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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



Ik d . stu ·ee--- , --- f''- e- -con·· ·onn·--- ,e,· -. . ::. : .: . :· ~: -:: :: . 

d . b ft" •• USJe ·oe · mg 
niettevertellen 

!lrb be waar Hl et -,-.. ste 
.. dza~ '~oor· nu· ~:',. n··'. se· .-·- 1- .. , . . An-· -_ 1', .· ,. .,. ... ... . . ., ·. · .. · _·. > .,_ "'1.1:· 

. . 

terecht .. ·.· n 

Ik ben bij de ABN. 
Het ABN Studenten pakket: een p1ima studenten

rekening met een gunstige rente en een aanjouw situatie aan 
te passen verzekeiing. Zoals een ziektekostenverzekering (uit 
te breiden met een tandaitskostenverzekeiing) orde combi
natie van een aansprakelijkheids-, inboedel-, ongevallen- en 
reisverzekeiing. De premie betaal j e per maand. Automatisch, 
via je ABN Studentenrekening. Waarbij j e ook cl1eques kunt 

aanvragen. Alle informatie kiijg fL! ']:I e i ~ 
Je biJ ons kantoor: • • f; J J J 

ONDERHOUD, AANLEG 
LICHT- EN KRACHTINSTALLATIES 

Marnixstraat 86 A 
2023 RH Haarlem 
Telefoon (023) 27 4858 

Cees Boer B.V. 
uw installateur 

landelijk erkend 
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BO -VELDLOOP 
Afstanden: 3.5 k111 (start 16:00 uur) 

700 km (start 16:30 uur) 

Parcours bestaat uit ronden van 1.75 Km . 
Locatië: sportpark "Jagtluse• van het Provinciaal Ziekenbuis te Santpoort 

Ingang vlakbij splitsing Velserenderiaan en Bergweg, 
tegenover ruïne van Brederode. 

Insch1ijving à f2.50 vanaf 15:00 uur op het sportpark. 

KJeednJimte is aan\vezig! 

I _/:;à, ·r:ou/:srero..rrh:' 
t 

! Heren 3.5 Kln: 11:45 (Bart Kroon) 
22:07 (Bert Huisman) 
15:35 (Wiln1a Dekker) 
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Na at1oop o~tvangt iedereen een verfrissing en een komplete uitslagenlijst 

Op beide afstanden worden er prijzen uitgereikt aan de eerst aankomende(n) in 

AV-Suon1i 
Lange afstandsco1nn1issie .~.1\. V -Haarlem 

René I<.ops 
Ruud Porck 

i . 

1,.. j l Iedere Deelnemer neemt voor eigen risico deeH 
'----------~-------------- ~----------~ 



0 NP ER L I N G E W E D S.T R I J DEN 

7 en 8 okto.ber .1989 . 

Een wedstr~ voor alle leden van A.V. HAARL&~. Dus vanaf de pupillen tot en 
met de lange-afstanders en recreanten. 

riBT PfiOGRAi•l tvJA 

Voor de neren - jongens a/b - heren L.b ztn er àe volgende nummers: 

100 raeter 
verspringen 

kogelstoten 

hoogspringen 
speen-verpen 

1000 meter 

De dames en meisjes a/b werken de volgende numners af: 

100 meter 
verspringen 

kogelstoten 
hoogspringen 

speerwerpen 

bUO meter 

De senioren en juniorena/bwerken de nur.~ners op zondagboktober af. 

Voor de jongens en meisjes c/d is er op zaterdag en zondag een K.~.A~U.-meerkamp. 

Voor de jone;ens en tneisjes pupillen is er een rr~erkamp op zaterdag. 

~dJ REKENt:1~ OP Z0VBEL dOGELIJK ATU.l'Ei·~ El\J ATLl:.'TES. 

HOU JE BRIEVëi~BUS Ii·J DE GATEN. 



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

Jaargang 44 "verschijnt 1 0 maal per jaar" 

kon inklijk goedgekeurd Nummer 7 
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v 594199. augustus 1989 

redactieadres. 
josè 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 

vice-voorzitter: 

bert steen 
duinoordstraat 37 
2023 wb haarlem 

secretaresse: 

mevr. i. b. de w1t-vd ree 
velserstraat 18 rd 
2023 ec haarlem 
tel. 023-263123 

penningmeester. 

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

wedstnjdsecretans · 
(A IB JUn +senioren) 

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

wedstn]dsecretans 
lange afstand. 

gerko vos 
ruysdaelstraat 3 
2021 em haarlem 
tel 023 250466 

JeugdcommiSSle i 
ledenadm1mstratie 
(C ID JUn . +pupillen) 

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

arts · 

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

VAN DE REDAKTIE 

Datum van schrijven: maandag 21 augus t us. De va ka!!tie is 
voorbij, de lagere scholen zijn weer begonne n. De middelbare 
scholieren kaften hun boeken (of doen ze dat tegenwoordig 
niet meer?). De nieuw bakken studenten zijn met hun intro
ductieweken/ontgroening bezig en de "echte" studenten zijn, 
als ze pech hebben, met her-tentamens bezig , of doen het 
nog even rustig aan. De werkende "massa" probeert we er i:1 
het gewon€ ritme te komen. Enkele uit zondering da:n' g e -
laten, die kijken misschien nog tegen hun zomervakantie aan. 

En hoe is het op de atletiekbaan na deze zomerse weken? Is 
ook daar weer iedereen present? Zijn de atlete(s)n we er 2 of 
3 maal per week op de baan te vinden? De se~ioren da mes en 
he1·en toch wel? Die moeten namelijk zondag 3 septe mb e r weer 
aan de bak. De heren strijden om een plekje in de hoofd
klasse op onze eigen atletiekbaan. De dames g~an ~en dagje 
naar Helmond om te proberen in de hoogste reg ionen van de 
4e klasse te eindigen. Beide ploegen veel succes ! 

In deze Wissel vraagt een atleet zich af wat nou e en èchte 
atleet is. Zou hij het antwoordt vinden? Jullie vinden er 
ook di verse wedstrijd-u i tslagen en verslagen met een inter
na ei anaal tintje. 

Ruud Porck laat zjen hoe zelf gemaakte kopij erui t kan zien. 
Wel even een advies voor iedereen ; houdt rekening met de 
bladspiegel, dat wil zeggen met de randen li nks en rechts 
van de pagina en ook met de boven en onderkant, minstens 2 
centimeter van de rand b l ~ven!! 

Tot slot ook vanaf deze plaats even aandacht voor het 
weekend van 7 en 8 oktober! De ONDERLINGE WEDSTRIJD~N. Da t 
moet het slotfestijn van het seizoen worden. Een wedstrijd 
voor de hele club, voor de kleintjes én de g roten , voor de 
goede én de minder goede atleten. Gewoon een gezellige 
wedstrijd voor iedereen. Dus zorg dat je dat weckend ·:rij 
houdt!!! 

Kopij voor het volgende clubblad moet '.li terlijk MA:\:--JDAG 11 
september binnen zijn. 

girorekemng 643883, bankrekenmg 56.80 10.477, t.n v. penningmeester a. v "haarlem" te haartem 



officieel nieuws 
COMPETITIE SENIOREN 

3 september heren degradatie poule hoofdklasse in Haarlem 
3 september dames finale poule 4e klasse in Helmond 

Een verzoek aan alle wedstrijdatleten om de bovenstaande datum vrij te houden in 
het belang van de competitieploegen. 

Weekend 7-8 okt. ONDERLINGE WEDSTRUDEN houdt dit weekend vrij! (zie verder gekleurd 
vel) 

BESTUURSMEDEDELINGEN: 

Wijziging naar aanleiding van de gepubliceerde notulen jaarvergadering 1989: 

punt 12 "Rondvraag" 

Co Lagenilijk vraagt waarom hij aangeschreven is voor betaling van het seniorentarief, 
terwijl hij altijd het tarief van lange-afstandlopers betaalt. 

Voorts vraagt hij waarom deposito-gelden worden aangehouden bij de Amrobank en niet 
uitsluitend bij de A.B.N. Bank, die destijds de bouw van het krachtcentrum had gefinan
cierd en reeds jaren adverteerder is in het clubblad. 

Hij verwijst naar de door hem gezonden brieven, waarop, volgens hem, onjuist en 
onduidelijk is geantwoord. 

Na een lange diskussie en de bevestiging van de penningmeester dat Co Lagendijk tot 
dusverre het lange-afstandlopers tarief heeft betaald, ziet de voorzitter in, dat 
het bestuur onjuist heeft gehandeld en verzoekt de penningmeester Co Lagendijk een 
nieuwe accept-girokaart toe te zenden. 

Met betrekking tot het aanhouden van deposi ta-gelden bij de Amrobank antwoordt de 
voorzitter dat het dagelijks bestuur bepaalt waar de verenigingsgelden worden aange
houden. Dat de A.B.N. adverteerder is in het clubblad en vroeger het krachtcentrum 
heeft gefinancierd, acht hij niet van belang, waaraan hij toevoegt "zelf minder 
prettige ervaringen te hebben met de A.B.N." 

Behoudens bovenstaande w~z1ging zijn geen reacties ontvangen op het secretariaat. De 
notulen van de jaarvergadering 1989 zijn derhalve goedgekeurd. 

De secretaris 

· Clubarts: 
Het juiste telefoonnr. van onze clubarts F. Kouvelder is 023- 340480. 

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

a.v. "haarlem " wedstrijdshirt met klubembleem d1v. prijzen 1nilchtmgen biJ mevr. hartman tel. 256036 

a.v. "haarlem " atletiekbroekJes div. prijzen 

verkrijgbaar bij JOOp van drunen . 



VERVOLG BESTUURSMEDEDELINGEN: 

Op 14 juni 1989 vergaderden bestuursdelegaties van A.V. Haarlem t.w. J. van Drunen 
en B. de Wit en K. A.V. Holland, t.w. J. Uttien, w. Roosenen J. van Nisselroij -ove-r. 
de navolgende onderwerpen: 

trainers, trainerskosten, sociale premies; 
behoud militair oefenterrein voor wintertraining; 

- kantine; 
- problematiek rond atletiekaccommodatie. 

. . :..: 

-.. 

In een goed gesprek waren beide delegaties het er verder over eens dat naar buiten 
toe geprobeerd moet worden eensgezind en positief over te komen, intern zullen beid 
overleg plegen over samenwerkingsvormen. 
De eerstvolgende gezamenlijke vergadering zal plaatsvinden in oktober. 
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Wij zijn erg blij 
met de geboorte van onu 
dochter en :zusje 

Sirnone vVillnnijn 

Zij -wugt 3160 gram 
en is .J8 cm la11g. 

29 juli 1989 

Puttasbos ï9 

Ridwrd, Jacquetint m 
Carline Cabri 

2134 TD Hoofddorp 
Tel. 02.503-36866 

~Vilt u haar komm zien 
bd dan rom, 
anders slaapt zfj misschien . 

Deze dienen zichtbaar gedragen te worden! Het omvouwen van reclame is beslist 
verboden. 

\11edstriiden: 

J 

! 

.... 

Het dragen van de juiste clubkleding is verplicht. Een verkeerd tenue kan diskwall:f 
catie tot gevolg hebben. 
Lees het chronologisch overzicht goed en meld je op tijd bij je nummer. 

Afmelden: 
Ben je een keer voor 'n training of wedstrijd verhinderd dan wordt het afmelden 
hiervan zeer gewaardeerd. Joop van Drunen tel. 244340 

Cursus atletiektrainer: 
Heb je interesse in een cursus atletiektrainer(ster)? Lees dan deze Wissel blz. 4 
(jeugdatletiekleider) en Wissel nr. 4 blz. 2 (atletiektrainer} goed door. Onze 
vereniging kan altljd trainers gebruiken. Denk er eens over!!! 

- 3 -



nr. 04; 06/89 
Informatie omtrent ds curaus 

Jeugdatletiekleider 

Jeugdstietlek · : DW.zanden Jd.rx:Jsren Iü'!l}:en op jonge lfJJtafr...J.jd 
kennis lOOt lopen, spri.ngan of Mnpar.t door 
mietiel van het beoefenen van allarlei 
spelletjesva...~r d!m wal in spael11 wed
st:.rijciverband. Git:ltB g.t0Ep6f:rl ki.r.deren gaa."l 1n 
verenig~-ven.'1:<lrd ent}7 •• --vs . .-iast "de m::;e:;tsr wm 
alle sporten" .t:eoefenen .• naa..r-.--oor is vantr.Jt
woarde leiding en begeleid..i.n.J naiig. 

Doel van de cursus : Deze cu.nrus is gericht op het v~-e1 wm 

Inhoud 

DH/name 

Waar en wanneer 

Kosten 

InschriJving 

kennis en ve!:lU2~ leiding geven aan de 
jeugd {6 t/m 13 jéiäX) in de ~tletiekve...-e
r.iging. Dit betekent: da . jeugd op een 
plezierigCJ t-.i.jze kunnen i.rw.i.jden. in de 
beginselen van da atletiek. Hierbij kar.t het 
accent te liggel op e-an speeJ.s...pxestatieve 
beruKleri.."J.g, .:uJngepast: e.an de J::;el!oeften en 
int:eresses va'? de bJt.reffenàB leeftijds
groepen. 

: Orlde...""WSrp$11 die in de cu;..rsus 8a1l de c.r:ds 
k.a:En zijn O!Xier a.nde.....re t:heorie en praktijk 
Vä.'l het leidinggeven, kenmerken van jeugdigen 
en praktische canseqr..Ienties voor de ätlet.iek1 

de grert..zen van belas't..ing en belaatb::u3.rheid 
bij jeugdigen, didaCtiek en SfX)rtgezand.heids
leer. 
DeeL"larers aan de cu....rs.us diener1 vóór het 
afsluiterl':ie praktijkexalren in het })ezit te 
zijn var. het: dJ.platiB. juzylid algemeen 
(functie 6} • 

: Iedereen dia affir.ite.i.t 100't de atletiek heeft 
en mi"rli~al 17 jdl!r oud is kan dee.J.nareJ. aan 
de cursus jeugdatlet.iekleider. 

: In beginsel kan deze c<..L.""StlS a<.~arel kOl:den 
~, voo....-waaz:de is dät er minstens 16 
dae.lne(e}m(st)ers zijn. Als vaarlopiqe 
cursu.tJ-pl.aat.sen zijn vastgest=e.ld: Amarsfoort, 
Bra:ia, castri.cum, Den Hallg, Drunen, Gotrla, 
Nijl;egen1 Teçelen, Utrecht, argetr:1.ng ZWO.l~a, 
Zuid-L.i.mbuxg en provincie Friesland. 

: De kosten ba:lragen f 330,- par perscx:Jil, 
inclusief cursusJxe.k en e.xzmmkosten. Over de 
kosten kan overleg gepleegd worden met het bestuur. 

: Ai:mrrr3ld.ing voor deze cursus is nr:gell jk. 
Folcfe__-rs en inschrijfkaa.rten kunt u aanvmgen 
bij de NKS (Na::Jerla.""Xise IG:st:l:zolieks Spor-ded.~ 
ratie) tel.: 073-138884 of bij de afdeling 
opleidingen van de KNAJJ. 

- 4 ·-



VJ EDSTRi iDOVEHZI CHT SEPTEM.BI:R 

Jiiaronde~ een beknept overz icht vRn de wedstr~den in ons dis~ric t. Een volledig 
overz :Lch L van wedr:.i:t·ijden ;-~Eing L elke training achter het raam van het s ecretariaat . 
Denl:; é.an de Ul terste i.ns chrtj fc~atum. Zorg dat j e a.l bjd geld bij je hebt want je 
moe t :Jirec-7: be tal en ! ~ ! J e kmr',: ook een rAkening openen waarn1<::e J ouw wedstrijdkosten 
v er~'ekend 1Nürd <::-P , Inscl.-:njven 'lá de t:::·aining in de kantine bij Joop van Drunen. 
Zorg erv'Jor :lat je bij inst ~..; ~ _ fwed~trijden j e startlicentie bij je hebt. En natuurlijk 
heb j e op weJstr~den &!~~d de juiste clubkl ed i ng aan. 

da t~1m p laa~s / v e!·en i gl ng/b&an 

Hoor·n /Ho.L~. an dia/ C.e BlaUW€ D.erg 
H::\arl e;r. /G!-JA ~· / P1m Mu l i e r 

soort weds triJd uit. inschr . dat . 
l sept 
3 s ept 
3 se p t 
6 s ept 
6 sep·t 
7 sept 
8 S·<.::pt 
3 sept 

l C sept 

1181 monrl~/ l ~l\C / 

ins t. oa . 2- k sen A/B 
degradati ecomp. hoofdkl.heren 
f i r.al~ 4è klasse dames comp. 

i\' a.::.m;'r,"ë.us / t!: Lz8nnagen ins tu l f senior·en 
Almece/AVA'Bl/FBK S~ortpark ins tuif sen/AB 2-ksmp 
Gr (Jot.:;;J r·oek/SA"J I de Kloet i ns tuif sen / AB oa. 3- kamp· ' 
Utrecl-:t/Fhc·t:r: ix/Overvecht j -...mioren A/B vóór 29 aug. 
A' c.s.m/ A.AC , AD:o~ /Ool<meer i nstuif sen A/B 
Utrecht /Harmes/Overvecht open Utr.spring-k. sen AB vóór 29 aug. 

13 sept P., ' C:.a tr./Atos/El ze;!h2gen il')s tulf sen 
15 s er:. t Utrectt/ t;er rues /Overvecht lnstu i ~· ser. A/B 
15 s ept Hu izcn/Zuidwal/M&entweide instulf sen A/B 2-3 kan~ 
1.? s ep t i-Iaarlen:/GHP.V/Pim Mulier iurli.oren A/BIC zie onder vóór 2 sept. 
,11---sept. ---- - L:..:_~~:GAC./Soes.td....C<tr...weg - jub"-ó0.--.+- 2 ~Aled- s.:m.-A/B 

-:-_:-....,.-- . · ·· " PurrTJe r end / Ne aVolh./de Munnik ser. A/B 
vóór'- --6 ·s-ept ~ ----. 
v0ór · -s-~~"1-~...._...__ 

22 sep t i·le c::- r hugowaa r d /1-!era/de Vork instuif sen A/B 
22 sep t Santpoort / Suomi/G~oeneveen iDs t uif sen A/B 
22 eep t Utr ectt / Vi tes s e / Overvecht iAstuif sen A/B 
24 s e~t A'dám/Ato s / ElzcnhagEn r~ccrd we d. dames/heren 
24 sept Ut r echt/!-lellas/Overvecht Nat. werpspelen sen A/B 
24 sep t Hoorn/Hollandia/de Blauwe Ber g V. spaarb.prom . wed sen AB 
27 sept ,\ mersfoort/ Altis / Schothors t instuif loopavond s en A/B 
30 s ept A' dam/ AAC, ADA/Ookneer instui f sen A/B 

vóór 5 sept . 
vóór 11 sept . 
vóór 11 sept. 

1 okt Amstelveen / Startba.an/Ams~elveen Open Amstelv.kamp sen AB vóór 18 sept . 
7-8 okt A"V. HAARLEM ONDERLING:!: WEDSTRIJGEN VOOR DE HELE VERENIGING ! ! ! ! 

ATTENTIE 

Op onze eigen atletiekbáan is een wcdstr~~ ~~oRlast ~n wel op: 

Zondag 17 sep t e mber a. s. voor A -Ben C j unioren!!!! 

He t prog~amma luidt: 

Jongens A: l OOm -- 800nt - hoog - spee r Me isjes A: l OOm - 400m - ver - kogel 
J -:mg0ns B: ~.OOm BOOm - hoog - speer Me isj es E: lOOm 400m - ver - kogel 
Jongens C· .. l OOm 1500m hoog discus Meisjes C: 80m 600m - ver - koge l 

I NSTUIF ATOS AMSTERDAM 28 J UNI 

5000 m heren 
ranl< Beve1·dam 

RECTIFICATIE UITS LAGEN JUN. NK BERGEN OP ZOOM 30 JUNI 1-2 JULI 

_1500 rn j ongens A 
.Jeffrey Sullivan 

HSS j ongens A 
4. Marvin I s sclt 

4.13 . 80 PR 

13. 85 PR 

- 5 -

3000 ;n jongens A 
Denn i s lieyink 

200 m meisjes A series 
Bre!lda Stoete 

9.32.3b 

26. 95 

-. --:::.::;:::'"": 



OPEN EINDHOVENSE KAMP IOENSCHAPPEN PSV 2 JULI 

110 m horden heren serie finale 
Marc Kok 14.7 ·1<1,85 ( 4e) 

NATIONALE BAANKAMPIOENSCHAPPEN VETERANEN DEM BEVERWUK 2 JULI 

600 m he ren 40 - 44 jaar 
Ben Verton 2.21.31 

200 m heren 40 - 44 jaar 
Ben Vert on 

100 m heren 
Ton van Tol 

5000 m heren 
Hui b liJ~e l'E:iloot 
Eert Boesten 
Lex van de Pol 

800 m heren 
Jeffrey Suilivan 

INSTUIF SUOMI SANTPOORT 7 JULI 

, .. 11 
.,1. ..l • ~ ... 

15 . 28. 7 
16.40 . 2 
19.03.7 

§00 rn heren jon~ens A/B 
Ri.enk Postuma 
Dennis Heyink 

INSTUIF STARTBAAN AMSTELVEEN 7 JULI 

HooQspringen hcron 
Remco Steen 
Misja S·teen 

INSTUIF AD~/AAC AMSTERDAM 14 JULI 

5UOO m heren 300 1a h<~run 

Paul va n Dir-pen 
Bert HuJ. sman 

Hoogsprin,;;en h e ren 
Hemcc Steen 

J On.f!,ens A 100 m 
ihs ja Steen 11.5 

16.29.8 
i 5 . 3 8 . 7 

2.00 

David Blom 
Dennj s iiey :i.nk 

f'li EE RK/1~1P ATQ~> AMSTElWAt'iJ 15-16 JULI 

ve r 
6 .52 

hOOFi 
1.86 

400 m 
54.6 

110 l!l 

15 . 8 
discus 
:34.08 

r~VONDWEDSTR!JD GlfAV HAARLEM 19 -..TULI 

oo1s ........___ 
2 .50 

:.=:oe...:: ~:-------. 
45.16 

27 . T~ 

; ;o ll . ..... -..., .. ~ 
2 . 05.8 

2.00 
2. 04 

:-> .01. 4 
? .09 .6 

1500 .:1 

5.13 . 4 

De gesprekkün in de wandelgangen ; leuke gezellige ·!vond. Zo'n wedstrUd moet e r 
meer zijn . Goed weer. Volgens Truus zijn het altijd dezelfde die na-ins chrijven , het 
lUkt wel of ze het er cm doen. Is er een werp 2-kamp meisjes B1 moeten er meisjes 
.r:., meedoen en seni or en ma.r;r • . . •. ~t1aar is de 4 kc kogel dan? En dan die jur y ; i s 
de wedstrijd a.llang aan de güng, schrijft de jury er zomaar weer· \<Jat bij . Misschien 
moeten er S0!1HHJ.ge op herhal i. .ng! ! 

r·1ei,sjes B lC:O 
1 . Aneska de Windt 

t+. Jacque.lin'3 Konermann 13 . 0 
5, Carla van dex· Kl ei. 13 .Ll 

l:t.· ren 
1. Guus Groskamp 

Oscar Soethout 
J . Ton van T<.>l 

11.4 
11.4 
u .4 

Spr int h'iee-kamp 
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2CO 
27 . 8 

2 7 . 2 
27 . 2 

23 . 1 
23 . 7 



400 m heren 
2. John Meure 
3. Ad Coolbergen 

I:Jeren/jongens A 
Etienne de Groot 
Fred v.d. Wal 
Misja Steen 

Kogelslingeren heren 
Gos3e v.d. Velde 

5000 m heren 
Ad Coolbergen 
Conno du Fossé 
Bert Hulsman 
Marcel Verzijlberg 
Huib Ollarbe 
Paul van de Pol 

1000 m heren 
Dennis Heyink 

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

5000 m heren 
Conno du Fossé 
Paul van de Pol 
Lex van de Pol 

800 m heren 
Jan de Ruiter 

400 m heren 
John rl!eure 

Polsstokhoog heren 
r~ar-c Kok 

54.5 
55.5 

800 m heren 
Jaap van Leursen 
Jeffrey Sullivan 
Bart Blom 

Werp twee-kamp 

kogel 
11.21 
13.59 
10.10 

speer 
43.22 
47.42 
35.04 

INSTUIF ADA/AAC AMSTERDAM 28 JULI 

37.96 

14.57.6 
15.27.1 
15.43.2 
16.24.4 
17.20.2 
17.25.6 

Engelse mijl heren 
Jeffrey Sullivan 

5000 m heren 
Dick Kloo::-;terboer 
Lex van de Pol 
Victor Zonneveld 
Paul van Diepen 
Ronald van Bochave 
Hans Verwey 

INSTUIF DEM BEVERWIJK 28 JULI 

2.48.1 

INSTUIF LYCURGUS KROMMENIE 9 AUGUSTUS 

2.00 
1.95 
1.90 

INSTUIF AVA'64 AALSMEER 11 AUGUSTUS 

15.35.2 
17.06.1 
18.25.7 

INSTUIF ADA/AAC AMSTERDAM 11 AUGUSTUS 

400 m jon~ens A/B 
1. 59.2 Ger Wessel 

3000 m heren 
54.1 Ad Coolbergen 

Hoo~sErin~en heren 
4.60 Remco Steen 
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2.04.4 
2.004. 
2.05.9 

4.30.-

17.26.7 
18.24.8 
15.55.0 
16.04.9 
16.27.6 
17.04.9 

8.42.7 

1.90 



Adviezen voor èchte atleten 

Heeft de A.V. Haarlem nog echte atleten? Dat is een vraag die mij al geruime tijd 
slapeloze nachten bezorgt. Vele namen schieten steeds weer door oojn hoofd; is 
Han Baauw een echte atleet omdat hij vroeger, net als al die Kenianen naar school 
moest lopen? Is Guus Groskamp een echte atleet omdat hij naar zijn werk in Amsterdam 
fietst~Is Joop van Drunen een echte atleet omdat hij elke dag met de atletiek
sport bezig is? Is Paul Jaspers er een omdat hij de 100 km per uur haalt in een 
Daf? Is Pim Göbel een echte atleet omdat hij na een slecht competitie-wedstrijd 
een motiverende (?) speech houdt? Is Erik Rollenberg er een omdat hij na een slecht 
competitie wedstrijd niet tegen de "motiverende" speech van Pim Göbel kan? Of omdat 
hij met een mooie, grote foto in een echte mannen-krant stond? Is José Capellen 
een echte atleet omdat ze lid is geworden van A.V. Haarlem? Of is Arjan Warmerdam 
een echte atleet omdat hij géén lid meer is van A.V. Haarlem? Ik weet het echt 
niet meer, het is allemaal te verwarrend. Daarom heren (m/v), indien u nog geen 
èchte atleet bent of een nog echtere wilt worden, volg dan deze (echt) gouden tips 
op: 

1. Zorg voor een grote luie stoel naast j e bed, zod~'- je 's morgens, voordat je 
ergens anders aan begint, even kunt uitrusten van het slapen. Daartoe dient 
die stoel dus wel naast het bed te zijn geplaatst, zodat je je niet extra hoeft 
in te spannen. 

2. De hele atletieksport is gebaseerd op vraag en aanbod. Vraag derhalve startgeld 
bij elke wedstrijd. Met name bij de competitiewedstrijden; de vraag is dan groot, 
hetgeen de prijs doet stijgen. Een bedrag van 10.000 dollars lijkt mij een aardige 
beginprijs. 

3. Ga op boksen! Dat komt altijd van pas, bijvoorbeeld vlak voor de 200 meter bij 
de N.K. als je dorst hebt of vlak na de 800 meter bij diezelfde N.K. als je 
tegenstander je een duwtje in de rug heeft gegeven. 

4. Weet het altijd beter dan je trainer en geef hem een grote bek. Train nooit 
met een groep mee. Bepaal zelf de te lopen trainingsafstanden; hoe korter hoe 
beter, want je moet je energie sparen voor de wedstrijden. Mocht je per ongeluk 
wèl met een groep mee trainen, zorg dan dat je steeds lekker de ruimte hebt 
door achter de groep te lopen en pas bij de laatste tempoloop iedereen voorbij 
te sprinten, want de laatste tempo's zijn altijd het belangrijkste. Echt waar, 
Ton. 

5. Als laatste tip nog even iets over 
volgens de schijf van vijf (brochure 
van vijf zorgt voor een gevarieerde 
dan blijf je gegarandeerd gezond. 

de voeding. Eet gezond en verstandig, eet 
aan te vragen bij Postbus 51) . Deze schijf 
maaltijd. Neem elke maaltijd uit elke sector, 

Wat houdt die schijf van vijf nou in? Uit welke sectoren bestaat de schijf? Hier
onder volgt de uitleg, voorzien van enkele voorbeelden. 
Sector 1: vlees- en visprodukten, bijvoorbeeld een meer dan 15% vleeskroket. 
Sector 2: meel- en graanprodukten, bijvoorbeeld een minder dan 15% vleeskroket, 

Sector 3: 
Sector 4: 
Sector 5: 

of een bami-bal. 
""'" zuivelprodukten, bijvoorbeeld een kaassoufflé. 

groente en fruit, bijvoorbeeld aardbeienijs. 
vet, bijvoorbeeld en met name de Vlaamse fritten 
want die bevatten het meeste vet. 

(let op de uitspraak!) 

Kortom, voor een gezonde maaltijd hoef je de snackbar niet uit! 

Voorlopig laat ik het hierbij, het is tijd geworden voor een gevarieerde maaltijd 
volgens de schijf van vijf. Ik hoop dat de A.V. Haarlem binnenkort veel echte atleten 
zal kunnen tonen. Denkt daarbij elken dag aan den competitie. 
Tot 3 september, tot ziens •...•.. oh nee, dat moet anders: vrienden (m/v), sport
groeten, 

Zoef 
- 8 -· 



BAHCELONA, KRAKOW, OSTRAVA 

f\1 \.•rocg .l n het ;.~ clz.oen ..... na de nr~HjJ. Vt:.tn L3r"en' 1 
-- kreé;J; i l·\ \;" :'1jl M(:~r c l~crgh~·H":..: \,;;.in 

Un:itas een uitnodiging om te rotartcn in een st: ra tenr.tjjl .i.t1 B ... rce1ono , Hij .is oevri(~nd 
met de org~nis~tore~ , neemt elk jaar een ~d~mmertje , een nelfs-blau~ bord of een 
a nder prulletje mee en verdient mede hi~rdoor :..:ijn ~>tartbewi_js . 

Op zaterc18gochtend V(l rtrokk.çn v,.re n;~ax l~<H"Celona Hhiaa:r '"e docr de organi s<>. tie 
op offici~le wijze welk om geheten werd~n . Het werd al snel duidelijk dat men het 
be~5te rnet ons vr::or had en il' voe .l rJe me <~er\ beetje :Jchuld :l.!•. omdot men liet blijken 
zeer v~~e l VG.n on:>. c deelname te ··J erwachi:.ten . GC>&:i.en het goede deeJne:;;e;-svelü :t;ou 
i k dit echter niet geheel kunnen gaan ~aarmaken. Maar men meende nu eenmaal dat 
een pJ.oats in de to r 3 bewerkstd.lir.d z<)U ]{\mnen woröen door het beste eten i.n 
de beste r estaurants, een eigen chauffeur , rondleidingen door de stnd en een ac lim~

tiserlngstijd VAn 3 dagen. 
Maandagavond om 10 uur wRA het zover . RU ee0 aangena~e ten~eratuuur van ?G 0 hadden 
veJ.e Sp<:.njaarden zich langs de bouJ.evc~r-û opgesi.:eld . Sponje en ,:.d:cr J .arce1ona 
is in de ban van de sport geraakt door ~e Olympische Spelen van 1092 en elk s~ort
evenemcnt krijg t veel meer' aandocht d ~.;r1 gevwonlijk. Het n :i.l.'!U'<'ie Ol:y-.n; 1i.sch-l::'ta.dion 
trekt op open dagen vele bezoek~rs, in ~e staJ zljn tentoonstellingen o~ er spc ~t 
en overal wor-dt geoomvd in verband met r1c :Spe}. en . 
Voor deze stra tenn~l had men een extra 4root budget te r beschikking nn Mdrc en 
ik merkten dit middels onze startgelden . 
Aan de stnrtlijn had men o . a. de Spaanse kampioen op de 1500 m, een Griek8e 1 . 46 
loper op de BGO 1n en verschillende lopers van onder de 3.40 weten te krijgen, Het 
startschot werd gelost en in een daverend tempo werd de ~orste 400 m afgelegJ. 
Ik lag op een 83 po~ itie en h0d het gevoel alsuf ik maxi maal liep . Het is namelijk 
een groot verach il in loopstijl of je op de baan loopt of op de we~. Met nog 400 
meter te gaan lag ik ~)een iJ.; ken deze positie vasthouden tot öe finish . Tijden: 
4.03 voor de winnaar, 4 .05 voor mij en 4 . 06 voor Marc. Niet onverdienstelijk gezien 
de vermoeteni::;sen de dagen ervoor. 
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Dinsdag weer teru6 naar tiederland om 'n halve dag bij te komen omdat ik met anderen 
uitgenodigd was om in Polen en Tsjechoslowakije te starten. Erik Hopman van AAC heeft 
contacten met de Poolse bond en deze had hem gevraagd om wat Nederlandse atleten aan 
de start te brengen. Zodoende vloog ik met Achmed de Kom, Rob Druppers, Dave Elderen
boom en Marc van Rooy woensdagavond naar Warschau. Na een uur of wat in de rij te 
hebben gestaan hij de douane en alle formulieren te hebben ingevuld ging het verder 
met de bus naa Kraków . De in Spanje verdiende dollars waren veilig het land binnen 
en zouden later zwart gewisseld worden. Het was inmiddels 10 uur 's avonds, de 
busreis liep uit tot 4 uur 's nachts. Onderweg stopte de chauffeur tot onze ver
bazing bij z'n moeder om te eten. Hij nodigde ons uit om ook binnen te komen. Het 
mensje haalde d'r hele wintervoorraad tevoorschijn en dwong ons te eten van de 
voorgeschotelde kippenboutjes en bosbessentaartjes. Heerlijk. Omdat we niet wilden 
dat ze de komende winter van honger zou omkomen, zamelden we wat geld bijeen en 
zodoende had ze bij ons vertrek haar jaarinkomen aan dollars in d'r bezit. Het grauwe 
oostblok-hotel in de industriestad Kraków bood ons niet het uitzicht op zee waar we 
ons zo up verheugd hadden. Wel zagen we vanuit het raam mooie bergen. Van die zwarte 
met kolengraafmachines. 
Na zwart gewisseld te hebben kostte alles een fractie van de prijzen die we in 
Neoerland kennen. He t was dus vechten om een rondj 0 te geven. Uit ballorigheid 
ging ik een ijszaak binnen en gaf een hele schoolklas een ijsje. Patser Rob Druppers 
~ooide in de duurste nachtclub z'n American Express-card op tafel en liet non-stop 
de hele avond champagne en kaviaar aan~ukken. Kosten: 20 dollar. 
De wedstrijd donderdagavond ging niet echt gemakkelijk. Met de vermoeienissen van 
de reis nog ir. de benen liep ik 8.08 op de 3000 m achter Marc van Rooy - 8.04. 
De v;innaar liet 8. 01 noteren. 
Vrijdagochtend ging bet met de bus verder naar Ostrawa - in het land der Skoda' s, 
- waar een I.A.A.F-meeting plaatsvond. 
Bij de grer:s hoefden we slechts "even" te wachten op de visa. We zaten met 20 man 
in de bus en per visum had men ongeveer 10 minuten nodig; 3 uur stilzitten dus. 
In het hotel aangekomen kwamen we de Roemenen tegen die ons voor dollars wel wat 
s ouvenirs wi lden verkopen. De souvenirs bleken te bestaan uit plastik zakken gevuld 
met alle mogelijKe anabolen, groeihormonen en andere flesjes en pillen waar Roe
menië bekend om is. De wedstrijd de volgende dag ging - met souvenirs op zak -
dan ook veel beter dan de vorige. In een rustige race werd ik 2e op de 1500 m 
in 3.48. Wel ging de laatste 200 m in 25 seconden. 
Maandagochtend om 5 uur met het vliegtuig naar Praag, waar we nog een dag de tijd 
hadden om wat rond te kijken. 
Dat er ook mooie Russische dames bestaan bleek 's-avonds in het hotel in Praag. 
Hier ontmoette ik Ludmilla uit Perm, een plaat8je in de buurt van de Oeral. Dat 
de peristrojka ook daar is doorgedrongen ondervond ik later op de avond aan den 
J.ijv c ••••.•••.• Mogelijk meer hierover in het clubblad over 9 maanden. 

Pjotr Jaspers 

Hieronder een overzichtje van de diverse wedstrijden die Paul dit seizoen in 't 
bir.nen- en buitenland heeft gelopen. 

Afstand Tijd Plaats 
1 mijl 4.08.6 Laren ( stl'aat) 
3000 m 8.02.9 vlassenscheid (D) 
11 km 34 min Eemnes (straat) 
3000 m 8.11 Kerkrade 
5000 m 14.01.6 Koblenz 
1500 m 3.57.7 Nijmegen ( 1e Mil. kamp.) 
3•)00 m 8.00.9 Papendal (1e) 
5000 rn 14.14 Hengelo (NK 6e) 
1 m~jl 4.05 Barcelona (straat) 
3000 m 8.08 Kraków 
1500 m 3.48 Ostrawa 
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ANGEHS - HAAHl .. EM JUf\'11èLAGE 1989 

Alweer aardig wat jaartjes zien wij Ange vijnen in Haarlem op bezoek komen e n reizen 
wij na ur die Zuidfranse stad toe. 
Dat moet zo doorgaan. 
lk bespeur-de dit jaar wat af~:a.l v.in:.:; -...tan dit bovenstaande~ hij or1s .J] s bij An!J)[.)t'S. 
Zt7! kwamGn nu no~g s l echts met acht (C .. S . J . R. ts een grote vereni .~. ~tn.c"~) . 
Leuk was het di.t kc~r wc J weer. En ech.t ni.et o.lleen omdat ik die t wee knappe fran
çaises te gast had. Tot op ' t laatst had ik zalf bed0nkingen omtrent het ~ebeuren. 
t>Jat bij hei: openen van de voc;rdour van huize van de !. :i n.de ivèg, ~;.;mol t ols Bneeu\v voor 
de zon . 
Een s pot light voorul op 'l\:os ( rn<)edcr v;m-) , ~·br.! annc en f~on, Pë'lul (he :~::i. ~h ent
popte a l s de grote regela8r , niet vreemd ~ls zoun van Bnp. 

Uet zou l'::i.sschien leuk zijn ~üs er :i.n Je t\)8K<)m<st toch méér mensen als tot n~J toe 
bij betrokken raken. Er is al het nodige gezegd over meer gezamenl ijke bezoek~n 
van beide kanten, ook om bijvoorbeeld de ba~n~~leten erb0 te hal ~n, jeu~d en senioren. 
Denk niet dat wij de enigen zijn dje ~ich met ~it soort buitenlandse trips bczig
:.ouden. Uit betrouwbare h!.''m hoord<::n cáj d;:; v 0.·;; U'Lre':~l ::,se vcn~ni.r', Lng Hellas in 
het !{ader van -··· t t;(.1enui t't-'.iss(~lin~ e 1;n rei:~ n2ar Chirï8 t·ra ·1t Oiak <; n ! 

Onze franse vrjende11 hebben ons de af'gelopen ja:,~·n met e t::n on,r-ekende ;~ :~s t~Jr .tjheid 
antvangen. Laten wc proberen da~r iet~ te?enover te blijven zetten en deze kans 
niet te laten schieten. 

Echter: familie, sportbegelei
ders en andere deskundtgen 
(ook artsen) áoen vaak 
moeilijk. Men is te voorzich
tio. kent de recente onder
zoeken niet. Men houdt 
daarmee allerlei vooroordelen ''in de wedstrijd" . 

Conno du i"ot=>Sé 
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Voye..ger T 

-- J:-.:1lve L:k'1.ra:;áon 'JLIB r.;roo t succes -

(Jp 2~: ,JLÜ.i.. j, L ',~e rd op Vlieland de jaarlijkse halve mara~hon georganiseerd. 
L:..cfst î .3 '-~ d ce l!Jemer;s ,. onde;~Z wie 27 . vrouwen, . námen deel aan dit spek"t<akeLMed:e dank
zij" een tüts tekende Órga.nisati~ verliep deze dag op gr-andioze wijze. 

Het n ogal glooi.ede ,parcours .voert de lopers, vooruitgegaan door een "echte" 
Jnoto.Dlgc~t, O'.rer het g?he le eiland.; o.a. over Camping Stortemelk, Vallei van 1v1algum, 
Je }'c)5tHeg en 5 _l.ierfe ct e:>e vuJ.de verversingsposten. · 

Ret >·Ja:cme, benau',rde weer, veel heu'.~els en behoorliJk wat "vals plat" maakten 
het de deeln emers n.i.et eenvoudig.De nodige opschlldding werd nog teweeg gebracht door
dat "de Vé~st e " winnaa r van vorige edities met een tiJdsverschil van 10 seconden werd 
verslagen. 

J'Jet. flinke ste uY1 van de· forse rug1'1ind, werd d e eerste 10 km. door de duinen 
?..lbej ge!. L1 .3 5-49. 'l'ussen de 11 en de 19 km. blies deze lfde wind de lopers even fors 
in J.:.c"t e,eJa:1.t en op d~· 20 kin , k\.1amen d e ~ overgebleven ko-plopers door in 1.15 • .32. 
BJJ dó i'in.i.sh was :z.eer v ee l yubliek aanweziG ~ dat alle lopers en loopsters trakteer
den op een daverend app laus bj,j oinnenkoms~. 

Na a.floop kreeg de winnaar (1.1;!.45) naast e en go uden medaille, certificaat 
GD li:-:t .je, ui·~. hanr,en van de bur1;,emeester een prachtige wisselbeker.Volgens een. arti
ke l in de "LE>2Uvlar de!: C;o1..<r2.n~ " za l d e com;:aissaris van de koningin in Friesland, de 
heer rl:lns wie<·.e l, bE:rc: .id ::;i.Jn om vo l gend jaar de priJsuitreiking op zich te nemen .Dus 
lange-aistan~ Haa~len~e rs volgend jaar naar het "' " " ····· ·Wad? 

Spox-t.i e:ve gro€ t.f:m R.uud }'orck ( p .s . snelste de.llle in ·1 • .32.16) 

(door Kees van Dommele) 

yn1d3. 'i: .l.l..-$~r-usi ~: ~ 

De e12,,;, ,_-oor <1.e v1 eds: r~:i ko:J !1et s ta.rt~1t.d'lllie·:- af e;emald worden in het 0 )Jimpisd~ st.a
dj on ,De l~Jst ruet deelnemers was blJ de in5ang opgehangen; miun naam stond er niet bij. 
Wel biJ d.e 40 ·:· d.ee lnemers~ vo l gens de IAAF rebels ben ik al v e teraan en volt:;€ns de -. 
n ederlandse nog nie t 

Zat erdag 12 a ugus tus 

Undan~~s e en go8de voorbere i.~, i.nt; t och gespa.mje n met de bus naar het stadion.l-latuur
l .c}s: 'n'a-.:'en we vee l 1:. e -vroeg , r2.ar d e tiJd ging· sneL Om 16 cOO uur moest iedereen bJv de 
Gta.rt. z~cn , r:.aar tot ll!J"n v0r~azing \{a r en alle vakken l e eg.Om 16.15 uur werd iedereen 
.ren.'.o-:cht . r11s t:..g naar Je start te gaan. Di<·. gebeurde 1 en niemand stond te driné)en biJ 
dE: ef;artl)jn; i:Jt<Ogend.eel, men ging vooral ac.l:lte r iL de vakken staan. Wat een verage
mi::-g, •.re:Lgele ken ;net het ::en uwa chti& gedrang in .Nederland .. liet v1eer leek goed: 19 C, 
oewolkt c:1 •.re i n ie; winè. 1 IJ'.3.a:r de vocht~_gheid \·Jas vrlJ hoog ( BCP/o), 

J)e P.ta.rt wa.s om îG. 3ri uur. Eet ec~ste deel was r e latief makkelijk en het ging dua 
( acht eraf gezien ) te :sneLik k~:an1 in ecm groep.je Yan zeven lopers, achte r een vijf
h. l koplol'er s ? t e:~ech-r . • I!<: b3..i gez.elschap van een aantal fins e (sub) toppers en liep 
l'.a.rier dar. H~ had moet ~:m doen ( blJV,. ·15 km- en 20 lan. i.n 49 • .30 resp. 1.06.11).t-~a ca. 
~s km. bego;-, lJen de vele he:nve~s voels·aa:r: t e worden en ik begon geleideliJk te ver
zwa.kke'1 , Vo o:-::-.:1l ro;.1è. d e 25 km. kost te een klim van zo'n 1 ~ 5 lan. veel kracht .De terug
va l •..;erd c.uj:·e l lJk i.n de ··rG~ {:';enr',e . neuve- l acht ice stukken (1t ma:r-., 25 km., .30 km. in 
~es]. 1.09.55, 1 .23.<3 en 1.42-19). 
Na 36. lm. moe ~:: ·~ i l( Gp èl.e .z c\-e <=> lst~ helli:Jt"~ gaan wande l ens en ondanks •re l e aanmoedi
gingen (.IJyvä; by;·ii :) 6 s bt=;urde dit nog enkele malen . Na 39 lan. wa s het _l.iarcours vrij 
vlak e n di ~ kor:• ilc to·~ d.e finish rcàeli;jk doorloper::d afleggen.Tot 36 km. was ik nog 
1;e, maar ui~eind.e l ijk wer.i.ik 23e (4 e 'Jeteraan) in 2.32.57. 

lJ.s +, ~- S duidelijk dat Je hie.r wat ing~houden moet beginnen t want het tweede deel ia 
dt.' :i..l;::J.ijk :-·· :2.;; rd.e::. 11-c·ï.J'r~ C l iedereen viel ste::.:-k ~;e r11e , ook de winn~ c,::- ~ 2 . 18. 56) had een 
vec-v::. l van zo:::.! 6 min:.1cen. · · · 
D·3ze il l.:l.::'a.t.hc·,1 ' ;::'(1.2g":. om een ::evanche, e :-1 VJ.ie ·veet lukt het een volt:,ende keer wel met 
ee n bet e ':'e kr.Rchtenverde lin<:, . 

T8::"."einia S >.;.om-::: st.3. j a näkemi5.n. 



L 0 D I 1 S HOTLINE 

-Op 12 augustu3 j.L kwélm er een plotseling einde aan het leven van Cees v.d.Aar. 
Vooral voor de lopers die al wat langer biJ de Bap v.d.Polgroep meedraaien was 
Cees een bekende verschiJning.Niet alleen als loper maar ook als enthousiast be
geleider (100 km. !).De laatste Jaren was z~n belangstelling steeds meer verscho
ven naar het fietsen en het schaatsen (o.a. Elfstedentocht). 

ViJftig jaar, veel te jong. 

-Net Gerko Vos gaat l:let gelukkig weer, ziJ het heel langzaam, de goede kant op.Hoe
wel de veteranen I het nog even zonder ztn concurrentie moeten doen, wil dat niet 
zeggen dat ziJ nu maar wat kunnen gaan lanterfanten.Gerko traint zeer frequent na
mel~k ziJn krachten ! 
Gerko wil een iedereen bedanken voor de lmrtel]Jke belangstelling en attenties t~
dens zijn ziekte. 

Al~GBRS 1 Ai~G.lliS ' Al~GERS ' Al-.GERS ' Ai~GERS ' Al\iGl!.RS ' .AJ.~GliliS ' Al~G.I:!RS ' A.l'11Gl:!;BS ' .AJ.\i 

-J:t;ind. sept<:;mber is .tlet weer zover.Belangstellenden voor het bezoek aan An5ers (met 
o.a. een 20 bn.) dienen zo spoedig mogel~k contact op te nemen met Gerko Vos, te
lefoon 023- 250466 !! 

-~eist, 16 JUni - politiekampioenschappen veldloop 
OJJ de C:ei:'de plaats blJ de veteranen I treffen wij de naam van Dick Kloosterboer aan. 
011 1 ik wist niet dat die blJ de poli tie zit .lvJag ik even uw wedstriJdlicentie zien ? 
~aul v.Diepen verkeerd gelopen ?? 

-rtaarlem, 13 JUli - testlopen (baan) 1.000 m. - 2.000 m. - 400 m. 
~aul Jaspers 2.48 - 6.02 - 57 
hans Verwey 2.50 - 6.32 - 61 
John JOn(:,bOO!ll 3.25- 7.23 -- 72 
Lex v.d.Pol 3.26- 7.18- 78 
}aul v.Diepen 2.59 - 6.19 - 69 
Conno du Foss~ 2.50 - 6.21 - 70 

-Vlieland, 22 JUli - rmlve marathon 

Ronald v.Bochove 
.bert Boesten 
Ben JVlonarned 
hans Adelaar 
Jonan Sneek 

2.50- 6.19- 58 
2.57 - 6.24 - 61 
3.20 x x 
3.10- 6.57- 65 
2.56 - 6.32 - 60 

1e de Winnaar 1.19.45 
-:6o maar een baanwedstrtd (Ook:meer~ 28 juli) 

Lant;e·-afstandlopers : tmrde koppen. Jaren geleden: snelheidstraining ; flauwekul ! 
Nu: onontbeerl]Jk.J:t;en aantal jaren geleden: baanwedstriJden ; ja,doeiii.Nu, op een 
doodgewone vr~dagavond; 120 deelnemers !! Waarvan heel wat lange-afstandlopers. 
En .•.••••• ze vinden het nog leuk ook.Ja, het lS ook leuk.Tenzij je vroeg naar bed 

wilt.Ad Coolbergen 14.57 ~aul v.Diepen 16.04 huub Ollarbe 17.20 
Ccnno du J:t'ossé 15 . 27 1viarcel VerziJlberg 16.24 .f'aul v.d.Pol 11.22 
Bert Hulswan 15.43 Ronald v.Bochove 16.27 Dick Kloosterboer 
Vic Z.onneveld 15.55 Hans verv<ey 17.07 17.24 

Lex v.d.Pol 18.25 
-OnderdiJk, 05 augustus - halve marathon - Piet v.Alp.tlenmeruorial 

IedereE::n heeft last van de warmte en verliest minuten. Wie niet '( Juist: Vic 
~innen E:;en minuut achter Jorm Buskermalen en Carla Beurskens.Wat u zegt.~rettig 
was het te constateren; dat Dick weer z'n shirtje van het .tmngertje heeft kun
nen halen. 

-De agenda: 

19e Vic ~onneveld 
28e Conno du Ji'ossé 
)1e Dick v.d.Vlugt 
53e Paul v.d.Pol 

1.12.39 
1.16.26 
1.16.43 
1.21.28 
1.,0.)0 

- Pim Muller -

( 1 e vet. 1B) 

( 5e vet. 1A) 

(17e vet. 1A) 
~0 km. 

131e Lex v.d.Pol 
Donderdag 28 september 
~ondae 08 oktober - Pim ï.V1ulier - onderlinge meE:rkamp (bbk voor 

~o:r.dae; 08 oktober 
de lange-afstanders;-sters !) 

- Amster·dam - 10 E.N. - .Dam tot Dam 
ven voor 15 september) 

(inschrij-

-b'n niet vergeten~ naar Angers; zo snel mogelijk Gerko bellen (tel. 250466). 

Voyager z. 
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HET ~·JISSELTJE 

1 .,.. t, r 
. ü ~~~L! d ~u 

. 
ONZE JriR\GEN IN A UGUSTU~) 

• • • 

Door cle "drukte" van d <::· zom<:!rV<:tb.mtie het vorige \sJj ssel tje nos; niet gelezen? Probeer 
er dan to(;h maar alsnop even ''tijd11 voe-r te maken want dat is beslist de moei te waard l 
Hopel~jk nebben jullie a lerna0.1. een goedr.:; zomer vakantie gehad en een heleboel energie 
verzamel d (of over?) voor l1et njeuwe schooljaar en het atletiek n a - seizoen. 
Dat is wel nodig, want zoals je aan de wedstrijdoverzichten kunt zien is het atletiek
seizoen besl ist nog njct voorbij. 
Daarnaast zitten we nog midden i.n de zomervakantie-competitie, een leuke afwisseling 
voor de z.omeravondtraini ng€n voc1~ pup i ll~.n en CD-jeugdl eden. De ~tASCO'l'TEWEDSTR!JD -
jull1e hebben er a l les over ~unnen lezen in het vorige Wisseltje - s luit wat datum 
Vah inzending betreft : l september ! 

:Ja. de PUPIL/D- JUNI OR OODER/VERZOHGEH KOPPELWEDS'fBl:!Q: a lle pup illen en D-j unioren 
zullen op cle trai.nin::zsavond{ en) e en aanmelcLi ngs:forrnulier ontvangen voor deze koppel
wedstrijd op zaterdag 2 september a.e. De aanmeldi.~sstrookj es dienen beslist uiter
lijk 24 augustus a.s. te worden tngeleverd! Niet vergetent 

\;iEDSTRiJDOVF:R ZICHT PUPILLEN 
Ee>1 overziclyt v;;.n \dedstrijden v.;aarvon.r jullie j e içunnen opgeven bij Jos voor of 
na e lke training . T. .. et goed cp de ::;luitingsdatum! 

26.8 

9.9 

• <" û 
l. 'J • ~ 

7 ,10 

-1 -t-M B-pup. 
40 metf~r 
1000 meter 

J+M A-pup. 
60 mett?..r' 
JOOO meter 

kosten 

Gez . Haarlemse hoog, kogel ver, bal 3,00/ 2,00 
A. V , Haarlem PUPIL/JüNIOR-D/OUDER/ WPPELWEDSTRUD 

Startb. A' vee.n 
A. V. fb .::~rlem 

j : hoog, bal j : hcog, bal 
m~ ver,kogel m: vex- ,V. ogel 
ver, kogel hoog, kogel 
ONDEliLINGE W~DSTB\JDEr~ 

3 150/1,00 
3,50/1,00 
3,00/1,25 

einde aanmelding 

10.8 

28 .8 
28.8 
31.8 

Alle C-·pPpi l len hebben dezei.fde (mderdelen: 40 me ter. bal, ve:r en 1000 mtr. 
com "., competi tie 

- 13 -



1.llEDS'l'Rl.lDEN JEUGD - J'UNIOREN 
Ïliet'l meet') in het. b~zi t van een totaal overzicht van alle wedstrijden baanseizoen 
1989? Vl~:Jag er nao.r op de training '~an Jos of Roel. Kun je een kop.ie krijgen! Doen! 

rliF.:UWE LBDEN 
Er is een informatievel beschikbaar voor in atletiek geinteresseerde meisjes en 
jongen s ( pupj llen en C/D junioren) welke nog niet lid zijn van A.V. Haarlem. 
Vleten jullie iemand (vrj end/vr:i.end:in, klasgenoot, buurtkinderen, neven/ni chtjes) 
tl:i.e wel eens iets me-er van ntletiek zou \-llillen v<eten en ook wel eens voor "proef" 
zott willen meatre.inen, vraag àan aan Jos een exemplaar. Doen! 

RADAR ESTAFETTELOOP HAARLEM-BEEKREAGEN 
In ATLETU:KWERELD, een uj. tgave van de KN .. \\J, is in nr. 11 in de jeugdrubriek ruime 
aandacht geschonken aan "onze" pre::. tatieloop van !iaarlem naar Beekbergen op zaterdag 
~0 jun i jl. Compl~et met foto in kleu~! Wi e een overdruk ter herinnering aan de 
prestatitüöop zou \'lillen hebben rnoet maar even conta.ct opnemen met Roel. Overigens 
ial e ind eugustu~ a lweer op verzoek van jeugdeoc i~te jt Radar contact met hen worden 
or-genomen omtrent de eventuele opvolging v~m de eerste loop van 10 juni 1989. We 
hcuden jullie op de hoogte. 

TRA li'JE:RSPHAA T 

~~ete .j ong ens en mei s j es , 

Het gaot het m-::!t jul li e met mij .g ~~&t het: gr)c d' 
N0u doehoep.:, 

Acrno~t ( ~ie va n de sce-junioren) 

P. S. De t r a i nerspraat van Jeze keer was voor de hele c lub belangrijk, vandaar dat die 
dan ook :in de ''grote mensen W:i ::;sel 11 staat .. Sl~ even een paar bla.dzijden terug 
(blz. 6) en lee::;; de "Advi <~ :4en voor de èchte atleten''. Veel plezier en vooral 
Stlcces met het in pral-~t ijk van de tips. Allëen t:\.p 4 geJ.dt niet voor 
j ullie. 

·- 14 -
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rijksstraatweÇI 95 
2024 db haarlam 
~ 023 - 27 44 44 

~ ~~ J ••u•llii<analaan 
JV oVERVEEN 

2051 ~-
--::-::::=::::--::::=::::-:.----= HAARLEM EN 

L--::=:::--::=:::-=--- UW AANKOPEN I~ WINKELIERS. 
oRTING oP AL RENOMMEERD , 

K MGEVING BIJ GE blij rnet zo n 
0 andereens 

elf of een haP · · rnaak uz d lidrnaatsc . 
geldbesparen 023 - 271118 

atie· telefoon 
Bel voor inforrn . 

lotto x toto -
Toto 
lnleverings 
Combinatie 

U speelt toch ook Lotto-Toto? 

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

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

Autobeklederij 
VANBEEM 

Eig . T. F. Andrews 

(( ' T 

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

Voor Uw 
bloemen en planten 
naar het Marnixpl.ein 
naast politie Noord. 

Bloemen Kiosk De Margriet 
Haarlem-N oord 

privé: J. van As 
Berkenseraa r 4 3, Haarlem 
Telefoon 253355 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023 -359710 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

PUm"'A< ADIDAS Saucony~ -WARHU 

en werpschoenen. RUUD WIElART SPOR1S, ; 
. DA'S EEN ZAAK VAN VERT'IlOWIEN! 

Wij geven een 

sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 
Korte Margarethastraat 16, 
2011 PK Haarlem 
Telefoon (023) 32 24 47 

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

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

0~ IK 
~OIKEJR 

-~ armode 

Geopend von 09.00 tot 1 7.30 uur 
Donderdogavond von 18.45 tot 21 00 uur 
Zaterdag von 09.00 tot 14.00 L,Ur 
Moondog's gesloten 

Raadhuisstraat 68, Heemstede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

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




