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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem''
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Ikbenbij deABN
Het ABN Studenten pakket: een plima studentenrekening met een gunstige rente en een aanjouw situatie aan
te passen verzekeling. Zoa ls een ziektekostenverzekeling (uit
te breiden met een tandartskostenverze keling) of de combinatie van een aansprakelijklleids-, inboedel-, ongevallen- en
rei sverzeke1ing. De premie betaal je per m aand. Automatisch,
via je ABN Studentenrekening. Waa rbij je ook cheques kunt
aanvragen. Alle infollllatie klijg
je bij ons kantoor:
~I
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ONDERHOUD, AANLEG
LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES

Cees Boer B.V.
uw installateur
Marnixstraat 86 A
2023 RH Haarlem
Telefoon (023) 27 48 58

landelijk erkend

de wissel
officieel orgaan van de atletiekvereniging "haarlem"
opgericht 8 oktober 1920
koninklijk goedgekeurd
ingesch reven bij de kamer van koophandel haarlem
registratienummer: v 594199 .

"verschijnt 10 maal per jaar"

Jaargang 44
Nummer 5
juni 1989

redactieadres ·
JOSé capellen
rijksstraatweg 377. 2025 db haartem
tel 023-374869 tel. overdag : 02510-26895

voorzitter:
JOOp v drunen
ramplaan 94 ,
2015 gz haartem
tel. 023-244340

v1ce-voorz1tter
bert steen
duinoordstraat 37
2023 wb haartem

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

penmngmeester:
w1m hartman
corn . van de liJnlaan 12
2024 bb haartem
tel. 023-256036

wedstrijdsecretaris
(A I B JUn . + semoren)
JOOP v drunen
ramplaan 94
2015 gz haartem
tel. 023-244340

wedstn]dsecretans
lange afstand
gerko vos
ruysdaelstraat 3
2021 em haartem
tel. 023 250466

jeugdcommiSSie f
/eden Jdmmlstratie
(C I D jun. + pupillen)
JOS van belle
sparrenstraat 26
2023 wx haartem
tel. 023-272338

VAN DE REDAKTIE
Ik hoer net op de radio dat het vandaag zomer is geworden
(moment van schrijven is dus 21 juni). Zowaar is de zomer
dit jaar dus al in de lente gevallen. Als de herfst dan
maar niet opschuift naar de zomer!
Tot nog toe had ik een vrij koel kantoor, maar daar is nu
ook een eind aangekomen. Ook daar is de temperatuur hoog gestegen, ·misschien ook wel omdat ik op 1 t laatste moment
toch weer in tijdnood kom wat betreft het clubblad. Momenteel loopt al het kantoor- en clubbladwerk door elkaar. Een
puinhoop op mijn bureau. En met dit weer typen wil zeggen
dat m1 n vingers over de toetsen drijven en er af en toe
wartaal op papier verschijnt.
Bij het ter perse gaan van dit nummer staat de 2e dames en
herencompetitie voor de deur.
Bij het lezen van dit voorwoord is het resultaat bekend. Ik
hoop dat het voor beide ploegen goed is verlopen. We zullen
het lezen in de volgende Wissel, de laatste voor de zomervakantie.
In deze Wissel beperken we ons tot de eerste senioren
competitie (bladzijdes 4, 5 en 6) en een A/B verslag geschreven door vele handen (blz. 9) .
Ook dit keer weer een goed gevuld Wisseltje met o.a. een
eerste verslag over de estafette tussen Haarlem en Beekbergen.
Zoals jullie wel gemerkt hebben stonden de teksten op de
nieuwe inbrandstencils te hoog. Hierdoor viel er het een en
ander weg. De belangrijkste teksten hebben we in deze Wissel
herhaald.
Tot slot DE KOPIJDATUM 28 JUNI. WaarschijnLijk staat deze
datum al voor de deur, of erger, is hij al voorbij. Helaas
het kon niet anders i.v.m. de vakantie. Meteen inleveren
dus die kopij.

arts ·

f s. g m knuvelder
praktijk
van oosten de bruijnstraat 5,
2014 vm haartem
tel. 023-316044

g1rorekenmg 643883, bankrekenmg 56.80. 10 477, t.n .v pennmgmeester a v. "haarlem " te haarlem

offi ctee1nn:ieuws

COMP~TlTIE

2 5 jun i heren - Krommenie, dames - Hoorn
::s f;ept FINALE

JUNIOREN A/B

10 sept FINALE

Een verzoek aan a lle wedstrijdatleten om de bovenstaande data vrij te houden in
het bel3ng van de compet itieploegen. Houdt met het plannen van je vakantie én je
school werk als het enigzins kan, r ekening met bovenstaande data.
BELANGRIJKE \vEDSTRIJDEN

Weekend
We ekend
Zonà;;:g

30 juni/2 juli
7-8-9 juli
13 aug

Onder voorbehoud:

voor juni oren Ne derl a nds e kampioenschappen in Bergen op Zoom
vo or sen ioren Nederlandse kampioenschappen in Hengelo
Adriaan Paulen Memorial i n Hengelo

ONDERLl~~E

WE DSIRUDE N in het weekend van 7/8 oktober ! !

RECLAME
Deze dienen zichtb aar gedragen t e worden?
Het omvouwen van de recla me is beslist verbodent!

___ __

5~3

.....,
Wedstriid·=n:
Als je a nn wedstrijden mee doet , is het bel a ngrijk dat je het chronologisch overzicht
(aanvangstijdnn van ~en nummer) goed in de gaten houdt. Luister altijd naar wat er
wordt o .. gero e pen op een atletiekbnar1 , het kan voorkomen dat 'n nummer uitgesteld
\'lcrdt !

~

Vakantie;
He t woràt 2eer op prijs ges tr::.!.d a ls je doorgeeft wan neer je afwezig bent door vakantie . Ook buite1 1 de vakantie periode wordt het ~fmelden van train ingen en wedstrijden
zee r ~ewRardeerd . Joo~ van Drunen , te l. 2443 40

-l.lubarts:
---Hc~t juiste

t

0

ven onzr:>. c lubarts

.ie:i'oor;m"' .

~.

Knuvelder i.s 023 - :-340480 .

Cursus atletiektrainer :
--------------Heb je inter esse in een

curs us atleti e ktrajner(ster)? Lees dan nog eens Wissel nr. 4
blz . 2 goe ,l door . Onze vereniging kan altijrl trajners g ebruiken. Denk er eens over!!

Rangliistcn
HeJaas, op blz. 1? van de

vorig~

WiGsel vie l he t bovenstuk van de tekst weg. Hier
e n ve rspringen.

a.ls n0~'. de ranglijst_ie::1 van l'olRstokh o o_çsprin.~:ten
Polestck.ho~3~Er1 n~~

l . f-i~ G~\'i}el
2. Arno van Vue~
3·. Chru•lae. Mathot

4. Kennoth

Po r t~t.nger { A )4 .10

f.i. COl" U!. t-lö!'Wi,jk

...

'.

e.

Jan van

Versp~in5en

4.90
4.80
4. 50

DI~k

C o~ · taoo:."~a

Anr.e \1~111 d~
Wim i\rljne.n
10. Aad IJ"un

Zi!<~

'80
' 85
•81

'82

4. 00

'70

4. 00
3. g•; . 5
3 .80

'80
'46
' 34
'67

3.8&

'72

:L~lO

·
Hsin Macmac!<
2. Jrm Wlllern v.rt. Wal
3. Toen van Welsenee
.4afbrecht.: v .d. Veen
5. Jaap :Soot
é. Jfiltjo Doornboach

7, Anna Jan v.d.
8 . Nico Treep
9 . Rob SchlUter

V~cn

7.56
7.34
7. 2?
7. 2.7
7.08.5

7.07
7.04

'88
'83
'29

'83
'24

'59
'85

e.97

•se
•as

10. Jan ve.r1 D'Jk
6. 94
Arjan Wf.l.~O~am {A) 5 .94

'51

6.~8

'77

om aan te schaffen :

speel mee in de toto/lotto

a.v. " haarlem " wedstnjdsh1rt met klubembleem div. prijzen
dtv. prtjzen
a.v . " haarlem " atletiekbroekjes

mltchttngen b1j mevr. hartman tel. 256036

verkrijgbaar biJ JOOp van drunen.
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\•JEDSTHUCCVER ZI CHT JULI

Hier onde.x:.....eer:...-heknopt overzicht v a.r.. de wedstrijden in ons district . Een vo l l ed ~g
overzicht van wedstrij den h a ngt elke training 3.chter het raam van he t s ec retariaat .
D2r!k ;;Jan de i.Üt er~:;-te inschnjfdaturr. Zorg dat je altijd geld bij je hebt want je
moet du·ect betalen! ! ! J e k:.Jnt ook een rekening openen waarmee jouw we dstrij ü.;;;._ .;:·\~,
~J=",~k,mö- worden . Tns.:::.hri~n na de training in de kantine ':>ij J oop van Drunen.
Z.org ervoor dat je bij instu..i_D..reö-strijden je startl i cent:!.e b'-' .ie heb t. En natuurlijk
I: eb je op 1.1edstrijden a l t ij d de j uis:te c~kleding aan .
iatum
1--2 jul i
2 juJ i
5 juli
!:· j ul i
7 juli

plaats/vere niging/b :::.an
soort wedstr ijd
uit.
Utrecht / Phoen ix/Ove rvecht .meerkamp sen. A/B
vóó r
A ' dam / Atas /Elzenha gen
..--/-- ~en i oren A/B
vó ó r
H :LJ.versu m/ G t~C / S oe stdstrw g
3e Goot & êemland sen A/B vóór
Kr·om menie /Lyc\.~rgu s/Mar~l.a..arr-- -/ instuif o. a. 2-kamp ___ sen A/B
Utrecht/P ho enix / Overvecht
instuif sen A/B
7 j ~li
Amste lv een/Startbaan/ Startb.
ins tuif sen A/B
i ns tui f sen A/P.
7 juli
Santpoort-N/S uomi /Groeneveen
instüi f ::,en A/B
14 jul i
A'dam /AAC , ADA/ Ookmeer
vóór
mee rkamp sen A/B
15-16 Juli A'dam/Atos/Elzenhagen
Revanche weè.. NK se:n A/B vóór
16 j u.li
Deve r wijk / DEI-·VSt . Aagtendijk
instu i f sen
19 juli
A'dam/Atos/Elzenhaeen
o.a . 2 -kamp s e n A/B
vóór
19 ju li
HAARLEM/GHAV / PI M l·1U LI EH
tnstuif serr A-/B. _ _______ _
__..----- 1.9 _j~tes.sefOvervecht
3--karr;p-en sen A/B.. --.. . _-.
.
23 juli
Kr ommenie/Lycurgus/Mars..laan
28 juli
A'da m/AAC,ADA/Ookmeer
instui f sen A/B
28 j uJ.. i
Beve rwijk /DEM/St. Aagtendijk
instuif. s.en A/B

inschr. dat.
1 7 juni
21 jum.. ,
25 juni

28 juni
5 juli

4 jul i

B competitie 27 mei

400 met er

110 m ho:'de . .
Barry Do odeman

!~a rk

100 meter
Alexan de r Brokx

65.8

4 x 100 m estafette
Barry-Alex-Stever T •~

13.6

800 me t e r

1500 meter
St even Spanjersberg

2.17.(3

Tim de Rooy

van Dijk

4.38.0

yerspringen
Alexander Bro~A"X

4 • .!'~5

boogspring en
Barry Do odeman

1.50

lwge ls tot er:
t•~a rk van Dijk

8.49

iisc uswe rpen
Rens de Graaff

19.92

hinkstap2pd.ngen
Tim df: Rooy

10.75

_spe erwe rpen
- -- - .K.ens de Graaff
polsstokhoog springen
Steven Spanje r sberg

28. 52
~ -- -.

--

totaal
!'311 i-'~·· '...en

2 .30
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?:EN ZEER

G~2. ELLIGE

EN C-rEMOTIVEEHDE PLOEG

iJankz:.!.j zelfs-t --::tn.dig _optr·eden van de damespl oeg He r ·j .het mogellJk deel te nemen aan
de le competi tiede.g in Amsterdam. De sporb.eve dag begon om half 10 in de kantine bij
ome Bartrnan o)p de koffie rr.et zelfgemaa kte overh eerlijke gevulde koeken ; s peciaal
gebak k~n vnor de ze · b ~z ondere dag .
Tege n al le verwa chtingen en V<)nden we de baan via de lJ-tt.;.nne.l__.z.ee-r-·-sne:!:-. -.We_ _s.:tOt'~ - __
nog niet op de baan of Car.l.a-w.as- ...al . een de "race" geg.aan.
Sar.dra :na akt~? haar delJUu t en zetten even een _afstand neer die de concurrentie
d-::ec1 schr ikken. DP heupaKtie kw a m er nog n:...et ui t, maar '1Jel.1icht volgend jaar. De
stimulans is ·~ eker ._g root omdat er een wedden schap :.s afgeslo+~e n; 50 rn voor ;n
s J. agr.oomta.arT~
1 i l i an (on ~c

krachtpatste r ) stootte ondanks haar geblesseerde arm 8.40 m. Wie
zi ch aan ' n we ddenschap aan te gaan voor 10 m?
Eer, ·vr)l~_;end hoofdstuk zijn de jun1oren J-' Brt?.nda en Bobina. Bij Brenda werd 'n pik-sta r t 13esi.gnal.eerd do'Jr de toes ::::houwers (op de 100 rn) . Ze gi ng als snelste over
d8 fi nis h me t 1 2 . 9 s. Rob i na heeft 'n fabelhafte techr.iek maar è.e laatste !Junt:jes op
de 1e moeten bijgcsch aofd worden. \!Jij (als zelfstanàig - ~LdacbJ.;en aan deheer R . V1elart . Dit ga&t dus over hoogs pr1ngen .
Ter~g naar de dames onde r ons. Nicelet li ep keurig onder ~e t door haar zelf opgestelde 3r.h erna , helaas ''de l aatste loodJes" wa ren te zwaar o m onder de 2.30 te komen (800
m). r.iaar he": zJ.t er z e ke r i n .
Tussen 2 ( ) h~~ eten dat we nuttigen tijdens he t schrijven van dit verslag is heerliJk. \'Je zijn al vast aan het voor;Jr·oeven voor cle 2~)e .. 't Toe tje komt nog.
We ko~en nog even terug op de race van CarlR . De echte race dus . We verwachtte
geen topprestatie van haar . Ze ~wam ~e nsl otte net ui t de nachtd1enst en had in
het zonnetJe mo eite om wakker te bl.ijven. Ze g ing van start en dacht ik zie wel
wanneer ze me in hal en . Noo i t dus . Ze was ops lag klaar wakker en meteen gemotiveerd
voor 't h·.= l e sei7.oen . Terwijl Drencia aan 't verspringen was ( le natuurlijk) ging
Nicelet naar de discus ring . Door haar werk (ze moest om 4 uur beginnen) mocht ze
~e t de 3e klasse meewerpen. Maar helaas door een fout bij het speerwerpen heren
(deze hadden a l le~ al 2 wor pen; gemaakt met een verkeerde speer) werd het discus
dames ui t geste ld. r1!aar Ü.dt redde Nicelet niet dus " red de " Lil 1an de ploeg om dit op
zich te nemen.
t
---- _-ror-slo·:. Ja:1 " le moment .Supr~rr.e". Di rec t overtroff en we onze reserve-ploeg! ! !
(E ven ;;.ls wij hadèe n de meeste vi-erde-klasse . .p.l.oeg.er:>____ge.e.z:J. .• r...ese-rv<.-p-1-oeg, ze kunnen
h1er beter het systeem va n de A/B compet1tie hanteren ).
!Je echte ploeg dus. Carla kwam als eerste de bocht uit (ze .herker..d.c. e,z~ ·-:::<>g="'s:t:-and-.
ster van de 400 en wist: d::. e kan ik hebben), Sandra ze ·.. .:e nog even aan, Robina
-.. ·-- .--.
trok mooi door .i.n de bocht en Brenda voltooide de race. We kwamen ruimschoots
als eer ste over de finish.
Het result a at \1/&s verbluffend , jawel lez ers van deze clubkrant, wij e indigd en op
een fantastische 2e plaats .
f.iet open b-~ .<-1 ·- -' .. ~ '·-• ..<:.-edigend gi ngen we naar huis. \Olij hebben
ge noten!
b1e d~

Sandra, Carla , Brenda en José
400 meter
Carla van de r Klei

100 meter
Prenda Stoete

12.9

300 me ter
Nicelet Zwaan

2 . 32.6

speerwerpen
Sandra Klesser

33.40 PR

koge lstu ten
Lilian Kaptein

G.40

discuswerpen
Lilian l~ept e i n

22.46 PR

vers pringe n
Brenda Stoet e

5.05

hoogsp r·i ngen
Hobina Smits

4 ~ 100 mete r estafette
Car l a - Sancira-Rob ina--Bre::-' r1<=~

<=;? . 1

Totaal
?e plaats met 6171 pnt.
- 4 -

6L3

1.40
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HE ~ EN

COMPETITIE

Teleurstellend optreden hoofdklasse ploeg

Voor he t eerst in de ges chiede nis van de competitie waren er opeens 13 i.p.v.
de geb ru ikeiijke 12 ploegen in de hoofdklasse.
Dat komt vmdat er vorig jaar in de finale wedstrijd voor de degradatie poule een
diskwal ificatie was geweest waarop weer protest en tegen protest op zijn gevolgd .
In ieder geval heeft een of andere commissie er bijna een jaar (vanaf 10 juli vori g
j aar) ov er g edaar. om 5 dagen vóór aanvang van de competitie te laten weten, dat
~eld.e b e treffende ploegen niet hoefden te degraderen, met bovenstaande gevolg.
î~onse kwentie hiervan is, dat er dit jaar een degradatie poule zal zijn van 7 ploegen
waarv an er 3 degraderen.
even vooraf.
Nu de teleurs tel ling, dat was het behalen van een magere 12e plaats.
Veel punten vooraf waren we al kwijt door het ontbreken van een aantal gerenorneerde
pu!1t. en verzamelaar: Frank Versteeg (voorlopig in Canada), Han Baauw, Hein Macnack ,
~Busser, Ruud Wielart, Lex _.Wolff en Rienk Postuma (geblesseerd of ziek).
Dáar te gcnover-staat_ wel de komst van Marc Kok maar alleen kan hij het punten verli es
--- -- niet goed ;nake n.
Di~

Direkt aó.n he-c begi n van de wedstrijd
i·-1 arc Kok str uikelde over de 8e horde
no[!: stc;.ande te "!1cuden e n finishte in
kwalificeerd omdat hij te vroeg "naar
laatste plaats terecht komen. En die
n ummer voor een 12e

hadden wc al _j:;wee teleurstellingen te- --v-erw-et'ke.nen wist ·zich gelukkig op miraculeuz.e -·wijze
16. 18 en Paul Drommel werd op de 8 00 m gedisbinnen ging" . Dit deed ons op een 13e en
verruilden we pas na afloop van het laatste

Voor de r e st hadden de ind ividuele loopnummers een normaal verloop met als uit s chieters naar boven: een fantastisch gelopen race op de 1500 m van Paul Jaspers
in een t ij d van 3 , 45.26, steeds we er de steeple van Evert van Ravensberg in 9. 21.86,
de 5000 m van Ton van Doorn in 15.10.97 en de 400 m van Guus Groskamp in 49.89
( in deze volgorde).
Op de technische nummers werden verreweg de meeste punten behaald door Marc Kok
die 4.60 ho og met de polsstoksprong . Terwijl voor onze begrippen Fred v . d . Wal
(14.47 kegel) en Ivo Spanjersberg (54.00 speer) goede prestaties neerzetten.
~: ~stafette die door alle besl ommeringen van blessures tot gelegenheidsploegen
war en omgevormd, brachten niet de punten binnen , die normaal gesproken in een
hoofdklasse wedstrijd wel zouden moeten. Vooral de 4 x 100 m die door Aernout T.r::: e::. ~ ,..,
berg hi nkend werd beäindigd was matig.

Het is èuidelijk , dat er heel wat punten meer behaald
wedstrijd (als u dit lee s t waarschijnlijk al net achter
klasse rss :::hap -Jeilig te stellen. Maar HAARLEMMERS we
lastige karwei te klaren .
Ieder-e en. ik ze :. : "IEDEREEN" een klein beetje hoger,
ge red.
Dus . • , .... .

dienen te worden in de volgende
de rug) om dit jaar ons hoofdrekenen op jullie or.1 dit
sneller of verder en we zijn

René

- 5 -

Hier de ui tslagen va n de he le ploeg:
l l D iil horäen
Os car Soe thout
Mar c Kok

100 me te r
Nico Tree p
René Moesman

1 6 .05
16 . 18

200 me t e r

400 meter

Nice Tr eep
René Moe sman

23.14
22.51

Guus Groskamp
Lex Verbeek

49.89
51.44

1. 58.53

gediskw .

1500 meter
Paul Jaspers
Ad Coolbergen

3 .45 . 26
4.01.37

9. 21.86
10 . 02 . 90

50 00 meter
Conno du Fossé
Ton van Doorn

15.38.21
15.10.97

800 rr1et er

Jan de Ru i ter
.Paul Dromme l
3000 m ste ep la

c h a s~

r. ve rt v ~n Ravens bers
Mar cel Verzij lberg
400 m horden
Ron Antheun i ss e
Osc a r Soet;·wut

4 x 100 rn estafett e res.ploeg
Ar no v . Vugt - Misja Steen
I vo Spa njersberg-Remco Steen 46.47

59 . 57
60. 6 3

4 x 100 m estafe t te
c c Kok-O s c ar So c ~ ~ ~ ··t
~ ob

11.42
11.15

~c hl üt e r -Aernou ~

KogelsEngeren
Gosse v.d . Ve l de

~ ~-

~~ ~- -

~ ·

~~

38 .98

~; e lst v t e;~

4 x 400 m estafette
Paul Drom mel-Lex Verbeek
" ·.!us Gr oskamp-Nico Treep

3.29 . 17

Di scuswerpfln
Le s Brown
Fred v.d. Wal

45.10
32.50

54.00
44.62

Fr ed ·.;. d . Wal
Les Drown

14.47
13.29

Speerwerpen
Ivo Spanjersberg
Aernout Leezenberg

Hini<s taps p1·1nge n
Er-ik Rollenberg
Remco Ste en

13.40
13 . 08

Ve r springen
Rob Schlüter
Remco Steen

6.64
5 . 94

Polsstokhoogspringen
Pim Gbbel
..rare Kok

3.90
4.60

Ho ogs pringe.:1
tilis ja Steen
Erik Rol ler.bcr ·..,

1.95
? -00

- 6 -

INSTUIF OOKMEER AMSTERDAM 12 MEI
40J horden heren
Hon Antheunisse

60.8

300 m jong ens A
Dav:!.. d !:H om
,Jeffrey Su ll iv an
Dennis iieyink

2.03 . 4
2.03.4
2.12.7

Discus her en
Osca!:" S o eth ~ ut

100 m heren
Guus Groskamp

12.0

800 m heren
Rienk Postuma
Ad Coolbergen
Peter Niessen
John Meure
Marcel Verzijlberg
Jaap van Deursen

32.68

1. 59 . 2
2.02.3
2.03.6
2.07.9
2.08.1
2.05.4

OVERVECHT UTRECHT 15 ME I
800 m her en
Ad Coolb ergen

1. 57.8
JUBILEUMWEDSTRIJD AVA '64 AALSMEER 15 MEI

l oo~ /spring

3-kamp
. , Bren ûa Stoete

ver
5.16

100
13.2

200
26.5

· pnt
2018

I NSTUIF DE KEIEN UDEN 18 ME I
3000 rn heren
f'aul Jaspers

8.08.7
INSTUIF HERA HEERHUGOWAARD 19 MEI

800 m haren
Le x \•lolff
Jan de Ruite r
~Ji llem Ge be
Jaap van Deursen
:iOOO 1n h eren
Fra:1k v.d. Aardweg

800 m heren
Bart Blom
Peter Niessen
Marcel Verzijlberg
John Meure

1. 57.2
1.59. 5
2.03.3
2.03.3

2.04.6
2.05.1
2 . 06 . 5
2.06.6

15.40.3
GOUDEN SPIKE LEIDEN 20 MEI

Po lsst okhoogspring~.r.::_

Mar(; Kok

4.60
INSTUIF

100 m heren
viil l E:m Gebc
J ohr. l\1e ure
Ae r nou~ Leezenberg
;n her--8n
Je f fr ey Sull :!. van
Ad Coclt.er--ger.
PG.ul Drommel

DE ~·1

BEVERWIJK 24 MEI
200 m heren
Willem · Gebe
John Meure
Aernout Lee~ ~,-_;_ .L

12.0
12. 5
11.5

800

3000 m heren
Conno du Fossé
Huib Akersloot
Ton van Doorn

2.02.0
1. 55.7
1.58.4

- 7 -

24.2

8.47 . 9
8.55.6
8.55.6

DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPE N KR OMMEN IE 27 MEI
llO m horden jongens A
Marvin Isselt

verspringen jongens A
5. Tho~as v.d . Berg

17.04

1500 m jongens A
4. David Blom

1500 m heren A finale
9. Ad Coolberger.

4.23.71

Paul Drommel
3. Paul Drommel

50.99
51.21

100 m he ren series/~ finale
Guus Grosk amp
Guus Groskamp

Hinkstaps pringen jongens A
2. Marvin Isselt

12.76

hcogspringen he ren
4. Remco Steen

l10 m horden heren
Oscar Soethout

16.65

400 m J.A. s eries/finale

6.06

3.57.74

~1 - ~~

11.34

1.95

400 rr. here11

1500 m heren B finale
7. Rienk Postuma

Lex Wolff

3000 m stee ple chase heren
9 . M~ r c e l Verzijlberg
10.09.94

4.07.95

Polsstokhoogspringen heren
1. Marc Kok
7. Pim Göbel

51.05

4.60
4.00

5000 m B fi nale heren
3. Ton van Doorn
4. Huib Akersloot

15.23.27
15.50.07

1~

200 m heren
Guus Groskamp

22.90

5000 m A finale
8. Conno du Fossé

100 m meisjes A finale
3. Brenda Stoete

13.27

verspringen meisjes A
3. Brenda Stoete

Kogelstoten heren
7. Fred v.d. Wal

14.05

Speerwerpen heren
5 . Les Brown

?~

R~

5.02

45.50

INSTUIF AVA '64 AALSMEE R 2 JUNI
100 m heren
Os car Soethout

kogelstoten heren
Oscar Soethout

11.1

12.43

INSTUIF HERA HEERHUGOWAARD 2 JUNI
400 m__jongens A

Paul Drommel
Ger Wessel

400 m heren

Le x Wolff
Lex ·verheel<
Aernout Leezen~~-o
Wille~ Gebe
John Meure

51.9
52.3

1500 m heren

Ad Coolbergen
Rienk Postuma
Marcel Verzijlberg
Jeffrey Sullivan

4.01.2
4.02.5
4.20.8
4.14.1

51.2
r;1

...,

52.1
53.6
55.0

3000 m heren

Ton van Doorn
Frank v.d. Aardweg

- 8 -

8.46.5
8.57.9

FUN MET DE JEUGD WEER

EE~

DAG~E

NAAR BUITEN

Zo n d ag ~e l3a begon voor de jeugd en hun begelei ders Les, Han, Joop, Truus, Ben
en J osé ( meer niet?) met een kopje koffie (of iets anders) in het krachtcentrum. Er
wa3 meteen al werk aan de winkel i.v.m. met afmeldir.gen. Ach ja, het was tenslotte
vaderdag (dus ook opadag) her-examen week en wat zullen we nog meer verzinnen.
Gelukk ig viel het bij de meiden mee, alle vier present. Bij de jongens was het iets
anders. Daar werd flink heen en weer geschoven me t de ploegopstelling en er werden
c p het laats t e moment nog enkele huisbezoeken afgelegd. En daar begint ook het
verslag gemaakt door de junioren zelf. Je dJwt ze gewoon een pen en een stuk papier
in handen e n met veel geluk krij g je dan "een verslag" op papier. Daar gaat ie

Ov

een snikhete vaderdag gingen we naar Amsterdam. Na een toeristische route,
z'n zessen als sardientjes in een blik, kwamen we i n Amsterdam aan. We (de
Ge iden) begonnen met de estafette die we in 53 .7 sec. liepen. Robina moest om
13.00 uur speerwerpen. Daarna moest Karin kogel stoten (valt niet mee hé Karin
met 'n vi ertje). Voor Aneska 800 meter moest lopen hadB ren da al ver gesprongen.
Ancska liep, denkend aan iets koels, 2.47.0 een PR!! Daar ~! a kwam de 800 meter voor
de jongens. Dnvid en Jeffrey zaten in dezelfde seri e (hoe kon dat nou toch!) en
werden nummer 1 en 2 in hun serie. Overigens, het ontwer p van het shirt van Jeffrey
v;as van de hand van Han.
Dennis moest in de hitte een 3000 meter lopen en ging na 9.28.9 over de streep.
Een stuk sneller dan de vorige keer. Invalle1· Tony sch itterde op de 110 m horden
maar werd desondanks toch laatste. Wat war en die hekje s hoog zeg. Paul verdiende
met z'n 400 een raket om af te koelen. Hij was zelf al een ijsje kwijt geraakt aan
Aneska die iedereen versteld deed staan op de 800 m, zcals al boven vermeld. Wessel
(Ger dus) liep de 400 meter in 52.5 en werd 2e in z~n serie . Goed old Edward lukte
het weer niet om 6 meter in de verspringbal< te ove:bruggen, maar blijft toch hopen
op deze magische e.fstand. Het was tenslot t e zijn eerste wedstrijd! Het verspringen
was bij Tony niet wat het ooit geweest is. Hij kwam tot een afstand van + 5.50.
Gelukkig was het weer goed zodat de dag niet he lemaal verler en was.
Bon jovi overtrefte (overtrof mag ook) zichzelf door een klassesprong over 1.85 m.
Steen , Mis j a sprong over 2 me ter 5 (BWP). Hij sc oor de hiermee de beste prestatie
van de he l e dag. Gaat hij op weg naar het jeugdrecord van 2.13 m.?
De 100 meter werd gelopen door Leter en Brouwe r in een nieuw kampioe:1.schapsrecord.
Jerry Zt! lf vond echter dat hij een slechte dag had. Bij het kogelstoten kwam hij niet
verder dan 9.72 m. Brenda had echter wel een goede dag ze had nl. op de 400 m 61
rond. Ancska ging ook tekeer als een speer m~ar dan op de loopnummers maar liefst
2 pr's, jaàà u leest het goed 2!! Op de 800 (èat is de derde maal in dit verslag)
maar ook op de 100 m ging ze flink te ke er e n liep 13.2 ( ~ n ze is eerste jaar
~ct

B) •

Tot zover het verslag gemaakt door de dames en heren zelf. De meeste prestatie's
zij n door hen belicht, de rest staat in de uits lagen hierna. Toch nog wat extra
ver~eldingen. Steven Spanjersberg •rc~beterdc ook even z'n FR bij het polshoog.
I3ij het wakker worden op deze zondag had hij vast heel andere plannen. Maar na als
een sard i entje te zijn vervoerd stond hij o ~ eens op de a t leti ekbaan met een polsstok
in zijn hand. De ploegleider zorgde ervoor dat de aanvangshoogte op 2.20 begon
(zoals het ook hoort). Stevens PR was nl. 2.30 . Maar hij liet zich niet kennen
en deed er gewoon even 30 cm bij. Ook David Blom s ton d op een vreemd nummer. llij
was bereid om het speerwerpen op zich te nemen. Misschien geen bijster goede prestatie ten opzi ch te van de vorige keer maar wel e en PR en punten voor de ploeg. Onnc
kogelde ten opzichte van de vorige weds t rijd niet onverd ienstelijk en Riek had zijn dag
niet omdat hij niet wist wie Het nou was.
Al me t al ded8n beide ploegen het be t er dan op de eers te dag in Haarlem. De meiden
haalden 150 punten meer en de jongens 136 punt~n. Voor be i de ploegen geldt echter
wel dat zonder afmeldingen en met de juiste (en gemotiveerde) atleten op de goede
numme r<.> de scoren nog hoger kan. Volgend j a ar dus!
De gemengde A/B en José
- 9 ·-

Uitslagen meisjes
4 x 100 m estafette
Anesl<a-Karin-Robina-Brenda

100 me-eer
A:neska de VJi:1dt

53.7

13.2 PR

800 meter

400 meter

Brenda Stoete

61.0 PR

Aneska de \llindt

Ve rspringen
Brenda Stoete

5.18

Rob i na Smits

2.47.0 PR

Hoo g sprin~en

Discuswerpen
Karin Sc:1outen

19.16

Karin Schouten

Speerwerpen
Robina Smits

23.06 PR

TotA a l
5513 pnt.

1.45

Kogels~oten

6.50

Uitslagen jonger.s
3000 meter..
Dennis Heyink

4 x 100 m estafette
Tony-Jerry-Edward-Pat.:l

45.4

100 meter
Jerry Brouwer
Edward Leter

11.7
11.4 PR

800 meter

David Blom
Jeffrey Sullivan
Versprin gen
Edward Leter
Tony v.d. Prijt
Kogelstoten
Onno Mantel
Jerry Brouwer

Hinkstapspringen
Riek Swart

Ger Wessel

51.3
52.5

2.02.1
2.03.2

_êpeerwerpen
David Blom
Ivo Spa.n jersberg

28.72 PR
53.16

5.93
5.52

Hoogspringen
Mis ja Ste en
Ivo S:;:>anjersberg

2.05 PR
1.85 PR

piscuswerpen
Riek Swart
Mis ja Steen

11.84
9. 72

Polsstokhoogsprin~en

Steven Spanjersberg

400 meter
----Fau l Drommel

9 .28.9

2.60 PR

110 m horden
Tony v.d. Prijt

Totaal
---13108 pnt.

11.51

0-0-0-0-0-0

- 10 -

19.12
32.25

18.4 PR

H 0

•r

.L f. 11; Ei

~.i.'i" ol

is è...e-· :'J3.a.JI!.-.!asyer NoJ. vlli· pr~..-".:.s- -~-.P:J:'>':-t't~..ruet ;] k&nn:i.s te n:.'lken.
--.2.:1 km.
jîw>JÜ.\]Y i .s de mellt.e moe...De---o-pk"'"·Tt was i n i ede-'!.' f.. t•\'é:i.l niet ov~d...--Ui.:t.e::·
· · a.a.r·ri hacl de haa:cl.eJ:::l-meute ~. n .Am..o/r:>_~b?) ....-e.:. wat anders te d.oen.
11aa.r aJ.le vermeenc1:?. vermoeidheid. ten ;3p\}t , Ke6&..-lo~..J.:elük- niet te houden.
:Z.elfa J!;ve:r.t moest heel diep gaa.n .. o H " . H ... c. op cle fi.9tG.'I'ro-UJN.Sns, da.t fiet t>en
( tü t de Velser..broe k) küstte wa.:'l.rs.cbijnl;jk E:ylvia d-;:. oYerwi.nJ:l.ing_ _:MJ'-d.e_ -~·
~:&o~g.e.le:n'lar,g

.E,en _s&:~onde k:y;am ze tekort .,.L...:::>..g ·•s:t.e.J..2..ëlt.j"'"'- :=.r·~"lD. '..B... i<n.o -c.i.L:J..;.illd. dit zie.lige~.

jl..er'~:~ ~ ;=-c.J-~a.ac.-~~:...an.?
·

· n~-en-- ··: ·

l'l.a..rmen •

!'13-Y I

tG.ve ,y o u:r:

04 ,]un.i. ,

votes pleas8
~

·! ~ 35.02

! ~ (}8.22

'1.14· 06 -- -······- ---------.. 1 ,.23. 16

Bert Hul-sman
E~•.mb ()llR.rbe
Roe l :Ra.r.nake:r:-2

?e

~zondag

'~., _

2e · -sy':v"..._a. Goes
!e
Ke f! :3 v • :Dolllille.l&- ·

'r 7+-

~ ~

;

... Grac.b."':;.enl.Dop

l. 24.

B·~·

s

7~ and

7

'13

p-0.i.Jrts.....A~-

revo..i.r!

17 y 5 km.

Zo komen we ·ranzelf bij onze Ange'.riJnen t.P.~....cb~n ~e uitslagen in dezf! hotli.nf?, er· van t.U. tga.and dat eld.err.:; ( d.ar1w~: . t. in net volgenct..e_ clubblad.) 1.ü tg.ebreid
verslag woTd.t gedaan • .tlob liep niet r!lee ~ maar was er weJ. degelijk.wloc-f ik.
lllarmen--sen. 5n Sa.id J.arbi
57.0'-)
;nannen-••ret. 4e Vic Z.onneveld 61.36
16e Cnnno du P,~ssé
59.5h
11e Lex v.d.,fol
74"05
2)r::> lluud .P orc k

25e

Ron non ,-:;

31e 1\arius Jaspe·r:'s
33e Jor.en b'neek
37e Arno NoJ.enaa.r
45e k.ick Sab8lis
47e .Bas Suurrnond

64. 1)
65. 24
68.00

6';1. ~8

73. 09
82. )1
84. 'l0

J)u

J~ain ~

-·-.:·.-: . -=~~ 14 Jlll1i, .HoE'k van Bo l land - 1) km •
.t.ffe d 1 r -u.i.t...,
6e Conno du Fossê
52.05

du vin, du fossé.

~Eerst e-.r~~~-

lJoor Rund .Poru.k. (van--&>-.f.Y'~-oà.u<.,-1-~i.o.ns b. Y.)
"Bergen is Z\wegen. Voor.· LÜ ? vierde ac.U.te~d..e - keer is bet~m
om ·~e lopen~ maar warm genoeg oru er gewoon te z]Jn. Veel terrasjes 7 knus do;rp-j9~ leuke DJensen (weet .Jos& è.s.arva:nf' -- Lodi) etc.
Je llloet ook niet naar bergen gaan om er een goHdü t\jd te lopen, want daa:r is
deze halve mara·t;hon 521;10011 te zwaar voor 9 nL vier r-onder. (plus extra lus) doo:r
bosp mu1 z:1nél.9 rardo st.ra.t.en. veel lJOchten er. lange dle overvolle terrasjes ,
l•Jaa.:c yoo-;;.· cle dor~~tige en w-.a.rme a~J.eet vwrdt veel terug gedaan~ zoals een haag
van S]Jr"Oe.iers in de straten r veel drinlq.le..a.+ ~efl 9 sponzen t stukj-es. ...sir..aasappel
en een b.:-Js bloemen vl3.k voo r de fin:i.sh ~ 50ede massage en niet te vergeten 'h e\
z.we!DIDen na. afl0op Kortorn een mus r- ~roor: el ke lange--afstande:t> van Haarlem om · ~ ~
:Z.Jvn gez.ir.nt op d.e g e zelligst- e l JOP vu.n 1\. ede:rlanà. te laten zien !
'-.......,_
])e start was oro ? uur l s avo:Jds en 95% van het peletcm had. al doo:t· dat er niet
->--,t,ekna.ld kun word r·m ~ OYerigens Vi c. z ·);:m e veld en }:'aul v.d ,. J' r ) :~ ba.d.de:: dit niet
door omdat Z~j om kwart yoor 7 t~it bt~n gekoelde ~ /J.ote1 (25m. van de start)
kwamen wandelen ,, ïTic stt:.d.de :z.icn V')Oraa.n op Em .r-aul s~.oot de :ciJen van h e t. al
sidderende peleton!
1\la de start vormden o.a. Hichel de Naat, J oa.n .E-aul Pa.urn.en en de Pool l<'...aczmareski. al snel een kopgroep waar later ook cle '\<Tjnnaar uit k\v3.Ill. \ol.i.llem Westerholt en V.i c wis+.en er resp. 'i. 15 <.5"1 en 1. 'i4.57 u.i.t te persen, gevolf,d d oor
l:li-n•t Hulswan ( m8t ext :ra. verversingspast onder beheer van bro1~r Sjaa.k) in een
t\)d van 1 ,, 16 ~ 25.Ht'. wl bJeef uH hoffeliJkheid. (wat een on~in! ) bij Jolanda liomrtL.i.Dë;,a .i.n 1 •.18.08 ~ g8'JOlgc1. à.oo:~..· Ron .t.:lons in î.20.07 (Ron was niet tevt-Gden?).JO=h :;.n Sneek liep 3.J.s t:rain i.ng (u.i. t.sp:t"aak bij de start!) en lf.wam binnen in 1 22. 54,
net na d e twor·;l -- .-4~....,r· '·' eathe:c Yic.l.JtJ.ff ~Ondanks á. e slechte start:;-'0C1' t !.e van Paul
kwau: ;.,., . '""',::; .,, uoo.c ae ext-r~ ,-.~,...,,... .........,-;.i:ning van _d.e laatst. ~ ·~. ak~ binnen voo:c het
g.r.:ot.e _pe1eton in ·j .25.47 (_ruet gek~ ).A~ -;- , ~ "' --.or.~ 1 ~ "--~it in het boe · r01';, "lXtra,
Q

- ---roo-t..era...uoodg-M.wo"Qgen_mo-e-t€o--af l•:~g.fy~n~JDa,ar....kwam _j;.oc.h__hioDBn _in.

de respectabe J

t lJd van 1 • 30 • 04 c
Voor Lex v .d .Po l was de loop i.e ts t e kort, wa.nt- .bt- beg.on .net warm te draai en,
toch kwam !.DJ binne n i n 1. 34 . 27 . In h e t peleton was ook eeu schitterend duel te
zien tus s e n F"t'ed----o-Bt.f>.:::- _g:::,. . rem. _y~, ___..lli8.aL . .Jon h e t v oor e l kaar kreeg om in
d e laatste--..." 'nda ___genad.eloos toe te slaa.n.-.-en a.clrt minuten van F red wegliep . Jon
z iJn t iJd was i . 40. 32 ."
- Barstikke l euk natuurliJk van Ruud 9 om wat over . Be~~~- ~-~ 
doeUng was om a lles op é én stenci l te p r oppen._. Sorry-·P.rr .
- Donderdag 15 j un.i 1 _ B.a.a:!:J. f:r:':'~ -~P.inU.1uli.e.·.-:-a--1:.e.a±.J..open
,.l~.90_9~.,-- .C.oxmo d u Fm:;s é
9. 36
Ho b éie Nieuwe
10.4!
·
Ruud P.orck
9.
42
René v . d.Zwaag
10-55-------..... ___
..---- - ~ ·-·
10.55
ilert doest en
<1 . 43
Arie de Goede
])J_ck K lo ~•st erb oei'
10 .24
Roe l Ramakers
10 . 56
--- --11. 01
Guus v . d., Sand.en
10.35
Hans Ade laar
11.07
Arno Holenaar
~0 -38
L ex v . d. P ol
}'rank Beverd am
1 0 • 39
( volgr-:mde te et lop ::m 13 j uli: 2 .. OuO·- L 000-400)
~{) _p Vt:ljd.ag ) ü Juni wo r dt op het terre i;r, v an n et P:t'ov:i..ncj...:."l-8.1_.7....iekp,...nhu.i..s_j.::: _ss.."!"tu·
poort e en s oort proe.fcr()SS g el,rro-'0.i><-::...Jlrc; ·:_: ~.,-~ !::; • .nJ•· ~t.?- ct- de 3 9 5 km . en om 20 . 00
uur d c 7 km. K.omt' a ll.An _::.:: -- _.,•·. ~ :
-Ra,ne~1 -~;;...;.!:.f'.:;;_,_;._~·u ..-_,~ -7_.\r..;'tl:l- (man nen ) ~
---··
10 b..lVl.
1. Rob tu Poo:::-t.e:J
50. 37
( 1'J 75
. -·
..··
2 . Evert v, Ravelliiberg
5L 33
~15182
3 o ~e e s v.Domwele
51 . 48
\1968
(1')83
52 . 16
4· Ke es Bordijk
5. Conno du Fossé
(1989
52. 49
6. Vi e Zonn eve :!.d
( 1988
52 . 54
7. Huib AkErsloot
53 . 26
~ 1989
1Sl88l
8 . Ton v . Doorn
53 -45
9. J oost de Bock
53 ?51
1977
i 0. Ri l d.e Lange
1)183
54. n
~

2 '1 km.

2~

.f i e ter Fr.is
Rob t er- P oorte n

3.

~vert v ~ Ravensberg

'l

c

4c::

-' "

6.
7o
8~

'j.
'10.
-.. . . . . .-..-; - .,.,

+~_~ n ~k omend

Kees v .Domme le
Ke es flordijk
Joos t de Bock
'l'on v . Doorn
Erik Kalhs
Vic z .)nneveld
Conno d u Fossé
o:p de testlopen van

1 . 06 ,,48
1 .08.00
L 08.03
1.08.22
1. 08 . ? ?
1. 09 .33
1.09.57
1.1 1. 02
1. 11.47
1.1 L 55

15

r~84
1'173

l

'1982
1'189
(19??

~ 1~74

è1 ;189

1988

~15188

1989

JU.n.J...!--~...Yt-1-: ,P~ ~~

()(}1<'-_ J·J.OJ;J' ~~ ~

,.....ood

Otl'lge.ütt e a.tlee~: V'1 ° P "'"~~ ....yl - . ( "R.:w1 _ ~-~ -~--- ,.

~

t 1 0 mooi geweest (één stencil misl ukt - bloeddruk' " t.e hoog)
1

L.zzmoggie.

Hll Wllllil~l
JULI:
5. Rogier Botman
5. Arjan

Hen&~iks

7. Joanna Andrews
7. Esther Haan
9. Bart Steenman
12. John Elskamp
12. Peter Markwat
16. Marieke Jonker
30. Martijn van Belle

HET WISSELTJE
Dat gaat snel! Het vorige Wisseltje •:.Jas nog naa r ne t uit of d ~ datum voor inl ev<-'ren
van tekst voor dit Wisseltje stond al weer voor de deur. Wat we ALLEMAAL in het
vorige Wisseltje hebben kunnen lezen: een stukje over wijziging trainingstijden
pupillen en D-junioren, hoe en wanneer in te schrijven voer wedstrijden, aanmelding
nieuwe leden, meerdere evener,')enten voor pupillen en junioren, radar prestatie-estafetteloop op 10 juni, uitslagen en verslag le competitiewedstrijd CD-junioren Santpoort, verslag CD competitie Heiloo 20 me i, opr oep voor verloren s pike s van Manuel
Wolff en tot slot een Club Mascottewedstrt d voor pupillen en CD-junioren.
Op een aantal punten komen we in dit Wisseltje terug . Ve rder ook n i euwe onderwerpen.
Lezen maar!
WUZIGING TRAININGSTUDEN PUPILLEN EN D-JUNIOREN
Met ingang van 22 mei j l . trainen de pupi l len van 17.45 uur tot 19.00 uur en de
D-junioren van 18.45 uur tot 20.00 uur .
Trainerst pupillen en D-junioren zijn er blij mee. De groepen werden e ch t te groet.
De eerste indrukken van de training "nieuwe stij l ": de trainers hebben duidelijk
meer mogelijkheden gekregen om elke at l eet meer indiv iduele aandacht te geven .
En dat is een hele luxe in een tijd dat het ontzett.end moeilijk is goede t r ainers
(bereid} te vinden om jeugdtraining te geven . Dat mag best eens gezegd (en ges chreven) worden ! 'iJle zijn op de goede weg
- ll -

w•. .o;sTRUL.-:.i·J} ,'

:·,_,·~rif

Eenë:;€-;zich.t ver..
r...i

P!Jl:'EL€N
fll.:!dstrijde.; Haarvoer ,iu lli~ je kunnen

jJ:.e tr11ining, L;:,;__

'lt' j.dat.
---· ·-

~t.:B·

1~Î
,26.8
2.9
9.9

G,. z.

4•

verenig.

~-P'lP·

J+M A-puP.·

kosten

40 m.:ot er

60 meter
1000 mater
ver, bal
ver, bal

3,00/ l,JO
3,00/2,00

1000
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-~ iet ( ;reer~het bez :.t~äu eer: -.~cta.:ü o'r~ rz i cht van aJ. l8 W(is ·triJ JCn baac.s""i zo::!:
~ ~'8 9? Vraag r;.r naar cp d, tr·aj ning a an J o s of fioe L. Kun jc-; een kopie krijgen! Doen ~

2r is docr d<) jeugr_cornmissic een .informatiebl;;.d g(;maat.:t voo~- in atletie~;: g;:;int.::re.:: ~• cerde meisjes en jongens (pupillen e n CiD jun1oren) \O!r-!lke nog niet lid zijn van
· • "J. H.::..a:-l em.
t<:r jullie ierrand ( \'rit:md /vr ienài n ,

'VlaSJ:;en:>o·c, but.rtkin.Jeren, neven/lliCittje-s 1
.:li e wel eeus iett; meel~ vc.n -"l tletiek zou viillen wP-ten en ook wel eens voor "prot:: i '
uu willen ;7i~ etrainen, vraag (1 3.n r1an .Jos of Boel een exernpJ.aar. Doen ! Of haa.l €"' .2::>·-:
JOCr jcl2s~f. Ben je weer bijgeschoold!
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E.c zijn een paar i:nope;1 èr 8 rgehak t wat 0etr ,~ ft: di v erse
V=•n . V;:,or e lk ev e:.ne.mE.."lJc. zr.ü .-:en
'art: .!. n formë.i. .LE''lCl ge~~akt wo r d~n. Op deze 1n~or ~a t~e v e1 -~ n s~~a~ ver mald
h.::.e dê aun"lt.lding :J:0et p lc: ut s viw\~ :1 (via trcok ondecc;ar.
het: :.nformatie--vcl ·.J f een ;:-ndc; r e .nani e r) - B.!.ijf daa.rr1ctas~
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In het vorige \l.'is se J. tj .? he~Lm jullie vun n a n lez<.Jr , d a\. e r ~-el. Bi:.?.!'t ... ->nioren :fe3st j e en een <::.p art D-.j un i:)r'.:.n fe estj e komt . Die feestjes hoeveZ1
trouwe::·-,.s helemaal niAt op ell.aa: te l ijken. Dat ,i;e r·ken jull ie trouwens binnenkc_~ zelf wel als jullie de informa ·- i ~ -velleP via de t.!~ainingeP ontvangen.
l>i?. verwach tea een g rot·3 opkomst!
1

001~

jo..üüoren D: zaterdag?.

Informatievel

~eptember

a s. J<.mior D/ouder/l,vppel

~t"~etiekwedstriJd .

volg~.

yal\.ç, 1tie-competi tie

O fJ

de t ra iningsavend en van rie school vaka'îtie. Nader nieU\IiS

olgt •
.~.ii~ZMENTEI': PUPILLEN
puJ?._U./ oudE-~' atleti ek k oppe ..tw~ àstrlj d . Zet het
a lva st thuis goed op dE> k alendE:r: zat-erdag 2 september a.s. op de eigen atletiekbaan. Een apart informatie-vel \'Jordt een ieder nog uitgereikt. Lees ook verder
nieuws hierov9r in de komende Wisseltj es .
Sp_:l/2le2.rtc1:-c,:~ in duinen en op het strand op z a terdac; 24 juni a.s. Een apal't
ir.fo::-·,-.,~ tie-vt:l is inmiddels aan alle pupillen uitgereikt in v erband met tijdige
a<·;·r " el~-.ing van pupil e!î even tuele bereidheid van de ouder/·nr~orger de leid ~_ng
op dez e dag op verzoek t~ doen assisteren.
Ve.... :m ·::.-;.e-?o :~ ne ::i tie op de ~rainingsavonrlen i n de sch o olvakant ie. Nade r· nieu·.;s
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Hoe het allemaal gegaan i s op 10 en 11 juni lees je in ~e versch illende verslagen
iJ1 d:i.t en h "' t vol;_:_enàe Wis :-,~ lt je. A. V . Haar-l€. ~TI \va~ er in ieder .geval '' Kl aar " voor .

De laatste v~orbcre id jngen bestonden uit: gerichte l ooptra ini n~ en l Ratste select1e
op :rvor:nbehoudn van de geselectee;de l opers .. Daarbij z.ijn Lee n dert v .. à . rieJ.m e n Ste . ~· en
van \f,ïaarde voor ~~07~ a i n~e vallen (b les sure) terv.tijl Arjen de Bruin aan de dee lnem e:slljst werd toegevoegd .

Door Roe l en

Em•~

werd op 2 en 3 juni jl . de gehele ro ute nog eens fiet send gecontro-

leerd. Dee ln ene r s kregen op d 0 trainingsavond 5 juni de laatste mo ndelinge en
schri ftelijke in.foncatle voor hen zelf en voor de ouders/verzorgers . een spor tverslaggever van het Haarlems Dagblad kwam ter voor-informatie tijdens de trainings <'l"'Jond Yan maandag 5 juni. Plaatsing van het artikel kwam in de week V<::> or a fgaa nde ac:n
,- ~ loop . Een stukje en fo t o stond in de mae~dagedltie van 12 juni . De bagage werd
v c!i <J ag 9 jun i door àe at l eten afgeleverd bij de o;_~ ga nisatie .
Op het l 2s.tste moment t-;erd de venvachting, dat een ''groot V.ledingconcern" voor de
l oop t ~ainings pakken zou l e veren niet waar gemaakt . Volgend jaar mogen we echt e r met
e •..;n he1'ilieuv•d verzot=:k ten1gkomen. v:e J. hebben we vrm Radar 16 traini.ngspakken SUPER~:; ·'ALl ontvan·"'.en. D ez~ pald<.en ( met reclär>·.e erop van Dextro- EnEorgy) waren gele t op de
grootte niet ge~ch ikt voor de lo pers v a n de ze loop , omd a t een nantal g r otere jonge ns
d~ze pakhe n niet (meer) passen. Om g een verschil te willen maken tussen deze
"l<:le )x.e" e n "grote' ' J.opers , heeft de je ugdcommissie besloten deze ·tra:\ ningspakken
dan de jonnste je ugd van de veren i ging ten g oe de te laten k rn nen . Als prijze n bU
onde r lin~e wedstrijden, l oterij of ande r e jeug d- evenementen. Daarnaast worden een paar
tr .c,iningspak ken geschonken aan kinde r en van ouders , welke z~ch reeds lar·gere tijd
vr.\jwU l:lg inzetten voor de atlr.;tiel<vereniging Ha arlem . Deze mensen steken we e k i n
we ek uit veel (vr~e!) tUdinde vereniging en op z o ' n manier kan de veren iging eens
i ets terug dGen . Voor Ba l U . en , ~ro '> /Thea, E'!my /Reel dus.

-

l3

BooJ~ of Recoràs blijkt toch serj eus gemeend te zijn. Twee
- niet behorenrl tot de organisatie - dienen de tocht wel geheel mee te
·~ ak ~ n en te controleren en ver~olgens vers l ag uit te brengEn. Een begeleidende
deurwaarder behoeft dan niet mee te reizen. Alles onder voorbehoud.

I'·' opnaiT!e in het Guiness

g~tu ~gl n

De be geleiders van A.V. Haarlem (de trainers Emmy, Aernout en Arjan en namens
de jeugdcommissie Roel) hebben allen van Radar een uitgebreid boekwerk ontvangen,
waarin de gehele organisatie rondom deze dag beschreven staat. Daaruit is gebleken
da t Radar geen "half" werk levert. We hebben er dan ook een vast vertrouwen in
d~t het slagen van de prestatie-estafette en de evenementen er omheen wat betreft
d r: ma andenlange voorbereidingen \Mel goed zitten •.r-.. V. Haarlem was er "klaar" voor.

R A D A R

P R E S T A T I E
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1 0

J U N I

1 9 8 9

LAATSTE NIEUWS

Nog stee cis een beetje in een roes na al wat we hebben mogen meemaken zaterdag
10 juni , op de valreep van de sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor
he t Wisseltje het eerste nieuws.
De prestatic is natuurlijk belangrijk. En dan bedoelen wij de eindtijd: 9 UUR en 23
MINUTEN en 33 SECONDEN. Dat is 6 minuten e r 27 seconden vroeger dan met de organis atoren was afgesproken, namelijk 9 uur en 30 minuten. Een fantastische prestatie.
;' j\r.WI CIAT. En het leuke ervan is dat door de 20 lopers én de beide reserves deze
pr e st~ties als team is neergezet! Alle 22 atleten verdienden het dan ook om na
9 u ur 23 minuten en 33 seconden met z'n allen - na een gezamenlijke laatste l)lz
km - over de fin ish te gaan' Na 117,8 km en 57 (zevenenvijftig) wisselpunten tussen
Ha ar J. ~m en Reekbergen!
At leti ekvereniging Haarlem is best trots op zo ' n jeugdprestatie.
H a arle ~ als sportstad heeft er weer een nieuwe traditie bij. En dat die voor de
l-:aar l emse jeugd is, is toch mooi meegenomen. LGten we hopen voor de jeugd van
A.V. Haa.rlen ! Het is ee::n pra ch tig evenement. LeP.s m t~er in het volgende Wisseltje.
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e;ir; d<: ·J an de midda g kr et!g de do::-pe c_ e > ~ van "Haarlem" he t . j_r. 7.. '11 h oofd een _')
., ·~;; e ccmf &rence ;;.e er t e z e tte n ( i ncj wn ef e;;; n ~ ekuisde !ltript;eüse) ale g"volg var. . - ' /
~n:: zwaar S >l;.;ust :.~o rdan door een " stuk",. 11 a n Triaa, Ja'Ne l , deze dag kon niet l!l6'iH'
!;;' w,_,t w, o.)k van d ·; p l aa t:5 v l !jf: ~ s r! a c k t-a.rii.:·L.: è..e t< niet die "ar: jaa.rom!:.t!t in eon tijd vun 15
<.i.rou t er. • '; r ·kel:jiü-:e ld z ag werden. De t e ru.gr •=:. s v er liep net zes, zo niet chaotischer
:;v.n i e hl) e;::.' eis . De d::.e m; tdo~ nclo c o nd;Jc".:e\lr ken het nu "'''Hl d u.g ;tw0661!11'\ tül~maal niet
zo we.arder~n. ~a ar 3 Ch, \~aa r pnH:t je ov .;1 r na tw ee trei ne n , sen üorp , eei1 atletiel<lH.uo , een e. nack o ~ en t 'ol ee 1.n :a i.ions op h u:'l knie~n te heben &e.kr~gon .
V u Dr r.erh aJ ing ve.tbaar? Ik d:lch t h et Wél l 'otiB...'it :

1

'11'.

c .<tll ~ ng h '-r dcore, llke 1m giant'

Ar j an dc..:b;.e U, tn;n tra. i r.er dl. e w&er &en erve.!' ins; rijl<~r ~r. ~;en i llll!Si~ , ~rruer is ,
da!rrom het advies: C/":J groep A.V. li a~ler., hcudt ~e 'tC v r:.end, z» <~:i./ n n let ma.'-<;kell,!l< I
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C/D COMPETITIE IK HEILOO
Het begon allemaal op station Bloemendaal. Hier verzamelde de complete Harlem
crew zich voor een dag vol ellende, drama , vandalisme, s.x (I'm calling hardcore)
Like a Giant (wiite reus).
10 Uur vertrokken we uit Bloemendaal. Toen we de coupé met brood en blaadjes bedekt
hadden, was iedereen vertrokken, behalve de "Harlem crew". In Uitgeest stapten
we over en gingen we in een le klas coupé naar het Boerengehucht Heiloo.
Het begon met de 4 x 100 m Manuel, Henk, Rogier en Michael wonnen die natuurlijk
in een (super) tijd van 51.1. Toen gingen Henkie en Bello (ver)springen . Met speerwerpen kwamen de beren in actie. Jawel, Daan en Manuel. Met een snelheid van 100
km per uur gooiden we de speer km's ver. Met hoogspringen sprongen Martijn en Henk.
Henk sprong 1.55. Tussen de onderdelen door hadden we een watergevecht gehouden.
Iedereen die droog was, bleef dat niet lang.
Met kogel kwamen de doetjes Spruit en Allard in actie. Voor hun doen deden ze
het wel aardig. We zullen de afstanden er maar niet bijzetten. Toen de 800 m, Bellie
kwam kreupelend over de finish omdat hij zich had gesneden met het scheren, hij
had een sneetje in zijn knie. Met discus kwam weer de gigantische beer in actie
jazeker, Daan. Met 'n gigantische mooie draai zweefde de discus als een vliegende
schotel door de dampkring. Over Wampe hebben we het maar niet. De 1500 m werd
door Botman gelopen. De tijd viel erg tegen. llij kon veel harder . Toen de 100 m.
Michael Johnson en Manuel Lewis. Michael liep 12.4 maar later bleek, nadat hij in
een potje had gezeken dat hij seropositief was . Na de 100 m ging Belle over z'n
bloemkolen zingen en over huilen.
Toen gingen we weg. We aten nog wat bij Edje Dekker . In de trein hadden we weer
veel plezier. Om + 8.00 uur waren we op het station.
Daan van Dijk
Manuel Wolff
Uitslagen
60 meter meisjes D
Debby Boer
Meraud de Rooy

10.2
9.2

VersEringen meisjes D
Etta Alderden
Esther Haan

meisjes D
Ingeborg Zandbergen
Ingrid Jonker

7.04
5.83

Etta Alderden
Esther Haan

1.15
'"''"'

SEeerwerEen meisjes D
Ingrid Jonker
Ingeborg Zandbergen

12.02
13.44

60 m horden meisjes D
Meraud de Rooy

12.4

Hoo~sprin~en

Ko~elstoten

3.11
3.30

meisjes D

4 x 60 m estafette meisjes D
gediskwalificeerd
80 meter jon~ens D
Dennis de Haan
Arjan Hendriks
Mark Veldt
Hoo~sErins;en jon~ens

12.5
12.4
12.4

80 m horden jonsens D
Marcel v.d. Berg
Mark Blom
Dennis de Haan

17.2
17.9
17 . 9

1.10
1.25

VersErin~en JonBens D
Arjan de Bruin
Pepijn Bos

3.67
3.73

D

Pepijn Bos
Marcel v.d. Berg
DiscuswerEen jon~ens D
Robin Douwes
Jorrit van Giffen

Ko~elstoten jon~ens

17.88
19.36

Robin Douwes
Jorrit van Giffen
- 16 -

D
7.56
9.80

l C.•J :~· met~ r ,) a ns;ens D
rave .f\.ndrev;s
Arjan Hen d.riks
Eari< Bl c m
~:~IJ !'1 h o :·~~.!2__ m ei~je s

49.1

16.1

80 me ter meisjes C
Anja v.d. Voort

13.5

6.24

Speerwerpen meisjes C
Floor Verdonkschot

C

\l.·e ndy H<::&n
~~ O J?; d S t ~ te_!l_!8 :_Sj_? S

4 x 80 m es tafette jongens D
Haarlem

3.46.5
.3'.32.9
3.36.4

8

l.c. ja v. d . Vo ort

16.88

~\:!T' S [) .~ h_Er~

n!e isjes C
\ilen dy !-:aan
Floer V ~ r donk schot
1Uü m

~c rden

4.22

j on gens C
J.S. 2
20.6

f'Jid, .J. e l Parkiason

1\ll a r d var:. Z•l>'ol
§.QQ_~~ t..;or

.: ont?;ens C
Ma rtij n v a n Belle
i'.1ar·c o ~'i.::~np c
Ve r';>_;~i n g e n

j o r.;:>~n s

2. 47.6
2 . 48.0

Koe_:: l s t o t: ~r: j o n g;:; ns C
!'1Is.r Ljn Sp:-ui t
All a :r·d van :! wo l
4 x 100 m
Haat' lem

~st afe t t e

Speerwerpen jongens C
Daan van Dijk
Manuel Wolff

12 . 8
12.4

21.36
33.06

4.89
4.09

Hoogspringen jongens C
Henk Cobelens
Martijn Spruit

1.55
1.40

8 .52
9.92

Discuswerpen jongens C
Daan v a n Dijk
Marco \~em pe

16.62
14.78

51. 1

1500 m jongens C
Rogier Botman

C

!-iE. n k Cob e 1rms
l'fJartijn van Be lle

100 meter jongens C
Mam :el Wolff
Michael Parkinson

jongens C

4.48.3

C/D COMPETITIE IN BEVERWIJK
He t i s half elf: De "Haarlem Gang" stond klaar v o o r de laatste competitiewedstrijd
i n Beverwijk, DEM. Mart ijn van Belle was eindelijk een keertje cool. (Dit houdt in:
r u st i g voor zij n doen ). Na ons geinstaleerd te hebben, ging de halve "Haarlem Gang"
~e kantine inspecteren. Na de k ant ine goedgekeurd t e hebben, begon de wedstrijd.
AR nge z i e n Mlchael z i ek was, vi el Jeffrey voor hem in tijdens de estafette. De lopers
war en Jeffr e y, Hcnk , Cees en Manu el. Het ging redelijk. Toen was de beurt aan de
spcerwerr ers. Manuel wie rp niet zo goe d . Daan had ook beter gekund. Daarna moesten
de kogel stoters in ac t ie komen. Allarden ik ( Martijn S.) gingen perfect. Toen
kv:amt:n d"' hor d en l op er~. in acti e. Arthur en Allard liepen fli tsená over de horden.
D aar ~ a moesten Niels en Henk ho ogspringen. Ze sprongen voor hun goed, maar niet
g o 8d g e n oeg v o or à e le ~ lek, want die ging naar 3 a s de J. van DEM die 2.00 m (clubrecord ;'E f'l ) s pro ng . Dae.n en Man u e l moesten ook nog di scuswerpen. Manuel ging redelijk
t ot gced . Da a n b a d een slechte dag. Daarna was de beurt aan Cees en Henk, die
moes ten vers n r i ngen. Ze spronge n r ede lijk . Da a rna was de beurt aan Martijn v . B.
e n J e f f rey ~P 1e 800 m. J effrey was goAd , en Martij n v. B. was slechter. Daarna
,.,aren \-:ij aa:! de betu·t v o or de 1500 m. Het g ing p erfect! ! ! Toen kwamen de snelste
3e r !l <t a .~.:.. s":. e !'S a a n d e beurt. De 100 m giDg zoaJ.s gewoonlijk redelijk tot zeer goed.
NG d•~ v e r ~ o "~ 1.d e w c ·~ strijd werden we beloor.d v o or onze 3de plaats. De beloning was
,-' 8:1 ~ j s ~ c v o or i ede r e alte(e)t(e) van de "Haarlem gang".
De t: e r ug.i' ei s V8 rliep rustig. Dit kwam door de goeie prestaties van de "Haarlem

Martijn Spruit
Marco Wempe
- 17 -

EEN GAG BE VEf:. WlJK
w~ moes t en ~et z'n allen verzamelen bij station Bloemendaal, want we zouden om
half elf vertrekken naar Beverwijk. In de trein ging het er allemaal rustig aan
toe (misschien waren we nog een beetje slaperig) . Toen we daar aankwamen moesten
we wel een s tukje lopen maar wat maakt dat uit, we zitten immers op atletiek,
ni e t waar?
Daarna ging ieder z'n eigen gang zoals de jongen C enD moesten estafette lopen.
Wat DEM betreft was het behoorlijk streng, we mochten niet op het middenveld oefeningen doen en er mocht niet vanuit de binnenbaan worden aangemoedigd of meege::;.open, maar dat aanmoedigen deden we toch. Toen hoogspringen aan de beurt was
noest Henk s pringen hij haalde de 1.55 (hoog hè). Er was ook een jongen en die sprong
2 .00 m hoog (onwijs hè). Floor mo est ook hoogspringen zij sprong 1.25 m hoog (goed
ha ) . Kiv elly sprong ook behoorlijk hoog en wel 1.30. Martijn, Marcoen Jeffrey moesten
de 1500 m lopen. In de eerste serie zaten Martijn en Marco. Zij hadden heel goed
g elopen. I n de tweede serie zat Jeffrey hij werd tweede in zijn serie. Om kwart
ov er vier moest de honderd meter gelopen worden door Niels, Cees en Arthur. Ze
liepen allemaal goed. Daarna nog een ijsje en naar huis. In de trein was het weer
rusti g (onbegrijpelijk). Toen we aankwamen r e~ de de meeste kinderen naar de telefooncel 01n ·Ja de rs en moeders op te bellen of z e hun \'lilde ophalen.
Hs t was e en leuke dag .

Wendy Haan

JOO m hor den jong ens C
All a rd van Zwo l
Arthur Sm it
800 me ter

jon~e ns

19.8
23 .1

C

Je ffre y Drommel
Martijn van Belle

2 . 23.9
2.3 6 . 6

Vers pri ngen jongens C
Henk C.::bel e:-J s
Cees van \lfijk

4 . 55
4.42

Spe e rwerpen jongens C
i.J!anue l Wulff
Daan van Dijk

33 .46
22.34

Discus werpen jongens C
Mar. c: e l \vol ff
Daan van Dijk

2 5.00
18 . 14

10 0 meter j ong ens C
Arthur Smit
Ni els Terol
Cees van Wijk
1500 meter jongens C
Marco IJ,e mpe
Martijn Spruit

14.9
14.7
12.8

5.32.3
5.37.2

Hoogspr ingen j ongens C
Henk Cobelens
Niels Terol
Kogelstoten jongens C
Alla rd van Zwol
Martijn Spruit
4 x 100 m estafette jongens C
Haarle m

1.55
1.40

10.00
8.69

51.0

80 m horden jongen D
Mar c el v.d. Berg
Denni s de Haan
Mark Blom

16. 6
17.3
17.1

Dennis de Haan
Hendriks
f·1ark Ve~dt

11.7
12.1
11.8

Ve rspringen jongens D
Arjen d 3 Bruin
r:Iarl;: Vc l dt

3.94
3.70

Hoogspr i ng en jongens D
Marce l v.d. Berg
Arjen d8 Bruin

1.25
1.20

Kog el s t ~ ten jongens D
Jor r it van Gi t':fen
Robin Douwes

8.95
7.69

Di s cus werpen jongens D
Jorrit van Giffen
Rob in Douwes

20.78
18.60

1000 ~ete r iongens D
Arjc:1 Hendriks
Mar k El om

80 meter j ongens D

3 .17.7
3. 37. 4

Arje ~

4 x 80 n estafettes jongens D
Haarl e;n

46.8

8C r. ~ ter meisj es C
Kivelly Grotendorst

11.1

Hoog~p_ringen meisjes C
Ki velly G~otendorst
~loor Verdonkschot

1.30
1.25

Speerwerpen
Floor Verdonkschot

80 m horden meisjes C
Wendy Haan

14.9

Verspringen meisjes C
Wendy Haan
Floor Verdonkschot

3.94
3.80

19.56

60 m hordan meisjes 0
!l!eraud ue Rooy

1000 meter meisjes 0
Ingrid Jonker

11.0

Poogsprin g en meisjes 0
Es t he r Haan
Etta Al :ierde n

Verspringen meisjes D
Esther Haan
Etta Alderden

1.20

1.15

60 meter meisjes D
Me raud de Rooy
Debby Boer

4 x 60 m estafette meisjes D
Haarlem

9.2
9.5

3.55.9
3.38
3.20

36.9

De totaalstanden
Heiloo 3e plaats met 2069 pnt.
Beverwijk 3e plaats met 3450 pnt .

Meisjes C
Heiloo 3e plaats met 1671 pnt.
Beverwijk 3e plaats met 2138 pnt.

JongE-ns_.Q.
Heiloo 4e pl aats met 5956 pnt.
Beverwijk Ll,e plaats met 6583 pnt.

Jongens C
Heiloo 4e plaats met 9203 pnt.
Beverwijk 3e plaats met 9039 pnt.

f·.1e i s j ~ s

['e

D

meisjesploegen verschenen niet kompleet aan de start.
OPROEP

OPROEP

OPROEP

Wie heeft in het weekend van
zaterdag 10 - zondag 11 juli
een te groot broekje meegenomen.
Medium i.p.v. maat 4
telefoon 023 - 256013
of geven aan Daan van Dijk

~cel~de

~~~~r~ch ill e n :

oplossing van blz . 14

1. de banaan

2 . mouw

me~

banaan zwart/wit

3. mom-1 l a ngs li chaam

4. neu3 en mond verbonden
':i. kn o.)p
6. sok r c çhts extra ruit
7. sc h~en rechts geen lip
8. bloem h ~ ef t extra blad
9. het uitro e ~teken
10. stree9 bij K van klaar
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Hallo jongens en

me i sjes,

Trainerspraat bewaren we voor volgende keer, wat ik laatst
t egen kwam, en wat ik zelf uitgeprobeerd heb, leek mij even leuker
voor dit begin van de zomer !!!!
JA, zelf een zonnewijzer maken, s am en met j e vader, moed er
of samen met je vriendje of vriendinnetje !

Ik wens jullie heel veel succes, g roetjes

en veel plezier

Emmy .

Zonnewig~r

_

Eens, zo'n 4000 j<~ar geleden
heeft een heel slim iemand
opgeme rkt, hoc (k schaduw
in een halve cirkel om een
slaafin Je grond draaide. :lij
had direkt ee n idee.
Op de schaduw trok hij iclkl'
uur een streep in het 1<1!1d en
vond zodoende een l.onnc-

wij zer uit.

midclekcuwcn vomkn duc.
kunstvol uit steen uitgebeilelde klok ken, nog te zw<wr.

In !510 houwden mensen uit
NL.lrnbcrg hun ,Jnnnchorlogc" met komp:ts en sc·hictlnod.

Leg op c'ell zonnige ochknd
de plank

or slècn op een

plaats die ck gehele <bg sch:lduwvrij is. Trek d:m precies
in het midden met een pollood een si reep. Boor op Je
streep een gat op !Ocm

Zelf een
zonnewijzer
maken'
Nec~m

voor tlè "cijk rplaat''
nwnic plan~ nf' natuursieen van l'a. 50\50 cm en als
\vijzcr een rond e stok or ijzeren st<l:ll' van ]() rnm dour<.~C'n

sncde

Cll

40cm i:;ng.

Voor hd bouwen is nndig:
! ouwtjc , pot Ioud , boormachine, v ~ rr en penseel.

Op vakantie <tan het siJ<tnd
kun je het precies -;o doen.

Later gebruikten ck Griden
in plaats va n et.:n stok , obcli-;kcn. fkZC' Jicndcn als /.onncwijzers op grote pleinen.
Alken op reis konden deze
cnmm c wijlers Twtuurlijk
niet !llccgenomcn worden.
Later m:1akten de (!rieken z.c
kkincr voor in hu11 rcis;Jkken. Duiise ge!t:erckn uit de

aiStand van de rand (tloorsncdc van de boor 10 m rn).
Steek Lbn de stok in hd gat.
Bevestig onder aan de stok
op de plank een 25 cm lang
touwtje met aan het uiteinde
een potlood. Trek hiermee
een halve cirkd. Om precies
12.00 uur ·wordt de pbnk zo
gcdr:J~lid dat de schaduw t:n
middellijn elkaar precies dckkt'n. Op de middellijn schrijft
mrn dan 12 uur en alle
andere uren tol 70nsondergang. De volgende oc htend
worden de ochtendu ren aangegeven.
v.~cl

plezier en zonnige Jagen.

uw drukwerk fDt in
de puntjes
verzorgd...
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Voor Uw
bloemen en planten
naar het Marnixplein
naast politie Noord.

-··

V OVERVEEN
2051 J ~

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

Kleverlaan 1
2061 TA Bloemendaal
Tel. 023- 27 20 46

IN HAARLEM EN

L:~~:::::=:c.--- UW AANKOPEN E WINKELIERS.
oRTING OP AL RENOMMEERD
'
K MGEVING BIJ GE
blij met zo n
0
ander eens
lf of een
haP · ·
maak uze
d Jidmaatsc
.
023 - 271118
eldbesparen
g
tie· telefoon
Bel voor informa .
Toto
lnleverings
Combinatie

Bloemen Kiosk

De Margriet
Haarlem-N oord
privé: j . van A s
Berkenstraa t 4 3, Haarl em
Telefoo n 253355

Bekers - medailles - vanen en linten
Eigen graveerinrichting

lotto x toto

U speelt toch ook Lotto-Toto?

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem
Tel. 023-359710

Inleveren bij die winkeliers met lichtbak
van T.I.C.
Inlichtingen: mevr. H. Hartman,
Corn. v.d. Lijnlaan 12, Haarlem
Telefoon 023·256036

Spo,tsCup

~

SPORTPRIJZEN

Oe enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor
atletiek.

Met o.a.: spikes voor
ver- hoog, hinkstap,
sprint, middenlange afstand
en werpschoenen.
Wij geven een

PUm-'0<

ADIDAS

Saucony~ ~KARHU

RUUD WIELART SPOin'S,
DA'S EEN ZAAK VAN VERTROUWEN!
Zijlweg 16 I 2013 DH Haarlem
tel. 023 - 32 20 20

sportieve korting.

,

DRUSE
Boekbinderij Grafische afwerking
Korte Margarethastraat 16,
2011 PK Haarlem
Telefoon (023) 32 24 4 7

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

Geopend van 09.00 tot 1 7 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

