groeten van 

. d e c/d ploeg. 
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DE BASKETBALWEDSTRIJDEN 

Op zaterdag I5 januari van IOtot I2 uur, waren er 
in do Spaarne scholengomecnschap gymzalen basket
bal-:wedstri jdon on handbal wodstrijden. De wedstrij
don waren Atm.odes tegen Holland. Veel "sporti0v0-
lingon11 waren met auto of bus gekom.cn, enkolo maar 
op de fiets. De school had veel mooie- gymzalen, 
maar bij de ingang . van de school hadden zo beter 
plattegronden uit kunnen delen, om de kleedkamers 
en gymzalen te kunnen vindon. ( hot was not een 
doolhof ) Met veel trammalant ( b.v. heronkleoJ.ka
mer ) in d.0 goedG gymzaal. Onze C/D ploeg werd in 
twee basketbalploegen verdeeld. GroGp I bestond uit: 

Nicoline · 

Gro.ep 2 uit: Wilma 
Jolanda 
Annelies 
Linda 
Marit 
Miranda 

Vinka 
Lydia 
Elsbe,th 
Els 
Annemiek 
Annelies Ko 
Sylvia 

Groep I won met 32/I4 en groep 2 won met I6/I2o 
Na de wedstrijd kregen wo te drinken. En zoals je 
zag heeft Atmodes Holland weer oons verslagen~ Voor 
ons was het dus een fijne wedstrijdt 

ANNELIES EN SYLVIA~ 

Zaterdag T5 jan. wcrdBn handbal-en baskctbalwod~·: 
strijfüm gGspoeld. Daarvoor kwamen in actie dë0 da- · 
me s van Atmode s en Holland. Het bogon om IO uura 
De eersto wedstrijden_wars n van basketbal voor de 
C/D jeugd en werdGn gewonn0n door A tm.odEs mst a ls 
eindstand 32~I4. Na de wedstrijd kon ied0reen zijn 
dorst lessen en werd do rest van het programma afgc~
workt. 'De steinming was opperbest .Met d eze wBdstrijd 
kwam ons het baskt:: tbal trainéi n op woensdagmiddag 
goed van pas. De handbalwedstrijd werd gewonnen 
door Holland met I2-2 • 

ELISABETH KUYPER. 





.... r5-
19. Do fi etser mag op oudejaarsavond wol/niot een 

grote dosis vuurwerk op de bagagedrager vervoe
ren. 

20. Handwagens worden tot dt., gro E;·p l angzaam verkeer 
gerekcr:ia. FiE;ttsors horen ook/niet tot doz0lfd2 
groep.:' 

E!~~§2E-~~~i1!J!er d~g__j,2 dog~ 
I. Ook, want onder 9 bsstuurdE:-;rs 1 vGrstaat h6t vür

k0ersregelement· alle weggGbruikGrs, boha l ve 
voetgangers. 2. Do fietsé r mo et in zo'n geval 
de oanwi'jzingon VRn d e agont volgc; n. 3. Eon 
fietsor moet in zo'n goval afstappen en het op
stakol op' een veilige plaats zs tten. 4. Allo 
bestuurders, dus ook ficts0rs, zijn verplicht 
zoveel mogelijk r echts te houdon. 5. Bij elk 
stopbord moeten alle bestuurders a l tijd stopp(:in. 
6. Je kunt dat (wel) aan do oranje koppon van 
de kilometer paaltjes. 7 ~ Do auto hE,oft g.eon 
voorrang, want alle bestuurd6rs op een onver
hardo weg moeten voorrang geven aan a l het vor
koor op verhardG wogen. 8. Fi0tsers mogen voor
sorteren, maar moeten dit' nie t :, t e nzij op het 
wegdek door voorsorteervakken met pijlen ander.s 
is aangegeven. 9. Bij dichte mist of sneeuwval 
moeten alle weggebruikers dus ook fietsers zo
wel koplicht als achterlicht voeren. IO. Niet 
verplicht. II. Fietsers .mogen helemaal niet op 
autowegen komen, dus ook niot keron.I2. Fiet
sers mogen zich niet door een ander voertuig 
dan een fiets laten voorttrEkken duwen. I3o 
Fietsers mogen nooit rijden zonder het stuur 
vast to houden. I4. Fis tsers mogen noen groto 
noch kleine kinderwagens voorttrokksn. 15. Eon 
fL:.; tser mag nie t meer dan één düir î gele iden' 
dus noch twee katten, noch twee honden. 16.Dat 
mag niet, want bij fietsers onder de IS mag 
alleon dan één persoon meerijden, als diegene 
niot ouder is dan de fietser zelf. I7 • Alle ;:m 
als die bagagedrager een 'doelmatige en _ veili
ge zitplaats' is, dus mst voldoende steun in de 
rug, steun voor handen en voetan. IS.Moet. 
I9a Het altijd verboden om in het v~rkeer go
vaarlijkB voorwerpen t e vervoeren. 20. Fietsers 
horen ook tot dio groep langzaam V€rkoer. 
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E-. Je. -loo:Pt-rvro.lijk ovE:r . straat en op de hoek kom 
JG Johnny t~gen om je·-stemrning nog v..colijker tG 
maken~ ,Hij begroet je met de woorden:?, Wat heb je· 
met je gezicht uitgsvoerd?" Je ontdekt dat cèn 
kunstwirriper ; qp ,je wang kleeft a Wat r.a? 
a , , Haar op j,c· wang -is de nieuwste modeir; zeg je 

lachend. , 
b Je.wordt zo rood als een kr.eeft en rent , hard weg. 
c Je . begirit te giechelen. 

F. Je favoriete groep treedt op in do stad, maar 
aan do kassa staat wel een rij v.s.n wol een kilom5·" 
ter. Wat doe je? 
a Jo geeft hst;mçteen op en denkt~ ze.komen vast 

nog weleens on dan is het vast nist zo druko 
b Je geeftj6 kleinQ b:r· oertje t:.i.on gulden en laat 

hem een kaartjo kopen~ 
c Je.gaat i~de rij staano 

G. Je hebt sàmen .mct-.jc-.vrien<iin--voo.r' de zaterdag 
een leuk uitstapje· gëpland ·o Op het· 1aätst0 ogenblik 
belt ze op om te, vertellen dat ze met grü;p in bed 
ligte Wat dan? 
a Je besluit je brood thuis op te eten en hangt 

maar wat rond, omdat je nist woet 7·c.lt je docr:i moet 
b Je gaat bij je vriendin op b <azook en 11oemt het 
- risico dat jG aangestoken wordt. 
c Je belt een andoro vriendin op om te vrage-n- -Of ·-- ---------- ------
- die zin heeft om mee te gaano · 

SCHRIJF JE PUNTEN OP EN TEL ZE BIJ- ELKA.AR~ 
A. a=O b=IO c=5 
B. a=O b=IO c=5 
C. a=5 b=IO C=Ö 
D. a=IO b=O c=5 
E. a=IO b=O C=5 
Fc a=Ü b=IO C=5 
G. a=O b=5 c=IO 

UITKOMST: 
," 0-25 

. • 

Ja, het is indordaad waar dat ji;j n.:i.ct altijd pre". 
cies bereikt wat je wilt~ maéU' je r})et er zt;J_:f ook 
niet zo goed je best voor,. Je schuift alles op de 
lange baan en als er oen.p:.coo1eem is} wcot je ocht 
niet ho6 je het op zal lcssetL Hs "J g:;:'OC·tste pro
bleem daarbij is dat ;je niet ger. Dct:, züll'7ct:i::t~cou
won hebt. Pro boer het eens on laat J.c mens~m 
denken wat ze willeno In bet; le·,1en g.~nt tüet alles 
vanzelf en dat weet je zelf ook wol, Je moot de 
zaken af en toi::; doelbewust in do goede richting 
sturen. Pak de dingen daarom met vmt meer zeke::::'
heid aan en met meer optimisrr..e cm je ~al dan oens 
zien wat er allemaal te horsik:_;n Ye.lt, 
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Doorgaans heb jij de gang van zaken wel in de hand, 
of nie t soms?H6t vervelondc is e chter dat als het 
orop aankomt alles helemaal anders dreigt te lopen. 
Dan vraag je j o af of délt dan toch aan jou ligt. 
Jo moet sneller beslissen wat je wilt, dan gebeurt 
dat niet zo vaak meer. Meestal ben je vastbesloten 
on ga je recht op , je doel af, maar op het laatste 
ogenblik geef je het op. Je hoeft niet bang te zijn 
en ga gorust jo gang, maar sta niet teveel op ie-
mand anders zijn tenen. · 

55- 70 
Van hartet Als j s van alles altijd het beste kunt 
makon, zoal.s jij, lijkt het van een leien dakje te 
gaan. Zo spaar je oen hoop energie üit. Maar een 
waarschuwing is op zijn plaats: in je enthousiasm~ 
om je dool te bereiken, houd je wel&ens te weinig 
rekening met ancfre mensen, zodat die gunstig uit
zi0nde situatie nare gevolgen kan hebbe n. 

-----------·~~~~~~-

WIE WAT WAAR? 

Van welke b ekende wereldstad wordt gezogd dat ze 
op zeven heuvels wordt gebouwd? 

a Praag 
b Rome 
c Madrid 

Wat is con typische SchotsG drank? 
a Whisky 
b Rum 
c Wodka 

In welke plaats vind j e het Prinse nhof? 
a Den Haag 
b Leide n 
c Delft 

Wat BGt EJ ke nt ''Dolce far nie nte"? 
a Ho0 laat is hot? 
b Zalig nietsdoen 
c Mag ik deze dans? 

wolke taal wordt door het grootst e; aanta l me nson 
tor were ld gesproken? 

a Spaans 
b Chinoes 
c Engels 
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hGt in Nederland oli uur 
de klok in LOndon aan? 

a ook elf uur 
b IO uur 
c 12 uur 

Om een tent op tG 
a spi8ringen 
b haringen 

11 

zotten gebruik je: ,/l\ 
/ ~\. 

c kave lingen 
/ f ",_Î\ 

~~-·J _, ->,l :\.._ 
, .. -- "·-."'i 

In welke van deze 
reden? 

drie 12ndon wordt nog links ge-

a Zweden 
b Portugal 
c Ierland 

Waar begon de room van de Beatles? 
a Liverpool 
b Manchester 
c Londen 

wat is hot grootste (;iland t t~r woreld? 
a Nieuw-Guinea 
b Sumatra · 
c Groenland 

Wat is het voordeel van eon dubbeldaks-tent? 
a goede isolatie 
b mbel.' bEJrgruimte 
c mi nder windgevoelig 

Op boerderijen zie jo weleens staanuora et Labora0 

Wat bE;t ukent dat? 
a Geniet van het l even 
b Vandaag, verse .eieren 
c Bid en werk 

In een troin mag je b0slist nis t: 
a j o transistor aanzetten 
b kaarten 
c d r; ramGn opGndraaiGn 

Wat i s de langs t e brug van Europa? 
a'"ë landsbrug 
b Zeelandbrug 
c ':Pont Neuf 

Wanneer werd de Europese Economische G5 mecnschap 
opger i cht? 

a in 1950 
b in 1955 
c in 1957 
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Waar vond het grootste popfestiva·l Çt.ller tijd0n 
plaats? 

a in woodstock 
b in woodford 
c in woodstone 

Windveren- je weet wel, die langg8rokte, voerach
tigc wolken hoog in do lücht- duiden op: 

a weersvt:>randering 
b langdurig zom0rwe er 
c onwaer 

In welke Europose hoofdstad staat het Van Gogh 
museum? 

a Parijs 
b AmstGrdam 
c Londen 

Sta-:3ord-upon- A von was de geboorteplaats, van: 
a Hendrik de achste 
b Shakespeare 
c Newton 

Welkz, stad htS Eft het 
a Shanghai 
b New-York 
C Calcutta 

OPLOSSINGEN? 
I Rome 
2 Whisky 
3 Delft 
4 Zalig nietsdos n 
5 c ...... inees 
6 IO uur 
7 Haringen 
8 Ierland 
9 Liverpool 

IO Groenland 

grootst<.:; aanta l . inwoners? 
y:<y ~, "/4., , . ...-"-~R" 
, .. , f( ~d ';-< )-( 
r·i I"' ·, ó 

"/y.,-:-<..; . .,,,_:( , ... 
K 1 \.-< 

II Goede isolatie 
I2 Bid en work 
I3 J e transistor aanzetten 
I4 Ölandsbrug 
I5 · I957 
I6 IIJoodstock 
I7 WoersvGrandering 
I8 Amstordam 
I9 Shakespeare 
20 Si:i.anghai 
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Als trainer en technisch commissie-lid wil ik een beroep doen op de leden 
van de wedstrijd-ploeg om de trainincen die voor jullie zijn gepland, ook 
daadwerkelijk te bezoeken. -~- ·~· ~ · ···-··· ·-·-- ·· - · -- ·-· ---·-~· 

Je zult begrijpen dat deze trainingen de verenig inc: geld kost, en ale er dan 
~cmiddeld 5 of 6 pers11nen komen dan heeft dat devolgende consekwenties , 

1. Het bestuur den de T.C. vrJgen zich af of het no~ zinvol is deze 
activiteiten te organiseren. 'lij geloven noc, steeds van wèl, dus grijp 
de geboden kansen en beloon dit initiatief door een re~lmatige en soede 
opkomst. He t komt jezelf tencoede ! 

2. De mensen die wel de trainingen bezoeken worden nu bepaald niet gesti
muleerd door zo 1 n mati Ge opkomst. Dus, door weg te blijven dupeer je 
de mensen die wel ~omen. 

3. De animo van bestuur en TC om extra dingen te organiseren worden ook 
niet bepaald versterkt door een mati~ antwoord van de leden. 

Hos even duidelijk de bedoelint, van, en verdere informatie over deze twee 
tY'"' 1 n in 2; en. 

Dl -: IJD::~RDACA VOI'TD 18. 00 ·· 1S.00 uur. 

~&n uur krachttraininc voor diegenen die daarom gevraagd en aangewezen zijn. 
Tra.inin r; in de siJortschool van Gera.rd Kamp, Nà. de training bestaa.t de 
mogelijkheid om-îrîl=ïèT z~Ïem1:îa·cCvä~n·-~;~oo-rlsc~hool Kamp bij te komen van de 
inspa.nninc;en. 
Naast de jullie reeds bekende apparatuur, is er nu een tredmolen bijgekomen. 
~en soort lopende band, instelbaar wat snelheid betreft. 
~ok zal er over eni Be tijd een fietsecometer staan. Dus DO G meer mogelijk
heden J 

ZATERDAGAVüND 18.00 - 19.30 uur. Ripperda-kazerne. 

Toecankelijk voor a lle wedstrijd-athleten. Mochten er coedwillende 
nieuwelin~en zijn die col~ t raag hier willen trainen, dan kunnen zij zich 
bij ondercetekende op c even. 

Doel van een en ander : r11_f'._e_E._ -~·~-c}1?J-?.c~1- .g.e_r .ic.h.:t.'." __ ~!..8.iE-_~E.C. • Accenten gericht 
op looptechniek, sprin~en, starten, hordelopen, kogel, speer. 
Het is geen uitputtende training omdat het accent lie t op rle verfijninc 
van technieken, zodat het geen belemmerin;; hoeft te zijn voor -·éfe--·z~o.11da~fi
ü'(;};fënd.·.:.-rral11Tnr: • 

Laat deze oproep niet tevergeefs zijn en bezoekt allen onze trainingen ! 

Tot ziens dan J 
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VLN DE VOORZITSTER • 

Bijna is het zover en gaan we weer naar de baan op het 
Pim Mulier Sportpark. Echter een baan die overhoop ligt 
omdat de ouderwetse sintelbaan omgetoverd zal worden in 
n, "nie.uwerw~tse" kunststofbaan. Men heeft gekozen voor het 
materiaal ·BOLITAN, een Nederlands product, echter van een 
firma die geen ervaring heeft met het aanleggen van een 
atletiekbaan. De Betreffende firma heeft echter de gemeente 
een garantie gegeven van 5 jaar, eenzelfe termijn als de 
firma die RELCORTJ\N levert en waarvoor wij als gezamenlijke 
atletiekverenigingen hadden gekozen. 
Gezien de goede ervaringen met deze firma op andere banen. 
De prijs van REKORTAN is echter beduidend hoger en dat heeft 
bij B&W de doorslag gegeven, voor BOLITAN te kiezen. 
En nu mear hopen dat de voorbereidingen snel zullen worden 
uitgevoerd, zodat wanneer de temperatuur oploopt tot min. 
15.o.C meen aan de toplaag kan gé1.an beginnen. Het aanbrengen 
van de toplaag is slechts een kwestie van enkele dagen. 
Tot op het tijdstip waarop de baan klaar zal zijn, zullen 
wij aangewezen zijn op andere velden. Welke dit zijn, is 
tot nu toe niet bekend. Ik hoop later in dit clubblad op 
dit onderwerp terug te komen. 
Een kleine ploeg zal éénmaal per week van de gastvrijheid 
van AAC mogen genieten op de sintelbaan van Opmeer. 
Ook de trainingswedstrijden die wij de laatste jaren in 
April met de gezamenlijke Haarlemse atletiekverenigingen 
houden, alsmede onze onderlinge wedstrijden kunnen geen 
~oorgang vinden. In plaats daarvan zal op 16 April op 
Opmeer een dualmcet met ADA gehouden worden, zodat de 
technische commissie toch enige houvast heeft bij het 
samenstellen van de competitieploegen. 
Tot slot spreek ik de hoop uit, dat ondanks de handicap die 
we hebben wat betreft de trainingsmogelijkheden, de opkomst 
op de trainingen groot zal zijn, zodat de conditie goed op 
pijl blijft, en we met al onze ploegen fijn kunnen meedraaien 
in de competitiewedstrijden, hetgeen dan ook betekend dat men 

· individueel tot goede resultaten komt. 
RIA INEKE 
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ER WORDT GEFLUIS'l'ERD. 

Dat ........ 
Dat .... -.... 
Dat ........ 
Dat • • e • • • • • 

Dat ........ 
Dat ••• 0 •••• 

Dat ........ 
Dat ........ 
Dat ••••• 0 •• 

Dat ........ 
,.,. 

' 
Dat • • • • e e e e 

Ria een werd gebeld door een mevrouw, die inlichtingen wilde hebben 
over trimmen, 
haar stem niet al te jong klonk, maar 
ze vertelde dat ze nog zeer goed ter been was en veel wandelde, 
ze toen Ria vroeg hoe oud ze was, vertelde dat ze 83 jaar ".'tas, 
Ria haar toen de raad gaf, zo heerlijk te blijven wandelen, want 
het trimmen in .het Middenduin voor haar tovh wel te zwaar zou zijn. 

de hoofdopzichter van __ het PIM MULIERSPORTPARK ons nog eens met klem 
heeft verzocht er op toe te zien, 
het materiaal wat men heeft gebruikt ook weer op zijn plaats moet 
worden geborgen, want 
er altijd veel materiaal op het veld blijft slingeren, 
b.v. de pennen van de startblokken al vele malen schade hebben 
aangericht aan de grasmachine, 
wij dit verzoek aan trainers en leden hierbij overbrengen. 

Dat •••••••• wij alle Atmodinnen, die voor hun examen zitten . heel veel sterkte 
en succes wensen en wij hopen, 
Dat •••••••• ze allemaal zullen slagen. 
Dat•••••••• de copie voor het volgende -clubblad uiterlijk 15 Mei bij Ria moet 

worden ingeleverd. 
Dat •,• •••••• wij ook gaarne FLUISTER.PLUISJES inwachten. 

/) 
PERSONALIA 0 

Hartelijk dank voor de vele felicitaties, bloemen, kado,s en 2ndere gaven die wij 
bij ons huwelijk mochten ontvangen. 
Mede door U werd het een onvergetelijke dag. 
Nogmaals hartelijk dank. 

Mokhtar en Patricia Lebbenne. 
/~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-

NIEUWE LEDEN 

Saskia Kuypers 13-7-1965 meisje D. 

VER:&ER. 
Wil Linda v.d.Valk haar spikes maat 34 verkopen. Ze heeft ze 61~1 seizoen gedragen 
en ze zijn haar nu helaas al weer te klein. telf. 338742. 
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VAH HET vIEDSTRIJDFRONT. 

ATTENTIE 

Zoals elders in het clubblad vermeld, zal op 16 April een dualmeet met ADA \Vnrden 
gehouden. Voor deze dualmeet zullen alle senioren en junioren t/m C-meisjes in actie 
kunnen komen. Het programma zal zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worderr. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als er vele ouders meegaan, zodat wij over 
voldoende vervoer kunnen beschikken. 1 en zij tevens kunnen helpen bij het jureren. 
Bij voorbaat dank. Opgave bij het bestuur. 

K1ASSEINDE1ING SENIOREN GEBOREN v. a . 1958 en ouder 
A-NEI SJES Il 11 Il 1959-1960 
B-Ml'~I SJ ES 11 11 Il 1961-1962 
C-MEISJ ES i l ïi 11 1963-1964 
D-I'·TEISJES " 11 l! 1965-1966 
PUPILJ~EN .A " Il " 1967 
PUPILLEN B Il " !i 1968 

Betreft ~- 'Jnioren Af.B kom-petitie 1977 .• 

le komp. dag is op 15 Me i . 
2e komp. dag is op 5 Juni 1977. zowel voer Atmodes 1 als Atmodes 11 

Betreft Junioren .A/ B Kompetit ie 1977. 
Poule indeling junior enkompo A/B le komp. dag 
1 mei 1977 organisat ie 11 de Spartaan" Lisse. 
de volgende verenigingen zitteD." ·in deze poule. 
De Spartaan- Sparta·~ Sagi tta-Olyrnpia' 48. 
Holland (L)'- Atmodes-·Ada en G.A.C ., Wij hebben weer 
Betreft Junioren C/D kom~Jeti-t ie 1977. 

met twee ploegen ingeschreven. 

O©k hier hebben wij met t;,-ree ploegen ingeschreven, 
Meisjes-D lploeg. De dat a zijn . 

wat de C- meisjes betreft. 

le komp. dag 14 Mei 
2e komp. dag 4 juni 
3e komp. dag 18 juni 
4e komp. dag 27 augustu;:; 1977. 

WEDSTRIJ DAGENDA 

APRIL 
23 
24 
30 

MEI 
1 
7 

Pupillen wedstrijd 
~-Senioren A-B wedstri jden 

Juni oren A-B-C- Do wedstrijden 

Vijfkamp dar:;es 
C/D wedstrijd 
Pupillenwedstrijd 

Olyrnpiaplein 
Ookmeer 
Elzenhagen 

Amsterdam 
Amsterdam 
Ams t erdam 

Beverwijk 
Zaandam 
Beverwijk 7 

7/8 
11 

Districtskamp. Senior en Junioren AB . 
Werpdriekmn.p Junioren A/ B 

Olyrnpiapl. Amsterdam 
Bussum 

14 
19 
19 

C/D J eugdkompo ' 
Junioren B--C-D- wedstri jd ·. (Hemel v. d.) 
Senioren- A/B Junior en we'dstrijd 

Krommenie 
Heiloo 
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MEI 
19 Pupillen wedstrijd Ookmeer Amsterdam 
22 C/D Jeugdwedstrijd Ookmeer Amsterdam 
22 Spring-tweekamp Purmerend 
22 Werpdriekamp Purmerend 
29 Senioren/Junioren A/B wedstrijd Ookmeer Amsterdam 

le Pinksterdag 
30 Internatiönale wedstrijj:l Ookmeer Amsterdam 

2e Pinksterdag 
31 Instuifwedstrijd Senio1:en Junioren 

A/B/C/D. Krommenie 

================= 

KLASSE INDELING . . 
De mini!m.llno...eisen voor promotie werden op de Unieraadsvergadering dd"22 maart 
1975 als volgt semengesteld. 

DA.MES 
B-A .-..~---~ · ._....., __ C-B D-C 

ï.oo meter 12 . 3 12.8 13~4 
200 111et er 25.4 26.6 28.o 
400 meter 59.o 62.0 65.0 

,;oo meter 2.15.0 2.22.0 2.30o0 
1500 meter 4.45.0 
)000 meter 10.10.0 
..t.00 mtr horden 15.2 16.o l7o0 
200 mtr horden 29.0 
400 mtr horden 67.0 
verc3pringen 5.50 5.30 5.00 
hoogspringen 1. 70 L61 i.5: 
sp2erworpen 37"00 33.00 3LOO 
~~ :.scusi"erpen 38.00 34.00 31.00 
kogel::- ·-; ten 12.00 11.00 10.00 
vijfkamp 3.400 ( nieuwe telling) 

Verwezen wordt voorts naar Hoofdstuk VLL van het wedstrijd-regelement ~ 

INLELING V.Al"î DEELNFMERS Art. 82/85 ( pag. 155/159) 

De verenigingen ( wedstrijdsekretariaten) zijn verantwoordelijk voor 
de inschrijving van hun leden in de juiste klassen. 

f- '."' 

Bij inschrijving in een te lage klasse ~o\gt boete-opleggingo 

1 _ _, 





INDOOR 
!JAMES 
60 mtr. horden 
hoogspringen 

MEISJES 
50 mtr ,horden 
1500 mtr. 

Bel sec. 
1.83 mtr. 

7.7 sec. 
5.14.2.sec. 

VOEDING EN ENERGIE 
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Mieke Sterk 
A.:Bourna 

J.Keijser 
P.d.Cleir 

16-2-74 
26-1-75 

26-2-72 
26-1-74 

Arnhem 
" 

Groningen 
Arnhem 

Een ieder van ons weet dat wij al onze dar$elijkse energie uit ons voedsel en 
uit de ons omringende lucht moeten halen.Dat het hier om een essentiele zaak 
gaat, is dus duidelijk. 'l1och wordt er enorm vaak slecht met voeding omgesprdmgen. 
Omdat we vooralmet sportbeoefening veel met zaken als voeding training etc. te maken 
hebben, willen we proberen wat informatie over deze zaken te geven. Met name omdat 
het voor sommige "atleten" erg duister is waarom b.v. een sprintster veel dun werk 
moet verrichten of waarom een marathonloper voor zijn wedstrijd zich op een bepaalde 
manier vol moet stouwen met e:.i.ergie. 
Twee ogenschijnlijk volledig verschillende zaken maar ne.ar we hopen, toch duidelijk 
met c-~kaar verbonden. Mede hopelijk o,i.v.dit stukje dat verder beoogt wat .practische 
adviezente geven vcor iemand die traint of iemand die gewoon gezond wil blijven. 

BRONi'TEN 
Onze energie leverende stoffeYJ. in de voeding zijn respectievelijk, 
a) KOOLHYTIHA'l1EN 

sÜiker( o.a. glucose) en zetmeel 
b.v. aardappels, brrod liefst bruin, erwten bonen, meelspijzen, rijst. 

b) VETTEN 

Dierlijk- Plantaardig, 
dierli.ik. boter, rundvet~ spek 
.Elantaardig o.a. noten,vetrijke zaden halvarine margarine • 

. c ) EIWI '!}'l'Ei>! 
Dierlijk-Plantaardig 
dierlijk o.a. vlees, vis. eieren. 
}?îantaardig o.a. groenten, pelil.lvruchten. 

De koolhydraten en vetten worden voornamelijkals energie bron gebruikt. De eiwitten 
?.ijn primair als bouwstof. (opbouw spieren). Van eiwitten hebben we gemiddeld 
l.5.-2gro per kg. lichaamsgewicht nodig. Als we te veel eiwitten nemen, wordt dit 
te veel in andere stoffen omgezet, o.a. glucose. 
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V6ór energie wint uit de voeding is verbranding nodig. Verbranding in de zin van 
"vuur" komt er in ons lichaam niet voor, maar wat er in het lichaam gebeurd is 
een reactie van voedingsstoffen met zuurstof. Deze reactie gebeurd in de natuur 
ook. Bij de verbranding komt energie vrij en warmte. ( De lichaamstemp. van een 
marathonloper loopt tijdens zijn race op tot 40.0.C. terwijl in rust zijn temp. 
plm. 37.0.c. is.) 
Het bij de verbranding benodigde0/2(zuurstof) wordt om verschillende wigze benut 
dooL de brandstoffen. 
Het blijkt dat je het meest ecor1cmisch glucose kunt verbranden m.a.w.als je 
1 ltr. 02 hebt dan kun je er meer glucose mee verbranden als vetten en eiwitten 
( In de fysiologie wordt deze relatie van 02 verbruikt t.o.v. de voedingsstoffen, 
ui tgedru._1d in een quotient (RQ), wat we even terloops vermelden. 
BEHOEFTE Al\.N KOOLHYDPJlTE:N EN VETTEN 

De voor spierarbeid benodigde energie wordt verkregen door oxydatieve verbranding 
van zowel koolhydraten(glucose) als vetten(vrije vetzueren). Het blijkt dat bij 
verschillende vormen van arbeid 25 tot 5ü% van de koolzuurproduktie (C02) 
afkomstig kan zijn van de verbranding van vetten. 
Een koolhydraatrijke voeding is beter dan een vetrijke. Talloze onderzoekingen 
hebben aangetoond dat de beste prestaties, zowel wat uithoudingsvermogen als 
effiency van spier-arbeid en ademhaling betreft, geleverd worden na koolhydraatrijke 
maaltijden. De oorzaak hiervan is o.a. dat zuurstof bij zulk een voeding efficienter 
wordt gebruikt:bij verbrandjng van koolhydraten door 1 liter zuurstof komen c.a. 
5,05 kal vrij, bij verbranding van vetten c.a. 4.65 kal. Dir verschil van lü% 
minder energieproduktie( bij eenzelfde hoeveelheid beschikbare zuurstof) door 
verbranding van vetzuren is voor prestatiesport van betekenis, omdat zuurstof 
de enige beperkende voedingsfactoor is bij topsportbeoefening en uithoudings
vermogen. Bij lange- duur sporten dienen koolhydraten minder in de vorm van 
suiker en meer in die van zetmeelhoudende spijzen gebruikt te worden, in verband 
met een minder snelle opneming (absorptie) van deze laatste. Deze is gewenst 
omdat hierdoor een meer gelijkmatig bloedsuikerniveau tot stand komy en 
minder reactieve hypoglycaemie ( te laag bloedsuikergehalte) dan na overvloedig 
suiker aanbod, dat zzer snel wordt geabsorbeerdo 
Bijz zware training of langdurende wedstrijden ontstaat er een geleidelijke 
vermindering van het glycogeengehalte van de spieren van 1.5 g glycogeen 
in loo g spier( wat een normaal gemiddelde is) tot vrijwel 0 bij uitputting. 
( Dit staat bekend als " de man met de hamer"). Onafhankelijk van een, hoog 
of laag glycogeengehalte van de spier is er bij langdurende oefening met een 
belasting van meer dan 75% van de maximale belasting, een sterke en constamte 
kllohydraatverbranding. Daarna zullen meer vetzuren gemobiliseerd worden voor 
aanvullende energie-leverantie. 

/ 
/ \ 
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Het vermogen tot zware langdurende inspanning en ook het uithoudingsvermogen 
bij submaxi male belasting is evenredig met de glycogeendepots ven het lichaam. 
Het is mogelijk het glycogeengehalte van de spieren te verhogen door koolhy
draatrijke voeding. Het effect hiervan zal groter zijn na een intensieve inspanning 
omdat dan de glycogeendepots vrijwel uitgeput zijn, zodat de glycogeenaanvulling 
door de spiermassa als het ware wordt opgezogen. Waarden van 4g glycogeen per loo 
g.spier kunen bereikt worden , of nog hoger als her glycogeengehalte van de spier 
eerst laag gehoude is door vet-eneiwitrijke voeding gedurende de eerste dagen van 
de v·eek voorafgaande aan een belangrijke wedstrijd" De volgende regels zijn dus 
aangewezen om het uithoudingsvermogen bij zware inspanning te vergroten: 
le Gedurende een vleek voorafgaande aan de wedstrijd moet men intensieve training 
beperken en de eerste 3 dagen door eiwitrijke en vetrijke voeding het glycogeen
gehal te laag houden. 
2e De laatste dagen voorafgaande aan de wedstrijd moet men koolhydraatrijke voeding gebruik 
gebruiken bij beperkte training. 
Als we het over energie hebben, dat bij de verbranding vrij komt, moeten we even 
verduidelijken wat dit precies betekend. Ik kan aangeven waarvoor de energie 
gebruikt wordt het geen voor ons verhaal voldoende lijkt. 

1) energie is voeding voor het handhaven van alle functies die het lichaam 
moet vervullen om zich in eerste instantie in stand te houden.(Basaal metabalisme) 
2) verrichten van activiteit (spiercontracties). Bij sportbeoefening zullen we 

voornamelij ~ - geïntereseerd zijn in het tweede punt. 
De spier hooft voor het samentrekken brandstof nodig, Hij kan hier niet direct 
Koolh.(glucose) voor gebruiken 1 maar heeft daar een apart systeem voor. 
(ATP systeem) •. A'I'P is een energierijke stof die in de spieren omgezet kan worden 
in ADP. hierbij komt energie vrij, die voor de spier cpntractie gebruikt wordt. 
Er is slechts weinig ATP. in de spier in voorraad maar voor iedere contractie 
is ATP nodig hoe lang de spierarbeid ook verricht wordt. 
Om steeds genoeg ATP te hebben, beschikt die spier over andere mechanisme n.l. 
een andere energierijke stof. Creatine fosfaat kan ook afgebroken worden waarbij 
energie vrij komt voor dè opbouw van ATP. 
Als het Creatine fosfaat op is kan dit weer gemaakt worden door afbraak van 
glucose in de spier, eerst zonder 02 later met 02. Zo zi~n er nog wat reserve 
vooraden voor de spier beschikbaar (o.a. in lever en bloed). 

WORDT VERVOLGD. 

~ A A , , 
vv~ 

?ieter~. 

" Eerzucht is het laatste toevluchts
oord van de mislukkë!ing." 

Oscar Wilde. 



NIEUWS B E 1 A N G R IJ K 

Ile Gemeente die, in verband met de problemen inzake de nieuwe toplaag van onze 
baan, voor vervangende aco~modatie zou zorgen, is tot nu toe in gebreke gebleven. 
Helaas mochten wij tot nu toe nog niet vernemen op welk veld wij onze zomer
trainingen kunnen startsn. 
Met het oog op de belangrijke wedstrijden in mei a.s. dringtde tijd, en kunnen we 
niet lij~eiijk tcezien. 

Het is cn.s gel·u.kt zelf voor vervangende accomridatie te zorgen, en wel op ons 
vertrouwd CIOS -:;e Overveen, dit tot half april. Ilaarna op het veld van de 
Kennemer Schole;.1gemeenschap 9 Adriaan Stcopplein te Overveen. ( Vlakbij het 
bekende zwembad. ) · 

Uiteraard zijn wij be ide i n ::i tanties bijzonder dankbaar voor hun spontane 
medewerking~ 

Te b eginnen met 4 april acSo 

Ma.anè.ag en IVnderdagavond van 190-- tot 20.30 

CIOS -ce 0V2 :.L'VG8no 

Na de Paas7acant :Le : 

MaanJag en Vrijdagavond van 19.-- tot 20.30 

Kenn emer SchcJ_ engemeenschap~ Adr~Stoopplein te Overveen. 

Wij zullen een beetje m. eten ps,ssen en meten met materialen en dergelijke, maar 
met een beetj e g :ed9 wil van alle J_ede-,1 kernen we deze twee maanden wel door. 

Een 3'ed<:~el t e van de W'3ds t rij dploeg gaat WoensdagsaYonds naar Opmeer, waar we 
gastvrijheid geniete:::i v11n Aè.a en IVi.C. De b etreffende atlethen krijgen bericht 
van de ToCo 

P ANNEKOEKFa~LOOP 

Als besluit Va".l de wiri-te:ct.:caini:t1g zal c_,p 3 apr il a.s, een pannekoekenloop 
georganisee:cd worder> tijdens de -crain ingsureno. 
We sta:;;ten vai.1af Kr aant0e Lek <::n ge.an via het vissers:pad naar de muur, alwaar 
de deelne emsters ee:1 ','erras::: :.ng in :int ·rnngst mogen nemen. : ( Een pannekoek ?? ) 
Teruggekomen bi j IC:eaa~r~je Lek gaan we genieten van een heerlijke pannekoek 
( alweer efüi ?? ) met st:coop of suiker. 
Bijdrage in de k.::,s -Cen f. 2 o;O voer leden. Een prikkie 

RIA INEKE 
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·r~::::: ,: ::ol:r'" j .::.t: :per twee· maanden 

Red akti e <:.'1.d.re s " 
, · .-;:··~~ · · ~;;:;:~.:)l,~•'llJ"":"-· ...... 

Can:Lnefatenstr. 4 

P. LBobenne-De Gleir 
Me Cats 

;ê;':!..~~s:..\;:';.~f:sS.a.~el!§~~~.Jl~~E • 
Voo:::·zitster M"A" Ineke-de Vos 
Kas·t~E;e1la.'3.n GI Oudorp 
Post Al1'..m.aar tel" 072-I25I99 

Sec:c-e-Gar-esse A. v.d. Steen 
KOJ;'tG D~_jk I5 Haarlem 
tel.., 312437 (alleen 1 s avonds) 

Pen::üngrn.eest.ier Dhr o de Jonge 
Muiderslotweg 142 Haarlem 
telo 371329 

Cc:n.mise.:-esse G .d oRooy 
Vondelweg 4 rd. Haarlem 
tel" 3'70776 
:O o S:::.he llj_ngerhout-Kamphuis 
Zv;edenstr o 57· Haarlem 
tel. 31+0776 

Weö .s-Cr:'..~dsGcretaresse" 
"'·- · ' ·'- ~,._..,<o:E.J~""""t_, ~,.,. ~. ,,,._,,,~." ..... _. ... __._.,..,.~·~ ... -·-

0 G J. vod o Vor~rst-voEgmond 
Vl:Lé2.andhof 30 Haarlem 
t oL, 335734 

9 0 rn:.~~:"~-~~~;.b§_: 
Dhr" H~ Cats 
Can.:Lnefatenstr. 4 Haarlem 
teL, 373202 

Mei, 1977 
VAN DE VOORZITSTER. 
~""--r.c.~-.:.:.~ ··~-~.,,.,..~-

Na allerlei voorbereidingen wa_..:.. 
ren we zo7er, dat we naar de . 
sportvelden var1 de Ke nnerrier Scho
len Gemeenschap konden uitwijken, 
omdat op de baan 1.:an het Pim Mu
lier Sportpark een kunsstofbaan 
wordt gerealiseerd. Helaas het 
mocht ni0t zo zijn~ Waren de eer
ste berichtenj dat na het leggen 
van de drainage de velden slechts 
één w,: ek rust behoefden, op de 
valreep lD,ve.m de mededeling, dat 
er de eerste 8 ·wek1:;;n niet op g0~· 
s:portruocht worden, hetgeen niet 

alleen voor ons , maar ook voor da 
school zelf een fikse teg~nvaller 
was, Als alternatief konden wij 
op het voor ons vertrouwde CIOS 

·. - terecht~ · h::i·tgeèn dankbaar werd 
aanvaa~d en daar blijven we nu 
tot de baan klaar is~Wel vraag ik 
jullie jc; aan de r Ggols te hou
den en je als gast te gedragE_3n. 
Een woord van dank aan het bGstuur 
yan de KSG is hj_er toch wel op 
zijn _plaa.ts 1 voor hun directe 
b0reidwilligheid·om _ons te hel-
P€3 n. Z:i.j ver b.ure.n J:.1.1. noo;L t aan 
particulierono De afdeling Sport 
èn Jeugdzaken heeft gezorgd dat ex wat ·materiaal aanwezig is op 

) 





Het komt nog YJeleens vc0r d.at wij mo .:.J"cGn bollen of schrijven 
met het verzoek de achterstand van co"'tributie te voldoen. 
Als do contributio aan hot bogin van olk kwartaal wordt overge
maakt(evt ~ _automatiech) dan ontvangt U geen qanmaning en het be
spaart ons veel werk" BIJ VOUHBAAry~ DANK .VOOR DE MEDEWERKING. 
Gironummer~ 207589 t.n"-'· Pennj_ngm. van Atmodes. Muiderslotweg 142 
te Haarlc-;m" 

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

A tmodes wedsti·ijilshi:r t 
silkcreon 

illao:t Iü/I 2 ·) 
2/3 ) 

.Lt/5 ) 
uit de oude voorraad 
fl. 14,--

IO/I2 ) 
,--,· 1-J_- )' 
\ ! 

vlokprint 

A tmodes weds-Crijdc20 0 kj e ~.:tll0 ~no..to :.1 fl. II,~-
Nieuwe shirts maat 2 ) 

.3 ) 
~~ ) 
5 ) 
s ) 

Verkri~gbaal.' . ~ij ~l.~1:2 ; ~ .;:ae.~ "1C0.r_·u -L.·t b e.. . e~1. 
Showshirts ZlJD ~J -~varL0 ch~ . 
St;j_ckGrE.~ ( atmodes ) fl, I ;· -- · _ps:c c~uk. 

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

' s Ma2 tJ.d8.f:'._;S ·'::l''. 0 nc:. ve. :c IJ- --··-· cot '-- --'··· : _,,_ 
1 G J).J Ll ·=~. G ~~ (.~2- .~~Sa\~8 ::.~~d J.d.0.1n 
D ns.:i .s j ci: c 1 1. ::::..: u_:::::.L~c ' t o +: 20" ~ 
v ::' Vi o f:7 .'.. .~ ~~ ~l.CtG -- 1 c.~ .;·o ~~·.d. s i do m 

::::.: :.:.:: ==::.:.. · ::- ;·_. ==- :...:.: .: ~--..; :-..::: ::-: ·::-_-::- :. . =--:~:-=:::..: =--:::. ===== 

. ' " :. ' 

) alle ploe- · 
) gen . 

wedstrijd:-' 
ploeg 



c 
c L 

akela, hop hop 
Atmodes moet naar de top 
Akela akela S.O.S. 
Voor· atmodes op de bres 
Hoi t t. t 

Melodie: Oh my d.3.rling clementine 

( Bij atmodes, bij atmodes, bij atmodes moet je C soepele spieren, stevige body 
levensvreugde en slanke lijn. .l Word je mollig, steeds maar dikker 
heb je soms ademgebrek 
Wel mijn kind tob dan niet langer 

(__ ~eld je aan , het==~-~-niet ge~. __ _ _ 

\_/~V"-- Lr· 
ER WORDT GEFLUISTERD. , ~ V 
Dat ••••• de jurycursus eindelijk is begonnen 
Dat ••••• er voor Atmode-s zijn opgegeven de dames K2:aakmans, 

Ferment,WÖllenstein en de heren Pauel en Kuyper" 
Dat ••••• wij hopen,dat wij in onze mensen fijne juryleden krij

gen 
Dat ••••• laatstgenoemden heren ook als :fijne bëgeleidsr's optre·

den naar wedstrijden voor onz6 jongste jsugdploegen. 
Dat ••••• elke vereniging zulke mensen nodig heeft" 
D61t ••••• onze wedstrijdploeg op woensdagavond op J.s baan van 

Ookmeer gastvrijheid geniet van ADA on AAC C· 

Dat ••••• wij deze verenigingen dankbaa:? zij!'.l voor dezo m.edewor·
king. 

Dat ••••• wij elke leden die nog exa.m0n moeten doen,voo:r- welke 
studie dan ook, veel succes wensGn" 

' Dat ••••• w~j meeleven m.b.t. de spannende tijd tut de uitslag en 
Dat ••••• wij de dan geslaagden hartelijk feliciteren met het be

haalde resultaat 
Dat ••••• wij de eventuele gezakten voor examen of over;sang sterk

't1e toewensen om hun teleurstelling te ovsrwinnen" 
Dat •• ~ •• wij vertrouwen dat zij toch nog moedig zullen doorgaano 
Dat •.•• ~. ·wij copie voor het clubblad in-Nachten bij Mar jon Cats 

Oa.ç.inefatenstraat 4. 
===================~===== 

PERSONALIA· ,.... 
\ 

. \ . . .. . . 
Tot onze grote ontsteltenis is de V€rloofde van GAbke Visser 
op 25-jarige leeftijd overleden, na eon plotselinge kortston-· 
dige ziekte. Gebke bestuur on leden van Atmodes levon enorm 
met je mee en wensen je alle sterkte toej dit ve~lios te dragen. _____________________________ " ___ ...,.--___ _ 

! • 
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Het secretariaat meldt: NIEUWE LEDEN• 

t''. -.Jlanie w~yers 
Francisca Smits 
Astrid Veenstra 

Geb. 30-9-1966 
Geb. 12-4-1962 
Geb. 10-5-!963 

pupillen A 
meisje C 
meisje c, 

===================== 
VAN HET WEDSTRlJDFRONT. --- -----

Wedstrijd uitslagen. 

Amsterdam 27 maart 1977 werp 3 kamp. 
~~!~~ .ê12QQf'. gj,fillli.§ .!!gel 
Hellen vç Vugt 18.94 PR. I9.86 8.38 PR. 

j22taalpunten 
1165 

Lydia Smits IO.I2 21.30 9.05 I019 
Gonnie Handgraaf 14.10 16.54 7.31 888 

meisjes A 
Paula Breuer 17.08 1347 

dames D -----
Cuny v. Leeuwen 23.50 30.46 10.30 1638 
PR. betekent persoonlijk record. 

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

Volledige uitslagen van de Club-ontmoeting A.D.A.-Atmodes 
zaterdag 16 april 1977 te Amsterdam. 

Dames 100~ 
Pia Keyser 
Dina Sc~ellingerhout 
Joan Keyser 
Ans Kruyver 
Ineke Wallekers 

Dames 800in. 
Ronnie Wallekers 
Ellen Vreenegoor 

~~~§_Io~~-g~rd~ 

12.7 s 
12.9 s 
13.2 s 
I4.7 s 
I5.6 s 

2.48.3 s 
2.51.2 s 

Joan Keyser I6.- s 

M~.!!2.d~ s ..l:-.2~J~§.P:Si9-.E§..3 
Paula Breuer 3.93 m 

~~~--Y§.ESJ2r _!nge n 
Dina Schellingerhout 
Joan Keyser 
Pia Keyser 
Ans Kruijver 
Ineke Wallekers 
Ronnie Wallekefs 

M~is_d~ê~_fQ~ 
Paula Breuer 

M~j es A :!QQ!!!.!_ 
Thea v. giezen 
José v. Giezen 

M§.isjes A 800m. 
Thea v. giezen 
Jbsé v. Giezen 

5.26 m 
5.06 m 
4.40 m 
3.98 m 
3.92 m PR. 
3.82 m 

I4.3 s 

70.4 s 
7I .I s 

2~·34~5 s 
2.43.6 s . 



; ~ :; ~~i~~-~--I.29.~.: 
Lydia Smits 
Emmy Berlemon 
Bj_anca NE:)VG 

Anita Serné 
Carol Berlemon 

lijdia Smits 
Emmy Berlemon 
Anita Ssrné 
Carol Borlerr.on 

13-9 s 
l4o2 s 
'.I1-L5 s 
15,- s 
16,4 s 

4,83 m 
4"L~8 m PR, 
3 · 79 m PR~ 
3.69 n PRo 
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~ ~~êj2~-~-~Q~-Q~~d~~~ 
Lydia Smits 15.3 s 

~~~~-j_Qê.)~_:±QQ!I} 
Nadine DrijÎhout 67.8 s 
Joanctte v. Dam 75.4 s 

~G i~ j Q~_Q;:~Q~.:. -· 
Jolanda v. Ekeris 
Mirande" Brabander 
Nicob.ne de Rooij 
Elsbeth Kuijper 
Claudia Dupon 
Linda Valk 
Annemiek Kraak 

llo6 s 
II J 7 .s 
II -9 s 
I2o- s 
12.,3 s 
I2 o7 s 
14 .. I s 

GOED zot t ~- -

:L57 o4 s 

M'-' i _:sj9 _ _ê_Q_§QQ~..-::. 

Sylv~a Duiveuvo0~~2~ 
Elsbeth Ku.ijper 
Petra Deut8kom 
Annelies ·-- --_ ·. ·_::J.ga 

i ~58 c5 s FANTA8'1'ISCH 
2.02.- s 
2oI2.2 s 

Mei~ j __ e s_Q,_g<2:2_~~P.E.~~f?~-~-=-
J o land a v" Ekeris _J ?.35 m PR, 
Syl vj_a Di uvenvoorderi ____ I. 35 m PR 
Nicoline da Rooij 1.35 m 
Claudia Dupon I o ?'J m 
Annel:i.es Kubbj_nga I G ::.:_ j m 

PR staat voo~ persoon~ijk record. 

M~-~§_j~.:~-9._Y:~ESPE inge no 
__ Nicoline de Rooij 

Jolanda v. Ekeris 
Sylvia Duivenvoorden 
M:i..rancla Brabander 

11 l . . K , b . 
fin~e-ies uo inga 

. - , :i ':':; .,r ~:~ : , ,_ 
~o c:c·; D~utek8rri 
Annemieke Kraak 

c================~= 

== :...:..:-:====-==:c= ==== = :.=:::-..:::;:: ;_::; 

.B~i)-=SP-~'.~Z::~~=~r~.2.Z 
Pia Keyser · I2 ° 7 s cp het nummer IOO mo ter 0 

-

4.50m 
4.40m 
4.27m PR 
3e96m PR 
3-95m PR 
3.88m 
3.5om 
3.r2m 
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Dames Ic klas kompetitie wedstrijd in Alphen a/d Rijn op zondag 
I5 mei. 

Voor het eerst sinds vele jaren, dit keer goen hoofdklasse kom
petitie voor onze dames. Degradatie deed ons nu ~~tkomen in de 
~e klasse.was de start Gnigszin s teleurstellend door pech van 
JoaO: op de horden, de andere nummers verli~pe n redelijk tot goed. 
Annstte kwam zonder training tot een goede horderace en een serie 
overwinning, die was er ook voor Dina en Pia op de IOOm in resp. 
12.9 en 13.0 sec. 
Arda verrast iedereen met een geweldige 63o9 op de 400m. 
Onze 800m loopsters moesten optornen tegen vrij veel wind maar 
hun tijdon 2.31.r voor Thea en 2.33.4 voor José waren van goed 
gehalte. Joan kwam bij hoog tot I.50m terwijl Ellen enigszins 
tGleurstelde m~t I.40m. Bij het speerwerpen en kogelstoten geen 
bijzondere prestaties ·28 .06m en 23.34m voor Bal tien en Cuny en 
9.rrm en 8.76m voor Baltien resp. Renee 
Dina zorgde bij ver voor een voltreffer met 5.40m terwijl M~ 
lies tot 4.7Im kwam. Tot slot kwam Cuny met de discus tot 28.56 
mop de voot gBvolgd door Renee met 27.78m. 
Een vsrV8lend incident, diskwalificatie van onze Ie estafette
ploeg (ten onrechte), 77as de enige dissonant deze middag. Een 
vierde plaats was ons deol • Zeker to "'rnrbetsren gezien de ge
ringe verschillen met numnier 2 en 3~ 

JQQ!!). 
Pia Koyser .. 
Dina Schellingerhout 

400m 
Arda v.d. Steen 

room horden. --------
Anno t Ottolini 
Joan Keyser 

800m ---
Thea v. Giezcn 
JoséCapelle 

, 
.ê.2~.§Ewer12~n 

Baltien v/d Wit 
Cuny v. Leeuwen 

Kog c; lsto~_sg 

Baltien v/d Wit 
Renee Ferment 

Bal tien. 
y_ ,:-o:i~:~E!E.!Ei~!! 

I 3.os 673 pnt. Dina SchEillinge-rhout 
I2.9s · 69I pnt. 5.40m 77I pnt. 

663 pnt. 

17.39 529 pnt. 
IS.Os 477 pnt. 

2. 3I .Is 660 
2.33.4s 636 

9 .tim 527 pnt: 
s.76m 502 pnt. 

Marlie s Kastelein 
4 . 7Im 606 pnt. 

f! ~:~~~~§!.'.E.§.!!. 
Cuny v. Leeuwen 
28 .56m 514 pnt. 
Renee Ferment 
27.78m 498 pnt. 

Ie 
2e 

(gedisk) 
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Verslag Ia .A.-B r,ompot i t Le - t s Lisse. " . . 

Wel nu dat was me het dagje wel. Nie-ts- wel?kte er maar ook aan 
mee dat d.e prestaties en de wedstrijd zou v e rl.op-Gn 2soa.ls __ he.t zou 
moeten verlopen n.l. soepele organisatie, goed zonnig weer met 
goede t€raperaturen en een ploeg die zijn tanden er in wil zetten. 
Nu dit alles was niet aanwezig. De organisatoren konden het ui~ 
teraard niet helpen dat het weer zo enorm slecht was, dat ver-· 
schillende_ nummers niet door kond€n gaan vanwege het blessure . 
gevaar. Wel is het hun enorme fout om 28 ploegen te will,;n laten · 
strijden zodat verschillende nummers meer dan twee· uur duurden 
en dat bij discuswerpen bij gebrek aan bordjes, potloden, bal
pennen en stukken hout in de grond geprikt stonden. Dit is iets 
wat niet voor mag komen, maar goed terugkerend op onze ploeg. 
Gezien de kou en de regen heeft men zich zo goed en zo kwaad als 
mogelijk ingezet met do volgende resultaten. 
Est af ette ------
Door matige wissdls kon de eerste ploeg slechts een 0,5sec. snel
ler L'1isf'c0 ::i dan de tweede ploeg. Tijden 56,2 en 56,7 sec. 
"<'JOm 
Voor de eerste ploeg liepen Nadine en Jacqueline. Nadine deed het 
zeker gezien de omstandigheden, als eerste jaars B meisje behoor~ . 
lijk goed met 68,5 sec. 
Jacqueline kon ~ich niet voldoende ontspannen zodat haar tijd 
nadelig beinvloed werd. Voor haar 69,0 sec. 
Voor de tweeds ploeg had Veronica de zware taak om ongetraind 
in te vallen. Zij probeordo het goed, maar deed or wel erg fout 
aan om de ...:.erste 200 meter heel erg hard te gaan zodat ze "ster-
vende" het laatste eind aflegde. Tijd 76.6 sec. -
800m --
José Capelle kwam wat moeizaam op gang het l aatste eind ging 
daarentegen heel wat beter hetgeen 2.37.8 sec. opleverde. Thea 
van Giczen kon haar uitstekende conditie dit moment nog niet 
omzetten i 1 eon goede tijd vooral doordat ze in een erg trage 
serie zat. Na een trage start nam zo resoluut do kop over en 
finishte met grote voorsprong en erg fris in 2.32.2 sec. José 
van Giezen liep voor de tweede ploeg in een serie van 3 man. De 
een ging te snel en de ander te langzaam. Dus dan moet je het 
zolf doen. Tijd 2~43.7 seco 
!°:"0':-;springG.f! 
Dit was een gevaarlijke bedoening zodat de prestaties zonder 
meer erg slecht waren. Het was dit~aal echter meer do vrees voor 
het uitglijden dan voor de lat. 
Onder doze omstandigheden kwamen Connie en Elle n Handgraaf bei
den tot r.30 m• 
Voor de tweede ploGg sprong Veronica I.I5m. 
Ver~ringen 

'~-

Dit was. yoor Connie en Wilma een zeer langdurige zaak, waarbij 
ze elkaar uiteindelijk Icm toegaven. Connie 4.08m Wilma 4.07m. 
Carol Berlemon sprong 3.24 m ? 
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!2iSCU§W8f:J2~n-
Paula en Hellen wierpen in een gladde ring met n~tta disci die 
alle kanten opvlogon. Respo 26.56L'l on I9.00m 
Ine Frank deGd het heel netjes met I9.04 .~2R) en met wat oefenen 
kan daar nog heel wat bij •. 
Spe_2!'.Y!~EEQE 
Hellen met geleende spikes(zonder spikes is dit nummer op een door- , 
weekte grasmat levGnsguvaarlijk) reikto tot I8.58m. Jacqueline 
kwam tot 15.00 meter. 
José van Giezon mo0st invallen op dit nummer het leverde haar 
l3"40m en Gen persoonlijk record. 
~];s~.~!.Q.Il~'. 
Paula, Francis"ca Smj_ts~ Ine Frank scooJ:den 8.00m, 5.96m, 6.52m. 
Voor Francisca was dit e chter haar eerste wedstrijd op dit nummer. 
room . 

Bianca Nevc kwam hier op uit en noteerdo volgens -mij ná de :f.inish . 
tot d~ kleedko.mer· e:en cnellerc, tijd dan de 14. 9 i-n de wodstrijd. 
zelf. Francieca kwaJ.iî op haar eerste:; ·sprint tot 15.l s hr:tgcen 
behoorlijk ws.s o Emmy ds.')d het in oen tijd dio op ·do uitslagen 
ontbrak? '.:oor do tw0'0do ploeg. 
IQQ@_h·S2f'.~1§.!2..: 
Door .hct .. gemj~s van ()On 0poci.alist zou Ellen dit moeilijke nummer 
op zich nemen~ hHtgoen ze afsloot in 23.I s 
Het wordt gew2ardeerd d0t jo dit gedaan .h ebt voor de ploog want 
leuk vond je~het niet, 

Dit alles levorde uito::v1d0bjk oon IOe plaats op bij do eerste 
klasse meisjes en oen derde plaats bij de tweede klanso meisje~. 
Het is jammer dat zulke belangrijke wedstrijden zo vsrlopen want 
eigenlijk was hat een d a.g om zomaal' zo snel mogelijk t e vergeten. 
Volgende keer hopel5_jk weer voltallig met Miranda en Lydic: erbij 
en bete:: weer de.n m.oçt; c n wc oost b€hoorlijk kunnen stijgen. 
Zet ju·~1'tetrontte.~-e:r-e~E1~-·~1.j~...Qcf~u"t.t'-~ niJJ.g. 28 Augu6-t119 _ tê. do vol- " 
gende wodstr:i.jd op Oi.1Z G oigon niouv10 kunst r :: ~~ ~baan. ·· ·-----· .. ,.. ·······-·· ··-··· 

Pietero 
======- ==:..:::..::::::..;=. =====:::.:::: 

C-D J'EUGDWEDS11R. :J:JD ". -----------·---,:·-·--·· ~~ .. -...... "~ .. -." ..... 

Op zaterdagmiddag 7 mt; i 'C::'okkcn Esther, Claudia, Jolanda, Wilma, 
Linda, Anike , Nico line, ElsbGth E>n Annemiek op n'aar de sintGlbaan 
van de A.V. Zaanla~d t 0 Zaandam. Het W8er liet zich zonnig aan
zien en bleef ook do hei.o m:'. .. d".3.ag goed behoudens wat verspreide· 
druppels. Esthç;r :Pauel raakte mot tijden van 9.2 s en 8.9 s in de 
firiale van de 60r1, naar was daal'.'in 1 met weer eon tijd van 9-~ s 
jammGr gonoeg niet biJ do eertste drie ":Met discuswerpe·n haa.ldG 
Jolanda van Eker:: ~· -(tot hae . .r verbazing) dü vijfde plaats en op de 
600m kwam Elsbeth K uyp-.:r opdc6e plaats raf:'Jt een tijd van I .58 .2s 
De andere 600m loop~;ters( Claudia D: ;;>On,) kwam raet 2. OI s uit de 
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bus. Na de finale 60m, waarin het Esther waarlijk niet ontbrak 
aan aanmoé,diging van haar clubgenoten, keerden allen in vrolij
k8 steI'.lIIling huiswaarts. 

N. Kuyper. 
êO meter meis~Q 
Jolanda v. Ekeris 
Anike van de Ham 
Linda v.d. Valk 
Annemiek Kraak 
Nicoline de Rooij 

II.2 s halve finale II.2 s 
12.- s 
I2.3 s halve finale I2.4 s 
I4.I s 
12 ...... s 

§CQ_.!!!ete;:_~~~ 
Elsbeth Kuyper 1.58.2 s 
Claudia Dupon 2.or.o s 
. . - . i ,. 
~2.E~ti:illÛUl~}.~19·f:~js~.~ Q • 
Jolanda v. Ekeris 4.3()m 
Nicoline de Rooij 4.25m 
Wilma Ottanlander 3.95ra 
Anike v.d. Ham 3.83m 
Claudia Dupon 3.8In 
Linda v.d. Valk 3.60m 
Elsbeth Kuyper 3~26n 

Q!~~~~!E~~-@ei~~-Q 
Jolanda v. Ekeris I9.32m 
Wilma Ottenlander I7.70m 

§Q_~teE_~eisj~-~ 
Esther Pauel serie 9.2s 
hblvo finuto'~ 8~9s 

-~ · f-:i.nale 5a. plaats 9 .2s 

~g~~~~!~~!§.je~ 
Esther Pauel 5.55m 

VAN DE REDACTIE. 
Het is nog steeds een feit dat de copy voor het clubblai TE LAAT 
binnenkomt. Doordat het te laat binnenkomt moeten wij als gekken 
tikken, resultaat: tikfouten en een grote kans dat oiet alles op 
de juiste volgorde staat. Dit hoeft niet te gebeuren. Help ons 
een beetje en lever de copy op tijd in. 

Bij voorbaat dank. 

Amsterdam-Noord, I5 mei I977 
Atmodes 2 4e klasse. (dames) 

Met een klein ploegje reden we met twee auto's (liannie en Ingrid) 
naar Amsterdam. Het was mooi droog weer. Alleen ontzettend veel 
wind. gp de IOO CT had Ingrid dan ook pal windje tegen.Haar echte 
officiele wedstrijd hierop met een tijd van I4.8s. 
800 meter van Ronnie,ging prima m~e de eerste ronMe, maar daarna 
zakte ze wat af, haar tijd 2.40.3s mag toch wel redelijk genoemd 
worden. 
Ineke moest zowel hoog- als verspringen en zij he~ft zich van haar 
goede zijde laten zien.Een _persoonlijk r0cord op verspringen 
4.0im , hoog I .25m. Hannie moest zoals gewoonlijk we ~'r speerwi?rpen 
en kogelstoten. Het speerwerpen ging niot zo erg. VolgBnde keer 
beter. 20.96CT,kogel 8.03m. 
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.. Zat~E_dag I4 mei Zaandam Ie C/D jeugd competitie. D mei s .1 es ----- ---- ----- · ------·- · ---·-·--·--·--- ·-·· 
4-x6Üm- meisjes 37·.9 s met .b.nnelios Dupon, Mariko van Dam, Petra 
Doctor en Esther Pauel. 

60m Esther Pauel 9.os 
Annelies Dupon I0~4s 

600m meisjos D Petra Doctor 2.08.4 s 

kogQ1§tO~Qg-.@~i§jü§_Q 
Annelies Dupon 5.27 m 
Marikt2 van Dam 4.69 m 

VerspEin~.9_g 

Esther Pauel 3.67 m 
Marike Van Dam 3.rrm 

hog_g sp r ing_§:_g 
Petra Doctor I .25 m 
Jola.nda Stoute 0 o 90 m 

., 

&l!EI§_Jf.~S C Ie PLOEG 

4\X: 80 ID 44.6 s Ïnet o.y::.ViP nuyvenvoorden, Wilma O:ttenl 0 nder, 
Jolanda van Ekeris en Nicoline de Rooij. ----

80m Jolanda van Ekeris II.5s 
Miranda Brabander II. 9s 

600m Elsbeth Kuyper 
. Sylvia Duyvenvoorden 

V0!:~..E_~Qg_QQ 
Miranda Brabander 
Nicoline de Rooij 

:~:; _ , cl :~:.no" c~~,.),,_ ~~ ~ · ··):Lj 

Wilma Ottenlander 

~OgQlS~~~e_g_ 

Wilma Ottenlander 
Elsbeth Kuyper 

Discuswerpen ... -...-------=-~ ..... --

3.92 tl 
4.IIm 

r.30 m 
r.25 m 

7a92m 
6.19 m 

Jolanda van Ekeris 14.84 m 
Sylvia Duyvenv9orden./ I8.50 m 
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Uitslagen competitie Meisjes C/D 
Beverwijk dd. 4.6.1977 GROEP IJ. 

80 m 

Annemiek Kraak 
Vinke Geeks 
Anike van de Ham 

600m 

I2.--s 
12.--s 
12.7 s 

Me is.jes D 

60 M. . . 

Verspringen: 

Esther Pauel 8,9 sec 
Jolanda Stoute 11,5 sec 

Esther Pauel 3,63 M 
Jolanda Stoute 2,89 M 

Claudia Dupon 2.05.- s 
Petra Deutekom 2.00.2 s 
.Ann6lies Kubbinga · 2.04. 7 s 

Hoogspringen: Petra Docter 1,25 M 

VorsQring~ 

Vinke Geeks 4.36 m 

f:I_2ogspringon 
Claudia Dupon 
Annelies Kubbinga 

Kogelstote~ 

I .25 m 
Io25 m 

Aniko van de Ham 5.78 ra 

Discuswerpen --------
Petra Deutekom r3.74 m 

600 M : 

Est af ette 

4 x 60 M 
4 x 80 M 

4x 80 M 

Marienke v.Dam 1,- M 

Petra Docter 2.08 sec 
Annelies du Pon 2.16.9 sec 

Meisjes D 
Meisjes C 

Meisjes C 

37,4 sec. 
43,9 sec. 

le ploeg. 
47,5 sec. 

4 x 80 m 46.8 s met Petra Deut E> kom, Annelies Kubbinga, Claudia 
Dupon, Vinka Geeks. 

We denken dat Ria het artikel van Pieter mee heeft genomen naar Nw. Zeeland, 
en het daar aan het uitgeven is. HET IS NIET TE VINlDEN. Jammer (red.) 

VERVOLG UITSLAGEN COMPETITIE MEISJES C/D Beverwijk 4.6.1977 ~ 

80 M. 

Verspringen 

Discuswerpen 

Hoogspringen 

Kogel 

600 M 

Meisjes C - le ploeg 

Jol.v.Ekeris 11,5 sec. 
Linda v.d.Valk 12,2 sec. 

Nicoline de Rooy 4,20 M 
Linda v.d. Valk 3,63 M 

Wilma Ottola.nder 18,lOM 
Sylvia v~Duivenvoorden 

l8,70M 
Nicoline de Rooy 1,40 M 
Jolanda VoEkeris 1,40 M 

Meisjes C - 2e ploeg . . ~ 
Annemieke Kraak 14,2 sec. 

Annelies Kubbinga 

.Anike v.Ham 

Petra Deutekom 
Claudia du Pon 
Annelies Kubbinga. 

3,95 M 

17 ~70 M 

13,90 M 
1,25 M 
1,25 M 

Wilma Ottolander 8,44 M Annemieke Kraak 5,12 M 
6,60 M Elsbeth Kuyper 5,92 M .Anike van Ham 

Elsbeth Kuyper 1.57.5 sec Petra Deutekom 
Claudia du Pon 

1.57.6 sec. 
1.58.6 sec 



-I3-

Aan de pupillen, D- en C- jeugd van Atmodes 

'I'erugblildcen heeft geen zin, maar is wel nuttig. 
Met dit gezegde wil ik"mijn tijd bij Atmodes a r. f :;luiten. :lc wil de tijd die ik 
aan A tmode-s _heb besteed m.Jer dan nuttig noemen. De groep die ik mocht trainen 
bestond toch voornamelijk uit meisjes -die enthousiast waren en samen met hen 
heb ik veel plezier gehad tijdens onze trainingsuurtjes, de crossjes , de 
strandloop en de sport- en speldag. 

Aan namen noemen heb ik op dit gebi ed èen; broertje dood en danrom vril ik bet 
algemeen een "hartstikke bedankt" zegc;en voor cle leuke uurtjes welke ik met 
jullie mocht hebben. Van mijn kant hoop ik dat jullie er net zo over denken, 
Dat wij samen op een kleine basis en in een beperkte tijd aan de weg vanAt
modes hebben getimmerd is een feit. Zore er s amen - als groep - voor dat de -
sfeer goed blijft, de trainingsijver blijft bestaa n en zelfs toene·3mt, waar
door de prestaties zullen blijven stijgen. 

Atletiek is en blijft een gezonde sport. Een collega van mij drukte het als
volgt uit: "Atletiek. De oudste vnjze van sportbeoefening. De vlinnaar van een 
me )rka.mp werd in zijn omgeving geëerd als een held. Toen al werd atletiek be
schouwd als het beste middel om het lichaam [;ezornl en krachtig te maken én te 
houden. I>e geest wordt e;eoefend bij het conccntrer3n voor ecm start, sprong of 
worp. Slk'3 spier moet het zijne bi jdrac;en om een afutand of hooc;_te te over
winnen. Hart en longen worden geactiveerd zoda t de uitsvraak van Juvenalis 
"Mens sana in corpora sano"(î ! ) zeer zeker op ( _e beoefenaar van atletiek van 
toepassing is. :Srvaar zelf eens de voldoening van he t overbrUG '._:en van een af
stand of hoo5te die voor jezelf onbereikbaar leek. 1-:eet je krac>~ t in het 
A thlon, ook al ben je er voor jezelf van overtuied d- , t er geen ::_:irijs te be
halen is. De stelrege l "Meedoen is belangrijker dan winnen" moet voorop 
blijven staa n. " 

Ik sluit mij helemaal aan bij m:LJn collega en hoop daarom dat jullie nog lang 
op atletiek zult blijven. Houdt het lichaam gezond , des te gezonder zijn de 
hersenen en dus ••••• des te gemakkelijker leer je!! 

1'iaar ••••• 
wat Cuny -en Pieter al hebben Gezegd wil ik nogmaals in het spotlampje zetten. 
Het wordt pas leuk als er een grote groep komt. Als je in een groep van 15 
meisjes traint vind je eerder een vriendin dan in een groep van 5. Daar komt 
nog bij dat- het voor de trainer(ster) een stimulans is (én mogelijkheden) 
schept) om nat te maken van een training, wat d an weer positieve resultaten 
heeft op cie pr:Jstaties en dat laatste weer op h 3t trainingsbezoek en de groeps
binding. Jullie ziet, het is en blijft een cirkeltje waarbinnen we werken, 
Halen we één stukje uit de cirkel vveg, , :ijvoorbeeld de 011comst bij de trainingen 
dan v alt de hele cirkel uit elk'.lE>r. Zoals Pieter clat al in een eerder club-
blad opmerkte: je benadeèlt indirekt door vveinig te komen ook de :prestaties 
van je mede-àtletes. 
Ikzelf be,i:i op dit gebied vrellicht v..rat vervrend, want de groep waarmee ik 
vroeger tráinde vms nagenoeg al tijd compleet. ':/as er iemand eens niet, dan 
vroeg de .:::;roep wel waar die persoon dt;.n wel was gebleven. Had je geen geldig 
excuus (en ze waren behocrlijk streng Oi) dat puntL clan hoorde je v;el even 
hardop dát dat niet meer kon. Dankzij dat"systeern" heb ik een verc3-uveld leuk 
groe_. je meisjes en jong ens leren kennen, wa armee ik een meer dan leuke atle
tiekjeugd had en nóg heb .,, Het enigste wat ik eenieder van jullie toewens is 
zo'n sportjeugd. Àtletiek is dan wel een individu0le sport, toch zal een goede 





-j ' . -15 -
Voldoening van mijn kant en ik dacht namens alle a ::mwczigen te sprokeno 
De appo]lli dia ieder na afloop kreeg was een leuk (en gezond) slot van een 
"geslaacd dagje er tussen uit". 

Fred. 

========================= 
Uit het gezellice A.V.R. Clubblad "op uw plaatsen"namen we dit stukje over • . 

Er v10rdt wel eens gezecht dat de nederlandse taal moeilijk is, misschien 
vertel t.ondersta2.nd gedicht ons meer? 

Het meervoud van slot is sloten, 
J,;aar toch is het me8rvoud van pot geen poten, 
~enzo zegt men altijd: é~n vat en twee vaten, 
l'taar zal men zeggen: één kat en twee ka tan ? 
Wie gist3ren ging vlieeen, zegt heden: ik vloog, 
Dus U zegt miss chi en van wegen: ik woog, 
Nee, pardon v1arrt ik Yo/OOg is afkomstiG van wegen, 
Iuaar •••• is nu ik voeg een vorvoec;ing van vegen ? 
i~n dan hst v10ord zoeken vervoeet meni ik zocht, 
En dus hoort bij vloeken misschien ook: ik vlocht. 
Alweer mis, want dit is a:fkomsti.:;- van vlechten, 
Maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hachten, 
Bij roepen hoort riep, ~ar bij snoepen geen sniep, 
Bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep, 
]n evenmin hoert bij slopen, ik sliep. 
Want dat is aflcomstig van het schonG wor;rd slur•en, 
]Laar zeg nu niet Vleer: ik riep bij het rapen, 
Vinnt dit komt van roepen en U ziet het terstond: 
Zo draaien we vrolijk in het kringetje rond, 
Van raden komt ried, maar van baden seen bied, 
Dit komt weer van bieden, ik hoop dat U •t ziet, 
Ook komt hiervan bood, maar van wieden geen wood, 
U ziet de vervm.r1 ing is akelie g:t'oot, 
Noe talloos veel voorbeelden kan ik U geven, 
',;1ant :;af hoortr bij geven, maar laf niet bij leven, 
1len spreekt vo.n: wijdni.nken, wij hebben r;edronken, 
:Maar niet vam wij hinken, vrij hebben cehonken, 
'T is: ik weet en ik wist, zo vervoegt men dat, 
Maar schrijft U niet bij vergeten, vergist, 
Dat is 9en vergissing, jB. moeilijk, dat is 't, 
liet volcende geval, dat is bijna te bont~ 
Bij slaan hoort: ik sloeg, niet ik sline of ik slond 1 

Bij ~aan hoort: ik ging, niet ik Gong of ik gond, 
'~n noemt U een mannetje srat soms e ::m rater? 
Dat Gaat wel op bij een kat en een kater, 
U hoort nog nal eens van mij, maar dan later. 

Joop 'l'errstra. 

==========;======================= 

7/IAL 



,, .·· :. WEDSTRIJDAGENDA -----·--------
woensdagavond Heiloo-Trias sen. + A/B junioren instuifwed
strijd. 
Donderdagavond Zaandam-Zaanland sen. + ABCD junioren instuif
wedstrijd. 
Zaterdag 4 juni derde C/d jeugdcompetitie 
Zaterdag 4 juni Coupe Nat. Nederl. AB jeugd• 
Zondag 5 juni tweede dag senioren competie. 
Zondag 12 juni 1 HaarleIJ.. Kennemerland, BCD junioren wedstrijd 
Zundag 12 juni Amsterdam, A.V. 23 AB junioren meerkampen. ·
Zondag 12 juni Amsterdam Ookmeer, landelijkG D meerkamptin 
Donderdagavond I6 juni Zaandam Vinc. v. Goghwog Sen. +AB ju~
nioren wedstrijd-instûif. 

<• :; 

Vrijdagavond I'7 juni Heiloo terrein Maalwater Sen. +AB junioren 
instuifwsdstrijd. 
Zaterdag I8 juni CD jeugdcomp6titie 
Vrijdag 24 juni Beverwijk D.&~ Sen.+Jun. AB wedstrijd 
Zondag 26 juni Amsterdam, Noord Atos, Sen. + jun. AB wedstrijd 
25/26 juni Ned. MeerkeJnp jeugd. 
25/26 juni Den Haag Sparta spe len 
Dinsdag 28 juni Krommenie Lycurgus, Sen.,jun. AB wedstrijd 
Woensdagavond 29 juni Haarlem, Pim MDlier Sportpark Sen. wed
strijd. 
Zaterdag 2 juli fü:,verwijk DEM Jun. CD wedstrijd 
Zondag I7 juli Krornn;ienio lijcurgus, Werpdriskamp, Sprintdrie
kamp on springdriekamp comb., sen. en AB jeugd 
woensdagavo.Qçl 20 juli HaarlGm Pim Mulier Sportpark Sen. wed
strijd. 
Zondag 24 juli Beverwijk, DEM, Instuifwedstrijd Sen. AE jeugd 
Dinsdagavond 26 juli KrommGni6, Lycurgus, Sen., AB jeugd in
stuif 
Zondag 3I juli Amsterdam, Blauw Wit, Se n. ,AB jeugd instuif. 

----------: ' . 

C-D Competitie Zaandam 

Hoewer het weer bij het vertrek uit Haarlem zonnig was 1 bleek in Zaandam 
waar de eerste wedstrijd in competitie verband werd gehouden, de hemel bewolkt. 
Er viel af en toe en láter zelfs veel regen. De prestaties waren echter ook 
niet "zonnign te noemen. Vooral de estafette van de D- meisjes verliep 
stroef en Claudia kwam op de 600m ten val 9 herstelde zich echter snel en 
liep de wedstrijd uit. Zij is vast van plan om dit niet weer te laten gebeuren• 
Wilma en Jolanda maakten met de discus weer een heleboel goed door no. 1 en 2 
te worden .en met het_ vom~nemen de volgende wedstrijd irt Beverwijk te verbeteren.: 
kwamen onze jonge dames per pont weer op de zuidelijke oever van het Noord-
zee kanaal. 

Hr. Kuyper. 
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VAl""i DE VOORZITSTER -----...---:----··-·-- ... -·-'· --

Hier zit ik dan midden op de STILLE 
OCEP.JiN e.an boord van het m. s. u SA
FOCEA ADELJ.~IDE", 'n vrachtschip van 
c -:1. 14.000 ton mst 'n prachtige ac
comodatie, wa'J.r het goed to6ven is en 
geniet van een heerlijke vakantie met 
man en dochter, hoewel voor mijn man 
is het geen vak::rntie, diG moet zor
gen dat alles aan boord reilt en 
zEJilt: Uit het raan kijkend zie ik 
e<en immense wa-'.:ervlakte waarop we 
sinds ons vertrek uit V:'angarei- 'n 
kleine haw:nplaats op het Noord ei
land vs.n Nieuw ZeeL1nd-- 'n oversteek 
van ± I4 dagen geen ander schip in 

ons gezichtsveld hebb8n gekrègen. Ons 
zicht vanaf de brug van h0t schip tot 
aan de horizon is + 8 mijl (Izeemijl 
=1852 ,- m) Ouze bestenmüng is Matara
ni, ook e0n kleine havenplaats in 
Peru, alwaar o.a. da in N.Z. geladen rn 
rllt::ilkpoader en raelkvet zal gelost wor.-· 
den. Ik vertrok met Marjolein op 23 
mBi 's avonds uit een !:.'.Omers Neder
land en kwam. na 33 uur vliegen per 
K.L.M. op 25 mei 1 s middags in een 
winters Niouw Zeeland, maar uit de da
gelijkse nieuwskrant 11 DE OCEAAN POST" 
uitgave van Radio Holland, die door 
de marconist wordt opgenomen en uit
getypt, blijkt na mijn vertrek de 
temperatuur in Neds rland niet veel 
hoger te zijn. 
We hadden zo'n tien dagen va~~ntie 
Nieuw Zeeland uitgetrokken, vûórdat 
mijn Dan uit New 09.ledoniëaan zou 
komen, r:war h€ilaas hGb ik daar de 
eerste weok niet vr el van kunnen ge~n 
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gehele gang van zaken/ ' or:1trGnt de aanleg van dé kunststofbaan. Helaas 
het zij zo" \;.Jr: E10eten nu met elkaar bouw€n om het seizoen dat verloren 
is gegaan in te halen om volgend jaar als een herboren vereniging uit 
de strijd te komeno Het noet ko.IM>'11.\als we er allemaal de schouders er 
onder zetten. 

RIA INEKE-DE VOS. 
==========~===========================;==~ 

V11N DE PENNINGlliIEESTER" --------"-·-.--·- ------------

De contributie : 
Pupillen t/m 1967 f 20,-- per 
Jun::. oren I959/I966 f 27 ,50 , , 
benioren v/a I958 j 35,-- ,, 

kwartaal. Inschrijfgeld nieuwe leden j IO,-
'' ,, ,, ,, j I5,-
' ' ' ' ' ' ' ' j 20 ,-

GIROJ\TUMl\/IER: 207589 t.n.v. Ponningm. van Atmodes. Muiderslotweg 142 te 
Haarleno 

========================================= 

CLUBKIEDINGo 
----~-------·· .... --

Atmodes~e~~trijdshirt 
silkcreen 

vl6kprint 
Atmodes wedsirijdbroekje alle maten 
Nieuwe shirts maat 2 ) 

3 ) f I6,--4 ) 
~ ) 
6 ) 

maat IO/I2 
2/3 
4/5 

IO/I2 
O/I 

j II,--

Ve!:·l::rijgbaar bij · Ji ns, graag voo.ruit bestellen. 
Showshirts zijn uitverkochto 
Stickers ( atmodes ) j I,- per- stuk. 

' ., •• •J 

) 

~ uit de oude voorrààd- -
) j I4,-
) ' " ' 

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

. TRii. ININGEN o 

t/n septer1ber 
Alle ploegen CIOS Overveen. Tn trainingkleding komen, aangezien we geen 
kleedaccooodatie hebben. Dinsdag-en vrijdagavond van 19.-20. 30 uur. 

Met ingang van 9 Oktober 
~~Q~ê.E;9S'.J:B~~-ÇT::Qê_Q~?.r~ee_3.::. 
van IO oI5-IIoI5 uur alle ploegen. Verkleden Beatrix school, Houtmacpad 
Naarvandaan we om IOoOO uur gezamenlijk naar het CIOS vertrekken. 
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[Jl)@ 
(t~ . . . . . 
[7 MEDEDELING-5 NOVEMBER-MEDEDELING- 5 NOVEMB~R~MEDEDELING 

ATLETES t ~ t t t ! t n 
5 nover:iber is er ~en feast e lijke opening van de kunststbfbaan. 

EEN GEZELLIGE DISCOAVOND MET KIENEN EN EEN LOTERIJ.(gröte hoofdprijs) 
. ~ ' 

' . . 
Deze avond w0rdt saJ1en door Holland e n ons (J," tmod6s) georganiseerd in de .. 
aula van het Mendelcollege. TvegangsgE:ld bedraagt slechts f 0,50. . . . 

Wij hopen natuurlïjk dat. jullie allemaal ko nen. Ook oud.ars, vrienden e n 
kennissen zijn van harte welkoo . 

In het volgenda clubb:f-ad-çn als dit er nog niet is op eèn stencilt'je
krijgen jullie nog r:ieer te horen over deze avond. 

TOT 5 NOVEMBER 

Je'ugdco.r;io i ssie .• · 

IK BEN BIJfü~ NOG IETS VERGETEN-. 11LS JULLIE NOG PRIJZEN HEBBEN VOOR HET 
KIENEN DAN GRU~G INLEVEREN BIJ EEN VAN DE LEDEN VJ\N D8 J I:füGDCOMMISSIE. 

. ~ . . 

Bij voorbaat a lvast onz e hartelijke dank. 

• tl ' • 





••• E~ was geen t.v. camera bij • 
••• Te weinig Thermiek (polshoog) 
••• Het wildE niet • 
..• Ik wilde niet • 
••• De teganstandar wilde wel • 
• • • Daarlaten w0 het dan maar bij . 

-7-

========:::=========-==;:::::;==::;==-======================;:::= 
,N.A.DENKERTJES 

--< . -
.~ . k-' .·· .. ,· _. c>Çl 

I~ts proberen en falen, is altijd beter dan niets doen. 
Met moede begonnen , is half g6wonn6n. 
Gewoonten beginnen als spinrag en eindigen als kabels. 
Geld is een goede dienaar maar een slechte meester. 

\ /"' , """ a ,1 

\Q~r - (/~tl - . ~ 

\~~,)~ '~- / De grootste fout is : zich van g6en fout bewust zijn. 
Een goed zwaard buigt maar breekt niet. 
Iedereen krijgt zijn kans, maar weinigen grijpen hem. ~../ . '\7""' 

!' {!'' "~ 
================'-"'================================= ~' 

.2;f_j_ul~_I:t.2Z 

Instuif wedstrijden te Ookmeer, Amsterdam. 
Een klein berichtje hierover. Het ging allemaal erg goed op Ook.meer. 
We hadden goed weer en de baan was drukker dan we gedacht hadden._~-
dat waren: Paula, Thea, Lydia, Yvonne. Het leukste was dat we alle vier 
de IOO meter liepen, wel j_n aparte series ,maar van Thea vond ik dit 
zeer sportief en van Paula ook want ze zijn resp. lang€: afstandloop-
ster en tschnisch deelneemsteroOok Les deed aan deze wedstrijd mee. 
Het was een gGzellige dag o Tevred·en ging:: n we allemaal WE er naar huis. 

Yvonne Roos"'rndaal. 
Uitslagen: room 800m hoog ver 
Thea v. Git? zen 15.3 s 2. 3I .-
Yvonne RoosE.ndaal I3o5 s Ie I .45 m 4e 4.54 m 4e 
Lydia 8 its 12"9 8 2e I.40 m 4.91 m 
Paula Breuor I4.6 s kogel 8.76m 4e discus 26.- m 

=====~======~==============~===============~= 
DE BOVilLINGAVOND MET ATMODES. 

Af§elopen woensdagavond 24 augustus hadden we een bowlingavond met de 
hele club .L;.tmodes. Wij~de :pupillen CID-moesten om 7 uur komen.We gingen 
gezellig bij elkaar zitten en mochten kiezen wat we wilden drinken. We 
gingen om half 8 bowlen en we hadden e;m leuk groepje. Monique was onze 
leidster. Zij had ook gewonnen. De heren moesten met Eç n zwarte bal 
gooien, deze was erg zwaar. Fred vond hem niet zwaar. Maar hij gooide 
bijna altijd Dis. Cuny was beter dan Fred. Eu voor de rest was het e-2n 
vreselijk leuke avond. 

~ 
~ 

Jolanda Stoute. 
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Derde C/D-pompetitie te Beverwijk 18 juni 1977 

Nu was het de eerste keer dat ik de C/Il ploegen·aan het werk kan zien op de com-
Betitie. . 
Om studieredenen, was ik eerder steeds verhinderd. Nu ik het t vve_ede jaar van de 
sporta.kademie heb afgesloten, k n ik me wat intensiever rnet de be i§;e leiding van 
de ploegen bezighouden. (Helaas maar tot september ). 
Wat ik op deze dag gezien heb, is 9 dat er een ·goede sfeer in de ploeg heerst 9 

áh die is nodig om de beste pres taties te krijgen. 
NatuurliJk heeft iede:r·_een ___ wel eens Bencdag t1a:i; het wat minder ga.at 9 maar daar 
staan' oök "goeie il' dagen tegenover en da2,r gaat het om. 
Het viel op da t de mei s jes die het regelmatigst op de training verschi j nen,en 
daar ook serieus "werken" de meeste vooruitgang boekten, Hoe da t komt, hoef ik 
n'.j.et Uit te leggen. Dus 9 alle mindere lieden •• uo •• • denk daar eens over na. 
Ai\s het nu -ffle-a eens goed gaat denk: dan nietg "oh, ik hoef daar niet meer voor 
te tràinen;1 • 

zNee 3 juist, aiilietjedan 'tra~nen om op hetzelfde peit te biijven of jezelf te ver-
be-bere~ ; , 
Je kunt viel zeggen ilt sport voor mijn l)lezier7 dus ·-wil ik niet moe wordt?n, maar .
het grootste plezier is juist, als je doordat harde t r ainen je presta ti es om-
hoog ziet ga~n. · 
Nu we bijna t vme maanden tijd hebben voor de · vol gehde cornpeti te 9 wil ik ook 
dat we daar aan gaan werken.Doe je best dus, met elk persoonlijk nègord zijn 
we tevreden. Jë kunt niet altijd va n ande r en winnen, maar wel va n jezelf9 je 
moet er dan wel wat voor do an. 

Cuny. 

Adresvvi jzigingg 
Mijn kameradres_ is veranderd van~ Wig,bol t Ri pperdas traa t 7 hs " 

Zaandam 13 augustus 

Verspringen meiàjes C 
Nicoline de Rooy 
Jolanda v. Ekeris 
Wilma Ottolander 
Claudia Du Pon 
8lsbeth Kuyper 

naam·· 
BAiffiUIS VI.IJ D'S BIU NKHOF 18 
M ilST"B:RfüJ,: SLO'FSRVLJü t'r. 

Cuny. 

C/Djuniorenwedstrijden 

4.46m 3e 
"4-· 36m 5e 
4.llm 7e 
4.0lm 
3.23m kwam niet uit. 

600m meisjes C Elsbeth Kuyper 1.52.8 sec. 3e 
Claudia ]u Pmn 2.03.1 sec. 

600m meisjes Il "8sther van 'I'urnhout 1.58.9 s e c. 4e 
Karin van Turnhout 9.3s <:<pde 60m. In de halve finale werd zij vierde met 9.4s. 

Kogelstoten 
Annelies Im Pon 
Ellen Feiken 

60m 
60m 

10.1 sec. 
10.2 sec. 

, Krommenie 14 augustus 1977 

Paula Breuer behaalde een nieuw persoonli jk record op het discuswerpen met 
29. 48m. 7 waarmede zij 3e werd, Bij de dames---Il,kogels toten werd zij 4e bij de 
meisjes A met 8.96m, terwijl ze o:hll nog even 1.30 hoogsprong . 

i 



20 Augustus Hilversu~ - 9 
meisjes C 
ver: Nicoline de Rooy 

Jacqueline de Graaf 
Claudia DID. Pon 
Elsbeth Kuyper 

4 x 80m 

600mg ~lsbeth Kuyper 
~laudia Du Pon 

acqueline de Graaf 

Pupillen M.A. 

4.3orn 3e 
4.07m 
3.98m 
3.61m 

47.7 sec. 4e 

1. 53. 4 sec. 
1. 57. 2 SGC. 

2.09.- SB'"C o 

2e 
3e 

Gonnie Straver werd 4e in de meerkamp met de volgende prestaties: 
balwerpen 17m 60m l0.5 hoog 1.05m 

Instuifwedstrijd op woensdagavond 10 augustus. 
Nieuw persoonlijk record voor Yvonne Roosendaal op hoogspringen met l.55m! ! ! 
Paula Breuer wierp de discus 23.56m ver. 

Lisette de Graaf deed eveneens mee met do meerkamp op 20 augustus en behaalde 
de volgende prestaties: , 60m 

lOOfüm 
10.2 sec. 

4.16.8 sec. 
hoog 0.85 m 
balwerpen.12.50 m 

-o-o-o-o-o-0-0-0-o-o-
26 juni Amsterdam· 

190m meisjes B 
Gonnie handgraa f 14.= sec. 
Franciska Smits 15.= sec. 
Hellen v. Vugt 15.= sec. 
Lydia Smits 13.8 sec. serie 13.6 sec. 

lOOm Meisjes A 
Wilma Vierbergon 
Miranda de Wit 

lOOm Dames C/D 
Marjon Cats 14.= 
Ingrid v.d. Wal 14.3 

15.= 
15.1 

sec. 
sec. 

Hoogspringen Meisjes A 
~llen lland3raaf l.50m 
Jacqueline Paauwo l.35m 
Franciska Smits l.25m 

sec. 
sec. 

Verspringen Dames C/D 
Joan Keysor 5.15m 
Miranda de Wit 4.0lm 
Ingrid v.d Wal 3.99m 

Verspringen ~1iei jes B 
Lydia Smits 4.85m 
Conny Hanclgraaf 4.24m 
Hellen v.Vugt 4.17m 

Sprint/spring driekamp 17 juli te Krommenie 

Lydia Smits lOOm 13.2s hoog L45m ver 4.91m 

27 juli Bevcrvvi jk 
Lydia Smits lOOm le in 13.5 sec. 

ver 4.2lm 
-0-0-0;0-0-0- 0-0-
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2e competj,.tiedag van de 2e ploeg. 

Op zondag .!!i juni in Krommenie in de stromende regen en vreselijk veel wind. 
Begonnen met een persoonlijk record op de lOOm in 13.6 sec. voor Ingrid van 
de Wal.Prachtig resultaat en het' hoogste aantal punten. 
Ans Kruyver moest in de steomende regen verspringen, toch nog goed voor 4.1om. 
Het speerwerpen en kogelstoten was eveneens in de regen en Wiiuli'd, werd gedaan 
door Hannie Wijkhuisen, 22.19m speer, toch iets beter dan de vorige competitree 
kogelstoten beneden haar kunnen 7.13m. 
Hoogspringem Ineke Wallekers L20rn wat was dat noe.? 
De 800m ging Ronnie Wallekers zo ontzettend goed mee, maar zakte hoe langer 
hoe meer af. 2.50.4 sec. 
Het discuswerpen van Anneke Vlottes was ook beneden haar stand 26.68m. Goed 
op je draai letten Anneke. 
De 4 x lOOm in storm en regen in 57.9 sec. 

2e competi tiileploeg in Leideng 
lOOm 14.9 sec. Ans Kruyver 
800m 2.54.3 sec. Ronnie Wallekers 

'J1 • v. V • v. E • 

ver 3.98 rn Wilma Vierbergen ~ ----'L 
hoog 1. 25iîl Ineke Wallekers .. ~~, 

~~=~~s iU~: ;;~~~~: ~~~~~~~zen ~. /{. ".>-. .;· 1 J7 .. __ / ,I ~~:=--. · ·j 
kogel 7.96ra Hannie \ 1Jkhu1zen (\) - . +~ ·· -""- -.. . _ 

::r~c -- · l :~O , 
______ .9-=_~ - ~ 

Beverwijk 7 augustus 
sprint/spring driekamp 

Yvonne Roosendaal Dames D 

Lydia Smits meisjes J3 

Werpdriekarnp 

lOOm 
13.6s 

13.2s 

Paula Breuer meisjes A Kogel 
8.80rn 

Hoog 
l.40m 

l.50m 

Discus 
27.=m 

Speer 

Ver 
4.48m 

4.86m 

21.22m 
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C/D Competitie Heiloo 27 Lugustus 1977. 

me4'sjes D. 
4 x 60 m estafette in 38.3 sec. met Karin en Esther vo.n Turnhout, Ellen :füikene 

Petra Doctor. 
6om. Karin 9.4 

Jolanda Stoute 10.1 
60üm. Estlj.er 2.04.8 

Petra 2.09.9 
Annelies 2.03.9 

verspringen Esther 4.03 
Jolanda 3.34 

Hoogspringen j_)e t ra 1.25 
Ellen 1.05 

Kogelstoten Ellen 6.--
.1\nnelies 4,94 

meisjes C. 

sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
sec. 
n1. 
m. 
m. 
m. 
m 

m. 

pers.ree. 
pers. rec. 

pers. :rec. 

4 x 80 m. est2,fette in 45. 3 sec. met Hi1111a Ottelé.mder-Nicoline de Hooy, Vink(1. Geeks 
en l'fari t Guldemond. 

80 m. Harit 11.7 s. pers. rec. 
Vinka 12.l s. pers. rec. 

Annemieke 13.1.s. 
600 m. Elsbeth Kuyper 1.50.4. sec. pers. ree, 

Claudia du Pom 1.54,9, sec. pe~s. rec. 
Jacqueline de Graaf2.08.4. sec. 

Hoogspringen Annelies 1. 20 m. 
Claudia 1.25 m. 
Nicoline 1,30 m. dit al l es in de stromende re~en en op een 

grasbaan. 
Versliringen Nicoline 4.16 m. 

J acqueline 4.04 m. 
Sylvia Duivenvoor( en 
Wilma Ottolan~er 

Jar.1mer dat jullie niet ui tkwar,;en want er 
·~ren mooie vertesprongen bij. 

Discuswerpen 21.56 m. pers. rec. 
18.56 m. pers. rec. 

Kogelstoten Wilma 7,86 m. 
l"larit 7.42 m. pers. rec. 

Een avondje bowlen 

Zoals jullie allem2,nl wel weten, werd er op woensdag de 24e augustus een bowling
avond georganiseerd voor éle C-D. jeugd. Toen we binnen kwa,c1en, gingen we zitten 
en bes te lden we een dr2nkje en zochten we een paar bowlings choenen uit. He zaten 
gezellig met z,n allen te kletsen en tot onze verbazing waren er meisjes ;::ianwezig 
die we haast nooit zien op de training. We zullen geen namen noemen, ma;,i_r we hopen 
wel dat we deze meisjes binnenkort op de training zullen aantreffen. 
Na een half uurtje gekletst en ge l achen te hebben, werden we in gr~epjes van 5 
verdeel d en hoorden we dat de be.nen 8 t/m 12 tot onze beschikking stonden. De spel
regels wer en uitgelegd en daar gingen we dan. Ondanks het feit da t de één wat beter 
was dan de ander 9 was de sfeer ffpperbest. Iedereen deed zijn best en zo eindigde 
deze geslaagde bowlingavond. 
namens ons allen danken wij de l eiding voor deze avond. 

Nieuwe Leden. 
Yvonne Roosendaal 
]'';ieke Breuer 
Esther Steffens 

geb. 10-10-58. 
geb. 27- 8-68 . 
geb . 21- 3-68. 

Vinka en Jacqueline. 

Jun. 
:Pup. 
Fup . 





1 . ZIEKErJHOEKJB. . . 1 

Nog st:eeds is ELS rlJEYER (C-meisje) in de ' lappe;p.map.d . en. kamp~ 
ziJ.n\êt hardhekkige' 'blessiires, terwijl zij tÓóh oh zo/gr~ag 
zou willen trainen. 
't · Is triest Els en we hopen 1 d.at . er 
toch gauw 'n einde komt aan deze 
blessureperikelen. 
Namens alle AtmodimJlen het beste 
en tot ziens. 

DIEFSTAL IN DE JEROENNAVO. 

Het is ':n paar weken geleden voorgekomen, dat onverlaten tijde:rsde 
zaal training d.e klee:dkamèrs zijn binnengeslopen en diverse eigendommen' hebben 
meegenomen. Ook de wisselbekers van de Onderlinge Wedstrijden die in de tas 
van Wilma zaten waren weg. Maar aan wisselbekers hebben z:e niets, alleen de 
kans dat ze eerder tegen de lamp lopen. Deze werden dan ook prompt. in bosjes 
gedeponeerd en later gelukkig teruggevonden. 
Wij adviseren echter met klem geen waardevolle atributen of geld in de kleedkamer· 
achter te laten. Sluit de deur van de school en de gang achter je, maar laat de 
deur naar d.e zaal open, zodat men kan :üen wie de klee_dkamer binnenkomt. 

Zet je fiets zo dicht mogelijk bij de schooldeur en doe er desnoods 
nog een extra ketting~~-~-~~~~1:.._!::~!!2.-~~ll..~~~n,~~-·f.i~t.s..--vr-st. BegrijpeJ.J.jf " ; ··· Î 
kunnen wij ~Jr~'~ë'I risico vo.ox..,d:j__e.fstal n.~J'l.. D.0-e"--.er alieS< aan om he}..._ t'e • 

voorkomen. GEEF ZE GEEN KANS. 3tl.' .,..tl"' 'l 
Het Besiluur. • \Jk;,:-:f 

tl T '.,?:( 
"'1 IJ ~ r:.-
f. \ -Y~~ 

~T G:8~LU~_STERD:.......... ,. · . --t~ 
Dat •••••••••• Wij gaarne de wisselbekers in ontvangst willen nemen, die op · 

de jaarvergadering zijn uitgereikt,, om-

Dat •••••••••• wij ze Noor de jaarvergadering van 25 Jïanuari weer moeten laten 
graveren. 

Dat •••••••••• wij de meisjesi die rechtstreeks naar het CIOS komen voor de 
training, hetzij per auto, hetzij per fiets, adviseren om zich 
met slecht weer in de Beatrixschool te verkleden., zo-

Dat •• o••••••• je tenminste drooe naan huis kan gaan. 

Dato et o o C) a • o o o wij vertrouwen, dat degenen die 'n. aanmaning voor betaling achter
stallige contri.butie helJben ontvangen, deze per omgaande zullen 
voldoen, want 
begin Januari cle boeken door de kascontrole-commissie moeten worden 
gecontrolee.rd i.v.m. a.e jaarvergadering. 

we uitgefluisterd zijn. 

ROKEN. 

. ,/ \ 



Contributie o 

VAN DE PENNINGMEESTER. 
~ 

,---

In. verband met het afsluiten vsn onze boe.ken ·aan het einde van het _jaar 
verzoeken wij degenen die e6n achtGrstancl hebben in de cDntributie, deze 
zo spoedig mogelijk te v0ldoen. Wij danken U bi~-voorbaat .voor uw medewer
king" 
Gironummer: '207689 t.n.v. Penningme ~rnter van Atmodes. Muiderslotweg 142 

Haarlemo 

z::::::::.====.===:z=======:::::=====-=~============ 

' 

Ql.~!1.~.d j..E.,.~ 
Atmodes wedstrijdshirt , 
silk creen 

vlok print 

A ~:;modes v.reJ trijJbroekje 
Ni euwe shirts maat ~ 

4 
5 
·5 

alle 

~ 
) 
) 
) 

maat 

maten 

j I6,-

IO/I2 
2/3 
4/5 

IO/I2 
O/I 

Ir.:::, ... ~ 

Vs2k:r: :J. jgbe.ar bij Ans, graag vourui t b0st0llen. 
St:Lckel' S AtmoJe s j I ~ -- pE;r stuko 

=======-=-~=· ·.-:;.=::====:::::=======·=-===~===~=-z:::c-r.:::::,z=: 

TRAININGEN6 ----·---·-
Zondagraorgen . Z~ 
Allo ploegen CIOS Overveen 10.IO·-II e 30i uur 
VorkledEm Beatrixschool, Hou-t;manpad, 9. 45 uur, gezamenlijk vertrek IO aOO uur 
SENIOREN o .1 . v o LES BROWN 
JUNIOREN O·r:l-"' -:-._,. FRED ROOSEN 
C/D PUPILLEN o.l.v~ ~RUUS EN LOLKE VAN VOORST 

JJi~ROEN MAVO, INGANG VAN ÈGMOlillSTRAAT. " .... -·---~------"----:.,..,--"-r ... -.-:--·---...,--,,__. ..,_,____..,_ 
Dinsc1aga.vond 
17 ~00 Uo ··· I8 " 3n 
I8o30 Uo- 2o.OO 
20oÜÜ Uo- 21.30 

Dondor..iagavond 
rs_".00-19 .oo uur 

Uo 

C/D PUPILLEN 
.A/B JUNIOREN 
SENIOREN 

Krachttrai~ing o.lov. Gerard Kamp 
Wilhelminastraat 24 
Haarlem 

.Alle en aangewezen atletes" 
~=======~=======================~===~ 



HET SECRETARIAAT MELDT: 
Atmodes Yell 

nieuwe leden" 

MANDY HARTNIAN 
MIREILLE STb.DWIJK 
JUDITH ESSER 

D juniore 
C juniore 

~ Akela akela, hop hop hop 
/ Atrnodes moet naar de top 
/ Akela akela S.O.S. · 

/ Voor atmodes op de bres 
/ Hoi~ t -CARLA SCHIPPER 

LOTTE VERDERF 
PETRA VAN SCHENKEL 
CAROLA V11N AKEN 
INGRID KRAAN 
?????? MEYER 
?????? FRANSEN 

senj_ore 
seniore 
B juniore 
B juniore 
pn:pil--A 
D junj_ore 
B .junj_orc 
p upil 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

======"'=====:========~========== ~ 
AAN ALLE LEDENU ! l \ l \ t\ \ \ \ \ \\ . . 3~ .. · JJ ~~ 

r. '\N ALL'R LTf'DEN' t 1 1 r r' v 1 , ' , 1 , , t · · .o·jj1Q~ • • l::.L...è".L. .l..'.J .l.:J . oooo•OQO•O•OC'QOO 

25 Jb.NUARI ALGEMENE LEDENVERGADERING ~~. ~ .. · . .. ·.-. 'to. ... //·~· .. l> 

DEZE AVOND VRIJHOlIDE~; t t t t ~ 1 ï, 1 ?".'\f~ ~ ~ ~ 

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

Extra training op zaterdagavond voor dames en AB meisjes D 

Voor degenE1n d:]_e in de t/~ legenh2j_d zij n om to komen train6n, zijn 
van harte welkome 
WE HOPEN OP EEN GROTE OPKOMST~!, '!,!, i Deze training begint op 7 jan. 

RIPPERDA KAZER1TE 6 uur ·-·· 7 "30 uur 

danes on AB meisjes o . l "Vo FRED ROOSEN 
================================= 

25 december -- I jan1.1PJ.J:'i -·- g ,.::f:n training op het CIOS 
27 december -·-· 3 januari ~,·-g2.::: n t r aj ni.ng in de zaal o 

Dames en meisjes AB kunnen t.~.'r·Üfo:rn op 2e kerstdag o ~ 1 ov. Fred Roosen 
V " IO' I5 b .. TT .L. ~ k erzame . .. en om " uu.:r lJ .L\raan ~ ;:;e J.JG " 

Dit geldt helaas niet voo:;,_- d (; r:;up ~;_llen en CD jeugd omdat Truus en Lolke op 
vakantie zijn. 

;-:::: ·..=::::::=:::--:::::::=::::: :....:::.::.::=--.::!:...:.~:-==.: ::..::.:=-====::::: :::::::._; =::::::::== =:=..::::::::::::::=::::::=: == == 



P -'" "' ~:~ -..~·-.-0" ·· -. ... " ---,,.-' 
--::.-Wat wo-rd.t_ het h~t )rom.ende z.omer-sei:w-en7/ 

:•---. -- - *""" " -," 
/ ' 

Ik heb nu geruime tijd de eer - althans zo zou je het-kunnen noemen 
om de AB meisjes van Atmodes te trainen. 0.I2__papi-er zie je dan ' wt je 
voldoening dat je een groep van .:.:.: 30 meisjes"_kan. verwachten op de trainingen. 
Een snelle leerling met de nodige ervaring op dat gebied als ik ben, was 
ik al er.:.:""gsz:.i ''.s rekening gaan houd-an met de vermoedelijke realiteit. Wel, 
om. eerlijk te zijn, was die verwachting nog positiever dan ik (helaas) heb 
moeten constateren. Weliswaar zou je kunnen stellen:,, Ja maar je hebt 
toch bijna altijd een groep van :t I5 meisjes". Natuurlijk maar nog afge~ 
ziè'n van het feit dat dat maar de helft is van wat theoretisch mogelijk 

·zou. :oijn is een andere wetenschap belangrijker en m.i. negatiever. Het 
zijn n.l. niet altijd d~zelfde meisjes die je op de trainingen ziet. Met 
andere .woorden: veel meisjes komen maar eens een keer. Op die grond kan 
je ' natuurlijk - behoudens voor een kleine ov: ,-':'7_::.gens v:rel. varduveld_ leuke . 
en enthousiaste kern - geen wintertraining met groot rend0ment opbouwen. 
Zoals ik al memoroerde, heb ik al een geruime tijd ervaringen met trainingen 
Dio e.rvaring hE:Jeft mij vooral het sfgelopen jaar(al is het bij een andere · 
vereniging en bij een andere leeftijdsgroep) gesterkt in de mening dat als 
je een grote groep hebt, de zwaarte van een training weliswaar op éen 
geringere hoogte ligt, maar door de onderlinge sfeer en wedijver toch een 
hoger Jtendoment gc,;eft. . · 
Met and~re woorden, sfeer is een uiterst belangrijk geg~ven, vooral ' in de 
atletiek ··:waar . - met name op wedstrijden - de eenling soms een beangstigen
de noodzaak is. Iedereen kan op zichzelf staan, maar ook iedereen heeft 

··van tijd tot tijd behoefte aan een "achterban" waarop hij of zij · kan te~ · 
rug vallen. Om tèrug te . komç:i n op het nerste , zo'n ~- c meisje s op papier. 
Vanuit een optimistisch oogpunt gezien, een vaste kern van I5 meisjes · en 
daar omheen ongeveer IO "eens wel, eens niet11 - komende meisjes zou ook 
detrainings- ijver ten goede komen. 

· Ik ben . op dat beruchte _ ~voord "trainingsijver"- toen bestemd voor de C/D groEp 
- al eens in oen eerder Atmodes clubblad ingegaan en heb toen ook de daar
uit voortvloeionde conseg_uentïes gegevc; n. Consequenties .die ongekend groot 

·ku;:inen zijn en vaak ook nauw verbonden kunnen worden met hs t verenigings
leven buiten de trainingGn, waarvan ik e~rn ft:)rvent supporter ben. We zijn 
lid van 1::10n vereiJ~:.giggen dat schept nu eenmaal verplichtingen. Neem bij
voorbeeld de competitie. Op dat moment ben j G niet bezig met je eigen pres
tatie (niet he-lomaal waar, maar ••• ) maar voor j e ver eniging. Een Vtrplich
ting die vel6n niet ·· of nauwelijks realisr" ren. I emand diè ruim ge talenteerd 
is zal zich ook zonder noemenswaardige training verdiensteli jk kunnen 
maken tijdens zo'n competitie-strijd. Helaas, Atmodes heeft - laten we ook 
wat à.át betreft de · realitE-iit ondGr ogen zien- in de A/B groep . (uitzonde
ringen daar gelaten) geen noemenswaardig talf=>nt rondlope n. Begrijp me p.u 
nie t verkeerd, dat/ is helemaal ge en ramp, integendeel, het zou ee n sti-. 
mulans voor de groep kunnen bet akene n om door veel, hard e n r egelmatig 
trainen toch een so9rt t aL;nt voor t e doe n. Het afgelopen j aär heb ik bij 

Holland (laten we het beestje maar bij het naampje noeme n ) de C-groe} ge
traind. Weer of geen weer, grasveld .of as::'s.ltweg, tijd of geen tijd, altijd 
was 3/4 van de groep (op papier ) aanwezig. Er waren ge-an sterren bij en 
die zullen er misschien ook niet uit voortkomen. ·Wel · is het opvallend dat .... 
en dat .is medo t8 danken aan de gGorganiseerde nevenactivite iten- er een 
enorme prestatiecurve te zien was bij i edereen en op vrijwel alle nummers. 

CD / / 
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Di.e progres~ie 'bood ·weer pe_i"spectieyen voor ëen goede sfeer en we zien alwe€ 
de.t ik praat over de beke'nde - .cirkel: _sfeer_ doet trainen, trainen. doet pres
taties lever.en en de. goede prestaties ~orgen weer voor -een nog pete:Pé sfeer 
ook bui ten de trainingen• zo ' -n cirke.l wil ik nu ook bij de A/B groep van · · 
Atmodes 1.Creë.ren. De ervaring -vooral opgedaan • gedurende het afg9,~open zgn. 
"verloren se i,zoen" .he'h ik n.m. mo terecht ge.µe~ü terµggeworpen op de we>+tels 
van alles, n.l. een goed en sfeervol winterseizoen. Een winterseizoerf waar 
zowel hard werd getraind als op zijn -tijd met sneeuwballen werd gegooid.- _, 
De trainer zal, wil hij e.e,a. r.-aalis.oren, veel tijd en moeite in zijn .' 
groep moeten steken. Nu ben ik dat meer van plan, maar daarvoor is wel jul-
lie medewerking :vereis ':;" . - " _ 
Niet in fü~ vorm van eens éen keertje komGn trainen omdat je _toch niéts ande: 
om• handen hebt 7 maar het bewust vrijmaken van tijd voor de gep],.ande trainin1 
en• Willen we vooruit gaan dan mo.sten wij bij de basis beginnen. Een al
gemene_ conditie- alsmede technische - scholing. Dat houdt in dat we eigen
lijk allG trainingen aanwezig moetGn zijn, willen we de rijpe en juiste .
vruchten van zo' h trainingsaanpa_'k kunnèn plukkeno Ik heb echter doelbewust 
voor deze opbouw gekozen. De eerste maand heb ik moeten constateren dat het 
eoÖrdinatiegevoel- een voorwaarde voor alle technische nummers- veelal ont-

·br~skt. We .moeten dat dus eerst opbouwen en dan bijhouden. Dat kost tijd 
en die tijd . moet helaas ten koste gaan aan de conditietraining,qua tijdsduu 

· De progressielijn van de conditie zal dus stijler moeten oplopen, willen we 
geen àchtorstand krijgen. Anders gezegd: in minder tijd zal hetzt-lfde be
reikt moeten worden. Was de eerste maand een kennismaking en "het bekijken 
van: wat . ik in huis heb", er zal toch rekening mee moeten wo:::den gehouden da 
het woord Hbikkelen" dit winterseizoen zeker, hoog in mijn vaandel zal staa 

·- : Voor uiegenen die hard willen traim·:n zal dit geen probleem geven en ik dur 
-- voorzichtig te stellen dat ik de wil bij .de meesten van jullie wel geproefd 

hebt" Diegenen die graag meedoen in he t kader van "inspanning tot op een 
-bep_a::alde hoogtE? is ontspanning11 .wil ik vragen om toch mee te (blijven ) doe 
Iedereen·- ook ikzelf vorm daar geep uitzondering op- vindt het prettig oin 
zijn oigon~prestaties te ve:cbe teren. Ook_op terreinen waar eerst totaal gee 
interesse voor was. Het geeft een soort kick, een stimulans om verder te ga 

- Daarom is mijn vraag ook zo ,Janig gestelc_l _d a t iJ J ereen er in thuis hoort: 

·Kom regelmatig traine-n en richt je nu alvast op mijn verzoek; om het volgend 
seizoen ~lê_E;E~ ook naast de competitie wedstrijden deel te . nemen aan vri 
wedstrijdën. Richt je daarbij niet op anderen die beter ' zijn, maq.r concen-. 
treer je eerst op je eigen prestaties. Probeer die te verbeteren. Als je 
die steeds weet te verbeteren dan kom j e vanzelf uiteind s lijk WHl op het ni 
.veau van " -die anderén die ik toch nooit zal kunnen verslaan" Q Probeer eerE 
jezelf te verslaan, ook dat schGpt voldoening. 

. . ' . 

Dit_ is niet bedoeld als kritiek of iets dergelijks, maar a},leen als een op:
roep om na afloop van het 'Volgand'8 zomerseizoen te kunnen horen: _" we heb-. 

.ben het 'm dan .toch maar gefliktH 
Jullie bent allemaal nog in de groei, dus dat heb je in ieder geval al mee. 

FRED ROOSEN o 



Wat verwacht ik van jullie hst komende zomerseizoen? 

Uj_teraard het ·deelüemen aan •' ; competitj_é~wedstrijden. Het is zonder meer '1 
een verplichting tegenover j e vereniging,, Maar . daa:rnàast •• o •• ? ! 

· Veel wedstrijdèn in Haarlem zijn er h.alaas niet va.or jullie" _Op . onze bàan 
moeten we al e-en over:vol prog.rarrima afwerken~ zodat-- zeker met · de b,eperkte 
middelen · in de vorm vàn _techrische organisatoren en juryleden-·we; willen 

•we de weinige · 1 ~know""'.'"how'' -- rrièris'en nïet overvoeren, enige terughoudendheid 
inacht ·hebben genomen. MaaÏ'o . ·b dat is natuurlijkgeen reden om dan maar te 
zoggen;Dan maar weinig wedsti'ijdeno 
Juist op een baan van b.vo· TRTAS (Heilo) j_s h6t gezE-ülig vertoeven en juist 
daar zijn_ en9~~- yeel __ '{;rij~_ . Yv.~_9-_E.l:\;;;i;'_:ij_çl~n. ? y:vaarbj:j . ev_eR_tue}e __ na-inschrijvin
gen nagenoeg al tijd worden gsacceptee:r.l.. De treinverbinding er na toe is 
go~doOok als we een combinatie met een damesploeg kunnen bewerkstelligen 
is vervoer met auto 1 s mogelijkoVoor b.vo foI,·-- P•Po zou je dan al op die 
sintelbaan kunnen staan en als je er met de juiste . stemming aankomt, een 

. onvergetelijk gezellig dagje me_e kunnE:rn maken" ' . .·· . 
De prestaties zijn op zo'n dag ve. _;,,k oridE.rgoschikt aan ds gezelligheid, 
wat op z~n tj_ju zeker ge.-,ri kwaad kan 9 iritegondeel. Met name ,naar Heilo zou 
ik het komende seizoen een éénmaandelijksG verbinding willen zien. En dan 
niet met eén of twee meisjes~ zoals getuige de krantenberichten het afge
lopen jaar wel is gebeurd, maar z0ker. two~ tot d,rie aqto 1 s vol. 
Jo kunt er echt iets leuks van maken e;n bo'vendiel'.l doe"· je op een prettige 
ma nier wedstrijderva.ring op. Dan zie je ook meteen of de trainingen je wat 
hebben opgG.leve;r:d · Niet all.een H0ilo kan een ge·z e llig weJ.strijdje gev,;n, 
ook Bev,-; rwijk óf -Juistei·d.amCOckmee;r·) ligge n goGd in dB rp.arkt ~ HE.Jt vor'Voer -
van en naar de sportvelden is ·vank gema1tlcelj_jk op te los.se no De weekAnd~ 
jes zullen er ltrnker door worden on natuurlijk ga jo prestaties zien. Da&r 
t'.".'ain jr;;) immE<r9 voor~ Ik ben dan ock een propagandist voor veel - m0.0stal~ 
ontspa:· ·' en-·wedst:d.jdena En dan niot allèBn dat numms r J,osn waar j8 red <-~_. T 

l ~_ jk- goed in bent~ maar oqk riur:rimers Cl0'2D waa::'D ij: jG ' al cbij voorbaat d-::nkt 
t o w0ten c~at je laatsté in vwrdt " Ve.ak zal je zj_en dat dat hBlemaal niet 
het govaJ hoeft to zijnnin ieder goval 9 voo2~ c'~én nummer een dag opofferen: 
v:i.nd ik (op dit ni vea:u ) . off:rnrs"ée.ndig Gn ze::Lfs fout .Doe rustig eens een 
drie- OÎ een viGrkemp met 7,e:. f g«szochte .6umn11Sr.s. Vooràl op deze losse wed
strij:ljes hoof je j e voor niemand t G schamen < Het is dat smouig{~ van een 
zqtte prestatie ( b.v. oen 808 m. J.oopstsr die de discus tot 12 m. gooit) 
d .a.t zo 1 n ,·". ·_·:. 'b :. aantrekkeJ.ij k ffiEJaklï o E•sn bE etje voor de ,lol aan dit 
soort wed.strijd9n meedoeno · 
T::_jJens con:wetitie ·- e n ande:rG hcJ.angi~i jk,-7 wedstri j de n moet_ je me.::; stal 
g~rnpann~n (moet niE:i:ï, maar j e cloo -L; l'.h-:::t automatisch) aan de rit deelnemGn. 
Des te 1uuker j_s het dat jo jG . van tijd tot tijd e0ns lekker kunt uitleven 
op zo 7 n 11 tussen neus en 1ipJ)en FlGE;genom8n~ 1 wedstrij'àc. 

Je ziet ik ben een voorstandeJ: van veel Elaa2~' ook van gevarieerde wedstrijden. 
Opvallend is vçi.aJ.c de ondeJ:-1inge sfeer· tijds ns en na z o 1 n los dat;je. Een sti-. 
mulans voor de opkomst bij tr2,lrüng1.:;n, .Je gaat elkaar· eindelijk· eens bet\:1r 
en voora:i. op een ontspannen sfGGl' leren konncn.> wat allE:.en maar ten goed ï:: komt 
aan je ~i:Lndprestatie 7 waar en wçuJ.11 l"l é"JI' d a.n oo~ te l evereno Alles w;;i.t ik zo .... 
juist heb . opgebiecht ~-s echt, s oed en oprecht gomeend, We moeten het · leUk 
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maken en vooral J.e1:lk houaen, alleen dat schept al een gunstige voorwaarde , 
voor ?oed~ presta.ti.es. Offer gerust ~ens een weekend op. H0t afgelopen jas r 
d~:ed ik- m.e~i;> a~aers en echt ~~3.I', ik heb er totaa l ge en spijt van.Je maakt 
d~~ger_i .mee dJ.tj Je voor o-:ir:iogeliJk .had gehouden en die je lange tijd zullen · 
biJbll.JVen. Een gez~menl1Jk etentJe na afloop v~.zo'n dag is vaak een go6 de 
en (al na~r €:?elang J0 wensen ).betaalbare afsluiting. Ik hoop dat we zoiéts 
het komence Jaar zullen gaan zien. Iedereen zou er bij gEbaat zijn. 

Fred Roosen. 

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

LEEFSTIJL. 1 
-' 

LEEFSTIJL is het unieke patroon van je dagelijkse l even, 
het is jè haardracht 6n de kleren ci ie j e kiest, 
het -is je omgang en het uitgaan net j e vr ü; nden, 
het is de keuze. van je oaaltijd, jo eenzijdige voeding 
of hotWEJlov2rwogen menu. 

LEEFSTIJL is je manier van autorijden, 
de gordels d i e j ,e wel of niet gGbruikt, 
het is je ha3.sten of het ka lmer aandoe n, 
het is-'t glaasj e él at je drinkt, j n matighe i d of 
Het is b-aschormen van deg-enen die j e lief zijn 
of hen in J e kou laten staan. 

alcoholmiebruik. 

LEEFSTIJL is j.;:; medicijnengebruik, de sigarette n d i e je rookt, 
het is het a l of niet hieraan verslaaf d zijn. 
Het is j e weerstand tegrm ee n medische behande ling. 

LEEFSTIJL is actief of onv;:; rschillig zijn, het toekijken of bezig ziJn, 
het is j E; ui tlev9n in je hobbie Y s of het uren turen naar de t E; l evisie, 
het is iets leuks aoen,üitgaan of j e vervel e n. 

LEEFSTIJL is hoe j ç , op spanningGn reage'Drt en j.s ee nzaamhe id be leeft, ·· 
het is weten hoe je te ontspannen. 
Het is J Gnken ovt.::r j ezelf, j e 1 " ven, j e baan, j e familie en j b vrionden, 
het wijzigen van bepaal de dinge n in j o l~ ve n, 
het weten wat al of nie t verandG ren kan en hiermee t e l er e n l even. 
Het is wé;tnhopig of tevreden zijn. 

LEEFSTIJL is risico's l.op ;:;n e n je g0zond verstand. gebruikGn 
voor j$ gezond.heid , j ~è baan, j s l even thuis of op j e school. 
Het is afhank0lijk of ~elfstandig zijn, we ten hoe j e zelf t e redden. 

LEEFSTIJL is j o ct oen en latEm, wat j e voelt en wat j e zegt, 
het is ~et toetsen van je leven aan priorite iten en waarde n die je stelt, 



jouw leefstijl kan veranderen of niet. 
~ouw leefstijl is je schaduw en je schijnsel op het 
JOUW leefstijl nu, Vormt meA 
de basis van je wol of niet gezonü zijn later. 

----------.----~-----------------
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Uittreksel uit .artikel ·sport en VE)rzekering. 

KRANTEN STUDEREN VERDER OVER SPORTSPONSORING. 
l:::; cle sportspons6ring een gevaar voor, onbevangen en verantwoorde informa
tie-arbeid van de me,Jia? Zijn cle media. de gerGde partij in et:1n sponsort:>~. 
veroenkomst, waar zij op zich part noch deel aan hebben? Dit zijn tweo vra
g6n, waarover de begin september ingestelde commissie Sportsponsoring en 
media zich zal gaan buJiJ.gen. . . . ' .- . . 

.· 

Zo begint een artikel onJer J.e kop 1 Studie ovE.r Sportsponsoring' in het 
nurnrn6r van I3 oktober jl. in het journalisten-vakblad De Journalist. Het 
artikel . Vervolgt dan oet : 'Luidt het antwoorJ op één of beide vragen be-
vestigend, dan wil de commissie prob.eren journalistieke criteria te formu-
leren, waarmee· het verschijnsel tegemoet kan worden getreden'. · 
Kortom, dé geformeerde commissie, een rechtstreeks gevolg van het in april 
jl. gehouJen symposium voor de pers en de sponsors in het sportcentrum Pa
pendal, nabij Arnhem, gaat nu e6ns kijken wat 
er gedaan; kan worden tegch het noemen -ya. ~ de 1./ · 1 r . :. · / . ( 
naam van do sponsor van een' sportvereniging 1 rv ' . 
in de kolommen van de· kranten en op df', .radio . · · } \ .~~ ~ " 1 

_en tsl. evis~e. De VVP heeft in mei in e~:oi n drie- l/l{l 1( ~rg. ~ ~. " J . ) 1 

_ ~:; ~;!;gs~:_~lag ·ged.aan V9.n het g.ebeu:ren op 1~1. 1{{ L~f/;/./~. · ~ .· ~ .. '--.,;. ·~ 
11
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SPELRF}GELS. " . · ·· . .. ··· .· . . J\69 Q~'·"""'~'" • (f' 1 

Ho? di~;. sp~lt'E:]gels ook zullen. gaa r: lu7deo, . . . . . ' .: /~\ · . 
duiè.elJ.Jk l.S ~at een V<;i~ de yier in ClJ.6 C~Llnll.SS /Us. ' -~-~ ' ~-----
v~rb7genwóOrJigde .parti~en, CG VSN. (vereni- . , '()V ~· ·. \~ 
ging Sportsponsoring Nedsrland ) zich te- · . · " "'>i/. • J-:t_,... 
gen een derge~ijk~ r.egeling zal vsrze~tt:rn. ; ..... c.. . .. -~. · · )." -~ 

_ Ze wordt de.ar.1 n I?-J.n of mee:;r gcrnteund .aoor · /:~ d·f /f";) f(f\ .(V)· 
de nummer twee, de NSF (Nederlandse Sport, . 1[- ~ . ic 'J "~~· . ' 
federf3.,tie). Dit 'hoofdkantoor' voor alle (. · 1 /c() 1 ;.: '~ . 
georganiseerd_e sportliefü•n in onc1 land zie~ ~ C . ·' · ~-- · ~ 
namelijk met. lede ogen aankomen dat een flink . - · -
deel van de ·ruim dertig niljoen gulcien, die hEt b e.drijfsle:ven op het oge n-· 
blik in de sport stopt, zal gaan verdwijnen. 
SOFTSPONSORING. 
·' En dat is goen dreig0ment van ons, maar het simpel 'constateren van f e iten. 
Ik wéti.t best dat er in Amerika ui tstE;kende voorb t;Gld s n ·zijn van softspon
soring (bedrijven die geld steken in een sportv~r~ niging of in ° v~nc~0 nt~n 
zonder direct hun naam daaraan te verbinden) en s €rlijk gezegd geloofd mijn 
bedrijf daar ook in. 
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Maar anderen niet en het 
veGl geld kosten', aldus 
den). 
FANATIEK. . . .... _ _ . . . . 

gaat de sport in Nederland · in Zl.Jn totaal dan ook 
mr •. Hans Douwes ( werkzaam bij Nationale Nederlan-

IVI0nse n, di'C: Hans Douwes ( oud voorzitte r A.V. HAARLEM ) voor de eerste 
keür ler<::n kennen, willen noqit gE.:Jloven dat hij- .iets met (die keiharde 
wereld van) reclame en PR te 

AVERECHTb . 

maken heeft. Hij is vrie ndelijk, voorkomend 
.en 00k 3.ltijd bereid nas r de argumenten van 
tegenstanders te luisteren. Op het dit voor
jàar gehoud en symposium over 'Sponsoring en 
publiciteit' verded igde hij zich fanatiek te
gen de aanvallen van J e persv~rtEgenwoordi- · 
gers. Dezen stelden zeer duidelijk, ds_t' z]ij 
het niet a ls hun t·as k beschouwden om via gra
tis reclame in hun media de sport f inancieEl 
te steunen. . · 

·· De ' Nederla ndse a tletiek jeugdp.loeg en het Ne
derlandseijshockey tea:rir spel6r1 met de zo be - . 
kende . esestyleerde 1 N' yan de verzekeringsmaat
schappij üp de borst, hue.wel ;in beide takken 
van sportreclame bp het t e nue in inter.8.tio- ' 
nale weJ striJJ en verbode n is.Maar ja, de -
officia ls kunne n moeilijk d e N van NeC:t erland 
verbied en. 

De keurige 'manier waarop NN zijn clubs b e ha nde lt' ' é n wasrop h t:: t b i:-"JClrijf de 
sponsoring in zijn totaliiieit benadert, dreigt nu bijvoorbee ld ' in h et geval 

. van Ge ijshockeyclub Nijmegen averechts te werken. Het verzekeringsbedrijf 
·stopt j ? nrlijb:\ zéker een eve n zo groot bec r a g in Nijmegen a ls de sponsors 

va n de o;yerige vijf teams in de e erste J ivisie . Maar d ie ender e clubs in
vesterc n~~bijna a l :Jmn ge l d in b ui t 8nla nd1:-Jrs e n (voor a l) Nederla nds-Canade 
zen,. t e rwijl in Ni'jmeg6n e~n be l angrijk deel vsn h~:, t sp onsorgcüd 2an de 
jGugd wordt beste Gêl. Douwe.s: 'Ja , h st is wat zuur d a t -wij (Nijmegen) hu he t 
slacht;offe r worfü:1 n va n d i e bewapeningsweu loop en nu o nderaan stà8.n. Ik g~n 
llGt Fet:nstra (He erenve_e n), dat e r4000 kijkers op J ,:: tri bun(:; zi t°tGn, trJ,aar 
v .)or fü) j eugd wop d t er nie t vee l gedaan e n bij Bo ndsspa arbank sp e t:lt s r 
nu nog ma ar 6sn Groninge r j,n hs t t eam. OnzF. vo l dot-; ning komt we ,:_ r filP, t P e.s en. 
a.ls z.o 1 n ruim dui zend s choli er e n uit NijmE~ ge n 8n omge ving meespe l e n in ;het 
s'choo1-ijshDckeyt1Jernoói. D'a,t zis j e nerg .,;ns anders in Neds land en dan . be
soffen wü toch o:p d P goede.w0g te zijn. M~är de we g is l e.ng e n v8.n d s twiu.;;.. 
tig opg€lc i do jonge ns hóu j 1:; e r hoogst0_ns vijf over.Gelukkig houd t he t be 
stuur va n Nijm~;,gen e r dezelfd e Jsnkbee lJ i~ n or o p ná Gn ~1aarom g a F.J n Wl~ 0p è& 
zelfdG voet d oor on weiger e n we mee t ,c; huilis n ne t Je wolve nt ·· . · 

·Douwe s r ::ta kt lekke r op dr eef e n gooi t e r fü)g e:en. fraa i e be e l dspraak t r;genaai 
i i k noem d a t ook vae.k dG küri;ïe b aariri jders, C1t: me nsen d i e mikke n op succe s 
up korte tGrmijno Bij Nijmegçn zittd n VErnrtie n N0de~lanJers in d s S(:.'. lectü; 
van h e t verste ijshockey t eam e n d at is (helaas) uniek in ons l~nd . En,toch 
ge loof i k d a t wij op dG ~uede we g zijn, we loverwoge n ook, mikke nd op h t t 



Weer zo'ri mooi feest voorbij. E&n feest vol vreugde en plezier. Met Sint
nicolaas en die; m13.lle pieten. Met de grote, kleine, dikke ,dunne, goede--
en CTinder goede atmodinnen. Die malle Truus die hanr l~chen niet meer kon 
houden. Sintnicola~1s die d0 snor er ç..f liGt vallen. zwartepieten waar de 
lippenstift van ging dweilGn.Maar onäanks allE;.s is het et;n prachtig feest 
gowo.1;.'den. Vinden jullie ook niet? Sintnicola.as wilde volgens een heleboel 
kinderen ge1:rn koffie drinken omdat zijn baard da n vies werd. Maar de sur
prises waren uitstekend hoor jomgens. Allemaal ve el succes zondag met de 
cross en do e je best. 

Lisette de Graaf. 

=========================================== 

vervolg Sportsponsoring. 

regio..,...effect. Net als met hockey in Nijmegen hebben we met basketba l in 
Groningen (Donar) een goede naam als bedrijf opgebouwd. En dat wordt ve e l 
te veel onderschat~ 
JAARVERSLAG. 
Tot zover het verhaal uit de Haagse-he Courant. Hoe hoog de VSN één en ander 
opneemt, blijkt wel uit een enke l citaat uit het jaarverslag: 'Eind I97G 
werd- het moGt met · spijt worden vastgesteld ..... opnieuw actueel dat sommige media 
het vermelden van spunsor namen als deze een vorm van uitbuiting ervaren, 
en óeze namen daarom in de ban hebben gedaan. Aange zi en enkele regionale 
bladen tot deze actie de aanzet gaven, dreigen vooral sponsors en gesponsor
den uit de betrokke n regio's daarvan de nadelige gevolgen te ondervinden, 
hetgo f! n V'..JOr een evenwichtige ontwikkeling van d e sport in Nederland desas .... 
treus kan wurden genoemd. 

Eris één troost: wanneer volgend jaar de merkennamen- _met name in de wiel
rennerij zal het wel even wennen zijn- in de kranten en op radio en tGlevi
sie verdwijnen, zullen de 'malafide sponsors' e n de profiteurs, die via een 
sportclubje in nood belachelijk voel gratis reclame binnenhalen, als esr
sten afvalle n. 

~=================;=~========================== 
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De beste prestaties van "Atmodes" over het j.:i,:;ir 1977 

samengesteld door Truus van Voórst. 
PU):'ILLJiiN. 
60~----~-~- 1.000m hoogs;)ringe~ 

l.Mariettc J~?O .m 
2.Go~~i~ 1~05 

l.Mario·tte Versluis 
2. Lü;ette de Graaf 

9.6 sec. 
9. 8 ' 

3. Gonnie Strave:r: 
4. Bsther Steffons 
5. ; i E1ke Breuer 

1 o. 1 
10. 5 
11 "4 

ko~clstoten. 

l.Na,rictto Versluis 
2.Gonnio Straver 
3.Esther Steffen~ 
4.Lisottc de Graaf 
5. f!li ol;:e Breucr 

5.36 m 
4.85 
4.39 
4.28 
3.65 

fü1riotte, Liset te, Gonnie worden 

6üm 
l .Esther Pauë1. 8. 9 
2.Karin van :Turnhout 9. 1 
3.:Ssther v a n Turnhout 9.3 
4.Jolanda Stoute 9.8 
5.Ifarike van Dain 10.1 
6.Potra Doct 8r 10.1 

·· 7.S.askia K:µijpors 10.1 
8.Ellon Fciken 10.2 
9.Anilelies Dupon 10.4 

kogel stoten. 
1.E11Çm 
2"~Tolanda 

3. Pet r é: ' -' 
4.Arrnelies 
5.Karin 
6 .Est hor Pauel 
7. Mil.rike 
8. SasL::i é', 

9.E8the r v. T. 

6.~o m 
5.79 
5.70 
5.60 
5.56 
5.35 
5.29 
5.20 
4.84 

sec. 

l.Nariette 
2.Lisette 
3.Gonnie 
4.Esther 
5. Hieke 

~P~~ingen 

3.52.7 sec. 
4.-00. 6 
4.01 .4 
4.49.9 · 
4. 51. 3 

l.Marictte 3.34 m 
2.Lisotte 3.0~ 

3.Gonnio 2.76 
4.Esthcr 2.75 
5.r:Iioke 2.49 

3. Lisette ··· o. 90. 

bal werpen 
1.Gonnic 
2.Lisottc 
3. rfa.riette 
4.Esthcr 

19 m 
15i 
13~ 
9 
7 

. r7R . . . . i 
m. J... v. Jun1ore_.D. f.liiC.c(C en Esther zi jrt nog B.;.,Pupil!. 

-0-0:...:.;;.. -o ~o -o -o -e 

M E I S J E S - D. 
600m. hoogsprin~on . 
l.j"!;sthor van Turnhout 1. 58. 9 so"'C. 1. Petra' 1. 25m 
2.AnneliOs Du pon 2. Ol.9 2.Ellen ' 1.05 
3.Esther Paué·l 2~04.6 3.Marike 1.-
4.Petra Docter 2.06.5 4.Jölanda0.90 
,5.Karin van Turnhout 2.11.8 
6. Jolanda Stoute 2. 27. 5 
7.Saskia Kuijpers 2.33"8 

~· • f • r 

~springen 

1.Esther v.T. 
2.Esther Paue l 
3. Jolanda 
'4.Karin 
5.Potra 
6.Saskia 
7. Narilrn 

4.03 m 
3.67 
3.48 

. 3.44 
3.42 
3. 30 -
3. 11 

~rpen 
l.Jolanda 21 • ~.m 

19.-:
. J.Esth~r P 15.-
4.Esther v.T 14.-

2.Pctra 

5. Karin· · 14.-
6.Saskia 13.-

_o_•_o_o_o_o_o_o.__o __ o_ o _ct_o._.o _ 9 

F__ivenals vorig j a ar organisere n wi j weer in s a menwer k ing met 11 Haarl e m11 en "Holland ' 
eon 3-tal cross.jes voor de C /D jeugd en Pupille:µ, op het Militair Schietterrein 
aan de Zcmveg.'. De dat a zijn 11 decembcr:..12 februc-,ri 1 78 en 19 me,art 1 78.Inschrijf
gelcl bedrä agt f 2 9 50 voor allo drie do •crossjes .. of f 1,- per crossje. Voor degene 
die a t1n àle 3 de cross jes meedoen is er een herinneringsva.'lnt je of medal jo. 
C ; juniores zijn die meisjes die geboren zi jri in 1963 en 1964 
D juni ores ' zijn die" meisjes die _geboren zijn in 1965 en 1966 
en Pu pillen geboren in 1967 en later. Opgeven bij Truus . 
15 ja.nuari 1978 S<trandloop te Bloomenda::ü. ]e afstanden bedragen 4 of 8 km. 
voor Senioren en A/B jeugd~ 4 km voor C /D · jeugd en voor de Pupillen 2 km. 
Inschrijfgeld bedraagt f 2,50 voor Senioren en !/B Jeugd e n f 2,- C/D jeugd+Pup. 





l ':/ 1( · 
( l { 

-

vervolg beste jaarprestaties over het jaar 
1977 door Truus. 

M E I S J E S - A 
100m 800m 400m 
l.Miranda de Wit - 14.1 sec. l.Thea van Gièzen 2.29.3 l.Jacqueline 68.2 sec. 
2.Paula Breuer 14. 2.José C1;wellon 2.33.1 2.'José van G.70.6 
3.José C;;;,pellen 14.3 3.José van G. 2.43.6 3. Veronica 75.6 
4.Birgit Turkenburg14.4 5,Birgit Turkonb. 2.56.5 100m Horden 
5.Wilmn Vierborgen 14.5 4. Jacquolino 2.49.2 l.Ellen Handgraaf 20.6s 
6.Lia do Jonge 14. 7 6.Wilma 2.59.- hoogspringen. 
7.Fntricia Loter 15.- 7.Lia 2.59.2 l.Ellon 1..50 m 
8. Jacqueline Paauwe15.- 8. Miranda 2. 59. 3 2.Jacqueline1. 35 
9.Ellen Handgr naf 15.2 9.Paula 3.10.4 3.Paula 1.30 
10. Ifoni que Vnlk 15: 6 -. :_:: -r:rr~T - r- itö !:..:$i~-1:i~3ti; c; .8 ';Q i j_ -).d::~t2 (: 2,c. l:4K;ll.er~i,u-,.;;1; ,IG1 c~\~~i12 

• ·'' ' ') f:i..,,.., -_:i- .r- ~ -1 \\!_,_ 1 °. ~ .. 1r~_o_._ :ll:f:_fllJ:O _~\ - r1 '.:Hi~: : >Jl• ?~~:f,.i:JI iJc··: "~~ J: b;~_-_fJ:>t iI\:\+n_o(; ~~· ·. ~ ·~ S1.cr~~;J~.f:c~ ;Jc; . . _ ... __ ._>..;. --·' ~-- l , ~ 
' ·· î 2. Patricia .n:;l3 ~2$r-e51 J j: :: m; rrn r;i:;{ 1'\ JJ~\JJC-1' C(\ J 

~.2_Golstoten. 

l.Paulà 
2.Ellen 
3.Lia 
4. l-Jilmn 
5. Mir:;md2v 
6. Birgit 
7 .Monique 
8.Jacquoline 
9.Patricia 
10.Jc sé C. 

9.76 m 
9.36 
7. 71 
7.30 
9~98 
6.83 
6.44 
6.-
5. 93 
5.23 

verspringen 
l.José C. 
2.Miranda 
3.Wilma 
4.Lia 
5.Birgit 
6.Ellen 
7.Jacqueline 
8.Paula · 
9.Patricia 

4.32 m 
4. 24 
4. 20 
4o10 
4.03 
4.02 
3.97 
3. 93 
3o73 

discuswerpen 
l.Paula 29.48 
2.Ellen 24.10 
3.Lia 21.84 
4.Birgit 18.90 
5.Wilma 17.56 
6. :Miranda 16.96 
7.Jacqueline15.76 
8.Monique 15.58 
9.José C. 13.42 
1 O. Patricia 12.44 

-.-.-.-.-.-. - .-.-.-.-.-.-. 

spoerwor_l2_en 
m 1.Paula 

2.Ellen 
3.Jacqucline 
4.Josó van G 
5.José C. 

DAMES. ------
100m 800m 
1.Pia. Keijser 12.7 s ------
2.Dina Sohellingorh6U:t 12. 8 s l .Ronnio 
3 J 2. Yvonne 

• ann Keijner - 13.-
4. Yvonne fioosondà::ü -• 13~4 3 ·Bal tien 
5 I . , d 1 13 6 4.Ingrid • ngria v •• Wa _ • 

5.Ans 
6.Marjon Cats 14.- 6 
1 G 'l v· 14 .FreiG. • eoco isser . --
8 ~ d d 0 t 14 3 7.Inoke 
- .Lr a v •• ,_) eon • 8 .Goûke 
9.Baltion de Wit 14.3 400 m 
10.;\ns lCruijver 14.5 -- d . 8 1.Arn 
11 .Honnie Wallekers14._ _ 200-m _ 

12.Incko Wallekors 15.- -;-- .-- f:"Y'vonne 
13.li'roia .van Vit;3rson 17 .:.., , ·· 

2.38.9 
2.44.3 
2.50 . 8 
2.57 ,,5 
2.59.-
3.13.5 
3.15 . 1 
3.23.1 

.63. 9 

. . 27. 8 

sec. 
hoogspringen 

l.Yvonne 1.55 m 
2.JoCLn 1.55 
3.Ineke 1.25 

1 OOm Horden 
l.Jo :-i..n 
2. Yvomw 

sec. 

22.98m 
19.84 

16.86 
13.40 
10.96 

.... . ~ __ , _l ..;_ ' • 

kog~!2ton. verspri:.:1gcn · ~ discu~h~e~pen '' ·-

Cuny v.::m Leeuwen 
2.B~ltien de Wit 
3.Reneo Ferment 
L]..füènnie Hijkhuizcn 
5.Gebkc Vis [;er 
i. Yvonne Rooscnd a . .._1 
G. l1.11s Krui jver 
8. Ingrid v.d. "J û 
9.Ronnio Wallakcrs 
10.FreiQ van Vierse n 
11. Inelcc l·follolrnrs 

El_)_OJ?_:I'.'WG:p_oe n. 
L~;-'.:Ü tien 
2aCuny 
3. Earmio 

10. 95 
9.15 
8.76 
8.03 
7. 73 
7.30 
7"35 
6.59 
6.54 
.6.-
5.40 

m l .Din.:s Schellingerhout 
2.Joan Keijser 
3.Marlies Kastelein 
4.Pi a Keijser 
5. Yvonn:J Ro o send aal 
Ç).Gobke Visser 
7.Baltien do Wit 
8.Ingrid v.d. Wal 
9.Ans Kruijver 
10.RoDnie Wallekers 
11.Inoke Ballekers 
12 . Froia van Vierse n 

5.4om LC-uny-----·- -- 31.06 m 

5.40 2.Renee 27.78 
4. 71 3. Anneke 27. 1 8 
4.70 4.Ingrid 21.24 
4 • 60 5. Bû tien 1 9. 06 
4.46 6.Yvomme 19.05 
4.39 7.Gebke 17.52 
4.36 8.Ans 18.1_9 
4.10 9.Ronnie 16.39 
4.05 10.Ineke 15.18 
4.01 11.Frein 13.75 
3. 36 

28.06 m 
23 . 84 
22.18 

IEDEHEEiî DOET MEJ±; AAN DE STRANDLOOP 
zondag 15 januari 197 8. Opgeven bij 

Truus. 
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VAN D~ PENNINGM8ESTER. Zonnalaan 3 
Haarlem tel. 285433 Giro nummer: 207689 t.n.v. Penningmeester van 

Atmodes. Reggestraat 6 te Heemstede. 
Stencilwerk/tekeneng 
Fam. Deutekom CLUBKV~DING. 

William Sternstraat 46 
Haarlem tel. 333288 Atmodeswedstrijdshirt 

silk cre :m 
maat 10/12 

2/3 
4/5 

10/12 
0/1 

vlok print 

Atmodes wedstrijdbroekje alle maten f 11 ~--
Nieuwe shirts maat 2 ) 

i j 
Verkrijgbaar bii L.ns 9 graag vooruit bestellen. 
Stickers Atmodes f 1 9 - per stuk. 

TR!1INING"~N. -------
Zondagmorgen 
Alle ploegen CIOS Overveen 10.10-11.30 uur. 
Verkleden Beatrixschool, Houtmanpad, 9.45 uur, gezamenlijk v ertrek 10.00 uur 
SENIOREN o.l.v. Les Brown 
JUNIOREN , o.l.v. Fred Roosen 
C/D PUPILL~N o.l.v.· Truus en Lolke van Voorst 

JEROEN MAVO, INGJ,NG VAN 3GMONDSTRAAT 

Dinsdagavond 
17;00 u - 18.00 u 
18.39 u 20.00 u 
20.00 u 21.30 u 

C/JJ PUPILL"BiN 
A/B junioren 
Senioren 

o.l.v. Ria ö.f Truus 
o.l.v. Fred 
o.l.v. Fred 

f14,--

Donderdagavond 
i~.oo u - 19.00 u Krachttraining o.l.v. Gerard Kamp 9 Wilhêlminastr. 24 Haarlem~ 

Fred 
Alleen aangewezen atletes. 

Extra training op zaterdagavond voor dames en AB meisjes. Degenen die in de. gele
genheid zijn om te komen trainen zi~n van harte welkom. 
Deze training begint om 18.00u-19.3ou o.l.v. Fred. 
W8 HOFJ;N OP E"3N GROTE OPKOMST. 

ER WORDT GEFLUISTERD ••••••• 
Dat •••• er nog verschillende meisjes gekeurd moeten worden. 
Dat •••• Mevr. de Rooy je gaarne opgeeft na het betalen van het verschuldigde keu

ringsbedrag van f 12.50 
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Tot slot werdem · zoals ieder jaar de diverse bekers uitgereikt en wel ·áàm 
Claudia Dupon-onze lange afstand loopster voor de toekomst-de CD bc:ker. 
Voor de beste prestatie van de AB ploeg ging de beker naar Lydia Smits, die weer 
hGlemaal terug lijkt te zijn. Yvonne Roosendaal klom razendsnel naar de top van 
Atmodes en werd beloond met de Ineke bokere De Atmodeszuil werd uitgereikt aan 
Paula Bremer torwi jl typiste/ verzendster van ons clubblad JYf,ar jon Cats voor al 
haar inspanningen do v.d. Hoeven beker mocht ontvangen. 

Met de rondvraag word deze vergadering afgesloten • 

Baltien do Wit. 

ZOMSRTRJ:..INING 

Ingaande 3 april zal de zomertraining ingaan.Er wordt getraind op de kunststof
•aan van het Pim Nrulier Sportpark op maandag-en donderdagavond voor alle 
ploegen. 
Tevens wordt er woensdagavond extra getraind voor de door de Technische Commissie 
aan te wijzen atletes~Mochten er uit de dames of A/B ploeg meisjes zijn die persé 
op maandag-of donderdag niet kunnen trainen,dan is uiteraard ook training op 
woensdagavond mogelijk. 
Laatste zaaltraining Jeroenschool-28 maart 

Ripperdakazerne -25 maart 
Conditie centrum G.Kamp-30 maart 
CIOS-26 maart 

1 APRIL(geen mop),onvoorziene omstandigheden voorbehouden 
PANNEKOEKENLOOP 

Kosten f2,50~ 

8 

~ 
A 
R 
T 

OPGELET ------

-----------------
·--~~--------------

SCHAATSEN l\iCT ATMODES ! 

Woensdagavond ~ maart op naar de ijsbaan. We 
verzamelen VOOR de ijsbaan om 18.50 en gaan 
gezamelijk naar binnen op knipkaarten.Atmodes 
draagt tevens bij in de kosten zodat iedereen 
slechts f1,75 hoeft te betalen. 

8 MAART 
8 MAART 

8 MAART 
8 MAART 

I.v.m~ de Paasvakantie is er op 26 maart geen training op CIOS 
en op 28 maart geen zaal training?! !1! ! 

~~--~~--~~~ 
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behoorlijke verspringprestatie achter je naam staan. Heb je geen zin je naast 
het lopen, toch ook een beetje op v~rspringen te tS'~éln ~r,-.a.:i..TI..?:QÏ 
Ja de laatste tijd vind ik het wel Teuk,· omdat Frè·d er veel aandacht aanbesteed 
en nu wil ik het wel op wedstrijden gaan proberen" .· 
~'neo je a1"'' uitzicht op ·ëeri'baan als je je diploma als kleuterleidster in je 

r zak hebt? 
" Nog helemaal niet, ik z.oU dan wel ander we.rk gaàrt doen of een andere studie 

aanpakken~ 

- Heb . je een vaste vriend? 
Nee <fat : niet• Nu kan ik ergens heengaan waar ik zin in heb en .met wie ik wil. 
:Met een hQ:le'Poel vrienden voel ik me hot prettigste. 

·'"·" ,,.. 

·• .,LYDIJ~ 8rflTS, 15 jaa:r en MAVO · scholiére7· 4e klas, dus· ook al een examenklant. 
Veel aan!eg voor atletiek, daarbij ook gezo nde eerzucht. Zij ontving -evenals 
vorig jaar bij d.e CD meisjes- 'de- prestatiBbeker, nu bij de AB meisjes voor de 
volgende prestatiesg 

, " . 10Öm . .. 12.9.s• 
80m horden 15 .)s • 
hoog~pr. . 1.5om. 
vers pr. 4.97me 
kogel 9"05m. 
800m 3.09.2 
-- Had je verwacht dat je nu dit jaar weer de prest~ticbeker zou ontvangen? 
Nee, echt helemaal niet. 

1:-...,... Welke kant V.:il je opgaan? Je hebt veel mogelijkheden vooral op de sprint-
en springen? Of zou je je vooral op de · 5-kamp willen concentreren? . 
Ik weet het nog niet, misschien later wel naar de 5-kamp, maar dat is wel erg 
zwaar. 'Vooral door die 800m. Ook met kogel schi8t ik nog tekort. 

L.ls je slaagt, wat wil je dsn gaan doen? 
Ja ik wil toch nog vèrder studeren, wa:i,rschi jnli jk M':l:AD. 
- Wat zou je willen worden? 
.Heb ik nog geen idee van. 

Heb je een vriend? 
Ja al 8 maanden. Ook van school, hij zit op·de HAVO. 
- Wat zijn je hobbies buiten atletiek? 
Dansen en lezen, maar door het vele huiswerk en sport, heb ik er niet zo ve;l 
tijd voor. 
Voor Lydia veel succes met het examen en verbeteringen van haar persoonlijke 
records met betrekking tot de atletiek. 

Ria Ineke-de Vos. 

CLAUDIL DUPON,600 meter loopster;13 ja.=:,r oud.Zij zit op de Gerard Barcher Mavo 
in ~e eerste klas. 
--Had, je verwacht dat je e .;J.1 beker zou krijgen? 
NeG,hGlemaal niet. 
~-Ben . je or blij mee? 
Ja hoor. 
--Hoe lang doe je al aan atlotiok? 
Ongeveer een jaar • 
. --Heb je ook nog aan andere sporten gedaan? 
Ja,gym on paardrijden.Panrdrijden doe ik nog steeds. 
--Wel.ka sport zou je graag willen doen? 
Ik zou graag volleybal willen doen. 
~We e t j e al wat je later wil worden? 
Ja, sportlerares,maar ,dan moet ik oGrst nog Havo doen. 

·' 0 B:i. jn 1: •.. 
• •r 9 \ -r, <'~-~s,j 
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KLAAS DE VRIESSCHOOL 50 JAAR!!!!!!!! 

OPROEP!!!! • 
In verband met de rettnie die 4 november I978 wordt gehouden in het kader van het 50-
jarig jubileum van de school,-WOrden oud:leërlingen, oud oudercommissieleden, oud
leraren verzeoht, zich hiervoor schriftelijk te melden bij de administratie) onder 
vermelding van NAAM, WOONPLAATS en STUDIEJAREN of telefonisch, uitsluitend tussen 
14.30 en 15.30 uur - telefoon 2-56660 of tussen I8.30 en 20.00 uur - telefoon ZJ,73,78. 
Correspondentie te richten aan: 

11 Jubileumcommissie Klaas de Vriesschool 11 , 

Santpoorterplein 28 te Haarlem. 

--------------~----------~-~---~~----~ 
Met toestemming overgenomen uit 11 de Wissel " clubblad A,V,Haarl~ 

_QLYMPISCHE SPELEN MOSKOU I980. 

Bij het maken van onze plannen voor de vakantie dachten W1J erover om eens· serieus 
te informeren naar de mogeliJK:heden die er zijn om in I980 naar Moskou te gaami om de 
Olympische Spelen te bezoeken. Het lijkt misschien al vroeg om er nu al over te pra
ten, maar 2 jaar zijn vlug om" We hebben ontdekt dat de reis per t:rrein veel goedko
per is dan met het vliegtuig, dat dit een haalbare kaart is voor ons en waarschijnlijk 
voor velen van jullie. Het duurt natuurlijk wel langer maar je kunt daar wat van maken, 
Vooral met e8n groep. Onderweg is er de mogelijkheid om uit te stappen en dan andere 
steden te bezoeken. Je moet van te voren je reisprogramma inleveren, maar dat hoeft 
geen bezwaall'.' te zijn. 
Voor Polen is een doorreis visum nodig en een verblijfvisum als je daar ui.t wilt stap
pen. Ook voor Rusland is een verblijfsvisum nodig. Dat moet je wel vroeg aanvragen. 
Je kunt het in drie weken hebben, maar ik ben er voor om het eerder tehebben anders 
moet je op het laatste moment nog het programma inleveren. 
Kosten zoals ze nu zijn: retour p.p. 2e klas trein f 350,~ 

p.p, Ie klas trein f 500,--
Daar komen natuurlijk nog wat verhogingen aan te pas, maar dat is van latere orde. 
Per vliegtuig is een retour p.p. f I300,--
Hotelkosten, eten, drinken en stadionprijzen weet ik nog niet, maar al met al is het 
de moeite van overwegen waard. In plaats•van naar Spanje of Italië te gaan; dit eens t1 
doen.Zijn er mensen die voor deze reis ook hun vakantie overhebben, dan wil ik graag 
moeite doen om met de vereniging een groepsreis te organiseren. Ik wil graag een reis 
in eigen beheer want dat is waarschijlijk veel voordeliger en bovendien kunnen we dan 
allemaal vast gaan sparen. Laten jullie zo snel mogelijk iets horen, dan kan ik verde
re stappen ondernemen om te zien of we zaak rond kunnen krijgen. 

Groetend, 
Mevr. E.C. Kruithof, 
Nw. Groenmarkt 2 rda,Haarlem 
tel. 023- 31 73 I3. 

Niemand heeft U vreugde of voorspoed beloofd, maar U hebt de kracht gekregen om ze te 
veroveren • 

•••• Kennis kan men vergaren, verstand is een gave, wijsheid is een toegift •••• 
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zo WAS HET BIJ ONS THUIS. _ .... ____ _ 
Toen ik geborert werd was ik nog erg jong. 
Mijn vader en moedär waren niet thui~, die waren op het aard.appelland. 
Dat land was niet van ons 1 maar we 'haalden daar altijd aardappels vandaa 
We waren thuis met twintig kinderen: tien jongens, negen meisjes en 
één twijfwllaartje. 
De laatateis altijd de jongste gebleven. 
We sliepen op één kamer met gasmaskers op. 
Omdat we maar één bed hadden, was het slapen moeilijk. 
Het eerste kind werd in bed gelegd1 als het sliep werd hij er uit ge
haald en tegen de muur gezet. Dan kwam de volgende en zo maar verdere 
Met wakker worden namen we het niet zo nauw. 
Mij hebben ze een keer tegen de muur laten staan, vo0rdat ze het in de 
gaten hadden. 
Onze wekke:rr· 1rJas een emmer, als die vol was 1 was het zeven uur. 
Maar als mijn vader 1 s avonds gedronken had, liep de emmer over en 
was het eerder zevenuur. 
Ja, we waren erg knap. 
Een van mijn broers iskunstenaar 1 die gaa t met een oude jas het café 
i n en komt er met een nieuwe weer uit. 
Mijn moeder spoelt de luiers nooit 1 wij zijn met melkpoeder groot ge-
bracht1 ze kan de luiers zo uitschudden. , ' 
Mijn vader kan niet goed horen 1 want we hebben hem de oren van het 
hoofd gegeten. 
Onze jongens h e ten allemaal Jan, behalve Frits, ·die het Hendrik. 
Een van mijn zusters is er g bijdehand. Ze was naar de mar~t geweest 
en heeft daar t waalf kopj-e s-c· gekocht voor één rijksdaalder, maar wettd 
je wat nou zo jammer was 1 de oortjes zaten allemaal aan de binnenkant. 
MijYJ. andè.re zus heeft verkering met een jongen, die maar één oog heef.t. 
Als ze hem onder vier ogen wil spreken, moet ik er altijd bij zijn. 
En dan de jongste di e altijd over pijn in de buik klaagt. 
Moeder zegt dan al t ijd: "We e s blij dat je e en buik hebt, anders vielen 
de aardappels zo in j e broek. 
Mijn oudste broer is negenenvijftig, hij had zestig kunnen zijn, maar 
is een jaar ziek geweest. 
Mijn ene zuster is zo scheel, als ze huilt rollen de tranen over haar 
schouders. 
Toen ik van school kwam was ik z.es jaar. 
Ik kon goed met d.e l eraar opschieten, vele klassen h eb ik dan ook 
tweemaal doorlopen. 
De meester vroeg mij eens~ "A.ls · je tien gulden bij de slager schuld 
hebt, twaalfgulden bij de baklker en dertien bij de groenteboer, hoeveel 
schulden heb je dan11 ? Ik zei : nDat weetik niet meester, want dan ver
huiz en we meestal ';• 
Ja, nu moet ik n og even over de anderen ' v ertellen, maar ik weet :niks meeoJ 
Al l een van on ze Frits , toen di e van school kwam de ed mijn vader hem naar 
de s mid. Di e gaf h em 1:n hamer en zei: 11Al s ik één keer k:niko ,1 moet jij 
slaan11 • De smid heeft dan ook maar een keer geknikt .• 
Ja, zo was het bij ons thuis. Nu moet je mijn naam nog weten, die is 
net als alle anderen JAN. 

"Waarom ben j e ni e t naar s chool?" 
; 1Ik pas op het huis voor mijn moeder. 11 

11En waar is je moeder d.an? 11 

"Die moest bij de rechter komen, omdat ze me niet naar 
11s ohool s tuur t. 11 
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Vervolg uitslagen strandloop. 

8 km. - --no. 15 Han Cats 36.oo min (vader van Marjon) 
31.Bert v.Hoinineen 39.15 (man van Wil) 
32.Sjoerd du Pon 40.oo (vader van Claudia) 
33.Klaas v.d. Wal 40.oo (man van Ingrid) 
35 Nadine Drijfüout 41.oo M.JJ. 
38 Yvonne Roosond~al 43.oo Sen. 
39 Ineke Wallekers 43.30 Sen. 
41 Ronnie Wallekers 44.30 Sen. 
42 Wilv Heiningen 44.30 Sen. 
43 Ingrid v.d . Wal 46.00 Sen. 
44 Ans Kruijver 46.00 Sen. 

Moet dat er nu achter 
staan? hoor ik ze al 
zeggen. en dan zog ik. J . 
dat moet •••• TvVvE. 

I I 

oor< 
jJll~ 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -. - .-.-.-.- .-.-.-.-. - .-.-.-. - .-.-.-.-. - .-. -. - .-. - . -- . 
C L U B R E C 0 R D S. 

MEISJ:CS D. 

60 m r~ariette Spaans 8.3 sec. 8-9-73 
600m Irene Kruijver 1.53.5 sec 12-6-71 
ver Locs Visser 4.69 m 30.5.64 
hoog Ellen Handgraaf 1o40 m 1-10-72 
kogel P. Niljon 10.40 m 27-8-61 
4 x 60 m estafette 33.7 s 1-10-72 
met Elze Nieuwkerk. 
Miranda de Wi t,Wilma Vermunt en Lilian Fijnheer. 

MEISJES C. 
80 m Mariett e Spaans e.a. 
600m Patricia do Cleir 
ver Lottie Plugbocr 
hoogAnnemieke Bouma 
kogel Annemieke Bouma 
spoor Anja Smits 
discus Annemioko Bouma 
60m H. Yvon v.d. Linden 
4 x 80 m estafette 
mctPet r i v.d. Eem. 

10.3 sec. 
1.41.4 sec. 

5.16 m 
1.60 m 

11.27 m 
30.82 m 
29.06 m 
9.9 sec. 

42.4 sec. 

21-4-74 
5-9- 71 
1-9-57 
27-9-70 
20-6-70 
30-~69 
15-8-70 

2- 9-72 
5-9-71 

Patricia de Cloir,Alico Munst erman on Pia Koijsor 

ME:ISJES B. 
100 m Pia Koijser 
300 m Patrici a de Clair 
800 m Patricia de Cleir 
80m.H. Anja Smits 
1 OOm H.Joan Koijser 
ver Anja Smits 
hoog Annemieke Bouma 
kogel Cuny van Loeuwen(4kg) 
spoor Anja Smits 
discus Annemieke Bouma 

12.3 SOC 

43.4 sec 
2.19.2 sec 

11. 6 sec. 
15.7 sec . 
5.54 m 
1. 77 m 

10.45 m 
36. 74 m 
33.80 m 

4 x 100 m estafette A/B meisjes 48 • 3 sec. 
nog steeds Ned. Record . 

24-6-73 
6-6-73 
3-6- 73 

26-9-71 
19-9-71 
19-6-71 
30-6-71 
20-8-72 
19-9-71 
26-5-71 

6-9-70 

met do meisjes Gobke en Loes Visser-Donny Post en Joan Keijser. 
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ENIGE ALS BL.AilVULLING DIENENDE GEDICHTJES 9 MET DANK AAN TRIJNTJE FOP. 

Op een lapjeskat, 

Een lapjeskat uit Loon op Zand 
zat altijd in de lappenmand 
en rookte daar bijzonder zware 
met kruit geladen klapsigaren, 
En als de knal kwam, zie die kat: 
11Nietwaar ? Zo hoor je nog eens wat Il 

Op een brilslang. 

Op een lynx. 

In Zeeland 9 naar is aangetoond, 
heeft jarenlang een lynx gewoond. 
Want achter het Stadhuis te Veere 

staat nog een bord met : lynx parkeren, 

Een dikke brilslang zat parterre 
vooraan in de Folies-Bergère. 
"van allerhande euvelen 11 

zo hoorde men hem keuvelen 
"plaagt de bijziendheid mij het meest,. 
Zijn er al doelpunten geweest ? " 

Op een bok 

In Siddeburen was een bok 
die machtsverhief en werteltrok. 
Die bek heeft onlangs onverschrokken 
de wortel uit ziehzelf getrekken, 
waarna hij zonder ongerief 

zich weer in het kwadraat verhief. 
~ /7 \Maar het feit waardoor hij voort zal 

-----~ '-. \ \...........,.! i ______ is, dat hij achteraf nog even 
~~· · r,?j ~de massa die hem huldigde 

---....._, met vijf vermenigvuldigde. 
( 

EN DAllJ NOG EEN VAN GODFRIED BOMANS : 

Spelen 

Ik zit mij voor het vensterglas onneemelijk te vervelen. 
Ik wou dat ik twee hendjes was, dan kon ik samen spelen. 

leven 
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OFFICIEEL CWBORGAAN DER H.D.A.V. ATMODES -KONINKLIJK GOEDGEKEURD 

Bestuurssanenstelling 
Voorzitster: 
M.A.Ineke - de Vos 
Kasteellaan 
OUOORP - tel. 072 - 125199 

Sekretaresse: 
I.B. de Wit - v.d.Ree 
Velserstraat 18 rood 
HAARLF'J.1 - tel. 263123 

Penninarreester: 
Heer Kuyper ·: · 
Reggelaan 6 
H'.S'IIBDEl - tel. 289294 

Wedstri jd-sekr. : 
T.v.Voorst - v.Egnond 
Vlielandhof 30 
HAARLEM - tël. 335734 

D, Schellinger:hout - Kam::>huis 
Zwedenstr. 45 - H'LEM tel.340776 
Technische komnissie 

Heer ..:; . ·.Pauel 
Zol1!Elaan 3 - H'LEM tel.285433 
Technische Konmissie 

Heer J . de Jonge (tel. 371329) 
Muiderslotweg 142 - H'LEM 

G. dè F.t::x:f;j - Benena 
Vondelweg 4rd - H'LEM tel.374534 
Sportkeuring 

: .. '··· ·-

M. Cats - redaktie De Start) 
Caninefatenstraat 4 
HAARLEM - tel. 373202 

VAN DE VOORZITSTER April 19?8 

AZ sta ik op het punt om met vakantie te 
gaan, op de valreep zal ik toch mijn bij
drage voor het aprilnummer Zeveren. 
Huiverig kijk ik naar buiten, 't is 2e 
paasdag en het regent en stormt. Aan de 
overkant van ons huis zijn ze aan grond
werkzaamheden bezig voor de aanleg van 
een niew.ve wijk - bergen zand en kon
touren van nieuwe wegé'n zie je nu -
dientengevolge zijn onze ramen mat en nat 
van zand,módder en regen. 

'T ziet er allemaal troosteloos uit. De 
wei en daardoor ook de schapen, lammetjes, 
koeien en kalveren zijn verdiuenen. En al 
bloeien dan wel de sneew.vkZokjes, narcis~ 
sen en krokussen en al botten de takken 
wel uit het lente-achtige zie je niet. 

Al met al lokt het nu ook niet om al aan 
de baantraining te denken, maar met een 
week is het toch al zover en dan kan het 
trow.vens wel stralend zijn. 

Ik hoop dat de testwedstrijden op 15 en 16 
april - te organiseren door de Gezamen
lijke Haarlemse Verenigingen - en de Onder
linge Wedstrijden op 23 apri Z zich in op
t i male deelname mogen verheugen. 
Ik weet dat vele meisjes midden in sahooZ
tentamens zitten - de laatste voor het 
Centrale Landelijke examen - maar de boog 
kan ni et altijd gespannen zijn, dus pro
beer er toch even tussenuit te breken. 
Je geest wordt weer opgef r i st en je kunt 
er d.an weer hard t egen aan. 
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Dan wi l ik middels dit clubblad even voorstellen JAN-WILLEM v.d. WAL - oud 
21 jaar, leerling aan de Akademie voor Lichamelijk Opvoeding, die ons trai
nerskorps is komen versterken. 
Vanaf deze plaats Jan-Willem van harte welkom bij Atmodes. 

Wat ons trainerskorps betreft is op papier alles rond, Hans gaat zich weer 
aktief met de C-Dploeg bezig houden. Jan-WiZlem, Fred en Les zijn er voor 
de A-B en dames. Nu is het aan jullie om door het meenemen van vriendinnen 
het ledental, dat vorig jaar een gevoelige klap heeft gekregen - mede door 
de nood-trainingsakkomodatie, het geen 'eigen home' hebben - wezr op te 
voeren. 

Atmodinnen ik wens jullie een heel fijn zomerseizoen, met vele goede presta
ties 

Ria Ineke 

TRAINING 

MAANDAGAVOND4l 9:. 00, uur - 20. 30 uur CID p ~ oeg o. l . v. I-ruus 
19,00 uur - 21 .00 uur A/B +dames o.l.v. Jan Willem/Bal tien 

19.00 uur - 21 .00 uur A/B + Dames o.l.v. Fred 
'1 ' _, · 

PONDERDAG·. · 19.00 uur - Z.Q·.30 uur C/D ploeg o.J"v .. Tr·uus 
19.00 uur - .21.00 uur 
WERPSTERS. VAN: ALLE PLOEGEN o. l . v. les 
A/B +Dames SPRINGSTERS o.l.v. Fred 
A/B +Dames LOOPNUMMERS+ HORDEN o.l.v. Jan Willem 

Wij zouden alle atletes willen verzoeken om precies 19.00 uur -Op hét veld 
aanwezig . te zijn. DE TRAINING BEGINT OM 19.00 UUR PRECIES. Mochten er nog 
vragen zijn ten aanzien van de trainingen, vraag gerust de . trainers of de 
T.C (Baltien, Dina, Hr.Pauel)~ 

COMPETITIE 

Zo snel mogelijk na de onderlinge wedstrijden zal de opstelling vàor de 
diverse ploegen bekend gemaakt worden. Wij hopen dat jullie zo regelmatig 
moge! ijk op de training aanwezig zililen zijn met het oog op de voorbereiding 
voor deze wedstrijden. Wij rekenen op jul 1 ie. 

T .C. 
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VAN DE PENNINGMEESTER. 

Bij het bezien van de financiële status van de vereniging is. 

het noodzakelijk gebleken de kontributie per 1 april 1978 met 
f 2,50 te verhogen. 

Dit wordt dus per kwartaal; 

pupillen (vanaf 1968) 
junioren (1961 - 1967) 

senioren (1960 en eerder) 

f 22,50 

f 30,00 

f 37,50 

' ~ 
\ 

Willen diegenen die al betaalden voor het kwartaal aoril, 

mei, juni het bedrag aanzuiveren en in geval er automatisch 

afschrijving plaats vindt, dit laten veranderen 

Moge dit tevens een aansporing zijn eventuele achterstallige 
kontributie te voldoen. 

Gironummer: 207689 t.n.v. PenninCJ!Ileester van ATMODES 

Reggelaan 6 te HEEMSTEDE 

CLUBKLEDING 

ATMODES - wedstrijdshirt maat 10/12 
silk screen " 2/3 

idem vlok print 

" 4/5 

" 
" 

10/12 
2/3 
4/5 

ATMODES wedstrijdbroekje alle maten 

Nieuwe shirts maat 2 t/m 6 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

f 14,--

f 11,--

f 16,--

CLUBKLEDING IS VERPLICHT OP ELKE WEDSTRIJD OOK DE ONDERLINGE 
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Vrienden 

Een vriend i s iemand die om 

vriend is iemand die om je geeft' 
Joan Walsh Anglud 

je geeft. 
het kan een jongen zijn" .. " 
het kan een meisje zijn""" 
of een poes .... 
of een hond ..... 
of zelfs een witte muis 

Een boom kan ook een vriend zijn 
hij praat niet tegen je 
maar je weet dat hij om je geeft 
omdat je appels van hem krijgt ... 
of peren .. . of kersen ... ,. 
of soms een sterke t~k om te schommelen 

Een beek kan je vriend ZIJn 
op een heel speciale manier 
het praat tegen je met zachte kabbelgeluidjes 
het spoelt om je voeten en laat je stilletjes 
aan zijn oever zitten 
als je _geen z l n h~bt , 9m t~ praten 

~\ .- ~ ·.• l_ '-- ·:--\_ .. \ ' ; . - \1. --~ . ... \ - _, - l ' .,.~ ·- . ' . - Î \..i ' • ~- :,~'. ~~ ~ .-~ ';-~ ) -~",..' 
- ·---·-~-------·- -------·--·-·-··---- ·-·--· - _________ " ____ . - ---·-· ---····· ---- -------- ----·~·· · ····--- · -··· 

Ook de wind kan je vriend zijn 
hij zingt zachtjes voorje 1 s avonds 
als je slaperig bent en je al l een voelt 
soms wil de wi nd met je spelen 
hij duwt je van achteren op 
en laat de blaadjes voor je dJnsen 
hij is altijd bij je waar je ook bent 
en daaraan merk je dat hij om je geeft 

Soms weet je helemaal niet 
wie je vrienden zijn 
soms zijn ze er aldoor 
maar je loopt ze zo voorbij 
en je merkt niet dat ze 
op een heel speciale manier om je geven 
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.MIHEILLE, CLUBREKORD KOCELSTOTEN 

Zaterdag, 4 ~aart jl. ~ingen we met een kleine nloeq ~enioren 
naar de Oude nai in Ansterdam, dat was met recht ontzettend 
oud. 
We begonnen met de 50 rotr. meisjes C, het was nelijk raak, 3 At
modinnen, tw Elsbeth, Claudia en Mireille naar de halve finale, 
hun tijden resn. 7.3, 7.7, 7.5 sec. In de halve finale lukte 
het alleen ~ireille door te drinqen tot de finale met 7,2 sec en 
in de finale haalde ze haar eers~e medaille door als 6e te eindi
gen m~~ 7,5 sec. en voor ieaere finaliste was er een 'plak 1 

De eerste jaars C waren niet zo qel!srki<J om in de finale te komen 
maar hun tij~en, Annelies B.5, Erie 9.0, Petra B.4 en Saskia 8.2 
sec. waren alleszins redelijk. 
Dij het hoog was het Petra die met 1.25 mtr. on een eervolle 6e 
plaats eindigde, helaas net bui ten de medaill,és. i\nnelies sprong 
1.15 mtr. 
Het kogelstoten leverde de volaende resultaten or: hnnelies 5.88 ~. 
Erie 5.55 m. en Saskia 4.41 n. 
Het koryelstoten 2e jaars C bracht Mireille zonder nroblemen over 
de 10 neter en daarmee tevens in de finale, waarin ze tijdens 
haar laatste poginq de beste prestatie leverd~ e~~···· een nieuw 
clubrekord op haar naar:i bracht met een stoot van 11.76 m. een 
eerste rlaats en de 2e medaille van ~eze wedstrijd. 
Bij het hoog kwam Claudia tot 1.30 rn., het kan nog hoger. Elsbeth 
en rureille kt·Jamen tot 1.20 m • 

. E~_EJ.du~!.:=:laQ "Cross-v.redstrijden C/D en pupillen 

Pupillen~ 
-·~- .-----"-B + 1000 m. 
1. Carola van Aken 
4 • ~lieke Breuer 
5 . Esther Steffens 

Punillen A + 1000 m. 
l Üarietts Versluis 
2. Lisette de Graaf 
5. Gonny Straver 
7 •. Tinka Tolsma 

r-1eisjes D. + 1000 m . 
.... Ingrid I\raan G. • 

3. Esther v. Turnhout 
r-
:> • Annelies DU;JOn 
13 Karin v. Turnhout 
15 Jolanda Stoute 
16 Melanie Weijers 

Tij<l 3e wedstrijd 
5.41,5 sec. 
6.10,7 sec. 
6.19,- sec 

5.09,9 sec. 
5.13,2 sec. 
5.54,6 sec. 
5.56,1 sec. 

5.03,2 sec. 
5.14,1 sec. 
5.43,9 sec. 
6.22,7 sec. 
7.03,6 sec. 
7.09,5 sec. 
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UITSLAGEN VAN DE OP ZONDAG 16 APRIL 1978 GEHOUDEN 'I'RAININGSWEDSTR; 

De resultaten van deze toch wel koude wedstrijden wa~~n over het 
algemeen wel redelijk.Vrijwel alle Atmodinnen kwamen in het strijd
perk tegen een ploeg van ADA en een wel zeer gedeciméérde ploeg 
van HOLLAND. 

Op de 100 mtr. trok Yvonne al meteen van leer, haar tijd van 12,9 
was echter net niet voldoende om aan de finale mee te kunnen doen 
want alleen nummer l en 2 gingen over. Een wanbof want een snel
lere tijd zat er zeker in, een wanbof te meer omdat atletes met 
mindere tijden wel in de finale kwamen. Wilma kwam tot 14.2 sec. 
Ronnie tot 14.6 sec. en Hannie tenslotte tot 15.2sec. 

Direkt Finale was de 100 mtr. rm waarin Jose C., Birgit en Jac. 
Paauwe werden met resp. 13,7, 13,8 en 14,6 sec. 3e, 4e en Se 
in deze finale achter de snelle AD.l\-meisjes. 

Bij het hoogspringen waren 2 Atmodinnen geod voor 1. 4 0 te weten 
de B-rneisjes Jolanda van Ekeris en Connie Handgraaf, Jacoueline 
de Graaf kwam over de 1.35 m. Bij het diskuswerpen meisjes B werd 
Sylvia eerste met een worp van 25.00 m. Danielle deed voor de 
eerste keer mee en kwam tot een goede 18. 6•1 m. 
De 800 mtr. meisjes B bracht nog niet helemaal de tijden waar 
jullie van dromen maar met een goede inzet zit er echt meer in. 
Nadine kwam tot een derde plaats met 2.41,8 min. gevolgd door 
Jacqueline - 2.51,2 min. - Jolanda - 2.56,4 rnin. - Marianne -
2.57,2 min. en Bianca met 3.15,3 min. 

Bij de dames tenslotte twee eerste plaatsen voor Atmodes voor 
Marina met 1.50 en Yvonne met 1.45 - volgende keer 1.50 of 
h~er Yvonne het zit er in. 

100 mtr. MB 
Lydia Smits 13.7 
Connie Handgraaf 13.7 
Jolanda v. Ekeris 13.8 
Nadine Drijfhout 14.1 
Bianca Neve 14.4 
Marianne Katz 11.4 
Jac. de Graaf 14.7 
Caroline Holtkamp 14.8 
Danielle Pardoen 15.6 

Diskuswernen MA 
Hellen v. Vught 
Birgit Turkenburg 
Jacq. Paauwe 

22.52 m. 
16.75 m. 
15.01 m. 

Kogelstoten MB 
Connie Handqraaf 
Sylvia 
Danielle 

Kogelstoten dames 
Renee Ferment 
Hannie Wijhuizen 
Wilma Vierbergen 
Lia de Jonge 
Ineke Wallekers 

9.32 m. 
8.72 J'll.. 

7.42 m. 

8.69 m. 
8.05 m. 
7.52 m. 
7.45 m. 
6.1\9 m. 

400 mtr. dames Yvonne liep de race van haar leven met 63.3. 
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2.3 April 1978 PIM MULIER OOR~ARK. ___ # _______ "'_...._, .... _-____ _._._, ____ • "--~~,._..~".~-.,---,..---·--

Mooi rustig weer, 'n groot aantal deelneemsters en 'n goede sfleer 
kenmerkten deze onderlinge wedstrijd op de nieuwe baan. 

i-.t Gehele programma werd vlot afgewérkt, dankzij 1n vo.lleà.ig en fijn 
j ~:.~ycorps. Vanaf deze plaats nogmaals hartelijk dan1( voor uw medewerking. 

Er werden leuke prestaties geleverd., vele persoon.li jke records ge
broken, doch uitzonderlfjke goede prestat::.es kwamen nog niet uit c}e bus, maar het is 
ook nog wel erg vroeg in het seizoen. Het voornaamst,e is, dat er sportief en: toch 
fel öm de plaats~n werd. ~estred.cn. . 

Bij de dames was het Yvonne Roosenclaal 7 die met r-·.im verschil van de. 
c: > , knokkende Truus Cap.ellen. won. · 

Bîrgi t Turke:nburg, - die als nieuwelinK op de testwedstrijden al v:an 
zich deed. spreke.ni, liet Hellen van Vught met bijna 500 punten achter .zich" bij d;e A-meis 
Lydia Smits nam van het begin af al de leiding en stond deze niet me .ipr af, hoewel 
Conn.y Hand.graaf bleef vechten tot het ei:nd.e bij de m(_3lsjes Bv terwijl~ Mirei1le Stadtwij 
v6ór' Marit Guldemon.d het eremetaal voor z ich opeiste bij de C-meisjes. . . 

'. :c1 Mariëtte Versluis vorig jaar bij de pupillen, ook nu bij de D-meisj 
ging ze met de ee:rste prijs naar huis vóór Ester Pauël. Als eerste pupil ein.digde de 
kleine veschtjas Carola van .Aken, mot als verrassende tweede Ester Stef:fens • . 

UFI1SLAGEN: " , . ....._ __ .~-,.... -~ ,._~---

PUPILLEI'J 4_()_)1r •..• __ l}_C:_C2._~ PI'_._ .:~eJ:_~:p_r:_ ._ }: o ~e-~ t~lQ..9..Q. J1~---~ ----~-~·,·~· To~ ~<tl_ ..... -.... .......... " .. ~ · ~ · -· · -··....,,,. 

' 
Carola v.Aken. 1 6.9 ~ ~,_Q.5. 1~64 3.66 4..~ll.- - 2839 p 
Ester Steff ens 2 7.1 1.00 3o37 1~I 4,28.- 2681 
Tinka Tolsma 3 §~.$ 0.95 3.43 3.60 4.16.3 2638 
fäiel:e B11eu.er . 4 7.3 0.90 2.88 4.43 4.13. 9 2457 
Sa:nd.JJa d.e Haan 5 Bol 0.75 2.83 3.36 ..,.__,...,,,.,_. _ _,_.._ 1447 

MEISJES D 60 M. 600 M. 
~_,,,,..,_.-............................ ~ .-- ~-" -~·-~- --·--....,._._. _ _,_,, 

Mariëtte Versluis .. 1 9o2 1.)5 3. 69 . 5.81 f. 56_!..5. 3069 
Ester Pauël 2 9oL 1.15. 3._9~1 · 5.29 1. 58.4 2843 
Ma:ncl.y Hartrna.n. 3 9.3 1.25 3. 54' l• __ .:. 2.12.2 2841 
Karin v •. Turnhout 4 9.3 1.30 3.46 . 5.48 2.06.1 2794 
Gonny Straver 6 10.} 1.05 3. ·-"'"" 5,31 2"13.1 2054 
Joland.a Stoute 5 9.4 1.05· 3.50 6.89 2.20.6 2459 
Lisette d.o Graaf 7 9.8 0.95 3. ·-~- 5.22 2.18.7 1960 

· :Melany Weyers 8 l0.5 1.00 3.15 5.57 2.20.7 1949 
Marijt Schaab 9 l0.9 1.00 2o71 4.28 2"27.2 1554 

MEISJES C 89~)1?~ 0 00-1"1·- - sp~-~·~ ~-.--... .... ___ _,, _____ _ " , __ 

Mireille Stadtwijk 1 llo3 1025 4o04 11.20 2.23.- 26098 3403 
Marit Guld.emond 2 llo4 h'19 4.,_§5. - 7:-97J 2. 01.6 ong. 3182 
l:lsbeth Kuyper 3 ll. 0 1.35 4 . 16 6.88 1.,51. 7 ongo 3051 
Claudia d.u Pon 4 11.3 L35 3o47 5o')l 1.55°4 12.78 2832 
Linda v~doValk 5 ll.8 1.25 3o72 5.57 2.03.- 14"59 2645 
Inerid Kraan 6 12.0 1.20 3o79 5o97 L58o3 12.02 2595 
P..ei;xa Doe ter 7 12.6 lo30 3c62 5.67 2.05.3 i :~ .44 2560 
Ester v.Turnhout 8 11.4 lo20 3.81 4.75 2o00.8 8058 2474 
Mair ja Schouten 9 12o1 1015 3.91 6. 08 2.11.4 ong. 2317 
Annelies a.u Pon 10 12.6 lo20 3.48 4.57 2.98.4 6.78 2081 
Eric Brabander 11 12.8 Ll5 3.53 4087 2.23.3 9.77 1949 

Noot: Ougold.j_ge worpen of sprongen mogen nooit voorkomen. Zorg in ieder geval vöor één 
geldige worp of sprongo Do eers"se poging voluit. I deze geldig en goed dan kan 
je onbekommerd alles op alles zotten. Is de eerste fout, zorg dan. dat de -tweede 
in ieder geval geldig is, door b.v. uit stand te werpen of stoten, of acht op d.e 
balk te leti;en. Je hebt dan nog één of twee pogingen over om voluit te gaan. 
In 'n competitiewedstrijd ben je helemaal tegenover je teamgenoten verplicht 
in ieder geval één geld.ige worp~ stoot of sprong te r. 1.(en. Je krijgt anders geen 
~- .... ~~ .J. 
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MEI S JES.::.Jh. !.90 _i'i!_ _v2s pr. S}2eErl'Wo discusw. kog:_elst. 800 M•~!?_t_a._~ 

Lydia Smits 1 ~ 4.81 20.84 21.08 2:1..<! 2.58.9 2918 
Conny Han.dgraaf 2 13.5 4.60 17. 04 15.90 9.02 2.49.1 2712 
Julanda v.Ekeris 3 13.9 4.67 16.77 21.78 7.14 2.53.1 2634 
Jacqueline de Graaf4 14.5 4.30 19.92 17.16 6.81 2.48.7 2421 
Wilma Ottolander 5 24.7 3.86 21.64 18.30 8.81 3.18.4 2279 
Jos0 Jooston 6/7 24.9 4.07 13.58 27.40 6.59 2.58.2 2061 
Fransisca SmitEr 6/7 14.8 3.97 15.26 16.26 7.09 3. 03. 5 2061 
Daniëlle Pardoen 8 15.8 3.62 17.10 19.82 7.16 2. 55.3 2041 
Nadine Drijfhout 9 14.3 4.03 ong:. 25.12 6.42 2.40!.1 1965 
Caroline Holtkamp 10 15.4 3.16 17.88 20.28 6.94 3.16.2 1818 
Sylvia Dui vcmvoord~ll 14.1 niet gespr.17.92 23.02 9.18 .... ..,,....-. ,,.. ......... 1773 
Joanetto v.Dam 12 14.8 3.79 ong. 22.20 6.17 3.16.9 1708 
Marian Katz 13 14.7 3"79 9.65 11.88 4.95 2.46.7 1684 

MEISJES-A _ ___ .-.,,,.,,,.__.. ..... _,,, 

Birgit Turkenburg 1 13.7 :h.JO 17.12 21 • .:34 6.45 2.33.6 2857 
Hollen v.Vught 2 15.2 4.2i 2!1_!._61 ï9.-36 6.45 2.57.T 2372 
Jaqueline Paauwe 3 14.8 4.00 17.84 14.02 ~ 2.48.5 2175 
.Miran,d_a d_o Wit 4 14.8 3.75 14.50 17.54 o2 2.54.4 2020 
José Capellen 5 14o0 3.87 10. 07 13.34 4.97 2.35· 2 1974 

DAMES _ ...... . ......_ .,_._ 

Yv:-onl'.lo Roosendaal 1 13.2 4.71 13.12 20.46 8.57 2"33.1 2932 
Truus Capellen 2 13.8 4.85 22.76 16.67 5.98 2;33.-13 2772 
Ingrid. v.d..Wal 3 13.9 4.28 21.73 19.36 6.95 2.44.3 2648 
Wilma Viorborgon. 4 14.7 4.31 17.96 19.60 7.67 2.49.8 2474 
Ans Kru.yvor 5 14.5 4.12 19.75 19.66 7.47 2.50.9 2470 
Cuu.y Vo Le ouwen 6 15.4 3.60 26.21 24.56 ~ 3.12.5 2432 
René Ferment 7 14.8 3.99 18"70 29.52 .74 3.30.- 2420 
Ronny Wallekers 8 15.3 3.97 18.57 16.13 6.26 2.35.3 2370 
Lia de Jonge 9 14.2 4.27 ong. 22.29 7.24 2.49.6 2217 
Wil v.IIeinin.gen 10 14.0 4.01 17.80 13.95 6.32 3.01.2 2131 
Ineke W2,llokcrs 11 24.4 3.76 15.34 17.31 6-81 2.59.2 1975 
Hanny Wi jld11,üzen 12 15o5 3.21 14. 36 20.85 7.96 3.10.8 1864 
Marinä l'!ml l er 13 14.7 3-94 14.96 15.36 6.75 

__ " _____ 
1636 

Freddy Hijkhuizenl4 15.- 20.49 20.72 7.52 
, 1521 - .... " . .... .-"""'". 

Anneke Vlottes 15 17.- 3.53 ong. 25.50 7.14 ---i-....-",.. 1243 
Marion Cats 16 14.- ..,.-- 15.64 6.70 _.,, __ ",,.._ 1049 

-r-..-~~=--



- ----·--- ---·------

Er wordt gefluisterd: 

Dat ••..••.••.... nog steeds niet gekeurd zijn. 

Dat •••.•..•.••.• men ten spoedigste een formulier moet vragen aan 

Mevrouw de Rooy. 

Dat ••••••••.•••• men gelijk de verschuldigde kosten t.b.v. f 12,50 

dient te betalen. 

Dat ..•••••••.• • . men na inlevering van het formulier automatisch door 

het buro wordt opgeroepen.· 

Dat .•........•.. wanneer men vroeg gaat, men snel weer op straat staat. 

Dat •••••.•..•••• bij niet opkomen - zonder afgemeld te hebben - weer 

het volle bedrag betaald dient te worden. 

Dat .•.•.•.. " •••. de oproep O..::n:een half jaar op zich kan laten wacµten. 

Dat •.•.•••.••.•. RIA VOOR HET INBINDEN VAN DE CLUBBLADEN DE NUMMERS 

116 juli 75 en 130 september/oktober MIST 

Dat .•.•••••..•.• zij hoopt dat er meisjes zijn.die deze nummers aan 

haar af willen staan · 

CROSS - COMPETIT~E 

Dit jaar waren er weer 3 crosswedstrijden georganiserd samen met ATMODES, 
HAARLEM en HOLLANQ. 
Tijdens de eerste 2 was het weer niet zo goed maar ondanks de regen en de 
sneeuw was het toch goed ve~lopen. Gelukkig was het met de laatste cross 
goed weer. Eerst startten d~ pupillen en daarna. de melsjes Den toen de 
meisjes C. 
Atmodes had goede prestaties behaald: Bij de pupillen werd Mariette eerste 
en Lisette de Graaf tweede. Bij de meisjes D werd de eerste plaats door een 
meisje van Hol land behaald, de tweede en derde door Ingrid en Esther. bij 
de meisjes C ging het ook goed, eerste plaats Jacqueline, tweede en derde 
plaats Holland en nummer 4 werd Claudia. 
iedereen die meegeholpen heeft aan het organiseren en het goed laten verlo
pen var de cross hartelijk bedankt. 

Esther van Turnhout: 
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GOEDE PRESTATIES VAN DE C/D + PUPILLEN 

Tijdens trainingswedstrijden op zaterdRg 15 april op het Pim Mulier Sportpark 
werden goede resultaten behaald door onze jeugd. ( C, D en pupillen ). 

Bij de pupillen-A was het Tinka Tolsma die het verste sprong en eerste plaats 
behaalde met een keurige sprong van 3.70 M. Mieke Breuer had hier 3.03 M. 
Bij het kogelstoten was Mieke Breuer heel goed met 4.83 M. terwijl Tinka op 
3.32 M kwam. De 1000 Meter voor Mieke in 4 .30.7 en Tinka 4.35.3 
De 60 Meter voor Tinka in 10.2 en Mieke in 10.8 sec. 

MEISJES D 

Bij het verspringen 
1. Esther Pa uel 
2. Jolanda Stoute 

waren de eerste 
4.11 M 
3.76 M 

3. Karin v.Turnhout 3.68 M 

vier plaatsen voor At modes. 

4. Mariette Versluis 
6. Melan ie Weijers 

3.49 M 
3.25 M 

Bij de 60 M zaten 5 van de 6 Atmodinnen in de finale ! Prachtig resu~taat 

1. Karin van Turnhout 9.1 
2. Esther Pauel 9.1 
3. Mandy Hartman 9.5 
4. Lisettev de Graaf 9~6 
5. Jolanda Stoute 9.6 

sec. Serie 
sec. Serie 
sec. Serie 
sec. Serie 
sec. Serie 

eveneens 9.1 sec. 
8 ,9 sec. fantastisch 
9.6 sec. 
9. 6 sec. 
ook 9.6 sec. Keuri g hoor. 

Bij het hoogspringen de eerste plaats voor Mariette Versluis. 

HOOGSPRINGEN KOGELSTOT EN 600 METER 

1.Mariette 1.25 M 1. Mandy 6 .89 M 1. Mariette 
2. Mandy 1.10 M 2. Jolanda 6.52 M 2. Esther 

3.Gonnie Straver 1.10 M 3. Esther 6.48 M 
5. Lisette 

6.Jolanda 1.05 M 5. Gonnie 5.50 M 6. Jolanda 
7.Lisette 1.00 M 6. Karin 5.31 M 7. Gonnie 

Lisette 5.03 M 8. Melanie 
Mariette 4.76 M 

MEISJES c 

2.04.2 
2.08.3 

2.18.1. 
2.18.7. 
2.20.8. 
2.24.2 

Was het bij de D meisjes dat ze allemaal in de finale k wamen, bij de C_meisjes 
lukte dit slechts aan Elsbeth Kuyper. Tijd: 11.4 sec. waarmede zij een goede 
vierde plaats bereikte. De overige tijden waren : Mireille ook 11.4 sec. 
Erie 13.0 sec. Esther van Turnhout 11.4 sec Marit Guldemond 11.5 sec. 
Ingrid Kraan 12.3 sec. Petra Docter 12. 4 sec. Saskia Kuipers 12.5 sec. 
No g even vermeldenswaard : Elsbeth had in haar serie 11 .2 sec. 

DISCUS WERPEN 

Mireille kwam hier meteen op de 2e plaats, hoewel dit toch haar eerste echte 
wedstrijd was. Mooi hoor ! Marit Gul de mond 15.79 M Ingrid Kraan 14.17 M. 

VERSPRINGEN 

Marit liet weer van zich spreken met een goede sprong van 4.66 M., Elsbeth 4.14 
Petra Docter 4.10 M., Claudia 4.o8 M., Mireille 3.77 M., Ingrid 3.57 M., 
Annelies 3.25 M., en Saskia 3. 18 M. 

KOGELSTOTEN 

Een mooie eerste plaats voor Mireille 11 .49 M. Tweede werd Marit met 7.72 M, 
Ingrid 6.20 M. en Saskia 4.84 M. 

600 METER MEIS DES 

le en 2e plaats voor Atmodes. 1e. Elsbeth 1.58.8.s. 2e. Claudia 2.00.5.sec 
Overige tijden: Esther v. Turnhout 2.0 6 .9 sec. Petra Docter 2.08.4 sec. 
Ingrid Kraan 2.08.4 sec. A nnelies 2.08.6 sec. Erie 2.13,7 sec. 

- • - 0 .... ...... 



~' ~ ATMODES "f ~ 
I)I3J 8~~ I .. ~RLEM 
OFFICIEEL CWBORGAAN DER H.D.A.V. ATMODES -KONINKLIJK GOEDGEK~URD 

24ste jaargang no. 133 

BBSTUURSSAMENSTELLINGt 
Voorzitsters 

Mevr. Ineke - de Vos 
Kassteellaan 61 
Oudorp tel. 072 - 125199 

Seoretares~ea 

B. de Wit - v.d. Ree 
Velserstr. 18 rd. 
Haalem tel. 023 - 263123 

Penningmeesters 

de Heer Kyuper 
Reggestr. 6 

• Heemstede tel. 023 - 289294 

Wedstr. secr.1 

T. v. Voorst - v. Egmond 
Vlielandhof 30 
Haarlem tel. 023 - 335734 

·-
Commissa.resses 

n~ Scellingerhout - Kamphuis 
Zwedenstr. 45 
Haarlem tel. 340776 

M. Cats 
Caninefatenatr. 4 
Haarlem tel. 023 373202 

Mevr. de Rooy 
Vondelweg 4 rd. 
Haarlem tel .023 - ~74534 

VAN DE VOORZITSTER juni, 1978 

Hulde aan de wedstrijd commissie der Gez. Haa.rl. Atle
tiekverenigingen die naast andere kleinere wedstrij
den met de organisatie van de "Coupe der Nationale 
Nederlanden" een pracht stuk werk heeft verricht. Alles 
liep op rolletjes, dankzij de ploeg harde werkers/eters 
( waaronder o.a. onze Truus ) onder de bezielende lei
ding van Joop van Drunen. Het v9lgende grote karwei 
dat geklaard dient te worden zijn de Nederlandse Jeugd.
kampioenschappen op 24/25 juni met een record aantal 
inschrijvingen. Ook de juryleden die hiermee de hele 
dag in touw zijn willen wij in deze hulde betrekken. 

De eerste competitie wedstrijden zitten er weer op. 
Wat do dames betreft, moeten we deze maar gauw vergete~, 
want da 11de plaats ~et een achterstand van ca. 1000 
punten is beneden onze stand. Door .examens/blessures en 
vakantie waren we helaas niet in staat de sterkste ploeg 
op de been te brengen en ook de tweede wedstrijd is onze 
ploeg incompleet ·om dezelfde redenen. 
Onze AB ploeg deed het in de eerste klasse redelijk, 
maar gezien de reeds in andere wedstrijden geleverde 
prestaties moet het resultaat hoger komen te liggen. 
Onze C ploegen en D ploegen draaiden leuk, de presta -
ties zijn steeds in stijgende lijn. Meisjes zet hem op 
jullie kunnen nog een hoger aantal p;unten scoren. 
Na de terugval van vorig jaar, zien we Weer een stij
ging in ons leden aantal en we hopen dan ook. dat over 
twee jaar als we ons 25ste verjaardag vieren, ATMODES 
weer als vanouds in de hoogste geledèTen meedraait. 
SUCCES ALLEMAAL. 

Ria Ineke - de Vos. 



:de Heer de Jonge 
Muiderslotweg 142 
Haarlem tel. 023 3.71329 

de Heer Pauel 
Zonnelaan 3 
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VhN DE PJi'.,,NNINGMEESTER. 

Contributie per kwartaa11 
pupillen .vanaf 1968 f 22,50 
junioren 1961/1967 f 30,00 
senioren 1960 en eerder f 37,50 

Haarlem tel. 023 - 285433 

Stencilwerk / tekenen: 

gironummer: 207689 t.n.v. Penningmeester van Atroodes 
Reggestraat 6 te Heemstede. 

Fam. Deutekom 
William Sternstr. 46 
Haarlem tel. 023 - 333288 

CLUBKLEDING. 

Tot onze grote spijt Z1Jn de shirtjes en broekjes duurè 
geworden. De broekjes kosten f 17,~ en de shirtjes zijn voor de maten 2/3 f 21,50 
de overige maten zijn f 23,--

Tfil.ININGEN. 

maandagavond 19.00 uur - 20.30 Uur 
junioren CD o.l . v. Truus 

AB 0.1.v. Jan Willem 
senioren o.l.v. Jan Willem 

woensdagavond 19.00 uur - 20.30 uur 
junioren AB o.l.v. Fred 
senioren o.l.v. Fred 

donderdagmiddag 17.00 uur - 19.00 uur 
· ' pupillen o.hv. Truus en Mar jon 

donderdag avond 19.00 uur - 20.30 uur 
junioren CD o.l.v. Truus 

AB o.l.v. Fred 
senioren o.l.v. Jan Willem 
technische nummers o.l.v. Les 

NIEUWE· LEDEN. 

Claudia de Boer 22~10-1966 
Mariëll.e van Buchem 16-07-1967 
Karin Corne:ts 25-08-1965 
Ellen de Gooyer 2~11-1966. 
Sandra de Haan o:;...11-1968 
Petri .. e v.d. Hulst ·7 
Jos~ Joosten 1 ~09-1963 
Petra Lasschuit 03-11-1963 
Monique van Leuffen 19-02-19 67 
Jetty Omzigt 19-12-1961 

' 

D 
D 
c 
D 
pup. 
sen. 
B 
B 
D 
A 



Marjolein Sassan 
Marijt Schaab 
Marieke Schouten 
Sjoeke Smal 
Daniëlle Stroobach 

15-10-1965 
28-12-1967 
01-10-1964 
31-05---1964 
26-12-1966 
01-05--1970 Sasja Tolsma 

.Anita Vermunt 
Judith Egter v. 

08-09-1967 
'.Wisse]Jcerke·. 

06-09-1966 

Attentie nieuwe leden: 

-3-
c 
D 
B 
B 
D 
pup. 
D 

D 

Sportkeuring is v~i::plicht!!! Ongekeurd is men niet gerechtigd 'aan wedstrijd.en deel te 
' riemen~ .. KOSTEN f 12,50 aan Mett. de Rooy te vo],doen. 

Wij wijzen de atletes erop dat er op donderdagavond speciaal aandacht wordt be.steed 
aan de werpnummers. Hela~s "is gebleken dat juist die avond veel technische mensen 
ontbre1cJm. Probeer deze ävond- zo veel mogelijk vrij· te houden. 

Bal tien. 

ER WORDT G:]FLUISTERD. ----·· ·-· --------------
Dat •• ~ •• onzemeisjesploeg het wel zal redden in de eerste klasse 
Dat •• o •• voor de Nederlandse Jeugd.atletiek kampio~nschap die wij gezamenlijk met Haar1en 

zullen organiseren, een gigantische inschrijving is binnengekomen. 
Dat ••••• er gezien het prestatiepeil van de nederlandse juh;ioren er wel top atleten te 

zien zullen zijn. 
Dat ••••• wij hopen dat veel atmodinnen dit festein komen opluisteren. 
Dat ••••• nde Atletiekwereld" een uitgave is van de Kon. Ned • .Atl. Uni€. 
Dat ••••• deze twee wekelijkse uitgave, een keur van informatie en verslagen verstrekt. 
Dat ••••• men zich kan opgeven door f 24,-- te storten op gironummer 2793484 t.n.v. KNAU 
Dat ••••• men daarbij moet vermelden :periodiek" De .Atletiekwereld" Utrecht. 
Dat ••••• er bij voldoende belangstelling en in het najaar een cursus jeugd.atletiekleider 

van start zal gaan. 
Dat ••••• deze cursus gecombineerd Zfl.l worden met een ABO ( algemene basis opleiding ) 

cursus. 
D.étt•.• ••• de toelatingseisen zijn: minimum leef'tijd 17 jaar - sportkeuringsbewijs - enige 

eigen Vaqrdig4eid • 
. Dat •••• "wij binnen 011ze vereniging wel jeugdleidsters kunnen gebruiken. 
Dat ••••• wij in de kosten van f 67,50 wel willen bijdragen. 
Dat ••••• At.modes senioren op alle ,_fronten winst boekten. 
Dat ••••• Gebke maar liefst 35 meter gooide en een ware opvolgster wordt van Jos. 
Dat ••••• Baltien erg ver weg moest stoten voor 9 meter. 
])at ••••• onze 800m loopsters vleugels hadden. 
Dat" •• .-An en Truus hun ''mannetje" wisten te staan op de werpnummers. 
Dat ••••• Erikje Vlottes een natte en hongerige dag had. 
Dat ••••• alles wat mee k-ort zi tten , meezat. 
Dat ••••• we hopen dat we het dit jaar redden met de senioren. 
Dat ••••• er een pracht:i,ge foto van Truus te zien is in de Atletiekwereld. 



VOOR DE PUPILLEN. 

TIJD • • • • VAN LEVEN. 
VROUVv HOLLE. 
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Er was er eens een vrouwtje dat zichzelf voorbijliep. En dat is een heel erge ziekte, 
Als ze 1 s morgens opstond, dacht ze aan 1 s middags. En als ze 's middags aan tafel 
zat 1 was het weers , , Wat zal ik vanavond eten?11 En als ze dan eindàlijk 's avonds., 
naar bed ging, lag ze weer ~e denken wat ze de volgende dag allemaal zou doen. 
Telkens als ze op straat liep, rende ze zo hard dat de mensen z.;_eiden:,, Die 10-opt 
zichzelf voorbij ••• die daar vergeet te leven!" Het vrouwtje sprak ook de hele tijd 
met zichzelf. Om met anderen te praten daar had ze geen tijd voor. Ook da:t hoorde 
bij haar aiekte. En weet je wat ze zei? ,,Ik moe~ 'nog even ••• Laat ik gauw. eens even • . 
•• Ik kan nog net even •••• " 
Nu was er in dat land een dokter, die zeer wijs was. 
Toen hij dat vrouwtje zag en zo hoorde praten, zei hijl: 
,,Beste mevrouw, u bent heel erg ziek en ik weet wat u mankeert~ ,,Zeg het dan maar 
gauw dokter" zei ze," ik moe t nog vlug even ••• 11 "Zie je, daar heb je weer zo~n 
haast," zei de dokter, ,jij bent zo haastig, jij laat telkens de L liggen. 
, , Wat laat ik liggen?" vroeg ze. 
,,De L" zei de dokter. ,,Zet de L steede voor EVEN en plotseling gaje anders leven" . 
,,Goed dokter ik zal het doen", antwoordde ze en weg was ze weer. Maar telkens als 
ze de L voor EVEN zette, schrok ze zich dood. ,,Ik moet nog Leven ••• Laat _ik gauw 
eens Leven ••• Ik kan nog net Leven ••• " 
Ze plofte in een stoel en zei zacht: 
, , Ik kan nog wel even~ •• nog wel Leven". 
En vanaf dat moment liep ze zichzelf niet meer voorbij. Ze bleef gewoon zichzelf. 

OVER - LE VEN. 

Parabel van de blokfluit. 

Er was er eens een boom, een onbekende booIDr ergens langs de waterkant ~n geplant 
door niemand weet wie. Hij leefde daar breeduit met vele takken. Hij dro~g de forse 
stem van de wind, of de doodse stilte van de avondlucht. 's Winters was het leven 
kaal en zwiepend op de harde wind, en met zijn twijgen als toegeklemd.e wist~m vol 
nieuwe beloften, stond hij maar te wachten totdat het lente werd. Ga je gang, kni:p
oogde dan de vcorjaarsz6n en dan kwam hij weer toe aan zijn groene uitbundigheid. Zi 
takken liepen weer uit en schoten bloesem van ingehoudenleven. Een lust voor de oge: 
En als dan de zomer kwam, maakte hij een donkere hand gevuld met schaduw; gràtis 
voor iedereen. 
Soms was het een paraplu tegen de regen. Zo lelifde die boom met al zijn · takken~ 
j~ar in, jaar uit, zijn krachten verbergend en ontplooiend, op en neer en telkens 
vier seizoenen. 

Maar op zekere dag kwam er een man, gewapend met een mes! De takken hielden van lou
ter schrik het ruisen in. Er was geen ·ontkomen meer aan, de mooiste tak werd ·afge
sneden en de man nam hem mee naar zijn huis. Een dode tak, voorgoed van de stam en 
uit het leven weggesneden! Weggevallen uit de schaduw van velen, onopvallend, straks 
natuurlij.1<: vergetend. Wat is een tak over een hele boom? Drie dagen later kwam die m 
weer terug, en de .boom stond windstil van doodsangst met al zijn tak.ken: wie treft 
vandaag het bitter l ot? 
Maar kijk, de man ging zitten aan de voet van de boom en blies op de afgesneden tak, 
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die hij een blokfluit noemde. Hij speelde een lied en de bomen verstonden: 
Horen jullie mij? 
Ik leef! 
Ik leef! 
En meer dan ooit tevoren. 
Ik leef! 
Ik zingl 
Ik fluit! 

ZIJN ER NOG B!êTUUR_§LEDEN DIE DEUGEN. 

Als ze vriendelijk en aardig zijn, noemen we ze saai. 
Als ze keihard en zakelijk zijn 9 heten ze dictators. 
Als ze ernstig zijn, zijn ze suurpruimen. 
Als ze hard werken, zijn ze uitslovers. 
Als ze weinig uitvoeren, ~ijn ze waardeloos. 
Als ze jong zijn, hebben ze geen ervaring en weten ze niets, 
Als ze oud zijn , weten ze ,het altijd beter. . 
Als ze met iedereen een,praàtje maken, zijn het kletsmeiers. 
Als ze niet praten, zijn z~ verwaand en lopen ze naast hun schoenen. 
Als ze met iedereen tracht~n op te schieten, zijn ze allemarisvriendjes. 
Als ze zich alleen met een bepaalde groep bemoeien, doen ze aan vriendjespolitiek. 
Als ze aan iedereen zijn inbreng gunnen, zijn ze bang en laf. 
Als ze van iedereen belangstelling eisen, zijn het doordrijvers. 
Als ze het niet doen zijn ze ongeschikte bestuursleden. 
Als ze hun ogen de kost geven, lopen ze te spioneren. 
Als ze wat door de vingers zien, zijn ze stekeblind. 
Als ze ons in het werk trachten te betrekken, zijn ze te lui om het zelf te doen. 
Als ze het niet doen zijn het baantjesjagers en bang voor concurrentie. 
Kortom: 
Een bestuurslid moet zo wijs zijn als Salomo, zo geduldig als Job, zo sluw als een 
vos, zo moedig als een leeuw, zo dikhuidig als een olifant, zo buigzaam als riet, 
krachtig als een eik, gevoelig als een kruidje-roer-me-niet. 
Bovendien moet hij nog eens kunnen praten als Brugman, zwijgen als een graf en werken 

.. '3. .., als een paard. 



-6-
HOE TIR HDT WA,:, .:1:N HO!: MOJILIJK. 

Zondag , mei , was het dan eindelijk zover, de eerste seniorencompetitiedag. 
Volverwachting klopten alle harten. Na een vlotte reis van 1i uur waren we alle
maal op het Red Band terrein in Roozendaal aangekomen. Nu bleek 8,l ras dat door 
a:f\vezigheid van enkele atletes een en ander in de opstelling van de nummers ge
wijzigd moest worden. Dat gaf wel wat problemen, maar na enkele pittige 'woordjes 
hier en daar werd alles toch geregeld. Het was een drukte van belang want er 
streden nog 10 verenigingen met ons meo. De organisatie was echter perfeckt,dus 
om klokslag half zes konden de douches worden opengedraaid. Na een eindeloze 
(files) terugreis, waron we ongoveor half acht weer in Haarlem. Nu denk je verder 
dat we ni e ts gedaan hebben, maar de uitslagen vo],gon to ch hieronder. Ondanks dat 
iedereen zich voor de volle 100 % had ingezet moesten wij genoegen nemen met de 
laatste plaa ts, maar we zullen de volgende keer nog harder voor een hogere plaats 
vechten. 

Uitslagen: 

100 m. horden 

800 m. 

kogelstoten 

hoogspringen 

speerwerpen 

verspringen 

100m 

discuswerpen 

Estafette 1 

Yvonne Roosendaal 
Ingrid v.d. Wal 
Jos~ Capellen 
Wilma: · :Vie·:v be;'g.en 
Hannie Wijkhuizen 
René Ferment 
Marina Muller 
Yvonne Roosendaal 
Gebke Visser 
Hannie Wijkhuizon 
Truus Capellen 
Gebke Visser 
Wilma Vierborgen 
José Capellen 
René Ferment 
Ingrid v.d. Wal 

Gebke-Jos~Truus-Yvonne 52•9 s 

Minirm.urr-eisen voor de klasseindeling. 

DAMESo B-A 
100m 12~.3 
200m 25.4 
400m 59.0 
Boom 2.15.0 
1500m 4.45.0 
3000m 10"10.0 
100m horden 15.2 
200m horden 29.0 

17 .4 s p.r. 
19 .1 s 
2. 26.1 s 
~.47.- s p.r. 
8.38 m 
8.28 m 
1.45 m 
1.50 m 
29 .18 m 
23.40 m 
4.70 m 
4.65 m 
14. 7 s 
13.9 s 
23.35 m 
16.62 m 

Estafette 2 

Ingrid-Marina-Ren~Wilma 56.2 s 

Ingrid v.d. Wal 

C-B D-C 
12.8 13.4 
26.6 28.0 
62.0 65.0 
2.22.0 2.30.0 
5.00.0 

16.0 11.0 
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:S-A C-B D-C 

400m horden 67.0 75.00 
verspringen 5.50 5.30 5.00-' 
hoogspringen 1.72 1.65 1.57 
speerwerpen 37.00 33.00 Jt.:00. 
diskuswerpen 38.00 34.00 30.00 
kogelstoten 12.00 11.00 10.00 
vijfkamp 3.400 3.200 

Op 15 april verbeterde Mireille het 8 jaar oude clubrecord van Annemieke Bouma met 
kögelstoten. Zij stootte 22 cm verder. 
Nu weer haar eigen record met 4 cm. Ga zo door en je komt dit" j?-ar tot. .. de ong.eveer 

( 13 .m W...ireille? Mede door deze fantastische prestatie bereikte zij o.p 30 april in 
vierkamp de 3e plaats met een puntentotaal van 2670 

Mireille clubrecord 11~53 m kogelstoten 

Verdere prestaties. 
80m 60mh 

Mireille Stadwijk 11.3 er. 12.6 
Claudia du Pon 11 .6 12. 7 
Elsbeth 11.3 12.5 

M.C. 

hoog 
1.30 pr. 

pr. 1.15 er. 
pr. 1.20 

kogel 
11.53 
6.14 
5.91 

er. 
totaal 
2670 
2185 
2050 

Bij de 
taties 
100mh 
kogel 
hoog 
ver 
800m 

dames was het alleen Yvonne Roosendaal die aan de ·vijfkamp meedeed. Haar pres
ondanks 3 pr. was toch laatste, komt door kogelstoten Yvonne. 

17"7 pr. 
7 .47 
1.50 
4. 7 4 pr. 

totaal 2go3 punten. 

2 .31 .1 pr. 

Verklaring van de letters. 

pr. persoonlijk record 
er. clubrecord 
er. 'evenar'irig persoonlijke record. 

GOEDE: PRESTATIES VAN ONZE ATMODINNEN 

Zaterdag 27 mei met mooi weer, maar op de grasmat van A.V. Castricum, hebben de Atmo
des meisjes goede prestaties verricht. 
Na de series 60 m meisjes 1/2 finales en daar tussendoor n'Oè ä.ë . 6()0 m meisjes D, kre
gen we de finale van 60 m meisjes, waar 3 meisjes van Atmodes in de finale kwamen. 
Te weten 1. Esther Pauel in 9.~s 

4. Karin van Turnhout in 9.3s 
6. Mari~tte Versluis i:tC9 ~3S in de serie had ze 9. 2s 

Mari~tte liep tussen de series en finale nog even de 6ÓOm.in 1.56.-s en werd daarmee 
tweede. :Dezelfde Mariëtte werd tweede bij het hoogspringen meisjes D met 1.35 m, 3e 
werd hier Karin met 1 .30m · ··· · · ···-· 
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Mandy Hartman bracht het bij het kogelstoten tot de 4e plaats van de 26 deelneemsters 
7 o95m. 

Meisjes c. 
Ook hier weer 3 meis.jes van li.tmodes in "<ie finale van de 80m. 
1. Mireille Stadswijk in 11.-s 
2. Elsbeth Kuyper êvèneens in 11~-s 
4o Claudia du Pon in 11.3s 
Evenals bij de meisjes D nog eyen tussendoor . de 600m voor Elsbeth in 1.55.-s en 
Claudia en 1.55.6s 
Marit Guldernond werd bij het verspringen 4e met 4.3om. 

~~~~~agen meisjes C 

80m Marit 11.6s 
Esther 11.9s 

verspringen Esther 4.14m pr. 
discuswerpen Wlireille 19.28m 

Marit 15.38m 

. l. . • 

~~.Ll 
60m Mandy 9.3s 

Judith 9.7s 
Lisette 9.8s 
Melanie 10.-s 

kogelstoten Melanie 5.9om 
Esther 5.76m 
Judith 5.62m . : 

Zei. terdag .1 ju:tiJ.i bp het Pim Mulior spgr:t.park. 

800m ~~sjes B 

Nadine Drijfhout 
Marianne Katz 
Jacqueline de Graaf 

yersp!~~~en meisjes B 
Jolanda v. Ekeris 
Nicoline de Rooy 
Lydia Smits 

2.33.0s pr. 
2.54.)s 
2.35.os 

4.64m 
4.2om 
4.45m 

DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPÉN WEST I 

13 en_ 14 mei - Pim Mulier Sportpark. 

~EeeE!~n meisjes B. 

Jacqueline de Graaf 19.98m 

80om ·maisjes A 

Birgit Turkenburg 

kogel m~~~jeLl 

Sylvia Duivenvoorden 
Wilma Ottolander 

100m 

Lydia Smits 
Connie Handgraaf 

!l.S~ 

9.32 m pr. ·· 
8.44 m 

1.1. 7s 
13.3s pr. --· 

Gonnie Handgraaf 1.45m 

800rp meisjes B 

Nadine Drijfhout 
Marianne Katz 
Jacqueline de Graaf 

2.45.7s 
2.53.-s 
2.57. 7s 





100rn horden 

Yvonne 17o2S 537Ji. · ·pr. 
Ingrid 18.8s 411 p. pr. 

400m 
.. · ·-- ~ .. 

Truus 63.8s 666p. 

hoog 

Yvonne 1.45m 670p. 
:Wiarina 1.5om 726p. 

ver. 

Gebke 4.86m 643p. 
JOBG 4,. 69m 601 p. ····· - -··· 

discus ---
Anneke 26.76m 476p. 
Truus 24.38m 423p. 

STAND NA TWE~ WEDSTRIJDEN. 
1 • ACH. TOP 26.119 
2. THOR 24.998 
3. CIKO 1 66 . 24.504 
4. TROIS 24.3ö9 
5. BL. WIT 24.290 
6. HELLAS 24.149 
7. PA C. 23.526 
8. P E.C 23.253 
9. PSV 23.219 
10. AAV 22.454 
11 • ATMODES 21.335 
12. R.V.A.V. 10.131 

.. . 
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800rn 

José 2.26.5s 711p. 
Truus 2.27.-s 706p. 

4roaal 100m 

Ingrid-Truus-Yvonne-Jos6. 52.3s. 1317p. 

res. Gebke-Marina-Baltien-Wilma 55.3s 

speer 

Gebke 35.54m pr. _694:p. 
Bal tien 31.26 pr. 621p. 
100m 

Ingrid 13.7s 552p. 
Wilma 14.6s 42-1-p.· 

kog~ 

Bal tien 9.24m 537p. 
Anneke 7"42m 40!:I?· .· -;_; 

RIA INEKE-DE VOS 

.. 

1.4000 strafpunten. 

UIT HET BOEKJE BESTE PRESTATIES ALLER TIJDEN van J. Koumans haalden we de volgende 
ATMODINNEN: 

DAMES 

100m 7/12 Mieke Sterk 11.6 23•5-68 
13/19 Ellen Ort 11.7 7-8-60 

·2oom 5 Mieke Sterk 23.5 8-7-73, 
13./14 Ellen Ort 24 • .- ?r-8---60 

400m 15/16 Mieke Sterk 55;.- 2:7-8-.67 
100mh 1 Mieke Sterk n.2 16-5-73 

33./38 Joan Keyser 14.9 14-5.-72 
3,9/ 46 Annet Ottolini15.- 19-6-76 
50/51 Loes Visser 15.2 23-8-70 

verspr. 6/7 Ellen Ort 6'e20m 13-10-63 
9 Mieke Sterk ~17m 2.C8-9-76 
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hoogspr. 4i Annemieke Bouma 1.84 28--7,-7 4 

20/23 Mieke Sterk 1.73 20-9-76 
discus 27 Jos Moojen 42:.72 5-8-72 
speer 3; Greet Versterre 49.58 16-7-67 

18 JosçMoojen 44,.04 ? 72 
vijfkamp 1 Mieke Sterk 4440p. 7r-7--73 

19 Annemieke Bouma 37i58p. 28--7-73 
20. Joan Keyser 3J75.1p. 20-9-75 

Ellen Ort behoort ook nog op deze lijst voor te komen, maar toen hanteerde men nog 
de oude punten. Zij heeft op de nominatie gestaan voor de o.s. te Tokio in 1964. 

MEISJES. ---
100m 10/23 

24/30 " 

100mh 9/12 
13/17 
29/31 

hoog 1 
speer 6 

Mieke Sterk 
Pia Keyser 
JoanK~yser 
Annet Ottolini 
Annemieke B'ouma 
Annemieke Bouma 
Jos Moojen 

12.-
12.1 

. 14.9 
· 15.9 
15.4 
1.84m 
42•57m 

1947 
1975 
1971 
1976 
1974 
1974 
1970 

Doordat de afstanden gewijzigd ZlJn missen wij in deze lijsten nog de internationals 
Nieske de Vries 80m horden senior .. en en Jos van Duffelen 80m junioren. 

WIE HEEFT ER NOG VERENIGINGSMATERIAA.L IN ZIJN BEZIT? GAARNE OPGAVE AAN DE VOORZITSTER. 

~ .... · ~ ····· ··~ 

Op 31 mei j.l. mocht in Lisse de AP....ploeg voor de eerste keer dit jaar aantreden 
voor de landelijke competitie3 terwijl 14 juni in Haarlem een poging werd ondernomen 
om de in Lisse behaalde punten "score i;e verbeteren. 
In Lisse begonnen we in ieder geval _goed met Tvvee overwinningen op de estafettes. 
De eerste ploeg wist na 53 sec. de finish te bereiken, terwijl de tweede ploeg er 56.6 
sec. ·over deed. In Haarlem geen ovel';'winningen meer 1 zelfs een diskwalificatie van de 
tweede ploeg. De eerste ploeg liep wel sneller dan in Lisses 52.Bs, de tweede ploeg 
kwam in de herkansing tot 56.8s. Geen onaardige tijden, maar als we de wissels zien 
weten we dat daar gerust wel zo'n 2 sec. af kan. Gonnie Handgraaf ging met knikkende 
:knieën een aanval doen op de 100m ( kruip door, sluîp door) horden. Na 19.7 s, inwen
dig gevloek en de toezegging "dat doe ik nooit meer" hadden we ook dat nummer gehad. 
Twee weken later - we ~itten dan in Haarlem - is alles vergeten en zien Gonnie weer 
over de hekjes springen_ en met succes.Maar liefst eventjes een volle sec. sneller en 

··· als eerste wist zij de ,finish te bereiken" Het verhaal gaat even verder over de loop
nummers. Dé '100m wé'rd op de tweede wedstrijd wel eventjes •eter gelopen dan op de eer
ste. Lydia Smits was met.een .knappe 13.3s derde in haar serie. Eindelijk wae het haar 
gelukt Joland~ van Eke.ris achter. zich te houden. Jolanda moest het doen roet ook een 
knap-pe tijd van 13,8s. In Lisse, liepen beiden 14.os Derde loopster, Bianca Neve, ging 
van 14.;5s in Liss e naar 14.2 in Haarlem. Ze zeggen wel eens: op een kunststofbaan 
loop ' je harder! Zou het daar aan . liggen? Bij de werpnummers is het verder nog wel een 
beetje triest gesteld. Een door blessure en verkoudheid geplaagde Hellen van Vugt 
kwam zowel in Lisse als in Haarlem niet tot die prestatie bij het speerwerpen die we 
eigenlijk van haar mochten verwachten. Ook bij het discuswerpen en kogelstoten valt 
nog heel wat bij te schaven. Kwestie van trainen!Het hoogspringen ging in Haarlem 
slechter dan in Lisse, maar bij het verspringen was Jos~ Capellen beter op dreef. In 
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4o48m, nu 4.65m. Nicoline de Rooy s:grong wel goed hoog~- De l.40 werd overbrugd. Diezel 

·< hoogiB was weggelegd voor Lydia en Cqnnie, maar in Lisse wisten deze laatste 2 meisjes 
ieder 5 centimeter hoger te halen. En natuurlijk misten we in Haarlem de aanwezigheid 
van :Birgit Turkenburg.In Lisse kwam zij zeer sterk voor de dag. Deze getalentëerde 
atleet liep daar eventjes voor de e.E;irste keer de 400m 63.5 s. en kwam bij het ver
springen 9 centimeter te- kort voor de 5 meter. Nu werd haar plaats ingenomen door 
nieuwelinge José Joosten. -Het verspringen gaf nogal wat problemen. De verste sprong 
was over de 4o28 m, maar- de · 400m liep ze toch wel knap. Met 66.8s, kwam ze over de fini 
Ook knap liep Jacqueline Paauwe, die zich enkele minuten"vöor aanvang van de wedstrijd 
door afwezigheid van José van Giezen, verplaatst zag van de tweede naar de; e-erste ploe 
Het hoogspringen werd vervangen door de 400mo In 68.2s liep zij d~ze afstand en dat is 
sec. sneller dan José deed in de eerste wedstrijd. De 800m vedette liep weer als van
ouds, José Capellen. In Lisse kwam zij üitot 2.33.0s, nu tot 2.31.7s. Ook Nadine Drijfhc 
wist de tijd van Lisse ( 2.40.8 . ) scherper te stellen en kwam nu uit op 2.39.2s-. 
Jacqueline de Graaf had het moeAlijker met de 800m • . Pas na 2.47.9s. kon zij zich later: 
wegslepen van de finish. Toch hebben beide wedstrijden laten zien da't we het met elkaa 
best leuk kunnen ( blijven ) doen. Rest mij nog te wijzen op het feit dat op de esta• 
fette enorm veel punten zijn te verliezen of te winnen. En vooral op dat nummer is vee 
en lang trainen een bittere noodzaak. 
Te vaak zijn er te veel van JUliie 
niet op trainingen. Jullie zijn ·nu 
allemaal bijnai1verlost 11 van school-
zorgen denk nu eens aan je inspan-
nende ontspanning. En vooral, de derde competi
tiewedstrijd moeten we ons punten-
aantal scherper stellen, niet met· -1D·~ 

maar met 10-tallen p~~tsn. . 
Fred 

Gedeeltelijk overgenomen~•; ~ ••• ~· •• · 
, Ui de " Vriendschap" van maart 1978 - mededelingenblad van 1i vrienden van de KNAU" 

·over de voorbereidingen Olympische Spelen 1928 ( 50 jaar geleden). 
Deze spelen waren hystorisch omdat voor het eerst dames.,;nummers op het programma 
stonden. Er werd in ons land wel dames atletiek bedreve:n; · maar dat kwam voornamelijk 
voort uit de gymnastiek verenigingen. Bolwerken van damesatletiek waren in die jaren 
Leiden en Den Haag. Het clubkoétuum 'van J:3runhilde uit Leiden in die tijd was: witte 
wollen blouse met lange mouwen, 2warte plooirok tot over de knie, zwarte lange 
kousen'en zwarte gymschoenen . ' Is het verwonderlijk dat met dit kostuum hoogspringen 
met 1 .35m al een aardige prestatie was. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad 
voor alles een beetje van de grond k:Wam; want veel officials en herentrainers zagen 
maar niets in damesatletiek. Het voorbereiden op de Olympische Spelen was reuze ge
zellig maar ook serieus. Het kon allemaal een beetje gemoedelijker gaan; want was je 
geselecteerd voor de ~entrale training, dan -was je plaats in de ploeg verzëkerd. Li
mieten enz" waren ·toen niet aan de orde. Nederlandse deelneemsters waren: 'Lenie 
Michaelis-Lien Gisolf-Zus Verwaal~Lies Aengeneadt-Rie Briejer-Bets ter Horst-Yke 
Buisman-NGttie Groos-Mien Dutchéiteau. De diverse dames ( nu behoorlijk op leeftijd ) 
zijn kortgeleden bij elkaar gekomen om herrinneringen op te halen en oude foto 1 s te 
bekijken. Het moet 1r:reseli jk geze~lig geweest zi jn. 
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Uit al die herrinneringen kwam naar voren, dat er ook een Olympisch kostuum moest 
komen, maar •••• ~ Iflen. was wel streng .gebonden aan het budget,en niet meedoen aa:n het 
openingsdefil~ oindai; b.v. de series 100m de dag erna gelopen zoudenworden, betekende 
ook geen Olympisclikostuum, alleen een hoed. Als Rie Jutte Eriejer hierover spreekt 
wordt na 50 jaar ' nog een t:ikkeltje boos. Ze stond n.l. op de foto's achteraan, omdat 
ze geen kostuum, maar alleen een hoed had. Natuurlijk. waren er ook geen uniforme trai
ningspakken, ma~r wel een wedstrijdkostuum. Zus Verwaal organiseerde voor de dames 
èreï avonden waar de- Olympische Oranje broeken werden gebreid! Men begrijpt de dames 
deden voor de eerste keer mee en het moest allemaal een beetje strak om de benen 
zitten, dan kirjkt het ook niet zo in. Er waren een beperkt aantal damesnummers en wel 
de 100m .- 800m - hoog~ discus - 4 maal 100m. Er werden dri-e finale plaatsen gehaald: 
5e· plaats '4•maal 1 OOm en twee op .h-et hoogspringen, waarmee' Lien- Gisolf een 2e plaats 
behaalcre en daardoor onze driekleur aan een der Olympische masten wa:pperde. Prachtig moa: 
moet dat gawÖ-est zijn. De onlangs -overleden CLINGE DOORNBOS maakte toendertijd dit 
gedicht,· omdat er veel , tegenstanders voor organisatie waren. 

Ha! waar zijn nu die profeten 
, deze helden in de kou, 

'met .hun prutserige voorstelling, 
dat het toch niet worden zou. 
Waar zijn nu d:ie . pessimisten, 

· èeterweters ," strdêf en zuur,. 
met hun brávébakerpràatjes: 
"Ho111ànd sláat een slecht figuur". 
Holland zou beslist niet winnen, 
wij z:iJjn klcüh' ·en doen niet veel, 
tussen haakjes viel orai holland 
acht káer d~eerste plaats ten deel! 
Holland heeft aan al zijn gasten 
een waardige ·ontvangst bereid, 
Holland heeft tle grote Spelen 
tactvol, keurig, flink geleid. 
Holland heeft zijn naam verdedigd 
en zijn nationale vlag, 
een Kroon is op het werk gèkomen •••• ~ 
toen men Wilhelmina zag! 

·~~~·~~--~~-----------

HEr WAS FRAAI EN MEER DAN PRAC_l):TIG MET EEN CHINEES TINTJE •••• · 

''' 1 

.. Op een fraaie.· meer dan prachtige däg, maar wel een ietwat winderige dag, werden onze 
jaarlijkse al tijd weer sportieve onderlinge ·wedstrijden gehouden. . . 
Deze dag is boven verwachting geed 'verlopen. De prestaties waren geed ( correctie: 
eén van mijn medewerksters vond ze redelijk goed ). 
Om maar bij het begin te beginnen : bijna heel Atmodes was op de been. We begonnen met 
de sprint en waren - zoals ·. bleek - redelijk goed in vorm; alhoewel de prestaties toch iets 
minder waren dan die tijdèns de trainingswedstrijden van de- week dai:i.rvoor. 
Terwijl de .AB-ploeg de discus hanteerde bleek uit de reacties bij de hoogspringbak dat 
het duel op dit nummer bij de meisjes-C nogal spannend was. Resultaten ontbreken; maar 
hoogten van 1.35 _en l.4q schijnen te Zijn gehaald. In ieder geval was het een lange dag 
reikhalzend uitkijken naar de klappers van die dag, n.l. de lange afstanden. 
Gelukkig mochten we e:mstateren dat iedereen deze laatste slijtageslag heeft overleefd. 
Gedurende de hele dag moesten we in ieder geval wegduiken en vluchten .omdat de lens van 
Fred ons op vele plaatsen en onderdelen achtervolgde, wat vooral de tijden op de 800 m. 
bevorderde l Of toch niet ? · 
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Na de wedstrijd, die enorm slopende wedstrijd, mochten wij de helft van de prijsuitreiking 
meemaken, want wij - de helft van de A~meisjes - waren nög in de kleedkamer. 
Nadat Wilina haar prijsje had toegestopt gekregen ( haar eigen schuld, maar ja de douche 
was ook zo lekker ) en deze ceremonie was voltrokken, togen we gezamenlijk ( ? ) naar 
de chinees. 
Aldaar aangekomen mochten wij ons zeer verheven voelen omdat één der aan dit goksyndicaat 
verbonden medewerkers . - Truus dacht meteen nièt de directeur de maken te hebben - als een 
knipmes buigend ons begroette en ons de weg naar de 7e- hemel ( lees le etage )wees. • 
We lieten ons - moe van een dagje sp~ten - neerzakken in de zich in de hemel bevindende 
fauteuils~. 
nat discriminatie ook hier aanwezig was bewees wel het feit dat we niet mechten gaan 
aanzitten aan de tafel voor derijsttafel, om het maar eens duidelijk te zeggen. 
Maar geen ramp. We mochten ons verheugen op een chronisch overschot aan tafels en stoelen 7 

wat van de borden en warmhouders en het bestek niet bepaald gezegd kan worden. 
De eerder genoemde chinees bleek bij het vriendelijke vragen o"lt wij soms misschien iets wi: 
drinken, de kalmte zelf. 
Op een zeer rustige en zachte toon vroeg hij ons in het voor iedereen immers verstaanbare 
chinees : " dlinken,dlinken ?" of wij iets wilden nuttigen. Dit taaltje gaf wat later op 
de avond - de stemming en de drankjes zaten er teen al lekker in - ons aller Truus aanleid: 
om enige complimentjes over het chinees te maken. 
Afijn, het was met de bediening van de drankjes redelijk gesteld - enkelen van ons hoefden 
slechts een half uur te wachten op hun verfrissing , anderen wachten er nu nog op. • 
Vooral Marina mag zich gevleid voelen want toen wij al aan het afrekenen en het afwassen(?: 
waren, kreeg zij zowaar al haar eten nog een keer voorgeschoteld. 
En altijd weer verscheen die geruststellende chinees, die alsmaar vliegen zag vliegen, en 
ze tot overmaat van ramp ook nog probeerde te vangen. 
Was het iemand met vliegles of dacht de man te maken te hebben met een stel doofstommeni 
wie zal het zeggen. 
In ieder geval werd de gift van een sticker met het opschrift " Uw hart •••• Uw leven" 
niet bepaald gewaardeerd, al had het wel een - zij het geringe -positieve invloed op de 
gemoedstoestand van de man. 
Het eten was zonder meer voortreffelijk, tenminste dat was wel te concluedern ( sorry: 
moet zijn concluderen ) uit de vaak nog bijna geheel gevulde schotels die hun weg naar de 
keuken ( en wie weet naar de volgende klanten ) weer vonden. 
Helaas was het geen retours-voorstelling onder rembours, zodat de chinees zich weer aardig 
kon verdikken ten koste van onze toch al krappe geldbuideltjes. 
Het slot van " een avondje Atmodes" werd bekroond door het bezoek van enkele space-labs. 
Op geringe hoogte vlogen de bierviltjes over de tafels, om hun weg te beeindigen, hetzij 
tegen een onzer mee-eters, hetzij in de aanwezige lampen. 
Door kordaat ingrijpen va.n ,Marjon was echter deze "uiting van tevredenheid" snel beeindigd, 
alhoewel •••• 
En zo kwam er dan toch een einde aan een gezellige - zij het toch niet helemaal gegaan zoaJ 
geweldig gewild - avond met een groep van zo'n 40 Atmodinnen. Een gebeuren dat toch wel 
navolging verdiend, maar dan bij een andere chinees ! 
En voor Truus merken•we nog op dat deze chinees volgens•ons niet over krulletjes beschikte, 
wel over een verdacht rood kleurtje na de opmerking "krullebol "• 
We geven haar wel volmondig gelijk wat betreft de door haar op zo charmante wijze tegen 
de chinees - en dat nog wel in het chinees - uitgesproken woorden 
" Ping,ping foetsie ! " 

JOSé ' WILMA - DANiëLLE - BIRGIT. 

" MET EXCUSES VlU'if DE STENCILDRAAIER : WEGENS ONBELANGRIJKE BLESSAGE 
AAN DE TEKEN.HAND DIT KEER GEEN ILLUSTRltTIES • SORRY, VOLGENDE KEER BETER • " 





Commissaris: 

J. de Jonge 
Muiderslotweg 142 
Haarlem tel. 023-371329 

J. Pauel 
Zonnelaan 3 
Haarlem tel. 023-285433 

~~~~~Lteken~~l 
Fam" Deutekom 
William Sternstr. 46 
Haarlem tel. 023-333288 

VAN DE PENNINGMEESTER. 

CONTRIBUTIE. 
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li jke records niet uit. 
Veel succes allemaal. 

Ria Ineke de Vos. 

============= 

KLEDING 

Club broekjes 
Clubshirts 

alle maten fl. 
t/m 3 fl. 
t/m 4 fl. 

Op de training verkrijgbaar tegen contante 

======;:::===== 

11 ,-
20,-
21,
betaling. 

Controleert U/je meteen even of de contributie is overgemaakt, zodat we geen aanmaning 
,,oehoeven te sturen. 
Inschrijfgeldg contributie per kwartaal; 
Pupillen fls 10,- fl. 22,50 
Junioren fl. 15,- fl. 30,-
Senioren fl. 20,- fl. 37,50 
Gironummer: 207689 t.n.v. penningmeester van Atmodes,Reggelaan 6 Heemstede. 
1Aisschien ten overvloede maken wij onze leden er op attent, dat na opzegging nog drie 
maanden contributie verschuldigd is. 

Nieuwe leden: 

Sandra v.d. Sluis 
Dorine v.d~ Booren 
Kitty du Pon 
Annemieke v.d. Sluis 
Gwendoline Nijman 
Sandra Willems 
Loes de Leeuw 
Shirley Margaret 
Mariau Garcia Mora 

14-12~1964 
06-03-1966 
09-11-1967 
25-10-1963 
19-10-1966 
03-10-1960 
29--11-1951 
26-09-1963 
02-09-1967 

Attentie nieuwe leden!!!!!! 

============== 

JlUPe 
D 
D 
pup. 
D 
A 
sen. 
B 
D 

============ 
Sportkeuring is verplicht!!Ongekeurd is men niet gerechtigd aan wedstrijden deel te ne1 
KOSTEN flo12,50 aan Mevr. de Rooy te voldoen. 
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TRAINING -3-

In oktober beginnen we weer op zondagmorgen te trainen. 
Om 9.?<>45 uurverzamelen .. bi.) .de ingang van het CIOS en om 10.00 uur gaan we dan beginnen 
to-ë · 11 .30 uur. Graag verzamele'n in · tl:-ainingskleding. . 
De "traine'rs zijn darig LES BROWN - HANS VLOTTES - JAN WILLEM VAN DER WAL. 

ZAALTRAINING" 

Dez.e :was. gepland op dinsdagavond ingaande oktober in de Jeroen Mavo. Ma.ar nu blijkt dat 
deze school plotseling voor eigen gebruik nodig is en wij er derhalve geen gebruik meer 
van kunnen ma.ken" Op-het -ogenblik hebben wij nog geen uitwijk mogelijkheid.Wij stellen 
alles .in het werk o.m een geschikte zaal te vinden. Wanneer er iets bekend is zullen alle 
leden .:ten spoedigste ervan in kennis worden gesteld. 7 
+ =E===t~===' =ç;===i ==r::=t=ç::;;;;;;::::;:::b=E==· r-=·\ =E"=""=·., J)=-:-1 · \ . 

:::2 (E. pAq iNA : 

ER WORDT.GEFLUISTERD: 
--.,,.----~ 

Dat ••••• wij leLJce witte trainingsjacks in bestelling hebben , 
Dat •••• odeze een deelbare rits voor heeft, 
Datn ••• er kangaroe zakken inzitten, 
Dato •••• er op de rug een vlokprint Atmodes embleem komt, 
Dat ••••• er een zwarte trainingsbroek of maillot bij gedragen dient te worden,. 
Dat •••• "we dan op wedstrijden ook wat betreft trainingskleding uniform gekleed gaan" 
Dat ••••• de kosten ongeveer fl. 45,-- - fl. 50,-- zullên gaan bedragen, 
Dat& •••• we all~maal gaan sparen voor de aanschaf van zo'n jack, 
Dat •• . " .,d-e" lev·e-'.l'·tijd duurt tot eind september begin oktober. 
J)at ••••• Mireille steeds maar .door gaat met het' verbeteren van clubrecords, 
Dat ••••• we hopen dat ze nog 1ang niet aan het eind is, 
Dat •••• "het dan zowal· -voor haar als voor A tmodes gunstig is" 
Dato•••"de G.H"A"VQ al een heleboel wedstrijden hebben georganiseerd, 
Dat •••• ode leiding daarmee steeds_: pehoqrlijk_ in touw is. 
Dato•••oer in dit clubblad een nieuwe rubrie:k begint, 
Dat ••••• er nog ge en naam voor is bedacht, , 
Dat •••• owanneer jullie een leuke naam er voor weten het gauw aan de redactie moeten 

vertellen, 
Dato •••• Ren~e het bedacht heeft, 
Dat •••• ojullie allemaal mee kunnen ( moeten) doene 

·=========== 

Wie geen vrede vindt bij zil.chzelf, behoeft er elders· niet naar te zoeken. 

Tegenslag is de beste gelegenheid ,m te tonen dat men karakter heeft. 



Nog wat nagekomen uitslagen: l 
2·1 mei 1978 Amsterdam, Senioren/Junioren AB wedstrijden. 

" 

,1,00~p~ 

Sijlvia . Duivenvoorden 
Colmie Handgraaf 
Bianca Neve 
Nicoline de Rooij 
Msrie.·n Ka tz 

Kogelstoten dames D· 
~-~~~~e·=- _,_.,,_ 

· 14.1 ; sec. 
14.1 sec" 
14.,,5 sec. 
14"9: sec. 
15.1 sec. 

Ineke Wallekers 7 .37 m ;pers. rec., 
Harinie Wijkhuizen 7:.80 m 

.. -. ~ 800m M.B. 

Jacqueline de Graaf 2.42.7 s.P.R. 
Josê Joos ten 2.45.7 s.P"R. 
Marian Katz 2.47 "a. s. 
NadinÈ3 Drijfhout · 2'.c50e8 So 

Connie Handgraaf 
Nicolj_ne de Rooij 
Sylvia Duivenvoorden 
\17.ilma Ottolander 

ifinale 15.-
ifinale 14.2 

vere M"B. 

41.15 m. 
4.04 m. 

4.45 m. 
4.16 m. 

sec~ 

seq. 

100m Dames klasse D 

Inele Wallekers 14.4 sec. Pers.I 
Indrid v.d. WàÎ 13.8 'see·• in de 
finale werd zij met een zel.i'de 
tijd derde. Ook had Ingrid een 
goeie 200m in 28.9 ee"tc.-(P"R.) 
waarIIlèe zij 4ewerd. D.D. 

~eerwer;pen dàmes 

Ingrid v.d. Wal 
Hannie Wijkhuizen 

D 

18.06 m 
18.04 m 

àiscus M.B" kogel M.B. 

22.52 m. 
19•58 m. 

8.09 m. 

==================== 
l / l Lmsterdam, 3! juni C D jeugdcompetitie 
'---·--------....,._-'-----'--'--------_.... 

4 ma a 1 60 m meisjes D 1e in 3.5,- sec. 

i~?~!P_!E~J.~~...E 6'00m meisjes D Ver meisjes D 

E;::; ther Pauel 
K a.rj_n van TUrnhou t 
Li sette de Graaf 

9o1 S 
9.2 $:, 

1 o.- s:: 

Mariette Versluis.; 2.03.2 s 
Judith Egter 2.07 .5 s:; 

Lisette de Graaf 2.08.2 a; PeR• 

Esther Pauel 3.80m 
Mandy Hartman . 3. .• 42rn 

~~JLIE~sjes D 
Mariette Versluis 
Karin van Turnhout 

Me~~_je~~--

1.35 ID 
1.25 m 

kogelstoten meisjes D 

Mandy Hartman 
Judith Egter 

4 maal 80 m in 43o1 s 

8~~~_?-s je~ 
Esbeth Kuyper 
Esther van Turnhout 

.Y~~~-!E-:3 i ~_je ~_2 · 
Esther van Turnhout 
Ma:d t Guldemond 

. ...ê.R.~~~.?:~J~.2 
M:ireil le 29-..10 m 
Petl'a 17040 m 

10.9 s P"R. 
11"4 s:; 

600m meisjes C 

Elsbeth Kuyper 
Claudia du Pon 

Hoog meisjes C 

Marit Guldemond 
Claudia du Pon 

4.11 m 
4"07 m 

Kogel meisjes_g 

Mireille 11.40 m 
Saskia 4.60 m 

discus meisjes C 

. Petra Doctor 14.34 m 
Saskia 9.24 rn 

1.35 m 
1.30 m 
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Yvonne Roosendaal toog in der uppie naar instuifwedstrijden in Amsterdam waar Z1J 
een goeie eerste werd bij verspringen dames D met een sprong van 4,97 m tevens bij de 10C 
werd zij eerste en bij het kogelstoten kwam zij 8.oo m ver. 

Op zaterdag 10 juni gingen een 
v-olgende ràaul ta ten kwamem 

drietal C meisjes naar Krommenie alwaar zij tot de 

Elsbeth Kuyper 
Mireille Stadswi.jk 
Marit Guldemond 

80m M.C. 
11.-s i fin" 10.9s. ". 
10.9s finale 11.1s · ®Om 
11 "'2s; 

1 • 52..0a; 10de van de 26 dee 
.jeemsters. 

.Marit Guldemond hoog 1.35m Mireille Stadswijk 
Marit Guldemond 

=========== 

disous 2:4;.10m 1 ·.e 
19.04in 8. ,,e 

AMSTERDAM, 17 juni C/D jeugdwedstrijden. 

2 CLUBRECORDS VAN ]JIIREILLE STADSWIJK, te weten discuswerpen 29.98m 
kogelstoten 12.76m 

van de 24 
deelneemst 

Ook bereikte zij e.Gn finale .· plaats op de 8Gm, te weten 4e plaats in 11.2s, zelfde 
tijd als in haar serie. 
Marit Guldemond had hier 
Claudia du Pon 
Elsbeth Kuyper 

11.3s net buiten de finale. 
11.4s 
11o5S 

Claudia en Elsbeth hadden een goeie 600m resp. 3e en 6e in 1.50.4s en 1.52.2s. 

Bij het verspringen bereikte Ma.rit 4.23m. en een persoonlijk record op het discus
werpen, te weten 22.72m. terwijl zij de kogel 7.95m ver stootte. 

=======::::::==== 

Altijd weer leuke wedstrijden z1Jn de landelijke meerkampen voor]) meisjes. Deze wer
den gehouden op 18 juni in Amsterdam, hieronder volgen de uitslagen. 
1e jaars, daar streden maar liefst 45 atleetjes. 
190 werd Mariëtte Versluis. 60m in 9.5s vero3.71m PR. kogel 5.23m totaal 1453 P• 
330 werd Lisette de Graaf 60m in 9.9s ver.3.33rii PR. kogel 5.-m totaal 1238 p. 
2e jaars, ook hier weer een groep van45 meisjes. 
20. werd Karin van Turnhout 60m in 9c-s PR. hoog 1.25m kogei 4.96m totaal 1607 p. 
27. werd Judith van Wissekerke 60m in 9.9s hoog 1.10m kogel 6.73m totaal 1406 p. 
29.·werd Jolanda Stoute : 6Öm ;Î.!1 9o7s hoog 1.00m kogel 7.26m PR. totaal 1364 p, 

=:::=========== 
COMPET!TIE C/D JEUGD. 

Zaterdag 1 juli hadden de c/D junioren een thuiswedstrijd, er werd flink gestreden er 
er kwamen dan ook enkele leuke prestaties uit de bus. De Djeugd k;wam in de distr:!-ct 
finale en de C jeugd had net niet genoeg voor de finale maar er kan nog van alles ge-
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beuren tijQ.emi de laatste competitie die voor de D in Krommenie is en voor de C in 
.Amst erdamo 

We begonnen weer zeer sterk. Vooral onze C jeugd. Een overwinning op de 4 maal 60m 
estafette in een goede tijd van 34.5s. Ook de 60m en d'e 600rn overwinningen? te wete 
Esther Pauel d.ë 60m in 9.2s en Mandy Hartrnan in 9.3s. :Mariëtte Versluis op de 600rn 
in 1.52o2s wat ee.n nieuw clubrecord betekende. Daarna pakte Mariëtte de overwinning 
op het hoogspringen met 1.35mo 
Onze nieuweling Daniëlle Stroobach deed het zeer goed op het nummer verspringen met 
3.76m. Tevens behaalde zij bij het hoogspringen 1.10rn ondanks haar val! Het kan nie 
Opo Esther Pauel 1e l!ij het ver:::ipringen met 4.04m. Mandy werd 3e bij het kogelstote: 
7 .Born. Overige uitslagen bij de meisjes D. · 
Lisette 60m in 9.8s en de 600m in 2w12.1s 6.84m kogelstoten van Jolanda Stoute end 
600m in 2.08.-s. PRG 

Bij de C-meisjes was het weer Nrireille die van zich deed spreken •. Zij had een flink 
aandeel in de estafette 43o4s en haar 2 clubrecords op het speerwerpen rriet 34.98m 
en het kogelstoten met 13 .1 Om. Fantastisch Mireille ! ! Je staat hiermee zeer hoog ge· 
noteerd opde Nederlandse ranglijst voor Junioren. Ook weer PR. voor Esther van Tur: 
80m in 11.3s~ Linda Valk bij het speerwerpen 15"6om. Verdere Uitslagem 
Elsbeth Kuyper 80m ill!'-11.2s· en de 600rn in 1.50.4s. 
Saskia Kuipers 80rn in 1;z.7s. Ook in deze groep was 
een nieuweling die deed van zich spreken met een . 
prach~ige eidspurt en een goeie pas liep zij de , 
600m :i.n 1 • 51 • 4s, haar naam S joeke Smal. Ingrid 
Kraan had eveneens oen goeie tijd 1.58.4s.:Marit 
duldemond ver 4.24m en gelukkig weer een mooie 
sprong bij het hoogspringen 1.40m. Je zit weer 
in de lift' Ma.rit. Annelies du Pon die haar nichtje 
Claudia verving deed het overigens prima met haar 
1"20m. Discuswerpen ook hier weer een PR~ voor Linda met 
16.76m, Saskia Kuipers had hier 11.78m. 

=========== 

KROMMENIE 26 AUGUSTUS. 

A.V. Lycurgus organiseerde hier junioren B.C.D. wedstrijden. Het was voor onze Atmoc 
nen eèn succesvolle dag. · 
Bij de D meisjes waren de·prestaties · zeer goed. In de series 60m zeer goeie tijden? 
Esther .. 8.8 PR& 9 Mariëtte 8o9s PR., Mandy 9.1s en Daniëlle 9.3s ( eerste wedstrijd ). 
Esthery Mariëtte en Mandy gingen over naar de halve finale, die ze glansrijk door
kwamen resp. in 8.9s? 8G9s 5 9o--s PR~' 9 dus drie Atmodinnen naar de finale. Hierin 
werd Estl:;l.e;r_2e met 8.9s~ Mariëtte 3e en Mandy 3e met 9.1s. Ga zo door. 
Y2~E.=!:~! 
Ook hier leuke prestaties. Mariëtte 3,86m~ Esther 3.83m. Ze werden resp. 4e en 6e. 
Daniëlle werd in haar groep 4e met een sprong vart 3.7om. 
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Kogelstoten. ------ . . ·-~-·: ..... " ..... ": .: .... -." ~~ ...... " ...... ,..__"." 

Hierbij kwam Mandy zeer goed voor de dag met een stoot van 8.95m PR. 

De c me is jes t;r;-ok))en hier ook .. go·Etd van leer. Series 80m. 5 A tmodinrrêri ' aan ci"e start en 
gelijk zeer goede tijden. Mireille .10.8s 1.e,Elsbeth 10.9s 1e, Sandra 11.3s 2e, Marit 
11.3s 4e, Esther 11.5. Met Mi~eille, Elsbeth, Sandra en Marit naar dei finale. Hier 
weer eerste plaat:sen voor · Mireille en Elsbeth ( ze kan wel degelijk vechte'n ) • 
Sandra 11.5s en' Marit 11.8s haalde net niet de finale. Mireille en Elsbeth wel. 
De finale lever~\3: een 1 e plaats op voor Mireille 10.9s en een 4e plaats voor Elsbeth 
11.3s. - , 
Kogelst~E.:. 

Mireille haalde hier weer een gouden plak met eon stoot van 12,42m. Marit werd hier ee 
goede 5e met 9,24m. 
Speerwerpen. --
Een kleine teleurstelling voor Mireille, 
Maar ja, je.kan niet altijd eerste zijn. 
Hoogspringeno . ··---- _ _......_ 

een derde plaats met een worp yan 28.24m. 

"! .:·,. t: " 

Marit, Mireille; Sandra en Claudia kwamen ällemaal over de . 1.35m heen, maar1~A0m 
was te hoog. Hier moet wat aan gedaan worden. 
600m~ 

1e serie. Esther van Turn.hout, zij verrastte ons op een zeer goede race en tijd 1.49.8 
PRoHelaas een derde plaats en op de streep geklopt. 
2e serie" Elsbeth en Claudia lieten zich in het begin verrassen maar kwamen toch goed 
g ':!:.... :. Claudia finishte in de goede tijd van 1.49.2s als 2e en Elsbeth als 4e in 1.52.2 
Maar zij had al 3 maal 80m in haar benen. · 

S. du Pon. 

============ 
NEDERLANDSE MEBRK.AMPKAMPIOENSCHAPPEN 8 EN 9 JULI 1978. 

Op onze eigen baan zagen we 1 s zaterdags Conny .en Jolanda aan het werk, tervn:jl -Birgit 
1 s zondags aan de bak kwam. De ·weergoden warèn ons dit weekend gunstig gezind en bein
vloedde het prestatiepeil OVE;lr de gehele, linie gunstig. Organisatorisch liep het geluk
kig allemaal gesmèerd. Op Jolanda en Coriny terug ·-te köirien; 'zïj liepen de 1öoni in resp. 
13.6s· en 14.1s, terwijl 80m horden er doorging in resp. 16.1s en ·15.9s. 
Op het hoogspringen kwam Conny tot een goede 1.45m, terwijl Jolanda met een 1.35m haar 
persoonlijke record verbeterde. Kogelstoten - 3 kilo - is geen favOriêt nummer van hen 
en met 8.52m voor Conny en 8.09m voor Jolanda eindigden zij in de onderste gelederen. 
De ei!J.duttslag was een 17de plaats voór Conny met 2057pnt. en als 18de werd Jolanda 
genoteerd met 1964pnt. Geen hoge klassering, maar wel een fijne wedstrijd en dat is 
toch het voornaamste. Birgit kwam op de vijfkamp A meisjes voor het eerst uit op de 
100m horden en deed dat niet onverdienstelijk 16.8s was haar tijd. Met de 4kg kogel 
kwam zij tot 7.59m - PR~ en op het hoogspringen kwam zij tot 1.40m, terwijl zij "met 
het verspringen 4,54m - het ging niet hè Birgit - liet opmeten. De 2 .• 3).3s op de 800m 
was niet onverdienstelijk. Met 2798 pnt. werd zij twaalfde. 
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13-8:~8- Arnhem-Papendal. 
' - @ 

C-meisjes succesvol. 
Marit Guldemond 3 persoonlijke records. 80m 

kogel 
speer 

Mireille Stadswijk ook een persoonlijk record 

.Elsbeth Kuyper 

Claudia du Pon 

80m 
600m 
600m 
hoog 

11 .-s 
1.50.6s 
1o48e9S 
1o35m 

PR. 

11.-s hoog 
9"4om 
22"14m 
op de 80m 

kogel 1e 
speer · 1e 

===-=;:::====== 

.?_Ll~_!i 1 978 Pim Muli:f ~?~"}PaJk~=i 

1.35m 

10.?s 
12.06m 
32.26m 

De G.HoA.V. organiseerde meerkampwedstrijden 
inschrijving. Er werden nationaal gezien ook 
nen kwamen goed voor de dag. 

en deze konden zich verheugen in een goedE 
goede prestaties geleverd, maar ook Atmodi 

De uitslagen zijng 
Dames D sprint-spring meerkamp. ( 2} 
..-- ·· ~ -1 OOm ver hoog 
.1. · Wilma 14o5s 4. 63m! ! 1 .)Om 
2. Ineke 15.5s 3.21m 1.30m 

~ames C werpmeerkamp (3l 
speer 

1 • Bal tien 30.12m 
3. Cuny 

!1~~.::J~~ SPE~~.E~.::.1P ~ 9 2 
200m 

6. Birgit 27.7s 

discus 

23"54m 

400!n 
62.2sl ! 

!12is _j~_.{:_ spript-sp,Eingmeerkam;p ( 8) 

8. Jacqueline P. 

~~~-~t~~-~-.?:~!!!:. 

totaal 
1510pnt. 

986pnte 

kogel 
2.48m 
9.34m 

totaal. 
1344pnt. 

100m 
15.5s 

totaal 
1154pnt. 
1019pnt. 

ver 
3.94m 

hoog 
1.30m 

totaal 
1194pnt. 

5. Jolanda 13. 7s ! ! 4. 78m! ! 1o35m! ! 1726:gnt. 

~~~~l~~-A werpmeer~~~E...16) 
discus 

5. Ellen 

2" Mireille 

19.88m 

speer 
32.84m 

~~~-sprint meGrkamp (14) 

2. Yvonne 

kogel 
· 9 ~07m! ! 

kogel 
12.27m 

totaal 
839pnt. 

totaal 
13.85pnt. 

200m 
27.1s 

400m 
61.7s!! 

totaal 
1402pnt. 



9 
NEI,JERLÁN.DSE .JEUGDATLETIEK KAivJPIOENSCHAPP_f!JN PIM MULIER SPORTPARK 24/25 JUNI 1978. l 
0 0k deze organisatie van deze wedstrijd werd weer door de G.H.A.V. ter hand genomen 
en kunnen organisatorisch geslaagd genoemd worden. De weergoden waren ons helaas niet 
gunstig. _Pluvius strooide kwistig rriet zijn gaven en dit beïvloedde de prestaties nade-
lig" De Atmodesafvaardiging was maar klein, /'/// ~- - / / //- //// /// 
maar dat __ komt ook omdat wegens en_ örme in- _ /~/ / , . _,p::Y. _- ---//'. _/ /'.//'' // '/ // 
schri jvingen die men voor zulke wedstrijden / / 'J!lj)- ~li 1 [ / / '/;, /; 

kan verwachten_ ~p ~ema':kte prestaties wordt / / / f/;hfj)" 7i/!J À , - _ / / -; / / t'(;_ 
geselecteerd. Birgit die zowel op de 400m 1- - ." (//; ( /, 
ex:i o~ de 800m meisjes A was ingeschreven · _/,/ /<fl:'1 é~ _ ' _// ,:/ /,~ 
eind;i.e;\:1E( met. haar 63o5s. op het eerste num- / / ~- f,liffii\ _ / ,-'7;,·// v 
mer als 4de in haar s1=ffi-e, dat bet-ekende / /~/!/;1~ / _ /- / /t 
geen finale plaatso De 800m op tijd ging er door \..::. ?,\ /_ '~ / / / / /1 
i .n 2o30o5s en ze werd hiermee goede 5de" !' ' 1 • ~ ~~- ,-

José werd m_et 2o35o ~·s 11 de hiermee en Nadine Î._JI. f/M!"'!i\. /l .J '\ _ _ _ __ / /1 
die we e~genlijk te weinig op wedstrijden zie:tJt? ~/ ~) -- / 1 

werd in .2"42.7s 20ste9 bij de B meisjes. <.S§fJ._-- - , 
Lydia Smits die geen gebruik maakt van haar aanwezige aanleg werd met 4.74-m 24ste met ve 
springen meisjes Bo 

=============c: 

12 JULI AVONDWEDSTRIJD PIM MULIER SPORTPARK. / 
'---

Durven inschrijven op nummers die je nog niet zo goed beheerst kunnen -een pluspunt bete
k eneno In wedstrijden n.l. doe je de meeste routine op. Dat bewezen Conny, Jolanda en 
Elsbeth op de 80m horden meisjes B. Met respo 13.8s (4de) prima!!, 15.7s (6de)(serie 
14.7s) zeer goed!!~ gingen ze sprongen vooruit op dit nummer. De eerst volgende keer 
de,t er hiervoor weer gelegenheid i .s weer inschrijven. Datzelfde geldt voor Birgit en 
Jos6 die met respo 16a7s (3), 18o6s (4) het_ goed deden op de 100m meisjes horden A. 
Nog e-ven en Jolanda zit ook met het verspringen over de 5 meter. Nu werd ze 2de met 
4.81m -"-lij de meisjes Bo Conny 4.30m, Jacqueline 4.35m, Marit 4.21m en Elsbeth 3.56m 
(vergissing). Niet veel concurrentie hadden Baltien en Cuny op het nummer speerwerpen c. 
H~n prestaties waren resp. 29.60 (1), 26~10m (2)9 Gebke werd tweede bij deB dames met 
31 "62m. Yvonne werd 4de op de 400m Dames C met 62..7FB. De stijgende lijn is er Yvonne. 

1z-3o 
13. Jo 
1 9 .Jo 
2-o _3o 

I 
j\J 0 v E \~ H t; Î) s se H 00 L 

é1 .A I~ E l~ k 0 K E (~ g \-( /-\]) E. 

- 1c5J ,30 
- l~. Jo 
- 20 -30 
- 2 \ . .30 

D. jl-ln , + ?<..-t p; 1 le\--i 
C _ j 'uH: 
A ~ B Jwn . 
Ss 1-...\t oRE~~ 



-10-
,_ , _ 

fJIEÜW! ! ! ! ! ! ! NIEUW!!_!!!!!! NIEUW!!!!!! ! NIEUW!!!!!!! NIEUW!!! ! ! ! NIEUW!!!! 1 ! ! __ _.. "*""-~~-=-----~---------------------

NIEUW!!! NIEUW! ! ! _! ! ! ! 

In dit clubblad start een nieuwe rubriek. Jullie kunnen allemaal meedoen. Het gaat er 
n-1~ om dat elke keer._ wanneer he:t clubblad uitkomt - een atmodin é~n pagina vult met 
iets dat zij wil vertelleno Het hoeft helemaal niet over atletiek te gaan. Die atmodin 
diede pagina heeft gevuld~ schrijft dan onder haar stukje een andere naam van een 
atmodin. I)iegene die dat is schrijft dan de volgende keer wat in het clubblad en zo 
ge.at dat maar door o 

B.Vo Renee Ferment begint (in dit clubblad) Daaronder staat dan een naam.b.veJannie 
Jansen. Dan schrijft Jannie de volgende keer in het clubblad. 

Nogmaals het hoeft niet over atletiek te gaan. Schrijf b.v. iets over je school 
iets over je vakantie 
iets over muziek 
of je mening ergens over. 

Helaas dez~ rubriek heeft nog naam. Als jullie allemaal een naa~ hiervoor bedenken 
k:mnen we de leukste uitkiezeno Als je een naam hebt bedacht zeg het dan even tegen de 
redactie. Ik ben (meestal)wel op de baan. 

Redactie. 

l ____ ~_o_c_H ___ Q_E-~F-JG_~_-_1.~_!_~_R_D_a ___._ 

Zondag 20 augustus deden de dames mee aan de derde en laatste competitie voor seni
oren in Haarlem" Helaas was de ploeg niet helemaal volledig doordat Wilma en Yvonne 
op v a.kantie wareno ·Daardoor werd er in de opstelling wat gerommeld maar we kwamen 
toch met een leuke ploeg voor de dag. Het beloofde een gezellige wedstrijd te worder 
De sfe ,3r was goed, het bNeer mooi en in de middag werden we nog gesteund door muziek 
uit het honkbal stadiono Birgit sprong heel ver, zij kwam voor de eerste keer over d 
5 meter en Balti0n en Cuny waren goed op dreef met kogelstoten, zij stootten resp. 
9.77m en 9.72m. Helaas liep het voor :Marjon 
minder goed af o J)oor een lastigë spier in haar been ~LlJ)~vj;f~\Jd 
kon zij na de 1 OOm niet meer meedoene n. ;f(:!!J;.!J(i,~ 
Zij moest dus vervangen worden op de 4 maal , . 1>~ 41 !J--vv1'7 
100m reso estafette. Op het eind van de dag -==:---__:._;;: \)JJ2=,1 G _Y--flJ===;;::::::: 
( toen :Marjan aan haar zoveelste gebietste ~ ~~?_y-:~~ -:j- -. __ 
ijs je zat) bleek jammer genoeg dat we ge- --:_:-_-_:::=---<J({__J?i --1(]-J"; ~ 1 {6 ---~- -~-----~ 
degradeerd waren, hoewel dat niet bleek aan de stemming - -----~Q ,Jé.__ _ ---::-:. ____ _ 
~:~n~~~:v~:~o~~e~r:~n!~ig!~~ ~:!:r i~~~~e~w::d:r niet -----~-=:-
klasse worden we gewoon kampioen • De prestaties (, _---::. 
waren als volgt~ Ze moeten nog 1 maal gecontroleerd worden. -- <-::_:::::--:-_:::-_::::::::::=-- --
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~?g2;!;~,:!:~~ 100m 

Bal tien 9.77m 4de 574pnt Mar jon 14. 7s 14 407pnt. 
Cuny 9.72m 5de 570pnt. Ingrid 14.3s 13 465pnt. 

Hoo~ ~J:.:;;!:E 
Ren~e 1.45m 8/9 670pnt. Gebke 30.52m 8 608pnt. 
Marina 1"5om 5/7 726pnt. Bal tien 30.82m 7 613pnt. 

1 OOrnh ver 

Birgit 16~6s 5/6 589pnt. Birgit 5.02m 7/8 68'1pnt. 
Ingrid 19.7s 13 358pnt. , Gebke 4.93m 10 660pnt. 

800m ~ 
Truus 2.27"os 4 760pnt. Truus 62.2s 4 711pnt. 
Jos~ 2.33. 7s '10 632pnt. 

4 maal 100m estafette; 1e ploeg met Ingrid-Birgit-Jos~Truus. 
52.8s 6 1273pnt. 

reserve ploeg:Getke-Baltien-Helan-Ren~e 

Uitslag zondag: · 
1. Hellas 
2. Tion 
3. p-fï;c 
4" Blauwwit 
5. AAV 1 36 
6. AtmodeEE 
7. PAC 

55,• 7s 

12.988pnt. 
12.602pnt. 
12.188pnt. 
11.921pnt. 
11.309pnt. 
11.239pnt. 
9.5ó7pnt. 

1/2 1033pnt. 

Einduitslag; 
1. Achilles Top 26.119pnt. 
2. Tion 25.189pnt. 
3. Hellas 25.06.lpnt. 
4. Thor 24.998pnt. 
5. CIKO 24.504pnt. 
6. Blauwwit 24.288pnt. 
7. PEC 24.027pnt. 
8. PAC 23.526pnt. 
9. PSV 23. 219pnt. 
10. AAV'36 23.066pnt. 

--n:Ttilïüae'S-----------22:352piit-. -
gedegradeerd. 12. GVAV 6.131pnt. 

De volgende die mag starten om wat te schrijven is Yvonne Roosendaal. ---------
Ren~e 
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2e JEUGDVORMINGSvVEEKEND TE BERGEN. 

Na een kleine twee màanden was het voor ons zover ( Paula, Carolien,Joane·bte en José c. 
dat we voor het B-wèèkend naar Ber6en konden vertrekkeno Wilma en Birgit zouden zich 
zaterdagochtend bij de groep voegen. Na een gezellige treinreis arriveerden we op het 
station van Alkmaar"Toen we aldaar op de bus naar "De Zandhoeve" vp_lden stappen werden 
we enthousiast begroet door een aantal oude bekenden van het vorige weekend. Aangezien 
niet iedereen van deze groep jongens bij de busnalte stond 9 waar de bus inmiddels gearr. 
veerd was 9 togen wij vieren alvast naar de Zandhoeve met de mededeling dat de heren nog 
even op zich lieten \Nachten. Nadat de buschauffeur tot opluchting van Carolièn eindeli j; 
de bushalte 11 Zandhoeve 11 meldde 9 vloog zij op om .op het knopje te drukken om toch maar 
eindelijk aan het week'end te beginneno Aangezien JOsé al een keer op de Zandhoeve was 
geweest gingen we, om ons niet onnodig moe te maken maar achterom. En ja toen wisten 
we de boel een beetje in de soep lopen want aan de voorkant stonden Joost en Rob ( bei
den werkzaam bij de sportraad ) met de video klaar om ons te filme~. Dus in plaats van 
aan de voorkant naar binnen te komen stapte:1 we aan de voorkant na~r buiten. Dit gaf 
wel een leulc effect~ Hierna kon reen van de gastheren Piet Timmerman ons de hand schuddei 
( lees hier knijpen ) Dit was voor ons en waarschijnlijk voor vele anderen altijd weer 
even een pijnlijk moment. Ilffàar nu hadden we ons er tenminste op voorbereid en het handj1 
geven even in de trein geoefend. Op het terras zaten al enige andere deelnemers en al 
gamv zaten we als oude bekenden te kletsen, Toen iedereen gearriveerd was, gingen we on! 
magen vulleno Dit was snel gebeurd 9 maar toen die afwas~ maar ach vele handen maken 
licht werk en het is nog gezellig ook. Om half 8 was iedereen aanwezig in de kuip 
( mochten jullie onverhoopt denken dat we die van Il otterdam bedoelen dan zit je er toch 
lelijk naast, het is nol. con lager liggend vertrek irr de Zandhoeve? dit even als ach
tergrond informatie. ) Hier werden snel even de namen van ieder gerepeteerd en de nieuw1 

voorge~teld" Vc ~ do:·~, werd de indeling van de avond verteldQ We werden in groepjes van 
3 à 4 personen gedeeld voor een nach-toriënta tieloop. Met de stadsbus (erg gezell.ig over: 
gens) begaven we ons naar het st1· :·nd van Camperduino Om de 5 rn;iha trok een groep met 
zaklamp en kompas op zoek naar st~·-;ndpaal 29-1900 Deze" stond echter een kleine 2km. ver( 

Daar sloegen we lihks de duinen in om weer 
rechtsaf het fietspad te gaan volgen. De lo: 
is er natuurlijk af als iedereen de tocht g1 

\ 1{ e,en v zou lopen dus een groep vond het nodig om n: 
rechts af te gaan, zoals stond aan gegeven? 

·:!? maar linksaf te slaan? zodat die dus weer o: 
(JF/ ) ~ hetzelfde pad. terugliepen en weer op het be· 

~ ·~ · 1'lginpunt uitkwamen" Al wandelend hadden we d1 
_ ·,-=.·7.J· . " .. "·. ~: - . {, Ï tijd om ons in de opdrachten te verdiepem 

/~ · · ·--. .r ~ een lied maken en een leuke ri tselflantser 'r ~(0~ · · ) ) meenemen. De tocht die gevolgd werd met kom: 
.., __ .)~1 v [/? o/_r -~'/ lopen en verschillende bol let je pijltje s: 
~~ ç;; v ê'"",è (,) , _.,. ? tua ties werd beeindigd met de mededeling da· 

{è. I f 5 . , · F N 1 ET Sof'..!\ S' • we de nood--gesloten envelop open mochten mal 
Een kaartje van het gebied was het gevolg, 

met het punt aangegeven waar we ons bevonden en waar de Zandhoeve was? het gebied hier
tussen was onduidelijk gemaakt ( niet af te lezen dus ). Handige jongens daar in Bergen 
Maar als we 130 graden ( hemelsbreed dus ) zouden nemen kwamen we bij de Zandhoeve uit. 
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toen uiteindelijk naar de bus. Deze kwam, na drie kwartier, heerlijk gezèllig vol zoda 
enige van ons de buschauffeur is goed van dichtbij konden bekijken en anderen eens kon 
den probaren met z'n hoevele je op het trappetje kon staan. Op hetbstation werd afsche 
genomen van de laatste die met ons meereisden en was;, het alleen nog wachten op onze tr 

JOANETTE-CAROLIEN-BIRGIT-WILMA-JOSE 

WIL JE OOK AAN ZO 1 N VV3EKEND Tu!E"EDOEN LEES DIT DAN. 
----------- --------------------------------------
Wat is het moeilijk om van zo'n grandioos weekend een verslag te maR:en. We .hebben het 
geprobeerd al is het niet helemaal gelukt. Eigenlijk hebben we dat een beetje expres 
gedaan, want ook voor jullie bestaat er de mogelijkheid om aan zo'n weekend A of B mee 
te doen.Daarom wilden we zoveel mogelijk vertellen wat er in zo'n weekend gedaan wordt 
Natuurlijk wil je wel meer dingen weten b.v. wie het organiseerd 9 wat de kosten zijn, 
waar je je kan opgeven, waar zo'n weekend is en wie er aan mee mogen doenoDat zullen 
wij jullie eens allemaal uitleggen. 

Zo'n Jeugdvormingsweekend of te wel een weekendje buiten de lijn wordt georganiseerd 
door de Provinciale Sportraad die zijn eigen buro in de Stolbergstraat hier in Haarlem 
heeft. De sportraad die in november 1962 officieel werd opgericht heeft als doelstelli 
het behartigen van de algemene sportbelangen in de pr-0vincie Noord Holland, wat daarme 
in de ruimste zin verband houdt. Deze sportraad organiseerd dus weekendjes buiten de 
lijnen van je eigen vertrouwde sportwereldje, want op zo'n weekend ontmoet je leeftijd 
genoten van allerlei sporten en maak je dus ook kennis van anderen sporten. Het gaat o 
het plezier, maar vooralom het samenspel met de anderen. De enige kosten die je aan zo 
weekend hebt zijn je reiskosten 9 de verblijfkosten zijn voor de rekening van de Provin 
ciale Staten van Noord Holland. Het zijn altijd twee weekenden A en B. Het A weekend i 
van zaterdagochtend tot zondagmiddag, het B weekend van vrijdagavond tot zondagmiddago 
Althans in ons geval. Het wordt gehouden in een Volkshogeschool of in een vormingscent 
dit kan zijn in Bergen9 Bakkum, Santpoort of andere plaatsen. Welkom zijn alle jeugdsr 
ters van 16 t/m 19 jaar overal uit Noord Holland,dus jullie ook. 
Misschien heb je er al zin in gekregen dan kunnen wij alleen maar zeggen dat je het 
zeker moet doen 9 je zult er geen spijt van krijgen~ 
Bij ons Joanette-Carolien en Jos~ kun je een formuliertje halen waar deze informatie 
ook op staat en waarmee je je tevens kan opgeven voor zo'n weekend. 
Gauw doen hoor!!! Want de voorraad van~ die formuliertjes is beperkt. 

~======== 

0 
() 
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DAMES ATLETIEK VERENIGING .• o:cAl 
• ' î . ' . - -' - .. . 1. -- ' . ·-. \ ' ~ ,, • 

. L . '. :·". ; .. i • 

.. .. .. a·T :.~·;·;: ·:~ 

Qpgerich(. ~17 juni 1~_55 , . _, 
·.Aangesloten bij de K:N'.A.~ . . , ... ..,, . ; 
Kon. Goedgekeurd 26 januari 1961 · · ~-...-

24ste jnargang '.'.n."ë:l~ 1"36 

Bestuurss at~_efi.st'eili_ng_ g 
Voorzitsterg ' · . ;' . 1 

i.A.Ineke-d,:vcii, 
Kasteellaan '61 9 . 

Oudorp, teL 072::-125199 

Secretaresseg 
IoB.de Wit-v.d. Ree 9 

Velserstr.18rd. 
· Haarlem. te).?< 2631g3, 

• - j_ :. L L . _; _; ~ ' ! . 1. ' - ' '-·' - ~ .: 

Penninp.m~ester;g, " 
N. Kuyper 9 · ·· ·· · ·· 

}~egge)_ÇJ,~ q9 , -- ·· ,1 , . ,, 

·rree'mst,ea:e. t 'el.. 289294 

~) \; ~) ,; . 

rus-

De kunstofatletiekbaan9 die dit jaar officieel in gebruik · - ·r _.···r-:· · r 

werd genomen 9 ° vo'l'dÖ'.et. '.g o'ed/doch het is wel gebleken 9 dat 

M •. Cats 7 · .. c. -\' 

Caninef at §nst:t?. 4·9 
Haarlem tel! !~)'.'f 3202 

het geen "snelle" bnan is 9 waardoor gerenommeerde atleten 
":,•: nieit staan te pê'p~lénc óm naar Haa:rlè!ll te komen en daar 

· : s:til~lle t:t'jàèn ;·neer te zetten. : : : • .. · · ·. 

D. sç:he1l'ingethout-
Kamphuis9 

Zwedenstr. 45 7 

Haa rlem. tel. 340776 

J.Pauël 9 
Zonne laan 3 9 .". · • -----r 
Haarlem. tel. 285433 

J .de Jonge:1- .·· ., 
:: .,.r , 

l\1uiders~o~'Y9g 142 9 

H a-'.1.rlerrt·~y t-él. 371329 

, : ·("' ,· . - . j _LC .· .. _() ~ ·.'r:·, ·;-· _. 

.D~ . dezamenÎJ;Jke Haq.rlem9e Atlet;iek;:verenigi:hgen hebben op 
· oii~e b0:an 9 onder de el8~1\lente leiding \ v:an Joop van Drunen, 
met ann zijn rechterhand ''onze" Truus, vele regionale
nationale-en zelfs internationale wedstrijden georganiseerd. 
Zonder de andere mede~er~ers/stqr;i'l.<) ~ ju:tylEflîtèn +.die "hjT>.ièer 
erkentelijk zijn voor hun hulp - tekort te doen, willen wij 
voora~ dit twe-etal hary (;)_l~)k ,. ,d.~,:L<:~.~-,"'{oq;r,, .}V'3t ,,veJ,.e 'tr~.f~ ·: i:r:\ het 
kn:d:er 'v:in de wedstd.jdofga::hisatie "ltcl:'riéht} J -~1 · , , , · L ···· ' · · •· 

In Mireille hepben wij eer 'n (jeugd) international in onze 
gelederen en we hopen 9 t1~t.,;z~j , doorr , ~.~g.eJ,.m..c:rl]_igel J;:t>,é}:i;ni;n.g ,, 
en 'n gericht leven 9 haar prest aties zal kunnen uitbouwen. 

1 



.. --

Vorder hopen we 9 dat "ATMODES 1' in 1979 weer in de lift 
wc ook nationaal weer mee zullen gaan tellen. 
Rest mij onze leden, ouders 9 trainers 9 adverteerders 
en allen die "AT1VIODES 11 'n warm hart toedragen, prettige 
feestdagen toe te wensen en 'n plezierige jaarwisseling 
met'n dosis goede voornemens. 

. J '. 

Namens het Bestuur 

Ria Ineke - de Voso 

.3IEKENHOEKJE" 
·""""' · ,;..·-~--

f~~ laat ~oorden wij 9 dat Sàh•dra VoSiuisf': die 
,WlJ al ste'eds miste op de training 9 haar ,arm 
heeft gebroken en . dnarom niet kon trainèn'~ 

· Annemieke hield haar zus gezelschap 9 want ook 
zij schitterde door afwe'zigheid~ 

. . . 

Sandra he:t all~rbeste 9 misschien heb je nu"1al 
het ergste gehad . en zien .we je binnenkort weer 
verschijnen • 

. ,1,.,,*,:i ·.,,·" 11 ;.~. : ;: i· .; ' 

" '· d ' _., 

1 

! 
1 

'>:.. 

:·· l .Ji'.1 ~\ ·~, , , • 
1 , · • \ •::t+>"< Onze trainer Les Brown verdraaide bij het basketballen 

n 1 r/i~ f ,~. \~ zijn kniebanden op een zodanige wijze 9 dat hij in het. 
I 11.4'' ]) '• · 'r: . kw t 1 .<#~ ·,~,~;·. · .. "C~.__:/I'- !.• .... gips am e open. . ·. 

~<··. ·r. . ·~ -:-l. , .. " m Desondanks zag je hem op do Zondagi:i~rgentraini:r_ig op krukke1:1 
·~- •. "" . :. ,:; ·- .... "~d'. :5 -. À} ' :oi;-dstr?O:Pelen en .met opdrachten ziJn ploeg. lei~~n: G~lukkig 

-,)r,.'"<.{: f:;r .. 1 . is nu ziJn blessure z9 . goed n:ls genezen en is h].J inmiddels 
r! · ~i-1 1f. '. l naar de sneeuw ver~rokken om het op de lange latten te gaél.n 
1i ·-?::~){ · \~ probereno Kom alsjeblieft niet met twee gipsberi'en thuis Lós ! 
!~ \ ~l ; 
~ 1. :. 

l 'I' l '1 !. : . f ' . 
f i y . 1 

_.1 . 

. . ·~ , r -

· Op Zaterdag 9 30 December organiseren wij 'n onderlinge oliebollcnloop 
over afstanden vcm + 8QO M. en 1600 M. Wij hopen 9 dat een groot aan
t -i:iFAtmodinnen van pupil tot senior hieraan zullen deelnemeno 
WÏj verzámél.en om . 9o45 ' uur ~op de parkeerplaats van het Middenduin 

· • (:1.ngLlllg naast hèt CIOS) · e:q. gnan gezamenlijk naar de wedstrijdp).aats • 
. · . ·,· 

NIEMAND KOMT MET EEN SPRONG BOVEN -Ai,\N DE .TRAP. 

ALGEMENE JAARLIJKSE LEDENVERGA,D~RING Do:q.ç3.erdag 9 ·25 Januari 1978. 
Houd deze avond vrij. 

Stencilwerkg I.B.de Wit v.doRee. 

2 





OLIEBOLLENLOOPo 

. Op ZCLterdag 9 30 December zullen wij op het terrein van MIDDENDUIN weer 
eerts een oliebollenloop houdeno. De afstand zal .± 800 M. · bedrageno 

Om degenen die niet wensen me C' te doen toch gelegenheid te geven om 
te trainen 9 zal de training van 8.30 u. normaal doorgang vinden. ,;f~t~~ 

--:5.:.v · 'X:V~-· "-~, ,.,, .,,. 
Daarna om .:t._9.45 u. gann we starten met de loop. . ~fkt:;-~ 

De heren verzamelen zich om 9.30 u. op de plaats waar altijd de vrije 
oefeningen worden gehouden. 

Voor de dames is de verzamelplaats de parkeerruimte van MIDDENDUIN 9 waar 
vandnan we gezamenlijk met de il.tmodinnen naar de wedstrijdplaats zullen 
gaano 

VOOR DE TRIMMERS - DOOR 1 N 'rRIMMER" 

Ongeveer dertien jaar geleden 9 kwam iemand op de gedachte 
om voor "dikbuikige" heertjes een trimochtend te organiseren. 
Danr was toen wel animo voor 9 want de dames trimden al met 
veel plezier en de heren wilden niet achterblijven. 

De voorzitster moest een grens stellen voor de leeftijden 9 

maar ja welke? Toevo..llig kreeg zij 'n stukje kao..s aangebodei1 9 

wat 30+ wo..s 9 zij wist toen meteen met welkEl leeftijd zij moest 
beginneno Zij stelde toen voor om ons dus maar 30 plus,sers 
te noemen. Ifa0 r als je nu met trimmen om je heen kijkt 9 do..n 
lopen e~ v a n alle leeftijden rondo 

Onze allereerste groep bestond uit 'n mc.,nnetje of dertien en 
onze trainer was Gera rd Kamp. Die hebben we 'n aantal jaren 
als trainer gehad. 

De groep werd <1lsmaar groter9 zodat de voorzitÎ::Jter besloot deze groep in tweeën te 
splitsen. Ove.r de eerste groep weet ik niet veel 9 danr ik zelf in de tweede 
groep zit o WiJ hebben een enorm leuke ploeg 9 Wélo.r ook heel wat word.ii; afgeL:::.chen. On7-o e 
trniners H8.ns 9 die zeer goed is 9 krijgt ons altijd zo gek 9 om ons in het stof te la-· 
ten ·kruipen. Altijd een hoop commentnar 9 ma ar toch doen ze het 9 de heren 9 ook al heb·
ben .ze 'n wit tr;üningspak o,nn •• , •• Ik hoop do,t iederecm nog he el lnng mee k::m doen, 
en à.at 30+ dO.:n 60+ mo,g worden. Tevens wil ik v o.n de gelegenheid gebruikmaken 9 om het 
bestuur vo.n ATM:ODES te bedanken, d nt zij ons ieder jc,a r weer in de gelegen~eid steJ.-l; 9 

om georg;:miseerd te trimmeno Ik wens het bestuur 9 trainers en de heren trimmers 
prettiGe feestdacen. 

TRIMMER ER WOiillT NOG MEER GEFLUITERD 9 

Dat. o o o. o Les zijn kniebandën -h a d .verrekt en.-in 1 t- gips moest 9 

Dat. o o, •• Mevro Entrop op Woensdagmorgen de tru,iningen op prettige irnJze heeft wa<.'>rgenor 
Ddo., , .,ook op de Donderd2.gmorgen en Vrijdo.gmiddag de dames het samen fijn hebben 

opgev:mgen 9 want 
Dat ••• , •• het onmogelijk is 9 vooral op door de weekse dagen 9 erv2.ren inva llers te ·Jinde1 
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\JEDSTIUJDVERSL/\'G: RûTTERDAM 18 - 11 - 197~ 

Met 3 ~Z[~ auto 1 s vol ziJn:_; we .. na~ 1r! .. _d,e werkelijk schitte

r e n d e E n e r g i e h a l i n R o t t e ~ -d ~ in g.e r e·i-s -d·-:.~~J) 1 n d e h a l w a s 
,. ;.·· , ·- \ ._, : .. , ·: -~~_...·· 

een ronde baan ui tqezet van ZOO, mtr. - zonder verhoo<lde bocht;. -

k;;;ffa en 6 srrintb~nen va~ ~~.o ~-~r. --~ s~~ ~~es waren ve;boden .: r _r -.. !" 
' ~as een echte verspri ngbak e ·n 2· \~-ó~g~-p· r-',matten. r:=j;;;_ --
, .~ -~ - - - - - ~ - - - - - - - - ~: -·:_~ ~- ~~ - ~~::.- 7-. -~ ;,_ ~: ::;- '.'" ''. _.., - -:- y· - - ::, ~ :-, ::;~Lt::;-~r+:J. ~.- f. _.., • .- :-_; _ _ - " 

' p'ê _ strijd - w~rd geopend door MLeke· :op dë' 60[ tn. ~D\-'- -ló:; '6sec: - Hoè'"- ' ·· · 
we l c· a r 0 l a he t 5 n e 1 s t e 1 i e p 9 ' 7 s e c m 0 c h t a l l e è ri . ;:r in ka d 0 ó r . ' 
naar de kwart-finale 10,lsec. waar ook zij sneuvelde. Esther 
1 . 1 Ü G • ·j 1 • .. , [-( ,, __ .,_,iep. -··· . ,-Jse _c 1_.-n ee_n. :· sne , e -·,-,ser-1C'-·-

Op de 6oom zagen we Carola, mieke en Tinka terug (2.10,2) de' 
tegenstand was zo groot zodat er geen ereplaats in zat voor 
onze meisjes. Bij het ve~s~~~ngen wa~ dit ook zo, bovendien 
was er geen balk, dit belette Carola niet 3.45m te springen. 

Jolanda begon haar atletiekseizoen met een goede 9,6sec op de 
6 0 m , he t v e r s p r • g i n g i e t s m i n de r . Hope l i j k . doe~ er t y .o_ lg e inde 

· · 'k'é'er'~ '-\<iat ·mèer ' C-meisjes mee. 

De ··fJ.:.ln'e i's'J~~ . , . 

-." " ... ;. 

Met 5 pas gepi-omoveer,de C_-me -i sjes e'n een debutante was het :e·en , 
- ri6g jonge ploeg. Op d~ 60m _, kwame~ Jose, Elsbeth, Jolanda en 
-M i re i l l e i :fi' de k w a r t - f i na l e ( 9 , 1 - 8 , 7 - 8 , 7 en 8 , 5 sec) R i n s k e , 
Murit en Claudia hiamen ondanks hun inzet niet verder (9,1-
9,2 en 9,0sec.). In de kwart-finale s neuvelde Elsbeth, jo s e 
en Jolanda (3,6?-9, 1 en 8,9sec.). Mi reil Ie liep zich in de 
finale (3,5sec.). In de finale ging hèt iets minder: zenuwen 
of te veel kruit verschoten? Enfin volgende keer win je. 

0 p d c; , 8 0 0 m . (i1 r on dj e s ) l iep E l s be t h e e n -f 9_ n t a s t i s c he t j d : 
2 . if {;8rn i n . -,' t ' è 'r w i j l d 2 t i j d va n c l a" y d i a ' (-2 . 5 2 ' 6 m i n . ) 0 0 k g 0 e d 
was. Jose, Rinske en Jolanda bleven net boven de 3 minuten. 

Het wus een leuke wedstrijd en lD december doen we het nog 
eens over 

Jan-~Ji l lem van der ~JaJ 

;; -::··~::- t''i~> ,· --' \ ' ' 
\>-~-::_ _\ ': CL UB BLAD 

\ -- \ \ _. \ / / 

--:-:-.:::-- Üet st e ncillen en drukken van hfrt clubblad is overge~6rnen door 
Baltien - copy - dus voortuan- ~~j haar inleveren. 

/ '' · .. ·~~-~~~- : 
/,:_;;'..:;.".:('yap_af deze p,laa-ts bedan~en wij de Fam.-·'-Dèutekom voor alle ~erk

, /~ , :.-,y.-· . za.arp.heden, dié 7.e verrictf-t . hebben or:i -' iedere keer weer, op t ,:i.jd _ 
\~ : 1 'De Start' bij jullie in de bus te laten komen. Dat i~ e~~ - ~eel 
\~ -' heb ik inmiddels ervaren. : ~:.~.-;.~-~·=~---~~;~:-.t. 

- . - - - -·· -- --- 1 
· · --:-~ =-: =~·=:::·.:;... :.....:.. l 

. ~ --....., . ---·: ---·"""';" 

/// . Balt i-en // 
__ .:__-.,___ ---:_~ / ;/ 

d . ! 

' !. 



NIEUWE LEDEN o 

. ! 

Wij heten de volgende nieuwe leden van hartewelkom en hopen dat ze zich heel snel in 
de Atmodesp:J.oeg voelen opgenomen. 

Jetty Omzigt 
Sandra Paardekoper 
Marieke van Walstein 
Hanneke Wal,t/:)rS . ,, '-
Saskia van der Linden " , 
Ga by del Pnado • · · "' ' ' · 
Ester Merkiei::; 

· ~ (1 - , •. ' • 

;\ ,j .>'. _J 

· ' . 19l..12-1 9 61 A-- -
29-01-1960 Sen. 
05-06-19~2 . A 

n•!' . : · 11...;.ó6.;..10 ~0 Sen. 
-- - __ lq-,o? .... 19'/0 · 'pup. ·. < 

31-_01'.-1972 Pi.+Po 
::; "' C• :'24--b8~ ·J 961 A 

: t · \' ' '. • • • '; 1 :· .J ' 

' - .. ~ 

~ · . . 
. ~· '; '- : 

In het .dubbJJa:d:''va:ri · se'p'te'tnbei s't:;~d bij Sandra: ,a:j:n;J..siev·elijk pupil 9 iij i~:---~chter in 
1979 B-meisjee Rinske we:rd :aangêduià áls van de Knijp 9 dit had moeten zijn-van-de Kuyp 9 

ook B-me~E) je_. ,Sorry -Ine-is-jes! !- ,. , 
0 

_ ; _ , · 

Ook stond in het :'v6~;ige11 ç~'Ur~};ia~ 1 ~, g<!len ~läs~e 'vë±-rheJ,d'9 àçi,!;, ,is- voq:r Jol'anêia'Moison 9 

Gwendoline •.Niljmäti ' en: lv'l~.tik:e van Dam C-meis jes. Sandra Willems . seni-Q:r èrt Pet:Ja Sodenkamp 
Il-·meisjeo: · - •' :; · :, '·., [ ::·\' u -, ,., .? . 1 

' • • 

.." \_ 

! ' ~ . 

.... ' . . 
. ' ~ • • j 

. i . ~. ! 
t , , : 

KLEDING 
:~ -1 . . '.) - ~ ( ; 

~} ~--. 

. ) ( 1 . ·.,· ' 

r ·~ ' 

De nieuwè tralnings jack~ ·- met het A tmodes _ embli;3em op de rug • z:i jn binnénz~k:orri~n. Ze zijn 
heol erg . lel"!k en ,ze staÇln .-nog leukér. ' :· . . . . _ ·. : · ·. , . \ 
Het is ho't , b~fi:J,q,md_e· kangeroozillen 'model met capuchon . en ·met déelbare rits. 
Het materiaal is ·6·o ·% kunstof en 40% katoen dat ·aan de binnenkant is verwerk.t 9 dus goed 
wasbaar( al door Baltien 'uitgeprobeerd). Het is echt de moeite waard hiervooi te gaan 
spa ren of het als kado te vragen voor j e verjai')-rdagof examen etè" 9 - zoda.t we van de 
zomer op wedstrijçien z,oveE3J, !mógel'i 'jk 'hefz è lfd.8 gei<leed zijn. •E-r ' wordt een zwarte trai-
ningsmaillot of b+oek onQ.~:r ;ga_dragên:.; · - . . .·1 : 

De kost en bedrageng ·~ _ . . , :-. ;~ ' ! :' " • •· - ·: 

maat 152 "'"".'"fl 40,""1:_~ . , . i . , 

1 64 . . . ·. ' ,, 1- ' / u 
maat 4 tot en met 6 fl47 9{50: i , \: · ·; 1 ' ; · 

. ~· r\ · ·1 ; 

' ~ -·· 1 1' '. ; • ' 

1 ! 

\ ' 

\ ; · 

Ze zijn verkri Jgbaa:r;- : b.i j . Ba:l ti èll'{' Vbl~erstr .18 rood te Haarlem. Tel. 023-263123 na 6 uur~ 
Maar ook bij Ria Ineke op de training. . i .· 

Clubbro0kjes 
Clubshirts 

Op de training 

alle maten < . ;· i/~ 3,. ' . 

t/m 4-
·;-orkri jgbaar . tegen 

VAN DE PENNINGTu1E ':!iSTER 

'1 ."·: 
fl 11 9 -- ·; ~ .• . _, • ' 

'fl 209 22 ! ' l 

fl 21 ,-- ·- '. 
:contante· oe·taling. 

\: . . 
, i, ' 

: ;. ;_ 

- ; "., ., " 

Controleert u/je meteen even of de contributie is overgemaakt 9 zodat we geen aanmaning 
behoeven te sturen. 
Inschrijfgeld~ contributie per kwartaalg 
pupillen fl 10 ,-- fl 22 9 50 
junioren fl 15,-- fl 30,--

, 1.'' 

senioren fl 20 ,-~ .. . , .· .. ;:fl 3 7, 50 .· .. ·. · . .. .. 
Gi:ronummerg. 207689 ·'t~ n~·v~ ' 'pknningm_eeste:r; van A tmodes, ' Reggelaan 6, Heemstede. Misschien 
ten over-,loede maken wij onzé leden er op attent~ dat na öp_zegg~ng, .nog .3 mnd~ èèmtrib'u-
tie verschuldigd is. ., .. . , . ~· :· ·~ . ;·~ · , · _ · < · · -

:· , , ; 
: • .'. . ) 1_ . 
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Lichamelijke î)Oorbereidinq_ \/_/ -,,,, .-- 1 1 ! 
-----~------- ./.c;-- ··~ .. ~ ---L';'N __ " 1/\ ~ 1 , 

Centraal staa~ hier het lichaam ~n een zo gunstig mogelijke konditie 
te kri,jgen om de fysieke uitgangspositie zo optimaal mogeli.fk te ma
ken. Ik wil hierbij een aantal richtlijnen geven die voor de meeste 
nummers van toepassing zijn: · 
1. Ga eerst in een zeer rustig ~empo inlopen. Gebruik hier ongeveer 

20 min. voor. Hierdoor gaan alle bloedvaten openstaan zodat zuur
stof .naar de spieren kan worden vervoerd. Bovendien wordt het 
lichaam op · de juiste temperatuur gebracht. Het is daarom handig 
om niet in je wedstrijdshirt in.te lopenJ het is dan al nat van 

2. 

.3 . 

4. 

5. 

het zweet voordat de wedstrijd begint. 
Nadat je ingelopen hebt doe jeje oefeningen (20 min.). Van zeer 

groot be lang is het volgende: STEM JE v!ARMING-UP AF OP HETGEEN 
1-!AT KOMEN GAAT (vb. sprinten-de warming-up moet explosief zijn. 
La~t in de warmi~g-up di~ bewegingen terugkomen die je in de wed
strijd ook uitvoert (vb.bij het Zopen doe je oefen~ngen met knie-
inzet. In de training zullen we hier nog vaak op terugkomen. 
Na de oefeningen maak je een aantal steigerungen (versnellingen) 
tot maximaal 4_, afhankelijk van je numme·r (kogel of verspr.) 
Nu pas ga je naar je onderdeel toe om daar nog verdere voorberei
dingen te treffen (vb. ~print: STARTEN - springen: INSPRINGEN + 
AANLOOP - .. 1verpen: INw'ERPEN/STOTEN -1- AANLOOP /AAN GLIJ /DRAAIEN -
horden: STARTEN/3-PAS OVER DE HORDEN. . . 
"E:indig de warming·-up altijd 71}_et één wedst·rij_ÈJ?og1:ng in wedstrijd
ldedj~ (vb. eenmaal volledig+voluit starten/1JJerpen/lopen). 

6. Zorg dat je 10 m?:n. voor de eigenlijke wedstrijd kl.aar bent met je 
voorbereiding. Terk bij 3, 4 en 5 je spikes aan om ze ddn na de 
warming-up uit te trekken. 

ALS ER NOG VRAGEN ZIJN~ DAN HOOR IK ZE GRAAG - VEEL SUCCES 
" __ ,.. '!> / ~Ç; 

• • __;.',""--- <is 1 r _ f) • '° i 1 / < ~-: 
-' / ( . 1. -~ /,·r ''\ ;"""' /)·,/ ~ Q (. 

/" \ 1 ' / +4-+ -~,-/, -'·· . ,_. __ .,,.;::: ~.·. 7· . Ä.... 1, /"" / \ 'f.,.'· L._,I / :- - ,. ' ,.?'" ...... i r -- / \ - .,.,, .... < \/ n -- 1 , 

400600800100015003000-400600500100030001500-400600800100015003000-400 

Baltien zal v a n af 1 j~nu ari op zaterdagochtend een extra training gevenn 

voor de lanEe afstandloopsters in de Kennemerduinen - Oosterplas - in-

gang Bergweg - aanvang 9 . 30 uur - voor toegangskaarten wordt gezorgd. 

Wil je meedoen eeef ja ~nn zo snel mo g elijk op bij Ealtien 
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DE ~IEDSTRIJDVOORBEREIDING door Jan-~lillem v.d. Wal 

Bij deze wil ik een stukje schrijven over hoe je je op een wedstrijd 
zou kunnen voorbereiden. Het gaat mij vooral om de warming-up hoewel 
duidelijk zal zijn dat men soms al dagen van te voren met een 'wed
strijd bezig' kan zijn (bij de Olym~sche Spelen kan dit wel een jaar 

I 

zijn). 

Het lijkt mij verstandig om de voorbereiding in 2 delen te splitsen: 
t.w. 1 Geestelijke cq psychische voorbereiding 

2 lichämelijke of fysieke voorbereiding 

Geestelijke voorbereiding 

Zoals ik reeds opmerkte neemt deze voorbereiding een aanvang op de 
dagen voorafgaand aan de wedstrijddag. Vooral bij belangrijke wed
strijden kan dit van groot belang zijn. 
Ik ben van mening dat je de gehele voorbereiding moet zien in het kader 
van een stuk zekerheid verkrijgen~ gezien vanuit de geestelijke pre
paratie. Dit begint al bij het op tijd inpakken van je sporttas~ het 
op t~d vertrekken naar het sportveld3 weten waar je je moet melden~ 
maar ook op tijd naar bed gaan de avond te voren 
ALLES MOET ZO GEREGELD ZIJN DAT MEN ZICH ALLEEN MET DE WEDSTRIJD ZELF 
BEZIG KAN HOUDEN. 
Het bovenstaande stukje geeft een stukje voorbereiding van algemene 
aard aan waarbij het accent ligt op de organisatie. Van welhaast nog 
groter belang is de vraag; HOE STEL JE JE IN OP WAT KOMEN GAAT_, HOE 
DOORLEEF JE VAN TE TJOREN DE UIT TE VOEREN BEvlEGINGEN (vb. het gevoel 
van de afzet bij de sprong). 
Het zal duidelijk zijn dat deze laatste faktoren erg persoonlijk be
paald zijn. Hoewel er veel onbesproken blijft (zoals de invloed van 
ervaring en leeftijd) wil ik overgaan tot de eigenlijke warming-up 
omddt di atleet daar het meest bij gebaat is. 
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vervol g baanpres~aties ovor het jaar 1978 

JlliTIOREH ]) ! 
_go o,c;ê_p_f~~-g!_ 
l.M~rjotte Vèrslui2 
2cKarin van turnhout 
3 0 r~·a11d~y I-f.brt mail 

4,Es-l;hP.r P2uol 
'5 "Jrol 2:1r.1_a St oute 
S ,}}Qniol.lo Stroo bacr~ 
7 •. J 1J.di ch Egcor v. \iL 
8: Gon.r.ie Stra·\ror 
9.Lisatto do Graaf 

.J U N I 0 H E 1J C • 
.......... -------~·-.....------

c:.~o r:io ter 
l.Mircill~ St adwijk 
2.EJsbeth Kuijpor 
3" ~léff:'. -1.; c~ -,;lö.c mond 

L35 riî 

-1. 30 
1. 25 
L1 5 
10 1 ö 
î.10 
Îo !O 
L 05 
1 • 0'.) 

10.'1 s 
10 .9 
11 0 •• 

11 0 3 
~ ~ ~·: ,'l.r:..d:."' ~ :.. "t.~,::;.~ .1. s_::·ui s '! ·; ._" 3 
~-- .;J ;~·J ·~ ~ ·".: _", J'"î:. ~ ~2ur:J.}1_ ou.·~., î 1 o3 
.T ';) :· i:J~ l1ó. ;). -~· e cl ,_, '} nlk 
8,. l/:~~T' .ld !(l"' é.1.éL·a 

9 ;, :~.: .~j (~ c;j;~ c ~)00-! 

10.Jn , olic~ a~ ?on 

lr; .· - .... " .., 
' .J.. •• u -~ c... .... 

:D .1. -:·bc·i,11. 
1'/I j_ rc i ·_;_ ~:_c; 

i~~ ,, _t_n:no l. i 0 s 
~~.~:r.tcr ~~ Q 

.J 

i 2 .• -
1 0 ? 
1 (.;, L... 

1 :? "6 
~2.8 
Î 2, L1 

Î ,45 
1 . 40 
1 ") ,-

u ..!) 

1 c35 
-; .35 
1 035 
Î 2!:; . _./ 

~ ')~ 
1 .• . _u 

1 ":::.io 
1 ,20 
·L_, 15 

n, 

door Truus van Voorst. 

.Y.'..'.:.:rspr~o~. 
1 "Esther Pauo l 
2.Mand;y Hé'J'.'tman 
3 "Nl2J' iotto Versluis 
4 .K~t.ri21 van Tm.'nJ1out 
5oToos Stoete 
6 .. .Thdi th Egt e r v c W. 
7, l'fa,ri.:;lle v. J3uvhum 
8 . Lisette do Graaf 
9 oComüo Str2ser 
îO • .i\nita Vormun-C 

,., ' :i""''r o v'-~e> ;ç ? n o 

6ü0 ;;1e C'J r 
~-... ---".·~-·-

1.Elshcth Kuijpor 
2, Clnudi2, ci c1 Pon "1.48.9 
3.Esthcr v. ~~rnhout i.49.8 
4.Sjooke Snal 1,50.1 
5,,Ir!{;Y.iè iCI'é'.D.il 1 ")8"3 
6,i\li<::,r'_-'.; Guldo n,onë. 2,01 .6 
7.Litda v,~ . Va~ k 2.03.-
3, Pe';=:a Doc-t;e"' 2.05 . 3 
9.An~Glios du Pc~ 2.08.4 
-100 Eri0 ]~rdbtt:c~dcr 2-> -i 3" 7 
11 . :1hreil18 ;Jb:i.duijl(2.23.· -

~~"C:f~~.2Ei r1r;e ~. 
l JBs ·C:1.nr 4 . 89 m 
2 o fon:r-:1 t t1- ~ 6 7 
3 ~ ~:'15 x- ~; ~~l l c:: /~ 0 3 2 
~- cEl ;frr; th t1 ,..., / Le, 1 b 

5vPct:I~a 4. 18 
6 . Cl :·-.n:Ji a '~· 08 
7" Inc;r ·_ a_ 3 ., 79 
55() Liï1d. .~t 3.72 
9 v )~}~' .. L c~ 3.53 
·i 0 o !~nJ.10 l "Lo;.:; 3o48 
D I se î_!S Ïïf.E: ·s. PI~l\J , 
~ ----- ----~· ... ..__h ~~ -...-.- -

J. () l':ii re i J. 1 o 36" 06 fÎi 

2 c !VI ~J~i -c 22072 
3 e L:i. :1da Î 6 ,, 76 
4"Po·i:rt_'. 14c34 
5" Ing2-~i cl ·14 0 17 

4.11 m 
3.90 
3. 86 
3.76 
3.73 
3.58 
3. 4 5 
3.33 

Jolanda Stoute 
3" 76 m 

])anielle Stroobach 

3. 13 
3.00 

3.76 m 

~og2lstoten. 3 kg._ 
l.Miroillc 13.76 m 
2.Mo.rit 9.40 
3.Elsbeth 6.88 
4.Ingrid 6.20 
5. Cl audi n 6. î 4 
6.rotra 5.80 
7 .Li ndn 5.57 
8.A~nolies 5.43 
9.Erie 4. 87 
10.Esthor 4.75 

tip~o:r:~~ 

1. Mi r cille 34 ,98 m 
2. Marit 22. î4 
3. Lind<:i. 19. 68 
4.Potra î7 . 40 
5 .Cl audi a 12.78 
6.Ingrid 12.02 
7cErie 9.77 
Bo Esther 8058 
9uAnnolios 6c78 

60m Horden --------L :Mjroille 10.8 s 
2"MaTit 11 0 2 
3. Lindci. 11 .8 
4 .Elsb8th 12.2 
5 .. Claudü1 12. 7 

"i ;;, / 
f 13 -'j 

/_._ 

1 u J , 1 + J 





vervolg "\:)aanprcst2tios 1978. 

l.Yvonno Ro ose nd~al 
2.Ingrid v.d. Wal 
3.Truqs Ca pellon 
4 "Mar jon C at s 

Wil v. Ho iningen 
6. Re nó e l11ermo n:t 

Wilma Vierbergen 
·'3. Eonnio Hal l okers 

Inoko He.l1eko:;~<-1 

10 "Ans Xruijvor 
11 c f!I2,r :;_na i'ilul 1 er 

~J:~'.~L~'.'!.~EE~~~- ·· 
l.G,:oblrn Visse:c 
2.Dal-t5en do W:i.t 

n" 9 
'i3 v 7 
13.8 
·14.
'i4.-· 
·14. 2 
.14. 2 
1L',.4 
14o4 
14.5 
14.5 

s · 

35 a 51~ m 
3·1. 26 

3 .Cun;y- y. Lec•Fwen 29. 06 
4.Rorié2 Ferment 24,. 76 
5.Frcdd i e Wijkhuizen 23 . 134 
6 .~Iannio \:J5. jkhuizon23 .40 
?.Truus Capollcn 22.40 
2.Ingrid v.d. Wal 21.73 
';J"l\n;~ =(::'U~ljYET J 9. 75 
'iO.Ronnio l·Jallokor8Î Öc57 

800 m0tor -----.---
TEU.tlS· 2o22.7 s 
Yvonne 2,31.1 
Ronn~1.o 2 .3 5 .• 3 
Ingrid 2. l'i-4 . 3 
Wilmci. 2 . 4 7. -·· 
1\r1s 2. 50. 9 
Ineke 2,59.2 
_4_Ç>Q__1]10 t~.E. 
L rr:c>U:us 6L3 
" Y-v-ormo 6î.6 c:_. 

ve_EE~en 
Yvonne 5.12 m 
Gebko 
'.!.1rUUf:' 

Wilr.ia 
Ronéo 
Ingri d 
Ans 
Dd tiGn 

4, 96 
4 .70 
4.63 
4c, 33 
4,28 
4 . 'j 2 
4,, Î 0 

.. -'1_ 
) -

'1) ', c, ' " -,/0 
../'7. ,'ol) " L,,,., &J-l 

1,r 

kogcl~toten 

Cun;y 9v 84 
Déü tien 9.77 
Renée 8074 
Yvonne 8.57 
Hannie 8.38 
Freddio 7.73 
lnJ :i.lrn:o 7.67 
Ans 7 "4 7 
Anneke 7 .42 
Ineke 7.37 

Èoogspringon 
Mar ine, 1 • 50 
Yvonne 
c 1.J_ï1;y 

I neke 
Ranéo 
Wi lma 

1.50 
L40 
î.30 
1.30 
1.30 

-.-.-.-.-.-,-,-.-- . -.-.-.-.-.- .- .- .- .-.-. -. - . 

m 
discuswerpen 

Re;óe ___ 29.s2 

Anneke 2803 6 
Cuny 25. 14 
Hannio 20.85 
Freddie 20-72 
Yvonne 20. 46 
!ins 19. 66 
lrJilma 1 9~60 
Ingrid 19. 36 

200 motor 
Yvonne 27, 1 :::.: 
Dirgi t (A) 27. 2 

_300 moto:s_ 
Yvonne 44 .- s 
Dirgi t (A)46 o4 

OPGJ:I:LET ! ! !] OPGEL~::;T!i!1l! OPGELET!! \!! 

m 

S'IlUHDLOOP 2î j2.rmiri ond.or-1ingo :3tre,ndloop 21 jLl.nuari onderlinge strandloop .. ~1--1"Tz. 

Pap.i::.}.cn. 011 J"·uniorcn D { 2 l::m~ k:o~t -cn :f:' 2o "--~ 
Ju:-:. ' :con · · C 4 km , kost"1i f' 3, - "· 
.Ju,ücrGn D"-A, GlJ . . ::liuren k::rnze ui·c 4 km of 8 km kosten eveneens f 39 --

Kaarten vcrk:.:ijglni,o,r oij T:r-Fun" ·.rem voorst 7 u:i.te:raard tegen bet2,ling. 

"~. o -· ,; •• ·· c ..... ,, ..._.. '' ....... o - o - !!' ....... o •- · 1' .__... o •• · o ~ o - o · - ~ ~" "'""" et - .; - "'· · -CT~-~ c ..... " <l ·- o ...... . o · - · o .,... e-. o -- o ._,. c: ._. .,,._ ~ - i:i........., o .._ o _. o ~ c- ......... o ..._co "'" ·-' ._...." ·-- · .:i ~ , " 

Il.LS :î.üEMl\.nD HE:E:T WL'J.1 :CR ]\~:JE1.' GBrnEUREN 'I ZEG'I' IEDEREEN g 

Il F~R I.WET W,'\T GgDEUREN" . . 
d l G woltwoche. 

vFRJ.1J.1.Gl~P.E~T I) on11 }~R ()"\TER T!~ ?l~l\.~I1J~i\T G f:..l\T lTIE~r c 

,T}:; ffiOI:T ER .JE HUI:ill VOOJ.t D1Cii'f HCllJDEN f " a, 





{\ 11..4 v._...., __ . 
''"',.." 

BQ~RP.AQ_ 25 ~~g_2_2]9 .ALGEMENE JA.L~RLIJKSE LEDENVERGADERING. 
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Ben je al i n het bezit van~ 
Onze nieuwe witte traini ngsjacks met groen embleem op de rug, ze ZlJn er i n alle 
maten. Voorradig tegen de prijs van fl 40,00 voor de maten 1 5~- 164. 
De grotere maten kosten fl 47 5 50 
~tmodesshirts fl 21 5 00 
Atmodesbroekjes fl 11,00 
Bovenstaande artikeJen z i jn verkrijgbaar bij Ri a op de trai ning of bij Dina Schellü 
hout thuisc Zwedenstr , 45 te Haarlem. teL 3407 76" 

'TIEUWJ!j LEIJEN • 

Id~ ]J~ie7Janbeel<: 

iiL de Vries 
2 o--1 1 - -1 9 s-1 P. 
22-12-1962 A 

:::R ·woRDT G:EFLUISTERfö 

============== 

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

dat~,.,~vanwege de gladheid op de weg]op de dag van de strandl oop, Truus zich bijna 
niet kon aankleden om-

dat ••••• iedereen haar belde om te vragen of het wel doorging. 
clate•o•oJan Willen van der Wal tijdens wedstrijden steeds een andere achternaam had. 

n,l. in de Wal, op d o Wa l , onder de Wal, aussen de Wal en 
dat. " .,. ,-;vij o p het laatst niet moer wisten hoe hij nu ech t heettee 
dat~. c" .c-,lJ.e Atmodinnen aan het sparen zijn voor .A.tmodesjacke 
déü •• o. "deze gedragen dient te worden aiet een zwarte trainingsbroek of maillot. 
dn.Lc•• c'het leuk zou zijn wanneer alle At modinnen er op wedstrijden uni fo r m uit 

zouden zien. 
d9.t''""'' ':> Em gro en Atmodes broekje en shirt verplicht zijn, als men aan vv-edstrijden 

deölneemt ,. 
d"ltoooc,je ook 
cLi.t " . ,_. , al:::: je het nog niet gedaan he] " ~. ;op moet geven voor de sportkeuri ng. 
dat~oo c ci'fanneêr je niet bent gekeurd 9 j e ook ni et kan deelnemen aan wedstri jden. 
d2. t,. "c "wan~_1eer het koud weer is 9 je een warme ( :pyama ) broek of een maillot onder 

j__; -,1 rc.ülingsbroek aan moet trekken 
dato . ,o~er al verschillende meisjes door de kou ziek zijn geworden 
da t . n • • • dit niet meer mag gebeuren. 

=== =========== 

GEZONDE RIVALIT~IT MOE'r ER z:--.JN ' HLIJVER NIET. 

M!~:l'T MûE'I' ZICH YZRH"IJUGBN :rn ELKALRS GOEDE PR~STATIES. OOK ZIJN DE JOUWE N~~AR VERHOUDI 1 
BETER. 



PERSONALIA: 

PR ANK - "......_. __ ,.. __ 
zoon van Gijs en Dina. Schellingerhout 
dio op 15 Novembe.r j"l. het 

·· love.nslicht Z'.ag. 
G_ijf3 en Dina :namens alle AT!·îQJ)INNEJlJ: vanaf 
deze plaa·~s ha:ctol:i_jk gef,e1iciteerd en 
wij hopon 1 dat F~ank op zal groeien tot 
"n fijne gezonde k:n.uL 

Z IEKENHOEIC.JE: 
--~----~--·--

Schaatsen is heerlijk, glijdGn op het school~lein ook 
zal:i.go rfaar het èclo1am Ester Ste.î:fens uit de ]-ploeg 
niot :,:;o · boet" Zij k viéUl .n .• L ongel u:.<kig te wil len en 
zit nu me·i; ' n gj_psl'·P- on, Bn ju.is·~·, nadat aan (1aar 1 

tesamen met Mieke Breuo~ de Atmodes-pop was toege
b=md. voor 19"iE3? v.s.nw o g h1-n. ti·ouwo traini.n.gs'.Jp-
koms'c. We jJJJpc,;1 uc>tc :;.· Bi.'Jter 9 d.2.t Je genèz:._ng 
vooI' ~ipr -.·;:i.g: z.a:~. :~.:i.jn C/l we ;:c: ga,t..~W weer op de training 

------··- ---

· ~----) 
i z 1' 1 . ·,.. , . 

1 •J" , 

IWF / 
i \ f) 1 

zullr;n z:i .. .:: ~ J". 

G:;.·oetjes .,~2.n al'J.r; i,t .~odi :r.JJ er. 1 

1 )~Jj l 

l . 1 i ~ ria.ar 'Joora __ ·rnn JO j J "\. 
ploeggeno :en. '~· ")l.a 

.----- ~--------·) ''/. ) 
\•JEy i:;e /1 jullie è!.a:è ~ 

i (\ '\ /Yl(l.0;· ''J ) J }/ 1 "-~ • 

\ '.\ ' : ! l 1 \ {r/ . f1. . . 
. ·,_:~-__..;;.---_-"._~;,,,. ,.. 

VEHLIE:;:.;EF J'IO!i:D.!TJKE:t ~(S J)A1'! WI:!\1NENI 
-"-...- .. ~",--... 1---- --..~. --~ ... ··""""" """ ............ ..._,__.~. - - -· -~ ,.._.,...,..... ... __ .....,..r.y, _ _,-" . .__.,.,,_,_ ... 

Voo1· het lat0n inbiAJ"c;i ve:." on'.'..e c ~~ ol.;1J:Ladc.n 7 missen we nog steeds enige uitgaven 
iTan DE S'I'ART n" L no, ~<J J.l"G, -· 13'(6 -----~ 129 Oc.t" 1977 ____ :_ 130 - 131 Dec. 1977. 
Verder nog lOJ. Aug,- 1 9 7 2 ·· 1 0!; ,Jnn " 1 ;)73o Vooral met betrekking tot de oudere 
nu.irnners vrae;on vJi j · or.c1.c:ce },;ê' e;i ·J~ ' c: eY'.S :L.n t e duiken en oil.s te helpen het armhie:fl' 
t e completeren~ 

De tel eÎ~ong rnakkoli jkl=;·Ln rn;_:n:i. c::c or,; it,:;rianó. ae.n ~1et lijnt je t e houden. 

He·~ moeilijkste te bov1ra:.:·en g eheir.1 J.J :: : ho s g·O <')d we ons zelf v inden. 

Als je niet ~:, ": ': wat j9 v:iJ clë,n vra ·c je kunto 
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~!:-~~RGA:O~RII!Q :OO~E~~E~Q-~ JANU~~I 1979 in de kantine van het Pim Mulier sportpark 

Helaas een geringe opkomst van onze leden. Wij zouden er nogmaals op willen attende
ren avonden als deze vrij te houden. :De datum is tijdig genoeg bekend. 

Aanvang vergadering: 20.15 uur. 

Na de opening van deze vergadering door de voorzitster werden achtereenvolgens de 
notulen jaarvergadering 1978 9 afmeldingen voor deze avond 9 verslag sekretaresse, 
penningmeester en kaskommissie voorgelezen en goedgekeurd evenals het verslag van de 
wedstrijdsekretaresse en 30 plus. 

In alle verslagen kwam naar voren dat 1978 ondanks de degradatie van de damesploeg 
een goed jaar is geweest voor Atmodes 9 zeker in vergelijking met 1977. 
Met het gereedkomen van de kunststofbaan ging een grote wens van de Haarlemse atleteï 
in vervulling. Een goede gelegenheid om een paar grote nationale wedstrijden naar 
Haarlem t e halen. 

Kwa prestaties bij de ouderen,nauwelijks echte uitschieters, bij de aanstormende jeui 
mogen loop-en werpprestaties wel genoemd worden. Helaas degradeerde onze damesploeg. 
:De jeugd zorgde er echter voor dat Atmodes nog wel degelijk meetelt. 

Ten aanzien van het a antal leden kan vermeld worden dat er ten aanzien van 1977 geen 
noemenswaardige stijging te melden is. 

Bestuurswisseling: :Oina Schellinger;b.out 
Reneé Ferment. Samenstelling bestuur~ 

Voorzitter 

draagt haar werk als commissaresse over aan 

Sekretaris 
Penningmeester 
Wedstrijdsecretaresse 
Commissaris 

Vaststelling kontributies. Met ingang van 
slechts fl 2 9 50 verhoogd per kwartaal. 

Senioren 
Junioren 
pupillen 

kontributie 
fl 40900 p.kw. 
fl 32 9 50 p.kw~ 
fl 25 9 00 p.kvv ~ 

R.A. Ineke - de Vos 
J.B. de Wit - van der Ree 
N.G . J. Kuyper 
Te van Voorst - van Egmond 
G.E. de Rooy - Bennema ( Sportkeuring ) 
J. de Jong 
R. Ferment 
M. Cats ( Redaktieadres 
J. V. Pauel 

januari 1979 wordt de kontrbutie met 

inschrijfgeld 
fl 20, 00 
fl 15,00 
fl 1 o,oo 

Kaskommissie. Ans Kruyver treedt af en zal worden opgevolgd door Ellen Handgraaf. 
Samenstelling kaskommissie: Arda v.d. Steen9 Hannie Wi jkhuizen 9 Ellen Handgraaf. 

De Technische kornmissie is opgeheveno Besluiten zullen worden genomen door de trainer 
Jan - Willem van der Wal 9 Les Brown 9 Bal tien de Wit 9 Truus v~n Voorst. 

---::::·----:::::-----~-
--·--::~~~-~~:·~ \~ /À. \~~---------?;~ 

------·-- ----·- ------~~-----;~ î)~- v~~ / / l rl '1Î 0 
~--,,,- , · / , ·_71/ "\ ,~--- ) j v t. (:. :..~---~ ' ,i (_ ' :~.5-~--:_::::_"_: · ' , - I -



De Bal lotage komrni PRi c w0 nl n'Ï 0 1 

Mevr. de Rooy 9 Móvr. R~A.Tn0ke 
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cle Vos. 

: .. .... .. . 

h ~...._ ... l.aq tl ."; +---Jlo g ,-.;:r-- r1o 

-- ~~ 
Uitreiking 
C/D beker 
A/B beker 
Senioren beker 

1 //;-/. \ ! diverse bekers. \ /~?4"'' y 
Mireille Stadwi jk \ L ' .. /•=--"f;;; 
Birgit 'I'urkenburg \ ( \Y1 lf()(J''if#. . . · 
1/iarina Muller en Yvonne Roosendaal \ \ . /-\ /y7 / 

Elsbeth Kuyper 1 ll i l ( 1 { A tr:iodeszuil 
Dr.v.d. Hoévénbeker Alle ouders die elke week weer present zijn om Atmodinnen 

te vervoeren van en naar wedstrijden 1 en tevens;e~thousias 1 

supporters zijn. ·-.L~L-\/_!~- ·- __ 
·--·-·-· ·-,,... ~- ' '·-'· ·-~;·:; _ :::,-_",_,,_ 

werd het huishoudelijk regelernent aangepast gewijzigd. ~ :-=-;;:.-· · --· ···- · -.~ Hierna 

~Iet de rondvraag werd deze vergadering afgesloten. 
l ·· - , 
l ' 
\ ,,.... .. 

1\ 
============= 

~-=- - ~; ~ -
- ,~ ·· 

Baltien de Wit. 

-·1 r .!_ ) 

De 1neèste mensen~kunnen de waarde van een minuut alleen begrijpen als ze een trei 
moet8n halen~ 

'>~\ i 
Leven i~ nie t l even 9 maar gezond leven is leven. 

=====::::::.======= 
STR.LNDLOOP 

ZONDli.GOCIITEl\TD. 

Voorzichtig - één vo e t buitenboord. Brrrr. Gordijnen open. Gisteren was het spek
glad9va nochtend is het nog gladder dan spekglad. Helaas geen strandloop ••••••• 
Maar waarom ook eigenlijk niet. Truus gebeld. Al helemaal zenuwachtig. Er wordt 
beraadslaagd met de andere clubs. Bel over een half uur maar terug. Indien geen 
gehoor dan ben ik weg, dan gaat het door. 
Koffie . gezet, trainingspak a an,echtgenootlief 
Kouwe handen 9 komve voet 9 rot auto 

gemobiliseerd. Er moet gekrabd word 

wil niet ontdooien • . Ni e t met heet 
watery niet met de ijskrabber 9 niet met 
de pollepel. Hoe krijg je 1icm ijs van je auto. 
Gevloek, ik hoef niet zo nodig mo er. 
Dan die toevallige passant. Mevrouw en 
meneer h eeft u het al met zout ge
probeerd. 1Nerkt primao V'le kijken elkaar 
aan 9 halen de schouders op. Ik sjok naar 
boven, haal zout 5 sjok naar beneden. 
Gooi een handvol zout op de ramen en •• o•• 
binnen een paar t ellen ontdooid. Jeetje 
had die even ~an goed ide e . Echtgenoot 
gaat de auto warm rijden. Ik vlieg naar 

;~ 
(·:,,} ; !~~,/ >~ -~·/._-t 
/ [) \0 '·;:::_..{. ~/. 
! __ _,.., ,) 1 / -0 .. 
( .···' -- 1 i ' : .-, ' .. -...._.., / / /":-'·~:~)' 

,~ ''- _/ l--'-\·7-::. ·' ~ ~0. 
( \/" -- '"" / \..,.. ,; . }<:· 
' / @.. .i\J < / -?.\;Ju ...___/ . x ·~ \.~/" 

( ~ / \ ;'.!')'+ 
\ :~ ' 1 / ' ' ) 
1 ï ; ' ( ,.,. ) i )0 

: 

\ , /{ / ' ' \ , · " v / (- \ i · \~ei · . 

boven 9 bel Truus, geen gehoor 9 vlieg de trap weer af 9 
~ ) , \ _;{ 
au-to in. c,r wordt gelopen. 



>-· -· •:.~<-' !'i'E'-~' à,_, rn3orijders" Gli1;~)(ff ir.e·c: vele andc;rect naar het strand. Glib ber me 
nog zowat Gsn gebroken been op do parkeerplaats. Glibber zowat op mijn achterwerk 
naar Pr,,rnassia in een pogj_ng om het 3trand te bereiken. Gelukkig was er een goede 
ploee ontglibberBars.( Als we die nie~ hadden gehad ) En bereik~e uiteindelijk 
de star·ca Tja het pad van str andlopers gaat nu eenmaal niet over rozen. 

·-·-- \ / 

====..::::: ::.=:::.:..:=:::::==== \ \ / 
/ 

Bal tien, / 

,...------.. . 
I . \ __.--

. / .\ ·----- ' 1 ' : 

Komen jullie al tLjd op de zondagtraining? Ik weJ. hoor" 
Ik mis _het niet g:re,ag. Alfo ik :'.liet gc., 9 denk ik tochz 

l / 

\"---__,;' --
Kon i:tc ~u. ,m~.al' gaa,:.:i, Ik vind cle zondé6_;training erg leu..~ 9 / 

vooral a.Js het koud is 9 dan moe+, je wel lopen om warm te blijven. 
De woensd&gtrej __ ning is ook leuko De,ar ga ik ook bijna altijd 
n2-ar too. Je doet claa:c vco1 leulrn d :~ r:.gen, 
Mas;r ik wil wel vveer graé1g . rK>,a:r de baan. 

---- - -·- -- - --- /~ 

,,-__ / ----- / / 

____ .... ---- __ .... .. -·· ···· 
---." 

_ ..... -·· -----
Tinka Tolsma (1e jaars D ) 

___ ........... . · / ·--
. ,/'/. ===:...::.::..::..:=::=:__;:,.:::~= :: 

EVEN / 
. ·"-·.y J 

/ 
i 
i 

/ 

/ 

l;.J.It: mG~i..s jes 72-n ·j )68 -- ·j 965 ·-· ·; 964 ·1962 ·-· -: 960 moeten worden gekeurd 0 

'\ 

De d•mss die 5 jaer ~0-eleJen voor hèt lQa~ ~--t .7 . . ~J·n a~.-.ke1urd k d"t · '" ~ - ~ ~"' mogen oo · i Jaar. 

?.;J:,,TZHL,' 1 '( l'"::rn.B." ·-- Cü.OE fü\.I -- PUPl-:1:LL:GNW8DS·_rnIJD. 

\ 

\ 

\ 

/ 

. ..._ 

3r g.LDgon 3 neisjes mee rLL S2:skic1, 9 S,':-L3Ja 9 Carolien. Er was veel. belangstelling -woor 
·dez·e· Wsc~strijd. 9 ze- :--·L van do d.oelnoerns tors ( e':..'s ) a ls \"an het publiek. Van alle 3 de 
meisjes w2,ren de oudeis e·.:- e::i. bro.e::--cj.es:, z-u.sje:s en vriend:ï.nnen. Ik denk dat het mede 
d.oor hun he-la.ngc~:elJ_5_rg ki''2-1;! en. è'.co:::· juru_e goede inzet dat het een gezellige dag 
werd mot leuke :cire[,-L;e. tics. Compl ::. mcnt.en vao:- de o~~ga,nisa toren dat ondanks de grote 
drukte het a~ lerik·.a:~ p:r-ec::.c:s op ·t;:;_ jd ve:clie}J, Alleen was het in de Rai zo ontzettend 
koud. Do hele dag hebben we met j csson aan en dassen om gelopSn. 
Nh a:c mi de wedstrijdo In de cr;,:stG so..cie 40 m liep Sasja" Zij vverd 1e me t 7 96 Sv 

In de 2e serie liep Saski~, zij wsîd evenoens ie met 7,4 s. In de 3e serie liep 
Carolien 9 zij word 2e met 75 2 s . en eindigde hiermee samart me t no. 1 op de eerste 
~laats. Het kogels~o~en vorliep v~c~al v09r Sasja ~rg goed 1 n .l . l.26m en 3.46m. 
Car olien stootto 2o66n eD 1.25.m '..)!:1 Sask:ia. 2o59m Gi1 2,86m. 
~fot Jaa"'cste onde~:dne:.;. '.'ii:'LS . ~1et !1oocctll' i:::'-gen •. __ Helaas, mocht Saskia niet meer meedoen om·~ 
det zo mo"'c 2 benen afzetteo 'I1och l!.-::::ef"c ze nog 75cm gehaald. Sasja haal de 80cm en Ca
:.c·ol:i_en de 85-:;m,, l'Ju nog wech·è:en op do ,ünduitslago Er declen in totaal · in hun groep mee 
22 meisjes. Saski,:J. wo:i·J. 10a mei; 1-136 :_int .s Sasj~ werd 6e met 1 240 pnt. en Carolien we1 
Je mst 'i 348 pnt o ])c3ze mcis je ;:; krege n, p).Jor11aal een pro statiekaart en bovendien kreeg 
Ca:c-·olie::.1 :iog een mecla~; lJ.e ooko 
Volgende keer d.2,motjes worden ITe gcwo~n 2 en 3. 

1 •• ~ 
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. ·-.:~1 " , - -~) .. Mar jono _,. ,-- " " . ---:, 
1 ) ·' 1 --- , __ .. 
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·- 50 m M::i,này Hd:dir.;:i,n : 
K~~~ j_n_ v" Turnii ou ·l; 
nDthor V, 'l:UI'lél~c10U-i; 

JoJ~e,nd.éè Moifrnn 
J)o F e tr2 J)octo:r· 

Koge1wtotern: Mc:::.nd.y 
.Jc·Jancle. 

7, ,,49 Dl 

6"20 ;n 

7,"8 s 
'{c9 S:.· 

80- s 
80- S : 

8-,.5 s 

• H6ógs~~in~~n , Pot~~ Do çt o~ 5e b~j do 2e ja~rs MoC . met 1.35 m en~Ka~in v. Tu~nhout 
3o tij do ·'te .-ja é ·. r :~ l 'Io C" met î ,30 m, Vvat haa:r een mooie medaille opleverde. 

~~~~:~.:':.'? 5.-C'.\_~~ ·~- ~-~:~ .. '.~_ ·-:~? ~:'_ ?.·:C::_Ql~--)~~-~~~-''. ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 

c/D jev.gd cor::rpo·ci tin, zc..toT.dagon~ 5 nej_ -- 19 mei.-- 23 juni en ·j september, deze laat< 
-.ve'i 8 t~~~ i .jd -.vOT<Lt ~~-n ~I~2·~::.~·~ .:~1. "gohc/1J_c?~G 11o 

) 

", 
1 : 

;<{) l' 

~'. _ J.0 ._ T -\ ·~3(;ll \:; J 

;.. ) ~: 1, r ~_.::F J . :~·.; _J _ s ~· · 1·:.-'_: ·: 1 

~ ... r i_~c}:o -v~1 .. ott ,_; ·j 
1 1"i c· . ~ ~· i lc ~J "V- (:~::J. J);J..rr1 

· 3 km senioren 

Alleen Baltien deed hier tussen al 
dio manneri mee. Zij werd 30e van de 
3 4 manrien s t-'Jrk" 

, ..... ----·, 

. ·-· .... ,_..,.,.,.--~ -.. ... ···------ ---··-·· --- --~ --, 
· ~ · ···------. ... ...., __ _ 

;: fJi_j::g:-.nb vi Oc\'; ûL éLu k uu lT!è'.D.J : m<:"~ 70l1c mc~d v ,3rtrök~: c=Jï1 .we naar Zwolle~ - Om half 10 
·;-nro· ·1 \" ( ' "i' , , ~r ,n .,, "",,, 11 · ·0 ~ -n.,-,-blo 0 -1 W(-1 ,"'><>J: ' .. ,.;. 11-i 0~ "'11 , d·aa'l"' ro_n. d g: Îr k J) --" ~~ , :C 8i l '"',_7::._i. c~:.· ~- :· .. '-, J. ·: _, L1 . L . .l l.'-' ... . L. \ n__, ll.:!.l.J. .. \,_, 1..·-;! " _, , _, v . .::.:> u ---ü.L \.;;< · ,_:.. . e.!.\..e_ ena aarna 

. ::~ :i:1 w :, cw1.'J / E,'.'U v r:-; ~:-i::::Lc cï.r: ll e:::1 j n ge,&i1 ,oren .. Vf13 'begonnGn rn$t hoogspringen en dat de·-· 
r: ,:n Zi:' CJ OC1 o C~aL ~ci_:ic, ·; 03 ~1 : ;,, ~!Ic:r: · it -i ,) 40m, J)o,a,?_' OP -;rolgc3-e hordelopen wat niet zo 'best 
:1._J;: t o .. J'n 60 m w:; ~c (,_ '3:C1 0d gt?2.o :r1en d.c; or l'IIi:::eille 9 ze kwam in de halve finale. J)e finale 

"Lori s e : ; :i o-T; l•crffLk2. 1 e:i:-t ko g 'll v.rercl !6e ?0, Om kwart voo:c zeven at laatste nummer &OOm 
'.'ÖOJ:'' Gn:-;_ l :s z;; \ ! LC:.1'J c e-:Laé.:l d uo;' CJauclia d.ie haar PoRo vel'bete.rdo 1,39,,6s. Van Marjan 

, ~m •. L .':i G Cl-L]', --i03 C j_: ''o t-· J:'_ 1ü ,;-c 1•1e::;T ma a:.c wel dat ze goed. gelopen hebben" Dit was 

M1\ RI 1.11, 
d éL'.1. Claudic1 öu Fon 



ZWOLLE 28-1-1979. OPEN OOSTELIJKE KAMPIOBNSCJli.PPIDJ. 

Met een flinke ploeg ZlJn we 28e naar Zwolle gegaan om daar van het veel te korte 
indoor gebeuren te genieten. Er waren zeer goede prestaties te zien .zoals .o.a. ook 
van onze atleten.O'p -de 60m liepen Elsbeth en Mireille IL1s 9 beide brachten het tot 
de halve finale& Yvon liep een goede 8.1s. 
Marit sprong redelijk hoog en ven 1.40m en 4.46m. :Bovendien liep ze als enige bij 
de jeugd de hordenr~ce uit. Tijd g 10.2s~ 
:Bij de dames knalde Yvon naar een 9.3s op de horden·· om zich daarna in de finale van 
het verspringen te springeng 5.19m !! 
Mireille zag zich ondanks een goede î2.69m in de laatste ronde gepasseerd door een 
meisje van Sparks en werd 2e. 
Aan het einde van de dag werd de 800m gelopen en wei in 3 series op tijd. 
De eerste serie was zeer spectaculair~ terwijl Claudia zich in de kopgroep nestelde 
probeerde Marianne een achterstand van 50m goed tre maken" 

.Helaas werd dit haar noodlottig. Claudia kwam uit op een uitstekende 2.39.0s ! ! 
Elsbeth liep zich vast in het hoge aanvangstempo en kwam uit op 2.44.6s. 
Ieder kon tenslotte tevreden zijn over haar prestaties zeker gezien het algemene 
niveau van de wedstrijd. 

Jan-Willem. 

ZWOLLE 3/4-2-1979 N~DE li L'l.NDSE KAMPI03NSCHAPPEN ! 

Allereerst natuurlijk de goede prestatie van Mireille. Zij liet zien waar het in de 
topatletiek om gaat nl. op de belangrijks te wedstrijden de beste prestaties leveren. 
Dit deed ze dan ook 5 een uitstekend kampioenschap met een stoot van 13. 43Jn! !! Mede 
door deze prestatie kreeg zij een uitnodiging voor de interland Nederland-België. 
De dag ervoor liepen Sjoeke en Elsbeth een uitstekende 800m. Samen met Claudia 
- die nu helaas niet mee kon doen - moeten deze 3 volgend jaar aansluiting bij de 
Ned. jeugd top Zien te krijgen. Hun tijden warem Sjoeke 2.32.3s en Elsbeth 2.38.2s 
We kunnen t erug zien op een geslaagd atletiek weekend. 

Jan - Will2m. 

( J t_1n 
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OFFICIEEL CWBORGAAN . DER H.D.A.Y. ATMODES -KONINKLIJK . GOEDGEKEU~D 
24 ste jaargang no. 138 

april 

Van de Voorzitster 

Alvorens onze voorzitster aan het woord te laten, w , ~ ik als ver
antwoordelijke persoon voor het stencillen van het clubblad iedere 
lezer(es) van ons clubblad mededelen dat tij~ens het stencillec de 
machine de geest gaf met als gevolg ~én minder fraaie pagiri~, geen 
uitslagen van de wedstrijden en een gewijzigde eerste pagina. 
Volgende keer zull~n we de schade inhalen. 

Baltien de Wit 

Onze eerste aktiviteit voor het 25-jarig jubileum dat volgend jaar 
gevierd z a 1 worden, was onáank s de 'slechte weersomstandigheden -
Pluvius wilde ons goeö bedelen - een groot succes. Op de laatste 
CIOS-training dr~aiden 30 Atmodinnen en twee vaders hun rondj .es. 
Op één blessure na maakten ~é all~~aal het uur vol. Zelfs de jonge 
pupillen bleven volop in de strijd. Baltien, Mariëtte en Jolanda 
waren topscorers want door veel sponsors (ä 0,251 te strikke~ kwa~ 
men zij tot f 200,-, f 107,- en f 96,-. Met elkaar heeft deze zon
dag ruim f 1100,- opgebracht. Geweldig luitjes!~!!! 
Meteen kwam het verzoek van jonge sponsors en sponsor-vaders van le
den om de volgende keer ook mee te mogen doen en natuurlijk gaan wij 
hierop gaarne in, want hoe meer zielen, hoe meer vr~~gd (en jubileum
centjesJ. We willen het echter tot het najaar ~ttstellen omdat we ten 
eerste op trainingsavonden de baan niet alleen hebben en ten tweede 
het echt leuk moet blijven. We zullen er dan ook een echte happening 
van maken, vooral als dan alle leden meedoen. 

Het wedstrijdseizoen staat weer voor de deur en met de Kenne~erkampi
oenschappen geven wij het startschot voor een hele serie wedstrijden 
op onze te organiseren, door de Gezamenlijke Haarlemse Atletiek Vere
nigingen. A.s. zondag (29 april) zullen de onderlinge wedstrijden 
plaats vinden en wij hopen datnhet grootste deel van onze atletes 
'acte de presence' zullen geven. De wedstrijd is heel belangrijk voor 
het samenstellen van de competitieploegen, die in mei in aktie komen. 

". -- ~ - · 

Helaas kunnen wij deze zomer niet beschikken over Les Brown als trainer 
voor onze damesploeg, omdat hij elders verplichtingen heeft. Wij zoeken 
naarstig naar een opvolger, doch het is moeilij~ een geschikte trainer 
te vinden. Tot zolang moeten wij het met elkaar doen en kan men met 
Jan-Willem en Baltien meetrainen. Driekus Reedijk heeft de plaats van 
Baltien ingenomen als C/D-trainer. Vanaf deze plaats hartelijk welkom 
bij Atmodes. Tevens wensen wij hem veel succes met zijn ploeg, Trouwens 
alle meisjes die aan wedstrijden deelnemen wensen wij een fijn en een 
succesvol wedstrijdseizoen toe, met veel records. 

Ria Ineke - de Vos. 
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VAN DE P''.;NNINmflEESTER. J~ Pauel 
Zonnelaan 3 
2012 TH Halrlern 
tol. 023-285433 

J. do Jonge 
l\'Iuiderslotweg 142 
2026 AL Haarlem 
tolo 023-371329 

Bij aanmelding is men verplicht het inschrijfgeld, alsmede de 
kwartaal contributie te voldoen op postgiro 207689 t.n.v. Penning
meester van ATMODES te Haarlem . 

Pupillen vanaf 1969 
Junioren 1968/1961 
Senioren vanaf 1961 

.!E~~ÈE~J!~~~~ 
fl Î 09 00 
fl 15 9 00 
fl 209 00 

Medische sportkeuring is verplicht. Kosten hiervan fl 13 9 500 

Kwartaalcontr. 

fl 25900 
fl 32,50 
fl 40900 

Men verbindt zj_ ch voor tenminste 3 maanden aan de vereniging met de daaraan verbonden 
financiele verplichtingen. Na opzegging is men nog extra 3 volle maanden kontributie 

---·--:::::· verschulcligdo ;'; 

KLJJDING. 

Atmodes shirts 
Atmodes broekjes 
i.;. tmodes training jacks 
Atmodes trainingjacks 

t/m 164 
grotere maten 

============= 

fl 21,00 
fl 11900 
fl 40,00 
fl 47950 

r; 
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Je weet toch dat clubkleding cl.w. z. J, tmodes ·broekje 9 shirt en witte sokken op alle 
wedstrijden verplicht is • Op de training en bij Dina Schellingerhout 9 Zwedenstr. 47 
is deze kleding verkrijgbaarc 

=========== 

OPGELET! ! ! ! 

1 mei -- dodenherdenking - geen training. 

============ 

CLUBLIED. 

melodieg Oh my darling 9 oh my darling} oh my darling Clementine 

Bij Atmodes 9 bij Atmodes , bij Atmodes moet je zijn 
soepele spieren, stevige body 
levensvreugd en slanke lijn. 

\ivord je mollig, steeds maar dik."k:er 
heb je soms ademgebrek. 
1/!e l m1 n kind tob clan niet langer 
meld je aan , het is niet gek. 



Akela 9 akela 7 hop hop hop 
A'I1JYlODES moet naar de top 
Akela 9 akela SOS 
Voor Atmodes op de bres. 
Hoi!! 

~r wordt gefluisterdoeoo 

-3-

=========== 

dat •••• aMevro Kuyper 9 José Capelle 9 Ellen Handgraaf en Anneke Pauel het atletiek jury
diploma heb~en behaald. 

dat".o.,.Wilma Vierbergen en de herèm Kuyper 9 de Jonge 9 Pauel en -l~keris de aantekening 
jury tijd hepben behaald. 

dat ••••• 'Yi;j alle A tmodinnen die eindexamen doen 9 heel veel succes en sterkte toewensen 
in deze spannende tijd. 

dat.· •••• wij ook de overgangskandidaten een gunstig resultaat toewensen. 
dat.~.0 0 dit ook geldt voor Jan-Willem en Dries en Les. 
dat ••••• wij hopen dat vele wedstrijdatletes zullen overgaan tot de aanschaf van de 

nieuwe trainings jacks. -
dat ••••• het vooral voor de competitieploeg cachet geeft, als men uniform gekleed is. 
dat ••••• jacks op een zwarte trainingsbroek of maillot gedragen dienen te worden. 
dat ••••• rnen dez2 in gedeelten mag betalen, want 
dat ••••• we wel begrijpen 9 dat dit een hele uitgave is 9 als men deze van het zakgeld 

moet betalen. 

============ 

Opvallend was de geringe inschrijving over de gehele linie. Atmodes kwam met een 
vijftal C tjes aan de start. Mandy Hartman had haar dag niet, want met het kogelstoten 
kwam ze met een drietje niet verder dan 6.78m en met haar vierde plaats op de som 
in 7.9 s kwam ze niet in de halve finale 9 terwijl Karin van Turnhout deze wel haalde 
met dezelfde tijd door tweede te worden. De halve finale ging er door in 7.9s. Karin 
sprong 1.25m hoog~ 
Nlarike van Dam moet echt leren 
finisheny want door dit gebrek ·· '-
werd ze derde in 8 s en ging de 

halve finale haar neus voorbij. 
Haar 5. 99m met de 3kg kogel 
was prima. Annelies du Pon 
kwam tot 6.31m en î~20m hoog. 
De 7m op de onderlinge h~ 
Annelies?! Onze nieuwelinge Caroline 
deed het er goed en viaJ twee twoede plaatsen in serie en halve finale in resp. 7.6s 
7.5s werd ze goed.o d.erdèün de finale met 7.6sö Met kogel stoten kwam ZG tot 5.75m 
Waar waren de andere C meisjes?Toch een mooie gelogonheid om di.ch..tt bij huis weer 
eens de wedstrijdsfeer te proeven. 

Ria Ineke 



EN DE BAL ROLT VERDEReoeeoo -4-

11 ]!If\.il.RT DE CROSSCOHPETITIE. 

We gingen mot 4 auto 1 s vanaf het station naar Amsterdam. { B'osbaan ) Als eers.te lie
pen de B meisjeso We moesten 1500m lopen 9 het was een zwaar parcour 9 je kon beter 
gaan zwol:'~on dan lopen. Daar gingert we dan. In het begin liepen we allemaal bij el
kaar, maar algauw gingen Sjoeke en Elsbe~h er vandoor. Rinske en ik probeerden ze nog 
een tijdje bij te houden. Elsbeth eindigde als 10e Sjoeke ~ls ' 11e. 
Claudia 16e 9 rinske 22e. Van José weet ik het niet maar ze is in ieder geval g~en 
laatste geworden. Toen moesten de J-. meisjes Nadine en Marieke~ Na een ronde stapte 
Marieke er uit maar later ging ze toch weer lopen. Nadine eirnhgde.als 12e en Marieke 
had er nog 5 of 6 ingohaaldo Als ze niet gestopt was had ze wel 13e of 14e kuxmen warde 
Jan-·Willom 9 Truus en Lolke kwamen ook nog. En toen (was er koffie ) de pri jsui trei
king. Als 3e was Hollancl 9 als 2e was Atmodos! !! en eerste was il.tos. Het was een leuke 
wedstrijd~ 

Claudia du Pon.· /.~7--- .... ~ ·.· ,., 

Ik rol de bal door naar Sjoeke. 
' / \ \ . ' 

! ( \ 1\)))'))1 
i 1 j "1 / .1 I 

.?.-~~ p~<_r~]: l eE_ 
9. ?etra Sodenkamp 
îO. Erik Vlottes 
1 ·j o Sanne Wisrnan 

f.t_km 

11. Elsbeth Kuiper 
12. Nadine NeJ3rhelman 
·19. Anneke Vlottr=:ls 
20" ~ - :;:·iko v" Dam 
2·j o Gwendoline Ni jclam 

KLASSE IlJDI~LING ·----·---------.-........ 

senioren geboren 

" junioren ,1. 9 9 

B ; 9 9 9 

c 9 9 9 9 

D 9 ? 9 9 

' pupillen 9 9 

B . 9 9 • ] 9 

\~_/ . 

====;::::======= 

11 min. 30s" 
12 min. 30s" 
13 min. 

19 min. 30s. 
9 9 

23 min. 
24 mine 
24 min" 

t/m 1960 
1961 1962 
1963 1964 
1965 1966 
1967 1968 
1969 
1970 

_a km 

_lO. Baltien cle Wit 41 min. 30s. 
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SPORT EN VOEDING. 

Hoewel ik geen arts ben 1 meen ik toch enkele zinnige dingen te zeggen t.a.v. de voeding 
tijdens de trainings-en wedstrijd periode. Van belang is dat ik hier slechts een glo
bale schets geef en dat er over verschillende zaken eGn grote onenigheid bestaat in 
de medische wereld. Bovendien ga ik er van uit dat bepaalde dingen voc,r zich spreken 7 

zo wordt verwacht dat ieder zijn lichaam serieus neemt 9 dat hij/zij niet rookt 9 niet 
of met mate alcohol drinkt en geen abonnement op de patattent heeft~ Dus uitgaande 
van een gezonde levenswijze wil ik een aantal zaken aanstippen welke de algemene toe
stand van het lichaam kunnen verbeteren en daarmee invloed hebben op de uiteindelijke 
prestatie. Hierbij neem ik een onderverdeling in wedstrijd/trainings periode omdat af
hankelïjk hiervan eigen eisen aan de voeding gesteld worden. 

Trainingsperiode~ ( algemene vooTbereiding oktober-januario) 
Ïk-wiï-îïëgin'Yi.ënmet de behoefte aan eiwit. Vanaf het begin der puberteit stijgt de 
behoefteaan eiwit 9 dit i.v.m. de lengte toename. Eiwit is nodig voor de spieropbouw. 
Tevens is gebloken dat de behoefteaan eiwit bij sportmensen ook hoger is" Duidelijk is 
dus dat in de leeftijd van 12 tot 18/20 jaar waarbij ook nog aan sport wordt gedaan 
het belangrijk is om voldoende eiwit binnen te krijgen. Dit vooral na een snelheids
training en voor de krachttraining b.v. in de vorm van PROTIFAT 8 melkpoeder 

Vitaminen~ Een extra innemen van vitaminen is over het algemeen onschadelijk 1 uitzon
ä:ëring is-de vitamine D. Ik wil hierbij aandacht geven aan de vit. B en c. 

VIT. B1~ 1" invloed op de koolhydraat stofwisseling. 
2. invloed op het zenuwstelsel (prikkel overdracht ) 

B2g 1. invloed op de koolhydra.:;_t en eiwi tstofwisseling. 
2. bij toename van gebruik vän eiwit i~meer behoefte aan vit. B2. 

:S12g zeer belangrijk. 
1. invloed op de aanmaak van bloed 
2. invloed op het zenuwstelsel 
3. invloed op de eiwit stofwisseling 
4. voorkomt vervetting van de lever 

B6g Îo invloed op de eiwit-kollhydraat en vetstofwisseling 
2. misschien invloed op aderverkalking (proeven met apen zouden dit bewijzorr.) 

Wal_~~~-~angrijk i~! Als mem een soort vit. B extra gebruikt ontstaat direkt een 
grotere behoefte aan de andere :S vit. Gebruik dan ook altijd vit. B COMPLEX. Hierdoor 
krijg je altijd in even grote hoeveelheden. 
Het is verstandig om na ie~ere duur training 1 tablet vit. B complex te nemen. Train 
je de hele week erg hard neem dan iedere dag 1 tablet vit. B complex. (v.b. na de maal
tijd) 

Vit. Cg Over deze vit. is erg veel geschreven echter de meningen ovcr de invloed van 
'V-'it:;'_ë_lopen erg uiteen 9 _Ugem0en bekend is de relatie scheurbuik en vit. Ce 
Tevens schijnt vit. C invloecl te heb bon op de 1.vondgenezing. Wat erg interressant is 
dat enkele artsen menen dat extra vit. C de sportieve prestatie beinvloedt. Mijn eigen 

ervaringen met vit. C zijn~erg positief. 
Wel is gebleken dat mensen .die zwaar arbeiden een hogere behoefte hebben aan vit. c. 
Normaal 50 mg. per dag. Vooral in een periode van zware -training is dus extra vito C 
aan te bevelen. 
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A'I'LETIEK VERSlJ~GGEVING IN HET fü~LRLEMS DAGBLAD 

Dikwijls mopperen we dat er bepaalde uitslagen van ons niet en van andere verenigingen 
wel in de krant worden opgenomen. In eon bespreking met sportversl.aggever J.v.d. Nat 
en de GcH.A.Vo en onze correspondenten Evert en Frank van Ravensberg zijn er regels 
opgesteld, zodat er geen verschil van mening kan ontstaan over het wel of niet opnemen 
van verslagen en uitslagen. c/D en pupillen komen er helemaal niet meer aan te pas . 
( men noemt ook geen pupillen honkbal, voetbal etc. op. ) Voor de C jeugd kan een 
uitzondering gemaakt wordon 9 indien er prestaties worden geleverd, die bij A/B jeµgd 
landelijk in de hogere regionen zouden vallen. Verder zijn er voor de dames en meisjes 
limieten gestold voor opname die ongeveer overeenkomen met de 30ste tot de 50ste 
plaats in Nederlando Deze eisen zijng 

100m 
200m 
400rn 
SOüm 
1500m 
3000m 
100mh 
400mh 
ver 
hoog 
kogel 
discus 
speer 
5-;.kamp 

dames 

12.5 
26.2 
59 0 0 
2. ·16 
4.5c 
') 0 .10 
15 .8 
65.00 
5.45m 
1 • 65rn 
î 1 • Om ( 4) 
35.om 
35m 
3500 pnt 

12 0 7 
26"6 
60.0 
2. 19 
5.00 

Î 6.3 

5.25m 
1.62m 
10.5orn (4) 
33m 
33m 
3200pnt 

E.1~2:~ je ~2-
12 .9 
27.0 
61.0 
2.22 

16. 6 

5. 1 Om 
1 .62m 
10.5om (3) 
31 m 
31 m 
3000pnt 

Uit bovenstaande blijkt 9 dat men wel hoge ogen moet gooien 9 om voor vermelding in het 
Haarlems Dagblad in aanmerking te kernen. Onze Heer Kuyper 9 Regr~e+aan 6, 2105 EH te 
Heemstede, tel 023-289294 is onze contactman eri dient voor 20 uur de uitslagen door 
te geven aan E of F van Ravensberg 9 ZIJ Bui tenspaarne 8 zw. 9 2012AA Haarlem 9 tel.023-
325140" l'!Jochten ·er door onze atletes elders goede prestaties gemaakt zijn en men is 
:::üet voer acht uur in Haarlem .. terugs dan moet men deze telefonisch doorgeven 9 

rechtstreeks aan de gebroeders van Ravensberg. 
:~--~\ -" // / . 

Zorg dat je er bij komt!! 
In de krant dan. 

. - ...,.....-
' t:. , 

Ria 
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. RO.NDE.:.:'j.lTE-DSTRIJD T. ff. V ,'2°5 JAAR ' ATMODES 

~ .- ·•. :- .·. ". r· ·-.- : 

~aara~.w~s- het zat~Ydä~ zJik 
en kwam zondags de regen bij 

stral.eno weer 
ba}.,;k_en neer 

ver;die.n geld en ren je roncie was _ ons motto 
maar moest dat nou ~6? 
we dachten het lopén·kun je vergeten 
_wj~-~il er met d~t béeétenweer van atletiek 
maar top-h- -zijn w-e naar het CIOS getogen 
en konden tben onze ogen 
niet geloven bij het zien 

'*: 

weten 

van zo '..n man en vrouw of 5 x 10 
niei voor een kleintje vervaatd ,' ---
met z'n allen moest het ~arwei geklaard 
trouwe süppo'rters l~n.gs .. de_ lijn 
in de baan atletes grpot ~n kle~n -

------

,. __ 

graot :vocirdeel va~ het natt~ weer i.p.v. droog . . · · 
de ron.de-gelden gingen drastisch omho og : "1 . .- \ 

Er werd hier en daar zelfs __ gewed . .- =-.,_-~---- 1 

doo·r wie d'e ·meeste . ronden zouden worpen gezet<f / · '-----._ '1 
pa en moe en allemaal pielden alles goed dm de gaten ~" ; 
i n format-i e aan de 1 op e r _s he e f t n i e t s te wen sen J over ge -1 at q n ._\\ i\ 
At l e te s re n den a 1 sm aar -nu n ronden · _________ -· / _/ · \ ! \ 
sommige met shir-':jes waar!bp hun supporters stonden . · ·--.. '\ 1r \ 
ze werden steeds viezer r steeds on toonbaarder . · \ '1 
en het lopen ging met de ronde moeil~jker en zwa~tder l ! 
ronde na rondè (hoogste aantal 16) werd gelopen , ',..._, J _ i 

terwij 1 ~le supporters steeds me·er verzopen /· 
r::.aar na een uul'." konden de 25 yieze natte meiden -~~----~ 
hun vereniging verblijden ,,,...:---- 1

/ / '(_ . )'~1t·\ 
zij waren met z'n allen geY:.omen ,'---<ç ../ 
tot een bedrag waar Diernand van ha_d durven droraen /i1 J<·krnÀct r \, 
iedereen trok sne 1 z'n nc:. t-C.e knip.- .- : . · /()pb_ rio...~· ) 
en betaalè <! in e c- r. wip : O~~,'°'-._" _ _..,J ! 
hier en daar werd wat zorglijk .-gekeken ~ / \ ' 
omdat de kosten hoger da :,1 geraámd · bleken \ . j ~--........__ 
ja vergis u niet i:1ensen lan·ç;s lijn "-..__ . ./' ----..__---..... 

. _____ ) ....__ ../ ---- ) 
dat dit de echte atnodinri~n zijn 

toen ging ieder weer op huis aan _ - -.-/ //,-J\\ \\ __ 
tevreden, vies, nat en vuil maar voldaan . -~ ~/ \ ~\ 
zioh verheugend op een volgende keer /--- \-- ~ 
met meer atmodinnen en wat beter weer f 
iedere supporterdie het lopen nog niet is verleerd ; ·....,,._.,/fr'/\ 
mag dan ook meedoen - gega.randeerd \ \ 

! / \_ -~ \ 
, Baltien \\ \ \ 

/~' // \\ 
\_____ (__~ __ _..) \ 1 _.. .. -- -v 

./ - c.:____ 1. -------...______________ ·-·_,.,......./ 

, ' _" -

( 
1 
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V'"'or de eerste loop in de C:ross- Competitie '78 - '79, ~or~ -dtx:.·r 
A.C . W8.terland, moesten we naar de Twiskepol àer in L~r. 
Dit bl~ek nogal lastig te v inden en toen we er eind~lijk wa~n, wáren W' · 

er nog niet; de start was nog zeker 10 minuten ( hard ) 1 open. 
Het startschot klonk al bijna toen we eindelijk het veld opdraa.fden. 
Verkleden moest vliegensvlug in het onderkomen van de jury, waar het wé • 
lekker warm was en da<ir ging he t er op los! 
Nadine NPder HPlman, een A- meisje , startte in de haast gelijk me.t de 
B- ploeg, maar een kniesoor die op zulke kleini.gheden let! 
Elsbeth Kuyper had niet gedacht heuvel tjes in het parcours aan te tref-
fen en viel daar ( letterlijk ) ove r. ZP wist toch als 16e te eindigen, 
maar Sjoeke Smal was haar vóór en kwam als lOe binnen, evenals Claud:ia 
du Pon die 13e werd. 
Nadine kwam op de 29e en Rinske v.d. Kuyp op de ;2e plaqts. 
Dit alles in een veld van ongeveer 50 meisjes mccht geen slecht begin 
genoemd worden. 

De tweede wedstrijd viel op zondag 10 decerrber. De organisatie was in 
handen van ADA/ AAC en werd gehouden in OOKMEK\ . 
Het terrein was vlak zodat Elsbeth nu niet vie:.. en als 6e binnenkwam 
in een tijd van 6 min. 47 sec. met in haar kielzog Sjoeke als no. 7 
met eeJ".. tijd van 6 min. 48 sec. 
Cl audiil e n Rinske waren resp. no . 27 e n 31 e r, -fosée h osten, die dit 
keer mee liep, no. 34. 
Bij de A- meisjes was N<idine no. 10 en Marif.e van W<=J1sti ~::- :i.CJ. :;_:. 

DP meisjes B l iepen in deze wedstrijden eer .. afstand van 1500 met,fr , 
de meisjes A moesten 2500 me ter afleggen . 

Oo de laatste afle vering van ons Cross- Competi tiP verhaal hebber . we, 
vanw0ge de barre weersomstandigheden van êeze winter, l ang mo"'1 r ·" · 

wachten. 
MA.ar 11 maart was het dan 7.0 ver; SAGITTA. organiseerdE: i_ n r,:;t Am
sterdamsP Bos de la8.tste cross- wPdstri jd. 
D"" lucht was droog maar van het vr:: ld kor.. dat niet gezez·l ï1T'lï'3f ~: 

vol plassen en modderku ilen zod::i.t de deelnemers een ZW8.I'tc 1·. ·'n s '~ n -
lie pen. 
HPt was nog spannend, want volgens de ber:i chr.,e n stonden de B- At mo
dinnen op de derde plaats in het klassement. 
Elsbeth Pn S.joeke wisten als r esp. lOe en lle te finishen ( 6 min. 
35 sec. en 6 min. 37 sec. ) tf? rwi,jl Claudia niP t zo ver achter hen 
in 6 min. 51 sec. als l 7e binrn=mkwam. Rinske en T •s t>e waren 210 en 27t~. 
Bij d r:: meisjes A kwam lhdine--op--de_lQ.~_ en-M'3.ci.ke _D.p-de--19e--plaats . 

Vrwr de B-tjes derhalve een fraaie rnedA.il l e vo([Jr de 2e pla"l.ts in de'.:':e 
Cross- C0mpetitie 1 78- 179 . 

/ 
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~es~~~E~~~~~~~1ling! VAN DE VOORZITSTER 

Voorzitster: 

M~A~ Ineke - de Vos 
K~: -; t oc;_iaan 61 
-16 29 BH Oudorp 
teL 072-125199 

Secretaresse: 

I~Bo de Wit - v.d. Ree 
Velserstr. 18 rd 
2023 EC Haarlem 
tolo 263123 

f~:9,~~!:.e-E.1ee.~~~ 
N. Kuyper 
Rcggelaan 6 
2 1 ~5 -~H Heemstede 
t'.:Ü 0 289 29 4 

~3_?;_~.!Ei j_9::3~~ . 
GoJo v. Voorst - v. Egmond 
V2.ielandhof 30 
2•J36 KN Haarlem 
telo 335734 

,Ç_::;mm~~sarissenL e~se~.=_ 
Mo Cats 
Caninefatenstr. 4 
2025 CC Haarlem 
telo 3 73202 

Go de Rooy - Bennema 
Vondelweg 4 rd 
2025AA Haarlem 
teL 374534 

Tegenwoordig kunnen we het atletiekseizoen verdelen in 
twee gedeelten: Eén voo!'- en één na. de .vakantie. Wat grot~ 
wedstrijden betreft, waarin competitie's zijn opgenomen, 
zit het eerste gedeél te er bijna on •. :De atletes kunnen échte1 
ook in de vakantietijd nog te kust en te keur naar her en 
der om hun krachten te meten. 
De trainingen gaan ook normaal door, wel zal meer geïnpro--· 
viseerd moeten worden en zal men wat meer zelfwerkzaam 
moeten zijne Want ook bestuur en trainers gaan er even t'-.~--:: 

senui t. 
En juist daarom schrijf ik over de zelfwerkzaamheid, velen 
blijven b.v. ,weg als de trainer er niet is. Je traint niet 
voor de trainer maar voor jezelf. En voor je vor~behoud, 
waaraan je de hele winter werkt, is het belangrijk dat je de 
gehele zomer regelmatig blijft komen, zodat je ook na de 
vakantie zo weer ingezet kan worden in een competitieploeg. 
~l degenen die geslaagd zijn voor een school of ander examen 
feliciteren wij met het behaalde resultaat en die gezakt 
zijn of blijven zitten, wensen wij sterkte om er nog een 
jaartje hard ·tegen aan te gaan. 
Verder wens ik mijn medebestuurder!? _. , trainers en alle at-
letes een fijne vakantie toe. 

Ria Ineke - de Vos. 
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VAN DE PENNINGMEESTER Re Ferment 

Rijksweg 300 
2071 CP Santpoort 
tGlo 378573 

Bij aanmelding is men verplicht het inschrijfgeld, alsmodP 
de kwartaalkontributie te voldoen op postgiro 207689 t.nov. 

JoPauel 
Zonnelaan 3 
2012 TH Haarlem 
telo 285433 

Penningmeester van Atmodes te Haarlem. 

pupillen vana f 1969 
junioren 1968 / 1961 
senioren vanaf 1961 

1E~Ehri_jfgel_9: 

fl 10900 
fl 15' 00 
fl 20,00 

KwartaaJ_ko:T:-E- , 

fl 
fl 
fl 

25,oJ 
32,50 
40,00 

J- de Jonge 
- iderslotweg 142 
~ _ 5-111 Haarlem 
teL 371329 

Medische sportkeuring is verplicht. Kosten hiervan fl 13, 5J, 
Men verbindt :...ich voor tenminste 3 maanden aan een veren:.e:. ~'1.é 
met de daara,an verbonden financié.le verplichtingen. Na OJ> · 
zegging is men nog extra 3 volle maanden kontributie ver
schuldigd. 

====== 
KLEDING 

A tmodes shirts fl 21 '00 
Atmodes broekjes fl 11,00 
Atmodes trainingsjacks t/m 164 fl 40,00 
Atmodes trainingsjacks grotere maten fl 47,50 
Je weet toch dat clubkleding d"w. z , A tmodes broekje, shirt en witte s okken op alle '.V '· 1 

strijden verplicht is. Op de training en bij Dina Schellingerhout, Zwedenstro 47 is de ~ € 
kleding verkrijgbaar. 

_r --) 
-··' t-4, _j'l__ I . ! _ • .•• ··.c?""\-=.----~~ .. I / -·- , _ ~ · ·· .& 1 ' - ~ -· ,' l ..,.~ ·' l ~ r· u ·-, ,..... u ·-; , . ) -~ --- ,/\~ 

Wij vernamen dat de Heer Jaap · Viss or de gemeenteli J"ke diens,t ;'\_or sport- en jeï].gdzalw:--i 
per 1 juli gaat verlaten. 1 Il \ 1 '- /' 
Als hoofd van de afdeling sportzaken hadden wij met bovengenoemde een goed contact 
en kregen wij een goed begrip, ook <::. l omdat hijzelf een oud atleet '~as. Wie hem zal o::;i-
volgen is cns niet bekend, maar we hope:n dat de samenwerking en het begrip even plez i c ·~i 
zal zijn" .-:. ~ , _ _,__ ----." -----------. - ------··-~ " .. "~. · \ 

/ 

Ria Ineke - de Vos. 

======== 

Er wordt gefluisterd •••• 

Dat ••••• er gelukkig weer veel meisjes geslaagd zijn, 
Da "'t -o , , •••• er ook weer veel meisjes over zijn gegaan, 
dat 0 0 0 0 00 er jammer genoeg ook meisjes zijn die dit jaar een keer over moeten doe:r..y 
Dat~~•••odeze meisjes er nog een keer tegenaan moeten en 
Dato•••~ o we deze meisjes veel sterkte toewensen. 
Dato•••e•We hopen iedereen volop bezig te zien op de baan 
Dat •••••• als je aan een wedstrijd hebt meegedaan, hie~van ,in onderling overleg, een 

verslagje schrijft, zoè t 
Dat~ · •••owij niet alleen maar de uitslagen hoeven 
Dat •••••• zodoende niet altijd dezelfde wat moeten 
Da t •••••• je dit verslagje bij Marjon Cats in kunt 

te typen en 
schrijven, 
lever ene 



NIEUWE LEDEN 

Lorinda Antheunisse 
Sandera de Jong 
Nicole Vaars 
Iris v. 'l1urnhou t 
Caroline Lohman 
Stefanie Kam:ps 
.Astrid Slüter 
Agnes v. Bentum 
Brigitte v. Egmond 
Marleen Janssen 

Promotie eisen 

-3-

3-12-1965 c 
27-11-1968 D 
28-05-1965 c 
14-01-1970 pup 

5-11-1968 D 
~23.:.14-41965 c 
23-12-1970 pup 
28-04-1965 c 
9-11-1967 ]) 
6-01-1965 c 

========== 
VAN HET Vm:DSTRIJDFRONTI!! 

Deze eisen gelden ook voor A meisjes, wanneer zij een bepaalde prestatie leveren bij ::.:::n 
dameswedstrijd. 

100m 

200m 

400m 

800m 

1500m 

3000m 

100m horden 

400m horden 

ver 

hoog 

speer 

discus 

kogel 

vijfkamp 

59.os 

2.15.os 

4.45.os 

10.10.os 

15.2s 

67 .os \\ 

5.5om 

1.72m 

37.om 

38.0m 

12.om 

10 0 ~,ec_. 

\?>·~ 

..\-----... 
\ 1. --- '.. y 0 ,,, __ 

· / --·----·"' -

B klasse 
12.8s -

26.6s 

62.•0s 

2.22.os 

5.00.os 

16.0s 

75"0s 

5.3om 

1.65m 

33.0m 

11 • Om 

3.2oop. 

========= 

d.o .oo vr · 

, / () 
Ö;-.--

28.0s 

17 .os 

~ .., oom 

31.0m 

JO.Om 

10.0m 
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C/D COMPETITIE 5 MEI lc NJSTBR.DAM 

Een ijskoude start van de competitie daar in Amsterdam waar we met Mevr. Versluia en 
Turnhout en Meneer Hartman ( hartelijk dank chauffeurs ) naar toe redeno Met een re- · 
delijke estafette voor zowel C/D werd gestart. Zonder de noodzakelijke training hi~-cvo 
mochten we niet mopperen. De 60üm D werd overtuigend gewonnen door Mariette. Voor .alle 
andere 600m loopsters C/D geen tijden onder de 2 minûtén ( daar gaan we aan werken ) 
maar wel redelijke klasseringen. Tinka en Carola deden het prima op ver en de 60m, 
terwijl F.sther en Marieke' lekker snel gingen op de 80m. Hoog: Petra 1•45-m!, Karin 1 . 35 
en Mariette 1.35m. Voor alle 3 geldt:zelfvertrouwen en goed luisteren op de . training. 
Kogel, discus en speer blijven nog zorgenkindjes maar met een goede training komen we 
er wel. Op naar de volgende wedstrijd en veel komen trainen meidenf 

~~~~]~~-.Q-
4 maal 80m Marieke, Mandy, Karin, Esther 46,3s 

ver Esther 4.33m 
Gwendoline 4.04m 

600m Gwendoline 2"05.9s 
Jolanda 2.10.1s 
Annelies 2.08"5a 

discus Marike 12. 70m 
Mandy 16.0üm 

hoog Fetra 1.45m 
Karin 1.35m 

Me~~_j~~-~-
4 maal 6üm 36.5s 
Carola-Tinka-Lisette-Mariette 
60m Carola 9 • 4s 

Lisette 9.9s 
Tinka '9 .9s 

600m Mariette 
Irene 
Mieke 

1.49.9s 
2"18"0s 
2.18.4s 

hoog Mariette 
Lisette 

1.30m 
1.00m 

ver Tinka 3.71m 
Carola 3"46m 

CD competitie 19 mei Haarlem 

kogel 

80m Karin 
}farike 
J.!Jsther 

.. kogel Jolanda 
Mandy 

12. 2s 
12 .1 s 
11 • 3s 

6.30m 
7 .92m 

speer Petra 
Annelies 

20.24m 
13 .26m 

einduitslag 3e met 8103 punten 

6.18m 
5.86m 

Irene 
PG tra 

=======:::i.:= 

Clubrecord 600m_M~ri~~~~~~~1~·47.7s 

Een bliksemstart op deze zonnige middag met 2 goede estafettes. ( De training werpt vrucht 
af ) De 600m meisjes ]) werd een solo-race van Mariette die een nieuw clubrecord liep. 
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Toos was de 2e Atmodin die binnen de 2 min. bleefo Waar blijven de C meisjes??? Ingrid, 
te langzaam van start 7 en Jolanda bleven e:r ne:t even boven.de.2 min. Razendsnel 
was ook de 80m van Esther en Marieke.·Hcog viel iets tegen terwijl ver weer wat in 
de lift zit - :Ssther 4.5om. Er wordt op de werpnummers hard g~werkt maar 14 dagen 
na de eerste wedstrijd kon nog geen'schokkende vooruitgang verwacht worden, al zit 
Jolanda dµidelijk in de lift met kógelstoteh. 
]"~~~.!~~= ·. ·' . 

60üm Mariette 1.47.7 s n"c.r. 
Toos , . 1.58.7 s !! 
Lisette 2.14.8 s 

hoog Mariette 1.30rn 
Toos 1.25m 

Meisjes C 4 maai 80m 44.3 s. 
Marieke-Karin-Esther-Mandy 

kogel Mandy 6'. 62m 

80m 

600m 

Esther 
Iv'larike 
Karin 

11oÜS 

11. 4s 
11.7s ... ~ .. \ 

,1: ) \ 
' .. -. 

speer 

discus 

Jolanda Stoute 6.58m 

Petra 
Jolanda 

20.1 Om 

Mandy 
Marike 

M 16.62m 

15.26m 
12.06m Jolanda Moison 

Ingrid 
Annelies 

2.01.1 s 
2 .01 .1 s 
2.11.6 s einduitslag 4e met 8417 punten 

hoog 

ver 

Petra 
Karin 

1 .• ;3-0m 
1.35m 

Esther 4.59m 
Ingrid - .>' 3.. 6tm ~ 

' \ 

' ' \ 
. J \. . /'. ====1,===-=== ,/". l ... / . 

20 mei J 

. ..-__.. 

Bij de districten ontmoeting was ]/Jireille uitgekozen voor het nummer kogolstoten 
in district west 1! Zij kwam, zag en overwon en wel weer met een nieuw clubrecord 
12.79m met een 4 kg. 1 

.1 
De koek is nog niet. op voor Mireille want ook bij de landen wedstrijd in Nijmegen 
stootto zij de kogel weer verder 13.21m • Fantastisch Mireille! ! 

: " 

========== 

--------__,- ------:'.:\ ___., 



CLUBRECORDS. 

PupilleE_l 

60m 
1000m 
hoogspringen 
verspringen 

kogelstoten 
bal werpen 

PupilleE_! 

60m 

1000m 
hoogspringen 
verspringen 
kogelstoten 
bal werpen 

Junioren ]) 

60m 

600m 
hoogspringen 
verspringen 
kogelstoten 
4 maal 60m 

Junioren C 

80m 
600m 
hoogsl{.ringen 
verspringen 
kogelstoten 
kogelstoten 
discuswerpen 
speerwerpen 
60m horden 
4 maal 80m 

Junioren B 

100m 
200m 
4oom 
800m 

1 o.3s 
4.49.Bs 
1.oom 
3_.05m 

10.2s 
1 o.2s 
4.11.os 
1"05m 
3.64m 
2 kg 4"99rn 
20.67m 

8.3s 
8.3s 
1 .47 .3s 
1.4om 
4.69m 
2kg 10.4om 
33.7s 

1 o.3s 
1 • 41. 4s 
1.60m 
5.16m 
3kg 13" 76m 
4kg 11"86m 
3tr.06m 
34.98rl1 
9.9s 
42.4s 

12"3s 
26"5s 
6J.3s 
2.19.2s 
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Saskia v.d. Linden 
Saskia Vede Linden 
Carolien Wesselman 
Saskia v.d. Linden 
Iris v. Turnhout 
Iris v. Turnhout 
Carolien Wesselrnan 

Tinka Tolsma 
Astrid Nijrnan 
Carola v. Aken 
Carola v. Aken 
Carola v" Aken 
Mieke Breuer 
Petra Sodcnkamp 

Loes Visser 
Mariette Spaans 
Mariette Versluis 
Mariette Versluis 
Loes Visser 
P. Miljon 
Elze Nieuwkerk-Miranda de Wit 
Wilma Vermunt-Lily Fi··jPheer 

Mariette Spaans 
Patricia de Cleir 
Annemieke Bouma 
Lottie Plugboer 
Mireille Stadwijk 
Mireille Stadwijk 
Mireille StaL·Wijk 
Mireille Stadwijk 
Yvonne v.d. Linden 
Petrie vod• Eern-Patricia de 
Cleir-Alice Munsterman-Pia 
Keijser 

Pia Keijser 
Elsbeth Kuyper 
Elsbeth Kuyper 
Patricia de Cleir 

197/!J, 
197~: 
1978 
1978 
1979 
1979 
1978 

1978 
1979 
197-8 
1978 
1978 
1978 
1978 

1964 
1973 
1979 
1979 
1964 
1961 

1912 

1974 
1971 
1970 
1957 
1978 
1978 
1978 
1978 
1972 

1971 

1973 
1979 
1979· 
1973 



hoogspringen 1.77m 
verspringen 5·54m 
kogelstoten :·)kg 14.25m 
kogelstoten 4kg 12.79m 
discuswerpen 33.80m 
speerwerpen 36.74m 
100m horden 15.7s 
4 maal 100m 48o3s 

WEDSTRIJD AGENDA -----------
woensdagavond 13 juni 

woensdagavond 13 juni 

woensdagavond 13 juni 

donderdagavond 14 juni 

zaterdag 16 juni 

zaterdag 16 juni 
zondag " . 

" 
• .J.. 17 juni 

woensdagavond 20 juni 

zondag 24 juni 

zondag 24 juni 
dinsd.agavond 26 juni 

woensdagavond 27 juni 

zaterdag 30 juni 

. ' 
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Annemieke Bouma 1971 
Anja Smits 1971 
Mir~ille Stadwijk 1979 
lVlireille Stadwijk 1979 
Annemieke Bouma 1971 
Anja Smits 1971 
Joan Keyser 1971 
Gebke Visser-Danny Post1970 
Joan Keijser-Loes Visser 

============= 

/ 
/ 

\ 
\ 

\ 

'\ _./\ \ \ ' 

\ ) / \ 

CD junioren wedstrijd sintelbaan te Amsterdam, Ölympia
plein aanvang: 19.00uur. 
instuifwedstrijd voor senioren en AB junioren te Heiloo, 
sintelbaan Maalwater aanvang 19.00uur. 
instuifwedstrijden voor senioren en AB junioren te Utrecht 
sintelbaan Maarschalkerweerd aanvang& 19.00uur. 
instuifwedstrijden voor senioren en junioren AB 1;e Zaandam 
aan de Vincent van Goghweg aanvang: 1900uur. 
driekampwedstrijden voor senioren en junioren AB op de 
Chris Bergerbaan te Amsterdam aanvang: 13 .• OOuur;' 
CD junioren wedstrijd te Castricum aanvang: 1J.00uur. 
CD junioren wedstrijd met kunststof springaanlopen Provily 
sportpark te Krommenie aanvang: 13.00uur. 
Nationale wedstrijd te Haarlem voor senioren an junicren. 

landelijke junioren D meerkampen te Amsterdam aanvang:12.00u. · 
1e jaars 60.m-ver-kogel bijnr. 600m 
2e jaars 60m--hoo~kogel bijnri600m 
senioren en junioren AB wedstrijden te Amstelveen Zuid. 
instuifwedstrijden voor senioren en junioren AB te Krommenie 
aanvang:19.00uur. 
instuifwedstrijd voor senioren en junioren AB sintelbaan 
Ookmeer te Amsterdam aanvang:19.00uur. 
CD junioren wedstrijd sintelbaan Ookmeer te Amsterdam 
aanvang: 13.00uur. 

"!·. · 
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1 e Dames Comp0titie 2e klasse te Gorinchem op 13 mei 1979 

Eindelijk goed atletiekweer. Met 3 auto's vol gingen we zuidwaarts. De stemming zat er 
goed in en werd na hat 1 bakkiG 1 nog beter. Na een goede start van Yvonne op de îOOm horden 
(2e) rolden de goede prestaties er achter elkaar goed uit. Gebke ruim 28m met speer, 
2.26.0s van Birgit 9 die haar laatste wedstrijd voor ons liep, een 2e plaats op de 400m 
voor Marijke, 9.5om kogel van Baltien en 1.50 m hoog van Conny (eindelijk hè? ) en 
1.55m van Truus. Met iets meer succes op speer ( blessure van Baltien) en discus was er 
wel een 2e plaats uitgekomen. Nu was het een derde na stadgenoot Holland. De zon zorgde 
voor een prima kleurtje en maakte deze dag tot éèn van die weinige uitgelezen atletiek-
dagen. ' 
Uitsl~~~ 

400m 
100mh 
100m 

ver 

hoog 

800m 

Marijke 65.1s 
Yvonne 16.3s 
Yvonne ( 13 .1 s 
Jos~ 13.9s 
Jos~ 4e31m 
Truus 4.94m 
Truus 1.55m 
Conny 1.5om 
Birgit 2.26.9s 
Sandra 2.38.9s 

kogel Ellen 8.93m 
Bal tien 9.51m 

speer Baltien 23.80m 
Gebke 28.76m 

dieous Ellen 20.78m 
Ren6e 25.98m 

4 maal 100m ie ploeg 52.5s 
José-Truus-Yvonn07Birgit 

--

/ 

J 

2e ploeg Baltien-Sandra-Marijke-Conny 

\ 

\ 

\ 

================= 
JEUGD COMPETITIE, op wo_ensdagavond 9 mei te Haarlem 

4 maal 100m 52.9s Jolanda-Conny-s-Elsbeth-Mireille 

---
- J . 

kogel 4kg Mireille 11.13m toom horden Conny 18.5s 
Sylvia 8 .23m 

4oom Elsbeth 64.1 s 
800m Sjoeke 2.30.8s Marijke 64.6s 

Rinske 2.42.os 
100m Elsbeth 13.6s 

dieous Hellen 23 .34m Jolanda 13.6s 
Sylvia 24.4om 

ver Jolanda 4. 45 rn 
81)001!8 Hellen - r .23. 78m Nadine 4.33m 

Mireille 30.96m 
hoog Conny 1 • 40m 

Marit 1.10m geblesseerd, beterschap. 



· :· .. ··, 
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Uitslagen 25 mei 1979 Sparta Den Haag 

Yvonne Roosendaal liep een goede 200m met een persoonlijk record, tijd:26o7s. Ook 1L 
het verspringen verbeterde zij haar record, met maar liefst 17 c~; 5~29m• · 
Sjoeke Smal had op de 800m meisjes B exact dezel fide tijd als op de AB jeugdcompe-(;j_t;_ ._ 
en wel 2.30.8s 9waarmee zij haar persoonlijk record evenaarde. Elsbeth Kuyper had 1 c, ~~. 
van haar been, waardoor zij de 800m meisjes B moèst laten vervallen, desondan.~s k1va~ 
ze nog op een redelijke tijd op de 200m en wel 27.3s. 

=;:::==== 

Amsterdam 27-5-1979 

100m dames C 1e Yvonne in 13.3s hoog 1.5om 
100m dames D 4e Ingrid in 13.9s zelfde tijd 
Ellen Handgraaf 15.2s · kogel 9.09m 
Ineke Wallekers 15.9s hoog 1.30m 

meisjes B 
Jolanda v. Elrnris 100m in 13 _"7s 

als in de serie. 

Sylvia v. Duiyenvoorden kogel -8e86m en hoog 1.35m 3e 
Esther v. Turnhout ver 4.57m 
Marian Katz ver 3.70m 

========!::!::. 



De on~~rlinge wed~~rijden. -10-

Om 8 uur rrrrrrt de WGkker rinkelt. 11et een ferme klap werd hij tot ZVV1Jgen gebrachtQ 
Jojo was meteen wakker, maar ik droomdG nog dat wij samen in de achtbaan zaten. Ik 
gilde. Op dat moment werd ik wreed gewekt door een nat washandje 1 dat Jojo boven mijn 
hoofd uitkneep. Het was intussen half 9. We moesten nu echt opstaan. We strompelden de 
trap afonder hot slaken van.kreten zoals: Au m'n knie en Au mtn been! Toen we op het 
punt stonden te 'vertrekken kwam Jojo op het idee om Snoopy mee te nemen als mascotte. 
Snoopy werd voorin de tas gezet en zo peddelden we met veel bekijks naar het veldo 
Het eerste nummer dat Jojo en ik moesten doen was de 2GOm. Elsbth won deze afstand 
gevolgd door Jojo. Vervolgens moestèn we aan het speerwerpen gaan. Na dit nummer gingen 
we hoogspringen. Aangezien het de hele nacht geregend had, was de bak eng nat" 
Eerst wilden we geen van allen hierop springen, maar daar de andere bakken al bezet 
waren moesten we het hier wel mee doeno Ook Jojo ging dus inspringen, maar toen ~ij 
in de bak was geland, voelde zij nattigheid. Dat werd dus kleren lenen want er was 
niets meer droog. 
Toen het kussen door de jury was omgedraaid kon er hooggesprongen worden zonder het 
gevaar nat te worden" Alleen :Slsbeth en Mireille haalden hier de 1.40m 
De anderen moesten eGrder afhaken. Na deze natte geschiedenis gingen we verspringeno 
Mireille, Jojo en Elsbeth lev;er<l,eb goede pre sta ti,es, resp. 4.93m, 4Q 78m en 4. 7-6m. 
Toen discuswerpen waarbij Jojo verrasseria,met een worp van :i:n de 25m, won" 
Het was intussen erg koud geworden, de zon was weg on de wind nam toe. In de kou moes·
ten we kogelstoten. Dit nummer werd uiteraard gewonnen door Mireille met een stoot van 
14.25m wat een nieuw clubrecord betekent. Onder het lange afstand lopen begon het te gie 
ten. De pupillen liep 1000m wat voor sommigen een hele opgave was. Na het láatste 
nummer 400m Lleisjes A/B, ging iedereen naar de kantine waar de prijsuitreiking plaats 
vond. Alle winnaars van een prijs kregen een dikke zoen van Mevr. Ineke. Ook Baltien 
moest naar voren komGn. Jan-Willem begon alweer te roepen·dat er gezoend moest wordcnc 
Hij had de zin nog niet af, of Baltien vloog hem om de hals. Daa~ stond hij dan met 
zijn mond vol tanden en een ROOD hoofd. Al met al was het een geslaagde dago 

Sjoeke. 

Ik rol de bal door naar CarolaQ 





De koude· --Zatèrdag van 28 April, waarop de regen met bakken· û.i t · d:e hemel 
viel, gaf ons niet vee·l hoop vöor de Zondag. Maar gèlilkkig .scheen af en toe het zon
netje en al was de temperatuur niet zo aangenaam en· werd het steeds kouder ern winderige:; 
tot aan het . la~tste ~mer- bléef het toch droogo H~t had dus erger gekund. De 64 · 
ATMODINNEN streden vol elan in plezierige eocurrentie en de stemming was opperbest. 

De prachtige prijzen, in de vorm van tinnen bordjes met . i·:l'tS©Fipt-ie - ·
beschikbaar geS'.teld door de he~ · Nedérh'elman - waren in één woord 11grtindioosn©'n oogLtt.e 
ook bij de winnaressen veel succes. Hart~lijk dank!!! Ook de spikes·zakjas, als extra 
prijzen vielen goed in de smaak. JURYLEDEN U ook hartelijk dank woor uw ·medcwerking!! 

, . ..,. ~- ~ ' . . ' ·· .. . , " .... ~"- · . ., . . , 

Onderstaand wolgt ... :•.n. ~lef!} .overzicht, gevolgd. d.oot · 'd.e uitslagen~ 

DANES: __ ..__ ..... .. _,. 

In dez-e groep was het voor. de derde maal, dat Ywonne de bek~r· mee naar 
huis mocht nemen e.n verdiend, wanti~ zif f~··· één van de trouwste ' trai.ningbezoeksters. 
Baltien, die nog steeds als "H.0. 11 ,bekend' staat werd prima tweede, terwijl_}l\rU:us Oapel·-
len als derdq eindigde. . . . ... · · · · 
Speciale vermelding: Het nieuwe --perso reco.rd 'W3.n Bal tien met de speer 35.02 M. De lo50 ~ 
ho-og-va"Yî-Truus~--de 13.l s. op de 100 ll'I. tegen .wind v.:an Yvonn.e '·en de 8.92 M. met de 
kogel van Ellen. 

~:r:_~:g_~. A: 
Connie HaYJ.d.graaf wón de fel begeerde beker met Hellen van Vugt als tweede 
en vlak aaar achter de nieuweling Marijke Mie~enbeek. 

SJ)~_c_=i:_a)_e_._yer~elding::_ De 2.47 .8 op de 800 M. van Nadine in ijzige regen, na zes .n.ummex:." 
in kou o.i'J. storm en de 28.4 sec. op de 200 M. van Elsbeth, die wegens 'n blessure f''- , ~ 
1-e.nge e.fstend verstek moêst laten gaan. Ook de 27.20 M. speèr van Hellen is 'n extr2 
vermóldb1.g waard. . . 

MEISJES B: ----· --.. , ... -----·----· 
' Zoals v erwacht was Mireille in deze ploeg oppermachtig. Haar 140 25 M. me t . 

do kogel (3 Kg.) betekende een verbetering v.a.n. haar è•igen record met 2 cm. Proficiat î ! 
Minder groot was he.t verschil tussen Jolanda en Marit die resp. tweede en derde werdc-1.. 
Spe9_~~~0 ___ "._orn.i_~~~rl:E.: Jolanda die met de ronde schijf 25.20 M. liet opmeten en d.e 24.; ~ 
van José op het spe~rwerpen. 

MEISJES C: 
~---· ·~ ·-. __ _,_...._ ............... 

Ester van Turnhout werd in deze groep bekerwi.nnares, met Petra Docter vl ak 
op haar hielen en Ingrid Kraan als goecle- "derde. 
ê~~~~~l~ -'{_~c!_tn_g_: De 1.35 M. hoog van Karin. en de 4.10 M. 'ver van Gwendoline. Ook 
de 7.45 M. kogel van Mandy mag genoemd worden. 

Onvoorzien omstandigheden vóorbehoudero stond het van te voren al vast, da 
Ma.rriëtte als bekerwinnares uit de bus zou komen. De v:e--rrassing was wei de goede 2do· 
plaa ts van · Toos Stoete, die de gehele winter niet is gewe est:· Was zij echt in training 
gebleven, dan had ze Marriett:c kunnen bedreigen. Lisette de Graaf legde b~slag op de 
3de plaats. · 
~__pec:!-_aJ2__y:_e:r:me]di.ng;_ De 9. 7 sec. op de 60 M. van Lisette en Carola (le j. D) ~~<·dé :_.90 8 
van Tin.ka [le j.D). Verder is de 6.58 M. van Anita op het kogel
stoten ook 'n vermelding waard. 





PUPILLEN: 60 Mo Hoo13: ko€i:el VE!_!:.SJ2r• __ l000 

A~Nijman 23915 . pn t • lQ.~?. 1.00 4ol5 2"85 ~26o3 
IoVoTurnhout 2170 10.6 1.00 3.93 .hQ5.. 4o54o4 
S.v.d.Linden 2068 10.3 95 3oll 3o 051 4.49.8 
C~Wossolman 2025 10. 7 ·1.00 3.25 2.90 4"53.2 
S.Tolsma .1799 )O. 7 95 3a50 3o05 -------
M.de Pon 1705 11.3 85 3.49 2.90 5. 07 .-
S.Wisman 1459 11 •. 6 85 3.27 2.70 5.24.1 
A.Schluter 1250 11.6 80 2.99 2.45 6.--.-
G.del Prado 1238 llo3 85 2. 39 2.35 c..--···_" ._ __ 

MfiISJES D: 600 ... Mo -· _ ___ .,.. __ . .,..,... 

M. Versluis . 3421 -2d . 1>40 7.64 4.05._ b..2Shl 
T~Stoote 3010 hl lo 25 7;4a 3o67 2" 07. 5> 
L.do Graaf 2160 9" 7 1.05 4.69 3.57 2.26.1 
C.v.Akon 2077 9.7 1.00 4.41 3.56 2.24.7 
T.Tolsma 1893 9.8 i.05. 4o72 3o54 2.52.-
Ao Vermu.ri.t 1837 l0.5 1.00 6.58 3.18 2.44.-
B., v.Egmond. 1623 10.2 1.00 5o OJ. 2.67 2.4006 
I.Oostorvoer 1544 10.6 90 5.09 2.66 2~27o3 
M,,Breuor 1541 10.6 1.00 5o27 2.74 2.46.-
P.Sod.onkamp 1391 10.7 1.00 5.51 2.69 3.~.8 
C .. Le llma:rm:i 1125 10.6 90 ::.'. cÓ3 2.64 2.46.2 
AGWessolman 1087. 11.3 LOO 2,,46 2.37 2.39.4 
F"del Prado 1043 10o5 90 3o56 2.46 3.00"8 
EcSteffons 588 90 4o53 2.26 ---- , -- -~-

M"Kuypor 1700 10.6 :.1. . 00 4.62 2.31 ,~ 

RIA INE!CE ~ DE VOS 
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: OFFICIEEL CWBORGAAN DER H.D.A.V. ATMODES -KONINKLIJK GOEDGEKEURD 

24ste jaargang noi 140 • 
.. 

Bestuurssamenstel2.ing: ----- -
Voorzitster; 

M"Ao Ineke - de Vos 
Kasteellaan 61 
18 29,: BH Oudorp 
telo 072 - 125199 

Secretaresse.i ---------· 
I.B~ de Wit - v.d. Ree 
Velserstraat 18 rd 
2023 EC Haarlem 
tol(' 263123 

Penningmeester: ·------------
N. Kuyper 
Reg5elaan 6. 
2115 ER Heemstede 
telo 289294 

Wedstrijdsecretaresse: 
--------~-------------
Ge J,, van Voorst - van Egmond 
Vlielandhof 3_0 
20.)ff KN Haarlem 
tele 335734 . 

f~E:!!.1~~~~~~~en/iss~Ei, 
Mo Cats 
Tempeliersstraat 59 zw. 
20~··1 EG -Haarlem 
tol ... : ---........ 

september 1979 

VAN DE VOORZITSTER: 

Door vakanties en door verbouwing bij Baltien heéft 
het clubblad wel oven op zich moeten laten wachten, 
maar dat is nu eenmaal é~n van de consequenties 9 waarmee 
men to maken heeft als alle verenigingswerkzaamheden· 
op een si.mateurbasis worden verricht. Vife hqpen dat ie- .:. 
deree~ giorvoor begrip kan opbrengen. 
De laats.te baanwedstrijd, georganiseerd door de gezamcm
lijl5:e Hs.p,rlemse Atletiek verenigingen zit er ook weer 
op en a+ was de animo van onze leden om buiten de 
competitie ·nog aan andere wedstrijden deel ·te nemen 
( uitzonÇ!.eringen daargelaten ) niet zo groot, doör mede 
organisatie hebben wij onze leden ruimschoots de 
gelegenheid gegeven " thuis " aan de startbak of ring 
te komen.. . 
Nog een kleine maand scheidt ons van de wintertraining. 
We rekenen dan ook weer op een goede opkomst. Er zullen 
dan ook weer activiteiten plaatsvinden ter voorberei
ding voor ons jubileum volgend jaar. 
Activiteiten waarvoor naar ik hoop, zich alle Atmo
dinnen zich zullen inzetten. · · 

Ria Ineke de Vos 



Ga de Rooy - Bennema 
VonJ.elweg 4 rd 
2025 Al~ Haarlem 
teln 37;4514 

R" Ferment 
Rijksweg 300 
2071 CP Santpoort 
te1o 378573 

J" Pauel 
Zonnelaan 3 
2012 TH Haarlem 
teL 285433 

J" de Jonge 
MuiQerslotweg 142 
202 6'. AL Haarlem 
teJ. o 371329 

NIEUWE LEDEN o .. 

S-igrid ten Woldo 
Jann:L e Sloot 
Ma:".''ion B2.n.."k:en 
Es ·cho:::· de Jong 
Sa~i cl:.~a Wei.do 
IJeni sa Tichelaar 
Bandera de Jong 
Nicole Vaars 

· MaLLan van Schie 
Si17ia v an Egmond 
Pet ra van Egmond 

Y.5:.!: .:.E.?.:.é?i.~E~~E.'.::.:?.~.:!'..:.. 
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VAN IJE PENNINGMEESTER. 
----------------~~~ 

Bij aanmelding is men verplicht het inschrijfgeld 9 alsmede 
de kwartaalcontributie te yoldoen op postgiro 207689 
ton.vo Penningmeester van Atl[lodes te Hg,13.rlem" ·. 

- Inschrijfgeld Kwartaalcontr" __ ...,. _______ _ 
pupillen vanaf 1969 fl 10.00 
junioren 1968 / 1961 f:/. 15.00 
senioren vanaf 1961_ fl · 20000 

fl 
f1 
fl 

25"00 
3:2.50 
40.00 

Medische sportkeuring is verplicht. Kosten hiervan fl 13,0t 
Crzogtermijn volgens het nieuwe verenigingsrecht? per kalen

derjaar met oen opzegtermijn van vier weken. 
Zie verder in het clubblad Onder nieuwe leden~ 

:::::::::..:========= 

7 ·- 10 "" 1969 
25 09 1959 
Oq 03 1969 
1 4 '"" . 02 ·- 19 69 
22 11 1964 
08 04 = 1970 
27 11 - ·1968 
28 05 1965 
04 ;_ 07 1953 
27 - 05 1967 
27 ·; o ·1967 

===========:..:::::: 

Vol [;-ens he t nieuwe verenigingsrecht - statutenwijziging zal zo spoedig mogelijk aan ieder 
GeE worden Ui tgedèeld - is er een nieuwe. regeling VOOr het Opzeggen van het lidmaatschap 
van .Pd 1MOIJES " 

, .. ATT1!JNTIE ; Wanneer het lidr:i.aatschap wordt opgezegd in de loop van het boekjaar -
b.ë-_t-bo'ë1E3aar l oopt van januari tot en met de cember - is men niettemin kontributie voor het 
gehele jaar verschuldigde Opzegging kan geschi eden tot uiterlijk 4 weken voor het einde 
väî~" '"b_'et-'b'o'èkjaar (do WcZo tot 4 weken voor ]"i december) 
IJezG :!:'egeling wordt mot onmiddellijke i ngang van kracht 7 hiermee komt de huidige regeling 
te v e:cvalJ.eno 
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Van Truus Carellen kregen we dit originele bedankje. 

Beste Baltieny 

Bij:deze zeg ik per 1 juli op. 
Da t is voor jullio natuurlijk een reuze strop 
Maar voor mij is hot ook ' niet fijn 
om geen 11.tmcdin meer te kunnen ZlJD 
Doo.r een verhuizing moet ik gaan 
en :laarom verdwijnt T_ruus van de baan 
Misschien züm we e}kaar in de toekoost weer 
en daarom ·~.eg ik toch _maarg tot de volgende keer. 

Truus Capellen. 

= ====::::======.= 

Personalia~ 

Haarlem, 22 juni 1979 

~' " . 

Op îO juli hebben zich in stilte op Papendal verloofd : Onze trainer Jan Willem van der 
Wal en A tmodin Ria Koe horst o ·· 

Zij werden door het bestuur op µe daarop volgende avond verrast met een plant, terwijl ZlJU 
pupillen met oon gebalcsstel compleet met taart en vorkjes als stille wenk op de proppen 
kwam,':'.l. " Je,n Wil1em en Ria wij wensen jullie namons geheel Atmodes een heel fijne verlo-
vint:;st:l.jd tooo 

Het Bestuur • 

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

Dan ee:c'st ic de vriendschap echt, wanneer beiden, zonder een woord te spreken, toch 
v:c·eugde hebben aan elkaars gezelschap. 

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

vviNTERTRAININGEN 

I..~!H~~E.9;.E;;_~ __ 2Ii.T.9~~ 
Elkr:i y~~.~~l~~.Ei§:Y..:2!1-~- in de MONS AUREA SCHOOL, GARENSKOKERSKADE TE HAARLEM, ingang 
Burgemeostor Boreelstraate 

half 5 
half 6 
half 7 
8 uur 

half 6 
half 7 
a uur 
half 10 

1968 en jonger pupillen en 1o jaars D 
1967 en 1966 C en 2e jaars D 
1962 tot en met 1965 A on B 
dames 1961 on oudere 

Iedere donderdag avond Gerard Kam:p 9 Wilhelmina straat te Haarlem 
Geselecteerde ploeg1 trainen van 6 uur - 1 uur~ na afloop gelegenheid tot zwemmen • 

.!.'.::9:53.E~-~.?.E9:-.§:J$.'~2.È-..!;3,E9; trainen op het cros, Duinlustweg te Overveen. 
9o45 verzamelen en niet op eigen gelegenheid het terrein op" 
10000 uur~ 11015 of 11030 uur. AB en Dames ,o.lav• LES 

2e jaars D en C o.l.v. Driekus 
1e jaars D en pupillen o.l.v. Marjon 
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Niets ter wereld is zo aanstekelijk als lachen en e·en goed humeuro. 

====== 
Er wordt gefluisterd: · 

Dato•••~ohet bestuur hoopt, dat er volgend jaar me3r Atmodinnen .' zich in de witte vereni-
gingsjacks met zwarte broek of maillot zullen gaan steken. 

Dat., •••• dit veel cachet geeft, vooral b.v. aan competitieploegen. 
DatQ ••••• Janny Sloot kwam 9 zag en overwon 9 want 
Datc••••ozij in de eerste wedstrijd als Atmodin 9 meteen een nieuw clubrecord vestigde. op 

de 800m dames. · 
Dato•••••Mireille 9 dat aan de lopende band doet met de 3 en 4 kg kogel. 
Dat~· · ••nzij zich met haar prestaties stevig in de nationale jeugdploeg vestigde. 
DatoH•••wij bij de CD jeugd trouwens ook vele talenten hebben o.a. Ester 9 Mariëtte 9 Toos 

en Gwendoline en vele anderen. 

========= 

De v:rijheid bestaat hierin, dat men alles kan doen 9 wat ean ander niet schaadt. 

EEn mens heeft vaak spijt 9 dat hij heeft gesproken, zelden dat hij zijn mond heeft gehouden . 
.. }. 

Men moet zich over dingen die voorbij zijn, niet druk maken. 

: . .... -========= 

Raadselss 

Waarom gaat een k oe, als de zon schijnt in de schaduw staan? 

Oplossing: Anders wordt de melk zuur. 

Tvvee bananen liggen in bed. Zogt de ene: Ga eens recht liggen. 

Iris van Turnhout. 
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Landelijke D- meerkampen . te Ookmee1rin Amsterdam op 24 juni 1979. 

Zondagochtend 11.00 uur, regen, regen, regenen nog eens regen. Met·zes meisjes - Wiesje 
Lisette, Marib"tte, Carola, T1nka emPetra gingen we met twee auto's naar Ookmeer. 

" Hartelijk bedankt menee~· Tolsma voor het rijden. In Ookmeer aangekomen regende het 
nog ~teeds en er waren.twijfels of de,we~strijcl. door zou gaan. Toch gingen de Atmodin

·nen zich maar verkleden. Even later hoorden we de optimistische stem van de microfonist 
·zeggen: " We gaan door, de regen is opgehouden . en het bèlooft een moo.~.e dag te worden"" 
Al ·snel bemerkte Mariëtte dat zij haar inloopschoen en haar S.Pikes v-ergE!ten was. · 
Ga~w pa en IÏlà opgebeld, helaas yerk(;)erd verbonden en toen ze het nog' ee-:n keer ,wilde 
proberen had ze geen kwartjes meer. Enfin 5 min. voordat de wedstrijd zou beginnen 
kwamen pa en ma met de spikes ·en de inloopsöhoenen. Met een duidelijke voorsprong won 
Nfariëtte do 60m met een goede. tijd onder deze omstandigheden n.l. 8 .8. s ·. 
Twee persoonJ,ijke records· ;werden be):~a;ald door Tinka en Petra op het kogelstoten n.l. 
6.60m eh 6.57,m. . 
Het verspringen werd ook al een persoÓnlijk record voor Tinka met een goede sprong ml. 
3.72m. Wiesje deed voor hèt eerst een wedstrijd~ Alles goed gedaan hoor!! 
Mariëtte evenaarde .. het clubrecord hoogspringen wat ze de dag tevoren op haar n~am had 
gebracht n.1.1.45ru. Lisette haalde een persoonlijk record op het hoogspringen te weten 
1o10m, goed hoor!! Carola liep een goede 600rri 2.06.8s. Jullie hebben allemaal goed je 
best gedaan hoor. Tinka eindigde als 10e bij 1e jaars D, wat een heel goede prestatie 
is, Mariëtte werd 6e bij de 2e jaars D .zod:at het voor beiden een plaatsje op de trap 
opleverde en een medaille. Mariëtte werd 2e met de 600m wat haar alweer een medaille 
opleverde. Verder ging iedereen naar huis met een mooi vaantje. , 
Uitslageng kogel 
Petra 6:57m 

Carola 5.03m 
Tinka 6.6oro 
Wies je 1. 44m 
Mariëtte 7.52m 
Lisette 5.2om 

Zaandam 17-5-1979 

60ro 

10"4s 
9.5s 
9.5s 
11"Js 
8.8s 
9.7s 

ver 600ro 

2.82m 
J.27m 2:o06.8s 
J"72m 2.17.8s 
2.96m , 2~49•2S 

1.45m 1.49.9s 
1.10m 2.15.Js 

========= 

\ ' · 

Yvonne Roosendaal 1e bij het verspringen Dames met een persoonlijk record 5.35m en 
de 100m eveneens 1e in 13.Js 
Elsbeth Kuijper bij de meisj~s B 3e in 14.0s. Bij de 800m meisjes B 1e .iu 2~35.6s 

===~:;::=====c 

Rectificatiez Niet Jolanda van Ekeris heeft op 27 mei in Amsterdam over 100m 13.7s 
gelopen· maar Mar,ian Katz. 

=========== 

Driekamp bij A.V.2.:i 

Op 11 augustaus namen Esther vari' Turnhput en Esther Pauel deel aan de door A. Ve 23 
georganiseerde driekampwedstrijd.en. Naar het tèrrein toe werd~n wij gegidst door een 
Amsterdamse campingbuurman van Esther Pauel. Deze man hield Zi·eker erg veel van ,zijn 
stad( of hij wilde or.B mot het ams terdamse verkeer doen kennismaken) , want de tocht naar 
het atletiek terrein toe leidcle ons dwars door .Amsterdam hèen. 
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Op de 24ste verjaardag van hun A tmodes. trok· een klein plOe'gje naar Kromm(?.nie om met zeven 
medail.les i;erµg te keren. De tijden werden êwel hadelig be~nvloed door een ie natte baan. 
Het begon al ·goed met Mari.ëtte,. a;l~ ,·-enig. D meisje; V'~a: eerste plaatsen in . serie, halve 
finale en finale op 9.e 60ro in ·rësp. 8.7s, 8.8s, 8.6s;daárna eeri vertesp:rong van 4-18m, 
waarmee.-, ze tweede werd en al.s klap op de vuurpijl een prachtige 1.47.1s (E.C.R. ) op do 
600m waarmee haar tegenstanders veruit de baas bleef. Kogel 7 • .82m. .. > 

Drie meisjes t.wo Mariek(;)o;,Judi th-Esther op de 80ro M.·c. ·en alle drié naar de halve finale 
resp. Ü~7s (1) 11.8s (4) 12.2 (2) 12.3 (5) 11•:2', (1) 11-.3 (2) en Esth~'.r bovendien . nog 3e 
in de finale met 11.5s Prima Esther, ook -het v:erspringenvan haar was van goed gehalte 
alle serie en finalesprongen waren tussen 4.54m en 4.60m, 3e plaats. De 600m van haar 
ging er door in 1.54.9s waarmee ze zesde werd. Marieke die nu goed finishte op de 80m 
kwam rp.et verspringen tot l.30m en discus 12.01m• Judith wierp de ronde schijf naar 12.92m 
en kwam met het verspringen tot 3.92m. Goed trainen op je aanloop, .want•komje goed op de 
balk dan .zit je ruim ovex de 4m. Gwendoline kwam eveneens op het verspringen- tot een zeer 
verdienstelijli=o :4.28m en bezette de 2e plaàts. Keurig Gwendoline. T:· rouwens haar tijd 
van 1.59.,Bs pag ook gezien worden, eveneens die van Steffine 2.02.Bs, die voor de ëerste . ... ~·. 
keer zeer goed voor de dag kwama Na 1.20m moest zij op hoog afhaken. ·Pet:Fa verbeterde .h,ap,r 
pers,oo.n:J.ijlrn records op hoogspringen 1•45m- 3e· - en 17.2om op het discuswerpen. Fijn Pei;:r'a, 

=:::======== 

2e Competitie wedstrijd dames 2e klasse. 
10 Juni - Utrecht. 

.:: 

Zonder sterke troeven als Gebke, Birgit en .Baltie,n tr9~en we Utrechtwaarts, met de g~ 
dachten dat we nu wei ' hee_l wat minder punten zouden scoren~ .Maar döór de goede inzet 
van de ploeg in zijn geheel scheelde het maar 65 punten.· Ret is een fijn: stel' mèid.en. 
Op de 800m liep Nadine. -naar een goede 2.35.1_~ ,,,~~n zesde plaats en 612 i::mt,.,. ." 
Terwijl Sandra weer een~ persoonli·jk record liep en 633 pnt.~" 2-.33.6s en een vijfde plaa1 
Op het kogelstoten missen we nog " massa " want met Ellen en Rbnée moesten we het on
derspit delven resp. 11 - 8.77m - 503 pnt. en 12 - 8.20m - 4~1 pnt. 
Op de 400m vestigde Mar,ijke weer een nieuw persoonlijk record met 63.6s - 67,1 pnt en 
een derde plaats. " . · · ·· · " ' 
Yvonne kwam op de 1 OOm h°'rden tot een goede prestatie en ev.enaarde haar persoonlijk :· 
record. 15 .9s - 655 pnt. en een derde plaats. -
Een eerste plaats en een persoonlijk record -behaalde Yvonne op de 100m 12.Bs - 709 pnt, 
Ook Ingr:ld liet zich niet onbetuigd en ook _zi·j leverde een beste persoonlijke prèstatie 1 

13.6s - 569 pnt. en een achtste plaats.Ja en dan kan Truus toch ook niet achterblijven 
en met· een goed uitgevoerde verte sprong kwam zij tot ook haar bes te persoonlijke i1res
tatie 1 5.20m - 724 pnt. en een derde plaats. 
José 4.47m - 546 pnt. en een tiende plaats. 
Discuswerpen leverde geen nieuwe records Reneé en Hellen lieten resp:. 26.58m - 472 pnt, 
en een zeve:rrde plaats en 24.10 - 417 pnt. eneen elfde plaats voor zich opmeten. 
Op het speerwerpen moest Ingrid plotseling _inv~llen en zij kon tot 17 .• 86m - 351 pnt. 
komen met een tiende plaats. Hindert niet i'ngrid, Je .had toch :punteri. · 
Hellen kwam tot 25.60m - 516 pnt. en een zesde '· plaats-~ . 
Truus en :Marina kwamen op het nummer hoog~I?X:~U..~<m gezusterlijk 'ërver de 1.5öm - 726 ·pnt. 
De 4 maal 100m ploeg estafette met Marijke, Jös~ , iJlruus' en Yvonne kwamen weer tot 
een tweede plaats met 52.5s en 1300 pnt. 
Totaal 2e wedstrijd 10.586 pnt · ···· 
Totaal 1e-wedstrijd 10..651 pnt 
We bezetten de zesde plaafs .met 22.237 pnt • .A.la .we in de d~rde wedst:rijd ons punt.er). 
aantal nog wa t op kunn~n yijzelen, zit er vast een finale plaats in. Succes meisjes!! 

RIA 
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Vo-c-'.;s nog Gen es·ooclo raad ale u ooit eens :;_mar dit terrein moetg Vnaag nooit naar de 
Ch:·j_s Bccg-.:; r',7dg, want in do eerste pl c:~3,ts heeft b1i jkbaar niemand daar ooit van gehoord 
en :;~1 1lo t ;Hoccle plci,ats 1.s cl.o naam ve.n hot lu,antje dat naar de t erreinen van A.V.23 leidt 
gec"1 Chï.'is fü3~~·gorweg .sa:;i,r zoiets a l s Bimion Micldenwee. 
Op hri t terrein ge:îome''l oleek dat d0 toiJetten on k 1 eeclkamox·s nog op slot waren maar dat 
moch·',; niot 1.1. i.1.~.clo:r:":Ono Onze Esthors hob'ben het toch niet gek gedaanc J3i j de sprint moest 
er woo~ i 2tG fout gaan. Esthe~ T os die in de oe~ste serie liep g ing als eerste door de 
fi rc_:s lL D-:c' claii!'J d:i.è h a a:·: tijd moest op:;_i.emen 9 we"s echter vergeten haar stopwatch in te 
drcil:ken " Nnmrr1er 2 J.iep de 80m in -11 "5s en men wilde Esther toen maar î 1 • 4 s geveno Daar 
hebl'~-'n wc;; l'.'a.tu11xl_j"::i:.: t c: ga:Y." gei;"rotostoercl on orop ge".rGzen dat ~ii s·'·her nünstens een voor-
SF c1rc ta(l. v2_;:-~ '.::'. :n;;-:itoI' op rn..tlI'J:rior 2" Dat rr:.ocst mèn "vel toegevon G:".1 ons voorstel om Esther 
i n l~ ~o on l~uts~e scTic hog eens ~e laton lope~ werd gAaccaptonrd. In deze serie 
lüva.;;, }';2tho.r .1.l2 2e oveT de r:ttrecp L1 d07,e:~fdo t~_jd als lll.;.nK1(or 1 +,,;w. 11. 1 s~ Esther 
P2"ecl vïerci. oo:cst.c ii. l·è~a,r s0:i:·ie mot cve:rîi;enG ecm tj_ j d Vém 11 cÎ s " Inhet totaal klassement 
var:. d::3 80r:1 bo:-,ettcn o~~ <;C,e> Es·cb.er2. nst nog t •N\;e ancls:co meisjes oen gedeelde oorsto pln.atso 
Bi.:i .•1(:; t J-:c:P~üsto~;en lcNr.rn331 m1?,<:~ moi sjc:;s •3I' niet ae,:.1 to paso Esther Po kwam uit d.e bus met 
oer s~oo~ ;an 6.Z~rn en Esther T. haaide 5n45ill" Er wa:ron meisjes die de 8 7 9 en 10m haalden , 
wa~~,."bi.:J or:;_: · [:'j0zegc'. r:10(3·~. _worden d.a"c er lwoJ \:\r:;i,t ::r:eisjos rr?,a::: net over de 4m s tootten~ 

Bi~ het vc~sp~j.itgen ~svor~e Esther T, bj~ h~ ~ r 48 poginz een pracht prestatie met een 
S:!J~ Orlr: vf.ni. Sr,i, Zij tleoi ~!.c"e.Tb :!_j d.e anclorG ::-2Gisjes veë" -JDO~·~" E:sther P. sprong 4o08rno 
In h0t tot~~l ~lassom0nt eindi gde Esthar Te op de 5e plaats en Esther P. naar mijn mening 
op cl o 60 J•Üi.o. -~s IT'i.l.O.'!:' nn,ar c1<; mening van l<:aï0 in v2.n 'J'" op de 7 o plaats . Er waren 20 C me is~· 
j er'. }:Sc. ("''" '1og ir::~a\·r:'..l::'~'":iJL,':)r :::ois clan op è c h eenweg kwo.rnen 1Hc om ongeveer half vijf weer in 
:;~.1 ':18 ·-"~ r;r·~~J G·,r1~;-Je C711.~;\J~r.i1:1.f: tor-·l" .~;· ,~ 

r)? '.~ '), J;Y:c. c;:Ï.t".[;C,:"1 ··NC ;·l'.è.3.t:' }J:j_J.v:-;r;J1•.in~ wavy(; drta~c· Vf8T.Q UC C'J!f;JJGtit:Leweclstrijd gehouden. 
Da2~ a~~GnkoQon ooosten wo roetecn estRfottc ~ape~ 9 d&~rmee worden we 1o . Na de estafette 
in0(' , t <'Il r_~ i;o].;:c. •:'<11 i '.r ~j (è' rS~'Jl'ingen 0 rpoon v:,3 J<:].él.G.:c' .Via.l":;r.· Ul!J t 3J!l :i.ngen gin gen W8 kijken naar 
:ILa=·:' .·~-;·~·l; ::~ rl ~î_ o vv-E~s bc:f1 i.{.:~· rnc-L i1r:JO&;G11i-- i11 z·311 {' .f~n h(:J(Jft ~ o 45rn gespr.png0n ! ~ 

Sn Iisc~t2 heeft 1. iOm ea=~~ohgen~ ! 
f) c.,a,- :· -ct.~. r:·1c<:.n·J~o11. T.l.rLl<.a c11 JJ~ s:1el r12.;:i,:r cle s ·cél,rt ·vT1i1 6-e fOmo }~ors t u~i)es t ik: , daarna fJ:1inka0 
Il~ "\·.i rt ~.1.c -~i;4<1 9"? s on. ~;_1 1.nkc. 9,10& i;,'J. 8Gfl. ::f.'ij:i.1 r:~ dc .. 3 g-1.r1c.~81~ V'lc V{OGr naär h·Uiso 

C;.;,rol2~.) 

)j_ t ~<:.P, l:;~"--- i.~~ l~(.; ·;~ lTil2"(1 hGU_j__--.t CIJ c~n st1J.~.:jo to G Cb.:cj_~j"\.7"011 o-\T8!' clo COlillJE~tj.ticf) 

!1:i .. 9 -;, :,·u ·:.1~1Ci.d cr1 31_;1"'.:. :1o g~:,l st~·:::·k 1,:~ c0ri11Jr:r i~i tic.P.TOC:!p 1Jj_ ;j cl~caa:r. vvet en1 ·Ge sch.arrelen 7 rnaaI' ble:.zen 
.8 ·;·ic:Yn.l:J -00 u.-v:.~· :;:·.i.CJ_ :-t;.:~_e t z,CJ 0 i ·g j.~.1 VCI'm. -~G z:·;_ jn.". ( z,o ge7icgCi1... ~ 'Ne haddc::11 de iNar·e geest niet ) " 
::r , _, ~wnc: c '· n cTg :·;: o·c~Cis ·;;im1 9 w;:-.ardoo::.:· jU"-.'yloèL"0n on a t1 \:: tor. n2.tuurli jk 9rg zwaar getroffi::m 
ror:'Lr-m ~ ~\)c:ll si ~j: wc'J nog aJ.s d.e:::.' d.G goé;ind.:i.gcL, mrJt oen ::..ch·t01~stancl van -1000 punten op cle 
.ls ~~codB g0o~ndigd~ • 
. 8 >:: 11k::tc î).J'Ps·:;2,1;:ï_ 0 :,; ,-,r01:dc~t ei,,.;_'"' g0lcn-0rcl d ooJ.'glfirciJ.ls 9 dj .e oorste 1Nerd mot kogelstoton9 
3 t ce:;,~ stc·;·c v 0,YJ. ) J _-1:.·•1, T·.1oc:;cl ·2 v.:.::cd S jc. ,"ko mot de 800m met e on tijcl van 2o30082 . Ook 
VJGe 6 8 \7C~ ..... ~l IDls·eiu·~}t. rnc~t r~ s ,':_:J(} c1. :l.r1 c-o~r1 t:L jd \"' .._:r~ 6~_ ." ·? ~:: " G e'\/Olc;r~. êloo1:' ffü:i.:-ri jke 1not een ·ei jd 
::i:1. G.i .. 6:_'- :1:)~"t 'N?,n?.YJ. de '!:Jc2te :r;:c ·-)::>t:',".;~:_es v211 onu di.o 0vc:ücL ::'.:k b"Jop dat wo de volgende 
~' e:r· i' etoJ· 1.oE.·-r l1o:)ll(:jl cr1 n:;,-(;-cl.'..:L~''.'1ij:c de.11 ~;01 de vci1g c::ëdG ke:G2.' do Yvi:l.:rc geest meene men!! 



C/D. COIDpetitiG 1--9:"-1979 . 

O:p ?en mooie·· zaterdagmiddag om 12 uur,kwamen we bij_ elkaar onder de klok in het Pim 
muliersportpark. Nadat we een plaatsje hadden gezocht in een rustig hoekje en in het 
zonnetje gingen we . inlopen. De wedstrijden begonnen zoals gewoonlijk met de estafettes 
voo~ dG D meisjes die in een tijd van 35 93 soc. gelopen werd. 
~~ f s plE?f ?ta5t~~ dir~ct met een. opstekertje. Zij liepen de 4 maal 80m in maar liefst 

• • i is 9..»=>ec. oven e3n nieuw clubrecord. Ik hoop dat dit een goede inspiratie 
is om er hard voor te werken. 
De wGd:ii'tri jden verliepèn verder vlot, zodat de organisatoren ook een pluim verdienen. 
Verdere uitschieters waren er eigenlijk niet, op ~~n na. Dit was wederom, bij de C meisjes • 
En wel bij het hoogspringen, hier verdient Petra . Doctor eon compliment. Zij sprong maar 
liefst 10 cm hoger dan haar persoonlijk record en wel 1.55m. 
Tot slot wil ik nog ZE)ggen ~ blijf goed trainen ook in het winterseizoen. En houdt de goede 
sfeer in de ploeg die er de hele zomer is geweest. Dit alles blijkt uit de totaal uitslagen 
van do competitiewedstrijden. 

iatum totaal aantal punten --·- ----
D c 

5-7-1979 653i6 3103 
19-5-1979 7198 8371 
23-6-1979 7172 ffi529 

7487 9286 

========= 

PATRIES OTTOLINI en TRUUS CAPELLEN 

compe~tie nurn.~er 

1e 
2e 
3e 
4e 

trouwen woensdag 12 september 1979, om 14.ao uur, in het gemeentehuis van Bloemendaal, 
Bloemendaalseweg 158 te Overveen. 

Kerkelijke inzegening, om 14.45 uur, in Onze Lieve Vrouwervan Z-evrm Smartenkerk, 
Rijksstraatweg 357 te Haarlem Noord" 

U bent welkom op onze receptie tussen 17.00 uur en 19.00 uur in " de Wintertuin", 
Stationsplein 100, Haarlem. 



ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES ~ 
ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES 25 ATMODES ~ 

Lange tijd niets gehoord over het 25 jarig bestaan van onze vereniging? We gaan na de zo

mermaanden weer van start met tuJee aktiviteiten. 

RONDE-LOOP - RONDE-LOOP - RONDE-lDOP Er wordt ook een ronde-loop gehouden 
voor enthousiaste vaders/broers/rroeders enz. 

C:Ok op 14 oktober en de opbrengst 
daarvan gaat ook naar ons jubiDe tweede zondag in oktober - 14 oktober - is het leurnfonds. MAAK ZE 

zover dan gaan we van start met de tweede Ronde-loop op het CIOS. ENTHCUSIAST 

De spelregels: ER WORDT EEN UUR LANG GELOPEN OP HET BAANTJE VAN CIOS (.2=_ 300 mtr.) 

IN DAT UUR MOET PER PERSOON ZO VEEL MOGELIJK RONDJES WORDEN AFGELEGD. ZOEK OOK PER PERSOON 

ZO VEEL MOGELIJK SUPPORTERS, DIE BEREID ZIJN VOOR ELKE AFGELEGDE RONDE MINJMAA..L EEN KWARTJE 

TE BETALEN (.MAAR HET MAG OOK MEER ZIJN). WIE ZIJN JE SUPPORTERS - VADER/MOEDER/OMA/OPA/ 

BROERS/ZUSSEN/TANTES/OOMS/BUURMAN VROUW ENZ. NU NOG EVEN EEN VOORBEEill 

Ik loop in een uur 20 rondjes, ik heb 5 supporters gevonden, die per ronde een f 0,25 

die per ronde een kwartje betalen. Ik ontvang na afloop 

van de wedstrijd 20 x 5 x f0,25. En het geld 

wordt gestort in de spaarpot ATMODES 25. 

Opbrengst eerste Ronde
loop (25 deelneemsters in de strorrende 

regen + veel supp:::>rters) ruim f 1. 200 ,= en 
gezellig dat het toen was!!!!!! 

Maar er gebeurt meer die dag; we verklappen echter nog niets. Doe je best en kom 24-10-79 

met zoveel mogelijk suppoorters naar het CIOS. Nog vragen? Ga dan naar je trainer, die 

weet er alles van. 

W2lke vader.1: rroeder enz. geeft zich op als deelnerrer aan de RCNDE-IroP ????????????????? 

ROMMELMARKT - ROMMELMARKT -ROMMELMARKT 

Half november zal er in de kantine van de kunstsofbaan 'in 

het Pim Mulier Sportpark een rommelmarkt georganiseerd worden. WAT 

MOET JE DAARVOOR DOEN? VERZAMEL ZOVEEL MOGELIJK SPEELGOED, BOEKEN, SER

VIESGOED, GEBRUIKSVOORWERPEN, WAAR JULLIE THUIS NIETS MEER MEE DOEN. AL DEZE 

OUWE TROEP WORDT VERZAMELD BIJ EEN VAN DE BESTUURSLEDEN EN DOOR EEN SPECIALE KOMMIS

SIE VAN EEN PRIJS VOORZIEN EN OP DE MARKT GELEGD. IEDEREEN, DIE BELANGSTELLING HEEFT KAN 

DAAR UITZOEKEN WAT HIJ/ZIJ GRAAG WIL HEBBEN EN BETAALD DAAR EEN BEDRAG VOOR. DE OPBRENGST 

WORDT GESTORT IN DE SPAARPOT ATMODES 25. 

Alles wat er nog redelijk uitziet kan worden ingeleverd vanaf begin oktober bij alle be

stuursleden. Het materiaal zal worden opgeslagen bij Renee Ferment, Rijksweg 300, Santpoort 

tel. 378573. 

WIST U DAT? 
U kunt ons Jubileumfonds tevens steunen door donaties/schenkingen te storten op bank.
rekening 38.44.09.008 t.n.v. I.B. de Wit - van der Ree, i.z. 25 jaar A'IM)[)ES, 
Velserstraat 18 rood, 2023 EC HAARLEM. 
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VAN DE PENNINGMEESTER: 

Bij aanmelding is men verplicht het inschrijfgeld. als
mede de l<.\·Jartaalcontributie te voldoen op postgiro 
207689 t.n.v. Ponningmeester van Atmodes Haarlem. 

Inschrijfgeld K~rnrtaalcontr. 

pupillon vanaf 1969 ·-7 10,== f 25,=== 
junioren 1968 I 1961 15,=== 32,50 
senioren va1wf 1961 20, "'"' 40, === 

Medische sportkouring is varplicht. Kosten hiervan 
f 13,50 Opzegtermijn volgens het nieuwe verenigings
recht, per kal enderjaär met se n cp zcnftcrmijn van 
viar weken. \ 

Invcrband met het afsplitsen en controleren der 
boel<.en aan 't einde Vë:Jn hot yereningi ngsj aar ver
zoeken wij allo leden en ouders van leden, achter
stallige contributie zo spoedig mogelijk te voldoe~~ 
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. 

W villen onze leden er op wijzen dat er weer een aantal melSJ SS gakeurd dienen 
~ · ~orden, on wel alle nieuwe leden en do ~etsjes dis overgaan naar 'n hogere klasse. 
S i ·Jr-:: :1 di.2. vijf jaar goJ.eden voor het laatst gekeurd zijfl dienen zich ook weer te 
l , 2 ,1 i;.curen" 
K ' r Lngs!;osten f 13, SO op de trainingen aan Mevr. do Rooy afdragèn of aan Ria of Truus. 

·-
Jullie weten het, NI~T gekeurd GEEN v1edstrijddeelnam2n" 

Jf"J. • '!:"'"'•~~ -. 

...... ~ ...... ·\';\t_ '. ".·. 
/ ~ ~.:-.._ :~ . 
• . , \ '.~\"-\.,.;tf~IEUWE LEDEN: 

. . .. , I . '·. -~·---··---

\ '~'·-' Evelien van Ee 
/ " ... _:··''-·-< \ HeJga Bosrnan 

.. --- f'~: \ \. /',mb~r vJB l li~g 
/ . { . ';..,. ~ l -, 1 • [ . r 1 •'. ., J"·, \ i·2SCfLl8 < an~/0. J G 

\~ .j · · .!·' \ \ DaniÊills Uitendaal 
'',. . , J.~ \Drigi tts f·Jieuwenhuizen 

'-. -~.... /' -· ' . · , _.,-,. / . \ \•Esther do Rijk 
•.;, \ ! • ', . i J \ • . . • . 

,:;. ,; ; i )Monique Grannetia . 
l::." 1 / ! !Deborah Rozenkrans 
( ... ~./I' / i Claudia Rutte 

· -·-· ·--~;~./. Ellen de lJsyer 

12-07·· 68 
08-08··6 s 
26-11 ·-69 
3u-oB-6/ 
24-06-66 
22-04-63 · 
21-04-69 
23-01-68 
03-05-69 
15-08-71 
01-11-65 

0 jun. 
0 " 
D " ... 
c " 
c " 
A " 
D ,, 

D " 
D " 
Pupil 
B jun. 



\ 
\ ! 
\/ 
./ 

1 

1 

Woensdagavond: 
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Indeling klasse voor 1980 

···- ··-· 

senioren 
A me'isjes 

g~boren in '1961 ' of . esirde:r_ . 
" " 

;.., . .;..:"•··· ·"-. 

1952 1953 
B ... " ,, 

" 1964 1955 
c " " 1966 1967 
0 " " " 1958 - 1D69 
A pupillen " " 1D70 
B " " 1~l71 

c " " 19 72 - 1973 
" -.. -.-,... .• ..~- :"!..-·· -.· • 

Voor de Senioren b6staèt er 'n klasseindeling naar presetatie, die ~oor 
Truus in het clubblad van .Juni 1979 is geplaatst. -· ... " 

Men mag .een. schip nooit aan één anker:. 
het leven no01:t aan één hoop vastleggen, 

Indoortr;:lining voor alle ploegen in de ~mr~s fl.UREA school ingang poort 
Burgemeester Boreelstraat. 

van 5 
' 
tot 5 uur . pupillen en 1e jaars ü o. l.v. Mai:' j on/ Anrerniek.8 

( 196 ~) en jonger) 
van 6 tot 7 uur 28 jaar ü en c meisje s o.l.v. " " 

( 1966-19G7-·i958) . ·. 

van 7 tot half q f\ en B meisjes o.l . v. Jan \..Ji l l em 
( 1962 t/m 1965) 

van half 9 t. ot 10 uur Dames c.J..v" Il 

(vanaf 1961) 

'' :. 

Donderdagavond: van G tot 7 uur o.l.v. Annemieke conditietraining. " ~. ~ .. ~ \ ' 

Zondagmorgon: 

1 

\i 
'\ \ ,\ 

\"\il ~! \: 

In de Sportschool van G.erard Kamp ~Jilhelmin ::is traat 24,, · 
Geselecteerde ploeg. 
na a+loop gelegenheid tot zwemmen. 

Voor a lle pioegtn CIOS duintraining" 
WG verzamelen om 9.45 uur voor de poort van CIOS iduinlustweg). 
Training tot + 11.15 -

Lange afstand train. 

11.30 uur. 

Dames on A-B meisjes 
COar1es en A-·a meisjes) 
(en gesele9. ~ meisjes ) 
2e jaars 0 en C rnGis jes 
1s jaars D_en pupillen 

o. l" v, Les 

o .1. v. Hans 

o-. L v, Drüikus 
o. 1. v" M arj on 

. ·. ' 

In verband r.:ie t Sint Nicolaas op 5 Dê'Cember geen tra.ininQ'. en tevens is de~ 
-~- -··-·-~---·-";;-:· school ook gesloten in de kerstvakant1 e , /}; . /" 

Du r,; op 26 D8c:ember en 2 Januari ook [:{;een trainingen.,.!?;·----------··--
De overige tra.iniEgen gaan norr~'lal do~-"--.------ - ·'-,{---··--·-···---·--.. .. ~ 

'· 
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Ju rycursus 

11 en 18 dec. en B-15-22 Januari start bij voldoende deelname in Haarlem 'n Jurycursus 
algemeen - deze zal in totaal 4 avonden in beslag nemen en worden gehouden in de Kantine 
van onze baan in 't Pim Mulier Sportpark. 
De volgende p~rsonen hebben zich reeds opgegeven: 
Men. v. Turnhout - Yvonne Roosendaal 
Elsbeth Kuyper - Jolanda v. Ekeris 
Dhr. Ineke 
Wij hopen dat er nog meerdere ouders en loden zich zullen op geven bij Ria Ineke. 
Tijd en Windmetercursus: één avond in de week van 2 tot 8 december (allen door hen te 
volgen met het diploma algemeen) 
Wedstijdleider/scheidsrechtercursus zal gehouden worden in de periode van 2 maart en 
5 april te Amsterdam. 
Dan is er een avond voor herhaling in do week van 15 ~ 23maart. 
Vordere inlichtingen en opgave bij 

Ria Ineke. 

Er wordt gefluisterd ••• ~ •••• 

Dat ...... er 1 ~ record aantal C/G junioren en pupillen deelnamen aan de districtscross 
w~dstijden in Amsterdam noord op 17 november. 

Dat ...... 
Dat ••••• jll 

Dat ...... 
Cat ...... 
0,=it ...... 
Dat ...... 
Dat ...... 
Dat ...... 
Dat . . . . . . 

wij het eerste godoelte .ovor het parcours zeon gevaarlijk vonden on 
de valpartijen niet van de lucht waren en diverse atletes onder de voet 
werden gelopen. 
men zoiets kan verwachten als er over 'n grote breedte zo'n 100 ~ 120 atlEtes 
van start gaan en reeds na + 50 m. in 'n flessenhals van + 4 m terecht komen. 
de Atmodir'ien goed hun bost hebbon gedaan. 
wij hopen dat de uitslagen nog bijtijds binnon komen om zé op te nemen in dit 
club blad. 
Mirei lle in de Nc_1tionale Centrale train gen · ïs opgenomen voor hot speon\/orpsn en 
kogelstoten. 
wij op \.Jedstij den de witte trainings j ackt met zwarte maillot of training;;broef;.en 
steeds meer hopen te zie~~ 
uniforme trniningskleding cachet geeft aan de vereniging. 
deze kleding trouwens zeer charmant staat • 

E'/.,genZijk zou men in het leven noo-z:t 
dezelfde domheid -tueemaal moeten begaan, 
want de keus is al groot genoeg, 

~ ! Woensdag 5 December is er e;een training 
, 
1 

\ / / 

'' Woensdag 26 Decel'.lber en Uoens::iag 2 Januari is er ook geen training. 
i.v.m. de kerstvakar1tie is de school gesloten. 

' / 
\/ 
·! 

, 

-.,/ 

Arxiere trainingen gaan geucon door. 
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22--9-'iS79 

Mei: eGn louk ploegje C-0 rr:eisjGs vertro~,ken vJG met 2 m;to's naar Sagitta (Amsterdam). 
vie hadden ruim cJo U.jd om in tD loprn-," Elcvendion begon de wedstrijd later omdat er 6 
plosgen te laat hadden ingcschrLlven, toen kwamen or nog eens tien rni~uten bij omdat er 
niet gEmoGg j uryledcrn Ht:irGn en wij rnnfir inlopen om r,oed warm ·te blijven want het was 
tü ttGr koud" Verder 1<.u3:3 het leuk, alleen tint .hoogspringon liep een beetje uit (tot 7 uur) 
Do .A,tmodinnon haalden -d_ie middag ve2î rr.odaillP-s; wie en hoeveel weet ik niet meer maar 
iedercer;, 00!1. die geor1 inadé11.llos h21alden, had z'n ticsto beentje voorgezet. 

29-9-1978 C-0 vJCGstrijdéli1 

Do laetsto wedstijd van het seizoen die bij A.D.A. (amsterd~m) was. 
W2 ~~î·en allemaal v~n plan onzs eigen rsco~ds to var0~eken, maar dat lukte niet bij iedsr
E' e n, Ce 1t1ec;st1°ijd j_ic;;j ' net' ZoalE3 do vJcGk datffvoo:- 8rg uit bi.i het hoogspringen meisjes D. 
V..!e '.,•aren clan eek >·180r om 7 uur th~.iis,. MaF.Jc dat hindorde niet. \!Je hadden een lauke middag, 
h.-:; t 11ms vJet?r ~,c1Jcf0.~~--\_.c hdi3:;.den VJ GF3r llt:lBl ;ns.jaillGsn 

Jit :i'":;; 'n m0c..; l~lJ1~ puï11: " Toch l"iiJlen l'fü idcmrheül brengen op dit gebied. 
JeJ6 ouders ~~ llun 20Gn vergoading voor do bazinokostcn . Maar wij staan op het standpunt. dat 
faze l<,ost•:2n ·- die _i ri ::",r)sn VilJ:'i'oL;di;1~ str:i.~~n mst r:io werkelijke cwtof<,osten - toch betaald dienon 
:e \',Jorc!en\~ H 8 t /~j_j,r~ r. iu h~Ji}f3°t:. E~J.tijc.1 clozG}fd3 GUCEJrs ciiG mGe nr:iai' \.·JBdstrijclon ·gaan en dit 
1tsllon w~j tGn .zeRrstG op prijs. 
iij kt•n;-,en c ::- in:~~Jlfü'H1, d,3 t or rud8rs 75.jn cEc pors15 rioo:i. t meo 11.urmm gaan of' geen auto bezit
:er:, oor, ciffL er o::c!ors :::: ijn r:ü3 nin~~ rn2c:i .·Jil:•.'Jn ~r-1an (dit i s hun gued recht) rnriar J1et is dan 
1of<. nist rnr::e~~ d ên rdlJ.ij i,, ciót i.ll'.:-1 d1; OcHJ:ir-2 rJie moe.:;eFJn de ben7.ine 1:Jordt _vergoP.d, dit door drJ 
oston •.Jm te; slaw1 ·o\/']I' het .=ienüi1 duto ' ~; ui-: hst <'Jc'Jntal aU.etrJ.s dat moee;aat" Die kosten zijn 
ok e!tijd voordal~zar dan tr3inko2tsn. 
s r•ct och tor zo, cli:rt er nir·+: volclns;--;c-Jc; a uto's hosr;tüh.bac:' 2ijr1 en or dan 'n plorigje noodge
\-mr;gen rn ::: t cje trc;i ,-1 m1.::et goc,n clAri ü:; hc::it ooi·~ r 2doliji<.., dst cle atî.etcs clie met anderen, 
et cle auto's 1ng sgaen, :on- cie. a tlL::tGs d:.'. d rnDl: dé troin moeten Genze l fde bedrag aan reisf',osten 
.vi.J<~ Lijn,, 
ij VGl'Z C1f?.f<.rm cic ouc~ors cLn t'c!i<. hoi· h :Jdl'élg vc.10 .::- do rci ";~,ostci;ï, d~.8 globaal . op hot .' eanschrijf
Jrrr-ulier ZRl v;or.ci(?:-1 éi él !1i', t::/;.(:'\/C•:ï , t8 Ü!C(1S!38J en. Sorn;ni.g::rn tlPbbFin cJaar rrd.sscrüen mçi·eito rnee, 
Je!·, rnL;sdüen f\ ,~i11 è;r öé :-! r;rn's::io11 voor ~.n::cssc:.rir·,g on cJü;tributie zm~g rjrage,n. Het gaat om 
3t r:..~inc:Lpe crn >·ie ;- ulJen hlJt op pLi,js. st:3}!.en oJ s alls eiuders hier~an medew~O'lo 

Uia lno~a - de Vos 



CTIOSS cornrnTITrn DATA 

voor Senioren en A/D JEUGD. 
meisjes D. (196~-1965) 
meisjes Ao (1962-1963) 
dame s vanaf 1961. 16 december 1979 

27 januari 1 9GO 
17 februari 1980 

Wieringermeer 
Amsterdam 
Hilversum 

voor Pupille n ~t\ J_ ~ on C/D J JfüGD. 
meisjes pup. n ( 1 971 ) 
meisjes pupo A ( 1 970) 
meisjes D ( 1968-1 969) 
meisjes c (1966-1967) 17 novc~mber 1979 Amste rdam 

0 december 1979 Hilversum 
19 januari 19Go Dussum 
16 februari 1980 Heiloo 

- 0 - 0 - 0 ~ (• - 0 - 0 -- (1 ..... " •- 1,) ~., 0 --- 0 <TH <':> - " - ('I _.. 0 - ~ <' -~ · 0 - 0 ......- 0 - 0 ~ " ~ 0 -~ c _ , 0 - 0 -· 0 - :• - 0 y. • (') -- (' -"-' ( ' ~ - () - 0 

Wc d stri jdko..lcnderg 

z ::i,terdap, 15 
zo.tordar; 12 

december 1979 
januari ·1 9LO 

za 12 on zo 13 j a nu2ri 19ö0 
za 26 on zo 27 j a nuari î9GO 

za 2 c;1 z,O 3 februari 1 900 
zatordac 9 februari 1980 

Hellas Utrecht indoorwedstrijden C/D jeucd 
Utrecht indoorwcdstri jden C/D jcuc;d 

en pupillen 
Gronin:::;en indoorwedstrijden senioren on juniorer 
Zwolle JTed. Hcerkamp.kamp. en 
Opon OosteJ.ijke indoork E-,mpoi oenschappen 
i!oderl e.ndse indoorkampioenschappen 
Utrecht indoorwGdstrijden C/D JEUGD K T 

pupillen. 

Hieronder al eon verslacje van de le Cross comp. voor C/D jeugd en 
pupillen in amsterdam? door Jacqueline de Graaf. 

CHOSS OP ATIIOS ( 17-11 ) 

îfot tien deelnoemstero vertrokken we vanaf het station richting 
Amstordam-lJoord 9 -v;aar dit koor eon cross werd eeor{:Saniseord door 
hot geel-groene l\.thos. 
IIot mocht dan droog zijn, maar daar was 1vel alles meo gezcgd,want 
m'n tonen on niet alleen de mijne, vroren zowat van m'n voeten 
af en ik k:roog haast modeli jden mot de sportieve meiden die 
fanatiek stonden te sprinr.;on on wrijven bij do start, maar zelfs 
dat mocht do prot niet dru.kkono 

De kloinsto i\.tmodinnotjes toten moedig do spits af onder 
enthousiaste aanmoodigin5 van klappertandende ouders en trainers~ 
I!laar ook do oudere meisjes liepen hun benen uit het lijf en de 
prestaties ·waren dan ook zeer bevrodigondo 

Allo doelnoomstors en doelnr:;mers gingen mot eon gool vaantje en 
eon cozondo blos op het ;;ezicht naar huj_s, een leuke horinnorincs 
aan dozo Cross op l\.thos" 

J a c q ~ o 1 i n e • 



' l'· . 

In de clubbladen in ons jubileumjaar zulten d~ redaktie en de 

jc:bi.:!.eumkomrüissie aandacht ~ae.n :besteden .::i.an 25 jaar A,TMODES. 

In dit clubblad vordt een stµkje çewijd aan he~ eerste Atmodes -

j ~i.ar. 

Bet materiaal voor deze stukjes werd v~rzame~d uit de clubbladen 

ei.ie c1e <.lfgelopen .25 jaa:r: ~~_ijn uitgekomen~ 
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Opgericht: 17. juni 1955 · D.A~V,A'J:'MODES (ATletiek MOeder DEr 
Sporten) 

Aantal leden: 31 op 17 juni 1955 en .••.. _ o ,, .85 in december 1855 

/ Kl.u.bkledin_g-? 

~/>:. 
Groene broek met witte bies kósten 
wit shirt met groen embleem acin de 

f 2,50 en 
linkerkant 

een 

\_.-~'-.:\.!/ Kon t'r i bu tie: 
1 ' 

12 t/m 16 jaar 
17 _jaar en 

f 1 f 10 per maand 
nailnd ·1 ' oude:r. f 1,35 - per / 'il,/ 

/<f;.-;~ -~, Kl ubb 1 ad: 
/ / . -- --\ \ 

.De Start -· v e r s c ~1. i j n t lx per 2 ma2nden inet infor-· 
matie en uitslagen // , ; \, \\ 

I_,/; '<, '·I 
/ ,: . ---, / Ei gen mate r i a al : 1 spe e i · , è. i s kus ,. 1 k o ge 1 1 

.1 ) '· ( : • . 
1 stel hoog3pring-

J 1 \ \ '-tl)' standaards, 3 hen-den en 

I ~- - --1-·:1. voor de eerste 1 0 jaar) 
estafette houtjes (genoeg 

1 j J 
' \ / -· Eerste blessure~ een gekwetste enkel oie 
j \ \ / gips moest. 

voor enige tijd in het. 

,, / Eerste klubkampioen : Namen zeggen weinig maar prestaties des te 
\; meer: 100 m. 12o7 - 'Jer 4.83 ·-hoog L35 - diskus 

l~~1) 1_/ 29020 - speer 30.53 - kogel 9.18. Onze hl~idi1_Je 
'U voorzitster - zij was in 1955 ook ~l v oorzitster 

en atlete .• .• . • een goede re k e n aar komt tot de 
ko11klusie d<::.t ze a.l 25 jaa.r voorzts t er is!!!:.!!! 
we;:d toen 6e met 1 00m 14.0 - v'2r 4.52 - hoog 1.30 -
diskus 20.24 "speer 23,4 G - kogel S.71, 

Eerste klubrekords: Zij ~erden allen gevestigd op 11 september 
1955 op een grasbaan. Zo maar een g~eep : 

80 m c 12.0 - v e r B 1 .64 - hoog A en B en ~ames 
1.35 - d~skus MA 24 . 30 en Dames 29,20 - kogel 
dames 9.18 (3kg) - hoog C 1.10 - ver dames 4 . 96. 
(Leuke bijkomstigheid: a lle da~es r e kords waren in 
handen v a n een tweel i ng, een van deze zorgde voor • •• . 

Eerste Atmodeshuwelijk: Zij trouwde met de h a nrlemtrainer . . ••.• 
Joop van Drunen. 

Eerst'e Nieuwjaarswens x11am van de echtgenoot van Ria - \rilout. Hij 
wenste Atmodes ond~r andere toe: 
Da€ de ' w~g die de ATMODES-atlete~ z ullen lopen niet geblokkeerd 
zullen zijD met horde~ van prikkeldraad maar dat het een sintel
baun van rozen mèg zijn,,.o o • 

Hoe de verdere levensloop van Atmodes is, leest u in het volgende 
cJ..ubblad 

Bal tien 



Het eerste woord 

Het tweede woord 

Het derde l·JO ord 

Het viGrde woord 

Hot vijfde woord 

Hot zesde woord : 

Hot zovende woord 
1' 

./ ! 

..._, . 1 
". 1 

"!/·--' ' ~-
. ?) , ' .. ·~-" ~-
/ 1-;:0 ,,..-. 
i ! ( 
.1 \ '-
'\ 1 ( 
J \ \ 

'" ---t 

Het Achtste woord 

Het negende woord 

KERSTPUZZEL 

Zet de letters in goede volgorde 

D E N E E R E I " ........ . 
Vul de klinkors ih 

PRTTG . " .. " ... 
bestaat uit tien letters 

de eerste letter - is de zesde letter van de lekkernij die je op 
oudejaarsavond oet. 

de twoode·· lotter - is de zesde lot ter van de naam van onze club 
de dorde lettor is do vijfde letter van het alfabet 
de vierde letter - de laatste letter (dus de vijfde) van de naam v.d. 

~ene dio bij ons alle wodstrijd uitslagen verzameld 
~n verwerkt en nog veel meer doet. 

de vijfde letter - vijfde ·1ottar van het feest dat op 25 on 26 decem-
ber ~evierd ·wordt. 

de zesde letter - de viorde lotter van de achternaam van Jan \iJillam 
de zevende letter- dG letter die je ook wel bij do dokter zegt. 
cle f.lchtste letter- de eerste let ter van het gebouw o,.1aarin we trainen 
do noGende lottor- Zevende l~ttor van de laatste maand van het jaar 
de tiende l etter - Twoede lsttor van de achtorna0m die ook een voor-

naam kan zijn. ,__ / \ _,,.-

5 14 + 

5 5 - 14 

Het is niGt fout maar 

Vul in: 

-=- ;\:_j / 

1 ! 

'/ 

1 
\ ti '\ ' 1' 1 \ 
(, i \ 1) 1\ 

Ding wàar B.=1 ltien goed mee kan werpun i. '\ ••••••••••• 
Naam van hot Sportpark 11mar de AtlBtïekbaan ligt ii ••••••••••• 

Wedstrijd waar de hele club aan mee doet · 'l 1 ••••••••••• 
\ ' 1 \ Voorzitster van onze club p . .f ••••••••••• 

Doen wij allemaal olke \'-leok F ;\ • • • • • • • • . • • ) 
\/iort fl.tmodes volgonc1 jaar • • • •• • • • • • • / J 
Sport die wij allemaal booefenen •••••••• •.. ,/~ 
Or.:it zijn de meisjos die geboren zijn in 1962 of 63 ••••• ~ •• •. • ; 1!J:/ 
Ak ti viteit riie 14 okt. op cio:3 · vJord gehouden C · "" 

Neem van allo antwoord8n de oersto letter d an~>e'if j·~<~~~ 
het zovondo 1-Jüord. • • • • • • • • • /.::· ! ·~ 
9 - 14 ,/€;· 'i ',"., '1.· .. ~,.~\, 
r1CMLXXX ,;>,// ;/ ' \r_. 

></ I , ':~· -~. "'-11·· I : I ,, , 
'1 ( / 1 
I , 1 

f 
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( __ ,/,/--------,_ .. 

' \ c ..... . ' ", -

~ -~ 
. 1fI SLAG lo cross comp. i:h. Amstorda,m. 
I,\._, .j ·-

,(__________/Ï'Îc is j os ' Pv pi 11 on :-} • • 000 motor 

totaal î6 pupillen aan mee î Oo Cl o.udi a - IluHo ---5. ó~-' min. 
13, Snnno ·Hi:::;mc:.,.'1. ·..,__ 

_}!Ic is .i,9_f3 ru~)i 11 ~.~~~{a Î • 000 ~ mo '.r / 
, ..,, • c< 1 ' l / ~1 . Î . 1 -
be _!-".ric~t uc,1oui;~n/' «ro- i· " ~r Ell1:1• 
27,Su,skia V,(LL:J?ndcn 5.00.0 min. 
4·i oCarolion Ho,Óso lman 5.32.- min . / ··. 

-1· '1."" c• " " " n!·, 000 mn-'-ro.r 
. . " \_;_:... ~:J ~~:t---.::~-~ 

3-'~.Carol~);c,n J\ko n .'.'f . (f6.o min. 
62 Bsthc~ ~o Ilijk 5.10.0 min. 

î06o3i r;/. tere Holde 5 • . ].5.0 min. 

E.~zsjes c î .ooo me~~ 
26cî1friottc Vor::üuis/ ~l.23.o min 
57.ltiscttc do Gra2.pY 4. ~.6.0 m-Jn. 

bij dop ,Pillon - A kwamen 
/ de dart. 

~.........___, 

52 atlcctjes aan 

\ aan de zo 1 • 000 meter 
) 110 meisjes moe. 

deden er in totaal 

en hier telden wo 92 atleotjos 

1 · /. / 
' \ 

D\11s 21 m:t D.l \ob1~e:1 julli~ \ he~ er heus n~et zo gek. van afge 1:,racht 
01'\ n<:J.ar ctc volg,ndo cross Yn IIi versum. Wio Geeft zich noc; meer op 
bi J\ 'l'ruus voor d~\o wedstrijd h'3t is hartstikke loul<: on jo krij5t 

'10~ \" leuk va&'1"\o ook./ I 
LTf'iTl o ·~': 1 1 y T l;; rp O') 1 1 ~ . I ""m11 o·nfy ! 

.L'i l '., •• . JJD _ 
1 
•.• ' \ 

1
.LJ

1
• 

1 
••• In verband met do schoolvakanties 

G c.a t de ~,i ni no o i' wo~;;;;;;" -avond 2 j c.n uar i 1 900 ni o t do or. 
Do z~c,.1. :~ __ _:01üng bosi~_us weer op woensdag 9 jan~ari î 9008 

·-Do_ t -ré:V:-filn,:; op h ot C1~ onda,;mor,'$011 g aat g ewoon door. Ook do 
tra irJ.:i"nl'; b ij G-J rarà.fKamp voor do a a nc;cwozon 0,tlot c n (5aat {~OWOO i.1 door. 
. ' / .· 

. / /! / 
/ / '' J / 

_; / I ! 
_/ :/ i ! r-- " _"// . ! ( 

. ;~r'T'';fENT IE: /JAARV~GADERING DONDERDAG 24 JANUARI 1980 J / L JAARVERGAI)ERING DÓNDERDAG 24 JANUARI 1980 
f / --- ... , . 
\_./ ~---
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BESTE J ;,ATIPRES'TATIES 1979 v e r v o 1 G• 

,Jmüoren D~ 100 motor. 
l. Miroill e Stadwijk 13 , 2s 
2.Elsbcth Kuijpor 13.3 
3.Sjoolço Smnl ·13.6 
4.Jol~nda v.Ekeris 13.7 
5.Jfarimme ïCatz 13.7 
6, Sylvi a Dui vonvoorden14.-
7 ,Cl0ud.io., du Pon 1!/ ., 1 
G.Jos6 Joosten 14. 9 
Sao meter 

·l. Elobe th Knij per 
2.Sjoeko Smal 
3.Claudi[1, du Pon 
4.Rinsko v.d.Knijp 
5.Mireille Stadwijk 

~rspri_nr~·o~ 
l. M~roille St~dwi jk 

3 ~ Jcs6 J·oosto11 

5.Elsboth Kuijpor 
6, S.j ookc Smal 

l cConnio 
2. Jic 1 l on 
3 ,, lT ~J.cl i 21e 

8 .22 m 
6.90 
6.64 

È2~.S.~.sl!~_pr i nr<e i1" 

2,29.5s 
2.29,6 
2.37.-
2.42,-
3.11.3 

4o93 m 
4.84 
,;_. 35 
4c32 
4.30 
IL. H3 

l.Connio Ilandcr~af 1 . 55 m 
2.Marijko Miozonbaok 1 .35 
3. Ho lle H v. Vw3t 1"25 

200 meter 
1.Elsboth 26.5r:; 
2. Jolo.ndo. 2n u.-
3.I·1ireille 28.2 
4. 01 audia 29.4 
5.Sjoek:e 29a7 

kor~elst~S3n 3~<g. 
l.Miroillo 14.25 m 
2.Syl vi a 9.62 
3.Jolanda 8. 70 
4oJos8 J. 7.88 
5 .Sjoeke 7.24 

2 • s;sr1 i:i. n 
3. Jolando, 
L1 . Sjo2lrn 

.Y.~~E_ri ngo~ 

400 meter 
1 .Elsbeth 63 . 3 s 
2.Rinskc 67.7 
3.Sjoeke 69. 1 
4.l'fiariarme 72.8 
5" Jolanda 74 .1 

kogelstoten (4kg) 
1 .Mireille 13,21m 
2 . Sylvia 9.34 

100m horden 
Mireille 18.4 sec. 

,l~onnio Hnndgr r,af 4 . 63 m 
',, ;:?, E;;:,diEe IJodor Holman4 042 
\~ oHellon Vé'..n Vuct 'f .41 

4.'~f;2.rijko l\~:i.ozonbook .~.06 





Î't.~~ }r: , "'l..., ;rJ"·"', ~, 
, ( . .-;;_ /~ 
J { - . Ü ~--._/,~.,A..- î . ,f J 

-~\ ·l. J _}.J -~ t•-"·. 1.../'-~.......,._ I ) 
~- )-) . '-:::::\ 1 . ·; .r 
J. ~--~ .. ;_)!.12:STE DA!\l:JPRIGST/',Jl'IES,,.lo>JER HET JJ\11..R 1 979 door Truus van Voorst. 

\ ~~f 
\. .) 1 

P ·. 11' -· / \ ,,,,. ~2~--- e;.1 ~· / \. 
// 40m. ~ 60m. f LSa:Jk:i. o.. v/C.,LinaoE 6,.9 s \ 1oSaskia v.d.Linden 

2,Co.roli on Wosso lma!l 6.9 2.Iris v.Tu:rnhout 
3. Sasj 0 Tolo.ma 7 e-· 3/4 So,sjn Tol oma 
4.Iris v"Turnhm.'t 7 ol CD.J'.'olien Wes solmnn 
5 .ttjroll o. du Pon· 7 , 5 5.Birolla du Pon 

6.Astrid Schlüter 

10.3 s 
10.6 
10.7 
10.7 
11o3 
Î 1.6 

60m. 
Astrid IJijJTlan 

Pupil-./\. 

Sam1e \'Jismnn 
Mini-Pupil 

~-r~&9!1. 
L C o,rolio:1 3.i7m 

3 ~ ;~ 5 
3. 1:;:; 

_è 2_ 0 {;l_S pr i 11;';'0 Il 

·i c.Iris 1.05m 
koe;elstoten 
Ï.Iris 3.93m 

2/3 Si.lski o. 
So..rfj o, 

4 e lr~. 8 

h '"~ 1 1 J • c·! L rÛ "-~iJ. 

6 ., J°cr:itr:;.d (:1. ) 
"(. ~ - , ·1ne(~1\ 

• ..., ~-· . - · \ J.·. ) 

3.Adrj d 

~'2:JJ ;:f~ . .S:.i?.~ l ~ 

3 .o·i 
2"95 
?. 85 
'2070 
2. 45 

l . Ga~olie~ ~o~~Jlm~~ 

20Iiir0 . ~ ~;.r.:t Qu_ ~\::~1 
3 01 Sç~.f! j.~ i.10J_or1~é1 

4"So..ski u v . d . Linde~ 
5 :- I:::ii .3 ·\, · g ·l- l 1.rrl.i::. ~ut 

2.C:<.J.:'Olion1 o OO 

3 .Lsti·id (A )1 .oo 
4, Eirolli.i, O. 95 
5oSc,;.:.;kia Oo95 
6. :::: ::s j {.l. 0 . 95 
7 o So.m10 ( rl) C. 85 
8.Astrid 0.80 

2~Sasja 3.50 

15,--~ m 
Î 3? .. " . 
Î ·j 9 50 
'10;50 
~ 0? ... , .. __ 

3.Mirella 3.49 
. 4.Carolien 3.25 

5 . Saskia 3. 11 
6 . Astrid 2.99 

1 . 000 m 

Astrid(;\.) 4. 1 5 
Sanne ( rn 3. 27 

-----1.Saskia v.d.Linden 
2.Carolien VJesselman 
3.Iris v.•r-urnhout 
4.Dirella du Pon 
} -.;:~r;- :L~:. d Enb.I-rltar 

Lst.rid lJijman 
Sanne Wi sman 

4.49.8 s 
4.53.2 
4.54.4 
5.07.0 
6.oo.o 
4.26.3 
5.24.1 

10.2s 

11.60 

·- " - " ~ 0 ' ·- :::J ..-. w c -· ., " •. 1) . - 0 ~ " . ". " . " '"' - ... " -.. (" -~ 0 • . .. J -~ 0 - ' 0 - "' _ _, 0 ". 0 - 0 •• " 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - • - 0 __. 0 - 0 .__ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -- 0 · - · 0 - 0 ....... 0 ...... 0 

JD11iorr:m D. !<O i.·cJce .::- . · 
l.Nnrie·tt o Voralu~ c 805 sec,o 

J" '7 
3 o Ti r:.lc a 1I.1 o .L n :~ ~-1. 9·,; ·j 
4"Co.ro l,J.. v .. /.::.:sL 9~< 
5.Lice tto ~G ~r~uf 9.4 
6.Tiir5it v.E~~ond 10.2 
ê:; _.'J1i ·t. .:-v "'•/c:r!1":LUL-G ·1 ()") 

9oI1ioke :cl'~". UCll' î C.6 
·o ., H ie D Hall e pc.:,o 1 î " 3 
7. Petra Sodent<a ·;11:; 10 ,4 

600rr: 
î • Ifari ê·t te 
2.Tooo 
2. 0C2r0Ja 
4,;Lise+,te 
5.11inl<:D. 
6.m.oke 
7. Dirgit 
8, L.ni t a 
9. Wi es 

10.Petrc 

--- ----··· " • ... " 
L 112.rie+tc.. 1.T8r~1lu,J1 1 î "." ::.;:::;0 . (2e lied~Ran,:;li jst) 
2. To o c Stoeto 1~ . 6 sec. 

kogel(2) 
1.45.-sec 1.Toos G.95m 
1 .4 9 0 3 2. Mariè't te G.20 
2.06. 8 3 .Anita 7.52 
2.09.9 4.Tinka 6.61 
2.17. 8 5. Dir,::;i t 5.77 
2.18.4 6.Lisette 5.70 
2.40.6 7 . Mieke 5.27 
2.44.- 8.c arola 5.03 
2.49.2 9.Wies 3.40 
3.00.G PETR!'; 5. 86 m 



··-- ~ -
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TRIM RUBRIEK 
t 
r 

i 

TRIM RUBRIEK m 

TRIM RUBRIEK 

TRIM RUBRIEK r 

TRIM RUBRIEKu 

b 

r 

Al een .aantal mftlen is de wens uitgesproken om te komen tbt i 

~en regelmatige trim rubr~ek, zowel voor dames als voor heren. e 

Zo 1 n trim rubriek kun je .. op verschillende manieren een leven k 

lateH leiden. Welnu , ik heb gedacht aan een relatie-systeem, 

namelijk de trainers starten met een st11kje (bij deze dus · gedaan) 

en de leden geven de pen door aan elkaar. Elke maand kan op deze 

manier een stukje van zowel een trimster als een tr~mmer in het 

clubblad opgenomen wordeng waardoor het mogelijk is dat iedereen 

toch op de hoogte blijft van het wel en wee in de trimgroepen. 

Dat ho u dt du s wel i n , d at alle zaken: die je beschrijft of be -

licht~ b e trekking dienen te hebben op (of 1 vertaald'kunnen worden 

naar) wat er in de diverse trimgrospen gebeurt of le~ft. 

In de vereniging kan z o 1 n rubriek dan gcede diensten bewijzen als 

steun voor bestuurslc d <:?n en trainers., " -"' 

Verder is h e t mi sschien mogeli j k 02 ook eens in t e gaan op de in de 

wintermaanden optredende ble~sures en hun verzorging. 

Enfin r er is genoeg sto~ om te komen tot een regelmatig kontakt. 

Toch zou het plezieri g zijn, als lezers nu al zouden kunnen aan

g e ven7 welke on d e rwerp e n z ij door ons 1 b e licht 1 willen zien. Te

ven s ove r welk e zaken zij z elf e e n b i jdrage zoude n willen leveren. 

trimtrimt rimt rimbij atmode s t rimt r imtrimtrimbij atmodes trimtrimtrimtrim 



Voor onze dertig plussers '': ''' 1 1 1 1' "' ••• 0 •• • ••• 

Het is voor onze 30+ers wel eens aardig een clubblad te ontv~ngen 

van de ve reni ging, waaruit çle : gro~p is ontstaan. 

Zoals u kunt lezen, viert ATMODES op 15 juni 1980 haar 25-jarig 

jubileum en zal dit feit op gepaste wijze worden gevierd. Ook 

daar zal u dan nog wel. he,t . e.en e.n . a :1der van horen. 

12 jaar geleden zi~~= wij met onze damestrimafdeling van start ge

gaan en we waren daarmee de eerste vereniging in oris land en we 

haalden daarmee het NOS-TVnieuws van 20.00 uur. Het was een kort 

interview van de toen bekende , TVom~oepster Simone Berlaar. De 

Herentrima±deling zag 1 jaar later het levenslicht. I~der jaar 

wordt er· weer met veel elan getrimmed., steeds onder bekwame en 

prettige le~ding. 

We boffen. ~ok met het prachtige trainin~sterrein van. bet natuur~ 

gebied Middenduin. Wij hopen nog lang te ku,nne;n pr.ofiteren van. 

deze trainingsmogelijkheid. 

Laar de -training in de komende feestmaand niet aan U voorbij gaan, 

want dan juist moet Uw gewicht en konditie op peil blijven. 

Ik wens U allen, mede namens het b~stuur van H.D.A.V.ATMODES hele 

fijne feestdagen, 'n goed uiteinde en e~n gelukkig nieuwjaar toe, 

met vele goede voorn~mens vooral t.a.v. trouw trainingsbezoek. 

Ria Ineke - de Vos. 

Ouders, familie en kennissen .kunnen zonder verplichtingen eens 
.... 

een proeftraining V?lgen op woensdag van 9-10 en 10-11 uurj 
donderdag van 9-10 uur 
vrijdag . van 1~-15 uur 
zaterdag v an ~xk~ 

8.30 
9 . 30 

- 9.30 · en , .: 
i 

-10. ;30 uur _J 

1 dames 

heren 

Willen aiegenenaie nie~voor 1 n6vember maar in november hebben 
betaald en toch de kortingsregeling hebben toegepast, alsnog f 15,= 
overmaken? Dit bespaart kosten en moeite voor het schrijven van 
aanmaningen. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. 



C)EJ ~r:IJ"'lirI" AT~RLEM 
OFFICIEEL CWBORGAAff [)ER H.D.A.V. ATMODES -KONINKLIJK GOEDGEKEURD 

25ste jaai'gang no. 142 

Bestuurssamen~te+ling~ 
_._.~: -~~~~~·:::=:::..:.: .:::::.:::~..:.=:-:-.":: ..... ~~..;...:;.~ 

Voorzitster;; 

MoA, Ineke - de Vos 
Kasteellaan 61 
18.29 13H Oudorp 
teJ.c 072 ~ ·125199 

.Secretaressei 

I.B", de W:' ·'c - Vodo Ree 
Velserstra&t 18 rd 
2023 EC :Iaarlem 
teJ ,, 263-123 

;. 'f 

Nc Kuyper 
Reg-ge:Lc..a:n 6 
2115 EH Heemstede 
teL 2IB9294 

Wedstr~jdsecretaresseg 
-- · ·---· .... " ,_ ....,_,._.,,..,,, " .~ "~-..a:.:.:':> '""' ".C~ ..., ..,_,_,", .. , ...... 

G.J .,, van Voo:L·s·[; ·- van Egmond 
Vb cJandho:'." :w 
20~,6 KN Hanrlem 
teL. 3357_-:i, 4 

ElJe'rl Ha.ndg:raaf 

P.-:: ., Boutens tr o 

2025 LA Ha.arlem 

r.:. 0 v.-

Commissaressen/ j_ssen~ -... " ... ,., __ ,"~" ",-..... "~ ... ..,_" .. .,..." ................ ..,--···· 
Mo Cats 
Bloemendaalseweg 11 2 ··· 118 
2061 CP B~_oemendaal 
teL ····-

februari 1980 

VAN ])E VOOPZI TSTEfü 
r-:::.<:~:":"'::"':.'~:=-:::--=.~~:,~.::=!)-Jc,_..>;.'.~ 

])e eerste Nederlandse kampioene hebbe;.1 wij in ·onze gele-· 
deren; j_n de persoon van ~.re:U. le, die op de lfocler:L1:r~cts2 

indoorkampioenschappen te Zwolle~ zvraa:r gehandtc(:l.:i;·fj:i de 
3 kgo kogel naar 13.08 ·1 m stootte on zich Nod.e:tlands ka:rnpioen 
b:.i.. j de .B meisjes mag noemen. Ik schri j:f. zwaa r gehai1dicapt , 
Met het ±~sto::;en viel z:ï. j over de stootbaJ.k en kwam tl~ssei 
andere balken t'erecht en b1ePsee:-~de zij z:i.c:t1 lelijk .. 
Deso;1d.anks vv-ilde ze aan de wedstrijd doel riem.an en 8"torx de 
uit stand 1 .30 m verder dan haa1· naaste concu:;.Ton ·~e ... 
Het onde1°z.oek en foto is 1 sqvonds in het ziekenhuis gaveri 
gelukkig geen breül...-: a3.n 9 maai· h et bet sker:de vrnl dat 7,i~ 

zich op krukken moe·c voo::t bewt:ogen.:, ' T "'.;ekent wol d.o 
_;:: stèrke men:tali te:i.t van Mi:reiJ.1e " P:L'of:'.c~ia t rri:;t d:d );::e;n:t_;i

oenschap,, 
,' ,'. ij 

·vooi- de meeste A tmod:Lnnen bre.skt de d:n1kke tijd weer ae,n 
van schoolo.nderz.oeken ~ te· "'; 2.m0nG .· Güirl,~:utme.ns" e-n · :::iv-erg&.nc; . 
Een hele oej_angri jke ti jd 9 vr2.nt 700~.· 7elor~ is ho~ ee:n 
overs~;ap i1aar e0n 2nde:ce stnd:i.e :-;_c;h·~j_ng u:i:' een a:'sJ·(üt:~ng 
v a n een schoolperiode" .De kofr.0nà.e ir.c1éind.en zijn voor veJe:.:i 
dan Gxtra belangri ;JkoHet i8 dtis Z éi.<1:;:: je good op dese pe:cJ.· 
ode t e concentreren en je niet te~e~J. te l aten aileidu~-
Da t wil niet zeggen dat je je t1·a:Lningei1 moet verwaarJ.oz;e:n 
want studie en sport z:~jn heel goed smr,en te comb:i.!1e::. èJi" · 
])e t!aining moet een onderdeel zijn va€het geheel. Het rola 
XEm na eEin zwe..r? st;.1d:i.9dag :~s noofü.;akeJijk 9 00k e1 8:71 dt:
o:pname va:o. cle 1e ars·cof g e me.kkel:ï. ~1~8J: 0,0 ;r1ake:'.o 

Zoals ::C"Jeds op de l oden-v-e:i.·gad.e:,"ing J ;:ó heke rni g~~,é\.t:~kt z &l cl-L t 
mijn laatste j &ar 2J.s -voorz:i.·i:;stei· van ]l_tmodes zijn ,, 
Sen perj_ode va~1 25 j a aT 1roo~: z.:.. "'.;sterscho,p seJ_ d2,n in je.;:1T:.a:ó . 
1981 worden afgesloten~ 

IU.a Inelce ·-· ds Vos :,; 



G. de Rooy - Bennema 
Vondelweg 4 rd. 
2025AA Haarlem 
tel.. 37 4534 

R• Ferment 
Rijksweg 300 
2071 CP Santpoort 
tel. 378573 

-2-
VAN DE PENNINGMEESTER 

De contributie is 
Senioren fl 
Junioren fl 
Pupillen fl 

per '1 
45,-
37,50 
30~--

Het inschrijfgeld isg 

Senioren 
Junioren 
Pupillen 

fl 25,
fl 20,
fl 15?--

januari 1980i 
per kwartaal 
per kwartaal 
per kwartaal 

J• Pauel 
Zonnelaan 3 
2012 TH Haarlem 
tel" 285 433 Postgironummer is 2û7689 t.n~v. Penningmeester van Atmode 

Haarlem• 
. : ~.., .. c ~.' ~ . tJ· 

SPORTKEURING"" . 

Iedereen die aan wedstrijden wenst deel te nemen is zich verplicht via het sportkeuring. 
bureau te laten keuren. Kosten fl 14,- via de vereniging opgeven. 
Met oen schoolkeuringskaart kan worden volstaan en kan men via Atmodes tegen betaling 
van fl 2,50 een keuringsbewijs krijgen. Opgave voor medische sportkeuringg 
Mevrouw de Rooy, Vondelweg 4 rd in Haarlem tel. 374534. 

NIEUVVE LEDEN g 

Robina Smits 
Emmy Sneekes 
Esther Vado Wal 
M..alou Gorter 

13-8-1971 pup. 
4-3-1966 c 

14r-5;--1966 c 
pup. 

Wij hopen dat jullie vele jaren trouwe Atmodinnen zullen blijven en met veel plezier 
~an het verenigingsleven zullen deelnemen. 

TRAININGEN: 

Zaal training: 
Op woensdagavond in de Mons Aureaschool 

17 18 uur pupillen en 1e jaars D meisjes 
18 19 uur 2e jaars D en C meisjes 
1~ 20.30 uur junioren A/B 
20.30 - 21 uur senioren 

Buitentraining CIOS Duinlustweg iedere zondagmorgen, verzamelen om 9. 45 uur voor de 
poort 

Conditietraining - Sportschool Gerard Kamp, Wilhelminastraat 24, iedere donderdagavond va 
18 - 19 uur. 
Na afloop gelegenheid tot zwemmen, alleen door de technische Commissie 
aangeweze·n leden. 



KLEJJINGg 

. Clubbi'oel;c~je s 
, Shirts ·. 

fl î 1 ~ ~.:~. 
f1 2·1 ,. ~.:... 

.... 3-· · 

verplicht bij deelname aan wedstrijden. 

··. De wl tte t;rainings/wedstrijdjaoks 9 met kapuchon en deelbare ri tsy zijn in alle maten te 
verkrijgeno Zij worden gedragen met zwarte maillot of trainingsbroek en we zouden het 
zeer opprijs stellen als alle wedstrijdatleten uniform gekleed zouden gaan. 
Kosten jacks ~ maten 4 tot en met 6 fl 47,50 

ma ten î 52/164 fl 40,--

( eventueel in drie termijnen te betalen ) 

kur"ststofbaan -;ran hert Pün Mulier SpáI-i,pa.:rk. 

lelaas ook dit jaar· zeer geringe opkomst van de leden.;. Zij die niet kwamen hebben zeer 
'eel gemist wan-~; het is juist op een 'avond als deze zo belangrijk acte de prese!!Qe te 
even omdat er tijd is allerhande vragen te stellen en veel nieuws te horen. Voor het 
,:; s tuur da,t; vuel werk verzet om deze vergadering te organiseren is het uitermate teleur-

" · ~,~e1 lc:11d Clnt ~~q\reel m.ensen VèI'stek la teh gaano 

· a. :i n01;eo; opeE:: niet oen we1komswoord deze vergadering. Zij memoreert in haar overzicht 
gc ede prer::+;at ~; . es v an diverse atletes en ploegen maar stelt vast dat er toch nog on

·ldc encle bl'.'eê d~ è is,, 'J\3vens kondigt Ria aan dat zij op de eerst volgende algemene leden~ 
:cg:·,der ~ . ng~ je,rni8,:ri '1 98 1, de VL.orzitterhamer over zal dragen aan Baltien de Wit. 

· Nnti;Llen 'Jorige a,lgemG ne ledenvergadering. 

' ) s01-:-.J .. ~ ot. ar (~ sse 1ees -c d.e not·uler1 van de ledenvergadering 1979 voor. 

, , I :::,ge'.:\:oDun sttL1<:ke:n. e,1 eventuele mededelingenc 

r z5. jn geen. ingekomen stukken of mededelingen. Van 4 leden is een telefonisch bericht van 
' lerh:~ nde:L'~ .ng bj.r: .. nengeko'Ilen v oo:::- deze vergadering o 

4n Va~clag Pe~ningmeester~ 

Wat b s ·creft ue f~.11a:1c ~.eën zijn er geen opzienbarende· feiten te vermelden. Wij kunnen de 
touvr~ ;jes net a.é.n el ka2,:>:' knr'lpen" 

In d~~ t verslag werde n fei"cen als taining? clubblad? atletiekberichten in de krant, jubileu 
oommj ssie vermeld, 



A tmodes kon dit jaar een beroep doen op 7 -ttainers voor de diverse ploegen. 
Het clubblad kwam 6 maal uit dank zij het typewerk van l\Jiarjon Cats, het stencil en teke 
werk van Bal tien cle Wit en de steun bij de verzending van de Heer en Mevrouw Kuyper 
Heer Pauel 9 Sylvia 9 Marjan en Yvonne. Wederom werd de vraag gesteld waar de hulp van de 
leaen blijfto De jubileumcommissie was dit jaar aktief via d e rondelopen 9 die de 
jubileurnk;as moesten spekken& Verder bereidt deze jubileumcommissie een rommelmarkt voor 
en een familiee s tafette en een weekend voor 1980 terw-3.jfil. zij zich ook bezig houden met . 
jubileumréceptie .. op 14 . juni 'as. D.ez.e commissie is zeer teleurgesteld over de geringe re. 
ties van de ledérr op _ uitgè!leelde stencils. 

,\ 

6. Verslag Kascommissieo 

De boeken werden gecontroleerd en in orde bevonden. 

7. Begroting. 

De penningmeester wijst op het feit dat voocr alle posten op de begroting meer geld 
moet worden gereserveerd, hetgeen onvermijdelijk tot contributie verhoging leidt. 

80 Verslag wedstrijdsecretaresse~ 

De ·fiedstrijdsecretaresse memoreert veel goede prestaties van o.m. l\Jiireille Stadwijk, 
intérnationaal ip de_, Nederlandse jeugdploegs Jannie Sloot 9 Elsbeth Kuyper op de 800ïn, 
Yvoi1ne Rocisendaéil .op ver, 1 Oüm en hoog, Esther van Turnhout op ver, 80 m en Petra · 
Doc to r op hoog en natuurlijk~ niet te vergeten de D ploeg in de kompetitie. Ook bij de 
wedstrïjdsecretaresse de wens ' tot een hoger technisch nivo. 

0. Be stuursverkiezing. 

De }Ieër ._de Jonge heeft op deze vergadering ZJ.Jn functie als commissaris neergelegd. Wij 
dankj:i:ó. lj.em vanaf deze plaats voor zijn werk en inzet en hopen hem nog vele keren als 

• ju.r:'.rliid te begroeten. Ellen Handgraaf werd voqrgesteld en met algemene stemmen aange
nomen als 28 v:edstrj_jd'sècr.etaresse. Het bestuur is nu als volgtg 
Voorzitster Ria" Ineke. ,_ de Vos 
Sec:;. etaresse ' Bal tien de · Wi ·t . 

No Kuyper Penningmeester 
Wedstr. Secro T. van Voorst van 

Ellen Handgraaf· 
Marjon Cats 

Egmohd 

Cornrüssaris( es) 
lfLevre de Rooy 
Heneé Ferment 

' Jo Pauel 

10. Vaststellj_ng contributie. 

Senioren 
Junioren 
Pupillen 

f l 45 y-- per k wartaal 
·· fl 3 7 9 50 per kwartaal 
fJ, 30y-- per kwartaal 

inschrijfgeld 
inschrijfgeld 
inschrijfgeld 

fl 25y-
fl 20,-
fl 15,--



'\ 

11 , Benoeming Kascommissie~ -·s-

In cle kascommissie 1980 nemen. zi ttingg M. van Schie 9 E. Handgraaf9 R. Ineke. 

-:~, . 

Techniç;che besluiten zul l'en' Worden opgencrJeYD ' door wedstrijdsecretaresse, voorzitster e 
ti:ainers" ' 

130 Ball6tagecómmissie. 

Samemitel1ing niet gewi jzigdc 

140 Uitreiking bekers c . . 

Dci .bekers gingen n~ar Fàm.Vers~ui~ - Dr.v.d.Hoevenbeker, Ineke ~~llekers -
Ine!:c"'·:zuil, 'Peti:a Dokt~r - C/DBeker .., Mireilie Stadwijk - A/BBeker en 
Jannie Sloot - prestatiebeke~ Senioren. 
De Fam . Versluis ontving de beker voor het vele 'chauffeurs'werk en Ineke 
kr22g haa~ beker voor inzel ' e~ houdirig. Allemaal poficiat. 

l'J.r<:cijke- stolt de clubkleding aan de orde: de atletes zouden zowel broekjes als shirtjes 
ve::andeTd zionc ])e shirt jes zullen op kort~ termijn nieuw aangeschafd worden. Van de 
br JE!kjos is nee eon voorraad 9 zodat nieuwe nog ni~t aan de orde zijn. Yvonne vrai;lgt 
of e ~: niet ~·_ots gedaa::J. kan worden voor de meisjes 9 die niet in wedstrijden op de voor..: 

. gr :11"d t :r-o de~i o l<al t :ien haakt hierop in met het programma van de jubileumdbmmissie. 

Ni ··· ts meo I. aan do o:rcle zijn ·.:~ordt de vergadcering om 21 n30 geslotend 

============ 

OP(~':GLETOFG}~ï.,~~TOl?'GT~LETOPG::!jLETOPGELEOPGELETOPGELETOPGELETOPGELETOPGELETOPGELETOPGELBTOPGI.DI 

De :.1. éw.tste zondag in ]\fl.AA.RT wordt er een rommelmarkt georganiseerd~ kom allemaal~ 
Te koop~ Illantj•3Sy boeken9 p1aten9 prijsvrçiag---HOE ZWAAR WEEGT HET BESTUUR BIJELK.AAR??'i 
Vo or· d e wümàa:!..' (3en prachtige prijse 

27 APRIL ONDJfüLINGC WJi:])STRIJDEN 27 .APRîL OND.8RLINGE WEDSTRIJDEN27! APRIL ON])ERLING<:: WEDSri 
Te,·ens worden Gj~ foto 1 s gemaakt voor i:n het jubileumcl'Ubblad" 

·1 4 .nmI PJ'JCEPTIE l 4 JUNI RECEPTIE 1 4 JillJI RECEPTIE 1 4 JUNI RÉCEPTIE 1 4 JUNI 'R':i:CTDPTIE 1 4 

~.?:.r: .. ~r1_~~c,,c~ . "?.! ),1:1;,~E-.!.<::1.~~-~-~.!~.-~g~ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Te\·snc vo~:l aat z.ij na 25 jaar voorzitterschap Atmodes. Wij vinden dat zij voor.alle 
mo c:i. -~e wel_ s en e,fscheids cadeau heeft verdiend. Daarvoor hopen wij yan ouders en leden ee 
bi ;'lT2.ge t e l::ri j g eno ])eze kan worden gestord op banknummer 38.44009.008 tnv" I.B. de Wit 
Vo c1 " Re e .Jnde r vermelcling van 2~ jaar A tnibdes of worden ingeleverd bij Mar jon l ! ! ! ! ! ! l ! ! ! 
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25 jaar A tmodes 25 jaar A tmodes 25 ." jaar A tmodes 25 jaar .A.tmodes 25 jàar A tmodes 25 jaa 

Ook dit keer weer een greep - een uitgebreid overzicht van 25 jaar Atmodes komt in het 
jubi.l~umblad . - uit> de 25 · jarige geschiedenis van .Atmodeso 

In september 19'.2.7 sprong een C-meis je 5o 16m ver en" •••• dit is het oudste clubrecord 
want tot op heden heeft geen c~meisje· verder gesprongen. In 1958 wordt de 4 maal 100m 
ploeg ~e tijdens de Nederlandse Estafette Kampioenschappen. In dit zelfde jaar doet 
Atmodes succesvol mee aan de destijds bekende bosloopestafette van Suomi ( 15@-100-
80-60- ·80-·-100-150 meter ) en wordt eerste o 

Ook de eerste plaats viel hun ten deel in de leidse bosloop over 440 meter. Zo begonne1 
de groen-·witters hun opmars in het vaderlandse atletiekgebeuren. 
In mei 1959 won A tmodes een trialmeet Sagi tta - lYii tcham - A tmodes op de baan, een gree] 
uit de prestaties: ver dames 5.56 m, hoog dames 1o48m. In ditzelfde jaar komt een At
modes atletE;i :uit in de landenwedstrijd Itali8._Nederlandop de 200m met 24.9s. Met hoge 
not eringen op ' deNederlandse rangJ_ijsten, 100m dames 2e met 11.9s,200m dames 3e met 
24. 7·s en speer dames 2e met 41o19m, terwijl de meisjes 3e staan met de 4 maal 1 OOm in 
53 . 2s sluit Atm9des s:q,ccesvol het jaar 1959 af. · ' 

· ''1960 ; ':be " dérdè àch~~i,rienvolgende keer wo:rdt A tmodes 1 in de bosloopestafette van 
Sno· _ ·i_ ~ Nederlands kà'mpioene dit jaar wordt Ellen Ort op de 1 OOm met 12 .1 s, ook op de 
200m staat zij op het ere podium, als 2e met 24.2s. 
Het jaar daarop 1961 wordt Ellen weer kampioen van Wederland op de 100m n.l. 12.2s en 

, . de 200m 240 2s;, · -
Ook pij de jeugd heeft Atmodes een Ned. kampioen op de sprint gehad. Jos van Duffelen 
1e op de 100m met 12~3s in 1962. Ook deze a tlete komt in de Nederlandse ploeg. 
Wij besluiten dit korte stukje historie met de vermelding van het feit dat na bijna 
10 ,4aar training op de grasvelden A tmodes in 1964 kan gaan trainen op een sintel baan" 

De jubileumcommissie fluistert •••• 

Dat·." •• ",, er ter ere van het 25 j ari g bestaan, _ een grati:.s weekend voor de leden wordt 
.aangeboden 

Dat ~- .uaohiervoor nog het laatste beetje geld voor nodig is en 
Dat: " ." . ~wij hiervoor een rommelmarkt houden en 
Dat,·, c. "cdeze wordt gehouden in de kantine c:r;i het _·cIOS in maart n.l. de _laatste zondag 
Dat .- ." ••• deze begint om 10.00 uur en eindigt orb half 1. 
Dat, ~ ·c•• er vel e louke spullen te koop zijn zoals een yoghurt machine, spelletjes , 

plantjes i boeken,platen,glazen enz~ . . 
])at 0 o•oo•iedereen magkomen, dus je oma,opa~vader,moeder,buurvrouw 9 vrienden enz. 
Dat"on•••we een familie estafette organiseren. 
Dat, o ••• owe op ·j 4 juni een receptie houden~ 

; ·: 

25 jaar Atmodes 25 jaar Atmodes 25 j aar Atmodes 25 jaar Atmodes 25 jaar Atmodes 25 jaar 
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Na de sprint ging het echter met verspringen veel beter. Gewend:~ geraakt aan de sfeer 
en met een regelmatige aanloop kwam Esther tot 4-54m 
Voor Jolanda was de dag minder succesvol 9 met weinig animo nam ze deel aan de 60m 
in 8.6s en het verspringen 9 normaal goed voor tenminste 4.76m we:rd nu 4.33m genoteerdo 
Het verspringen viel in het algemeen een beetje tegen. Zowel de beste sprongen .van de 
meisjes Bals de·meisjes A zaten met moeite over de 5 meter" 

Na de halve dag rondgehangen te hepben moest Petra aan de bak~· Geenszins bevordelijk voor 
een goede prestatie, maar daar trok zij zich niet veel van aan. Uitstekend startend 
op een verplichte aanvangshoogte van 1.45m zág het ernaar uit dat ze haar beste indoor
prestatie van 1.50m zou verhogen of evenaren. Echter de 1.5om ruimschoots tehebben 
overbrugd 9 zat de 1.55ni er tot drie maal toe net niet in. 

Voor de Atmodinnen zijn we er n:'.et vanuit gegaan dat er een plaats bij de eerste 
drie in zou zitten? met uitzondering van ··wlireille 9 maar dat neemt niet weg dat we op 
meer perspectief hadden gehoopt voor de individuele prestaties. Anderszijds zorgden en
kele loopnummers on diverse nieuwe jeugdrecords voor een plezierig verblijf in de 
IJse·lhal. Het enthousiasme en de ijver van de junioren waren ook dit jaar weer niet te 
t :- · ·-::::1 ondank:s de gebrekkige akkomodatie. Men leert ermee te leven. 

Annemiek. 

======:::::::====== 

\~~T M8T EEN PEN BESCHREVEN IS 9 KUN JÈ MET GEEN BIJL MEER Vi/EGHAKKEN. 

Crosscompetitie senioren 
17 derifember Wieringerwerf 
24 januari Amsterdamse Bos 
-:------_.,.,._..._~---~--"'--. 

============== 

Helaas zonder d.e geblesseerde Janny en zonder enkele atletes die het weer te slecht 
vonden!!! ( terwijl het erg meeviel ) togen we met een dames en junioren A ploeg 
naar Wieringerwerf 9 alwaar de eerste wedstrijd plaatsvond. Van de 21 dames op de 3000m 
kwam N.arijke als 15e binnen in 13min. en 28 seco 
Nadine 16e in 13047 en Marian als 18e in 15.01. We hadden een samengestelde A ploeg 
opgesteld 9 zodat we voor de clubtelling ook in aanmerking kwamen. 
De 2000m meisjes bestond uit een deelnemersveld van 23 9 waarvan Jacqueline als goede 
1 Oe binnenkwam in 8 mine en 43 seco 
Claudia als 13e in 8.47 en Ingrid 14e iri 8.51. Sneu was het voor organisator Wieringer--· 
werf dat zij de dicht bij het parcours gelegen kampeerboE)rderij van staatbosbeheer 
niet mochten gebruiken en zich moesten behelpen met kleedgelegenheden van de sport-
ha 1 op 7 km afstand. Nadat 's nachts, de op het parcours opgestelde tent als wedstrijd
secretariaat9 door de storm flink was gehavend, kon men ineens wel gebruik maken van 
de accomodatie, maar toen was het organisatorisch niet meer te veranderen. 





L · 

-1 ().... 
De volgende personen hebben zich reëds opgegeven: , , 
Menee,r Kuyper~ José Capelle, Ellen Handgraaf. Juryleden algemeen met ~~n jaar erva- . 
I.'i1:1g, k.unnen zich hiervoor alsnog opgeven. Ook start en in maart een cursus we~strijd · 

<:Leidér / scheidsrechter. Gegadigden kunnen zich hiervoor opgeven bij ondergetekende. 
Dan is er nog een herscho1ingsavond gepland in maart waar wij gaarne alle juryleden 
zouden zieno 

Ria Ineke - de Voa.-· 

:-===·==========::::;::= .-···· · 
.. . --·· . 

.-· · ·· 

DRAAG HET ALS EEN W~N, OOK ALS JE ER EEN EZEL BIJ VOELT. 

================ 

DE OLIEBOLLENLOOP 

Onde:r het mottoi "Eerst hollen dan Brouwersbollen" -hadden we in december weer ónze 
traditionel..e oliebollen loop. Veel trimmers waren aanwezig, maar helaas weinig led.en. 
Het zag er naa:r' uit dat we het die ochtend droog zouden };louden, maar helaas hegon het 
tijdens de J.oop toch te regenen. Voor de mensen die no. 1 waren hadden we een over
heerlijke port?,.e ( natte ) oliebollen, maar die wel heerlijk smaakten. Voorts k±'e~g 
iedereen die .h.ad meegedaan een lekkere oliebol, eeh Brouwersoliebol. Leze waren ge
maakt door de. Heer Brouwer senior. Daarvoor nog onze hartelijke da.rik. 

c /D JEUGD< cml.!PETITIE. ' 

1e competitie 
2e 
3e 
4e 

Il 

Il 

Il 

10 mei 
· .11 mei 
21 juni 
23 aug. 

JUNIOREN A/B COl\fl:PETITIE. 

zaterdag 
zaterdag 
zaterdag 
zaterdag 

1e competitie 
2e " 

woensdagavond 
zondag 

SENIOREN COMPETITIE. 

zondag 
zondag 
zondag 

11 mei 1e competitie 
8 mei 2e " 

171 aug. 3e " 

================ 

deze wedstrijd wordt gehouden in Haarlem. 

; ;·. - . 
-~ :.. . ;.· . : : 

11 juni waars chi jnli jlc in Haarlem. · 
31 augustus 

•\ . 

.-,..::·•.' 

.. ___ .. " --~·· 

Houdt deze data vrij, zet het in je agenda en plak het boven· je bed. Ook de . supporters 
houden natuurlijk deze data vrij om te komen áarimoedigen voor je vereniging. 
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0P 12, APRIL-~EN' ·f3 AF.RIL 'ORGANISEREN WIJ :MET HA1"RLE1VI EN HOLLAND EEN TRAININGSWEDSTRIJD. 
·~:g. wèdst:i;"ijcl. waarb~j je ' je :trainingspak. aan mag houden als het erg koud is • 
. ZATERDAG C/D JEUG]) "12 .AP:EfIL",ZONnAG· ",13 APRIL " senioren en A/B jeugd. . · 

. HOUTIT · 27 APRIL VRIJ VOOR ONDERLINGE WEilSTRIJDEN EN ZOALS .JE WEET WORDEN ER DAN FOTO t S 
.GEN!AJ;.KfJl .. VAN JOUW EIG~N PLOEa° VOOR IN -'HET JUBILEUM CLUBBLAD" 

=====.~-;;:====::!::==:===== 

Uitslagen 3e crosscompetitie te Bu~sem 19 januari. 

!E~ is l~~-1?~12.!2:~E2 ~ 
15e Claudia Rutte 
18e Sanne Wisman 
!E~~~l~~-pupillen A 

5 min. 
6 min. 

9e Erica Schouten 4 min. 10 sec·~ 
23e Sasja Tolsma 4 min. 30 sec·. 
35e Mirella du Pon 5 min. 
!E~~ je,:::_E 116 deelneerps_te~ 

55e Bsther de Rijk 6 min. 45 sec. 
68e Carola van .Aken 7 min. 
72è Mieke Breuer 7 min. 10 sec. 
86e Tinka Tolsma 7 min. 20 sec. 
E?.~i .§) e~_.Q §,2_~~,!~ems t~~ 
23e Mariëtte Versluis 6 min. 
60e Lisette. de Graaf 6 min. 55 sec. 

. :· r. 

. " 

====-=========~===='= 
UITSLAGEN INDOORWEDSTRIJD C JUNIOREN ZATERDAG 26 JANUARI OUDE .-RAI AMSTERDAM 

Marieke van Dam 
Mandy Hartman 
LLsette d0 Graaf 
D~niëlle Uitendaal 
Kq,:i;in van Turnhout· 
Mariëtte Versluis 

50m ~~ · kogel 
7:Es 6.68m 
7.9s 1 .oom 7.89m 
8.1s 1• 2orn 4.56m 
8.4s 
7 1.35m 

.4s 4e · 2e 

7 .2s 1 e 1 .4om · ·1e 

We gingen in- totaal met 5 medailles naar huis!! 

================= 

3e 

Doo-r ;verhuizihg•en verbouwing is _dit stukje niet iri het vorige clubblad opgenomen • 

FINALE D..!U/JESGOlVIPETITIE~ : 
---·~.;;...~-~---~--~----;...--~--

. ( men kan dit beter overslaan ) 

finale in amstordam - stop .zes . ploegen aanwezig - stop - "bij van Aken verzamelen -
stop - koffie ged.rcirtk.èn·'·- stop - ploegleiders Truus en Lolke - stop - op naar amster
dam - stop - Yvonne moest de spits afbijten - stop - 100m horden - stop -
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:Bal tien en Helen namen vervolgens hef 'Sj;i-eerwerpe:n· voor hun rekening - stop - P.R. voor 
Hellen - stop - ga zo door-: stop - Jannie en Sandra deden samen 4.51.4 over 2 maal 
800m - stop - het verspringen deden Yvonne en José - sto:p:- Ingrid en Marijke liepen de 
1 OOm - stop - Ellen en Bal tien kogelden en 'goochel·dén 1112 punten bij elkaar - stop .... 
P.Ro voor Marijke op de 400m - stop -: René en Marina sprongen hoge ogen bij het 
hoogspringen - stop - allebei 1. 50m . ..:.; rstop - 4 maal 1 oom in 53. sec. rond - stop -
in totaal eindigden we op een goede zesde plaats -stop - terug naar Haarlem - stop 
file - stop - chinezen op het stationsplein - s~op - einde - stop - . 

Ui tslagem 
Yvonne 100m horden 
speerwerpen Bal tien 

Hellen 
800m Jannie 

Sandra 
verspringen Jos~ 

Yvonne 
100m Ingrid 

Marijke 
kogelstoten Ell on 

Bal tien·· 
400m ]),'fari jke 
hoog Marina 

Reneé 
discus ReneG':- ·" · _..,..._ 

16.3 s. 
27 .88m 
26.98m P.R" 
2.19.3s 
2.32"1s 
4. 78m 
4.59m 
14.2s 
13.4s 
9.67m 
9.36m 
62" 4s-" P eR• 
1.50m 

- ·1.5om 
25.88m 
22.6om 
58 .5 sec. 

··--

Sama Miwi 
( raad eens - stop - ) 

GEEN KOMMENTAAR 

·- ·· .• - · -· .·., '." ... ·.,,-"._ ...• 

. , ,_. ·. 
.-.· ·::-• :-- ·.· · -<'!~.~:~~." <:"~."-~,_,- ~ - .•. : ... . . 

·" 

'1'r"''- ' ." ...... - ~--~~· 

Ellen 
4 maal 100m res~ 
4 maal 100m 
'liRIM RUBRIEK TRIM RUBYGEK 

5.1•-sec. _ 
TRIM RUBRIEK TRI~ ~UBRIEK TRIM RUBRIEK TRIM RU13RIEK T:&lM' RUBB 

.• ·.-::-.:.:..=:.:.: • .:... -·=-
Gaarne wil ik langs deze weg alle trimsters · en trimmers een goed sportief 1980 toe-, 
wensen en de hoop uitspreken, dat wij met z'n allen nog heel lang in goede gezondheid 
mogen sporten~ Verder hoop ik dat alle zieken èn geblesseerden weer gauw in ons midden 
zullen zijn 9 want het gezegde " hoe meer zielen, hoe meer vreugd " gaat nog altijd op. 
Al een poosje mis ik een echte '' Haarlem " fan n.l. Piet Bogaart, volgens mij is hij 
verslaafd geraakt aan die strijker ( lees masseur ) of is het een zij Piet?? 
Kop op Piet, er zijn ook nog andere manieren hoor!! 
Kijk maar naar Bert, even de " bougies 11 bij laten stellen en je loopt als vanouds, 
of was het iets anders Bert?? · 

' 
Verder wordt er gefluisterd dat Co de oliebollen goed"verwerkt11 hèè'ft•- 'Op -~d:e ·"ma-nier· 

·· van Jar+ zeker' wordt er in mijn oor gefluisterd. Wel, al- met al een .bonte familie. 
In het begin van z_o 1 n nieuw seizoen kijk je al tijd weer terug naar de achterliggende 
jaren en toen ik dat deed, kwamîk tot de conclusie dat ik in juli 1980 al 20 jçi.ar 
bij Atrnodes werkzaam ben. Ik weet nog best dat Ans Pennart bij mij kwam, dàt was op 
23 juli 1960 om mij_ over te halen om als jeugd trainer te functioneren. 





·~. 

ER WORDT GEFLUISTERD •••• 

Dati: •• ~ ·otöenAmber Welling tijdens haar 'eerste cross viel en 
Dat ••••• er toen hulp kwam voor haar om dit moeilijke punt te overbruggen, want 
DatuoooTinka Tolsma even terug ging haar bij de hand nam en optrok en 
Datoooóozij weer mentaal gesteund op eigen kracht verder kon gaan 
Dat" •• ~.wij dit een fijn sportief gebaar vonden van Tinka 
Dat •••• owij genoten hebben van de inzet .van onze jongste ploegen in de diverse 

crossen. 

ZOMERTRAININGo 

Elke maandag en donderdagavori.d van half.7 
7 uur 
7 uur 

half 8 
.... half 9, 

9 uur 

pups . en 1e jaars D 
2e jaars D en C meisjes 
AB meisjes en senioren 

"t ; , 

Deze traiE.:!:ng2;s op het PIM MuLIE.R SPORTPARK. en begint in APRIL 

========== 

De bal is zoekoo~o???o •• !!! 

Zoals jullie weten hadden wij altijd een vaste rubriek in het clubblad dat heettes 
Ik rol de bal docl'r aan:., 
Degene die de bal toegerolt kreeg schreef ,çlan een stukje in het clubblad. Helaas 
is de bal zoek en wie vindt hem weer? 
Om maar meteen een begin te maken dacht ik dat Marjoh Schouten het wel leuk 
vind om te beginnen. Zij mag dan een nieuwe naam bedenken, die dan een stukje in 
het clubblad mag schrijven. 
Zorg ervoor dat de ba:i);niet meer kwijt raakt. 

1 

\ 
========== 

Bij de geslaagde juryleden staat De Heer van Turnhout vermeld, dit moet zijn 
Mevrouw van Turnhout. 

========== 

'·' 





Co~~~E~~Ei'is~ 
M. Cats 
Bloemendaalseweg 112 
2061 CP Bloemendaal 
tel o 264481 

G~ de Rooy - Bennema 
Vondelweg 4 rdo 
2025 AA Haarlem 
telo 374534 

R" Ferment 
Rijksweg 300 
2071 CP Santpoort 
telo 3,78573 

J. Pauel 
Zonnelaan 3 
2012 TH Haarlem 
tel o 285433 
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V erder wens ik alle leden van Atmodes zeer prettige 
trainingen toe en goede resultaten op de komende wedstrij
den zowel individueel als in ploegverbando 
Een mooi kado aan de vereniging in dit jubileumjaar zou zi 
"promotie naar de eerste klasse". 
De door de actieve jubileum commissie georganiseerde rorr.
melmarkt was een succes en met dit saldo zijn de finan
cieën voor het weekend dat de leden t.g.v. het jubileum 
wordt aangeboden nu rond. 

Ria Ineke - de Vos. 

VAN DE PENNINGM':IBSTER 

CONTRIBUTIE 

Jeugdleden, willen jullie dit speciaal onder de aandacht 
van jullie ouders brengen? 

Middeld dit clubblad willen wij onze leden en de ouders 
van de leden wijzen op de volgende punten: 

Het lidmaatschap is aangegaan voor een jaar: dat betekent dat men alleen kan opzeg
gen als lid .9;E~~~E.266r he't ei~~E-~~~!:;lendf:r j=.! 

Men is dus steeds contributie verschuldigd tot en met december. 
Op onze l.lo gêhouden vergadering is de contributie verhoogd. Velen die een auto
matische overmaking hebben lopen, hebben deze verhoging nog niet aan de bank of 
postgiro doorgegeveno Ten gerieve van leden/ouders is het nog steeds moeilijk per 
kwarta".al te betalen~ 
Verder komt het dikwijls voor dat wij overschrijvingen ontvangen, waarvan de naam 
niet overeenkomt met de naam van het lid. 
Wilt u duidelijk vermelden voor wie de contributie betaling bestemd is? 
Stelt u prijs op een aanmaning wilt u dit dan even doorgeven aan de penningmeester? 
Portikosten t en bedrage van fl 1 9~ zullen wij dan ~el in rekening moeten brengen. 

De K.N.A.U. heeft de bondscontributie verhoogd: dit betekent dat wij ook ons 
inschrijfgeld moeten verhogen. 

Wij hebben onze financiele verplichtingen. Wilt u er aan meewerken, dat wij 
deze kunnen nakomen door contributie tijdig_te betalen? 

De contributie bedraagd: ~Eschrijfgel~ 

Senioren 
Junioren 
Pupillen 

KLEDING 

fl 30,--
25,--
20,--

Atmodes shirts voor zover voorradig 
Atmodes broekje 
Atmodes trainingsjack maat 4 t/m 6 

maat 152 t/m 164 

Kwartaal 

fl 45,-
37,50 
30,-

Jaar 

fl 180,--
150,--
120,-

fl 21,-
11,--
40,-
30,--

Jubileum aanbieding!! 
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VERTEGENWOORDIGSTERS VAN DIVERSE PLOEGEN 

Zoals de voorzitster al memoreerde in haar voorwoord, ziJn er vertegenwoordigsters 
aangewezen uit alle ploegen om êéns per maand na de training en wel op iedere eerste 
maandag van de maand samen te kÓmen in de kantine om te spreken over de zaken die 
ter tafel komen" 

De vertege~woordigsters zijn: 
Aam~sp;Loeé· 
- . A" .Ploeg 

:s ~ · ploeg. 
C plOég 
D l'Ü OGg 

Sandra en Marijke 
Jacqueline en Jolanda 
Elsbeth en Claudia 
Mariëtte en Karin 

.Tinka 

Wij hopen dat dit geregeld samenkomen tot goede resultaten zal leiden en de verstand
houd:i.ng met bestuur nog zal verstevigen • 

. j 

Het Bestuur . 

ZIEKENBOEKJE 

Ook Yvonne.Roosendaal ·moest het loodje leggen en rust houden vanwege een voetblessure. 
We hope~ maar d.at je wee!' gauw de oude bent, want niet alleen jij sta.at alweer te 
popelen om weer te beginnen· oók de ploeg kan je niet missen. 

IK WEET IÉTS GOEDS VAN JOU! 

Zou de v:.ereld rüet : beter zijn 
als 18dereen, . die ik ontmoet~ zou zeggen t 
n Ik wee1t ,ièts goeds vàn_ jou! '' 

. ·'··· . . . . 

Zou het niét fanta:l:itisch heerlijk zi ~: .'1 
als elke hànddruk :· ~eggen zou 9 

van harte en oprecn:i/ gemeend ~ 
11 Zeg kind 9 ik vveet iets goeds Vé:!-n jou! " 

Zou het leven niet blijer zijn . 
als men het goede stéeds prijzen·:. zou; 
Want werkelij~-c, bij aile kwaad 
is er zoveel goeds j_n mij en jou~ 

Zou het niet een fijne houding zijn 
als iede~een z8 J s~~en zou g 

; , t.. 

11 Jij weet wel een beetje goeds van mij, 
en ik? •ooe ik weet iets goeds van jou! 11 

overgenomen uitg De vriendenpand, mededelingenblad 11 VRIENDEN VAN DE KNAU" 
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ER WORDT GEFLUISTERD: -5-
.~~~~--------

Dat ••••• wè bi';jna,;Acor onze shirt voorraad heen zijn 
Dat •••• ,we steed~ bezig z._~jn_ 9m het juiste model te pak.ken te krijgen 
Dat ••••• de levertijden nogal lang zijn 
Dat ••••• we een beroep doen op atletes die nog een oud of te klein shirt in de 

kast hebben liggen en dit rU:et meer dragen,z:o : 
Dat ••••• nieuwelinge111 t ,och iets hebben " om aan te trekken " op wedstrijden 
Dat •••• • je deze aàn.Ria kan afgeven 
Ilat.~ ••• clubk.leding,;verplicht is 
Dat•;, ••• wil zeggêrr,,_';'v,it ldmodes shirt, groen broek.je, ·Wi.tte/groene sok.ken. 
Dat ••••• men moet ·zó;nteri al tijd veili:gheidsspelden bi·j :zich te hebben 
Ilatu ••• je deze li.e.·f :beste aan de bi.llpenk.ant van je tr:a;i·ningspa.k. kan vast spelden1 

want · : ' {·: .c: . 

Dat• •••• je ze dffi'l. ;aj. tijd bij de hanà 0 hebt : 
Dat.". o .wi;} verwa~lrteh dat de routen:l.ers de nieuwelingen , hE,üpen op hun eens te 

· · wedstrijd· (en ) · 
Dat ••••• ze ~ich gauw thuisvoel~n op de wedstrijdarena 
Dati ~ ••• el' steeds mihder materiaal op het veld wordt ui 'tgegeven om 
Ilat ••••• het nJet:woI'dt opgeruimd . . '. 
Dat ••••• we er,._dus' goed op moeten letten ·. · · ' 
Ilat" ••• ~wanne.e~ .men speren/disci/kogels/s\artblokk~n . etc. :Uit het materialenhok 

haa3rtt' _het wordt teruggebracht. : ,. · 
"" ' .. ' ··~ 

:~ . ... 
..: ; ' 

LET OP ! ! LET OP ! ! 

HIER KOMEN~lJOG J:DNKELE NTJMMERS VAN DE LOTERIJ, WIE WEET ZIT ER EEN PRIJS BIJ! ! 
) (' " ' 

489 
727 
883 
201 

" 442 
:''i287 

723 
284 
961 

~ : 

1boek over de speI;en 
~et borrelglaasjes : 
'lectuurmap ' " 
opbergzak voor.Èfé'.l,n de muur 
autheemaa t ·-" - ·· 

. zandloper 
· sierfles 
· 'pindà.vq;as je 
lamp 

IlE GELUKKIGE WINNAARS KUNNEN ZICH MELilEN BIJ BALTIEN. 

·:3 \., 

• .. . ' :. ; 
· .. . :,1 .. ~- :-· . 

' ."(, 
. , ' 

' ' 

' : ' 

' _f·: 

:~ ' 

. ' ·· i ~ :. ' :, 1 ",. I ' , 

" ' 

"1-.L. ., 
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25 JAAR ATMODES 25 JAAR ATMODES 25 ~ ATMO:QES •. 25 . ..JAAR A'J:MODES 25 JAAR ATMODES 

DAMES .PROMOTIES 1955 

fbom 
20Qm 

· 80~ horden · · · 
ver 
hoog 
speer 
discus · 
ko;g'el 

A ~ B .!. 

13;~ 

.27 ,·5 
13,5 
5,-
1·,45 
31 ,-
33,-
1 O;~ '. 

, · ...... 

,P.:!!:MES PROMOTIES 1980 
. . ~ 

1 OOm .. 
200m 
400m 
80üm . . :: ·· 

'· 15oom . 
3000in 
1 QOm horden ; ' 

. · 2ÓOm i1.0rden 
4oom ·horden 
vet 
hoog 
speer 
diskus 
kogel 
vijfy:amp 

,, , ; .. ;. 

12.3 , \ 
-, , '.·, \2,.,4:·:.·· 

59,0 
2.15.-
4,45,- , ,: 

" .. 10i;ro, os ". 
15, 2 -
29,0 

.67 ~o 
5,50 
1,72 
3'7 ,~ 
38;- : 
12,- . 
3, 400p • 

B .... C 
13,6 
29, .... 
14, 2 
.~r; 1 o ~ ~·-: 
1 ,·35, "Î '.; 

28,-
29,-
~,-

\. 

1.2,8 . 
26~6 , 

.. 62,0 .. 
r .2;;2?..,-
5,, ,oo.~o . 

16,o 

75,0 
5,30 
1'65 
33,0. 
34,..:. 
11,- . 
3, 2.0G'J). 

"•. ~-· . .. .... ..,,. .. 
' . .. ,. . ~··~·· _.; . 

17,os 

5,-ffi 
1,57m 

. ' 

.: 31,-m 
3.0,-m ", 

,. 101-m -~ 

: ··:,, 

25 JAAR ATMODES 25 JAAR ATMODES -?5 J.AAR ATMODES 2/. 'JMfl\ A.TMODES- a.5 JAAR ATMODES 
, -'·. 

Ziekenhoekje 

In ons zieken-/bZess,ur?.ho.r;,1kjd di;t keer aandacht voor de enkeZ-
b Zes sures van Ingtiid 'xraan, Ingf..id v , d. WaZ en CarfÎJ Zine van Leeuw
aerden. Wij wensen jullie een spoedig herstel toe en wij hopen 
dat juZZie snel de aompetitiepZoegen zuZZen kunnen versterken. 
Van harte beterschap. 
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Ik rol de bal o o o • • " • • . • " 

Van dieren heb ik altijd veel gehouden1daarom kreeg ik van mijn opa een 
konijntje en dat vond ik heel erg leuk• ··· 
Eens in de week moet het hok schoongemaakt worden, dat vindd :lk niet Z'o•n fijn 
werkje" 

( d~ .. Aopj~,l?.. ruiken zo ) 
--· · -· -1 · :. __ h· _, j_ ;,_ . •• ·:~ r~ < J ·~- · ··- - .i~ .'.J -:-:':1~ 

Nu nog een kindermopje: 

Jantje zei tegen zijn vader~ Waarom kunnen jongens geen kinderen krijgen?? 

ántwoofrd: fünd.at onze lieve Heer daar een sto]{_je ~~or gestoken heeft. 

Ik rol de bal door aan · CaroJ..ienè. Marjan Schouten ( 7 jaar ) 

============ 
WEDSTRIJDAGENDA 

3 mei 
10 mei 

15 mei 

n mei 
18 mei. 

21 mei 
22 moi 
27 mei 
39. mei 
·1 jµni 
1 juni 
4 juni 
7 juni 
7; juni 

Amsterd~tif 'ook!Ileer · cD :juniorenwedstrijd;. 
AmsterdarrI Oqkmeét:"pupillenweds.tri jd. Jubileumwedstritld, . iedere <;leelneeID
ster ontvan~t ·eert .. prestatiekaart en daarnaast d.e mooie AJJA jub:Lleum-
tegel; ; · _, . · ·" · · ·. · i. 

:Donde;aäg)Iemeiv~arisdag senioren/ junioren .A.B. Wedstrijd te Ookmee1'. 
Ook hier«ÇriJ.tvangt i<;)dere deelnemer de mooie ADA jubileutntegel. 
Amstërqa~ Ookmeet pupillenwedstrijd 
Amstefveer1 star.tbaan twee en driekampwedstrijden lOOm - 200m, ver- hoog 
l kamp kogel discus speero 
Haarlem Pim Mulier senióren en AB juniorenwedstrijden. 
Zaandam instuifwedstrijden voor senioren en AB jeugd. 
Krommenie instuifwedstrijden v,oor senioren en AB junioren. 
Amsterdam Chris Bergerlaan ins.tuifwedstrijden"V.oor senioren en AB juniorem. 
Castricum werpdriekampcompeti tie voor senio:tI"en en AB junioren. 
Amsterdam Noord Elzenhagen senioren en AB junioren 
Amsterdam Olympiaplein CD juniorenwedstrijd · 
Krommenie CD juniorenwedstrijd 
Beverwijk pupillenwedstrijd 

' ' . .. 
ALLE WEDSTRIJDEN STA.AN UITGEBREIDER VERMELD OP HET MEDEDELINGENBORD IN DE KLEEJ).;.·- . 
KATu'.IERS" GEEF JE DAN TIJ;DIW OP L 

ALS IEMAND HEEFT INGESCHREVEN VOOR EEN WEDSTRJJD EN TOCH NIET KOMT, DAN MOET JE 
EVENGOED HET INSCHRI.JFGELD BET.ALEN. ·· JE BENT VERPLICHT IN CLUBTENUE OP WED
STRIJDEN TE VERSCHIJNEN o NEE)\1 OOK~ .i\L'TIJD SPELDEN · MEE VOOR JE STARTNUMMER • 

. I 'J~ 



··::..9-
Nogmaals data competities noteer Jµ _ J~.":.§lge_~_c;i.ê-'.:_!J.: ' · 

. ;, 

..... . · Pupillenc()mp,etit:ie: 
~ ••.• - ,! . . • 

, .. "? ~- , : 
.. ·~ ; . ·'· ": .~ 

__, CD junio:(è:fl. ' · . : 
e- . : 

...... ..:. ~ :. 

AB junioren : 

senioren 

':. 

14 juni in Eaarlem 
28 .. 'jür.ii in, "Cas tri cum .. . 
lO jlihij ni;sschien· in J3everwijk,: 

",}o }11eJ'. in kromirïenie .... . 
:31 iriè,i,. in Amsterdam 

· ·.· 21 jl..riii ' in Haarlem , 
23 augustus in Haarlem 
dinsdagavond 10 juni waarschijnlijk in Haarlem 
zondag 11 augustus 
zondag 11 -mei ·1e ploeg naar Groningen 

2e ploeg naar Amstelveen 
, L .~ . zondag 8. ·ju:ni 

zondag 17 augustus 

Verder belangrijke 
14 en 15 juni 
20, 21 en 22 juni 
a,9 en 10 augustus 
30 en 31 augustus 
13 eh 14 september 

data zijm 
Nederlandse 
Nederlandse 
Nederlandse 
Ned:eriahdse 
Nederlandse 

Meerkamp Kampioenschappen voor de AB junioren 
Jeugd.kampioenschappen AB junioren 
Senioren kampioenschappen 
Senioren kampioertsèhappen Meerkamp · . 
Estafette Kampioén~ch~pperi vÓor senioren en juni.o. 

TRAININGSWEDSTRIJD 12 APRIL HAARLEM 

PUP B clubr~èdr.de! ! 
• ". " ' '· ' 1 ' "· ' <> ' 

kogel 2 
1000m 

Robi:r;ia ·~mits 4.l2m het was 3.93.m. 
Robiria · 'Smits 4;.49 .8s is nu 4.1Q.7s 

PUP A clubrecords! ! 

60m Saskia v. 'd. Linden 100~.Lis. :rrfu ' 9.--~s.:. 
ve:rr Iris v. Turnhout wa:s 3.64 is nu 3.74m. 

Dus 4 clubrecords bij onze allerjongsten. 
In totaal 19 clubrecords bij de pupS? CD ·jeugd. 

1~_!!-PRIL HAARLEM 

6:: persoonlijke records AB junioren en dames. 

. i .' ·"' .. 

, .. 







OlJ'DERLINGE C LUBf .: .. vIP I OENSCHAPPEN o 

27 April - niem~e clübrecords Mi:ceille en Saskia 
.__. ---~,------"--:---·- · . ---~·· _________ . ._. ._ 

Onze angst, dat d.oor regen en kou onze wedstrijd in het 
water zou vallen, vJas ongegrondo De weergoden waren ons zeer gunstig en de 
kleine 80 Atmodinnen streden met veel elan en plezier een sportievo strijd om 
de beste resultateno 

Er waren wat de prestaties betreft verrassingen, doch ook 
teleurstellingen, maar de sfeer was goed en 't seizoen nog vroeg en er kan dus 
nog heel wat uit de bus komen.. Wat betreft de klasseringen van de diverse. ploegen, 
hebben we do meisjes die niet aan alle nummers hebben deelgenomen uitgeschakeld 
voor plaatsingen. Uiteraard Nerden wel de uitslagen opgenomen. 
Voor Iviireille, die wegens 'n softbalwedstrijd nîet volledig aan de strijd kon deel
ne191en, was het 'n prachtige trainingsweè!.strijd met verbetering van de op haar J'.j.aarn 
staande olubrecords op het kogelstoten en discuswerpen D van. resp~ 13.21 M. en. 
36. 38 M. naar '14. 52 m. en 3 7" 66 M'o Froficia t Mireille ! 
Sinds kort -· landelijk is het niet of:ficieel - houd.en wij er ook pupillenrecords 
op n2, en hiervan werden er twee verbeterd. bij de A-pupillen door Saskia van de 
Linde n; op resp •. de 60 Mo en 1000 III . van 9.8 sec. - 4 min. 11.- sec. naar 9"6 sec. 
4 min. 02.l secr. Gefeliciteerd meiske! 
Duj de d.:.~".1..~9- ging Fi~ecldy Wijkhuizen met ruim punt~nverschil met de hoogste' eer 
stri jlrnn v<'iör Ellen Hand;gra°',f en t~on de (nieuwe) · I:~~-ill-trofee met vele persoonlijke 
Tecorcls ~ 
In cle haast waarrnecle dit ver;:i1ag nog ver1·.1erkt moet worden, kunnen wij de persoonlijke 
records niet aangeveri 1 aangezien deze gegevens in het bezit zijn van Truus. 
1 n Heerlijke .felle strijd bij de A~m~:!f~.i8-.ê. tussen Jolanda v.Ekeris en Jacqueline 
de Graaf l:lerd in het vooTàGel van eers ·f;genoernde beslist:. Elsbeth Kuyper besliste 
met g:>:>ote voorsprong dat het haer dag ivas, vóór Petra Doe ter en gaf daar tevens 
mee aan 1 dat de operaiie aan haai· voet geen verdere nad.elige gevolgens voor haar 
heeft gehad. Dit dan bij de E-meisjes 
Het C-schilcl was voor M2. 1~j ët~17;;~Ïui.s 1 die in elke klasse van beker naar beker 
gaa;t·; ··-;n~;,;:~::---cie concu ·.'rentie van Yü 1mmer t1;ee Toos Stoete was erg groot. 
Tinka Tolsma won verdiend bij cle m8is ;;es-D met een verr'assende Ester Steffens op 
de t~veede plaats·,· :Jij d.e A- en B-pu~-waren het resp. Iris v.Turnhout en Robine. 
Smits die het ,hoogste aantal punten scoorde, met Carolien Wesselman op de hielen van 
Iris en Claudia beduidend achter Eobina. 
De jongste en de oudste va11 het ge"elsohap te weten Mar jon Schouten (C-pupil) en 
Truus deden het ook bijzo~der goecl! · 
Rest rnij namens het Bestuur van 11 ATfl[ODES 11 alle juryleden, die met elkaar 'n monster
wedst:::·ijd hebben ver~·1e:rkt en tot weinig rust kwamen1 hartelijk te danken voor hun 
fijne inzet en. zeker niet cp de laatste plaats de Heer Neder Helman, die voor orginele 
eerste en tvJeede prijzen. had gezor"i:sd., die zei:Jr in de smaak vielen bij de loden. 
Al met al \,Jas het een ze8r geslaa,gde dag. 

Ria Ineke - de Vos. 
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. {:· 

~itsl~en~ 

DAMESg 
4 KG" -·~-~ 

100[200 verspr. speer kogel hoog discus 4[800 M. Totaal 

Freddy Wijkhuizen 14.5 .1.d1. 24 -04 7.80 L40 24.09 2.4906 3423 
Ellen Handgraaf 14 . 8 4. 20 18.64 8. 95 1.40 26.'29 3.13.8 3138 
René Ferment 14.8 4.04 18.54 9.07 1.40 24. 99 77 ;2 3129 
Wilma Vierbergen 14.6 4.39 23.86 8.36 1.20 21.22 2.5L8 3066 
Marijke Miezenbeek n. 9 3~80 15.26 6.23 1.30 14. 78 63.9 2807 
Hellen v. Vugt 15.3 4.11 23.46 7.14 ·l. 20 20.33 3r.03.2 2681 
Sandra Willems 14.8 3.92 17 .84 5.64 1.20 16.62 67.3 2653 
Ronny Wallekers rl4. 6 3.72 20.26 6.93 1..20 17.35 2.49.- 2624 
Ineke Wallekers 16.- 3.22 20. 78 6.66 1.35 16. 80 3.13.8 2280 

Hanny Hijkhuizen 15.5 3.40 20.86 7.80 xxxx 21.34 3.10.3 
Truus v. Voorst xxxx XX..X..l\: 17.64 6.52 xxxx 23.10 xxxx 
MEISJES Ag --·--- ---· ~· 
Jolanda vrnkeris 13-7 4. 77 _ 21.38 7.77 1.35 24.13 70 . 7 3494 -· -JacqueH.ne de Graaf 14.1 4. 78_ 26.28 7.14 1.40 18.32 2;.4 7 .4 3415 
Conny Handgraaf . 13 .8 4.31 20.64 7 .68 ~ 18.56 74.4 3244 
José Joosten 14.7 3"93 19.46 6.86 1.25 21.42 3.09.5 2659 
- =---.,__.._.,." . 

Syl.v.Duivenvoorden 14.4 4.09 22.86 8.1~ 1.25 20. 21 xxxx 
!QJliJ~S B: ~ 
Elsbeth. Kuyper 28.8 4.3.2 21.86 7. 23 . 1.35 18.37 65.5 3338 
Petra Docter 14.9 4~34 21.-- 7.67 1.50 10.96 · 73.1 2960 
Sjoeke Smal 14.5 4.19 12.42 6.81 1.40 15.75 66.7 2881 " 
Claudia de Pon 14.7 4.02 i5.26 6.80 . 1.35 13.69 2.47~ 2670 
Annelies du Pon 15•4 3. 6.8 19.46 6.-- 1.30 17 . 64 2.58. 5 2471 
Ester v. Turnhout 13.2 4.75 11. 98 5.93 n.g. 11.11 66.5 2387 
Rinske v.d.Kuyp 14. 6 ong. 17. 94 7.92 1.25 19.12 2.54~4 2373 
Ellen de Weyer 13.8 . 3.73 17.26 6.99 1.10 13.50 2.57.2 2357 
Nicole Vaars 14.6 3. 94 16 .• 18. 5.64 1.25 13. 24 75.7 2334 
Els Meyer 15.2 3. 94 10.- 4.48 . 1.20 10.84 3.28.- 1644 
Anja v ,d .Wiel 16.3 3.42 5.90 5.66 LlO 9.57 n.g. 924 -· ~-~· _._._..,_,__ ____ 
Mi reil le Stadwijk XXY..X 4.16 36 .46 14. 52 1.30 37.66 xxxx 
Jolanda Moison 15.7 3.39 16 .14 ~ 7" 19 1.20 12.88 xxxx 
MEISJES Cg Bo M. 
--~...,.,..~·-· 

Mariè'tte Versluis ll.- 4. 41 18.81 6.90 ·L45 19. 84 i.54. 8 3980 
Toos Stoete 11. 2 ; 4.11 22.10 7.14 1.30 21~80 1.59°3 .3863 
Karin v. Turnhout 11.l 4.44 9.79 5.44 1.45 16.38 2.06.4 3277 
Mandy Had man 11 .9 .3. 7.2 14. 93 8.34 1.25 19•02 2.06.8 3247 
Gwen Nijman 11.6 4.61 11.02 6.61 . 1.20 18. 94 1.59.8 3246 
Marike v.Dam 11.5 3. 86 15.81 7. 55 Ll5 15.90 2.03.7 3120 
Marijt Schaab 12.5 3.53 14.35 5.82 1.15 13.68 2.10.5 2447 
Lisette de Graaf 12. 5 3.59 12.40 5.05 1.05 9.64 2.06.7 2192 
Sylvia v.Egmond 13.6 3.46 10.12 5. 24 1.05 13.34 2. 06.6 2051 
Brigitte v.Egmond 13.l 3.52 8. 71 4 . 71 1.10 8.46 2.12.3 1923 
Petra v.Egmond 13 . 4 3.67 6.52 4.40 1.05 11.08 2.42.6 1620 
Ester v.d.Wal ·13 .1 3. 20 11.51 6.07 1.00 ong. 2.58.2 1319 
·---~_.,,,.~·~-

Caroline v.Leeuwaardenll.4 3.86 10.31 6.35 xxxx 12.20 n. -




