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Ikbeobij deABN
Het A BN Studenten pa kket: een p1i m a studentenrekening met een gunstige rente en een aanjouw situatie aan
te passen verzekering. Zoals een ziektekostenverzekeiing (uit
te breiden m et een tandaitskostenverze kering) of de combinati e van een aansprakelijkheids-, inboedel-, ongevall en- en
rei sverzekeiing. De premi e betaa l j e per m aand. Automati sch,
vi a j e ABN Stud entenreken ing. Waarbij j e ook ch eques kunt

aanvragen. Alle informati e krijg
Je biJ ons kantoor:
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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
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem
' registratienummer: v 594199.

Jaargang 44

"verschijnt 10 maal per jaar"

Nummer 5

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

juli

198~

voorzitter:
joop v. drunen
ramplaan 94,
2015 gz haarlem
tel. 023-244340

vice- voorz1tter:
bert steen
duinoordstraat 37
2023 wb haarlem

secretaresse:
mevr. i. b. de wit-v.d. ree
velserstraat 18 rd
2023 ec haarlem
tel. 023-263123

penmngmeester·
wimhartman
corn. van de lijnlaan 12
2024 bb haarlem
tel. 023-256036

wedstnJdsecretans.
(A/8 jun +senioren)
joop v. drunen
ramplaan 94
2015 gz haarlem
tel. 023-244340

wedstrijdsecretaris:
lange afstand:
gerko vos
ruysdaelstraat 3
2021 em haarlem
tel. 023-250466

VAN DE REDAKTIE
Daar is hij weer, niet te geloven hè. Hebben jullie de
vorige Wissel eigenlijk al uitgelezen? Zoals ik al gevreesd
had kwam hij pas na de kopij-inlever-datum bij jullie in de
bus. Zeer velen waren dan ook verbaasd, dat ik alweer aan
de bel trok voor kopij, terwijl ze nr. 5 nog niet eens
gelezen hadden. Ik was er zelf ook helemaal niet blij mee,
maar door de vakantie kon het echt niet anders!
Het was wel aanpoten hoor, om deze Wissel op tijd stencil
klaar te krijgen. Zeker als je typemachine kuren krijgt en
niet wil werken én de vakantie voor de deur staat waardoor
het extra druk is op kantoor en typen in de baas z'n tijd
dit keer niet helemaal op ging. Nou ja, het is weer gelukt.
Maar als jullie dit lezen ben ik in 't zonnige zuiden en is
er geen haar op m'n hoofd die nog aan atletiek denkt.
Behalve misschien als ik in Olympia ben.
De dikte van dit blad valt trouwens nog mee hè, ondanks dat
hij nr. 5 op de hielen zat. Natuurlijk in dit nummer de 2e
competitiedag van onze dames en heren. Geen Locti's Hotline
(jammer want dat is het enige dat ik lees, omdat ik dat
niet zelf tik). Wel een verslag over een testloop samen met
Suomi. En natuurlijk een NJK verslag. Misja Steen behaalciA
hier een uitstekende 2e plaats met 2.04 m hoog, PROFICIAT.
Zoals gebruikelijk de laatste tijd een goed gevuld Wisseltje.
Daarin 2 uitgebreide verslagen over de prestatie-estafetteloop. Diverse bijdragen voor de mascotte wedstrijd en jullie
belevenissen van een dagje strand.
Op de laatste bladzijde staan nog 2 stukjes die ook in de
Wissel thuis horen. Lees die allemaal even goed door.

jeugdcommissie f
ledenadmimstratie
(CID jun + pupillen)

Dat was het voor deze keer. Rest me alleen nog de kopij
datum te vermelden en wel MAANDAG 14 AUGUSTUS!!!!

jas van belle
sparrenstraat 26
2023 wx haarlem
tel. 023-272338

En dan nu vakantie vakantiek
anievakt ppppfffffff ...•.••.

arts:

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

girorekening 643883, bankrekenmg 56.80. 10.4 77, t.n.v. pennmgmeester a. v "haarlem" te haarlem

officieel nieuws
EEN HARTELIJK WELKOM AAN:
PuEillen A
M.G. (Michaëla) Verhey
R.C. (Rijk) Smitskamp
A.M. (Andrew) Fung-A-Loi
J.T. (Joost) Gorter

Slamatstraat 25
Coornhertstraat 15
Laan van Angers 169 c
Prins Clausstraat 17

2022
2013
2034
2012

VL
EV
CD
KV

HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM
HAARLEM

Junioren C
M. (Melanie) Start

Spionkopstraat 25

2021 TH

HAARLEM

Senioren
s. (Sandra) Klesser

A. Fokkerlaan 33

2024 JA

HAARLEM

COMPETITIE SENIOREN
3 september heren de g radat ~ e poule hoofdkl ~ sse
3 september dames finale poule 4e klasse
Een verzoek aan alle wedstrijdatleten om de bovenstaande datum vrij te houden in
het belang van de competitieploegen.
BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN
Weekend
Zondag

7-8-9 juli
13 aug

voor senioren Nederlandse kampioenschappen in Hengelo
Adriaan Paulen Memo r ial in Hengelo

Weekend

7-8 okt

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN houdt dit weekend vrij! ! l

Adreswijziging:
Marc Kok is van Alkmaar naar Haarlem verhui s t en woont nu in de Kartinistraat 6,
2033 WC HAARLEM • .
Startnummers:
Deze dienen zichtbaar gedragen te worden!
Het omvouwen van reclame is ~eslist verboden.
Wedstrijden:
Het dragen van de juiste clubkleding is verplicht. Een verkeerd tenue kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
Lees het chronologisch overzicht goed en meld je op tijd bij je nummer.
Vakantie:
Het wordt zeer op prijs gesteld als je doorgeeft wanneer je afwezig bent door vakantie. Ook buiten de vakantie periode wordt het afmelden van traingingen en wedstrijden
zeer gewaardeerd. Joop van Drunen tel. 244340
Clubarts:
Het juiste telefoonnr. van onze clubarts F. Knuvelder is 023 - 340480 .
Cursus atletiektrainer:
Heb je interesse in een cursus atletiektrainer(ster)? Lees dan nog een Wissel nr. 4
blz. 2 goed door. Onze vereniging kan altijd trainers gebruiken. Denk er eens over!!!
om aan te schaffen:

speel mee in de toto/lotto

a.v. "haarlem " wedstrijdshirt met klubembleem div. prijzen
a.v. "haarlem " atletiekbroekjes
div. prijzen

inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036

verkrijgbqar bij joop van drunen.

WEDSTRIJDOVERZICHT AUGUSTUS
Hieronder een beknopt overzicht van de wedstr~den in ons district. Een volledig
overzicht van weds trijden hangt ·e lke training achter het raam van het secretariaat.
Denk aan de u i terste inschrijfdatum. Zorg dat je altijd geld bij je hebt want je
moet rh re•: t betalen! : l Je kunt ook een :cekening openen waarmee jouw wedstrijdkosten
. <:Crekend worden . Inschrijven na de training in de kantine bij Joop van Drunen.
Zorg ervoct· dat je bij -instuu:wedstrijden je startlicentie bij je hebt. En natuurlijk
heb je op wedstrijden al tijd de juiste c lubkleding aan.
datum
3 aug
9 aug
11 aug
11 a ug
16~~E.,__

.L8 au.p-

.. zo aug

. . . u:g

22
23
23
25
26
27

aug
aug
aug
aug
aug
aug

pl aats / vereniging/baan
p,' dam/Blauw i'Ji t/Ookm·='3::
Krommen i ·3 I Ly curgus I iVIars laan
A'dam/AAC,ADA/Ookmeer
Aalsmeer/AVA'64/Sportlaan
Haarle~/GH~V/P 1 m

i·.!~l ~,i t= ~

· - :. ' ç;ám/ AAC, ADA/uok...::ïeer

soort wedstrijd
uit. inschr.dat.
-----.._
inst . oa.werp 3-k sen A/B
instui f sen A/B
instuif sen A/B
instuif sen A/B
sen A/B
vóór 2 aue

instt~-{f

Heerhugowaard/Hera/De Vork
Utrecht/Vitesse/ Overvecht
A'dam/Bla.uw Wit/Ookmeer
Bussum/Tempo/Sp. zuid grasbaan
A'dam/Atos/Elzenhagen
Beverwijk/DEf.l/St . J'~gtendijk
A'dam/Sagi~ta/O lymp ia pl ei n

Krommenie /Lycurgus I !'I!ars laan

sen 'A.Ta·-------

inst. sen A/B oa • 2-kamp
...,
"-- + 3 kamp sen A/B
vóór 9 aug
inst . o.a. werp 3-k sen A/B
werp 3-kamp sen A/B
vóór 13 aug
i nstuif sen A/B
instuif sen A/B
2 + 3 kamp sen A/B
vóór 13 aug
sen A/B
vóór 13 aug

Een overzicht van de maand jul i vinden j ulli e in Wissel nr. 5
INSTUIF VITESSE UTRECHT 2 JUNI
110 m horden heren---Kok

Nare·

14 .6

INSTUIF STARTBAAN AMSTELVEEN 16 JUNI
800 m heren
Lex Verbeek
John Meure
Ad Coolbergen
Jan de Ruiter

3000 m heren
Huib Akersloot

2.01.3
2.09.6
1.58.0
1.59.C

8.58.3

WEST ATHLETIC GAMES SITTARD 17/18 JUNI
1500 m heren finale
Paul J· ~spers

_1 10 m horden heren series
Marc Kok

3.44.61

F

15.02

INSTUIF LYCURGUS KROMMENIE 20 JUNI
Po l3s tokhoogspringen heren
Pim Göbe l

Sprint 2-kamp heren 100 m 200 m
11.39 22.&~Guus Groskamp

4.00

AVONDWEDSTRIJD DEM BEVERWIJK 21 JUNI
400 m heren
J:-1n de Ruiter
Ad Coolbergen
.John Meure

1500 m heren
Jaap van Deursen
Dennis Heyink
Marcel Verzijlberg

53.5
53.9
5?.3

- 3 -

4.19.8
4.22.7
4.24.1

vervolg Beverwijk 21 juni
5000 m h eren
Huib Akersloot
Ber t Boe sten

5000 m heren
René v.d . Zwaag
Lex v.d . Pol

15.34.2
16.21.3
HEIDE~J

110 m h o r de~ serie/finale
Oscar Soethout
4 . Osc ar Soethout
Hoogspringen heren
2. Remco Steen
·

18 . 21.2
18 . 53 . 6

BOKAAL SUOMI SANTPOORT 23 JUNI
Polsstokhoogspringen
Marc Kok
Pim Göbel

15.94
16.24

4 . 40
4 . 00

Verspringen meisjes A
6 . Brenda Stoete
--- ·-- ---- --.~4

2.00

-~ ---

200 m meisj~s A finale
5- Br enda Stoete

---

26.60

'T GING IETS HOGER, IETS SNELLER EN IETS VERDER
Het liederlijke gezang van enkele -- alvast feestende - dames werd onderbroken door
het commando : een verslag schrijven .
Terwijl op de achtergrond nog zachtjes geneuried wordt , neemt dit geschrijf vaste
vormen aan.
Wa t hebben we tot nu toe laten zien?
Robina sprong 5 cm hoger dan de voorgaande editie. De vreugde toen ze 1.50 haalde
deed haar zodanig spartelen dat haar voeten de lat raakten ; het bleef dus bij 1.45 m.
Carla l i ep "even" twee rondjes, maar ééntje meer dan de vorige keer. Ze werd 4e
i n 2.26 .1
Li lian schoot uit met de kogel: 10.08 m (komt dit in aanmerking voor het clubrecord,
Joop?? ? ). Jacqueline won de 100 meter , hoewel ze tweede werd, beide in 12 . 8. Haar
borstomvang was helaas net niet toereikend .
Sandra was eveneens verheugd over de algehele prestatieverbetering . Bij haar- Yerste
worp stapte ze spontaan over de streep om te kijken hoe groot de af~~as~ Dat ~
bleek de jury niet leuk te vinden , het bleef bij 34.94 m.
Het gezang is gestopt , we gaan pauzeren • • • •• ••
Enkele verbrandde schouders en benen rijker gaan we weer verder met het programma.
1 ~ 0 p t in de zengende hitte 61.4 en wordt hiermee 2e op de 400 meter . Overi6ens s luit ze op dit moment van schrijven de 4 x 100 m estafette winnend af (de
res t i s nog bij de 3e wissel). Klasse!!!
Li lian kan de progressie bij de kogel niet waarmaken in de ring . De discus plofte
een meter minder ver dan de 1e competitiedag (toch maar niet meer trainen?) :
21.50 m. Tegelijkertijd won Brenda (alweer) het telespringen 5.33 meter (tegen 5 . 05 de
vorige keer) . De finale plaats is nu zeker niet meer te missen!!!
~ r -r ri~

Lilian Kaptein
P.S. We nemen aan dat (ook) 50.3 op de estafette een clubrecord is . Waar blijft
ons scorebord?
100 meter ·
. ~ac qu eli ne

Konermann

800 me ter
Carl a van der Klei

400 meter
Brenda Stoete

-12..8..

Speerwerpen
Sandra Klesser

2 . 26 . 1
- 4 -

61.4
34 . 94 PR

Kogelstoten
Lilian Kaptein

Discuswerpen
Lilian Kaptein

10.08 PR

21..50

Verspringen
Brenda Stoete

5.33

Hoogspi'ingen
Robina Smits

4 x 100 m estafette
Carla-Sandra-Jacq.-Brenda

50.3

Totaal
2e plaats met 6670 pnt.

1.45
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STRIJDGEWOEL IN KROMMENIE
Tien uur sharp in de kantine van de atletiekbaan Haarlem. Iedereen was natuurlijk
geladen na die ontzettende nederlaag in de eerste competitie. We waren afgeslacht
zou Pim G. gezegd kunnen hebben.
Ondersteund door praktische aanwDzingen van de dames van Haarlem werd een geweldig
strijdlustig confentioneel plan gesmeed. Roze koeken en koffie waren daarvan de
basis.
De luxe touringcar met slaapstoelen, video en bar was afbesteld. De reis naar
Krommenie in onze eigen koekblikken verliep voorspoedig. Ook Paul Jaspers heeft
het gered, aitzonderlijk als je zijn monster op vier wielen kent.
Het weer was bijzonder, geen wolkje aan de lucht, sidderende droogte en smog waren
ons deel; een metamorfose vond plaats.
In Krommenie werden we binnen gehaald met trompet geschal. Het strijdtoneel kon
beginnen.
Gosse van de Velde liet het zich geen twee keer zeggen, met z'n kogel-slinger
stapte hij in de ring, maar het noodlot was hem de baas, gewond moest hij het strijdtoneel ruimen.
Andere gladiatoren traden aan. De 110 m hindernis. Marc Kok en Oscar Soethout beten
van zich af. Marc liet alle hindernissen staan en ging in zijn race als overwinnaar
over de streep. Hij nam prima revange op z'n oude prestatie. Het strijdgewoel was
ondertussen in alle hevigheid losgebarsten, op de ere-tribune klonk trommel geroffel
en trompet geschal.
Meerdere strijders traden aan, sprint kanonnen, achthonderdmeter krijgers en kogelstoters werden gesommeerd zich in de strijd te werpen. René en Ni co hadden schijnbaar
niet genoeg kruit in de benen, want ze werden vierkant weggelopen.
Han Baauw en Jan de Ruiter daarintegen bouwden hun race zeer tactisch op, en wisten
de tegenpartij een gevoelige nederlaag toe te brengen.
De beren Les Brown en Fred v.d. Wal waren hierdoor zo in de ban geraakt, ~at de
pure scherpte was verdwenen. Hun kogels konden de andere prestatie's niet evenaren.
Ook de 400 meter kanjers moesten hun werk doen. Aangeslagen door eerdere nederlagen
en de sidderende warmte koriden Guus Groskamp en Lex Verbeek niet in hun race komen.

-

5 -

Onze heelmees ter Marthin had h~t erg druk. HU had ma ar enkele ogenblikken om een
bl J.l< te werpen op het strijdtoneel . Met vakkunàige handelingen wist hij onze strijders
op te lappen en klaar te maken voor de strijd. Huib had daar baat bij want 5000
meter vergt een boel inspanning. Rienk en Huib wisten waar het op stond en vochten
tot het bittere eind. René en Nico moesten opnieuw aantreden nu voor de 200 meter.
De 200 meter is normaal een peuleschil, ze hadden er moeite mee, toch werd dit
onderdeel positief afgesloten.
De 1500 meter is lang, vooral wanneer de smorende warmte van de baan opstUgt.
Paul kon zich voorbeeldig in deze situatie staande houden en wist dit onderdeel
overtuigend in ons voordeel te beslissen. Makker Erwin beet ook danig van zich af.
Op het hoog ging het minder, normaal zijn deze toppers Eric Rollenberg en Misja
Steen voor geen kleintje vervaart, maar dit keer rookte ze een zware pijp.
Ons strijdplan leek in duigen te vallen, onze laatste hoop waren Rjdder Ad (Coolbergen) en Broeder Evert (v. Ravensberg) zlj traden aan met hoefgetrappel. De 3000
meter hindernis was hun onderdeel. Broeder Evert kon zich in de hitte en de droogte
maar net voort bewegen, de slotgracht hindernis bracht verkoeling. Ridder Ad was
ni et alleen slim maar ook koelbloedig, hij speelde met z'n tegenstander en sloeg op
het laatste moment genadeloos toe!
Ook de zware jongens lieten een positief resultaat zien, vooral Hein Macnack liet de
discus en de speer suizen, trompet geschal en trommel geraffel waren natuurlijk voor
hem bestemd. Fred en Les hadden er wat moeite mee maar zij wisten hun makkers toch te
vrede te stellen.
De 400 meter hindernis, normaal voor Ron op z 'n stalen ros geen probl eem , maar
net als bij Oscar was voor hem het strijdtoneel te heet.
Hinkstap sprong; deze gladiatoren waren or_'k uitgeteld in de strijd naar meer punten.
Op ve r kwam de hoop weer boven . Rob SchlUter en Arno van Vugt wisten hoe ze zwe ven
moesten . En dat wisten ze blj Polshoog ook. Marc en Pim torende met hun prestaties
boven iedereen uit.
De strijd was bijna geleverd, nog twee zware onderdelen rnoesten worden afgewe rkt.
De estafettes 4 x 100 m en 4 x 400 m. Hier mee konden we onze achterstand nog meer
v erkleinen, als jachthonden liepen ze tijdens de estafettes, maar de concurentie was
oppermachtig. Toch wisten onze strljders een beter resultaat te halen dan in het
vori g e toernooi. Het toernooi werd afgeblazen met de klank van het koperwerk, onze
medestrijders uit Haarlem, de Hollanders zorgden daarvoor. De vreugde bij onze strijders was groot toen bleek dat het toernooi positi ef was afgesloten. Het resultaat was beduidend beter dan de vorige keer. Maar het zwaard van Damocles hangt nog
steed ~ aan een zijde draad.
Toch weerhield het onze r i dders niet om met onze jonk vrouwen van Haarlem een Bourgondisch festijn te organiseren. Op 't sand in Haarlem werd rle honger gestilt, de wijn
vloeide overdadig in de dorstige kelen. De herbergier en z'n J1ulpen konden het voedsel niet aanslepen, misschien
omdat er vleesetende planten op
tafel stonden. Er werd in 't
begin druk gediscussieerd, en
e r werden aanwijzingen gegeven
voor het beslissende toernooi
in september, maar later ging
dit over in een vrolijk ge r oe semoes. Jonkvrouwe José had
dit festijn voortreffelijk georganiseerd.
De dag werd afgesloten met een
stadswandeling. Een van onze
ridders wilde liever gaan rijden, maar pakte een verkeerd
paard, een paard dat hij niet
kon houden. Het paard is nooit
meer terug g ezien. Na het ondergaan van de zon splitsten
de strijders zich op en keerde
huiswaarts. !let was een vermoeiende, maar ook een prima
dag geweest! !
(Ridder) Nico

- 6 -

De
110 m horden
Oscar Scethout
Marc Kok

uits:!.ag e ~ :

100 meter
-----Ni co Treep

16.11
14.73

200 mo.te~·
Nico Treep
René Moesman

22.91
22.65

800 meter
.i-lan Baauw
.Jan de Ruiter

11.28
11.28

400 meter
Guus Groskamp
Lex Verbeek

50.30
51.95

:...5!3.13

1500 meter
Pa;.tl Jaspers
Erwin Groenendal

9.31.17
9.21.38

5000 meter
Huib Akersloot
Rienk Postuma

1. 54.44

3000 m steeple chase
Evert van Ravensberg
Ad Coolbergen

P.ené Moesman

3.47.97
4.06.61
15.51.96
15.53.51

60.34
60.98

4 x 100 m estafett e res. ploeg
Arno v. Vugt--Rob Sc::h l üter
Os car Soethout-Remco Steen
45.65

~ x 100 m estafette
Ten v. To l-··Hein Macnack
René Moesman-Nico Treep

43 . 38

4 x 400 m estafette
Paul Drommel-Guus Groskamp
Le x Verbeek-Kenneth Portanger 3.25.39

Kogelslingeren
Gosse v.d. Velde

37.92

1<ogelstoten
Fred van de Wal
Les Brown

14 .12
12.50

400 m herden
Eon Ant:heunissse
Oscar Soethout

Hinkstapspringen
Er:;.c Rollenberg
Re mco Steen

:-3p_erw er pen
Fred va n de Wal
He in r·1 acnack

12 . 98
12.88

Hoogsp:·i :1gen
Eric Rollenberg
Misja Steen
Totaa l 1e wedstrijd
_Le plaats met 268,r-

Di scuswerp<:::n
Les Brovm
f!e in Macna.c k

1.9()
1.90

43.99

47.78
51.10

yel·sp_r·i nge.!:l_
Rob SchlUter
Arno van Vugt

6.88
6.40

Polsstokhoogsrringen
Kok
Pim Göbel

/ _60
4.00

M;:,.rc

Totaal 2e wedstrijd
9e plaats met 27817 pnt.

~~t.

SAMENWERKING SUOMI EN HAARLEM SUCCES!
De (te st )bo"- ~ - -·~ldloop is voorbij en ik denk dat we Vë.. •. "'""n oPc::1. <>::~,..."..., ~ ...... ~ •• ~+- ''
kunnen s preken.
l-iet terrein "Jagtlust" is een prachtig stuk na.tuurgebied gelegen bij de Ruïne van
3rederode en grensend aan Duin & Kruidberg. Het was dan ook geer. verrassing dat
iedereen di e bij de testloop aanwezig was, sprak van een perfecte locatie.
Op het terrein is zelfs een gezellige kleedruimte met keuken, toiletten en zithoek
aanwezig waar onze technische specialisten Ron Bons en Marianne van de Linde dankbaar setruik van maakten om er een computer met printer te installeren. Ongeveer
tien rr.il-.ut<:m na elke wedstrijd beschikte daardoor elke atleet over -::en complete
uitslagenlijst wat zeer op prijs werd gesteld!
De eerste loop van 3,5 km werd gewonnen door Bart Kroon van Suomi in 11 minutt:n
en 45 seconden gevolgd door Johan van de Plas op 7 seconden, die tot 100 meter
voor èc finish nog kans op de overwinning had.
- 7 -

Ook John van Vliet liep na een·lange bles sur e periode n iet onverdienstelDk want
hij kwam na een ( te) snelle eerste ronde binnen op een vi erde plaats in 12 minuten

42 seconden.
Bij de dames was het Suomi die volledig de di enst u itmaakte (dus dames van Ha2.rlem!),
waarvan Wilma Dekker de snelste was in 15 minuten 35 seconden.
Bij de 7 km was het al spannend na de inschrijving van de eerste deelnernel~, omdat

de bookmakers continu hun prognose moesten a anpassen (d e snelle jongens komen
blijkbaar al tijd later!) waardoor na het verstrijken van de tijd voor de start ook
steeds meer favorieten een mentale dreun kre gen' Na het ~atuur vr i e nde lijke startschot
en stal"tverbod voor Evert gegeven door Bert Steen, ging Jeroen Peperkarn van Suomi
direkt aan de leiding en nam een voorsprong van 50 meter. Eert Hulsman en Ronald
van Bochave lieten zich in de openingsronde niet "gek" maken en k regen het gelijk
aan hun zijde, toen ze halverwege de tweede rond e de terugvall ende Jeroen inhaalden.
Hier zette Bert ook een definitieve versnel ling in die hij zee r sterk tot aan de
finish kontinueerde. Ronald werd in de derde ronde toch weer teruggepakt door
Jeroen en stond daarna deze positie niet mee r af.
Achter deze kopgroep vond ook een strijd voor de vierde tot en met de zevende plaats
plaats, tussen Bert Beesten, Johan Sneek en René Kops van Suomi die voor iedere
meter vochten. Echter Bert liet in de laatste ronde zien dat hij zijn krachten het
best verdeeld had en finishte op een vierde plaats voor resp . Johan en Ren é .
Hans Verwey liep een tactisch perfect gelopen race (hij kent het terrein a l jare nl i
en verwees Peter Hoppenbrouwer ( S) naar een achtste pos i tie. Dat Rob de NieU\<e
momenteel in vorm is, bewees hij door Leen Streek va n Suomi achte r z ich te houden.
Dat meer atleten van Haarlem momenteel
goed bezig zijn bewezen Arno Molenaar en
Hans Adelaar door Jaap Schoorl (o . a. halve
ma rathon onder de 1:10) met psychologisch
loopwerk achter zich te laten! Hierna vol g·den Dik Nol, René v.d. Zwaag en Lex
v .d. Pol die zich net bij de eerste twintig
wisten te voegen.
U:i.tslagen van de eerste twintig:

Cross 7 km 30/6/89

NR.
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CAT. TIJD

s
s
s
s
s

s
s
s
s

s

s
s

13
14

s

15

s

16

Vl

s

18
19

s
s
s

20

Vl

17

714

0~2~::14

704
709
701

0:23:25

0:23:43
0:23:51
0:24:05
0:24:17
0:24:18
0 : 25:12
(): 25: 17
0;25:19
(): 25:27

0:25:27
0:25:48
0;26:14
0:26:59
0:27:07
0:27:20
0;27:29

NAAM

STARTNR.

0,22:07
0:22:55

711

703

705
7:t0
707

706
7::?0

713
715
717
718

702
712
716

721
708

Bart Huls;;m.:\ n
Jeroen PepBr-· ~<:orn
Ronald van Boc:hove
Ber-t Boesten
J or.a.n Sneek
Ren a K ops

VE:RE NlG I N5
iiY

haarliJm

suomi

Han;; Ver-wey

av hiHH''l Etffi
a v h.aarlam
av haarlam
~;;u om i
av haa.·r 1 em

Pete?r Hopp en bt-ouwer
John van de i::leut

su om i
geen

Rob de Ni E?i.Ho.JE'
L-een Stna'"'k

av ha'la.rlsm
sn..1o•n:l

Arno Mol~na.;r
Hans Adelaar
Albert Ferwerd a
Jaap Schoorl
D1k Nol
Ben van dl? Meer
Rene> va !'I de Zwaag
Jan Schrot?r
Le:< van de Pol
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iS V

h~-b.rlem

~V

haArlam

suorni
~V' h.aarlem
suomi

av

ha~rlem

a.v haarlem

Na de race !<reeg iedereen ui. t handen van Pa u.! v.d. Pol ee:n gratis speciaal energie

houdend drankje en kregen we van enkele Suomi atleten te horen dat ze voor de
volgende ontmoeting nog wat verrassingen in petto hebben! Waarschijnlijk is die
volgende ontmoeting in het najaar en ik hoop dat we dan meer atleten van Haarlem
in positie kunnen brengen!
Sportieve groeten Ruud

NEDERLANDSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN IN DE REGEN
30 juni 1

I

2 juli

Het regent, het regent .•...•••
Zaterdag 1 j llli vond in de regen de ;~e dag van de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen

in Bergen op Zoom plaats.
Paul Drommel, die een gokje ging wagen O!J de 400 m, kwam bij de 2 à 300 meter de
man met het hamertje tegen en kwam daardoor niet in de halve finale.
Brenda die de hele dag moest toekijken hoe andere presteerde kon om 18.40 uur zelf
aan de slag rnet de serie • s 200 m. Ze werd 4e in haar s er.ie en ging door als tijdsnelste naar de halve finale, die de volgm1de dag zou zijn.
Zondag 2 j uli ging men weer op pad richting Bergen op Zoom. Terwijl Misja aan
het hoogspringen was, liep Brenda een rege nachtige halve finale, maar kwam niet
verder voor de finale.
Toen Brenda aan het verspringen begon, was het hoogspri ngen net afgelopen en behaalde 1'<1isja een fantastische 2e plaats. Bi.i het in ontvangst nemen van de medaille
dacht de omroeper dat zij meisjes waren die hun medaille voor het speerwerpen kwamen
ophalen. De omroeper h;:;d ook nog moeite het verschil tus sen brons en zilver te
~ntd€kk en. Uiteindelijk kon Mis ja zijn medailJ e toch nog in ontvangst nemen.
Die mid'dHg liep Jeffrey nog een 1500 m, maar hij kon zicll ,b.Q.l=s nie1; nlj de ~l-st"e
3 mengen voor een medaille.
Brenda
V_e_r_s.._p_r_i_n_,.g"-e_.
is .i es A
- n_rr-'u~- -~-......Brenda Stoete

400 m jongens fl
Paul Drommel
1500 meter jonsens A
Jeffrey Sull i van

200 meter me .ts ies A serie
26.60
Brend3 Stoete

5.00

8,0CI ;n jongzens A

David Blom
Ger \<Jessel

')1.11

1. 59.74 PR
2.06.17

3000 rn jonEfens A

Dennis Heyi.nk

4.12.00

Hoogspringen Jongens A

2. Misja Steen

~ fin.
26.90

Hinkstapspringen jongens A
Marvin Isselt

2.04

9.32.00

13.04 PR

Onze excuses als de uitslagen niet volledig en/of juist zijn. De officiäle uitslagen
waren nog niet binnen.

-
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HET WI S~E LT J E
Het laatste- l.Aiissellj-e ~ de zomervakantie •. Al is er vandaag _weinig_ te merken van
de zomer. Als ik dit schrijf is het zaterdag 1 juli 1989 en ik heb zojuist een
telefoontje getad , dat door de hevige regenval de pupillencompetitie-wedstrijd bij
A. V. Haa.rlem vandaag niet doorgaat.
Wat we l doorgaat is na tuurlijk het Wisseltje!
Viat jullie in het vorige Wisseltje konden lezen: een stukje over wijziging trainingst ijden pupi l len en D-junioren, wedstrijdoverzicht, evenementen, nieuwe leden, mascotte\ve è.str"jd , r adar prestatie-estafetteloop , kruiswoordpuzzel, verslag CD competitie
Heiloo, uitslagen hiervan, verslagen( ! ) CD competitie Beverwijk plus uitslagen,
0,Jroep Da3.n van Dijk voor terug bezorgen van "zijn broekje" medium i.p.v. 4 (radar
w e~ k8 inde ), 10 verschillen raadsel, het maken van een zonnewijzer. Misschien een
ide etj e voor de volgende Wissel , het maken van een regenmeter!
~u dus weer een nieuw Wisseltje. Veel leesplezier en ••••••••• kijk ook eens naar de
i nformat i e over de MASCOTTEWEDSTRIJD! De datum van inzending is verlengd tot 1
s eptemb e r , dus de hele zomervakantie heb je nog de tijd om een idee uit te werken hoe
volgens jou de pupillen , junioren D of junioren C MASCOTTE eruit zou moeten (kunnen)
zien. Door het bestuur zal in september een keuze worden gemaakt! Lees de informatie
bij de j _n deze Wissel afgebeelde mascottes die we al van diverse jeugdl.e den hebben
ontvang P.n.
Al l emaa l een f ijne zomervakantie, waar de reis ook naar toe mag gaan.
En voor de t huisblijvers: met de zomer vakantiecompetitie van A.V. Haarlem is thuisbl ijven eigenlijk ook een beetje vakantie •••..
WEDSTRIJDOVERZICHT PUPILLEN
Een over2icht van wedstrijden waarvoor jullie je kunnen opgeven bij Jos voor of
na elke training. Let goed op de sluitingsdatum!
wed.dat .
26 . 8
2.9
9.9
16 . 9
7.10

org. verenig.

J+M B-pup.
kosten
J+M A-pup.
40 meter
60 meter
1000 meter
1000 meter
Gez. Haarlems A hoog , kogel ver, bal
3 , 00/2 , 00
A.V. Haarlem
PUPIL/ JUNI OR-D /OUDER/KOPPELWEDSTRIJD
DEM Beverwijk
j: hoog, bal j: hoog, bal 3,50/1,00
m: ver,kogel m: ver , kogel 3,50/1,00
Startb . A'veen ver, kogel
hoog , kogel 3,00/1,25
A. V. Haarlem
ONDERLINGE WEDSTRIJDEN

einde aanmelding
10.8
28.8
28.8
31.8

Alle C-pupillen hebben dezelfde onderdelen: 40 meter, bal, ver en 1000 mtr.
com = competit i e
WEDSTTII.JDEN JEUGD - JUNIOREN
.Ni et (me er) in het bezit van een totaal overzicht van alle wedstrijde;, baanse i zoen
1989? Vraag er naar op de training aan Jos of Roel . Kun je een kopie krijgen! Doen!
NE L'WE LE DE N
Er i s Pen inf ormatievel beschikbaar voor in atletiek geïnteresseerde meisjes en
jongei1S (pupillen en C/D junioren) welke nog niet lid zijn van A.V. Haarlem.
Weten jul lie i emand (vriend/vriendin , klasgenoot, buurtkinderen, neven/nichtjes)
die wel eens iets meer van atletiek zou willen weten en ook wel eens voor 11 proef 11
~ ou wi llen meetrainen, vraag dan aan Jos een exemplaar . Doen!
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~VENErilENTEN

JUNIOREN P

Gedurende de zomermaanden staan uiteraard de activiteiten, wat evenementen betreft,
even stil. Voor junioren D is echter alweer een nieuwe aktie datum be paald voor
een leuk en sportief evenement. Een Junior D/ouder koppelwedstr0?· In navolging
van het Stlcces van de vorig jaar gehouden wedstrijd voor pupillen en ouders. Datum
is 2 september a.s. Informatie volgt. Noteer deze datum alvast op de kalender
en/of in de agenda thuis!
Verder is er tijdens de schoolvakantie op de trainingsavenden een vakantiecompetitie.
Informatie volgt.
EVENEMENTEN PUPILLEN
l)e spe l/sportdag op zaterdag 24 juni was een :z.eer geslaagde dag. En niet alleen
door het mooie weer! Lees de verslagen in dit Wisseltje!
De pupil/ouder koppelwedstr~d is in het wedstrijdoverzicht opgenomen. De datum is 2
s eptember a.s. Thuis in de agenda of op de kalender noteren!
Verder is er tijdens de schoolvakantie op de trainingsavenden een vakantiecompetitie.
Informatie volgt.
JV:ASCOTTEWEDSTR!JD
Zoals we bij de inleiding van dit Wisseltje al vermeld hebben wordt de inzenddatum
van de MASCOTTEWEDSTRIJD verlengd tot l september a.s. Het i.s de bedoeling, dat
een paar ouders de uiteindelijk door het bestuur uitgekozen MASCOTTES voor de pupillen, D-junioren en C-junioren (voor elke groep l) in het groot van textiel gaan
namaken. Als MASCOTTE bij wedstrijden! We hebben al wat inzendingen binnen zoals
jullie h i eronder kunnen zien. We vcrwachten er nog veeeeeel rr.éér!!! Doe je best,
de hele zomer heb je er nog de tijd voor. loJ!aar 1 september is echt de laatste dag
voor het inleveren van jouw idee! Tel{en een mascotte zoals J.li vindt dat de mascotte
er voor jouvJ groep moet gaan uitzien.
"-.

Rebecca Ramakers

Pup. B

\iJendy Twisk
Pup. A
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? UPILLEN

COMPETITI E\~EDSTP.IJD

20 MEI BIJ A.V. SUOMI I N SANTPOORT

En w e~m dat he~ was op de eerste pupillen competitie wedstrDddag! De A.V. Haarlem pupillen hadden er best zin in. In totaal 17 aanmeldingen en alle zeventien present!
De meisjes pupillen Wendy Twisk, Jessica Ramakers, Charley Peper, Marjanne v~. Sambeek, Marièke Jonker, Marieke Hegger , Joanna Andrews en Rebecca Ramakers. Dan de jongens: Darcy de Windt, Julien Sillem, Pim Soomer, Ingo Ruijterman, Guido Molnar, Steffan Hauff, Re mco van Belle, John Elskamp en René Soomer.
De e e rGtvol gende competitiewedstrijd was op 10 juni bD A.V. Castricum en daarna op 1
juli de derde en laatste competitiewedstrijd bij A.V. Haarlem, thuis op de eigen atle tiekbaan dus (deze is helaas door de vele regenval niet door.gegaan- red~). __ Terug naar
de wedstrijd bij A.V. Suomi in Santpoort.
·
Ondanks de warmt e of misschien juist wel daardoor weer veel persoonlijke records. K~k
maar naa r de uitslagenlijsten. Een heerlijk dagje buiten in de zon. Iedereen tevreden
en gebruind naar huis.
Jongens pup A
3. Darcy de Windt
29 . Inga Ruijterman
39. Pim Soomer
42. Guiào Molnar
45. Remco van Belle
50. Steffail Hauff
58. Julien Sillem

60 m
9.1
10.3
10.4
10.1
10.1
10.7
11. 1

kogel
6.97
6.35
5.48
5.75
5.62
7.07
3.74

hoog
1.30
1.05
1.05
0.95
0.95
0.90
1.00

totaal
1312
905
838
823
815
785
588

Meisjes pup A
9. Marjanne v Sambeek
10. Joanna Andrews
16. Jessica Ramakers
26. Marieke Jonker
35. Charley ?eper
37. vJendy Twisk
43 . Mari ek6 Hegge r

9.4
9.8
10.4
10.1
10.6
10.1
10.3

4.90
5.83
5.29
4. 53
5.85
4.55
5.12

1.10
1.10
1.15
1.05
0.90
0. 90
0.90

985
983
899
814
725
706
652

pup B
14. John Elskamp

40 m
7.5

ver
3.25

balw
28.96

totaal
904

t'leisjes pup B
15. Rebecca Ramakers

7.7

2.87

17.06

635

Jong ens l?~P C
9. Rèné Soomer

7.7

3.05

15.94

654

J on~ens

4 x 60 m estafette meisjes pup A
3. Haarlem
38.5

1000 m
3.39.7
3.56.5
3.53 . 6
4.17 . 1
4.07.6

3.45.9
4.02. 7
4.02.8
4.45.8
1000 m

4.13.0

4 x 60 m estafettes jon~ens pup A
7. Haarlem
38.1

IN CASTRICUM
VJe ver-crokken onder het luifel van het Mende!. We waren met z'n tienen. We hadden
wedstrijden in CaGtricum t oen we aan kwamen zagen we dat het een grasbaan was.
We kre gen ons nummers op ons rug.
En als e erste moesten de jongens pupillen al - a2 de estafette lopen ~aarmee ~erden
we eerste n.
En a l s tweede moesten we sprinten.
En als derde moesten we verspringen.
En a ls vicróe kogelstoten.

Van Ingo en Julien
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Uitslagen Castr i cum
f·1eisjes pup B
Rebecca Ramakers

40 m
8.0

bal
-14.88

hoog

totaal

0.90

529

Meisjes pup A
Jessica Ramakers
Wendy Twisk
Joanna Adrews
Cindy Heus
Marjanne van Sambeek

60 m
10.0
10.2
9.6
11.0
9.5

kogel

ver

totaal

5.53
4.50
6.22
3.70
5.77

3.10
3.78
2.99
3.50

618
757
1097
571
1029

Jongens pup A
Julien Sillem
Darcy de Windt
Remco van Belle
Ingo Ruijterman
Steffan Hauff
Rijk Smitskamp

10.6
9.1
10.1
10.0
10.5
9.7

5.24
7.67
6.27
6.68
7.06
4.9 6

3.58
4.78
3.44
3.81
3.26
3.28

850
1465
956
1069
911
899

4 x 60 m estafette meisjes pup A
37.5
3. Haarlem

o.oo

1000 m

1000 m

3.42.1
4.17.8

3 .31. 9
3.45.0
4.15.0
3.54.0

4 x 60 m estafette jonsens
37.2
5. Haarlem

EUE

A

CAN YOU FEEL THE BASS?
Zaterdag 10 juni was het dan eindelij k zover. Party time voor "the Haarlem Home
Boys''. Even een paar puntjes nu. (Ra b je 'm Roel?) We schrijven 7.45 uur. De laan
van Angers wordt overdonderd. Verzamelen en warming-up voor de prestatie-estafetteloop Haarlem-Beekbergen dus. Zoals afgesproken zijn twee allesverstorende ghetto-blasters meegenomen. Geen Corry Brokken, geen René Froger, geen BZN, nee: we call
it acieeed. 8.30 Uur: de bussen worden ingeladen, startlopers Dave en Arne zijn er
klaar voor, volume nu al op "vol", let' s varkenszwijn (alleen te begrijpen door
insiders). Al snel blijkt 2 kilometer in 10 minuten best wel inhouden te zijn. Menigeen pakt tijdens het lopen de ochtendkrant, maakt een babbeltje met onze dare devil
op de fiets Emmy (klasse, meid) of geniet van het uitzicht. Op wat lichte blessures
na wordt Beekbergen, ondersteund door zware ba ss-klanken, fluitend bereikt. De
klok wordt na 9 uur en ruim 23 minuten tot een halt geroepen (streeftijd 9Yz uur).
Jawel, Haarlem heeft zich weer uitstekend van zijn taak gekweten, zowel sportief
als muzikaal.
Het Randgebeuren ..•.••
Een drumband later wordt besloten het zwe ~ bad te belegeren om de eetlust nog wat
op te voeren. Een grote glijbaan biedt vrij spel aan de creativiteit van onze B-boys.
Na 1 uur lang het varkenszwijn te hebben uitgehangen wordt het volgende evenement
op het programma gestart. Een heuse BBQ biedt uitkomst aan de vele nu toch wel
hongerig geworden magen. Een goed verzorgd geheel maakt dit gebeuren tot een waar
bunkerfestijn (jawel, we zijn er weer) • De prij sui treiking door een zekere gedelegeerde
is wederom succesvol. We blijken allemaal gewonnen te hebben. Na dit laatste licht
officiële puntje is de avond verder voor ons. Besloten wordt om toch maar weer
het zwembad op te zoeken. Voor enkelen wordt het toch wat teveel. Men besluit
zich dus te storten op de flipper-, gok- en videokasten. Vooral een aanwezige
motor moet het ontgelden en wordt soms door 10 man tegelijk bereden. Na Bellie
Bells danskunsten in de pitbull-arena te hebben aanschouwd wordt afgezwijnd naar
de slaaptenten alwaar door beide trai~ers (A&A) een knock-out show wordt georganizwijnd. Marco en Arjen weten nu dus ook hoe te werk te gaan en Bellie Bell ontpopt
zich tot een heuse stripper. Henk weet tenslotte de fel begeerde trofee in de
wacht te slepen; een glas overheerlijk bronwater. Na wat problemen over licht en
geluid wordt deze dag met een weinig rust besloten. Beide trainers tonen zich
weer van hun zwijnigste kant en kap en een bus als slaapplaats.
~ 4Yz uur later begint de Haarlem machine echter al weer te draaien. De eerder
genoemde bus wordt uitgewoond en de decks, jawel gewoon op 10 dus. Op dit vroege
- 14 -

uur a l discussies over puntjes, openbaar voetballen, varkenszwijnen en muziek.
Haarlem op z'n best. 8.15 Uur wordt het zwembad opgezocht voor een verfrissende
ochtendduik. De eerder genoemde glijbaan staat op zijn grondvesten te trillen en
heeft moeite met .het verwerken van de onophoudelijke stroom Haarlem "mannen". De
zwemtroek van de schrijver dezes wordt het ook allemaal teveel en begeeft het zodoende. Na een goed ontbijt foto's makei1 en vervolgens het amusementshonk onveilig
maken. Bij menigeen begint de vermoeidheid steeds grotere vormen aan te nemen.
Er is nog maar één goede richtil1g: naar huis.
12.30 Uur, inladen en huiswaarts. Ook in de bus hangt nu een serene "rust" al
biedt een vc rdwaalde Aktueel wat opwinding.
2 Uur later wordt Haarlem binnengereden en wacht een warm onthaal door ouders
en er.l<ele Haarlem Fly Girls, die ook bij het vertrek zaterdag hun support gaven,
klasse meiden. Nadat de spullen bij elkaar gezocht zijn wordt afscheid genomen en gaat
een ieder zwijns weegs.
Samenvattend: een grandioos varkenszwijnig gebeuren.
Voor alle betrokkenen, maar met name voor de atleten zelf, rest nog een groot compliment voor de geleverde ~restatie.
Ar jan IJJarmerdam
10 JUNI RADAR - A.V. HAARLEM PRESTATIE-ESTAFETTELOOP

Zate. rdag 10 juni 1989. Voor 20 jonge atleten (10 - 15 jaar) en 2 reserve lopers
van A.V. Haarlem is "de grote dag" gekomen. De dag van HUN prestatie-estafetteloop van Haarlem naar Beekbergen in Gelderland.
Totaal 117,8 km lang met 57 (!)wisselpunten. In koppels van twee lopers in estafettevorm. Zes keer een afstand afleggen van ongeveer 2 km per keer via van te
voren exact bepaalde wisselpunten tussen Haarlem en Beekbergen in de gemeente
Apeldoorn.
Dat zoiets een maandenlange en uitgebreide voorbereiding vraagt hebben we in de
vorige Wisseltjes al vermeld. Daarom nu een verslag van dit estafette-evenement
over twee dagen, waarbij zaterdag 10 juni werd gelopen en zondag 11 juni - na een
overnachting in t enten - de terugreis naar Haarlem met bussen werd ondernomen.
De drumband DSV wekte Schalkwij~ deze zaterdagmorgen op een prettige manier rondom
acht uur ( !). Het is mooi weer. Schalkwijk staat op balkons en achter ramen te
kijken. Dan nadert het moment waarom het gaat: de start om precies 8.30 uur. De
beide eerste lopers Dave en Arne gaan naar de startstreep. Daar is ook de wethouder
de heer Sikma, die het starts s hot zal geven. Daar zijn ook de beide haarlemse motoraganten, die ons de gehele dag van start tot finish zullen begeleiden in het verkeer, zoals Emmie dat zal doen op haar race-fiets. Zij heeft weer een andere opdrac ht, er voor zorgen, dat de do or de organisatie opgelegde snelheid van 5 minuten
per km door de lopers wordt aangehouden. Niet langzamer, maar ook niet sneller.
Het is een PRESTATIE-estafetteloop, waarbij de prestatie er uit bestaat de 117,8
km lang e afstand via 57 wisselpunten op een voor ieder verantwoorde wijze te overbruggen in een streeftijd van 9 uur en 30 minuten.
Het startschot klinkt. De lopers lopen. De gehele volgkaravaan zet zich in beweging:
t wee motoragenten, een begeleidend fietster, een verbindingswagen met telecommunicatie apparatuur, een coördinatiewagen, twee volgbussen met lopers en begeleiders
en een para-medische bus met sportarts en twee fysiotherapeuten. Maar •••••• de
lopers moeten h e t waar maken !
Het gaat goed. Meer nog: het gaat perfect. Wiss e l na wissel. In veel plaatsen
worden we aan de gemeentegrens door de plaatselijke of rijkspolitie opgevangen en
krijgen de be ide haarl emse motoragenten steun van collega's. Veilig en snel -het
is t enslotte geen wandeltocht - worden we door h e t steeds drukken wordende zaterdag
ve rkeer gP-lei d. Stoplichten worden op groen reze t, kruisingen worden afgezet,
~ ijbanen worden vrij van verke e r gehoude n. Druk pertefoonverkeer tussen alle betrokkenen. Het gaat allemaal zo goed, dat sommigen denken: het gaat te goed als dat
maar zo blijft. Hun vrees zal ten onrechte zijn. Het wordt een perfecte loop. We
passeren Heemstede, Hoofddorp, Aalsmeer, Uithoorn en Vinkeveen richting Hilversum.
Het vijf minutenschema per· km wordt exact aangehouden. Verder op weg langs Paleis
3oestd~;k , waar de marechaussee voor prima verkeersbegeleiding zorgde op dit drukke
~ ~rt richting Soest.
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Soest, . Amersfoort (centrum werd op dit drukke tijdstip voor de Haarlem lieverdjes
even geheel stil gelegd voor het verkeer!) en daarna Barneveld richting Veluwe.
Dwars door het Nationale Park de Hoge Veluwe. Daar "verloren" we Steven, die de
luxe opzocht van een toilet in een boswachterswoning bij wisselpunt nummer 48 in
plaats van een boom zoals de begeleiding verwachtte. Iedereen in de bus, geen
A.V. Haarlemmers buiten meer te zien en .... rijde n maar. De boswachter belde de
verbinJingswagen en Steven werd netjes opgehaald.
In Hoenderlo ~ stond bij de uitgang van het Nationale park de Hoge Veluwe - volgens
afspraak - eA.n groepje lange afstandlopers van de politie sportvereniging Apeldoorn
startklaar om de laatste 12 km onze jongens (lopend) te begeleiden tot de finish
in Beekbergen.
Althans, dat was de bedoeling. Arjan - de laatste kilometers meelopend met de
laatste paar kopp e ls - rook net als sommige andere A.V. Haarlem lopers de finish
en het tempo werd opgevoerd van 5 minuten per kilometer naar ca. 4 minuten per
kilomete r. Even werd vergeten, dat we met z'n allen aan een PRESTATIE-estafetteloop
bezig w3.ren en dat was wel een beetje jammer eigenlijk. De lange afstandlopers
moe sten bijna allemaal een voor een afhake n , t e rwijl ook sommige koppels niet meer
t wee aan t we e liepen zoals dat wel de opzet was. Enfin, Emmie moest even balen
~aar de laa tste gezamenlijke 1 ~ km met z'n ALLE N was zo'n ontzettend machtig gezicht
dat alles weer sne l verge t en was!
Daar was de finish! De toegangswegen naar het bungalopark "De Valouwe" feestelijk
versierd met vlaggen. Een stoet van lop e rs, volgbussen en motoren en auto's naderde
met gezwinde spoed de finish. Maar wat was dat? Bij de finish stonden totaal verbouwereerde V e lu~ se muzikanten hun instrumenten uit te pakken. De lopers waren 6 minuten
e n 27 seconden te vroeg en daardoor waren de muzikanten zes minuten en 27 seconden
te laa t. Na zich t e he bb en ont daan van het door de binnenkomende horde opwaaiende
stof werd een muzikaal welkom alsnog fijn verzorgd.
Daarna even rustig alles ve rwe rk en . Non stop in 9 uur en 23 minuten en 33 seconden
in es t afette vorm va n Haa~lem naar Beekbergen. Wel e ven "iets" anders dan bijvoorbeeld
een 4 x 60 meter estafette op de baan in pakweg 47 seconden!
Een last viel af van de schouders van de organisatoren. Het was gelukt! En hoe!
Geen ongelukken onderweg, we l een paar - naar later zou blijken - meevallende blessures. De para-medische bus had zijn nut mee r dan bewezen. Me de door de goede medisch e verzorging onderweg konden ALLE atleten de fi nish gezamenlijk bereiken.
Het "werk" was gedaan. Het andere feest kon begi nnen .
Na een heerlijke douche - en gekleed in het Radar T-shirt - tijd voor de barbeque,
de prij suitr e iKing door de loco-burge me ester van Ap e ldoorn de heer De Vrieze met
een medai ll e en be ker en daarna het zwembad in. Het overdekte zwembad gereserveerd,
j a GERE SERVEERD! voor de A.V. Haarlemme rs. Zowel op zaterdagavond als ook op zondagmo r g ~ n. Zaterdagavond vroeg naar bed omdat de jongens moe waren? Vergeet het maar.
~r moest een knock-out show van Aernout en Arjan aan te pas komen om de jongens
kleine oogjes ( en sommige rode oortj e s) te bezorgen. Nou, de knock-out show werkte
wel. Dat wil zeggen, voor Aernout en Arjan zelf. Die gingen de slaapzak in om even
na 01.00 uur en sliepen direct. De jongens - t e nminste de meesten - iets later.
Zo rond een uur of vier! Onde r ge tekende dus ook. Ach wat maakte het uit. Gewoon
uitslapen de volgende morgen. Goswin zou ons all emaal om 09.00 uur wekken voor
het ontbijt. Dat was dus niet nodig . Om 05.45 uur (kwart voor zes!) hoorde ik geluiden buiten . De A. V. Haarlem lieverdjes waren .••.•.• aan het voetballen! Na
een ochtendgroe t van de jongens "hé , die ouwe doet ook mee" (ik dus) hebben we
de tijd gezel lig pratend en voetballend vol gemaakt tot het moment dat Goswin kwam
om ons "te wekken ". Dat was om 09.00 uur dus. Aan het ontbijt en voor de liefhebbers
- bijna a ll emaal - weer het gereserveerde zwembad in. Daarna toch wel de ''vermoeidheidst ik " en aan he t e inde van de morgen al slaapwandelen de busjes in. Het werd
een - bijna te - rustige terugtocht en even na 14. 00 uur waren we weer bij Radar
in Haarlem, waar we 29~ uur daarvoor de eerste stappen zette n van de ze prestatie-estafetteloop. Krijgt Haarlem als sportstad e r weer een traditie bij? En dat die voor
de Haarlemse jeugd is is toch mooi meegenomen. Laten we hope n ook voor de A.V.
Haarl em j eugd. Het is een pra chtig en uni ek evenement!
Atleti ekver eniging Haarl e m is best een beetje trots op zo'n jeugdprestatie! Dat
het door de jonge atleten is waargemaakt aan de e ne kant en aan de andere kant
de waardering, dat het in dez e tijd van "te korten aan kade rleden" toch mogelijk
i s 8Gbleken dit grote evenement dank zij vele vrijwilligers tot een succes te maken.
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"DE: KNOCK-OUT ~)H0\\1"

A.V. Haarlem 7.\Ü de 2[, or·ga ni. satiernede~tJerkers op eer. C?.valuat ieavond woensdag 5
jul i. 1989 haar oank laten blijken door m~ddel van het <'lanbi eden van een blijvende
herinnering met inscriptie a lsmede de overhandiging van een fotocollage achter
gl.as voor de bestuurskamer van Jeugdsoc.ieteit RADAR.
A.V. liaarlem bedankt:

Goswin Schouten en Bart Feenstra (co~rdinatiew o gen), Flip van Hoven, Frank Dijkstra
en Ar ie de Haad ( verbi ndingL=>wagen/radio-versla!,?,), ,Jin: Bar·ends (chauffeur en beschikbaarstellon paramedische bus), d(~ s rortart:3 en twee fyHiotherapeut en van
de Stichting Sportgezondheidszorg Haar lem m.m .v. Willem Bax , Ron Schraa en Herman
Visser (bestuurders volgbussen), Gertrude Hank "R::ml<ie" (ka<trt.lezer bus 1), Renno
Nieuwland en Marieke von Meyenfeldt (politie llaarlem), St~n ly Koppen, Mark van
Bek, Willi8m Visser, Miehiel Snater, Philip van Hcoven, Richard Dijkstra, Rob Koster
en Wiliam Heynneman (allen opbouw overnachtingskamp-kwartiermakers), Coby Schouten
en Sofia Koppen (dinerverzorging), Petra van Vessum (co~rdinatie Beekbergen/secretaresse), Arnr~ Bolt (v i deo-opn cunen) en de .i e ugd::,ociëteit Hadar als stichting.
EN: Arjan, Aernout en Emmie , Je trainers/begeleiders van A.V. Haarlem, Jos en
Roel jeugdcommissie, en nei t t e ve.rp,eten, :!:ij dj_c het 11 \<lerk" moesten doen, de lopers:
busje 1: Dave Andrews, Arne Braams, Pau) Rijs , Martijn van Belle, Daan van Dijk,
Nicls Terol, Manucl Wolff, Dennis de Hann, Pepijn Bes, Arjen Hendriksen Mark Blom.
Busje 2: nogi.er l3otrnan, jeff.:.-ey Dromrne .L, ~~teven van Waarde, t\rjen de Bt·•uin, PauJ
Filmer, rees van Wljk, Henk Cobelens, Martijn Spruit , Allard van Zwol, Marco Wempe
en Peter MarkwAt.
ALSi,li<:DE ~ de sponsor'::> van goede i' en :in natur:J (o.a. Dextro Enercy) e n Autocentrum
BARON te Ho<Jrlem, verhuurbedrijf Sloot:haal<: en Souwens voor het kosteleas ter besch:i.klüng stel len van de bus~>en, Bungalowpark "De V~ÜOI.lWe" in Beekbergen, gemeente
en rUkspolitie van de gep~sseerde pl~atsen, wethouder Sikma van Haarlem en loco-burgemeester De Vr ieze van Apeldoorn. Haarlems DagblaJ, Haarlems Weekblad, de Haarlemmer voor plaatsing van artikelen, radio Apeldoorn/Gelderland-regionale omroep,
Sportcup SportprUzen Haarlem, Transclean, van 1'ongeren REPRO - Drukkerij Haarlem,
en allen , welke we bij deze vergeten zun doch ook onmisbaar waren.

Hoel Ramakers
-
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ZATERDAG 24 JUNI 1989
He t weer: beter kan ni e t!!!
Stemming: 9.30 uur, iedereen is aanwezig én iedereen heeft er zin in.
9.45 Uur, zo, Roel is er ook weer. Die heeft de auto mét alle spullen
(brood, boter, appels, jam, kaas, vlokken, liga koeken, melk, karnemelk,
appelsientje, limonade en bros repen) naar Parnassia gebracht, en nu
maar op pad .
Me t wi e g ingen we op pad? Wel met Michaëla, Cindy, Joanna, Marieke Hegger, Marieke
Jon~er, Jessica, Rebecca, Wendy, Andrew, Darcy, Guido, Peter, Remco, Ingo en ••.
Ki m.
En dan waren we met nog vier begeleiders: Aad Twisk, Greet Markwat, Roel en Emmy
Ramake rs.
Al zeg ik het zelf, de hele groep was oergezellig, er is de hele dag geen onvertogen
• <~oord gevallen en van alle kanten waren positieve geluiden.
We ginge ~ op pad naar ..... Parnassia. Onderweg hebben we er 'n vossen wandeling
vc:.n gema akt. Aangekomen bij Parnassia, eindelijk drinken en •••• water •••••• de zee! !
Dus niet meer te houden. Ondertussen werden alle broden (4) gesmeerd en belegd. O.K.
a llemaal eten, melk en karnemelk erbij, ja, dat smaakt, al het brood ging schoon op.
Daarna wat balspelen gedaan en .•• toen na nog even in het water te zijn geweest was
he t tijd om op t e breken. Ja, natuurlijk, nog 'n ijsje voor onderweg dat vergeet ik
niet hoor!
Ja, verge et ik helemaal te schrijven, die enorme kuil in de duinen, dat was pas
diepspringen zeg, ze kregen er geen genoeg van, maar we moesten verder!
En dan ben je toch nog heel snel weer bij "t Wed", en daar zijn ineens weer alle
kl e ren uit en iedereen is weer in een vis veranderd.
Ja, dat was toch 'n heerlijke afsluiting zeker als je ook nog 'n kikkertje voor
je vijver mee k&n nemen!!
Iede reen bedankt, want ik vond het óók erg gezellig omdat jullie het óók gezellig
vonden.
Emmy
P .S. Vr eselijk wat vergeet ik te vermelden? Juist, onze "haarballen" · waren er ook
nog bij!! Kilometers werden de haarbollen meegesjouwd, o, wat haarbollen zijn?
Heel gewoon prachtige harige rupsen!!!

EN WAT VONDEN JULLIE VAN DIT DAGJE UIT ••••••..•

Naar de duinen
We g ineen om half ti en met de atletiekclub lopen door de duinen.
We deden ook s pelletj e s , zoals een speurtocht en in een diepe kuil springen.
Aa~ het einde van de zit kwamen we bij Parnassia strand en we gingen gelijk in de
zee spelen.
Voll i ball en ded en we ook en slagbal.
F.n ik h 2b ook met Dartsie gevrisbiet.
Toen we terug ging en kregen we nog een ijSJe en een appel.
In het spartelmeer gingen we weer spelen en toen we weer veder gingen stonden
de moe aers en vaders altewachten.
Andrew
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Sport en Speldag
Zaterdag 24 Junie hadden we sport en spel dag. Om + 10 uur gingen we langs het
spartelmeer door de bossen n0ar Parsassin steant. Onderweg kwamen we een zantkuil
tegen daarin gingen we springen en spelen. Op het strant gingen we eten en drinken.
We gingen ook in zee spelen We waren + 16.00 bij de ingang.
Doei

Cindy Heus

Zaterdag 24 juni zijn de pupillen een dagje uit geweest. We moesten bij ingang Koevlak aan de zeeweg verzamelen. toen liepen we naar het Papasia strand en daar
bleven we de hele dag. Toen gingen we weer naar huis na dat we allemaal in de
zee hadden gespeeld , Toen kwamen we weer bij het Wet en daar dook ook zowat weer
iedereen in. We waren er zowat niet meer uit te krijgen.
En ja toen waren we weer bU de ingang, waar alle ouders al weer stonden te wachten.
En ieder een was uitgeput.

Peter
NAAR I·JET STRAND
We vertrokken bij de ingang van de ~,enner'medui.nen toen we een tijdje hadden gelopen
gingen we een speurtocht do~n.
later toen we veder llepen kwamen we bij een springkuj] ,
toen kwamen we b ij panasia aa.n.
En daar stond de auto van Emmie met allemaal eten en drinken er in.
toen liepen we naar beneden naar het strand.
Wé gingen ons omkleàen en pootjebaden later g:i.ngen we volliebal en daarna slagbal.
toen we terug gingen kwamen we bij het wet en we gingen er in zwemmen. en ik vond
het heel leuk.

ingo

24 juni 6 - 1989

Toen gingen we met de atletiek vereniging naar kennermeduinen leuk joh.
We gingen eerst even de fietsen weg zetten eri toen gingen we een soort speurtocht
doen (verstoppertje met vl aggetJ~ .
Dat was heel leuk en toen gingen we naar het strand lopen en we vonden onderweg
een paar rupsen en remco had er al één gevonden.
Hé hê we kwamen bij het strand aan en daar
mochten we z"'1emmen en we g ingen ook
nog wat eten en ook nog een spel doen.
Op de terug weg gingen we ook nog zwemmen
bij het wet en dat was ook heel leuk.
· Einde
Afz. Mar :i.el<e

-
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He~.3ger

Zate rdag 24 juni verzamelden we ons b~ de Kennemerduinen.
Toen iedereen er was, gingen we.
We liepen tot aan de overkant van het meertje, daar gingen we de duinen in.
We moesten 4 kilometer lopen.
Onderweg hehben we nog wat spelletjes gedaan.
Toen 1<wamen we bij Parnassia
We zochten een plekje op, deden onze zwempakken aan en gingen de zee in.
We mochten tot onze knieën de zee in.
Gelukkig zitten oojn knieën ergens b~ m'n oren, dus ik kon lekker ver.
We hebben nog l~nbal en slagbal gedaan, gingen nog een keer de zee in en daarna
gingen we weg.
Om 4 uur zouden we terug z~n maar toen we het spartelmeer zagen doken we er meteerr
in.
Het was een f~ne dag.
Wendy Twisk

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Jul lie hebben nu al een paar Wissel(tje)s ontvangen die opgevrol~kt worden met
tekeningen. Met onze nieuwe inbrander gaat dit nu heel gemakkel~k. De inbrander
is ook geschikt voor he t weergeven van foto's. Ook foto's uit krantenartikelen
kunnen in principe geplaatst worden. Natuurl~k wordt de weergaven nooit zo mooi
&ls in het echt. Het bl~ft alt~d een kopie van een kopie van een kopie enz.
Onze vraag is: z~n er in de club (goede) tekenaars die ons willen voorzien van
l euke t eke ninge n. Ook de jeugd mag natuurl~k volop hun b~drage leveren. Als je
een verslag inlevert bedenk dan dat je dit ook zelf kunt verfraaien door het te
voorzien van een tekening of b.v. een mooi e kop boven je artikel.
Denk er aan dat de tekeningen altijd met een zwarte fijnschrijver gemaakt moeten
worden. Zorg voor niet te veel grote zwarte vlakken. Ook eventueel handgeschreven
tekst moet met een dunne zwarte stift geschreven worden.
Misschien ben je geen goede tekenaar maar ben je wel in het bezit van leuke tekeningen (uit blaadjes, krantjes, tijdschrift en wat al niet meer) knip ze uit en lever
ze bij ons in. We kunnen er nooit genoeg hebben.
nus hebben jullie mooie foto's, tekeningen, plaatjes, teksten (koppen), jullie
weten he t redactieadres. We zijn benieuwd!
LET OP JE SPULLEN
De laatste t~d worden we steeds vaker geconfronteerd met het feit, dat atleten
spullen kwijt raken. Nu is dit op zich niets b~zonders, maar wel het dat dit vaak
buiten hun schuld gebeurt. In de laatste paar Wissels hebben er oproepen gestaan van
atl e ten die spullen misten doordat een ander ze per ongeluk had meegenomen. Pas
geleden gebeurde het nog dat een atlete aan het eind van de training een verkeerde
tas overhield (gelukkig met een naam) omdat een ander niet goed had opgelet welke
tas hij eigenlijk mee naar huis had genomen. Zeer vervelend, want haar auto- en
huissleutels zaten e rin.
En laatst bleek ook nog dat er geld van een atleetje was weggepakt u i t het wedstrijdsecretariaat.
Ieàe reen is verantwoordel~k voor zijn eigen spullen, maar we moeten elkaar toch
ook kunnen vertrouwen. Denk na bij wat je in je tas stopt en bedenk dat ook jij
niet graag een lege portemonnee in je broekzak vindt.
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Kleverlaan 1
2061 TA Bloemendaal
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Toto
lnleve rings
Combinatie

U speelt toch ook Lotto- Toto?

Bloemen Kiosk

De Margriet
Haarlem-Noord
privé:

J. va n As
Berkenstraa t 43 , Haa rlem
Telefoon 253355

Bekers - medailles - vanen en linten
Eigen graveerinrichting
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

SportsCu
PORTPRIJZEN

Oe enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor
atletiek.
Met o.a. : spikes voor
ver- hoog, hinkstap,
sprint, middenlange afstand
en werpschoenen

PUm"A<

ADID AS

Saucony~

fii'<I<ARHU

RUUD WIELART SPORTS,
DA'S EEN ZAAK VAN VERIROUWEN!

Wij geven een

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

sportieve korting.

,

DRUSE

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

BoekbinderijGrafische afwerking
Korte Margarethastraat 16,
2011 PK Haarlem
Telefoon (023) 32 24 47
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Geopend von 09.00 tot 1 7 30 uur
Donderdogavond van 18 45 tot 21 00 uur
Zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur
Moondog·s gesloten

Raadhuisstraat 68, Heemstede

Tel. 023 - 288507

GÖBEL

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

