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

reken ing met een gunstige rente en een aanjouw situatie aan 
te passen verzeketing. Zoals een ziektekostenverzeketing (uit 
te breiden met een tandat1skostenverzekering) of de combi
natie van een aansprakelijkheids-, inboedel-, ongevallen- en 
reisverzeketing. De premie betaa l j e per maand. Automatisch, 
via je ABN Studentenrekening. Waarbij je ook cheques kunt 
aanvragen. Alle infbtmatie krijg 

je bij ons kantoor: (L] :J ~I : f;J J] 3 

ONDERHOUD, AANLEG 
LICHT· EN KRACHTINSTALLATIES 

Marnixstraat 86 A 
2023 RH Haarlem 
Telefoon ( 023) 27 48 58 

Cees Boer B.V. 
uw installateur 

landelijk erkend 



S C H E M A W I N T E R T R A I N I N G E N. 
(M . i.v . zondag 5 november 1989) 

Zondag, Mili tair terrein, Zeeweg Overveen, t.o. Amasing Asia 

10 . 00 

10.00 

.11.30: me is jes en jongens pupillen ABC 

12 . 00: 
meis jes en jongens junioren D en C 
meisjes en jongens junioren A/B 
dames en he ren senioren 
dames en heren lange afstanders 

Woensdag , Lieven de Keyschool, Korte Verspronckweg 7, Haarlem 

16.30 
17.30 
18. 30 

17 . 30: meis j es pupillen ABC 
18.30: mei s jes junioren D 
19.30: me i s jes junioren C 

Woensdag, Pau1usschool, Junoplantsoen, Haarlem-Noord 

16.00- 17.00: jongens pupi l len ABC 
18.30 - 20.00: meisjes en jongens junioren B 

Woensdag , School voor MDGO v/h Louis e de Coligny, Dr. de Liefdestraat, Haarlem-Noord 

20.30 - 22.00: meisjes en j ongens junioren A 
dames en heren s enioren 

Donderdag, Paulusschool, Junoplantsoen, Haarlem-Noord 

17.00 18.00: jongens junioren D 
18.00 - 19.00: jongens junioren C 

Gespeciali s eerde extra trainingen 

Atlete(s)n die in aanmerking !<omen voor selectie trainingen worden persoonlijk 
uitgenodigd. 

LEEFTIJDSKLASSE INDELING VOOR I-lET SEIZOEN 1-10-'89 tot 1-10-'90 

c pupil geboren in 1982 (8 jaar) 
B pupil geboren i n 1981 (9 jaar) 
A pupil geboren in 1979·of 1980 (10 en 11 jaar) 
D junior geboren in 1977 of 1978 (12 en 13 jaar) 
c junior geboren in 1975 of 1976 ( 14 en 15 jaar) 
B junior geboren in 1973 of 1974 (16 en 17 jaar) 
A junior geboren in 1971 of 1972 (18 en 19 jaar) 

Senior geboren in 1970 of eerder (dames 20 t/m 34 jaar) 
· (heren 20 t/m 39 jaar) 

Veteranen Dame s Heren 

Vet. 1 35-39 jaar 40-44 jaar 
40-44 jaar 45-49 jaar 

Vet . 2 45-49 jaar 50-54 jaar 
50-54 j aar 55-59 jaar 

Vet. 3 55-59 jaar 60-64 jaar 
60 + 65 + 

Voor veter anen geldt dat de indeling plaatsvindt naar geboortedag. Voor wedstrijden 
over twee of meer dagen geldt de eerste dag. 
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OP DONDERDAG ~ NOVEMBER IS ER IN HET 

KRACHTCENTRUM OP HET PIM MULlERSPORTPARK 

EEN BIJEENKOMST VOOR DE LANGE AFSTANDERS 

WE BESI·REKEN DAN HET AFGELOPEN SEIZOEN 

EN WE BLIKKEN VOORUIT NAAR HET KOMENDE 

1JINTERSJUZOEN 
.. -.... ~ · 

AANVANG 20 .00 UUR 

ELKE LANGE lV'SlJ.lAND~ JIO!tl>T B:t.r :DEZE ~UK __ 

UITGENODIGD ! ! ! 



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

"verschijnt 1 0 maal per jaar" 

Jaargang 44 redactieadres koninklijk goedgekeurd 
ingeschreven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v 594199. 

N mer 9 josé capellen 
um riJksstraatweg 377, 2025 db haartem 

oktober 1989 te/. 023-374869 tel. overdag. 02510-26895 

voorzitter: 

joop v. drunen 
ramplaan 94, 
20 15 gz haartem 
tel. 023-244340 

vice- voorzitter. 

bert steen 
dumoordstraat 37 

· 2023 wb haartem 

secretaresse 

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

penmngmeester· 

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

wedstrijdsecretaris · 
(AIB jun . +senioren) 

JOOP v drunen 
ramptaan 94 
2015 gz haartem 
tel. 023-244340 

wedstnjdÓ>ecretans : 
lange afstand. 

gerko vos 
ruysdaelstraat 3 
2021 em haartem 
tel 023 250466 

JCugdcommiSSiel 
ledenadmmistratie 
(CID JUn + pupillen) 

jos van belle 
sparrens tra at 26 
2023 wx haartem 
tel. 023-272338 

arts . 

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

VAN DE REDAKTIE 

Wat is de functie van het clubblad nou precies? Is het 
gewoon maar een blad, dat e ms in de zoveel tijd in de 
brievenbus ligt en gevuld is met zomaar wat leuke wedstrijd
verhaaltjes en uitslagen? Of is het een blad, dat ons 
allemaal op de hoogte houdt van wat er gaande is in "onze" 
club. Het lijkt mij duidelijk, dat het laatste de belangrijkste 
functie is van "DE WISSEL". 

Als je de naam nader beschouwd, i s het niet zomaar een naam 
d i e toevallig een klein onderdeel van een atletieknummer 
symboliseert (zoals op de omslag ) maar eerder '"het uitwis
selen" van informatie . 
Het bestuur deelt mee aan de leden, wanneer er trainingen 
zijn (zie winterschema) , welke nieuwe leden er bij zijn ge
komen of hoe te handelen als je je lidmaatschap wilt 
opzeggen (blz. 2) . Welke we dstr ijden er op stapel staan en 
wanneer er vergaderingen z i.j n g epla nd (blz . 2). Dus vele 
belangrijke mededelingen die het draaiend houden van een 
club betreffen. 
De leden, op hun beurt , houden elkaar op de hoogte van wat 
ze zoal doen en beleven binnen de club. Dus de \vedstrijd 
u i tslagen en -verslagen. Maar ook artikelen, zoals bv. de 
medische sportrubriek of een t ek e ning van een pupil, dragen 
bij tot het communiceren tusse n ALLE leien. 

Het lijkt me daarom een duidelijke zaak, dat je de Wissel 
altijd goed moet lezen. Om te weten wat je clubgenoten 
hebben gedaan én welke mededelingen het bestuur doe t. Blad
zijde 2 mag je dan ook nooit ove rslaan. Het "dat wist ik 
niet" is niet meer nodig als je het clubblad goed leest. 

Als de leden willen dat De Wissel een lezenswaardig blad 
blijft, zullen ze daar voor een groot deel zelf voor moeten 
zorgen en de houding "dat doet een ander wel" eens moeten 
laten varen. Dat laatste gel dt trouwens niet alleen voor De 
Wissel, maar voor een heleboel andere taken binnen de club. 

Kopij voor het laatste clubblad van het jaar inleveren op 

ZONDAG 19 NOVEMBER. 

Maak er iets moois van! 

g1rorekemng 643883, bankrekenmg 56.80 10.477, t n v. pennmgmeester a v. "haarlem" te haartem 



officieel nieuws EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

Pupillen A 
F.B.J. (Frans) van Essen Ramplaan 78 

Pupillen B: 
M.A.E. (Marieke) van Essen Ramplaan 78 

Junioren B: 
S. (Stefan) Huisman 

Junioren A: 
M.A. (Michiel) Brand 

Senioren 
M. (Marian) van der Zijpp 

Senioren L.A. 
W.P. (Wim) Westerholt 
J. (Jan) Mooy 

GEREDUCEERD STUDENTENTARIEF 

R. Wallenbergstraat 4 

Vredenhofstraat 12 

Bloemendaalsestraatweg 35 

Kortenaerstraat 21 
Kleverparkweg 70 

2015 GZ HAARLEM 

2015 GZ HAARLEM 

2033 AM HAARLEM 

2012 ME HAARLEM 

2082 GB SANTPOORT-ZUID 

2014 RR HAARLEM 
2022 CH HAARLEM 

Mededeling voor alle atlete(s)n, geboren in 1971 of eerder, die een volledige dag
studie volgen. 
Atlete(s)n, die menen aanspraak te maken op het gereduceerde studententarief dienen 
vóór 1 december 1989 een kopie van hun college- of inschrijfkaart in te leveren bij dE 
penningmeester. Aanvragen in deze gedaan na 1 dedember 1989 worden niet meer in 
behandeling genomen , en men is dan het normale contributiebedrag verschuldigd. 

LIDMAATSCHAP 
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december 1989 b~ 
de secretaris: Mevrouw I.B. de Wit -v.d. Ree, Velserstr. 18rd, 2023 EC HAARLEM. 

JAARVERGADERING 
De jaarvergadering is gepland op donderdag 1 maart 1990. S.v.p. noteren in de 
agenda's!! 

CLUBARTS 
Het juiste telefoonnr. van onze clubarts F. Knuvelder is 023- 340480. 

STARTNUMMERS 
Deze dienen zichtbaar gedragen te worden! Het omvouwen van reclame is beslist 
Vérboden. Zorg zelf voor veiligheidsspelden!! 

WEDSTRIJDEN 
Het dragen van de juiste clubkleding is verplicht. Een verkeerd tenue kan diskwalifj 
catie tot gevolg hebben. 
Lees het chronologisch overzicht goed en meld je op tDd 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 Wissel nr. 7 blz. 4 
(jeugdatletiekleider) en Wissel nr. 4 blz. 2 (atletiektrainer) goed door. Onze 
vereniging kan altijd trainers gebruiken. Denk er eens over!!! 

om aan te schaffen: 

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

a.v. "haarlem " atletiekbroekjes div. prijzen 

verkrijgbaar bij joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 



-, 

ATTENTIE VERMIST ATTENTIE 

Tijdens de onderlinge wedstrijd voor de jeugd op zaterdag 7 oktober is waarschijnlijk 
pet~· ongeluk meegenomen een 

bordeaux- rood AGU regenjack (volw.) 

S.v.p. een telefoontje dan wordt het afgehaald, bedankt. 

Joke Verton 
tel. 02503 - 39865 

INSTUIF BLAUW-WIT AMSTERDAM 3 AUGUSTUS 1989 

3000 meter heren 
Ad Coolbergen 
Bert Hulsman 
Paul van Diepen 

8.27.9 
8.5!3.6 
9 .11.1 

INSTUIF BLAUW-WIT AMSTERDAM 22 AUGUSTUS 1989 

800 m heren 
Ger Wessel 

2000 m heren 
Hans Verwey 

400 m heren 
John Meure 

2.04.1 

6.11.8 

53.8 

100 m meisjes A 
Brenda Stoete 

Verspringen meisjes A 
3. Brenda Stoete 

TARTLETOS PAPENDALWEDSTRIJDEN 13 SEPTEMBER 1989 

3000 m heren 
Ad Coolbergen 8.53.5 

JUBILEUMWEDSTRIJD "60 + 2 11 GAC HILVERSUM 17 SEPTEMBER 1989 

110 m horden heren 
Oscar Soethout 16.05 

- 3 -

400 m heren 
Oscar Soethout 

13.4 

5.01 

53.10 



Polshoog heren 
1. Marc Kok 
3 . Pim Göbel 

4.40 
3.80 

Werp 3-kamp discus kogel speer 
3. Les Brown 45.22 12.82 44.60 

INSTUIF HERA HEERHUGOWAARD 22 SEPTEMBER 1989 

800 m heren 
Ba:::-t Blo;n 2.04.6 

3000 m dames 
Marianne v.d. Linde 10.11.7 

INSTUIF SUOMI SANTPOORT-NOORD 22 SEPTEMBER 1989 

Beste Joop, 

Hoe gaat het met u . Hierbij delen wij u mede, dat het naar omstandigheden redelijk 
gaat met ons. Wij hebben er nl. net onze (eerste/tigste) wedstrijd op zitten. Het 
beviel ons prima, daar onze ex-trainster Esther ons prima aanwijzingen gaf. 
Lilian kreeg echter een psychische klap tijdens de finale, toen Esther na 4 sprongen 
besloot ermee op te houden. Daar had ze even niet op gerekend!!! (Weinig tijd voor 
concentratie en zo meer). Carla sprong met gunstige ~ind 4.52 m, Lilian zette 3.45 m 
neer en B~anca overbrugde 3.93 m. 
De prestaties waren nog niet echt flitsend, maar het zag er wel elegant uit. Bianca 
liep als een h i nde Lilian bijna nog voorbij op de 200 m maar werd spijtig genoeg 
toch 3e in de serie. 
Ce wind bleef gunstig, lekker in de rug en de 100 m werd door Carla in 12.9 gelopen. 
Prima prestatie dus! 
No~ Joop, wat vind je ervan? Hebben we ons best gedaan? Wij vinden van wel. 

100 m d3.më::: 
3 . Car la v.d. Klei 

200 rn àa~es 
Carla v.d . Klei 
Lilian Kap tein 
Bianca Dobbe 

10.000 rn heren 
L Ton van Doorn 
2. B€rt Hulsman 
3. Paul van Diepen 
4. Huib Akersloot 
7 Ruud Porck 
16. Albert Ferwerda 
17. Silvia Goes (dame) 

12.9 

26.9 
30.5 
30.7 

32.13.9 
32.43.0 
32.46.8 
33.25.0 
34.09.2 
38. 51.6 
44.07.0 

Tot zoens van Carla, 
en de groetjes van ons! 

200 m heren 
Mark Seubert 

Verspringen dames 
Carla v.d. Klei 
Bianca Dabben 
Lilian Kaptein 

1500 m heren 
2. Jeffrey Sullivan 

25.3 

4.52 
3.93 
3.45 

4.07.0 

WEDSTRIJD ATOS AMSTERDAM NOORD 24 SEPTEMBER 1989 

100 m heren 
Osca r Soethout 
Aernout Leezenberg 

100 m heren finale ------·---
~ . Oscar Soethout 

300 m heren 
Lex Wolff 
:rJavid blom 
Ger IJ.Jesse l 

11.48 
11.82 

11.53 

1. 56.35 
2.00.99 
2.01.27 
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200 m heren 
Oscar Soethout 
Aernout Leezenberg 

3000 m steeple chase heren 
5. Dennis Heijink 

800 m heren 
Bart Blom 
John Meure 

23.30 
23.71 

10.33.81 

2.02.32 
2.03.19 



VERENIGDE SPAARBANK PROMOTIE-WEDSTRIJDEN HOLLANDIA HOORN 24 SEPTE~ffiER 1989 

Kogelslingeren heren 
Les Brown 

Discuswerpen heren 
Les Brown 
Etienne de Groot 

100 m meisjes A finale 
1. Brenda Stoete 

Speerwerpen meisjes A 
Brenda Stoete 

25.72 

44.44 
26.88 

13.31 

29.84 

Verspringen meisjes A 
Brenda Stoete 

Hoogspringen heren 
Misja Steen 
Remco Steen 

400 m jongens A 
Paul Drommel 

I NSTUIF AAC/ADA AMSTERDAM 30 SEPTEMBER 1989 

400 m heren 
Ger Wessel 

10 km heren 
53.4 Kees van Dommele 

0-0-0-0-0 

4.99 

1.90 
2.00 

50.76 

31.08.1 

De onderstaande trouwkaart kwam op de valreep nog binnen. Vandaar dat hij op een niet 
zo gebruikelijke plaats staat. Toch wilden we hem graag opnemen in dit clubblad. 
Renée is tenslotte al lang lid van de club. Ze kan gerekend worden tot 'n Haarlem 
dame van het eerste uur. Hoewel ze de laatste jaren door een hardnekkige knie 
blessure niet meer zo heel actief is in ·de sport, zagen we haar afgelopen zomer wel 
actief achter de kantinebar of op een wedstrijd. Cas en Renée namens alle A.V. 
Haarlemmers een heel fijne dag! 

OP VRI.JUA.G • .,. NOVEMBER 19N9 TROUW:F:N 

EN 

RENÉ·E ...... ;RMENT 

n•-;T HUWELIJK ZAL WORDEN VOLTROKKEN IN 

liET STAUil UIS TE JJMlHDEN O~l tCl.30 UUR. 

(i-ELEGJ-;N&EJl) '.f'OT t,ELICITERJ--;N VAN 17.30 UUR 

TOT 19.00 UUR IN "DJ-:! LANDAlJER""• VLUG'I'HOVEN· 

STRAAT 8 Tl':: SANTPOORT·NOORD. 

OKTOBER lD80 

.lt.AGELlNGERWEG !IOJ) 

2071 CJ SANTPOORT•NOORD 

- 5 -



DE DAMES EN DE ONDERLI NGE 

Zondag 8 oktober. Een gedenkwaar dige dag . 
Vandaag vinden de c lubkampioenschappen der A.V . Haarlem plaats. Dit verslag gaat 
over rle prestaties van de dames. Met een oplwmst van .:!:. 80% (? ) het best vertegen
woordigd!!!). Andere verslagen vindt u ongetwijfe l d elder s in dit blad. 

De start was voor ons omstreeks 11 . 30 uur . Omdat het programma al uitgelopen was 
deden we het rustig aan . Gevolg was dat we (omdat ze ondertussen ook weer ingelopen 
waren) geen tijd kregen om de blokken goed in t e stellen. Maar dat kon ons niet 
deren : de meesten liep toch nog een PR . Alleen J os ê n i et , maar zij liep wel haar 
beste se i zoentijd !. En Tr uus maar gillen langs de kant ''kom op dames, jullie zijn er 
bijna!" . Er g mot i verend. !"'aar onze voorzitter zag toch duidel ijk dat we er lol in 
hadden , zeer goed gez i en ! 
Na de 100 m was verspr ingen aan de beurt. Ook hi er we rden weer enkele PR's geno
teerd . Heren doe ons dat eens na! 
Op de werpnummers we r den al l er l e i ni e uwe techn i eken gedemonstreerd. Afzetten op 
de balkinplaats van ertegen (kogel) . Handjes op de gr ond na de worp ( discus) 
en het s peerwerpen moest nog beginnen ..... Maar ja , a ls j e denkt dat je met kogel
stoten spikes aan moet trekken , dan weet je van te vor en da t het niet veel kan 
v·orden . Hoewel? Ook hier regende het PR ' s . 
Lilian had als enige het goede nummer door gestreept ; zij bleef als enige droog 
na het laagspringen. Toch ook bij dit onde r dee l voor enkel e da mes hoogte records/
se i zoenrec ords. Het wachten was nu nog op speer en de 800 meter. 

Bij speerwer pen werden de dames i ngedeeld bij de lange afs tandsgroep. Ook hier weer 
wonderbaarlijke technieken , maar waar die naam lange afstand vandaar komt is me 
n i et erg duidelijk . 
De (anti) climax moest van de 800 meter komen . Een enkele dame liep bijna letterlijk 
de longen uit haar lijf , maar dat moch t n iet vee l baten. Ze werd, op de 800 althans, 
bijna laatste. 
Op dit moment wachten we op de prijsuitreiking. De spanni ng zit er nog steeds in. 
PR ' s op alle nummers (?) , dat moe t en toch goede totaal s cores worden. 

Het resultaat 
Zoals door vele dames verwacht werd Sandra de nieuwe clubkampioene. A.V. Haarlem 
uw dames - meerkamp- (ster) - ploeg is geboren . 

De damesploeg sloot deze gezellige dag af me t een etent j e. Hoe 't gebeurde weten we 
e igenlijk niet maar opeens kwam iedereen met haar kwal e n en vreemde karaktertrekken 
en e igenschappen aanzetten , zodat on ze nieuw kampioene ons opeens als allerlei types 
begon te z i en . Zeer interessant en wat je tijdens zo 'n e t ent j e allemaal van elkaar te 
weten komt! 

- 6 -

Lil i an en Josê 

DE DAME SPLOEG 

v.l.n.r. 

Lilian Kaptein 
Jacq. Konermann 
Bianca Dobbe 
Jannie Sloot 
Nicelet Zwaan 
Sandra Klesser 
Ellen de Weyer 

~~~~ Brenda Stoete (A) 
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DE HEREN EN DE ONDERLINGE 

Na ~ 6 weken ging ik maar weer eens het atletiekveld opzoeken. Net als alle andere 
atleten die die dag aanwezig waren, had ik me ingeschreven via het voortreffelijke 
inschrijffor~tilier. Helaas kon ik geen goede combinatie vinden en heb ik voor het 
oude r .ecept gekozen; 100 m - ver - kogel - hoog - speer en 1000 m. 
De wat meer allround atleten kozen natuurlijk hun sterke nummers. Bv. Kenneth Por
tanger deed polshoóg. Remco Steen, Fred v.d. Wal en zoe ••••• ff deden discus. 
Een leuk gegeven was ' d~t onzè ~iddenafstand loper Lex Verbeek ook polsstok ging 
proberen.· Aanl-eg heeft .. ie, maar ' zonder traini.ng is 't een nummer zonder pu'.lten. Toch 
vond ik het moedig van Lex, en ondanks z'n bril (geheimp-je r .kof1 hij z. '.n ·· prestatie 
niet . omzetten in punten. Zo had iedereen iets·· meer om als overw1nriaar ·uit de bus ; 
te komen. 
Frank Versteeg bijvoorbeeld, die had zich van top tot teen in laten tapen. Iedere~n 

trapte er in, na z'n eerste prestatie (de 100 m) lette niemand meer op hem en - . 
kon hij zich tussen de kanjers nestelen. Fred v.d. Wal ook een jongen om voor op 
te passen, nam de slaap in z'n ogen mee, miste het eerste nummer, kocht de- wedstrijd
leiding om, en nestelde zich net als Frank bij de beste. 
Ik nam 6 weken rust mee, nou ja rust , geen training. Jean v.d. Broek kon daar 
over mee praten. Z'n tijd loog er niet om, de spannin~ was uit z'n benen hij scheurde 
voor het eerst niets. 
De 100 m was er voor iedereen, natuurlijk kan er maar een de snelste zijn~ Een licht 
koude bries liet iedereen presteren, om gauw de trainingspakken weer aan te doen. 
Dat het herfst wordt merkte ik onder het ·lopen, het rammelde. 
Na, cj.e 100 m werden de twee "veldnarren" van de ·baan ingezet. Guus èn Han wisten 
hun taak. Bij kogel haalde ze iedereen uit hun concentratie, waardoor de prestatie's 
beter werden. Jaap van Deursen en Willem-Jan van Wouw die toch niet .tot de hercules-

· sen maar eerder tot de hindes gerekend mogen worden, kregen de kogel zelfs uit de 
ring. En Fred steeg tot grote hoogte. 
Bij pols en discus was ik er niet bij, maar daar waren de prestaties evenmin ge
woontjes. Na de sprong van Lex, werd even later op de radio gemeld dat er een 
sateliet uit de baan was geraakt. En kort na het discuswerpen werden er UFO's 
in Rusland gesignaleerd. IJlaar onze officials hebben niets gemerkt, gelukkig· maar 
(was ik toch nog bij de laatste geeindigd). 
Met hoogspringen was het glad. Regen en algen deden hun best om de atleten te 
vloeren. Maar gelukkig werden we b~gestaan door de atletes van Haarlem. Zij kregen de 
baan wel droog met hun aanmoedigingen. Alleen dat geflits in m'n ogen voor het 
clubblad dat was hinderlijk, maar daar had iedereen last van. 
Om een uur of drie werd het pakje brood van Joop gebracht, en was het stil op 
de baan. René Moesman, Edwin v. Velthoven en Oscar Soethout kwamen ook nog even 
kijken. René ontpopte zich als hof-fotograaf en Oscar stal de show om nog even 
mee te doen. Hij was in een bloedvorm, maar hij schonk anderen de overwinning. 
Het verspringen ook voor iedereen een happening. De één sprong nog verder als 
de ander: de vriendin van Lex keek haar ogen uit, en schreef alles trouw op wat 
Han haar vertelde (echt alles!) Zo kwamen we te weten dat die arme Han het zieken
huis in moest, een weekje, we duimen voor j~ Han, we hopen dat je er weer normaal 
uitkomt. Etiënne de Groot legde bij het verspringen zowaar een eitje, tot grote 
hilariteit van de omstanders. Fred, had hout nodig voor z'n open haard. Kapotte 
verspringbalken mocht hij meenemen. Nico gedroeg zich verre van normaal, wat wil 
je ook na zo'n harde landing. Remco weet het verschil tussen ver en hoog en Frank 
was al z'n tape kwijt. John Meure sprong bij z'n vriendin op schoot, ze stond jammer 
genoeg iets te dicht bij. En zo deed iedereen z'n best. 
Maar het einde van het atletiekfestijn kwam naderbij, de 1000 m was het klapstuk. 
Iedereen stond te popelen om echt stuk te gaan en zo achter de finish verzorgt _ 
te kunnen worden. De middenafstanders lieten hun klasse zien Jaap, Willem-Jan, Lex 
en Zoef . {Aernout Leezenberg) snelde naar het ••...•• einde! 

P.S. Het was een zeer geslaagde wedstrijd. Alle werkers en organisatoren bedankt! 
En wie er won, dat staat lek~er in de uitslagen~ Nat~urlijk ben ik de echte 
helden in dit stukje vergeten, wees er .blij om, en trakteer me maar. 

Ni co 
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j Met een record aantal deelnemers, ondanks de wat mindere 

!
, weersomstandigheden, mag de. onderlinge 6-kamp tot een suc-
ces gerekend worden. 

1
1 Zondag ochtend, na een afschrikkende zaterdagwat hetweer 
betreft, stonden ze daar toch maar. I Zowel de Deelnemers als de Jurielcden hoopten op een dag 

1 zonder.regen. En .... ondanks enkele lichte ''bui ges" lieten weer-
'))('""' I goden ons niet in de steek. ; :· 

I 
! LÎ \) l Doordat het totale dagprogramma uit meer dan 6 onder-

....eilliir-""'--""---" i ~/ i delen bestond kon elke atleet een keuze van 6 onderdelen 
1 ~;&dl ,LJ" I maken die voor hem bet meest geschik-t is. 

. Als eerste op het programma. sh~nd de sprint Dit was het 
Buitenkansje voor Ben, als nummer l geplaatst op dit nummer (zeRer door hem ~elf) begon hij de 
sprint Waar iedereen bang voor was gebeurde, Ben won de sprint En in 13 sec (rö~d); ~n magere 
tijd volgens zijn zegge : "Ik }(i.vam niet goed weg uit de startblokken, dat hebt zeketéén seconde 
gescheeld !". Ik had trouwens het gevoel dat we allemaal een beetje aan die startblokken bleven 
plakken. Het kan P,us toch nog beter. 

Natuurlijk moesten wij, gedurende de dag. nog een "paar11 keer er aan herinnerd worden, hoe en 
door wie' het eerste onderdeel gewonnen was. -

Na hetsprinten werd aan het ver-springen gedacht. Z~lf even voor juri spelen was geen punt Hier 
was het waar het voor Ruud ophield. Dom een verkéçrde landing in de zandbak, schoot 'het' bij 
Ruud in zijn rug, waardoor hij de Zeskamp diezelfde Rug toe kon keren. Helaas, want van Ruud 
hadden wij zeker een hoge eindklassering verwacht 11jdens het ver-springen moesivoor een aantal 
atleten nog een and~~ onderdeel afgewerkt worden en wel het polstokhoogspringen. Evert, Ben en 
Johan liepen even dus heen en weer tussen deze twee onderdelen. Zowel het polstokhoogspringen 
als hetver~springen werd gewonnen door Johan. 

Na ver-springen k-wam het hoogspringen. Met hoogppringen zorgde Bert voor een verrassing, 
door zich als tweede te plaatsen ac.h ter Evert Helaas hield Evert het vooi· gezien na zijn mislukte 
eerste poging over 1,45 meter. Het was ondoenlijk om verder te gaan, omdat het kussen zogezegd 
"zeiknat" was. Anders was Evert het nogzeker gelukt hiermee meer punten te verzamelen. 

Martin, Evert. en Ben bonden elkaar de strijd aan met het discus-werpen. ijier liet Evert zien dat 
je het discuswerpen niet in 10 minuten kan leren. 
. Na een korte pauze was het tijd voor kogelstoten. Niet een van mijn favoriete onderdelen. Bijna 
iedereen had hier wel eens dat fel begeerde "ONGELDIG". 1ot·ons aller verbazing, nam outsider 
Bert hier alle eer voor zijn rekening. 

R~st ons nog speerwerpen en de kilometer. Het speerwerpen ging gezameliJk met de dames, wat 
zorgde voor wat extra MACHO-kracht en gezelligheid. (Niet dat \Ve dat nodig hadden!). Ook hier 
liet Evert zien wat het verschil tussen techniek en kracht was. Evenals het kogelstoten en het 
speerwelpen had Ben zijn zinnen hierop gezet Hi_i liet zich dan ook nog op de valreep door een 
knappe dame instrueren en beet zich vast op de tweede plaats. ' 

Nu de kilometer. Inmiddels waren er al een paar tussen-standen bekend gemaakt. Johan.voerde 
de lijst aan, maar de ooncurentie stoop dichterbij. Het een en ander kon nog in de Kilometer beslecht 
worden. 

Na zo'n vermoeide dag heb je niet meer zo'n zin om een1000 meter echt knoerdhard te lopen. 
Eenmaal gestart valt echter alies mee. Je merkt dan je toch nog heel wat in huis hebt om er een 
goed eind aan te breïen. Doordat Evert vanwege zijn blessure geen loopnummers deed won Johan. 
Het werd een _evenaring van zijn beste 1000 metertijd van 2:48.2. · 

Voor iet!~reen .. di'e dit no·g nooit eens meegemaakt hebben kan ik het zeker aanraden om dit eens 
te gaan:proberen. Af is het alleen al om de gezelligheid die er op zo'n ... 9ag heerst Het enige 
vervel~nde fatl"zo'n ~ag is de volgende ochtend. Tot _j e verbazing blijk je t\kh"over meer spieren te 
beschikk~najin,jedaeht'je kan dan ook precies elke spier nauwkeurig aanV.(ijzen. (niet aanraken). 

Nogîl)áál$. d.;nkaan Han Baauw, die nu de zusters in het EG het ieven zuur maakt 
(J(j.oJiya:n .:.Drunen: 3 maal ongeldig!) . 

. . . . -. 

Sony, dat ik in deze tekst niet alle resultaten heb veiWerkt, misschien kan de eindredactie hier 
nogwat aari doen. · 

Johan 
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En wie staan er op al die andere foto's? 

DE HERENPLOEG 
v.l.n.r. 
John Meure 
Willem Jan v. Wouw 
Lex Verbeek 
Kenneth Portanger 
Nico Treep 
Etienne de Groot 
Frank Versteeg 
Aernout Leezenberg 
Remco Steen 

A) Evert v. Ravensb e rg deed voor de veran j ering alleen maa r de technische nummers. 
B) Het moet een van de j ongens C zijn, maar wie? 
C) Bianca Dobbe kijkt zelf of ze over de lat komt. 
D) David Blom probeert kogel te stoten. 
E) De dames blijven er lol in hebben, ook v66r de start van de 800 m. 
F) Joop van Drunen overhandigt de erepenning aan onze stencilaar René Ruis. 
G) Nicolet Zwaan beproeft haar geluk met de discus. 
H) De jongens A tijdens de 1000 m. 
I) Jeffrey Sullivan geeft alles bij zijn verte sprong. 
J) Commentaar lijkt me overbodig! 
K) Atleten, vaders, vriendinnen, bestuursleden in de functie van jury-aankomst. 
L) Moeders, atleten en andere als jury-t~ d. Allen dank voor jullie hulp! 

EEN PRUSVRAAG IN DE WISSEL 

Ik ben gek op prijsvragen. Of liever gezegd op de prijzen van de prijsvragen. Nooit 
iets gewonnen. Jammer. Of toch .... één keer. Jaren geleden als kind, 50 (vijftig) 
eieren in een paasactie in een bekende winkelstraat in het noorden van onze stad. 
Moest je raden hoeveel eieren er in al le etalages bij elkaar lagen van al die win
kels. Raden maar? Niks raden maar! Alle winkels langs en tellen en tellen en na
tellen. Je kon geen ei meer zien. En dan win je er ook nog vijftig. Ik heb ze niet 
nageteld .... 
Nu herinner ik me nog eens in het verleden een prijSJe te hebben gewonnen. Een doos 
kleurtjes. In een tekenwedstrijd. Je moest een fruitstalletje vol fruit inkleuren. 
De mijnheer van de jury zei op het podium tegen mij dat hij mijn pruimen en peren 
vooral zo mooi vond. Dat vond ik zelf ook .•..•• heel mooi door mijn vader gedaan! 
Nu dus in de wissel een nieuwe kans. De opdracht is niet bepaald eenvoudig. Voor 
mijn i.q. (o.q.?) waarschijnlijk zelfs onmogelijk. Weet u de opdracht nog? ''Er is 
bewust een vergissing gemaakt maar •.•.• de vergissing is wel goed!" 
Nou hoop ik maar een ding en dat is dat mijn huisarts zo iets nooit tegen mij zal 
zeggen, niet dan? Het zal je maar gebeuren. 
Gelukkig terug naar de wissel. Nu lees ik de wissel altijd al van A tot Z maar dit 
keer heb ik elke letter gespeld. En ja hoor, dit zou het kunnen zijn: 
Het wisseltje: de verjaardagskalender. Truus van Voorst. Tegelijkertijd denk ik: 
neen dat kan het niet zijn! . Truus is nog een jonge bloem en hoort bij de ver jaardagen 
van de AV Haarlem bloempjes. Dat is dus geen bewuste vergissing. Laat staan dat 
deze vergissing goed is! 
Meer nog, het is geen vergissing. Het is gewoon goed wat er staat. Snapt u het 
nou nog? Ik niet. Prijsvragen? Niks voor mij. 
Ik ga een lekker eitje koken. Zacht gekookt. 
Past wel bij me, zeggen ze . 
Truus: gefeliciteerd! 

- 11 -
Roel Rarnakers. 



CNJ:>SRL I NG'(:_:: WEIJ.ST:R I ,JDF..N ·1 989 

~TONGENS :J 
voornaam naam categ. pl . ·tot. : 1C0m ptn.: .speer ;::>tn. lkogel ptn. : vGr ptn. : hoog ;:rt n . : 1 CX::Om ptn.: 
furry D::>odeman JUN-B'! 1 2937 : 1 2 , 6 495 : 33, 72 :~:"52 : 9,07 430 : 5, 88 :-167 ' 1,60 464 : 303,0 63S ' 
Steven Spanjersberg ~JN-81 2 2810 : 1 2 • 7 4 78 : 33 . 88 .3-,")4 : 9,29 443 : 5,22 425 : 1,50 389: 254,3 721 
Mark Seubert JUN-B2 3 2738 : 12,1 586 : 29,36 290 : 10,24 500 : 4,64 315 : 1 0 50 389 : 300 I 6 6..."iá 
Rens de Graaff vï.JN-81 4 2209 : 13 I 5 3-.."'0 : 34 0 44 362 : 7,41 331 : 4,82 348 : 1,40 317 : 317,7 501 
Tim de Rc>Oij JON-81 5 1'796 : 13,5 350 : 24,90 228 : 7,08 312 : 4,58 304 : 1,30 250 : 311,9 552 
~1ark van Dijk JUII/-81 6 1819 : 15. 1 149 : 26,12 245 : 8,46 394 : 4,31 257 : 1,40 317: 323,0 457 
Stefan He ij in!c ,JUN-B1 7 171 2 : 14,3 240 : 24,76 226 ; 7 ,.'.">4 ::::..39 : 4,33 261 ' 1 ,35 283 : 3-35,0 363 , 
S'cefan Hu i Slllé\lï JiJN-B 8 1154 : 15,2 139 : 17,94 134 : 5,86 241 ' 3,51 132 : 1 ,25 218: 345,3 290 ' 

JONGEt!S A 
voornaam n3.am categ. pl . t<;t . ; 100m ptn. ldL:;;!t~us ptn. lvE> • .:c pt n. l .speer ptn. l ko,eel ptn. :hoog ptn.l100Jm ptn . : 
Misja Steen ,JUN-A2 1 3607 : 11,6 683: 28,72 439 ; 6,57 713 : ~3,0l1 413 : 0 : 1 • 90 7.14 . : 302 , 0 645 
Ivo Spanj ersberg ,JI'JN-A2 2 ~76 : 12,7 478: 0 : 5,63 508 : 50,48 596 : 11 ,!:>8 581 ' 1 1 75 585 : 244 , 1 828 t 

Paul Drorrrnel JUN-·A2 3 3219 : 11,7 663 : 0 : 5,59 500 : 30,12 301 ' 8,87 418 : 1,60 464 : 240,0 873 ' 
,_. Ger We.s.sel JUN-A2 4 3013 : 11,9 624: 0 : 5,35 451 : 31,74 324 : 8,31 385 : 1,8J 464 l 250,1 765 
r,) Jeffrey &.111 i van JIJ1'-J- P12 5 2789 : 13,4 365 : 0 l 5,19 419 : 26, '14 245 : 8,89 419 : 1,60 464 l 239,7 877 

Dö.vid Blom JUN-A2 6 2463 : 12 ,8 461 ' 0 : 4 ,79 343: 27,24 261 ' 7,89 360 : 1,20 188 : 242,1 850 ' I 

Dennis Heijink JUN-A1 7 2456 : 13,0 428 : 0 : 4, 93 369 : 27,10 259 : 7 • 02 30..'3 : 1,45 352 : 252,5 740 
Mad.nuE! Rotteveel JiJN-A2 8 2126 : 13,3 38..0 : 0 : 4,33 261 : 31 ,62 322 ' 9,47 454 : ') ,45 352 : 335,8 357 ' 
l"Tichiel Brand JUN-A1 I 13,6 335 : 21,26 2?6 : 4,13 22? : 19,34 152 : o: o: 0 ' 

MANNEN 
voornaam naam categ. pl. tot. : 1('..()m ptn. :koge l ptn . :polsh. pnt. :diskus pen. :hoog ptn. :speer ptn. :ver ptn,: 1000m ptn . : 
Aernout Leezenberg SEN 1 3398 : 11 ,5 703 : 10 , 28 C">02 : 0 : 30,56 475 : 0 : 46,64 539 : 5,40 461 : 254,6 718 
Frank Verstoog SEN 2 3387 : 12,5 513 : 10,81 534 : 0 : 0 : 1,75 585 : 44,62 !31:)9: 6,15 619 : 303,8 627 
Rarco Steen SEN. 3 3338 : 11 '4 723 : 0 : 0 : 24,79 363 : 1, 95 758 : 40,.36 447 : 6,27 646 : 329,9 401 
Ni co Treep S'EN 4 3265 : 11 ' ., 786 : 8,98 425 : 0 : 0 ! 1,50 389; 31,64 322 : 6,41 677 : 259,8 666 
Etienne de Groot SEN 5 JQ">4 : 12,1 .586: 11,00 546 : 0 : 28,04 426 : 0 : 42,06 472 : 5,39 459 : 310,5 565 
Kenneth Portanger SEN 6 .2962 ' 11,8 643; 0 : 3,40 457 : 0 : 1,55 42<:5 : -35,06 371 ' 5,59 ['(X) : 310,5 565 ' I 

Lex Verteek SEN 7 2705 : 12,0 605 : 0 : 0,00 o: o: 1, 70 544 : 34,76 367 : 5,64 510 ; 258,5 679 
John Me ure SEN 8 2654 : 12,2 567 : 7,52 338 : 0 : 20, 18 275 : 0 : 27,46 264 : 5,19 419 : 247,6 7'1>'1 
Willem Jan v.Wouw S"F..N 9 2606 : 12,8 461 ' 7,21 320 : 0 : 0 : 1,55 426: 25,92 242 : 4,56 301 : 241,6 856 ' 
Jaap v.;m Deursen SEN 10 2475 : 12,2 567 : 5,92 244 : 0 : 0 : 1,55 426 : 22,64 197 : 4,50 290 ; 25'1 ,4 751 
Bart Blom SEN 11 2469 : 12,'6 495 : 6, 18 259 : o: 0 : 1,30 250 : 32,00 327 : 4,50 290 : 242,3 848 
Jf..>an van den Broek SEN ' 13,3 380 : 10,07 490 : 0 : o: 1,50 389 : 36,40 .390 : Ol 0 ' 
Fred van der Wal SEN ' 12,8 461 ' 13,58 703 : 0 : 30,52 475 : 0 : 52,24 622 : 5,18 417; 0 ' I 
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LANGE AFSTAND<sT)ERS 
voornaam naam categ. pl. tot. 
Johan Sneek SEN-LA 1 2306 
Ben Verton SEN-LA 2 221 '1 
Hans Adelaar SEN-LA 3 17.52 
Nartin Strookman SEN-LA 4 1625 
Bert Steen SEN-LA 5 1520 
Evert van Raven.<::berg SEN-LA 
Ruud Porck SEN--LA 

VROUWEN & l'fEI SJES A & B 
voornaam naam cate.<g. pl . tot . 
Ane.ska de Windt JUN-B1 1 2218 
Brenda Stoete .. JUN-A1 1 3120 
Sand:ra Kl~;ser SF..::N 1 3046 
Jaqueline Konermann SEi'>J 2 2594 
Jannie Sloot SEN 3 2484 
Nicolet Zwaan SEN 42306 
Jo...se Capellen SEN 52083 
Bianca Dobbe SEN 62055 
Lilian l<aptein SEN 72054 
Ellen de Weyer SEN 8 1545 

_, .... 

l 100m ptn. :ver ptn. lpolsh. pnt. ldisku.s ptn. I hoog ptn. lkogel ptn. !speer pt.n.: 1CXXlm ptn.: 
13,5 350 i 5,44 469 : 2,20 
13,0 428 : 4,5<1· 297 

1 79 : 0 : 1 I 35 283 : 5 0 86 241 
0 : 17 J 40 224 : 0 : 7 I 98 365 
0 : 0 : 1,25 218 : 7,21 320 
0 : 13114 147 : 0 : 6,44 274 
0 : 0 : 1 , .3!:~ 283 : 8. 03 368 
0: 19,28 0: 1,45 352 : 7,55 340 
0 : 0 : 0 : 0 

0 : 248,2 784 
28,46 278 : 304,7 619 
18,76 145 : 308,9 580 
21,24 178: 307,9 589 
27,26 261 : 0,0 0 

13,9 293 : 3,94 196 
14,2 2.53 : 3,86 184 
13,9 293 : 4,64 315 

0 : 4,9'9 3P..O : 2100 28,50 278 : 0 
14,5 215 4,28 252 0 : 0 

~:i:* :t.i:* 

: 100m ptn.: ve:r ptn. :kogel pnt. ldi.skus ptn . lhoog ptn. :speer ptn. :soo m ptn.: 
13,1 616: 4,09 329 : 
12,9 651 I 5,13 595 : ' 
13,9 486 : o: 
13,0 634 : 4,51 431 I 

f 

13,9 486 : 4 ,11 333 : 
14,8 356 : 4,17347: 
14,4 412 : 4,47 421 f 

' 
14,6 3.B-4 : 3,85 274 : 
14,2 441 I 3,80 263 : I 

15,3 291 I 3,79 261 ' ' I 

5,19 220 : 0 : 1,30 409 : 13,84 175 : 249,5 469 
8,70 445: 0 : 1,35 460 : 27,44 428 : 242,8 541 
8,90 ~~ : 27,96 502 : 1 ,.35 460 : 34,24 557 : 239' 1 583 
8,40 425 : 0 : 1,40 512 : 26,62 413: 323,3 179 
8 ' <-1.8 t..l-30 : 19,28 3(.,'() : 1,25 .3D9: 0:239,7576 

0 : 19,00 313 : 1,30 407' : 21,74 321 : 241 I 1 560 
5,87 263 : 0 : 1 ,35 4<5:0 : 13 ' 50 169 : 300 ' 8 3,.")8 

6,33 292 : 0 : 1,25 359; 22,14 329: 254,6 417 
8,87 456 : 20,96 342 : 0: 21,84 323: 316,3 229 
6,64 312 : 0 : 1,20 312 : 
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18,16 255 : 334,1 114 
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Dem 

J/' '\.>. 
tll"§ / Kenncmerlandse \">i 

1 Atletiekwn:nigjngen \) 

\ ~ I 
\~ -Ujk /1 

Suomi 

Wanneer en Waar : 

e -

Zondag 12 november 1989 Wijk aan Zf;e, 10 Km. 
4e He!iomare toop 
Locatie : Heliomare 
Start: 11 :oo uur 
Inschrijfgeld: fl.4,50 
Organisatie: Dem, Piet Blooker (02510-25383) 

Zaterdag 16 decenlber1989 Castricum, 10 Km. 
"10 Engelse Mijl" 
Locatie: Sportpark "De DuinlopeR" 
aan de Zeeweg te Castricum 
Start: 10:30 uur 
Inschrijfgeld: fl.6,- (incl. duinkaart fl.1,50) 
Organisatie: av Castricum, Peter Vlaarkamp (02510-37647) 

Zaterdag 20 januari 1990 Santpoort, 7 Km. 
BredP-rode Cross 
Locatie: Sportpark "Jagtlust" van Prov. Ziekenhuis 
(tegenover de ru'the van Brederode) 
Start: 2:00 uur 
Inschrijfgeld: f1.4,50 
Organisatie: av Suomi/Haarlem, Ruud Porck (023-383445) 

Zondag 4 februari 1990 Castricum, 10 Km. 
Afsluitende cross. 
Tevens priisuitreiking. 
Locatie: Sportpark "De DuinlopeR" 
aan de Zeeweg te Castricum 
Start: 10:30 uur 
Inschrijfgeld: f!.6,- (incl. duinkaart fl.1,50) 
Organisatie: av Castricum, Peter Vlaarkamp (02510-37647) 

I De beste 3 resultaten tellen voor bet eindklassement! 

* 1\'looie prijzen/herinneringen voor best/ierdere geklasseerde(n) in eindklassement. 
* Voorinschrijving uitslui1end per wedstrijd via secretariaat vereniging. 
* Categoriën: Dames senioren. Vet I, Vet H. 

Heren senioren, Vell, Vet II, Vet Ill. 
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We zullen binnenkort de or<tvangen ontwerpen voor de A.V. Haarlem mascotte voor 
jurering voorleggen aan het bestuur. De uitgekozen ontwerpen zullen dan kunnen 
~orèen gemaakt. Een mooi klusje voo~ de donkere winteravonden. We zullen dan in het 
Wissel tje een oproep dc-en aan moeders en vaders die handig zijn met naald en schaar. 
Jullie horen het nog wei! 

~HNTERTRAINING 

~aar en hoe laat jullie deze winter moeten trainen kunnen jullie allemaal duidelijk 
lezen op het schema voor in het clubblad. 
In het kort nog even; iedereen traint op zondagmorgen. 
Verder trainen de meisjes pupillen en juniorenD en C op woensdag .in de Lieven de 
Keyschool. De jongens pupil1~n traj.nen ook op woensdag maar dan in de Paulusschool. 
De jongens C en D trainen op donderdag in de Paulusschool. Let goed op de nieuwe 
leefstijdsindeling, lees goed hoe laat je training begint en zorg dat je op tijd bent! 
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PUPILLENWE DSTRIJD A.V. S'I'AitTBAAN 1ó SEPTEMBER 1989 

De thuisbl~vers hebben wa t gem i st: Een spik(e) s plinternieuwe baan, heerl~k weer 
en een snel programma. 
Wie er wel waren. Onze V?.ste ker n; \IJendy, Jes si. ca, Peter, Darcy, Joanna, Cindy, 
Guido en Rebecca. En onze nie~we aanwinsten Andrew en Rinaldo. 
Een beetje verder van huis dan we gewe~d zijn met wedstrijden dit keer en daarom 
ook andere tegenstanders. Nu eens n i et tegen onz.e "rivaal" het wit en blauw van 
DEM. Wel was er vandaag het wi~ en blauw van AAC en AV Startbaan zelf. Beiden 
ook niet mis . Verder o .a . AVA uit Aalsmeer en AV Hoofddorp. Best een sterk bezette 
wedstr~d, maar vergeet ons AV Haarl em niet! Niet dat zo'n dag alleen om de medailles 
draait - je moet gewoon een fij ne sportd2g hebben - maar we willen ze toch wel 
even noemen. Het waren er vier. J oanna eerf' t •.:! in de me erkamp en tweede op de 1000 
meter. Al was het vers chil op de 100J m3tcr met nummer een uit de andere serie 
..... 1 seconde! 
Darcy tweede in de meerkamp voor vel e goede AAC-ers. Peter tweede op de 1000 meter 
met weer een persoonlijk r ecord. En verder drie vijfde plaatsen met heel weinig 
achterstand op de eerste drie ereplaatsen . Zoals Jessica die de lat b~ het hoog
spri ngen op 1.20 meter na "ei t:deloze " s econden a l s nog zal vallen. 
Pech hoort ook b~ sport. J a t weet ook Wen: y . Met e e ~ pijnlijke knie mo est ze de 
1000 meter - haar favori ete num~er - lat en s chiet en en daarmee een (b~na) zekere 
medaille. Er komen nog vêêêêl meer wadstrij den dus . . . . . . 
En dan Cindy. Zoals altijd met Véel inzet en plez ier . Fijn om te zien. Dan hebben 
we nog Guido. Het verspringen 0n hoogspri ngen gaat neg steeds fijn vooruit. De 
1000 meter had vandaag echter gesn met er l ange r voor hem moeten z~n. Door het 
drukkende weer hadden daar ' 'e e l a t le t en goed l as t v~n. Zo ook Andrew. H~ vond 
de 1000 meter eindel oos . . • . .. .. l ang . 
Beter ging het b~ hoogspr i ngen . Tot z~n e ig€n ver bazing - met nog nauwelijks hoog
springtechniek - in z~n eers t e wcds~rijd over 1. 15 meter. 
Rebecca voor het eerst over dE 3 ~eter bij ve r . Door de s p ikes? En dan nog Rinaldo. 
In zijn allereerste wedstrijd a l bijna een nieda i l le! Hij •,:erd vierde op de 1000 meter. 
Na afloop hoorde h~ pas dat nummer 1 , 2 en 3 een meda ille kregen. Als h~ dat had 
geweten voor de start . . . . . 
Kortom we z~n weer een h8e rlijk dag je bui t e n ge~e est. Het was de l aatste wedstrijd. 
Alleen de onderlinge wedstrijd nog op za t erdag 7 oktober. Dan rekenen we niet alleen 
op onze vaste kern maar op A~LE jeugdl edPn ! 

Roel 

BESPREKING TRAI NERS ~~ J EUGDCOMMISSI E 11 SEPTEMBER 1989 

Als je het Wisseltje r3gelm~tig J ees t is het je misschien opgevallen dat het alt~d 
"blij" nieuws js wat we t e vertellen hebb en. Maar natuurl ijk gaan er ook wel dingen 
minder goed of zelfs f out bij onz 3 ut l eti ekveren i ging. Om te zorgen dat deze fouten 
worden verbeterd is er rege l ~a+. i ~ een 'Jergaàering tus s en t r ainers en jeugdcom
missie . Dit seizoen hebben we een paar û~nge~ meegamaakt die zeker zullen moeten 
veranderen , zoals gedrag en t~3lgebruik op en r ondom de ba an. Denk verder eens 
aan de training bij met n <:>,;ne de CD·-j eugd waar h E; t; niet al tij d even goed boterde tussen 
trainers en atleten. Aan wi e dat ligt ? Daarover hebben we op 11 september gesproken 
en zullen we in oktober ve rde r praten . 
Een ander onderwerp was de gr oot t 2 van c'3 gr oepen bij zowe l pupillen als CD-jeugd. 
Daaraan wordt gewerkt . 
Weer een ander onderwerp : de kwal i t ;;; i t \-s.n de t r ain i ng . Ook daar wordt aan gewerkt. 
De "rustmaand" oktob er zal w~,rd -:: n gebrui let om zc a1s da t met een mooi woord heet 
"de zomertraining te eva LJen;n" . In gA\~C' ::Jn ned0r lands: met e l ka ar praten hoe het 
baanseizoen ging . En all~ s met f é ;1 dofl l : c;~- vo..Jr zor gen , dat het Wis s eltje alleen 
blij nieuws voor j ull i e zal bl ij ·Jen brr::r:ger: . Over c:,e ver- 2-ndering en zullen we jullie 
in het volgende Wisseltj e a J. iets ku~nen me <ledelen. Da~ er d i ngen moeten veranderen 
- ook bij aan aantal at leten - star.t ve.3 t! 
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On.der-li.n.g<a Wed.sitr-i.Jd.en. .a.v HA.A.R.LEM 1989 

JONGENS C 
voornaam naam categ. tot. tot. : 100m pnt. :ver pnt. lkogel pnt. lhoog pnt. : 100H pnt. :diskus pnt. :.speer pnt. : 1QCX)m pnt. 

Henk Cobelen.s JUN-C2 1 4467: 12,7 677 : 5,05 631 : 8,60 453 : 1,50 623 : 17,3 581 : 28,18 446 : 29,34 485 : .316,4 571 

Rogier Botman JUN-C2 2 4312 : 13,0 634 : 4,65 550 : 8,70 458: 1,40 541 : 18,5 502 : 23,48 .369 : 28190 478 : 251,0 780 

Cees van Wijk JUN-C2 .3 4292 : 12 , 5 707: 4,70 560 :10,88 564 : 1,35 499 : 21,3 3.'53 : 26,02 412 l 31,28 515 : 302,1 682 

Manuel Wolff JUN-C1 4 4230 : 12,8 663 : 5,01 623 : 8,82 464: 1,30 462 : 20,1 412 : 25,90 410 : 33,60 S..."ii : .306 • 5 646 

Allard van Zwol JUN-C1 5 3992 : 13,9 517 : 4,47 512 : 9,88 517 : 1 ,45 .'582 : 20,4 396 : 30,.34 480 : 29,22 483 : 326,0 505 

Ni els Terol JUN-C1 6 3499 : 14,4 4[-.8 : 4,37 492 : 7,44 390 : 1,40 541:20,7 382 : 24,62 389 : 28,16 466 : 347,0 381 

Ma.rtijn Spruit JUN-C1 7 3215 : 1516 331 : 4,18 454 ! 8,98 472 : 1,.35 499 : 23,2 272 : 24,48 386 l 19,08 306 : 327,6 495 

Daan van Dijk JUN-C1 8 3090 : 15,5 341 : 3, 94 406 : 7,22 378 : 1,25 426 : 22,5 300 l 17,48 258 : 26,42 4..~ : 32014 543 

Martijn Van Belle JUN-C1 92871:15,1 381 : 3,91 400 : 5,.36 265 : 1,25 426 : 20,3 402 : 14,24 190 : 18,88 302 : 326,1 505 

Riek Jongboom JUN-C1 10 2130 l 16,8 223 : 3173 364 : 5,18 25.3 : 1,20 389 : 27, '1 142 : 11,50 127 : 17,64 278 l .2'.52 f 1 3-..1'\4 

Michael Parkinson JUN-C1 : 12. 1 770 : 4,52 523 : 7 I 12 372 l 1,40 541 l ;ti:;R:U:*:U: :~:«:~:t:. :U::t::s:~:a:::t::«:«:«::t:;t.:«:«:t:.::t::t:U::t:. :t:::t::t::«:«~:«:t::«:U::t::~:t::U::$:~ J 

JONGENS D 
voornaam naam ca~eg. pl. tot. l80m ptn. :ver ptn. :kogel ptn. l80H ptn. :hoog ptn. :speer ptn. : 1oocm }%lt. 

Eldridge Isselt JUN-DZ 1 3508 : 11 13 5.34 : 4,60 540 : 9140 493 : 15,7 395: 1,40 541 : 32,62 535 : 331 ,6 470 

Jorrit van Giffen JUN-D2 2-2983 : 11,9 448 : 3,96 410 : 9,85 515 I 16,0 375 l 1,35 499 : 17,40 273 l 332,7 463 

Ar jan Hendriks JUN-02 3 2689 : 11,6 490 : 3,47 312 : 7,14 374 l 17,1 306 : 1 I 10 316 l 22,76 375 : 324,4 516 

..... Mark Veldt JUN-01 4 2587: 11,9 .448: 3,91 400 : 6,44 333 : 1716 277 : 1,20 389 : 21 '96 360 : 347,1 380 

(!) Dennis de Haan JUN-D1 5 2483 : 11,7 476 : 4,01 420 : 5,18 253 : 17 ;5 282 : 1,25 426 : 16,54 255 : 348,9 371 

Olivier Barreveld JUN-D1 6 2375 : 12,9 324: 3,78 374 : 7,59 399: 17,9 260 : 1,00 242 : 25,90 429 : 353,5 347 

Steven van Waarde JUN-D1 7 2372 : 11,9 448 : 3,97 412 : 7,51 394 : . 0,0 0 : 1,40 541 : 15,30 228 l 3-."'.3 • 0 349 

Mark Blom JUN-D1 8 2365 : 1216 .359 : 3,83 384 : 6,18 317 : 17,4 288 : 1,10 316 : 15,92 242 : 3.."U,4 459 

Pa.ul Filmer ,JUN-01 9 2102 : 12,1 422 : 3,57 332 : 6,37 329 : 17,5 282 : 1,00 242 : 10,48 114 : 346,9 381 

Emiel van Sarrtleek JUN-01 10 1923 : 12,4 383 ] 3,58 334 : 5,67 285 : 18,3 239 : 1,00 242 : 11, 18 132 : 401 ,5 308 

Arjen de Bruijn JUN-D1 11 1917 : 12. 6 359 : 3,37 29"2 : 6,25 321 : 18,1 250 : 1,10 316 : 0,00 0 : 347,3 379 

Thierry Dwal-Sloth. JUN-01 12 1898 : 13,5 . 258 : 3, 24 266 : 5,84 296 : 18,4 234 : 1,00 242 : 16,36 . 251 : 352,7 351 

Arne Braams JUN-01 13 1821 : 12,9 324 : 3,01 220 : 6,58 341 : 19,3 _ 191 : 1,10 316 : 7 ,04 14 : 340,8 415 

Ba.s Kohne JUN-01 : 13, 1 3o1 : 3,54 326 : 5,39 267 : 19,7 172: 1,00 242 : :t::t:x :.::«**:f.** :~:t:>~::u::a::«::u::a::u::~:t::t : 

MEISJES C 
voornaam naam categ . pl. tot. l80H ptn. !hoog ptn. :kogel ptn. l150m ptn. :ver ptn. lSj:JE?€r ptn. !600m ptn. 

Wendy Haan JUN-C1 1 2918 : 1612 296: 1140 541 : 7,64 402 : 22,3 413 : 4127 472 : 17.72 279 : 152,5 515 

Marije l<arrer l i ng JUN-C1 2 2741 : 16,4 283 : 1,35 499 l 8,00 421 l 23,6 325 : 3,98 414 : 26,14 433 : 205,6 366 

Kivelly . Grotendorst JUN-C2 3 2693 : 15,6 338 l 1,30 462 : 7,59 399 : 21,3 487: 4,17 452 : 14,66 214 : 208,1 34'1 

Flex>r Verdonkschot JUN-C1 4.2328 : 17,9 194 l 1125 426 : 6,84 356 : 23,9 J06 : 3,84 386 : 16154 255 : 201,9 405 

Melanie Start JUN-C1 5 2219 : 16,0 310 : 1 I 10 316 : 7,34 385 : 24,9 246 : 3,60 .338 : 16,54 255 : 205,3 369 

Silvia Nottet JUN-C2 6 1778 : 21,2 41 : 1,00 242 : 5,62 282 : 23,2 351 ! 3,45 308: 11,40 137 : 200,8 417 

MEISJES D 
vex>rnaam naam categ. pl. tot. 160H pt. !.hoog pt. Jkogel pt. :ver pt . !speer pt. l60Qn pt. • ', 
Meraud de Rooij JUN-D2 1 2485 : 11 I 1 443: 1,20 389 : 7,31 383 : 4,50 519 :17,54 276 : 155,7 475 

Marjan Witteman JUN-01 2 2023 : 13,8 206 l 1,20 389 : 7,97 . 419: 3,83 384 :14,24 205 : 200,5 420 

Esther Haan JUN-D1 3 1900 : 14,2 178 : 1. 15 352 : 7,93 417 : 4,02 422 :14,36 208 : 2Cfi,9 323 

Berja Koning JUN-D1 4 1672 : 13,0 265 l 1,15 352 : 6,97 364 : 3,90 398 :18,40 293 l 0,0 0 

Ingeborg Zandbergen JUN-D1 5 1616 : 13,8 206 : 1,15 352 : 8,25 434 : 3,57 332 :14,56 212 : 241,8 80 

Debby Boer JUN-01 61520113.1 258 : 1 00 242 i 4 AA ?_~? ! ~ 7"' "U'.Q ' 1 1 ,.,,., .-"'7., • ,., .. .., ,..., 



Jongens pupillen A 
voorna.am 
Darcy de 
Peter 
Paul 
Guido 
Rem:;o 
Rem:;o Van 
Ingo 
Staffan 
Frank 
Pim 
Cinjo 
Andrew 
Stephan 
Ar .sar 

naam 
Windt 
Markwat 
Rijs 

· Molnar 
Verton 
Belle 
Rui j te:nnall 
Hauff 
Vi.s._c:er 
Sooroor 
Jamani ca 
Fung-A-Loi 
Spronk 
Ahmad Al i 

Meisjes pupillGn A 
naam 
Anclrews 

voornaam 
Joa•·•na 
Marjanne 
Jes.sica 
Marieke 
Marieke 
Cindy 
Meike 

van Sa.rrbeoj: 
Hamakers 
,Jonker 
Hegger 
Heus 
&oe 

Jongsns pupillen B 
voorn3.alll naam 
Robert Zand..ctra 
Rinaldo 
Frans van 
?au i 
Arthur van 

Garone 
Essen 
Witteman 
Vondel 

Meisjes pupillen B 
voornaam 
Rebecca 

Jongens pupillen C 
voornaam 
Rene 
A.'1gelo 
I'Iartijn 

naam 
SoorrEr 
Plu 
Dekker 

Meisjes pupillen C 
voornaam 
!'larieke van 
Christa 
Jennifer 

naam 
Essen 
Vert. on 
Bas 

categ. 
?UP-A2 
POP-A2 
J?UP-A2 
PUP-A1 
PtJP-A1 
PUP-A1 
PUP-A1 
POP-A1 
POP-A2 
FUP-A1 
PUP-A2 
PUP-A1 
FUP-A2 
PUP-A1 

pl. tot. 
1 1879 
2 1561 
3 1521 
4 1446 
5 1403 
6 1348 
7 1280 
8 1273 
9 1156 

10 1149 
11 1076 
12 a..~ 

13 736 
14 671 

categ. pl- tot-
PlJP-Ai 1 1491 
FUP-A1 2 1430 
PUP-A2 
FUP-A1 
FUP-Aî 
P"ûP-A1 
PUP-P.1 

cat.eg. 
PUP-B 
PUP-B 
PIJP-B 
PU?-B 
PJF-D 

3 1273 
4 1084 
5 862 
6 698 
7 627 

pl. tot. 
1 1293 
2 1223 
3 1095 
4 821 
5 797 

categ . pl - to-t . . 
POP-B 1 682 

categ. pl. tot. 
847 
808 
386 

PUP-C ·1 
RJP-C 2 
?J?-C 3 

categ. 
PUP-C 
PUP-C 
PUP-C 

Pl- tot. 
i078 

2 5-,")6 

3 274 

i60;n 
8,9 
9,9 
9, _4 
9,3 
9,7 
9,8 

10,0 
9,9 

10,0 
10,0 
10,4 
10,8 
10,7 
1 1 ,6 

:60m 
9,4 
9,1 
9,2 
9,8 

10,3 
10,8 
10, 7 

i40m 
7,0 
7,0 

7' 1 
7,7 
7,5 

ptn. 
522 
357 
435 
452 
337 
372 
342 
357 
342 
342 
286 
234 

:ver 
4,62 
3,68 
3,75 
3,85 
3,43 
3,50 
3,61 
3,39 
3,25 
3,02 
3,28 
3,05 

246_: 2, 97 
1•:lû : 3, 13 

ptl i ~ 

435 

469 

372 
29~.> 

234 
246 

ptn. 
400 
400 
380 
269 
304 

!hoog 
1,20 
·1 , '!5 
1.10 
1,00 
0,80 
C,90 
0,00 

:kege l 
5,83 
5,46 
5,67 
5,5'1 
5,84 

ptn. 
544 
3...."'4 
368 
388 
304 
318 
340 
296 
26e 
222 
274 
228 
212 
244 

p(n ~ 

389 
:::$32 
3•16 

2<·2 
96 

•1 69 

0 

pti . 
295 
272 
285 
275 
296 

: kog?.J. 
6,94 
7,12 
6,81 
5,54 
5,91 
6,07 
6,97 
6,86 
5,13 
5,36 
5, 63 
5,6î 
3,70 
4,07 

6,14 
6,75 
5,81 
4,43 
5,82 
3,93 
5,00 

3 , 27 
3,32 
3,53 
2:'90 
2,89 

ptn. : 1.Y'JJ:-·.l 
362 :334,7 
372 :330,3 
3...."'-5 : 350 • 3 
277 :357,1 
300 :34-1,4 
310 : 3-.">3' 3 
364 i418, ·J. 

3-.~8 :411,4 
253 :<-";04, 7 
265 :~58. 9 
286 :419,1 
281 :451. Î 
146 :445,3 
175 i451 , 3 

pt::.. :600 m 
3·15 :zo?,o 
351 l219,2 
29-:+- :225 ,1 
20î :215,9 
295 1228,1 
1ó4 :23.::;,9 
241 :232,5 

451 
478 
.363 
329 
412 
348 
234 
262 
293 
320 
230 
112 
132 
112 

ptn. 
352 
241 
194 
269 
172 
13•1 

140 

ptn~ :6C,.J :n ~:~n. 

272 :209 , 6 32~ 

2f:.2 :2 ':8 , 9 26S' 
324 :237,6 106 
15'8 :241,9 7-Y 
196 l256,7 i 

l<!.Qm ptn. :kogel ptn- :ver pen. 
7,4 322 : 4,23 187 : 2,62 142 

:.::oo lil ptn . 
:250 , 2 31 

:40m 
7,3 
7,1 
8,3 

!40m 
7,1 
8,2 
8,4 

ptn. 
341 
3 f;O 
174 

ptn . 
380 
189 
160 

- 20 -

:kogel 
3, '?6 
3,éB 
3,15 

:kogel 
4,0? 
3,70 
2,83 

ptn. 
166 
145 
101 

ptn. 
175 
14::_; 

73 

:ver 
2 . 74 
~.81 

2,46 

:ver 
3,33 
") -· ..... ,.:Je+ 

2,11 

ptn. ;{.,00 m ptn-
166 :?27 ,8 174 
1f',Q 12:::.:.8 ,2 103 
i 10 ~ 30?, ~~i . 1 

ptn. i 6C:O m ptn. 
274 i220 ,6 229 
·J26 l 23S ,.3 95 

40 :318,2 1 
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rijksstraatweÇI 95 
2024 db haarlem 
~ 023 - 27 44 44 

~ ~~ Juliiaannaallaaaann 108 --·· 
JvoVERVEEN 

zo51 ~ 

..----::~~~ HAARLEM EN 
k~~=-~ UW .AANKOPEN I~ WINKELIERS. 

ORTING OP AL RENOMMEERD ' 
K MGEVING BIJ GE blij rnet zo n 
0 ander eens 

lf of een haP · · rnaak uze d lidrnaatsc . 
eldbesparen 023 - 271118 

g re· telefoon 
Bel voor inforrna • . 

Toto 
ln leverings 
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 lh 

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

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

Bloemen Kiosk De Margriet 
Haarlem-Noord 

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

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

Sports Cup -., 
SPORTPRIJZEN 



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

~ o.-- OFJonic ~ -GB ;!!!J-

Pum"A< ADIDAS Saucony~ ~KARHU 
en werpschoenen. RUUD WinART SPOR'IS, 

DA'S EEN ZAAK VAN VEJmlOUWEN! 
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 van 09.00 tot 17.30 uur 
Donderdogavond van 18 45 tot 21 00 uur 
Zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur 
Moondog's gesloten 

Roodhuisstraat 68, Heerristede Tel. 023 - 288507 

GÖBEL 

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




