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Ik ben bij de ABN 
Het ABN Studenten pakket: een prima studenten

rekening met een gunstige rente en een aanjouw situatie aan 
te passen verzekering. Zoals een ziektekostenverzekering (uit 
te breiden met een tandart skostenverzekering) of de combi
natie van een aansprakelijkheids-, inboedel-, ongevallen- en 
reisverzekering. De premie betaalje per maand. Automatisch, 
via j e ABN Studentenreken ing. Waarbij je ook cheques kunt 

aan~ragen. Alle informatie klijg J ,, E) ~ J E ~ 
Je biJ ons kantoor: • . • f;] J J 

ONDERHOUD, AANLEG 
LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES 

Marnixstraat 86 A 
2023 RH Haarlem 
Telefoon (023) 274858 

Cees Boer B.V. 
uw installateur 

landelijk erkend 



de wissel 
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem" 
opgericht 8 oktober 1920 Jaargang 44 

"verschijnt 10 maal per jaar" 

koninklijk goedgekeurd redac/leadres · 

ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v 594199. 

Nummer 3 josé capellen 
rijksstraatweg 377, 2025 db haartem 

april/mei 1989 tel · 023-374869 tel. overdag .· 02510-26895 

voorzitter 

joop v. drunen 
ramplaan 94, 
2015 gz haartem 
tel. 023-244340 

vice -voorzitter: 

bert steen 
duinoordstraat 37 
2023 wb haartem 

secretaresse. 

mevr. 1. b. de w1t-v.d. ree 
velserstraat 18 rd 
2023 ec haartem 
tel. 023-263123 

penningmeester. 

wimhartman 
corn . van de lijnlaan 12 
2024 bb haartem 
tel. 023-256036 

wedstnjdsecretans : 
(A IB jun +senioren) 

joop v drunen 
ramplaan 94 
2015 gz haartem 
tel. 023-244340 

wedstrijdsecretaris · 
lange afstand: 

gerko vos 
ruysdaelstraat 3 
2021 em haartem 
tel. 023-250466 

jeugdcommissief 
ledenadm1nistralie 

_(CID jun +pupillen) 

jOS van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haartem 
r e/. 023-272338 

arts : 

f. s. g. m. knuvelder 
praktijk : 
van oosten de bruijnstraat 5, 
20 14 vm haartem 
tel. 023-316044 

VAN DE REDAKTIE 

Voor jullie ligt een goed gevuld clubblad en niet eens 
gevuld met alleen wedstrijd uitslagen. Er is ook pas één 
wedstrijd geweest (al thans in Haarlem). Het verslag en de 
uitslagen staan op blz. 11 en 12. 

In het V:)rige clubblad mochten we nog een brief afdrukken 
van Jan Hut persoonlijk. In dit clubblad echter een ui tge
breid In Memoriam over Jan Hut. Op 22 maart j 1. overleed 
hij plotseling. 
Ook het afscheid van Parul Wessel hebben diverse mensen 
onder woorden proberen te brengen . 

Er zijn nogal wa t atleten op pad de laatste tijd. Terschel
ling, Paaskamp op Papendal, estafette-loop naar Beekbergen. 
Alles hierover in de \IJissel én het Wisseltje. Gelukkig is 
deze laatste ook weer van de partij, en hoe! 

En o jee, ben ik helemaal klaar met tikken, kom ik tot de 
ontdekking, dat ik wat vergeten ben. Ik had vorige keer 
beloofd de ranglijsten aller tijden in dit clubblad op te 
nemen. Vergeten! Sorry heren (het gaat alleen over heren, 
dames). Echt de volgende keer. Help me maar onthouden. 

Nog even een mededeling van huishoudelijke aard. Op dit 
voorgedrukte papier staat bij de clubarts F. Knuvelder een 
verkeerd telefoonnummer. Het juiste nummer is 023 - 340480. 
Even veranderen in de agenda's! 

Gelukkig had iedereen de oproep van vorige keer, het op tijd 
inleveren van de kopij, goed begrepen. Maar wel volhouden 
graag! 
Een wedstrijd gehad? Meteen verslag schrijven en direkt inle
veren! 

De kopij voor het volgende clubblad moet al heel snel binnen 
zijn, en wel op 2e pinksterdag 

UITERLIJK 15 MEI. 

girorekening 643883, bankrekening 56.80. 10.4 77, t.n .v. penningmeester a.v. "haarlem" te haartem 



officieel nieuws 
Pupillen A 
I. (Ingo) Ruijterman 
M.M. (Meike-Mirjam) Bax 

Junioren D 
A. (Arjan) Hendriks 
E. (Elsbeth) Godthelp 
M.C. (Meraud) de Rooy 

Junioren A 
J.J. (Joris) v.d. Weiden 

Senioren 
B.G.M. (Bianca) Dobbe 

Senioren L.A. 
E.C. (Edwin) Meure 
D.W. (Dick) Kloosterboer 

EEN 

Dolfijnstraat 26 
Plataanstraat 85 

Tafelbergstraat 19 
Vogelwaarde 54 
Jac. v. Looystraat 

Van Merlenlaan 7 

Romestraat 37 

Verbindingsweg 19 
\IJ ilgenstraat 51 

HARTELIJK WELKOM AAN: 

2024 vv HAARLEM 
2023 SC HAARLEM 

2021 SI\! HAARLEM 
2036 GL HAARLEM 

16 2032 ZB HAARLEM 

2103 GA HEEMSTEDE 

2034 VK HAARLEM 

2061 EH BLOEMENDAAL 
2023 NN HAARLEM 

BELANGRIJKE \'iEDSTRIJDEN NOTEREN IN AGENDA'S 

COMPETITIE SENIOREN COMPETITIE JUNIOREN A/B 

11 juni heren Enschede 21 mei Haarlem 
dames - Amsterdam noord 

25 juni heren Krommenie 18 juni Amsterdam Ookmeer 
dames - Hoorn 

3 sept FINALE 10 s ept FINALE 

Een verzoek aan alle wedstrijdatleten om de bovenstaande data vrij te houden in 
het belang van de competitieploegen. Houdt met het plannen van je vakantie als 
het enigzins kan. rekening met bovenstaande data. 

BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN 

Weekend 13-14 mei voor senioren meerkamp kampioenschappen in Leiden 
Weekend 13-14 mei voor junioren meerkamp kampioenschappen in Zwolle 
Zaterdag 20 mei Gouden Spike in Leiden 
Weekend 27-28 mei Distriktskampioenschappen in Krommenie 
Weekend 30 juni/2 juli voor junioren Nederlandse kampioenschappen i n Bergen 
Weekend 7-8-9 juli voor senioren Nederlandse kampioenschappen i n Hengelo 
Zondag 13 aug Adriaan Paulen Memorial in Hengelo 

0-0-0-0-0-0 

een nieuw leven, een klein wonder 
het klinkt heel gewoon, maar voor ons was het heel bijzonder 

. . ~ .. 

Dit gedichtje stond op het geboortekaartje van LARA MARlT , die op 22 maart als 
dochter van Jannie van Dongen - Sloot en Rob van Dongen ter wereld kwam. 

op 

Jannie en Rob wij waren heel blij toen ons dit bericht ter oren kwam en feliciteren 
jullie ook via deze weg namens de hele vereniging van harte met jullie dochter. 

om aan te schaffen: speel mee in de toto/lotto 

a.v. "haarlem " wedstrijdshirt met klubembleem div. prijzen Inlichtingen bij mevr. rartman tel. 256036 

a.v. "haarlem " atletiekbroekjes div. pri jzen 

verkrijgbaar bij joop van drunen. 

Zoom 



VERVOLG OFF ICEEL NIEUWS 

Bestuursmededelingen: 

- Vanaf 1 april 1989 kunnen topsporters voedingsadviezen verkrijgen bij een netwerk 
van diëtistes, die gespecialiseerd zijn in de topsport-voedingsproblematiek. 
Lijst van a dressen ter inzage op het verenigingssecretariaat. 

3 t/m 7 mei 1989 Mani festat ie Sportief '89 in de jaarbeurshallen te Utrecht. 
Informatie ligt ter inzage op het verenigingssecretariaat. 

- Nationale Jeugd Olympische dag . 
De districtskampioenschappen voor B junioren gelden als selectie voor de N.J.O.D. 
op 10 juni 1989 te Papendal, Arnhem. 

- Uit het "Atmodes fonds" zal in overleg met de redactie van "De \IJissel" op korte 
termijn een stencil inbrandap par aat worden aangeschaft. Hierdoor zal het mogelijk 
worden foto's, schetsen, krantenknipsels e.d: op te nemen in het clubblad. 

- Voeàingsproblemen bij sport met nadruk op het hoe en waarom van isotone dranken 
en het belang van koolhydraten en een artikel betreffende vochtopname tijdens 
duurbelasting (uit: District Wes t 1 mededelingen) ter inzage op het verenigings
secretariaat. 

- Inschrijving wedstrijden . 
i nschrijvi ng weds t rijden alleen tegen kontante betaling van verschuldigd inschrijf
geld bij de wedstrijdsecretaris (Joop van Drunen). 
In overleg met de wedstrijdsecretaris kan ook een rekening worden geopend waaruit 
i~schrijfgeld betaald wordt. 
Me t ingang van wedstrijdseizoen 1989 gaan ook leden extra betalen voor na-inschrij
vingen. 

Ook dit seizoen wordt diverse atleten de mogelijkheid geboden op uitnodiging 
extra trainingen te volgen. Bestuur en T.C. verwachten deze atleten dan ook 
op de ze trainingen. Wanneer men om welke redenen dan ook niet aanwezig kan zijn 
graag een telefoontje naar Joop van Drunen. 

WIJZIGINGEN IN HET WEDSTRIJDREGELEMENT 

lEelangrijk voor alle atleten én juryleden!!) 

~stafet~ ~ . ~to~ Moet t Udens de gehele race in de hand worden gehouden. Indien 
de stok valt dient deze te worden opgeraapt door de atleet, die de stok heeft 
laten vallen. Hij mag zijn baan verlaten om deze stok te pakken. Mits hierbij geen 
andere atleten worden gehinderd, zal het laten vallen van de stok geen diskwalifi
katie tot gevolg hebben. Indien een kommissaris merkt, dat een loper in een andere 
dan de eigen baan heeft ge lopen of dat de wissel van een estafette heeft plaatsge
vonden buiten de wisselzone, dient hij de plaats op de baan waar de overtreding 
geschiedde, onmiddellijk met daarvoor geschikt materiaal te markeren. 

Hoogspringen: alle en de laatst overgebleven springer mag een lat verhoging van 
minimaal 2 cm worden aangeboden, t enzij barrage. Meerkampen 3 cm, meerkampen C/D 
5 cm. Polsstokhoogspringen: minimaal 5 cm, meerkamp 10 cm. 

Hink-stap-springen : de "hink" moet zo worden uitgevoerd, dat de deelnemer eerst 
l andt op dezelfde voet als waarmee hij heeft afgezet; na de "stap" dient hij te 
landen op de andere voet, waarmee vervolgens dient te worden afgezet. De landing 
van de deelneme r na de sprong hoeft niet gelijktijdig op twee benen te zijn. Sleepbeen 
niet meer van toepassing. 
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Kogelstcten , diskuswcrpen, speerwerpen: deelnemers aan de werpnummers met eigen 
mat eriaal hoeven dit niet meer ter beschikking te stellen aan andere deelnemers. 
Een deP. lnemer mag de aanlcop, ring niet verlaten voordat de speer, diskus, kogel de 
grond raakt. De bepaling dat een deelnemer de afwerpplaats in stabiele houding moet 
verlaten, is niet meer van toepassing. 

Bij het speerwerpen is een worp slechts dan geldig, als de punt van de metalen top 
voor enig ander deel van de speer de grond raakt en een zichtbare indruk achterlaat. 
Tevens is een worp slechts geldig, wanneer de metalen top van de speer geheel valt 
tussen de binnenzijden van de sektorlijnen. 

Vanaf de voorbereiding van de worp, tot de speer in de lucht is, mag de deelnemer 
zich niet zo omdraaien, dat zijn rug naar de werpinrichting wordt gekeerd. 

Diversen: bij de loopnummers is de maximaal toegestane spikepunt lengte 9 mm. Bij het 
hoogspringen en speerwerpen maximaal 12 mm. 

Een deelnemer mag tijdens de wedstr~jd (belangrijke b.v. kampioenschappen, competitie) 
geen enkele vorm van assistentie of advies ontvangen. 

0-0-0-0-0-0 

IN MEMORIAM 

JAN HUT 

Het was een prachtige zonnige voorjaarsdag, die dinsdag van de 28e maart, toen 
we afscheid moesten nemen van Jan Hut, één van de grootste H.A.V.ers aller tijden, 
en daar z i t geen woord van overdrijving in. Tijdens die afscheidsplechtigheid gingen 
mijn gedachten terug naar eveneens zo'n prachtige voorjaarsdag in 1947. Het was 
een zondag en Jan Hut hield zoals gebruikelijk een korte speech voor het begin 
van de training. En juist van die speech herinner ik me, dat hij er ons van probeer
de te doordringen hoe belangrijk en zinvol de atletieksport was en hoeveel wij in 
ons latere leven aan die sport zouden hebben. 
Waarom ik me juist die training herinnerde? Er zijn toch zo vele wondermooie herin
neringen aan die wintertrainingen onder zijn leiding. Trainingen in diepe lagen 
sneeuw, trainingen tijdens een uiterst strenge winter, waarbij na een loop naar 
he t strand foto's werden gemaakt op de ijsschotsen van de bevroren Noordzee. Training
en aan de Brouwerskolk, waar we ons verkleedden in de bouwvallige maar legendarische 
schuur van Smit en waar een onvergelijkbare fantastische sfeer heerste. Voor de 
H.A.V. ers, die die trainingen hebben meegemaakt zijn dat zonder meer onvergetelijke 
momenten uit hun leven. 
Waarschijnlijk werd die herinneri ng bij me opgeroepen, omdat ik toen al kennis had 
kunnen nemen van zijn afscheidsgedicht, waarin hij zo nadrukkelijk stelt, hoe belangrijk 
de a tletiek voor hem geweest is en hoe verrijkend deze sport kan zijn voor degenen, 
die na hem komen. 

J an Hut! Hij is in 1928 lid geworden van de H.A. V. "Haarlem" en dus meer dan 60 
jaar aan de vereniging verbonden geweest, waarvan een groot aantal jaren als erelid. 
fuj had een baan bij de belastingdienst, maar in zijn vrije tijd studeerde hij samen met 
zijn vriend Age (Kees) v.d. Zee voor leraar Lichamelijke Opvoeding. Deze Kees v.d Zee, 
ook een H.A.V.er, was een befaamd polsstokhoogspringer, diverse malen kampioen van 
Nederland en voorganger en leermeester van Cor Lamoree. 
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Na het succesvol be~indigen van zijn studie was er in de crisisjaren geen taan 
voor hem beschikbaar bij het onderwijs en bleef hij de belastingdienst trouw, waar 
hij tenslotte met pensioen ging als personeelsconsulent bij het ministerie van finan
ci~n. Maar dankzij zijn opleiding in de lichamelijke opvoeding en zijn voorliefde 
voor de atletiek werd hij in 1938 hoofdtrainer van de H.A.V. "Haarlem 11

• En dat 
betekende in die tijd, dat je in feite alle onderdelen van de atletiek moest be
heersen. Van een aparte specialisatie zoals tegenwoordig, was toen nog geen sprake. 
In 1941 en 1943 leidde hij de vereniging naar het clubkampioenschap van Nederland. 
Daarbij is hij een groot aantal jaren voorzitter geweest van de inmiddels ter ziele 
gegane Nederlandse Atletiek Trainers Vereniging, hetgeen duidelijk op zijn capacitei
ten als trainer duidt. 
Maar toch zal hij niet in de eerste plaats als befaamd trainer de geschiedenis 
van de KNAU ingaan, maar voor alles als een waarlijk groot propagandist voor de 
atletieksport. Met de wintertrainingen bij zijn H.A. V. "Haarlem" toonde hij destijds 
duidelijk aan, dat atletiek niet alleen een zomersport was, zoals in die jaren 
eigenlijk nog altijd werd gedacht. In feite heeft onze club met die wintertrainingen 
onder zijn leiding een voortrekkersrol vervuld in de Nederlandse atletiek. Die trai
ningen hebben hem een springplank geboden tot vele propaganda-aktiviteiten zoals 
artikelen, reportage's en vooral ook genichten. Hij ging de boer op en verzorgde 
voor de KNAU talloze propaganda- en technische-avonden. ~vaar bij hij werd gesteund 
door een speciaal van onze wintertraining gemaakte fil m vervaardigd door niemand 
minder dan zo'n andere grote H.A.V.er Jan P. Strijbos. 
Jan Hut was een ware woordkunstenaar, redacteuren van de toenmalige "Atletiek 
Wereld" bedelden hem jaar-in jaar-uit om kopij en het is voorgekomen , dat hij in de 
oorlogsjaren die "Atletiek Wereld" bijna persoonlijk vol schr '=ef. In zijn geàichten, 
die hij schreef onder het pseudoniem 11 de sportschoolmees ter" beschreef hij o.m. op 
po~tische wijze de verschillende onderdelen van de atleti ek, zoals speerwerpen, 
kogelstoten enz. In de oorlogsjaren schreef hij ook veie gedichten voor het toen 
verschijnende "Oranje Bulletin'' en dat was heel vaak voortreffelijke verzetspo~zie, 
zoals de volgende regels heel duidelijk onderstrepen: 

Pas als de slavernij 
je vrijheid heeft ontnomen 

Besef je wat een blij-
Heid 't leven werd benomen 

Hij is in feite altijd geïnteresseerd gebleven in onze sport . Zo was hij in februari 
nog aanwezig bD de Europese atletiekkampioenschappen in Den Haag en leidde hij 
tot zeer kort voor zijn overlijden een atletiekveterauen ploegje. 
Jan Hut heeft jarenlang gesukkeld. Niet met zijn eigen gezondheid. Die is tot op 
hoge leeftijd steeds uitstekend geweest. Wel met de gezondheid van zijn vrouw, die 
hij in feite tot het allerlaatst heeft verzorgd. Tekenend is daarvoor, dat 11 dagen 
na zijn heengaan ook zijn vrouw is overleden. 
Maar ondanks het feit, dat de zorg voor zijn vrouw en de huishouding geheel op hem 
neerkwam, vond hij tijd zijn artikelen en zijn gedichten te blijven schrijven. Schreef 
je hem een brief, twee dagen later lag het antwoord in je brievenbus. 
Sommige mensen zijn voor een vereniging zilver, anderen zijn goud, Jan Hut is voor 
de (H.) A.V. "Haarlem" een briljant geweest. Nu is het fonkelende licht van deze 
briljant dus gedoofd, maar de herinnering aan Jan Hut zal beslist niet in de nevel s 
verdwijnen, want van vergeten kan geen sprake zijn. Daarvoor was hij een te grote 
persoonlijkheid, een te uniek mens. Uit zijn afscheidsgedicht - ik memoreerde het 
reeds - blijkt zonder meer welk een groot H.A.V.er van ons is heen gegaan. 

Dick Hagtingius 
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Voor mijn vrienden en vriendinnen ten afscheid. 

KWEEK ATLETIEK 

Als dan "mijn uur" geslagen heeft 
en 'k in 't vergeetboek ga 
laat ik een laatste groetje na 
voor u, die nog wat medeleeft, 

met al dat goeds, dat u en ik 
zo lang als zoete levensvreugd 
genoten, echt, het deed mij deugd 
als ik - posthuum - hier terug op blik. 

In honderd frisse beelden zag 
ik u en mij bij sport en spel; 
we waren jong, blij, sterk en snel. 
We trainden graag en met een lach 

bij 't sporten in de open lucht. 
Dat trainen, nat van 't zilte zweet 
gaf "honger" tot je alles weet 
van spier en hart, techniek en tucht. 

Wij van de UNIE-atletiek, 
we groeiden samen hemelhoog, 
ons Fortius, Altius, Citius loog 
er niet om, 't was ons lijfsmuziek. 

Want C-er, B-er, Kampioen, 
wij trainden met elkaar; 
de liefde voor de club was waar 
we 't allen graag voor wilden doen. 

Saam horigheid was onze leus, 
sportief en fier was onze vlag, 
die ons fair competeren zag 
bij 't meerkampspel, klassiekste keus. 

Houdt gij, die na mij leven mag 
de liefde voor dit spel steeds warm; 
want zonder sport is het mensdom arm . 
Kweek atletiek tot aan de jongste dag ••...• 

Jan Hut (16 september 1903 - 22 maart 1989) 
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Ter nagedachtenis aan 

P A R U L 

Plotseling afscheid nemen lieve Parul, 
van iemand die je kent als een leuke 
lieve meid, die vriendelijk en gezellig 
was en graag kwam trainen, is zo moeilijk 
te aanvaarden en roept zoveel vragen op. 

Het waarom Parul, zullen we nooit weten 
en is voor ons misschien ook niet meer 
belangrijk, dat was het alleen voor jou. 

Een mens moet in zijn leven veel keuze' s 
maken, alleen. Met wie je ook leeft, 
praat, lacht en huilt, een keuze maak 
je alleen. 
Dat jij, hoe jong je ook was, zo'n keuze 
kon maken, en die ook bewust maakte, 
is voor ons een troost en maakt he t 
makkelijker te aanvaarden, maar het 
verdriet blijft. 

We hopen lieve Parul , dat je gevonden hebt , 
waar naar je zocht. 

Dag Parul. 

0-0-0-0-0-0 
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Het was tegen negen 
's-Avonds in de regen 

Gebeld om de hoek 
Daarna een vloek 

Waarom, waarom 
Moedig of dom 

Zelf-verwijten rijzen 
Vragen blijven 

Tranen vallen niet op 
Door de regen op m'n kop 

Ons Pareltje nu zonder zorgen 
Voor haar niet een volgende morgen 

Een leven kort, een leven lang 
Geluk, verdriet, zwak, sterk of bang 

Het is zeker en gewis 

Zonder Pareltjes een gemis 

Gmmy & Roel Ramakers 



WEDSTRIJD OVERZICHT MEI EN JUNI 

Hieronder en in elk volgend clubblad een beknopt overzicht van de wedstrijden uit 
ons district. E~n volledig overzicht van wedstrijden hangt elke training achter 
het raam van het secretariaat. Denk aan de uiterste inschrijfdatum. Zorg dat je 
altijd geld bij je hebt want je moet direct betalen!!! Je kunt ook een rekening 
openen waarmee jouw wedstrijdkosten verrekend worden. Inschrijven ~a de training 
in de kantine bij Joop van Drunen. 
Zorg ervoor dat je bij instuifwedstrijden je startlicentie bij je hebt. En natuurlijk 
heb je op wedstrijden altijd de juiste clubkleding aan. 

datum 
10 mei 
10 mei 
12 mei 
16 mei 
17 mei 
19 mei 
19 mei 

21 mei 

24 mei 
25 mei 
26 mei 
27/28 mei 
27 mei 
30 mei 
31 mei 

2 juni 
2 juni 
2 juni 
4 juni 
4 juni 
7 juni 
7 juni 
9 juni 

11 juni 

13 juni 
14 juni 
14 juni 

plaats/vereniging/baan 
A'dam-N/Atos/Elzenhagen 
Bussem/Tempo/Sp. Zuid 
A'dam/AAC,ADA/Ookmeer 
Utrecht/Hermes/Overvecht 
A'dam-N/Atos/Elzenhagen 
Amersfoort/Altis/Schothorst 
Heerhugowaard/Hera/de Vork 

Haarlem/GHAV/Pim Mulier 

Beverwijk/DEM/St. Aagtendijk 
A'dam/Bl.wit/Ookmeer 
A'dam-N/Atos/Elzenhagen 
Krommenie/Lycurgus/Marslaan 
Santpoort/Suomi/Groeneveen 
Utrecht/Hermes/Overvecht 
Edam/Edam/Burg. Versteeghsingel 
Aalsmeer/AVA'64/Sportlaan 
Heerhugowaard/Hera/de Vork 
Utrecht/Vitesse/Overvecht 
Huizen/Zuidwal/Meentweide 
Heerhugowaard/Hera/de Vork 
A'dam-N/Atos/Elzenhagen 
Hoorn/Hollandia/de Blauwe Berg 
A'dam/AAC,ADA/Ookmeer 

Enschede/ 
A'dam-N/Atos/Elzenhagen 

Utrecht/Hermes/Overvecht 
Amersfoort/ Altis/Schothorst 
Wieringerwerf/AVW/grasbaan 

soort wedstrijd 
instuif sen 

uit. inschr.dat. 

instuif werp 3-k. sen/AB 
instuif sen/AB 
1e w. Do .. ostadtrofee sen/JAB vóór 7 mei 
instuif sen/AB 
instuif sen/A 
instuif sen/AB 

1e A/B competitie poule 22 

instuif sen/AB 
instuif sen/AB 
instuif sen. 
dis. kamp. sen/A 
dis. kamp. B 
2e w. Domstadtrofee sen/JAB 
2- en 3 kampen sen/AB 
instuif sen/AB 
instuif sen/AB 
instuif sen/AB 
sen. jun. A 
estafette wed. sen/AB 
instuif sen/AB 
instuif sen/AB 
instuif sen/AB 

1e competitie heren 
1e competitie dames 

vóór 10 mei 
vóór 13 mei 
vóór 21 mei 
vóór 22 mei 

vóór 25 mei 
vóór 23 mei 

3e w. Domstadtr.fin sen/JAB vóór 29 mei 
2e Gooi & Eeml.circ. sen/AB vóór 2 juni 
instuif werpnrs. sen/AB 

Al s het mogelijk is probeer dan zoveel mogelijk j_n groepsverband naar de wedstrijden 
te reizen. Je kunt de reiskosten samen delen ên het is natuurlijk veel gezelliger. 

VERSLAG JAARVERGADERING !? 

Met verbazing, maar ook met ontzettend veel plezier heb ik het verslag van Nico 
Treep gelezen van de onlangs gehouden jaarvergadering van AV Haarlem. 
Van begin tot het eind vond ik het een boeiend en verrassend verslag ..••.••••. 
alleen ben ik eigenlijk helemaal en dan ook helemaal niets wijzer geworden. En dat 
vind ik nou zo knap van Nico. Wat dat betreft kan hij zo de echte politiek in! 
Door dit "alternatieve" verslag ben ik toch echt benieuwd geworden naar het "andere" 
verslag. Met feiten en echte gegevens. 
Eigenlijk had ik natuurlijk gewoon op de jaarvergadering er bij moeten zijn. Hoefde 
ik nu achteraf niet zo nieuwsgierig geinteresseerd te zijn . Maar ik zat een beetje 
met die "uitdrukkelijke uitnodiging aan stemgerechtigde leden" in m'n maag. En 
dat ben ik (nog) niet. Z0doende. 
Als ouder van twee pupillen-leden heb je - volgens de statuten - geen stemrecht. 
Heb ik niet zo veel moeite mee ... hoewel. Het zij zo, punt uit! 
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~cch denk ik , dat het een goede zaak is om in het wel en wee van de vereniging 
geïnteressee~de ouders/verzorgers van niet s~emgerechtigde jeugdleden (en anderen, 
zie hierna) \0/el van harte te doen · uitnodigen voor een jaarvergadering, ui teraard 
als toehoorders! Ook niet stemgerechtigden hebben voor de vereniging vaak zeker 
hun waarde! Denk 'eens aan een aantal juryleden (officieel en helpers, kantinemede
werkers en ver~oerders van jeugdleden naar wedstr~den etc.). Voor de een minder, 
voor de ander m5êr is het ook hun A.V. Haarlem. 
Bewust schrijf ik dit stukje als ouder van twee pupillen-leden en niet als jeugd
commissielid. Daarom nogmaals de oproep: laat in het vervolg ook een hartelijke 
uitnodig ing voor de jaarvergadering uitgaan naar alle in de vereniging geïnteresseer
de posit ief ingestelde niet stemgerechtigden, uiteraard als toehoorders. 

P.S. Uit de lmpressi e van Nice betreffende de jaarvergadering, heb ik begrepen 
dat Aernout Leezenberg in de rondvraag het voorstel heeft gedaan een jaar
verslag JEUGD aan de jaarvergadering voor te leggen, met het doel een beter 
inzicht wat betreft de jeugd, naar alle leden te verkr~gen. Een prima argument, 
bestuur en leden unaniem accoord! 
Nu is door ondergetekende onlangs ten behoeve van het jaarverslag een concept 
jaarverslag jeugd gemaakt van zo 'n acht kantj es tekst. Gelet op de lengte 
alsmede vanwege het feit dat he t hierin gaat om zowel een t erugblik 1988 
als een vooruitzi en naar 1989 is in eerste instantie binnen de jeugdcommissie 
bes:oten dit s tuk t eks t als l e i draad te hanteren binnen de jeugdcommissie. 
Nu is gebleken , dat in breder verband behoeft8 bestaat aan een jaarverslag 
jeugd is het well i cht mogelijk genoemd concept definitief uit te doen werken 
en t e doen publiceren in "De Wissel". 

Reel Ramakers 

O~~E UPON A TIME AT TERSCHELLING 

On u-;_ t11odigi ng v.s.n Füer.k Po::;thuma togen twaalf atleten plus een enthousiaste coach 
voor· eE n trainingsstage naar een wonderschoon ei l and in het uiterste noorden van het 
land. Noordelijke r dan menigeen in zijn, merendeels nog jonge l even was geweest, doch 
minder koud dan menigeen had kunnen vermoeden, hoewe l ... Voor ons geen zuidelijk 
Portugal, maar noordel ijk Terschelling. 
Vrijdagavond begonnen we -,,ol goede moe d ao.n, wat een granctioos weekend is geworden. 
Zoals menigeen zou kunnen weten bestaat Terschelling slechts als eiland en aangezien 
ei landen meestal omringd zijn door een waterzone, waren wij genoodzaal<t in Harlingen 
een vaartuig als vervoermidde l t e nemen. De rustige waddenzee en (gelukkig) gesloten 
laadkleppen garandeerden ons een vei lige overtocht . Eenmaal op Terschelling aange
komen, moesten \>Je nog ti en minuten met de bus alvorens op de "boerderie van ome 
Ri enk" aan te koincn. De ingang was zeer klein, maar het huis zelf vrij groot en 
he t kon dan ook ruimschoots beschutting bieden aan de dertien van energie overlopen
de doll e hond2n. We l was het echt steenkoud in huis, maar binnen de kortste keren 
was de openh~ard vol vuur en konden wij onde r het genot van een kopje thee de loop
strategi e doornen,en . Ieder een wilde hierna wel gaan slapen, maar echt mogelijk 
~ as dit niet. Niet zoz~er de kou speelde ons parten, alswel he t feestgedruis -
gezang - random J an, o~zc j ar ige. Tenslotte lag iedereen f~n te ronken, totdat 
plots orn zeven uur de klokkenluider van de Notre Dame, Ad, ons wakker deed schrikken 
door· midde l van de huiveringwe~kende huiskl ok die het hele huis kon laten sidderen. 
La~cer bleel . rl.at. \'Jill er:1 , de stakker, vergeefs geprobeerd had iedereen vmkker te 
krijgen om v(f u~r · ' s mor gens. Nada t ieder een zijn looptenue gevoriden, en zijn kopje 
thee genuttigd had, begonnen w~ ~et de eerst e training. Middels een lichte duurloop 
konden we de schoonheid van het eiland aanschouwen. Doch dit was slechts het begin. 
i"! a nog wat s p~ints e . à. keerde n we t erug naar de "boerderie " voor het ontbijt. 
Op initiatief van Rienk werden hie rna fi e tsen gehuurd om in de voetsporen van 
Sil l de St r andjutter het ooste lij k eiland, dat a ls natuurgebi ed t e boek staat, 
t e verkennen. Behoudens :an en J aap , di e zich pe r t and em ~oortplaatsten, had ieder
een een eigen ~ i ets . Na tien mete r r eeds was er materiaalpech voor Dennis. Des 
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t e komischer omdat hij plat g ing juist voor het huis van de grootste concurrent 
van de fi e ts enverhuurde r , di e uit het oogpunt van machtsvertoon ons speciaal langs 
de concurrent li et rijden. Dennis had onmidde llijk een ander rijwi e l tot zijn beschik
king en we konden dus op pad. Bij he t fi e t sen bleek onmidde llijk de onstuimigheid 
van de jonge honden van Koos. Eenmaal aangekomen op moe ilijker begaanbaar terrein, 
wilde een i e de r, maar t och vooral de broertj es Blom hun rijwielmacht ten toon sprei
den. In he t mooie natuurgebi ed van de Boschplaat reden zij constant hun concurrenten 
uit he t wi e l en waren onve rmoeibaar. Na een picknick in de duinen keerden we langs 
een ande r e route t erug naar Formerum. We kregen een uurtje rust. De meesten rustten 
wat uit in de zon , sommigen speelden een beetje volleyball. Daarna begon een trai
ning die men igeen zich in l eng t e der dagen zal heugen. Reeds ve rmoeid door de 
ochtendtraining , de fi e tstocht en ande r e ni e t nade r t e noe men zaken werd er door don 
Koos de zweep overgegooid met als hoogtepunt een pe rsoonlijke variant van de dobbel
steen loop, waar we in het begin werden geconfronteerd met een ste lletj e wit-zwart 
gevl ekte, vijfhonderd kilo zware trainingspartners di e zo later bleek meer hun 
zinnen hadden ge ze t op melk dan op het goo i en van het juiste getal op de dobb el
steen. Een he l e tijd later kwamen we dode lijk vermoe id bij de "boe rderi e " terug. Er 
werd onmidde llijk bijgetankt met koek, brood en sap. Vooral J e ffr ey heeft zich tijdens 
dit weekend we t en t e manifester en als een monster e t e r in brood en koek, maar zeke r 
ni e t in ham. Om de beurt moes t er gedouched worden; er was slechts één douche! 
En het is onge lofe lijk, maar onze kok Jaap zette zich al sne l in de keuken om pas 
ruim twee uur later hi er weer uit t e voorschijn t e komen. Ondertussen trachtte 
i e de r een zich op allerl e i manie r en nuttig te maken. Vooral houthakken was een 
favori e t e be zighe id, onvoors t e lbaar na zo'n trai ning . Wat waren we blij dat he t 
e t en e inde lijk klaar was. We ve rwachten een macaronischotel, maar we kregen een 
fantastisch vijf-gangen menu, di e h e t cul i nair niveau van dit e iland zeker op een 
hoger niveau heeft gebracht. Nogmaal s Jaap, wat hebb en we genoten. Bovendi en was 
Jaap een beetj e jarig en J an een bee tj e boel. Ze hadde n daarom taart en wijn besteld. 
Jan en Jaap , 's morgens nog i n he t zonnetj e ge ze t me t versi e rde stoe l en en enkel e 
cadeau' s zetten nu ons in he t zonnetj e . Na li e f s t twee en een half uur tafe l en, 
waar all een af en t oe J effr ey verstek moest laten gaan (geef m~ maar brood!) was 
he t r eeds e lf uur. Na nog even een Ter s chellingse kroeg be zocht t e hebben , lagen 
we om twee uur op bed. 
De ande r e morgen weer een nie uw cul i nair h oog t e punt van Jaap , een supe rome l et, 
en i ede r een op krachten. Die morgen we r d er ni e t ge lopen, maar voor elke meter 
geknokt bij he t voll eyball. Grandioos , di e i nze t bij he t volleyball, vooral ook voor 
mij, Ad, want volleyhall i s mijn tweede sport. Na de lunch nog een herste llende 
s trandtraining, waar de wind flink was opgestoken. Wat opviel was dat de broertj es 
Blom nog steeds onvermoe ibaar op kop li epen en da t bijna he t he l e weekend al. Na 
hee l wat sprintj es en oe f eningen mochten we te rug van don Koos. Na e en samenhorige 
schoonmaak van het huis , konden we helaas de t e rug r e is al weer aanvangen. In een 
overvoll e bus werden we t e ruggebracht naar de boot, waar we nog steeds t e r end 
op de gemeenschappe lijke kas een laatste afsche idsmaaltijd nuttigden. Om half acht 
in Harlingen aankomend werden we verwe l komd me t h e t spandoek: De sijj es komme der 
aan oftewe l he t succes komt eraan. Een zeer toepasse lijke tekst op dit zeer geslaagde 
weekend , want pr's zull en er rollen de ze zome r , maar dit weekend we did it on 
the Terschelling way. 

P.S. Onze grote dank gaat uit naar de fa milie Posthuma die zo vri ende lijk is geweest 
ons de mogelijkhe id t e bi eden voor een fantast i sch weekend. En we hopen oprecht 
in de toekomst da t u de ze mogelijkhe i d nog eens zult bi eden. 
Voorts danken wij don Koos voor de tra iningen en de ge ze lligheid tijdens dit 
we ekend. Koos, c' é t a i t super. 
En dan wil ik nog t ensl otte een i eder danke n voor de grote saamhorighe id , 
eensgezindheid en fantastische sfeer waar een i e de r toe bijgedragen heeft. 
Jongens, dat doen we over. 
En wa t Japi e betreft, een be t er e kok konden we ons n ie t wensen. 

NB: Te rschelling, zeg maar gerust een machtig e iland. 
Ad Coolb ergen 
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Eerste wedstrijd op het Pim Mulier sportpark. 

Daar zit ik dan achter een wit vel papier, moe gestreden, w~nt de wedstrijd waar 
ik over bericht heb ik net gehad. Nè een wedstrijd heb ik altijd pijn in m'~ Kop, zeker 
weer een paar hersencellen om zeep. Ik heb ook moeite om me te concentreren, het 
schrijven van een stukje valt nu echt niet mee. Maar met de uitslagen onder m'n neus 
zal het wel moeten lukken. 
Het was trouwens prachtig weer tegen de verwachtingen in, zeker omdat ik Frank 
moest feliciteren met de huwelijksdag van z'n ouders, zeker omdat ik René moest 
feliciteren met z'r. geboortedag, zeker omdat onze prinses 80 lentes jong is. 
Of was het, dat ik na twee weken afwezigheid weer terug op de baan was. Je raad 
het nooit, maar alle atleten deden er hun voordeel mee. 
De wedstrijd werd geopend door Joop. Door z'n enthousiasme voelde veel atleten 
zich geroepen om na in te schrijven. 
Met de 110 m horden werd begonnen. Frank Versteeg had een flitsend pak en een 
flitsende race. Hij moest Wim Roesen met dezelfde tijd net voor laten gaan. Ook 
de King of St. Maarten, Less Brown deed mee. Z'n start was perfect als een pyton 
schoot hij op de eerste horde af, een vierde plek was z'n deel. 
De honderd meter was weer een spektakel apart. Er is altijd veel animo voor dit 
nummer, (je wordt er zeker niet zo moe van). Speciaal voor deze wedstrijd had ik 
uit de voorraadschuren van Pim Göbel een blok laten komen; er zaten 18 mm punten 
onder, (ik ben geen dragliner dacht ik nog) heb er 7 mm punten onder gezet. Je 
raad het al schuiven maar. Edwin van Velthoven liep als een trein, zeker omdat 
z'n vriendin stond te kijken. In de tweede serie zaten René Moes man en Tony Nelis. 
René liet zien dat hij weer komt, en Tony liet zien dat we ook met hem rekening 
moeten houden. Ton van Tol en Aernout Leezenberg zaten i n de laatste serie. Deze 
was heel spannend omd~t d~. ée~~tè drie dezelfde tijd liepen. Onze oude vertrouwde 
Harry Postumus van Suomi zat daar ook tussen. De finale 100 m jongens A was voor 
Jerry Brouwer kinderspel. Hlj noemt zich niet voor niets Jerry the Beast. 
Bij het kogelstoten dames wist Lilian Kaptein goed aansluiting te houden. Op de 100 
meter had Lilian iets meer moeite, maar dan zeg ik training maakt de meester. 
Bij de meisjes A deed.Brenda Stoete mee en wel op meerdere nummers, dat zijn we 
wel van der gewend: Op de 100 met~r werd Z9 tweede in dezelfde tijd als nummer 
1. Met ver verpletterde ze alle tegenstand en op de 400 werd ze 2e in haar serie. 
Fred van de Wal was weer back in town. Onze vertrouwde krachtpatser liet ons weer 
genieten met z'n speer en kogel. Bij het speerwerpen deden nog meer A.V. Haarlemmers 
mee. ~rik de Busser liet zien dat hij dagelijks grote afstanden overbrugd. Aernout 
Leezenberg liet z' n speer zoeven, hè Zoef. Bij het kogel waren verder alle bekende 
namen aanwezig. Fred had ik al genoemd, deze kanjer stootte een PR van 14.36 m 
subliem. Less Brown en Eti~nne de Groot waren ook van de partij. 
Voor de 3000 meter was het een buitengewoon aangenaam weertje. Ze hadden er dan 
ook zin in. Rienk Posthuma, Marcel Verzijlberg en Dennis Heyink legde hun 7~ rondje 
in fijne tijden af. 
Bij het hoogspringen ging het minder voortvarend. Het werd wel een Haarlems onder
onsje maar het miste hoogte. Onze springers miste scherpte. Erik Rollenberg, Remco 
en Misja Steen waren duidelijk teleurgesteld. 
De finale 100 meter ; Nico was ioals gewoonlijk weer te laat, Dit keer vroeg hij 
twee maal voordat hij het aangewezen blok verstelde. Ton en René zaten al te pope
lei!. Ze kregen hun zin 80 mete,r lang en ik pijn 20 meter lang. 
Op de 800 meter regende het PRrs. Koos wat heb je gedaan daan! Het werpt z'n vruch
ten af. Alleen van Paul weet ik het niet, maar dat is ook een 400 meter loper. 
Lex Verbeek evenaring, Ger Wessel PR, Willem Gebe PR, Frank van Leeuwen geen idee, 
Jan de Ruiter 't leger in de benen, Jeffrey Suilivan PR, John Meure PR, Jaap van 
Deursen PR en 3ert Blom prima tijd. Proficiat kanjers, dat is bijna een etentje waard. 
Het sprint legioen liet ook van zich spreken door in grote getalen de ranglijsten 
te bezetten. Op de 400 meter wisten Kenneth Portanger, René Moesman (eens in de 
3 jaar), Ton van Tol, Tony Nelis, Edwin van Velthoven en Nice Treep zich danig te 
weren. Voor Ton, Tóny, Edwin en Nice was het een PR. ·· 
Het was al met al een dag om niet te vergeten .. M'n verontschuldigingen als ik 
atleter. niet genoemd heb . Erg boeiend i s dit v2rslag gel~of ik niet geworden, 
maar ja m'n hoofd, m'n hersencellen. 

Ni co 
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100 m finale jongens A 
1. Jerry Brouwer 

100 m series jongens B 
Barry Doodeman 

100 m series heren 
Nico Treep 
Edwin v. Velthoven 
René Moesman 
Tony Nelis 
Ton van Tol 
Aernout Leezenberg 

Speerwerpen heren 
2. Erik de Busser 
3. Fre1 v.d. Wal 
5. Aernout Leezenberg 

100 m finale heren 
1. Nico Treep 
2. René Moesman 
5. Ton van Tol 

800 m neren 
2 . Paul Drommel 
3. Lex Verbeek 
6. Ger Wessel 
7. Willem Gebe 
8. Jan de Ruiter 
9. Jeffrey Sullivan 

10. John Meure 
11. Jaap van Deursen 
12. Bart Blom 
14. Frank van Leeuwen 

100 m dames 
5. Lilian Kaptein 

100 m meisjes A 
2. Brenda Stoete 

Verspringen meisjes A 
1. Brenda Stoete 

Verspringen meisjes B 
3. Amileta Harren 

11. Aneska de Windt 
12. Karin Schouten 

Uitslagen 

11.6 

12.9 

11.0 
11.9 
11.2 
11.9 
11.5 
11.6 

59.34 
52.80 
47.76 

11.0 
11.1 
11.5 

1.58.7 
1. 59.0 
2.00.5 
2. 01.1 
2. 01.4 
2.03.5 
2.04.6 
2.04.9 
2.05.4 
2.10.2 

14.7 

12.9 

5.19 

5.01 
4.06 
4.01 
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1500 m jongens A 
1. David Blom 

Kogelstoten jongens B 
7. Rens de Graaff 

400 m heren 
2. Nico Treep 
3. René Moesman 
4. Kenneth Portanger 
7. Ton van Tol 
9. Tony Nelis 

10. Edwin v. Velthoven 

Hoogspringen heren 
1. Erik Rollenberg 
2 . Remco Steen 
3. Misja Steen 

Kogelstoten heren 
1. Fred v.d. Wal 
4. Less Brown 
7. Etienne de Groot 

110 m horden heren 
2. Frank Versteeg 
4. Less Brown 

3000 m heren 
2 . Rienk Posthuma 
5. Marcel Verzijlberg 
7. Dennis Heyink 

Kogelstoten dames 
6. Lilian Kaptein 

400 m dames/meisjes A 
2. Brenda Stoete (A) 

100 m meisjes B 
3. Aneska de Windt 

Ko~elstoten meisjes B 
2. Amileta Harren 
7. Karin Schouten 

4.24.7 

7.40 

51.3 
52.2 
52.6 
54.0 
55.3 
55.7 

1.95 
1.95 
1.90 

14.36 
12.89 
10.47 

15.1 
17.1 

8.52.9 
9.24.7 
9.27.3 

9.34 

61.5 

13.7 

11.26 
7.88 



L Q :0 I I s HO'rLif.ll!i 

·• 

- BiertJa d;~ b~? 

· ·Bez.oek atleten .uit AT.JI:::,eY:s 

De L.A.conunissie heeft ook <Ü "V jaar ',-Jeer a e nardlopers uit An0 ers uitgenodigd 
voor een s portief en t, -:;i..J llis \veeke cd.je ) marlem. Volgens plan koruen ze aan op vrj,J
·1ag 02 Juni, laat in d.e 8.-rund. ,. zatcrd.B.g' wo::d.t een min uf meer toeristische dag .met 
e en lichte training in è.e d~in en en z;onè.ag 04 juni (noteren) 1open we met hen de 
l oor Sa.gitta geoiganise e~·de ~ A!i•.ste :::C'. a.IJl.!3~ Grachten loop, de wedstrj,Jd ca. 18km.ftlet . 
start en finish Ol,J ..t1et Leidseplein be],qoft het een aantrekkelijke wedstrljd te wor-

"n. 1 S AVOl'ldS .waken ' W8 e r wee •~ e 2n s ohft t erende en SChetterende feestavond Van t 
waarbij uiteraard alle .AV hac.rlemledcm ruet aa,nhang uitgenodigd worden.Over plaats, 
programma en kosten vólË.en nog nadere mededelingen. Voor de logies doen we weer: 
een beroep op de gastvrijhe:id van de leden, we hebben nog een aantal bedden nodig. 
:B'rans Sl,Jreken is niet nodig, uit ervaring weten we dat met ~:,oede wil en hartel:ijk-
heid de mooiste kontakt en onts taan. · · 

Heer informatie en o.pga?e b i.J G~rko Vos, teL 023-250466. 
ve L.A.commissie. 

' ,'eldhoven, 18 maart - halve marathon 
Hl.J kon nol§, ..nooi vóór z 1 n blessure een perE·conlijk record meepikk~n. 

Dick Aarts 1.18.40 
--IieeUW:..Jk, 18 maart - 15 km. 

i~ie je wel l"larius, als Je maar ':rilt. 
Gerko Vos 54.1-2 . (j1e - 4e vet.) 
!'~1ari us Jaspers 58. 30 

·--N oordwlJkerhout, 19 ruaart - halve marathon 
Vic bevestigde hier ziJn constante vorm. 5. (1e vet.) Vic Zonneveld 1.12.50 

(willem w8 ?-terholt- 2e in 1.10.59) 
·· Sc..tworl, 19 maart - ,30 km. 

Ze is er :v/eer, volkomen uitgelijnd snelde ze .via een laatste 5 kil~meter in 21.40, 
naar een hieuw clubrecord~ l Ook voor C!.e JOngens was het een nuttige test voor 
l:lun respectievelijke voorjaarsmarathons. 

Sylvia Goes 2.23 , 37 
Die]{ de Waal i'l. 1.5ö.)'{ Lex v.d. r-ol 2.14.56 Dik van Tol 2.15.37 

·-Heesel, ~~maart - n.k. veldloopkampioenschappen voor gemeenteambtenaren. 
E;en valse start 'f Ambte11aren die te snel reageren ? ~en historische gebeurtenis. 

Vrouw~n (6,3 km.) -sen. 11e Marjan Akersloot 32.30 
I1annen (11,6 km.) - vet.I 7e Gerko Vos 42.18 

,, ,, -sen. 10e HuibAkersloot 41.01 
155e René v.d.Zwaag 50.26 

-·Haarlem, '25 maart - CronJéloop - ..t.~alve marathon 
Sectie hàarlem-Noord deed van zich spreken middels het goede lopen van Ronald, 
:-lans en (ome) Ton èn met rv1artin aan de kant.Die gozer met dat handje op die foto, 
da's nou Ruud. 
1e Willem wasterholt (Holl.) 1.12.13 Hans Adelaar 1.26.21 
4e :E;vert v.Ravensberg 1.15.15 Dik v.Tol 1.28.22 
6e;7e );{uud Porck 1.15.36 Arrio Iv!Olenaar 1.30.36 
E~e Ronald v. Hochave 1 • 16. 38 Arie de Goede 1 • 30.41 
i3e .Dick de waal h. 1.20.53 Sjaak ·l\alisvaart 1.38.20 

'l'lleo v.'G)Jtenbeek. 1.22.53 Kick Sabelis 1.40.22 
Ronald Liefrink 1 . 26.04 Ton v.d.Linden 1.41.00 

_ .. filocht dit clubblad onverhoopt toch nog voor moederdag op de rua t liggen, maak da,n 
van de gelegenneid 5ebruik om zondag 07 mei de hierboven genoemde ome Ton, tevens . 
LÜ tsrilljter in onze kantin.e en niet te verwar-ren met oom Tom, na zo 1 n drie en half .. 
uur in ue ruarathon van Ams t e r dam te z ien finishen ,Boewel hij uiteraard niet de e~ 
n1.ge van onze club is cUe in Amste't'dam los·J;J t, is ztn le.efti_jd van 63 een reden ex
tra om hem met gigantische sorbets a an de finish te ont'halen. 

··I. k ben even 'boodschappen doen. 
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-het is prei geworden. 

-Bloemendaal, 27 maart - onderlinge cross 
het was de laatste van de tri logi e.Ondanks zi.Jn overwinning k,,aru Ronald 20 sec. te
kort voor de totaal -overwinning.}.;n Jolanda; a lsof ze met een polkaLa.ica bezig was 
zo z'..rierde ze de heuvels .wer. Foto ' s hiervan ziJn biJ Ari e te bezichtigen. 
3e wedstr. vrouwen : 1e Harianne v.d.Linde 24.34 

2e Sy lvia Gces 30. 51 
3e Jolanda Bur ggraaf 37.25 

3e wedstr. ruarmen+i<1arianne ~ 
1e Ronald v.BochQve 29 . 14 4e Ge:cko Vos 
2e Ruud Porck 29.1 5 )e lYiarianne v. à. Linde 
3e henk wesselius 30.18 6e l'tarius Jaspers 

(12 gedeeld door 3 is 4 en geen 3, sorry) 
10e Lex v.d. Pol 35 .4 7 11e Aat Naarleveld 

30 .43 7e Ronald Liefrink 33.19 
30.47 8e Hert Boesten 33.53 
32.23 9e Arno Nolenaar 34.09 

36.55 12e Bert Rodink 40.49 

bindstand onderlinge cross-competitie (beste twee res ultaten) 

vrouwen ~ 1e Sylvia Goes 63.34 2e Jolanda Burggraaf 72.35 

mannen: 1e Ruud ~orck 57.45 
2e Ronald v.Bochove 58.15 
3e Conno du l!'ossé 58.22 
4e Gerko Vos 61.01 
Se Ronald Liefrink 62. 39 
6e Bert Boesten 66.31 
7e Dik Nol 66.52 

-Den Haag, 01 april - Ci ty-.i? ier-Ci ty - halve ntarathon 

Be Arno i''tolenaar 
9e Jot.tn Jongboom 
1ue Arie de Goede 
11e(René Ruis 
12e Lex v.d.Pol 
13e Aat l'taarleveld 
14e Bert Rociink 

67.03 
68.00 
69.30 
70.32) 
70.24 
73.25 
81.14 

lJe kop van het artikel: ";c,onneveld in achterhoede van CPC-loop."we lezen verder: 
" .•.••••• De atleet van AV haarleru eindigde met een eindtiJd van 1.11.59 op de 59ste 
plaats.De steervolle Cl:'C-loop kon zich dit Jaar in de belangstelling van 14.000 
consumenten verheugen." Hiervan liepen zo'n 7,5 duizend de 21 km.Ach, je moet zo 

af en toe wat te zeiken hebben. 
-Naassluis, 0~ a1-ril - marathon 

hiJ was een beetJe misseliJk.Steken in de z~.Allemaal na het drinken van het in de 
laboratoria geteste (1Jiep).haar (l.,iep) kon hem niet beletten de marathon toch uit 
te lopen.uoe (piep) b~ ~ick is gevallen i s niet bekend, maar ~ moet harder kun-
nen. 

82e (6e vet.IB) Gerko Vos 2.44.59 Kick Sabelis 3.50 
-lioofddorp, 09 april - Golden rl.'uliploop - 20 km. 
RangliJsten overhoop, clubrecordcommissie in spoedzitting biJeen, alleen maar goede 
tot zeer goede tiJden.K~k, zo moet er gelopen worden.~n ook ArnootJoo deelde (voor 
de helft) in de feestvreugde • .IJe halve afstand legde IU.i af in 38.58. 

Vrouwen • 1e Marianne v.d. Linde 1.11.22 Clubrecord •••••• ' 11111 

1v1annen: 3e i:o.,vert v.Ravensberg 1.06.39 Johan Sneek 1.11.58 
4e Vic Zonneveld 1. 06.46 Dick de Waal N. 1.12. 22 
6e Conno du Fossé 1.06.51 RonBons 1.12.56 

Kortom, deze loop moet gewoon bliJven 
-Rangl~st aller t~den 20 km. (mannen) 

1 • .l!..vert v.Ravensberg 1-.04.55 !1 >J82 
2. Ton v.Doorn 1.05.35 1989 
j. Kees hord~k 1.06.05 1982 
4. l:'aul v.Diepen 1.06.45 (1~83 
5. Vic ~onneveld 1.06.46 !1~89 
6. Conno du Fossé 1.06.51 1 98~ 
7. Rob ter Poorten 1.06.59 197) 

-Rotterdam, 16 april - marathon 

Eert Boesten 1.19.13 

8. 
9· 

10. 
11 • 
12. 
13. 

Joost de Bock 
Gerko Vos 
Hil de Lange 
hans de R~k 
Bert Bols 
l"tarius Jaspers 

1.07.18 (1977) 
1.07.26 (1>J83) 
1. 07. 38 ( 1984 ~ 
1.07.55 (1~70) 
1 • 08 • 16 ( 1 >J82 ) 
1 • 08 -3 3 ( 1 ~86) 

Slechts één vertegenwoordiger had onze club in Rotterdam: maar wel eentje die je, 
rustig en welgemanierd, nog eens naar een radiostudio kunt sturen.AV haarlem all 
over the regio.fvtaar ziJn ti,jd gaf er ook alle aanleiding toe. 

Ruud Porck 2.38.44 !~ 

-ook al (illegaler:') Rotterdaru-marathon-T-shirts gesignaleerd ? 
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-~en vast item. 
-Wedstr]Jasecretaris lange-afstand; 

-.Nieuwe .Brug, 23 a_f.Jril -- 10 bnbel s e h J,Jl 

Gerko Vos - Ruysdaelstraat 3 - ~021 EJv! 

Haarlem - t el. 250466 
postgiro 122976 

~e heeft speciaal onder het viaduct nog even gewacht en toen het zover was: hol
len maar.hn ziedaar het r esultaat: een evenaring van het clubrecord in 57.29.1en 
vervelende b.~ukomstighcid voor barianne was net door haar enkel klapl-'en ti_,dens de 
wedstrlJd . l:'as later komt de pJ,jn, met als gevolg eni ge t3vd uit roulatie.~elden ko
men zulke ongemakken in een perione dat j e toch a l voor geen meter loopt. 
verheuesend was de t erugke ~r van Kees (en hoe) en moedig het lopen van Ronald. 
I-liet alledaags waren de ·15( l!) AV Haarlemmers binnen .t1et uur. 

1. h.ees v . J.Jomn.e l e 52.30 Johan Sneek 
2. Conno du J!'ossé 52.49 Narius Jaspers 
4· Ton v.Doorn 53.45 Ron Bons 
5. Evert v.Ravensberg 53.49 hil de Lange 
7. HuibAkersloot j4.19 Dick v.d.Vlugt 
9. .i:-aul v. ])iepen j). 08 lJik v. 'I'o 1 

Ronald v.Bochove 56.10 Jaap Swart 
Bert Hulsman 56.13 Rob de ~ieuwe 
I'larianne v.d. Linde 57. 29 Sy 1 via Goes 
harcel Verz:ïvlberg 57.30 h.ick Sabelis 

-Utrecht, 23 april - halve en hele marathon 

57.32 
58.20 
58.48 
59-32 
59.56 
64.15 
65.25 
66.20 
69.12 
72.45 

E.e lemaal voluit: Dick de waal !Vralefi;)t; nog maar een keer; Dick de Waal rvJalefiJt. 
Je eerste warathon meteen in zo'n ti;)d.We ziun trots op je J.Jick (mag je ook een 
beetJe op Jezelf z~n).Kenmerkend voor ziJn sterke lopen en z~n geringe terugval 
het laatste gedeelte is ziJn doorkomstt~d na 30 km. : 1.57. 

hele rnaratnon • 35e Dick de waal MalefiJt 2.4B.39 
1~lve marathon : hans Verwey 1.18.14 Ronald Liefrink 1.26.00 

-Beverwtk, 29 a~ril - westerhoutloop - 20 km. 
Boe gezellig de kermiskoersen zoals in de Hout en Drienuis (trouwens gewonnen 
door resp. ~vert v.Rav&nsberg en Bert Bulsruan) ook ziJn, het echte werk vond 
plaats in BeverwiJk.Moet Je trouwens eens proberen~ op de fiets een koploper hiv
halen die zo'n 20 klli;uur loopt.Misschien geen echt s~etterende ti;)den, de t~d 
van hans mag er zi;)n.Met de week verbetert hlJ zich en met 1.12 zit hlJ toch weer 
nagenoeg op z3vn oude niveau.Een verheugende constatering. 

•ron v .boom 1. 07.53 Jor~n Sneek 
Conno du .B'ossé 1 . 09.27 Ron Bons 
lienk Wesselius 1.11 .45 f<rarius Jaspers 
hans Verwey 1.12.13 Lex v.d.Pol 

-De agenda ~ donderdag 18 mei - Overveen - Lionsloop - 10 
start 19.15 uur- Tetterodehal 

1.12.51 
1.13.38 
1.17.59 
1.23.29 

E.l\. 

zondag 04 JUni - Awsterdam - Grachtenloop - ca. 18 km. 
ruèt onze gasten uit An 0 ers ! 

-S.iJeciaal voor 1•1artin. 
Leve de kor.ingin~ Hoezet, HoeZ.et, hoE:L,et. 

De t]Jden van de testlopen op de baan (donderdag 13 af; ril j .1.) over 2km., 1 km 

Ronald v . .ö. 6.07-2.5(-;-59 Dick K. 6.55-3.15-69 Rob B. 7.26-3.28-6~ 
Conno 6.08-2.57-66 .E,dwin 7.06-3.31-68 Jolm 7.w-3.43-78 

, lvrarianne 6.30-3.13-68 Ron B. 7.07-3-16-65 Ricnard 7.40-3.44-62 
J3ert H. 6.30-2.59-63 1--aul 7-09-3.21-67 Ans 10.10 91 
Henk K. 6.)6-3.06-6_5 Lex 7.19-3.29-76 1\Jicolet b.ü5-3.50-7S 

.lienk w. 6.37-).0'(-66 Arie 7.21-3.2~-69 Henri 8.18-3.50-72 
Gerko 6 • 48-3 • 18 -- Ja co 7.24 Rans A. 3-17-68 

en 

l:lert J:j. 6.4b-3.07-64 :Bob 7.25-3-50-70 Rob de N.7.24-3.28-69 
Arno 6.53-3-14-66 Jean-}'. 7.25-3.22-61 René 7.10-3.16-66 

Volesende testlopen zlJn op donderdag 15 JUni (3000m. èn 15û0m.). 
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APRIL 

@@@@@@@@@@@(_iil@@@@@@@@@@@@ 

@ V E R J A A R D A G E N @ 
@@@@@@@@@@@@@@(_àJ@@@@@@@@@ 

MEI 
3 Anja v.d . Voort 3 Maail<e Verdonkschot 

12 Kivelly Grotendorst 
25 Arne Braams 

5 
5 

Marjar.ne v . Sambeek 
Julien Sillem 

26 Etta Alderden .....---~ / \ 

11 Ilse Zuidarduin 

\ 

Ir; ·) 
f ' / J 

13 Robin Douwes 
13 Guj.do Molnar 
25 Jorrit v. Giffen 

l li / ,·· / 
28 Steffan Hauff 
29 Remco van Belle 

-.:;,..........___. __ ....... 
- - -·-------------

' 

TE KOOP 

in zeer goede staat verkerende 
NIKE SPIKES 

1 seizoen gebruikt 
Maat 39 

f 45,= (vaste prijs) 
te halen bij Arthur Smit jun. C 

of bel even 023-353286 
·-------·------------

HOE HET WISSELTJE WORDT GEMAAKT 

JUNI 
13 Paul Rijs 
25 Emiel v. Sambeek 
28 Floer Verdonksch 
30 Wendy Haan 

~~· 
/~p.; 1\.k( ---;.,·· r-----·( _y------\ 

-~ "''~- 2~711 YJ 
'·~\ ~--::( f1.1 )- I 

___.,'. ., '· · ·~/ ) L-. 
/ \.._/''-. '"--!;;:;=:: ' '\\._... / " ' . \ . '-......._ ( ;.'__-.. ' 

/ \/ 

I { 'J . -----r-r·-~ 
t ! 
-·-).--o'l r-r-; 
4~ 

Hoe vonden jullie het vorige "Wisseltje"? !'liet gelezen, nou dan niets gemist hoor 
v. a~<t - ..... er was geen "Wisseltje" voor jullie! 
Gebrek aan kopij. Wat dot is? Dat er voor jullie niets geschreven was. 
Wie moet (mag) er dan iets schrijven? Als er nieuws is, de JEUGDCOMMISSIE (Jas, 
Reel). !l~aar vorige keer was er "even" geen nieuws. Dat was overigens sti l te voor 
de storm zoals je aan het "\'Jisseltje" van deze !<eer wel zult merken. 
Verder de TRAINERS. Er moet maar een vaste rubriek "TRAINERSPRAAT" komen, vinden 
jullie ook niet? 
Verder ook de OUDERS/VERZORGERS van pupillen en CD-jeugd. Zij mogen leuke of in
teressante dingen voor jullie vertellen in het "'lilissel tje''. Belevenissen tijdens 
\.\:'eds trijden bijvoorbeeld. Een vaste rubriek "OUDERPRAAT" dus, een goed idee? 
Ik geloof, dat ik een groep vergeet ..... ja jullie zelf!!!! Het "Wisseltje" is 
er niet alleen vóór jullie maar ook dóór jullie! Dat wil zeggen, dat jullie zelf 
ook stukjes mogen schrijven of tekeningen mogen maken voor het " 1Aiissel tje". 
Een paar ideetjes? Schrijf gewoon eens i ets over jezelf, dan leren de anderen je 
(nog) beter kennen. Of schrijf iets over de training of een wedstrijdverslagje. 
Of .....•.• •. bedenk zelf maar iets leuks. Maar dingen die volgens jou anders 
of misschien zelfs beter kunnen bij j ouw atletiekvereniging mag (moet) je ook beslist 
eens laten weten! Het "Wisseltje": vóór en dóór jullie! 

Bij Jas, Roel of de trainers Aernout, Arjan en Emmy kunnen jullie de stukjes of 
tekeningen inleveren~ 
Wij zijn benieuwd! 
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Een verzoek van de redactie: 
Jullie hebben misschien gehoord of gelezen dat er binnenkort een nieuw apparaat 
wordt gekocht waarmee het clubblad nog mooier wordt. Er kunnen dan ook tekeningen en 
(mooi) geschreven verslagen van jullie in. Die tekeningen of verslagen moeten dan 
wel met een goede dunne zwarte stift getekend of geschreven worden. 
Wij zijn ook benieuwd! 

E I N D E W I N T E R S L A A P 

Zoals jullie aan dit "Wisseltje" zullen zien is de jeugdcommissie nu echt uit 
haar winterslaap antiHaakt. 
Een echte winterslaap zoals bijvoorbeeld de kikkers en padden dat doen hebben we 
niet gehouden. Met de voorbereidingen van het baanseizoen en met de winterse cross
competitie zijn we toch wel wakker gebleven. 
Nu gaan we samen fijn aan atletiek doen! 
Er zijn heel wat plannen .voor het nieuwe atletiekseizoen op de baan! Jullie zullen 
er in dit "WisseJtje n en de volgende afleveringen alles over lezen. 
Om maar i ets te noemen: (onder voorbehoud van eventuele wijzigingen) 

- a llereerst het wedstrijdoverzicht 
- vakantiecompetitie op de trainingsavenden 
- pupil/ouder koppelwedstrijd 
- prestatie-estafette Haarlem - Beekbergen 
-- wedstrijqen voor scholen (Haarlems . basisonderwijs) 
- crossloop voor scholieren 
- verdere nevenactiviteiten (plannen worden nog bekend gemaakt) 

Zoals jullie zien zijn er plannen genoeg . We hopen er dan ook een fijn en sportief 
baanseizoen van te maken , met z'n ALLEN . 

0-0-0-0-0-0 

FINALE CROSSCOMPETITIE PUPILLEN EN JUNIOREN CD 

11 maart 1989 te Soest bij AV Pijnenburg. 

We verzamelden om kwart over één zaterdagmiddag bij het Mendelcollege. Joanna 
Andrews, Marc Boer, Cindy Heus, Jessica en Rebecca Ramakers. Met de auto's van Fam. 
Andrews, Fam. Boer en Ramakers. . 
Remco van Belle en Paul Rijs waren . met Jos al eerder deze dag naar Soest vertrokken 
vanwege de starts van de junioren C. 
Met Marieke Jonker hebben we de laatste pupil genoemd. Zij zou later met ~igen 
vervoer naar Soest komen. 
\'Je vertrokken op tijd en waren op de Randweg de Fam. Andrews al "kwijt". Maar hoe 
kan het ook anders met een Golf GTI-sprint! Dat woordje sprint zit in de familie, 
let maar op Joanna. 
Ook al heette het autootje waarin Cindy, Jessica en Rebecca zaten Honda Jazz, 
wat snelheid betreft zat er weinig muziek in. Op de Amsterdamse Vaart kregen we 
de grote slee van Marc's vader weer in beeld, welke bleek te rijden met een kruissnel
heid van 80 km per uur, zodat we dat wel konden bijbenen. 
Samen op weg naar Soest. 
Onderweg kwamen we nog langs een hele grote bungalow, en dat bleek Paleis Soestdijk 
te zijn , iets dat voor een aantal atleetjes de eerste keer was. Ook de grote voortuin 
ma akte veel indruk. En ook nog soldaten ervoor. De vlag wapperde niet op het dak, 
ze was dus niet thuis, de oud. koningin Juliana. Toch jammer, misschien moest ze 
we l -wat oma's vaak doen ~ oppassen op haar klei~kinderen. Als ze thuis was geweest 
ha d Ome Joop (onze voorzitter de heer Van Drunen) vast we l kunnen regelen, dat 
we even op visite hadden kunnen komen om gezellig een sportdrankje te drinken. 
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Een volgende keer dan maar. Voor we het eigenlijk door hadden waren we Soest binnen
gereden. Bt het vierde stoplicht rechts, na binnenkomst Soest. Braaf met z'n allen 
geteld en natuurlijk ...... verkeerd g ereden! Maar via een aardige heer van stand, 
welke meer belangstelling had voor waar we vandaan kwamen (kom-af zal ik maar 
zeggen) dan waar we naar toe moesten bereikten we het crossterrein van AV Pijnenburg. 
Een prachtig mooi terrein, de Soester Duinen. Ver van huis en toch een beetje 
thuis: het leek wel ons eigen trainingsgebied aan de Zeeweg op zondagmorgen. 
Alle pupillen aanwezig? Ja hoor, ook Marieke Jonker, welke net op tijd met vader 
en moeder en zusje Ingrid aankwamen. 's-Morgens had Marieke op de ijsbaan nog wed
strijden gereden en na afloop snel in de auto naar Soest om het team van 4 meisjes 
pupillen- A compleet te maken. Ze wilde Joanna, Jessica en Cindy en daarmee een 
plaats in de finale-uitslag niet laten vallen . Marieke grote klasse! 
Van een paar junioren, die eerst hadden gelopen hoorden de pupillen de vreselijkste 
verhalen. Heel zwaar terrein, mul zand en ook nog dikke bomen midden op de loop
paden. Martijn van Belle zou zelfs een stuk uit een boom hebben gelopen .... Nou 
ja, we hadden het kunnen weten: we waren te gast bij de atletiekvereniging "Pijnenburg" 
Zwaar was het zeker maar de prima organisatie en ook het heerlijke voorjaarsweer 
maakten alles goed. Kortom een dagje uit . Wat dat laatste betreft: Soest is best 
een eindje rijden voor pakweg 4 à 5 minuten hardlopen voor pupillen. Eigenlijk 
zouden we er in het vervolg best een dagje uit van kunnen maken met pupillen en 
ouders/verzorgers. 's-Morgens vroeg weg (iets leuks doen, idee?) tussen de middag 
ergens een niet te g rote en niet te vette pannekoek eten en daarna rustig op weg 
naar het crossterrein. Zodoende ook tijd om het crossterrein vooraf te verkennen 
wat het parcours betreft . 
Met inzet is er door iedereen gestreden. In startvelden van 60 deelnemers en meer! 
Een pluim voor Remco met z'n prachtige 6e plaats bij de jongens pupillen A-1. Een 
pluim voor Joanna met haar prachtige lOe plaats bij de pupillen A. Al was ze daar 
zelf niet zo bl~ mee, na tot kort voor de finish nog aan kop (!)gelopen te hebben. 
Een pluim voor de andere pupillen welke op prachtige wijze de AV Haarlem kleuren 
hoog hebben gehouden: Cindy, Marieke, Jessica, Paul, Marc en Rebecca. Jullie alle
maal hebben de uitnodig ing aan de finale waargemaakt . Goed gewerkt! 

Reel Ramakers 

De uitslagen 

Van de 4 Haarlem jongens C was, uiteraard, Rogier Botman de snelste. Zijn tijd was 
7.50.5 en hij bere ikte de 13e plaats. Leendert van der Helm haalde met 8.23.2 een 
39e plaats. Precies 4 seconden later, 8.27.2 dus, kwam Jeffrey Drommel over de 
streep en Martijn van Belle had voor de 49e plaats 3.35.6 nodig. 0 ja, Jeffrey 
werd 43e . . Het totaal aantal finalisten bij de C-jongens was 68. 
Tussen alle 63 C meisjes stond helemaal alleen Floer Verdonkschot. Het parcours 
was lang en heel zwaar en 6.57.6 minuten na het startschot kwam Floer als 47e 
van de 63 deelneemsters uitgeput maar voldaan over de finish. 
De jongens pupillen A van AV Haarlem werden v~rtegenwoordigd door Remco van Belle 
die met een tijd van 4.51 . 3 beslag wist te leggen op de 6e plaats en dus een stan
daard. 2e Jaars A pupillen Paul Rijs 51e met 5 .11.1 en jongens pupillen B Marc 
Boer 29e met 5.33.9. Meisjes pupilllen A Joanna Andrews 4.27.1 - lOe, Marieke 
Jonker 4.54.7 ·- 54e, Cindy Heus 4.58 . 1 - 6le, Jessica Ramakers 5.08.8 - 69e. Meisjes 
pupillen B Rebecca Ramakers 5.43.5 - 48e. 

K. N. A .ll. paaskamp te Papendal 

Dinsdag 28 maart was het zover , om 12 uur 's-middags moesten we bij het hoofdgebouw 
van sportcentrum Papendal zijn. Het weer was erg mooi, en vooral zonnig, en zo 
zou het vier dag8n blijven. Nadat de kamerindeling bekend werd gemaakt, ik zat 
met 3 Noord-Brabanders op de kamer, gingen we eten en trainen. 
In totaal zijn er voor ieder 5 trainingen geweest, waarbij de 48 jongens dus in 5 
groepen werden verdeelt. 
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De trainingen waren voor hoogspringen, polsstokspringen, kogelslingeren, horden 
lopen, en kogelstoten. Hierbij werd vooral op de techniek gelet, en deze werd, 
als dat nodig was, verbeterd. En bij het kogelslingeren en polsstokspringen werd 
je dus een nieuwe techniek aangeleerd. 
's-Avonds, van 8 tot 10 uur, hadden we een apart programma waarin aandacht werd 
besteed aan de techniek van kogelslingeren, polsstokspringen, en het horden lopen 
door middel van video-films. Ook hebben we 's-avonds gezwommen, en de techniek 
van het gewichtheffen en bankdrukken geleerd. Het was de bedoeling, dat we 's-avonds 
om half elf gingen slapen, maar dit liep nog wel eens uit doordat wij zaten te 
kaarten, waarbij wij iedere avond per ongeluk vergaten op tijd te gaan slapen. 
Op vrijdag 31 maart, de laatste dag van het kamp, werd er een wedstrijd gehouden 
waarbij het natuurlijk de bedoeling was zo goed mogelijk te presteren. Maar omdat 
iedereen erg moe was kwam hier niet veel van. Op de 800 meter liep ik bijvoorbeeld 
ruim 3 minuten. Niet dat dit nou mijn sterkste onderdeel is, maar normaal is mijn 
tijd op dit ond~rdeel toch heel wat beter. 
Al met al was het een leuk kamp, waarbij ik mijn techniek veel heb kunnen verbeteren 
(wat zich hopelijk ook in mijn prestaties uit). Maar het was vooral erg gezellig 
en door het mooie weer en de mooie omgeving in Papendal, kon het kamp helemaal niet 
meer stuk. 

Cees van \\lijk 

WEDSTRIJD AV HAARLEM/KAV HOLLAND 

Pupillen en CD jeugd zaterdag 22 april 1989 

De eerste baanwedstrijd van het nieuwe seizoen. En voor een aantal nieuwe leden 
zelfs hun eerste echte wedstrijd op een atletiekbaan. 
Om met de nieuwe leden te beginnen : allemaal pr oficiat met jullie behaalde persoon
lijke records. Dat is nu één van de leuke dingen van atletiek, elke wedstrijd weer 
proberen je persoonlijk record (PR) te verbeteren ... .. 
Ook bij "oud" leden zijn veel persoonlijke records gebroken. En dat al op de eerste 
wedstrijddag. Dat ziet er goed uii voor de toekomst. Iedereer1, met of zonder medaille 
met of zonder verbetering van een persoonlijk record, bij deze allemaal gefeliciteerd 
met jullie geweldige inzet, ALLEMAAL!! 
Op naar de volgende wedstrijd (overzicht volgt op korte termijn). Maar eerste nog 
in dit "\IJisseltje" een paar verslagen van deze wedstrijd gemaakt door jeugdleden 
zelf. Hier komen ze. 

Emmy Ramakers 

WEDSTRIJDEN! 

Zaterdag hadden we wedstrijden tegen Holland. Allereerst hadden we estafette. We 
hadden gewonnen. 
Jessica moest starten en ik eindigen. 
Daarna hadden we verspringen; het ging best goed. 
Ik sprong 3 m •... Daarna 60 meter. Ik wr:;rd tweede. Toen moesten we kogel, dat ging 
niet zo goed. 
En als laatst de duizend. Ik werd eerste en Wendy Twisk tweede. 
Het was een gezellige dag !! 

Doei, Marieke Jonker 

Vanaf 3 april trainen we weer op ~e . baan. Alle pupillen trainen samen, jongens 
en meisjes, bij elkaar zijn dat er ongeveer 30. 
Emmy traint ons. Dat vind ik erg leuk. 22 April hadden we een wedstrijd. Alle A 
pupillen hadden verspringen, kogel~toten en 60 meter sprint. 
Je mocht kiezen of je de duizend deed. Ik heb er ook aan meegedaan. En ik werd 
tweede. Marieke werd eerste. Zij liep 3.47 en ik 3.48. Jessica werd eerste op de 
driekamp. Omdat alle pupillen verspringen hadden hebben we twee trainingen (niet 
de hele tijd) vergesprongen, één x kogel pedaan en een x bal. Alleen hoogspringen 
hebben we nog niet gedaan. Maar dat zull tn we nog wel gaan doen. 

Wendy Twisk 
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Ku: l o : zater dag 22 apri l hadden we wedstrijden tussen Haarlem en Holland. We hadden 
wel een beetje kippevel op onze armen en benen, maar dat kon ons niets schelen. 
Die Hollanders zijn zo gek nog niet, want we hadden er een beste kluif aan. Maar 
toch wist Robert Zandstra een medaille weg te slepen. 

Gefeliciteer Robert! 

Zo is de eerste wedstrijd van dit seizoen een leuke start geweest. 
Marc Boer 

Zaterd&g 22: begon het . Om 12 uur begon de eerste wedstrijd: 100 meter voor de 
jongens C. Kees liep heel goed, om kwart over 12 begon de 80 meter jongens D. 
Holland won bijna alle series ik zelf was tweede. Bij kogelstoten wonnen alleen 
Haarlemmers allemaal boven de 7 meter. 
Hoogspringen verliep goed maar het werd een 
l!let 1 meter dertig . 

+ half uur uitgesteld. Ik won goud, 

Marcel v.d. Berg 

} O! 1eens pup . C 
2 . Marco Jansen 

r.~P.isjes pup B 
3 . J anna van Esveld 
4 . Rebecca Ramakers 

::ongens pup B 
1 . Robert Zandstra 
2 . Arthur van Vondel 
4. i'Vlnrc Boer 
5 . Jo~n Elskam 

Jongens pup A 
1. Paul Rijs 
6 . Erik Boer 
8 . Guido Molnar 
9. Pe.t er Markwat 

11 . Remco van Belle 
12. Steffan Hauff 
15 . Pim Soorner 
16. Inga Ruijterman 

~1e i s je s pup A 
1. Jessic a Ramakers 
3 . M&rieke Jonker 
4. Charley Peper 
5. lli-2 ndy Twisk 
5 . Marieke I-legger 
3. C:i.. ncly Heus 
9 . Meike-Mirjam Bax 

1000 m jongens pup B 
1. Robert Zandstra 
2 . tftarc Bo.;;r 
4. Johr, El E' lramp 

1000 m j ongens pup A 
Remco van Belle 
r::uido tiJolnar 
Eric Boer 
:3t~~fan Hauff 
P ü . s.-_.(' !.l c-r 

P~ter r.lé, :~kwat 

Paul Rijs 

bah1 
15.52 

14.90 
12. 76 

25 . 02 
26 . 82 
19 . 10 
24 .10 

kogel 
6.96 
6.44 
5.44 
6 . 35 
5 . 98 
6.66 
5 . 34 
4.60 

GO m 
9.8 
9.9 

10.3 
10 . 0 
10.3 
10.9 
11.4 

3 . 52.0 
4 . 01.4 
4.34.7 

3.55.1 
4.07.7 
4.07.7 
4 . 16.3 
4 . 16.6 
3 . 37 . 3 
3.59.4 

Uitslagen 

ver 
2.40 

2.97 
2 .78 

3.11 
3.02 
3.30 
2 . 89 

60 m 
9 . 4 
9.8 
9.8 
9.7 
9 .8 

10 . 3 
10.0 
10.1 

ver 
3.76 
3.47 
3 . 04 
3 . 33 
3.08 
3.07 
2 . 89 

40 m 
8 .7 

7.6 
8. 1 

6.9 
7.0 
7.2 
7.5 

ver 
3.56 
3 .45 
3.70 
3.51 
3.24 
3.28 
3 .15 
3.39 

kogel 
5.50 
4.33 
6 .76 
4.18 
5.25 
4.02 
4.46 

1000 m meisjes pup B 
3 . Janna van Esveld 

1000 rn jongens pup C 
2. r.1arco Jansen 

1000 m meisjes pup A 
Marieke Jonker 
VJendy Twisk 
~~indy Heus 
Meike - Mirjam Bax 
Marieke I-legger 
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totaal 
367 

638 
482 

945 
929 
843 
773 

totaal 
1128 
1013 
1000 

998 
943 
919 
854 
836 

1016 
863 
812 
809 
791 
624 
561 

4.46 . 1 

4.55.9 

3.47.6 
3.48.7 
4.21.1 
4.34.7 
4.37.2 



~- x 100 m jongens C 
1. Haarlem I 
3. Haarlem II 

4 x 60 m meisj es D 
1. Haarlem 

80 m series jongens D 
r,1arcel V.d. Berg 
Dave .A.ndrews 
Arne Braams 
Bas Köhne 
Ar jen de Bruijn 
Emiel van Sambeek 
Olivier Barreveld 
~tahin Douwes 
lVIark Veldt 
Jorrit v. Giffen 
t~ark Blom 
Thierry Duval Slothouwer 
Dennis de Haan 
Steven van ~aarde 
Pepijn Bos 

80 m ~ fin . jongens D 
!<1ark Veldt 
Dave Andrews 
Ar jen de Druijn 
Dennis de Haan 
Steven van Waarde 
Marcel v.d . Berg 

?O m series meisjes C 
:~ive lly Grotendorst 
i'!endy Haan 

8 0 m fin. meisjes C 
2. Kivelly Grotendorst 
4 . Wendy liaan 

~ loogspringen meisjes C 
2.. \'Je;<dy Hc..an 
6. Kivelly Grotendorst 

100 m series jongens C 
Leendert v.d. Helm 
:hels Tercl 
Martijn van Belle 
Cees van ~Jijk 

Jçffrey Drommel 
Marco Wempe 
!'-1anuel Wolff 
Henk Cobelens 
Ar~hur Smit 

100 m ~ fin. jongens C 
Cces van \"Jijk 
Le ends~t v . d. He l m 
rilanuel \vo l ff 
Hcnk Cob elens 
Jeffrey Drommel 

50.7 
57.7 

38. 1 

12.4 
12 .5 
12.9 
13.1 
12.3 
12.5 
13 .0 
13.2 
12.2 
12.8 
13.1 
13.9 
11.9 
11.9 
12.8 

12.1 
12.4 
12.6 
11.7 
12.2 
12.5 

11.2 
11.4 

11.1 
11.6 

1.35 
1.30 

13.7 
14.8 
15.2 
12 .5 
14.5 
15.7 
13 . 0 
13.2 
14.9 

12.6 
14.0 
12.8 
13.5 
14.0 
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4 x 80 m jongens D 
2. Haarlem I 
3. Haarlem III 

Haarlem II gedisk. 

4 x 60 m meisjes pup A 
1. Haarlem 

Kogelstoten jongens D 
1. Jorrit v. Giffen 
2. Olivier Barreveld 
4. Robin Douwes 
5. Steven v. Waarde 
9. Mark Blom 

10. Bas Köhne 
12. Emiel van Sambeek 
13. Arne Braams 
15. Mark Veldt 
16. Arjen de Bruijn 
18. Thierry Duval Slothouwer 
19. Dennis de Haan 

. . 
Hoogspringen jongens D 

1. Marcel v.d. Ber g 
4. Pepijn Bos 
7. Mark Blom 
8. Steven van Waarde 
9. Rob in Douwes , 

13. Arjen de Bruijn 
14. Dave Andrews 

80 m fin . jongens D 
3. Dennis de Haan 
5. Mark VeJdt 

Kogelstoten meisjes D 
7. Esther Haan 
8. Ingeborg Zandbergen 
9. Ingrid Jonker 

13. Meintje Aartsen 

60 m series meisjes D 
Ingrid Jonker 
Meintje Aartsen 
Meraud de Rooy 
Elsbeth Gathelp 
Esther Haan 

Hoogspringen meisjes D 
5. Esther Haan 
9 . Elsbeth Gathelp 

10. Ingrid Jonker 
11. Meraud de Rooy 
12. Ingeborg Zandbergen 

Discuswerpen jongens C 
3. Ce es van \rJijk 
4. JVianuel VJolff 
6. Daan van Dij ~. 

10. Leendert v.d. Helm 
11. Martijn Spruit 

48.7 
51.9 

39.9 

9.38 
7.69 
7.04 
6.80 
5.90 
5.82 
5.75 
5.73 
5.43 
5.39 
5.20 
4.99 

1.30 
1.25 
1.10 
1.10 
1.10 
1.10 
1.00 

11.9 
12.3 

7.27 
6.51 
6.41 
4.62 

10.2 
11.2 
9.1 

10.2 
9.8 

1.25 
1.05 
1.00 
1.00 
0.90 

. 26.16 
. 24.20 
20.88 
19.08 
19.00 



Hoogspringen jongens C 
1. Henk Cobelens 
9. Daan van Dijk 

10. Martijn van Belle 
14. Martijn van Belle 

100 m fin. jongens C 
1. Cees van \.IJijk 
3. Manuel \iJolff 

vervolg discus jongens 
1.50 
1.30 
1.30 
1.25 

12.4 
12.9 

15. 
16. 
18. 
19. 
20. 

0-0-0-0-0-0 

Jeffrey Drommel 
Arthur Smit 
Marco VJempe 
Niels Terol 
Martijn van Belle 

PRESTATIE - ESTAFETTELOOP 

HAARLEM - BEEKBERGEN 

10 JUNI 1989 

c 
16.78 
16.30 
14.86 
14.48 
14.18 

Ter gelegenheid van het 12~ jarig bestaan van jeugdsoci~teit RADAR uit Haarlem 
Schalkwijk organiseert zij samen met A.V. Haarlem op zaterdag 10 juni 1989 een 
prestatie-estafetteloop van Haarlem naar Beekbergen voor jongens van 2e jaars 
A pupillen t/m 2e jaars C-junioren van onze eigen vereniging. 

In overleg tussen trainers en jeugdcommissie zull e n de lopers worden geselec
teerd. Via meerdere test-lopen tijdens de wekelijkse trainingsavenden zal een 
inzicht verkregen worden, welke jongens deze prestatie estafette-loop op een 
voor hun verantwoorde w~ze kunnen volbrengen. 

Alleen jongens? VJe zijn toch een "gemeng de" vereniging van jongens én meisjes? 
Dat zit zo: jeugdsociäteit RADAP is de ei g enlijke organisator van dit evene
ment. RADAR heeft A.V. Haarlem uitgenodigd als gast met 20 jongens deel te 
nemen. Om de organisatie in Beekbergen (o.a. overnachting in één grote tent 
met alle atleten) dit eerste jaar te helpen door zich te richten op één groep 
(van jongens) is hiervoor gekozen. Daarom is het gehele evenement rondom deze 
prestatie-estafetteloop uitsluitend bestemd voor de 20 lopers en gaan daarom 
ook beslist geen andere jeugdleden van RADAR zelf of A.V. Haarlem mee. 
Binnenkort kan overigens in het "\Vissel tje" een overzicht verwacht worden met 
meerdere evenementen voor zowel alle pupillen als gehele CD-jeugd. 
Iedereen komt dus heus wel aan zijn of haar trekken! Reken maar! 

De lopers, welke geselekteerd zijn voor deelname aan deze prestatie-estafetteloop 
hebben inmiddels s chriftelijk bericht ontvangen. Een informatie-avond voor hen 
plus ouder(s)/verzorger(s) heeft plaatsRevenden op maandagavond 24 april jl. 

Over de loop zelf nog wat informatie. 

Het vertrek. 
Op zaterdag 10 juni 1989 om 08.30 uur wordt er gestart vanaf de ingang van RADAR 
aan de Laan van Angers in Schalkwijk. Uitgezwaaid door heel A.V. Haarlem! Van de 
start wordt iets bijzonders gemaakt met muziek en een bekende nederlander. 

De loop. 
Om de afstand van 114 km te overbruggen wordt er gelopen in een estafettevorm 
met telkens een afstand van 2 km. Er zal worden gelopen in koppels van 2 lopers 
van ongeveer gelijke sterkte. De koppels worden door de organisatie vastgesteld. 
De lopers zullen worden voorafgegaan door 1 of 2 motoragenten die, wanneer dat 
nodig mocht zijn, kruispunten verkeersvrij maken en/of ander problemen oplossen. 
De atleten worden door 2 mensen van À.V. Haarlem op de fiets gevolgd om het direkte 
contact met de begeleiders te houden. Deze fietsers hebben de beschikking over 
een portofoon en staan zodoende in verbi~ding met de volgauto's en de motoren. 
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Bij de wisselpunten, die door de medewerkers van RADAR van te voren nauwkeurig 
zijn bepaald , worden de lopers opgevangen door helpers van het medisch team dat be
staat uit mensen van de Stichting Sportgezondheidszorg Haarlem. Zij zullen dan 
in een van de volgbussen een lichte massage ondergaan en onder deskundige leiding 
wat kleine oefeningen doen om overbelasting van de spieren en een te snelle 
afkoeling tegen te gaan. 
De lopers zullen , wanneer zij niet lopen, worden vervoerd in twee zgn . deelnemers
bussen waarin, naast 10 lopers, ook een begeleider van A.V. Haarlem zal zitten. 

De avond. 
Na aankomst op het bungalowpark "Valouwe" in Beekbergen zal er een feestavond 
met barbeque worden georganiseerd voor de lopers en alle begeleiders. Aan de lopers 
zal een (aantal) herinnering(en) worden uitgereikt. 
De nacht zal worden doorgebracht in een grote tent en na een gezonde rust zal 
op zondag 11 juni in de bussen van de organis~tie de terugreis worden ondernomen 
en verwacht wordt dat iedereen omstreeks 14.00 uur weer bij RADAR/Haarlem aanwezig 
zal zijn. 

Indien deze prestatie-estafetteloop een succesvol verloop heeft wordt door jeugd
sociëteit RADAR overwogen dit evenement jaarlijks te herhalen. 
Namens A.V. Haarlem hopen we dan natuurlijk weer· als "gastlopers ... te worden ui tge
nodi gd. Dat zullen we dan wél moeten verdienen door een goede inzet en sportief 
gedrag zowel tijdens als na de prestatie-estafetteloop. Gelet op het enthousiasme 
van de geselecteerde deelnemers zal het aan hen niet liggen. Daar rekenen we op! 
Wel hopen we bij een eventueel volgende aflevering van deze loop het "gemengde" 
karakter van onze vereniging te kunnen uitdragen. Met jongens én meisjes dus! 

: :==-----------\ 
~~)-- - -\ i 

\) IÎ ~-
1
/1/ / (!_.// ----- ' ll \ 

1 l / \ 1 

I ( \ I 
~~ TRAINERSPRAAT?! 

- ;r--'\\ 
Hallo jongens en meisjes, 

1
: ( \ \~-, 

' ·~ ,;; 

Namens de jeugdcommissie 
Roel Ramakers 

Li.~:_.---
~~ff1~ ·-J 

Met plezier heb i k jullie wensen'"'ênideeën voor een gezellige dag gelezen. 
Ze apart laten liggen doe ik zeker niet, nee, er is een jeugdcommissie in de club, 
die zich o.a. bezig houdt met en voor gezellige dingen voor alle jeugdleden. 
Al jullie ideeën gaan samen met mij naar deze mensen en daar zullen wij samen bekijken 
wat we eruit pikken. 
Het hoogst scoorden het strand en pannekoeken eten, ja, en dan waren er ook nog, 
o jee, ideeën voor Duinrel en Efteling. 
Hebben jullie nog rneer ideeën, (degene die nog niets ingeleverd hebben) lever 
je idee dan snel in. 
Hierna heb ik, om het wachten wat te verkorten een paar proefjes voor jullie opge
zocht. Probeer ze eens uit en laat ons weten of het jullie is gelukt. 
Succes!! 
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Groetjes 
Emmy 
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Ecu fles? N t~e, een fontein ! 

flt•tlfHii!~'llwci••JI : I rTt•s, I tluoriJIHJrc lt• kurk , 
I I i fli iJIIilrieri('l jC' 

Vul t'('!l !les vno r dt· Jwlrt lll<'l wal!'r CJJ duw in dr• 
hals ~~~~n doorhormie kr1rk, waardoo r t't'll rit ~ ! j<' is 
gcstokcll . flct riet je nHwt tot onder iJl de fles reikt!JJ. 
Druk d1 : kurk flink aan, zorlat !Jij goerl afsl11it. lllaas 
nu zo hard je krill I dou 1·lwt riPtje t:n t nd' rl;Jll Sill!l jr: 

gezicht weg aangezien lwt watf'r on middt:llijk door 
het rietje omhoog zal spu it e11. Door helu it einde van 
het ri Ptje enigszins samen t!: druklwn, zal ht'i watt•r 
nog hog1:r spu it en en duur! hd spu itenlangt•r. 

De v<:rklaring va n dezt• prod is· allwt:l n:nvoudig. 
Door te !JlaWll stijgen t:r lucld.hd i1·1J door het wa ter 
naar lwt. bovens te gt:tlcdl.c van dt: fles dat al nwt 
lucht gev11 ld is. In die ruilllte ko mt dus mPer lucht 
en wordt de druk groter d;1n dit• van de huiH·niudJt. 
IJ oud jl: op Illd blazen, dan drukt die sanwngepe rst e 
hu:ht het watt:r door IJ1:l ric ~ tje omhoog, waardnor tk 
flr ·s als l!l'll fon tr:i n lwginl u~ sptt i tc ~ l l. 

-~ 

~ 
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) . ~ \ . 
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Met een ballon thPPiwpjes oppakken 

lk gt'd loc• datlwt tllitslcw!Jtig i-, theekopjl·s Jll!'.l l'"lt 
!Ja llotlll!J IC' p;d\kl'ti, lllaar l·C't is lc:uk Pil daaro111 
Illol!l jl' het ill's!isl <'e ll s probt·n~ii.l kt is slrPng 
Vl~rhod(!ll bij di! experillH~it! dt: oren vnn de kopj1:s te 
gl'iJrttikc•n, dat lwgrijp jr wel. Blaas d<~ ballon een 
kil'int!indje op 1:n drttk ""dl' LlH!ekopjPs iegcnaan 
zoals op de tt!lwniug is <Jangpgc~vt ll . Hl aas dau 1k 
halion verrkr op t'll als je hem fliuk twbt opgeblazt•n, 
wl jl' lllerk(·t l dat je dl' kopjes rustig kuntloslaten 
en rlat jt! de ballon kuul opti!lr:n zond1'r dat de 
lwpje» er ah:allcn! 
llue kan dal? liet gc~dt'dte van tk !Jallon, dat eerst 
h<·1~l hol inlwt kopje drnkt, is door het verder 
upblazenmilukr bol, dus platter geworden, de 
daarin opgr~slolcn l11cht heef! daa rdoor me1~r ruimte 
gekregPn en is dns verclllnd. Daar is elP luchtdruk 
mi11der clan aan de buitenkant van het kopje met als 
gevolg dal die hogrrr. luchtdruk Jwt kopjt stevig 
tegen de ballon aan drukt. Doe deze proef hoven een 
dik, zacht kleed en gebruik niet df! mooisll~ kopjes. 
!\·1isscltien is het zelfs veili.ger plastic kopjes of 
bekers ü• 11emen, dan is f:r geen kans dat je brokken 
1naa kt. 
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--~~=--- HAARLEM EN 
l-~~=-~ UW AANKOPEN I~ WINKELIERS. 

oRTING OP AL RENOMMEERD ' 
K MGEVING BIJ GE blij met zo n 
0 andereens 

lf of een haP · · maak uze d rdmaatsc . 
eldbesparen • n 023 - 271118 

g tie· telefoO 
Bel voor intorma . 

lotto x toto -
Toto 
lnleverings 
Combinatie 

U speelt toch ook Lotto-Toto? 

Inleveren bij die winkeliers met lichtbak 
van T.I.C. 

Inlichtingen: mevr. H. Hartman, 
Corn. v.d. Lijnlaan 12, Haarlem 
Telefoon 023-256036 

Autobeklederij 
VANBEEM 

Eig. T. F. Andrews 
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Kleverlaan 1 
2061 TA Bloemendaal 
Tel. 023- 27 20 46 

Voor Uw 
bloemen en planten 
naar het Marnixplein 
naast politie Noord. 

Bloemen Kiosk De Margriet 
Haarlem- oord 

privé: J. van As 
Berkenstraa t 43 , Haarlem 
Telefoon 253355 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

Sports 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

Met o.a.: spikes voor 
ver- hoog, hinkstap, 
sprint, midden
lange afstand 

Pum~ AoroAs 5aucony~ ~I<ARHu 
en werpschoenen RUUD WIELART SPORTS, 

DA'S EEN ZAAK VAN VERTROUWEN! 
Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 

Korte Margarethastraat 16, 
2011 PK Haarlem 
Telefoon (023) 32 24 4 7 

Zijlweg 16 I 2013 DH Haarlem 
tel. 023 - 32 20 20 

Het adres voor het 
inbinden van 
uw jaargangen -
rapporten - scripties etc. 

0~ IK 
~OIKEJR 

-~ armode 

Geopend van 09.00 tot 17.30 uur 
Donderdogavond van 18.45 tot 21 00 uur 
Zaterdag van 09.00 tot 14 00 L.ur 
Moondog's gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

SPORT 
Zuideinde 30 , 1521 DA Wormerveer , tel . 075-21 48 68 




