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VAN DE REDAKTIE 

Eerst even wat "dienst" mededélingen. In de crocusvakantie 
die dit jaar valt in de week van 26 februari t/m 2 maart 
gaan de zaaltrainingen op woensdag en donderdag gewoon 
door!! In maart wordt de zondagse duintraining op het 
militair schietterrein verplaatst naar de atletiekbaan op 
het Pim Mulier sportpark. Dit geldt voor alle ploegen! Dus 
zelfde tijd, andere plaats. En na deze iraining 
jullie uitrusten in het krachtcentrum en (tegen een kleine 
bijdrage) wat drinken in deze "kantine". 

Op pagina 6 van deze Wissel ontbreekt nog het een en ander 
bij de uitslag van de sprint-cross in Breda. De afstand die 
Dennis liep was ongeveer 5,2 km. Ook Marcel Verzijlberg liep 
in deze wedstrijd mee, maar dan op de 12 km. Hij werd hier 
102 in een tijd van 41.00.7. 
Ook bij de uitslagen van Dortmund ontbreken een paar cijfer-
tjes. Deze uitslagen volgen in het volgende clubblad. 

Ondanks de meestal magere "winter lllissels" (hadden we vroe-
ger niet acties "help de de winter door"?) mogen we 
nu beslist niet klagen. \Ale hebben een aantal vaste kopij-
lev_eranciers waar we blij mee zijn. Ruud Porck en René. v.d. 
Zwaag, goed voor zo'n 7 blad zijdes. Roel Ramakers, die (met 
wat hulp van de jeugd) het hele Wisseltje vol schrijft. En 
natuurlijk redactielid Nico Treep die altijd goed is voor een 
uitgebreid verslag over het wel en wee van onze atleten. 
Dit keer vinden jullie op pag ina 7 en 8 de belevenissen in 
Dortmund. Voor Alexander Brokx liep dit reisje minder pret-
tig af. We wensen hem beterschap! 

We wijzen jullie ook nog even op pagina 2. De pagina met het 
officiele nieuws. Hier vinden jullie altijd mededelingen die 
belangrijk zijn. Over trainingen, wedstrijden en andere belang-
rijke zaken. Pagina 2 dus altijd lezen! 

De rest van het clubblad spreekt voor zich. Zeker de eerste 
helft! ! ! Donderdag 1 maart wordt iedereen verwacht in het 
krachtcentrum op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. 
En kun jé echt niet komen, dan even afmelden bij de secreta-
ris. Een kleine moeite dachten wij. 

Tot slot natuurlijk de KOPU da tum (en lees ook kopij en geen 
kopie want dat is wat anders ) 

ZON8AG 11 MAART 1990. 

g1rorekenmg 643883. bankrekening 56.80. 70477. t n v. penningmeester a v. "haarlem ' te haartem 



officieel nieuws EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

Pupillen A: 
P. (Paul) Witteman 

Pupillen B: 
J. (Jennifer) Bas 

Junioren D: 
M.W.I. (Michelle) Rieu 
T. (Tamar) Gans 
J.J. (Julien) Sillem 

Junioren A: 
R. (Ralph) Geusebroek 

Senioren L.A. 
A. (Bert) Bols 
C.J. (Kees) Hermans 
S. (Stefan) van Rooijen 
J.A. (Jan) van Son 

TRAININGSOVERZICHT 

Slangenkruidlaan 12 

Ruysdaelstraat 8 rd 

Tetterodestraat 3 
Zuidlaan 18 
Dolfijnstraat 16 

Ruysdaelstraat 3 

Beatrixplantsoen 17 
Jan van Zutpenstraat 20 
Witte Herenstraat 16 - i 
Santpoorterstraat 55 zw 

2015 LL HAARLEM 

2021 EN HAARLEM 

2023 XK HAARLEM 
2111 GC AERDENHOUT 
2024 vv HAARLEM 

2021 EM HAARLEM 

2104 sw HEEMSTEDE 
2037 VB HAARLEM 
2011 NV HAARLEM 
2023 DB HAARLEM 

Tijdens de crocusvakantie gaan de zaaltrainingen gewoon door! (data 28.2 en 1.3.) 
Vanaf zondag 4 maart verandert de duintraining in een baantraining. 
De gehele maand maart wordt er zondagochtend van 10 tot 12 uur op het Pim Mulier-
sportpark getraind. Na afloop is er gelegenheid om, tegen een geringe vergoeding, 
iets· te ·drinken in de "kantine;, van het krachtcentrum. 
Vanaf maandag 2 april neemt de weer een aanvang. Vaste trainingsdagen 
zijn maandag- en donderdagavond; Zie voor uitgebreide informatie het zomertrainings-
schema! 

COMPETITIE SENIOREN C_OMPETITIE JUNIOREN A/B 
20 mèi heren Haarlem 29 april Santpoort 

dames - Amsterdam 
17 juni heren Amsterdam 24 juni Lisse 

dames - Santpoort 
9 -sept FINALE 16 sep·t FINALE 

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 is beslist 
verboden. Zorg zelf voor veiligheidsspelden!! 

WEDSTRIJDEN 
Het dragen van de juiste clubkleding is verplicht. Een verkeerd tenue kan diskwalifi-
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 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem" wedstrqdshirt met klubembleem d1v. prijzen 
a.v. "haarlem " atletiekbroekjes div. pnjzen 

verkrijgbaar biJ JOOP van drunen . 

speel mee in de toto/lotto 

1nl1cht1ngen b1j mevr. hartman tel. 256036 



• eeft inter sse? w1e 
1 KORTR CURSUSSEN ,JEUGDTRA INRRS 

De K.N.A.U. distrikt West I organiseert drie 'korte' cursussen 

JEUGDTRAINERS(STERS) 
Wat precies 

Drie cursussen gericht op training van pupillen en D-Junioren,. te 
weten: 

1. Cursus lopen (4 avonden) waarin horden, estafette en 
lange afstand; 

2. Cursus springen (3 avonden) waarin ver-, hoog-, polsstokhoog-
en 

3. Cursus werpen ( 3 a vonden·) waarin koge 1 d (scuswerp-en, 
speerwerpen en kogelslingeren 

Inhoud 

Elke cursusavond bestaat uit een praktisch en een theoretisch 
deel. De drie cursussen hebben voor de verschillende onderdelen 
steeds gelijke namelijk: 

praktijk: 

Voor wie 

zwaartepunten van de verschillende technieken 
s belastingskenmerken · 

planning en programmering van de training 

• oefenstof en variatie van oefenstof 
• organisatie (bij grote groepen) 

aanbiedingswijze en presentatie 

De cursussen zijn bedoeld voor trainers/trainsters die zich. 
houden met de pupillen en junioren 0 (voorloper J.A.L.}. 
Ook zij die in de toekomst training willen geven, zijrt welkom. 

Waar en wanneer 

Plaats: Suomi 
Sportpark Groenveen, Hagellngerweg 319 te Santpoort-Noord. 
tel. 
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Avond: donderdagavond van 19.00 tot 21.30 uur 

Data voor de drie cursussen: 

1. Lopen op 18 en 25 Januari, 1 ene februari 1990 
2. Springen op 15 en 22 februari en 8 maart 1990 
3. op 15, 22 en 29 maart 1990 

Kost.en 

De kosten bedragen j 10,- per cursus <K.N.A.U.-leden}. Wanneer u 
zich voor alle drie cursussen opgeeft. u slecht f 25,-
(K.N.A.U.-leden}. 

Inschrijven 

Onderstaand inschrijfformulier moet uiterliJk één week voor 
aanvang van de betreffende cursus in het bezit zijn van 

Het verschuldigde bedrag dient tegelijkertijd gestort te worden 
op giro 3297510 t.n.v. K.N.A.U. distrikt West I te 

Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen met ondergetekende en, 
heeft u meerdere cursisten, copieert u onderstaand tnschriJf-
formulier dan net zo vaak als nodig! 

R. Vetter 
Lou Jansenplein 32' 
1063 GZ Amsterdam 
tel. (020) 148341 

.,,_.l __ af'"lonli-

INSCHRIJFFORMULIER JRUGDTRAlNERSCURSUSSBN 

Kosten per cursus: f 10,- CK.N.A.U.-leden) 
Kosten deelname aan alle drie cursussen; f 25 1 - (K.N.A.U. -leden) 
Naam:. K.N.A.U.-reg.nr.: 
Adres: ............................................ ...... ., .................. ... . 

Vereniging: tel. nr.: 
Neemt deel aan de cursus(sen): 0 lopen 

0 
0 !.ierpen 

Dit inschrjjfformulier sturen naar; R. Vetter, Lou Jansenplein 32' 
1063 GZ Amsterdam 

de cursus lopen is deze informatie helaas t e laat. De eerste .. 
v a n de cursus springen zal bij het verschijnen van deze Wiss el waarschijnlijk 
a l geweest zijn. Onze excuses h iervoor. 
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Ho van 'h,e t 

front 
3le .INTERNATIONALE WARANDELOOP TILBURG 26 NOVEMBER 1989 

Jongens ./1. 5 km 
60. Denn1s Heyink 18.02 

Heren 7,8 km 
57. Jeffrey Sullivan 
77. Wim Bergisch 

104. -'oavià Blom 
ÜÓ·. ·· M_arcel Verzijlbe.rg: 
155. Paul v.d. Pol 

DUINDIGT - ·cROSS DEN HAAG 10 DECE.MBER 1989 

Heren 10 km 
76. Jeffrey Sullivan 

100. Wim Bergisch 
155. Pol 

35.26 
36 .31 
38.34 

CROSS A.C. 13 JANUARI 1990 

.jongens B 3, 5 km Jongens A 5 km 
1. thrko Bonewi t 

15. Alexander Brokx 
22. Stefan Heyink 

11.29 
13. 18 
13. 53 

7. Dennis Heyink 

2le INTERNATIONALE SPRI NT - CROSS BREDA 21 JANUAR1 1990 

Jongens A 
35. Dennis Heyink 21.08.4 

·I 

I 

TRAININGSWEEKEND L. A. 

vrijdag?vond 2 maart 
zaterdag 3 maart 

zondag 4 maart 

IN GARDEREN 
De kosten bedragen f 60,= Incl. reis, eten, drinken. 

We logeren in bungalows en zorgen zelf voor de maaltijden. 
Je kan natuurlijk ook weer op zaterdag komen. 
Het weekend is precies een week voor A1fen. 

Dus een prima voorbereiding op het wegseizoen. 
Geef je meteen op bij Gerko, Evert of Bert. 
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27.40 
28.04 
28.14 

18.18 



Van Dommele blijft verbazen 
APELDOORN: (Van {!en. medewerker). - Bij het ·over-

schrijden van de leeftijdsgrens van 35 jaar is voor de meeste 
sporters het moment gekomen om te gaan afbouwen. Zo 
niet voor hardloper Kees van Dommele (40), wiens sportieve 
activiteiten pas de laatste jaren daadwerkelijk opvallen. 
Het voorlopige hoogtepunt was voor de Vijfhuizenaar za-
terdag de midwinter-marathon in Apeldoorn. Met een der-
de plaats en een opzienbarende eindtijd van 2.25.02 sloot 
hij zijn vierde race over 42,195 kilometer af. 

tien kilometer van de vierde en 
làatste wedstrijd schreef hij met 
overmacht op zijn naam (33.01). 
De twéede plaats in Castricum 
èn in het klassement was voor 
zijn clubgenoot John Duinmeii-
er (33.36). 

Bij de vrouwen bereikte Mari-
anne van de Linde (A V Haar-
lem) als eerste de streep in 
38.29. De Heemsteedse atlete 
heeft echter aan te weinig cros-
ses meegedaan om in de 
eindranglijst te worden opgeno-
men. De eerste positie op die 
lijst was voor Sirnone Dok, die 
bij de afsluiting derde werd in 
44.22. Bij de veteranen 1 werd 
Joop de Gooyer overall-winner, 
onder andere door winst in Cas-
tricum met 36.17. 

1 1111111111111111111 
VaJt _ .DolllUlele ... JAV _ Haarlem) 
had in -zijn achterhoofd wel re-
ken:ing gebouden met de forse 
verbetering van -zijn· persoonlijk 
record (2.27.35). "Dat idee bad 
ik gebaseerd op de trainingen. 
Mijn gedachte was: als alles 
meezit, moet er een tijd van 
2.25 in kUnnen zitten. Maar de 
_weersomstandigheden waren 
zaterdag puur nadelig. Het 
h_eeft onderweg regelmatig hard 
geregend en er stond ook nog 
een vrij pittige wind. Daarom 
ben ik meer voor een goede 
klassering gaan lopen, dan echt 
op tijd. Dat . het uiteindelijk 
toch 2.25 is geworden, valt dan 
achteraf natuurlijk 

'· · t :.' • 

Het ongelijke parcours en de 
ongunstige klimatologische om-
standigheden. wekken de indruk 
dát de onderwijzer op de mára- · 
thon nog wel harder kan. "Dat 
idee heb ik zelf .ook wel. Dat 
moet in de toelçomst mogelijk 
zi]n. Je kunt dan denken aan de 
marathon va:q Rotterdam, wat 
in vergelijking met Apeldoorn 
toch behoorlijk verschilt in ter-
rein. Daar heb je ook meer te-
genstand, zodat je vaker in een 

clo 
60 meter heren 
Nico Treep 

r 

groep kunt lopen". 
JJ!l winnaar in Apeldoorn was 

de f'!c:lol Konieczny in een tijd 
van Zijn landgenoot 
Zbi&niew Siemaszko.. versloeg 
Van· J?ommele op de valreep en 
finishte in 2.24.59. 

--:...;-. 

f • Edwin Aardenburg (DEM) 
maakte gisteren in Castricum 
ten overvloede nog eens duide-
lijk wie als enige recht heeft op 
de Kennemer Cross Cup. De 

De zes organiserende vereni-
gin_se!l zijn van mening dat de 
Kenne'mer· Cross Cup in de zo-
mer een vervolg moet krijgen op 
de baan. Onder de naam Kenne-
mer Baan Bokaal zal dan op 11 
mei, 1 juni, 22 juni en 24 augus-
tus worden gestreden op res-
pectievelijk de 800, 3000, 1500. 
en 5000 meter. Als decor moe-
ten de tartanbanen van Sant-
poort, Beverwijk en Haarlem 
dienen. Voor dit klàssement zal 
de competitietelling worden ge-
bruikt. · 

Uitslag Castricum 10 km: 1. E. Aar-
denburg 33.01. 2. J . Duinmeijer 
33.36. 3. P. v. Diepen 33.56. 4. N. 
Vessies 34.18. 5. M. v. Hoolwerff 
34.25. 6. N. Bijman 34.34. 7. W. Ber-
gies 35.14. 8. H. Akersloot 35.28. 9. 
A. Coolbergen 35.29. 10. R. Porck 
35.34. Eindstand: 1. E. Aardenburg. 
2. J _ Duinmeijer. 3. P. Kuijs. 4. P . v. 
Diepen. 5. M. v. Hoolwerff. 

ZWOLLE 21 JANUARI 1990 

7.1 

60 meter meisjes A 
Brenda Stoete 

Verspringen meisjes A 
Brenda Stoete 

Hoogspringen heren 
1. Remco Steen 
2/3 Misja Steen 

Invi tatie-wedstrijd op zaterdag 20 januari 

60 meter horden her.en 
Marc Kok 8 .33 
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50 meter horden heren 
Marc Kok 

8.1 

4.39 

2.00 
2.00 

7.00 



60 meter heren series 
Kees Molenaar 
Oscar Soethout 
Ger Wessel 
John Meure 
Ton van Tol 
Lex Wolff 
Nico Treep 
René Moesman 
Guus Groskamp 

400 meter jongens A 
Mark Seubert 

DEN HAAG 27 JANUARI 1990 

200 meter heren 
8.4 Guus Groskamp 
7.1 Ton van Tol 
7.7 Nico Treep 
7. 9 John Meure 
7.1 Ger .Wessel 
7 .3 Lex Wolff 
7.0 René Moesman 
7 .. 0 
7.1 60 meter horden 

Marc Kok 

1500 meter heren 
55.70 Ad Coolbergen 

DORTMUND 4 FEBRUARI 1990 

series 
22.94 
23.82 
23.26 
25.36 
24.50 
23.4 h.t. 
23.16 

heren 
8.31 

4.10.5 

Hoi, dit is er weer één, een stukje wat je moet lezen om te kunnen begrijpen hoe 
leuk atletiek met een groep kan zijn. Natuurlijk kost het voor de organisatoren 
wat inspanning, maar dat mag de pret niet drukken. 
Iedereen was er al weken van te voren over bezig, de trip naar Dortmund. Gaan we 
nog? Hoeveel km is het? Hoe laat gaan we weg? Heb je al een busje gehuurd? 0 jee, 

En iedereen had een goed humeur. Zelfs Robina zonder koffie. Zelfs Edwin 
zonder afscheidszoen. Zelfs Nice zonder nachtrust . De junioren van Les zaten al 
voordat de deuren open waren. De beste plaats was natuurlijk voor Marvin, die zit 
overal met z'n .. .. . bovenop! Eentje van deze boys lag nog aan de Julianalaan 
te ronken. Even opgetrommeld, en op naar Dortmund. Of niet? Er zaten natuurlijk 
weer twee argelozen zonder paspoort in mijn busje. 
Om 9.00 uur vertrokken we, zonder pas. Perfecte busjes maar volgens Edwin afgesteld. 
De reis ging voorspoedig . De dames waren uitgelaten, hun gevoel van totale uitbundig-
heid uitte ze op onze vriend René, die na een dolle worsteling, in de bagageruimte 
belanden. Hij was nu lekker los voor de wedstrijd . Later zou blijken dat de ze massage 
zijn vruchten zou afwerpen. 
Voor muziek was ook gezorgd. Rustig op gang komen met het bandje van Kivelly en 
daarna het meer swingende werk van Edwin. De sfeer zat er goed in. Aneska en Brenda 
hadden het gevoel dat ze in een disco-train zaten. De bandjes van Edwin waren 
opeens overbodig geworden . Robina had er moeite mee om van haar fototoes tel af 
te blijven. Ze bleef maar knippen , foto na foto. Ze vertelde dat ze 's morgens 
ook al een rits geschoten had , omdat het zo 'n mooie morgen was! 
Uiteindelijk waren we in Zevenaar aangekomen waar natuurlijk zoals het sporters 
betaamt koffie met veel gebak werd genuttigd. Toen het A.C . restaurant leeggeplun-
derd was vervolgde we onze weg. 
Bij Les in de bus hadden ze nog ruzie, iedereen wilde voorin zitten. Voortaan maar 
een belgisch busje bestel l en. 
De grens: Keine Schwierigkeiten (No problem). Wel voor Les, want die wilde z'n 
gezicht aan de ambtenaren laten zien, en nam de route voor vrachtwagens en touring-
cars! Een kwartiertje later waren we weer onderweg. De reis ging voorspoedig, 
door alle klokken in duitsland te verzetten hadden we een uurtje voorsprong ge-
kregen. Om 12.00 stonden we voor - de Helmut Keuring Halle, waar we ons zouden gaan 
uitleven. Nice plaatste z'n busje natuurlijk voor de branduitgang, en moest hem 
als de weerlicht verplaatsen . Met technische ondersteuning van Marjan en Edwin 
lukte het wel . 
Zoals altijd was het onwijs druk, maar ook gezellig. Leuke jongens, leuke meiden. 
Marvin en René hadden de grootste lol, ze waren er echt niet alleen maar om te 
rennen. Ook Kivelly en Robina keken niet alleen naar prestaties. Dolle pret op 
de tribune. Iedereen vermaakt e zich best en gepresteerd werd er ook. 
Marjan beet de spits af met de 60 meter, haar eerste indoor. Helaas niet gezien 
en niet aangemoedigd, maar zij was tevreden. Daarna waren de boys aan de beurt. 
200 Meter met korte bochten, moeilijk hoor, maar ze vlogen er gelukkig niet uit. 
Alexander en Stefan wisten zich in de baan te houden. 
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De kanonnetjes van A.V. Haarlem werden om 14.00 uur afgeschoten . Oscar, René, 
Edwin en Nico ontbrandden één voor één. Lange lonten waren nodig. Wat wil je met 
32 serie's. Er werden behoorlijke tijden gerealiseerd. Ver werd er gesprongen door 
Rens, Alexander , Barry en Marvin . Of een van deze kanjers een PR heeft gesprongen 
is mij niet bekend, maar ze zijn in ieder geval in het zand geland. Goed zo! 
Een tussendoortje ; er werd nog een beregoede prestatie neergezet door een K.A.V. 
Hollander. Walter Kruk sprong 4.80 m pols hoog. Perfect hè' 
De meisjes deden ook wat aan beweging. De 60 meter een peuleschil, ook voor Kivelly. 
Als een rode schicht wist ze een 2e plek in de serie te bemachtigen. Robina en 
Brenda streden verbeten bij de meisjes A. Prima plaatsen in de serie. Brenda zelfs 
1e. Zo werden er nog een heel stel nummers afgehandeld . Hekkensluiters waren Mark en 
Tim. Hun nummers eindigde rond middernacht. Dit werd Alexander te veel en ging 
spontaan door z'n enkel. Met z'n allen naar het ziekenhuis. Net als in de sporthal 
werden veel foto's g emaakt. Het is wel g rappig het een beetje vrolijk te 
brengen, maar dit kleine ongelukje kos t Alexander wel z'n ski vakantie, en bezorgt 
hem veel ongemak . Sterkte Alexander, en snel weer op de been hè! 
Na foto's en een gezet been, terug naar Nederland. Via een mooie rondrit door 
Dortmund en met een lege maag werd de reis begonnen. Alexander lag riant, net 
als Marvin , die van busje was gewisseld. Iedereen afgepeigerd. Gelukkig wist 
er één de weg door de nacht' Voorspoedig wist onze slapende karavaan de grens 
te bereiken .• Marian nam het stuur over, en liet deze arme chauffeur genieten van 
een aangename plaats tussen Kivelly, Robina en Gerard (onze knuffel mascotte op 
reis). Marian reed in een ijltempo naar de thuishaven. (Ze heeft gelijk gehad, haar 
koppelingsbediening was stukken beter! Reden we, of gleden we 1 ) Het afscheid was 
moeilijk. Met Les de busjes verzorgt. Het was een enerverende dag. Uitslagen heb 
ik ook nog . Er missen er een paar, maar die mag je zelf invullen. 

60 meter heren 
Oscar Soethout 
Nico Treep 
Edwin van Velthoven 
René Moesman 

60 meter meisjes A/B dames 
Robina Smits 
Brenda Stoete 
Aneska de Windt 
Kivelly Grotendorst 
Marian van der Zijpp 

200 meter jongens B 
Alexander Brokx 
Stefan Huisman 

Verspringen meisjes A 
Robina Smits 
Brenda Stoete 

Verspringen heren 
Oscar Soethout 

800 m jongens B 
Tim de Rooij 

6.9+ 
6 . 9 
7.6 
6.9+ 

8.8 
8.1 
8.3 
8.4 

r 

27.0 
30 . 2 

4 . 66 
4.53 

6 . 3 1 

? 

60 meter jongens B 
Stefan Huisman 
Rens de Graaff 
Ilarry Doodeman 

Verspringen jongens A/B 
Tim de Rooij 
Alexander Brokx 
Rens de Graaff 
Barry Doodeman 
Marvin Isselt 

200 meter heren 
Nico Treep 
Edwin van Velthoven 
René Moesman 

200 meter dames 
Marian van der Zijpp 

Kogelstoten jongens B 
Mark van Dijk 

tot lezens, 
Ni co 

8.8 
8.0 PR 
7.8 

4.82 
4.20 
4.59 
5.50 
6.27 

23 .1 
25.2 
22.7 

32.9 

8.17 

60 meter horden jongens B 
Mark van Dijk 11.9 

+ Zij mochten de halve finale lopen maar dat gi ng niet best! 
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1 0 .u I I s 
-Hàllo. 
-Halló. 

april (na 31 maart volgt •.•.• . inderdaad 1 april) wordt door de lange-
afstandcommissie in het Recreatiegebied Spaarnwoude een 10 èn een 30 km. 
georganiseerd .lüet rueteen eE:n 5 rote maar net als de brederode-cross 
in eerste instantie et:n kleinscllalige opzet .i"Jaar dat zeggen dat u daar-
om thuis kunt en atleten uiteraard we lkom, maar oek iedere 
vorm van hulp is welkem.Dus noteer : z o n d a g 1 a p r i l 10km: + 30 km. 
(start 11.00 uur) . E.en vermaard (freestyle) ontwerper heEft imnido els zljn creatie-
ve bron aangeboord.L.lJn affiche zal spoedig aan niemands aandacht kunnen ontsnap-
pen. 

voor de puristen: we noemen het geen naar een t estloop. 
-Gerko Vos zit in financiële nood. 
vat slaat in! neeft inmiddels drie honden aan een gerenommeerde slager in 
bruikleen .moeten geven (voor de bewaking, ge loof ik).Anyway, a ls iedereen nou 
Gerko eens een wedstrijdrekening -zou openen, dan hoeft hiJ niet i edere keer het 
inschriJfgeld voor t e schieten.Dus maak een bepaald bedrag over op ziJn rekening, 
zodat het ·inschriJfgeld van een te lopen wedstriJd hier op in mindering kan worden 
gebracht . .Naar·welk rekeningnummer ? Ja, bedankt voor de tip ••••. vlOtte. · 

postbankr ekening 122976 
t.n.v. Gerko Vos, Ruysdaelstr.3, 2021VlV1 Hlm. 

-Halfweg, 26 december - 6 km . 
werd hier de 11-jarige Wendy heersmaecker die met een tiJd van 19.25 haar 

1 jaar oudere brcert Je Raymor1d verrassenderwiJs 12 seconden we.rd 
de Jarige haar lemmer lV:.artin Stroqknan in 22. 38 . 

-VogelenzanèS, ),üdeciewber - Oliebollenloop 
.1:-'.aul v.d • .rol 1.17.17 Aat Haarleveld 1.35.32 

-8antpoort, 14 Januari - 5 km. 
ik ga niet né:iar bé;IDOnd .het gaat niet ecnt lekker op het oh, 

oh.}!;erste op de 10 kin., nee toch illél.ar de 5 km. een t aart. 
JIJartin Strookman zoekt ziJn concurrentie t enminste nog op.Ruud 1-'orck stuurt ziJn 
concurrentie weg. 5 krn. 1 e Ruud Forck (de lurnwel ) 

-1!;5illond, 14 Januari - r.tal ve mmra thon 
Wat valt er van te melden.Vic , uiteraard.Willen1, zo.Albert, toch nog. 
Dik, hé Dikkie.Arit-t joo . Be!"l en Lex.Lex en J3en. 
het wil niet echt lukKen vandaag 

Vic 1.14.41 
Willem westerholt 1.15.30 

Boesten 1.22.30 
Albert Ferwerda 1.28.40 

-Van de transfer-markt. 

Dik 1.29.54 
Arie de Goede 1.30.58 
Ben honamed 1.33.00 
Lex 1.34.48 

Verkocht: Hans hagernan (De Spart aan ) 600 .000 ,00 
Dick v.Tol (Vet. Ned .) 3)0.000,00 

Gekocht • Willem Wes t erholt (Holl.) 2 .700.000 ,00 
Keeshermans (Holl .) 5ratis 
Hert Bols (Holl.) 4 bevulde koeken+ 1 oranje AA-àrink 

-Het loopt weer nelel.llaal mis wet de ruilllte . 
-Lisse, 14 Januari - halve marathon - dik p.r. voor l'Jart in (van Strookwan Tex-

tiel, voor al uw veiligheidsspelden) 
2e(!!) faul v:. =Diepen 1.11.07- 17e .r'aul v.d. Pol 1.16.51 (=p.r.)- 74e l'Jartin 
Strookwan 1.23,58 ;;_ 184e hené V.d.Z,waag 1.31.26- 202e l'JaC hirs 1.)3.02 

-1eiwuiden, 21 Januari- halve warathon (+ een beetje) 1e en 4e, da's mooi 
Kbes v. 1.10 . 28 Willem 1.12.28 

-Grootebroek, 28 Januari- 25 km. Conno du J:t 'ossé 1.28.00, da's ook mooi. 
-A_peldoorn, 3 1·ebruari Darathon 
K b E; 8 V A N lJ 0 I11 1'1 1 :&; 
h 8 . V A D 0 Ji; 1 
.!\. Ji; 1<... 8 V A :N D 0 h JVJ B 1 E 
.1\.b.l!iS VAN 

3e 
3e 
3e 
3e 

in 
in 
in 
in 

2 2 5 
2 • 2 5 
2 2 5 
2. 2 5 

ü 2 
0 2 
0 2 

(ui troeptekens) 
(ui troeptekens) 
(ui troepteke_ns) 

. 0 2 

De Cross-Zet. 



hl.NSTA.ND 1E CROSS Cuh P.t.TI'I'IE 

.Dames-veteranen .... 

1e Pia v.Weeld. en (Dû J) 300 pnt 2e Lilian Senreuder (AVC) 298· pnt 

Dames-senioren 

1 e Sirnone v . .Dok pnt 
2e Ni co lett e :6'\oraan ( h lw) 29 7 pnt · 

·3e R:Schellevis ( .uF...J.•; ) pnt 

Heren-veté'ran en 2/ 
1 e l< 'elix .J:<' lorlJn 
2e .Siem h erlaar 

· 3e LT.Kunnen 

heren-veteran en 1 

1e Joop de Gooye r 
2e Cees Brasser 
3e Jas de La ne;e 
4e henk de Ruiter 
5e · Ben .i!,Dbeling 
6e Ton v . C,feruert 
7e Nico Brc.kenhof 
Be h outenbos 

Heren-seni oren 

pnt 
pnt 
pn t 

( Suo) 
( AVC ) 

( IJ:bt-1 ) 
( s uo) 
( Dl!1•1 ) 
(AVC ) 
( JJ:t.h ) 

298 pnt 
2'/ 7 pn t 
293 pnt 
290 pn t 
284 pnt 
283 pn t 
281 pn t 
276 pnt 

1e Bdwin Aar denburg 300 pnt 
2e John DuinJile27er 1 DEl•1) 2)14 pnt 
3e rie t Kuys (AVC) 293 pnt 
4e v.Diepen ( Hlm) 288 pn t 
Se J•Jart v .hoo lwerf (D.l_o,!•J) 2b6 pnt 
6e Ad Coolber5en (nlm) 2ö2 pn t 
7e l>lioo Ves s i es ( .D.!::,h) 279 pnt 
Be huib AKers l oot ( hlm) pnt 
9e Conno du .l:' 'ossé (hlru) 27':) pnt 
1 Ue Ruud 1-or ck (hlm) 274 pnt 
11 e v. Havensbe r g ( hlm) 2 74 pnt 
12e .Ruud Ja nsen · ?.70 pnt 
13e wim (rtlln) 269 pnt 
14e Ruud J:loonacker (.iJht•1) 263 pn t 
15e Oldenhove (AVC ) 263 pnt 
16e .Bart Lin0e r 260 pn t 
17e J:l ert (nlm) 255 pnt 
1öe Jeroen t eperkoorn (Suo) 250 pn t 
1 )Ie v ( 249 pn t 
20e Wlm Revers 243 pnt 
21 e Anaré ( D.f.J•J) 235 pn t 
22e .1:-aul (l-ilm) 2..5 5 pnt 
23e wim Vessi es (D..I!.ol'J) 232 pn t 
24e John Blokke r 225 pnt 
25e Gerard winter \D'E.I•1) 224 pn t 

9e Pet e r v . .Kaam 
10e nans Wanders 
11 e Alex v . h e usden 
12e Joop Kalkman 
13e b en l'lollarned 
'14e l•lartin J ansen 
15e Lex v.d • .l:'ol 

( Suo) 
( JJ.l!Jvl) 
( Dbl'l) 
( Suo) 

( hlrn) 
(:t lm) 16e Hen é Ruis 

26e 
27e 
2öe 
29e 
30e 
3 1e 
32e 
.53e 
34e 
35e 
36e 
37e 
3öe 
39e 
40e 
4 1e 
42e 
43e 
44e 
4)e 
46e 
4 7e 
48e 
4 9e 
5l!e 

'l'neo l:lrakenhof (AVC) 
Bart Kroon ( Suo) 
l:l ob Duinmeyer 
.J<Tan k v. JJijk ( .lJEtvJ ) 
J a n hendriks (Dl11) 
l'Jartin Strook.wan( h lrn) 

(hlm) 
Ho b de Ni e uwe (hlrn) 
.rlart v . E.ookhuizen(.u.8JvJ ) 
l"!ax Scholten (JJE..!>J) 
Ari e de (hlm) 
harce l .uekker ( JJ.Gl.•J) 
l'llche l Kra cht (m.,!'l) 
Ar no l•1olenaar 
.lJik ho l 
fe t er ( s uo) 
Jan v. Son ·(hlm) 
Bert 1Wman · (D.b.JVi ) 
1.7er St oker (l!Bfvl ) 
1 e ter . d8 l.i e 
J\Jac hirs (Hlrn) 
.Etolf heyke ( AVC) 
S jaak Kalisvaart( .Hlrn) 
n enk v.Walr aven (DEJ.v1 ) 
tete r HetntJ ES (AVC) 

De Kenneme r Cross CL,}/ la' Jjgt :;erJ vervo l g in de h.enn eme r .oa an Bokaal 

wedstriJden op : 11 me i Sant poor t 
01 j uni 
22 · j uni Haar l em 
24 a ugustus 

BOOm. 
3 . 000m. 
1. 500m . 
5 .000rn. 

275 pnt 
270 pnt 
264 pnt 
263 pnt 
259 pnt 
254 pnt 
253 pnt 
249 pnt 

221 
213 
209 
2U4 
201 
2l! 1 
200 
1)1 5 
181 
178 
173 
172 
1'(2 
171 
170 
170 
166 
160 
158 
154 
14b 
143 
142 
135 
117 

I I I I .... 

pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 
pnt 

(De drie best e vo l gens de competitie t e lling, t e llen) 

E;xtra wedstrljd (voor het ver enigi ngsklass eruen t ) op 14 s ept embe r in Santpoort, 
u1e t voor d e vr.ouwen e en 3. OOûm. en voor de r.nann en een 1 Ok.w. èn 4x1500m. 

111eer i nf orrna ti e volgt. 
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:) ,februari 1990 Apeldoorn K.;tAs van Doron1èlc 
plaats, Nederlander, CQnioron- on veteranenclubrecordll 

ten week na zijn opzienbarende marathon op zijn "thuisparcours" in Apel-
doorn neemt clubgenoot Evert van Ravensberg de 40-jarige Rees van DommeJe 
een telefonJsch intervieuw ar. Dit om u trouwe "Wissel"-lezer wat mee r 
te vertellen dari alleen een uitslag. 
-Met welke instelling ben je in Apeldoorn van start gegaan? 
Kees: 'Nou, met de instelling het maximale er uit te halen. Vorig jaar liep 
ik er 2.27.35. Dit heb ik erg goed getraind en had ik het gevoel dat 
er wel wat meer uit te halen "'"as. De \;l'aersomstandioheden d i en<len dan wel 
mee te werken'. -
- 1-!oe weren die weersomstandigheden eigenlijki' 
Kees: 'Die waren allesbehalve ideaal. Het regende behoor)jjk en op sommige 
stukken stond er vrij veel wind, waardoor het nogal koud werd. Ik liep in · 

shirtje met korte mouwen, waardoor de onderarmen tijde ne het lopen erQ 
koud werden en verstijfden. Bij de start twijfelde ik nog tusseri 
aen shirtje met lange of een met korte mouwen . Verkeerd gekozen dusi. 

Hud je aan de start nou ook werkelijk het gevoel van: ik ben klaar 
voor, het moet nou maar eens gebeuren? . 

Kees1 'Bij de statt was ik behoorlijk ontspannen en na het startschot zje 
je dal Qr een paar mafkezen veel te hard ven start gaan. Ikzelf loop gewoon 
in de groep mge dat gaat gemakkelijk. Dat gevoel heb je althans en je 
moet oppasac-m dut:. JQ ni!i!t te veel kopwerk doet. Dat. doe je van t..i.:ld tot tijd, 
.... .. .: je laat je ook terugzakken om er voor te zor gen dat je ni e t de haas 
bent'. 
- je hebt wel wat je marathon vorig jaar in Finland# waar 

jo b.alvE-rwe9e onder de 1.10 dcorkwaw.? 
a 'Ja, dat toort. e::-var.inggn GpeGlt nat.uuYJ :ijk ean rol Je weel 

nooit prQciGG het uitpakt, het gaat heel gem@kkAlijk in het begin, 
ma .. r je grijpt te hoog. In ApGldoorn rooe!1:t ik de er.<.rste 5km. in 

r·p )7, 1 S doorkernen on dat. luk te Binnen de 17 dal:!!' 
openen is 2o'n bQQljg egn gazian do 2waart2 van die eerste 
vijf kilometer. Wat ja in de vijf tekort komt. kun ja in de volgende 
v.i.jf door wat daalwerk weer 
- Die 17.15 is zo'n boetjo hot gemiddelde wat je iedere vijf kilomete r 

moet lopen om atm je uiteindelijke eindtijd t.<e komo1'? 
Keest 'Je moet in behoudend van start gaan . Jo komt daardoor in 

grote terecht, waar je gewoon bij mÇJot rn9t do gedBchi,;.e 
ik het voorlopig wel wat het wordt'. 
- ll.ende je e..igenlijk nog tijdens deze 42.195meter 
Kees: 1 Nee 1 hooguit de lantate kilometer waer een stuk vals zit gn jo 
a)) een nog i:.egc-.n f knokt'. (Keel! verloo1· in de l.aat.st-s 100 meter nog 
een tweede aan een Pool. Deze broodloper kon 
extraatje jn uiteraard zeer goed gebruikcn . BvR). 
- Je hebt dus min oi je moment verlegd? 

'Ik denk het wel ia'. 
- Hoe aenk je je nog te.kunncn 
Kees: 'Qua tijden zal je niets van mij horen, maar je kunt he t 
ik heb in Apeldoorn gelopen op een parcours nist volkernen vlak wae en 
de gZ1eden waren niet i{1eaa1. Dan denk ik er z:i t nog meer in . . 
Hoeveel rneer dat. zaJ n1oeten blijken, Je weet. gewoon dat het no9 niet afge-
lopen is. Er zijn echter zoveeJ factore n die op zo'n meetellen. 
Er is eigenJjjk n1aar een zekere factor en dat is je eigen voorbere i ding'. 
- Je hebt in iedeJ· geval al êên doel bcreiKtr namelijk snelst:.e Haarlemmer 

te worden? 
· Kees: 1 Pat was niet echt een doe 1. Ik '"'ilde mè gewoon ten opzichte vdn 
vorig jaar verbeteren. In de voorberejding is er een groter aantal kilome-
ters afgelegd. De intensiteit is wat groter geweest. Je gaat in 
gevaJ weg om het clubrecord te verbêteren, want è!ie paar secondet1 (2. 27,27 
tegen 2.27.35 E.v.R . ) die ik er vorig jaar in Apeldoorn boven zat, 
had .ik wel het gevoel dat die eraf moesten kunnen. 

- 15 A -



Van 2.2S ik wel vanuit qagaan. DQt ik het ondanke de ometondJgheden 
haalde ook, mè tevreden 1 • 

... lioe waQ d• aanclaeht voor je na het verrichten von je indrukwekkende 
marat.hon'; 

'De belangstolling wae groot-• na de fin1eh een radiointer.vieuw met 
NCRV-eport, BOndag na intcrvieuw met rodio Noord-HollandJ 
'e-avunde varelasgever ven Qe atletiekwereld en het Dagblad en 
nogal wat bekendeJ1. Ou$, dat ie duidelijk meer. 9eweEtst dan de vori9e keren'. 
- Hoe ervaar je die 
Keest 'Leuk, natuurlijk. 90ed presteert, i$ het aarQig ale mensen 

meeleven en voor hebben. Je niet zeggen dat je niets 
doet, dat zou voor de gek houden zijn'. 
- Rees ik wene je veel 6ucce5 bij je vo19ende twee marathons jaar: 

Rotterdom en in hét. najaar het Veteranen-kampioenschap. 
Evert van R·avensberg 

Op de valreep kwamen bovenstaand interview èn onderstaand geboortekaartje binnen. 
Zonde om te laten liggen tot het volgende clubblad. 

Conny en Dick zijn vooral bekend bij de lange afstanders. 
De felicitaties bij de geboorte van hun dochter komen namens de hele club! Dat 
Marieke maar 'n leuke en sportieve meid mag worden! 

Marieke en Conny rusten van 13.00 tot 15.00 uur. 
Bel even. als je langs wilt komen. 
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Op zondag 11 februari 1990, om half zes 
's ochtends, is geboren 

MARIEKE 

dochter van 
Conny Witteman & Dick Aarts 

Eenhoornstraat 21 • 2024 RW Haarlem 
Telefoon 023·252613 



Mag ik bij even voorstellen; 
naam is Joke Verton. 

Hl 

R U I L B E U R S 

Ik wil proberen met ingang van het komende baanseizoen een ruilbeurs voor kinder-
spikes en andere sportartikelen op te zetten. 

Alle artikelen die schoon en heel zijn, kunnen tijdens de trainingen (voor de pupil-
len) bij mij ingeleverd worden, voorzien van naam, adres en prijs. 

is de bedoeling dat 1 maal in de maand ook weer tijdens de training de spulletjes 
bekeken en gekocht kunnen worden; bijvoorbeeld iedere eerste donderdag van de maand. 

Heeft u nog spullen over, laat het mij dan weten en lever het bij mij in. Dus alle 
artikelen die te klein of overbodig zijn opzoeken en inleveren. 

Vriendelijke groeten, 

Joke Verton 
Ommerbos 125 
2134 KC HOOFDDORP 

tel: 02503 - 39865 

- 16 -



In de maand M A A Jl..1. trainen 't-Ie {l)p ZONDAG210RGEN 

NIET I N DE DUilu:l; NA.AR .Q!: DE: EIGEN ATLETIEKBAAN 9 

V A N A R 

DUI NEN' A T L E T I E K B A A N -

NIEUWS IN HET \/ISSELT,JB 

Het wintersei z oen wordt in de atletiek we l het "st ille" seizoen 
genoemd omdat er geen buitenwedst rijd en zijn op de atletiekbaan. 
Nou echt stil is bij AV Haarlem en du s voor de jeugdatleten 
niet echt bepaaldo En dat.is maar ooko Traini ng i n de 
zaaly Training in de duinenQ Cross-wedstrijden. Indoorwedstrijden. 
We zijn echt blij dat de op:com'3t, zeker .in de zaal, st eeds beter 
wordt (bij groepen al een paar 100% opkomst , dus 
iedereen ! ) In de duinç:n hebb0n we natuurlijk t e maken met het 
weer en dat v1a s er danook de oorza ak van dat de opkomst - net 
als het weer- heel erg 1 on verschilleno Naar ook bi j minder 
mooi weer of erger '·Jar en ze er: de AV H?.a:::.-lem doordom1ers o 

De kende achttien d8elnemers (1 8) en da t is 
toch ook een moo i getal. En h et is nie t alleen bij inschri jving 

zo goed als iedereen heeft minimaal tw e e van de dr ie 
c::-ossen gelopen. We zijn nu in afwachting van de uitnod i gingen 
voor de final e in Hoofddorp op zater dag 10 maart a vsGD eelnemers 
krijgen tijdig bericht ! 
De voor .. oren zit er al Heer op en het was 
de moeite van hat vroege opstaan om half t ien in 
Den Haag aanwe zig z.ijn) zeker waard vonden ''e allemaal. We hebben 
een fijne atlet i ekdag i:..1 Snort gehad 9 Vol gend jaar weer ! 
Voor de nupillen· hebben v:e dE> in E.out rus t in Den 
Haag nog tegoed e hebben vijftien ( 15) aar..mel dingen binnen en de 
lijst is inmiddels al naar de organisatie in Den Ha ag verzonden . 
Deelnemers kri j gen tijdig berichto De wedstrijden daar zi j n op 
ZONDAG 1 8 .. 
Verder in dit Wis seltje; verslagen en uitslagen cr osscompetitie, 

indoor CD-junioren , Radar-loop, 
Mascotte wedstrijd en een ser ieus stukje 
o>rer 5'verleden 11 (jaarvers l ag 1989) en 
"toekomst" ( beleidspl an ). 
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IliDOOR-WEDSTRIJD VOOR PUPILLEN IN ROUTRUST-SPORT-HALLEN DEN HAAG 
OP ZONDAG 18 a$ae 

Alle pupillen hebben een aanmeldinffsformulier ontvangen met 
informatie over deze indoor-wedstrijdo Wa hebben de 
strooken van de pupillen retour ontvangen .. Het aanmeldings-
formulier met deze namen is inmiddels-inclusief de door allen 
betaalde inschrijfgelden àf19 7,50 per deelnemer- naar de 
organiserende atletiekvereniging Olympus '70 verzonden. 
Ingeschreven hebben: Robert Zandstra, Rinaldo Garrone, Martijn 

Dekkar, Rene en Pim Soomer, Stafan Hauff, Ingo 
Ruijterman, Andrew Fung-A-Loi, Remco van Belle 
Rebecca Ramakers, Marjanne van Sambeek, Joanna 
Andrews, Meike Mirjam Bax en Marieke Heggero 

Zodra we bericht ontvangen zullen we de deelnemers dat laten weten. 
aanvangstijden en wijze van vervoer. 

JAARVERSLAG . AV Haarlem JEUGD seizoen 1989 

In deze Wis-sel (het eerste gedeelte) is het grote jaarverslag Yan 
AV Haarlem opgenomen. Daarin kunnen jullie lezen hoe het was in 1989. 
Laat het beslist ook lezen door je ouder(s)/verzorger(s) ! 

BELEIDSPLAN AV Haarlem 1990-1995 
Achter de schermen >lordt er hard gewerkt aan een meerjarenplan. 
Een plan waarin. staat hoe t V Haarlem denkt over haar toekomsto 
We zullen -jullie, mae..r ook jullie ouders/verzorgers op de hoogte 
houden .. Misschien al in de Yolgende Wissel kunnen we er iets meer 
over zeggen .. 

RADAR LOOP 
We hebben onlangs \4eer contact gehaQ met de mensen van jeugdsocieteit 
Radar uit Schalkwijk .. Een Ra.da.r/AV Haarlem loop van Haarlem naar 
Beekbergen wil deze jeugdsocieteit wel (mee) helpen organiseren, maar 
in tegenstelling tot jaar is er dit jaar bij Radar geen budget 
voor deze loopu Dat wil zeggen geen centjeso Vorig jaar bestond 
Radar 12! jaar en ter gelegenheid daarvan hebben zij met Ooao hulp 
van sponsors (busjes etc.) dat evenement financieel rondgekregena 
We zullen binnen AV Haarlem op korte termijn eens overleggen wat te 
doen. Jullie hoort ervan. zijn er. grootse plannen van Radar over 
twee jaar in het kader van de "europeese eenwording"• Met AV Haarlem 
zouden we daarin een rol spelen. Een eerste bespreking met 
tal van andere organisaties zal binnenkort plaatsvinden waarna de 
eerste ideëan op dit gebied eerst ter goedkeuring aan het bestuur 
zullen moeten worGen alvorens we voor dit project echt 
ingeschakeld worden .. Benieuwd ? Hij ook, maar er ia op dit moment 
nog geen informatie welke al " naar buiten" gebracht mag worden. 
Geduld dus SoVoP• 

M A S C 0 T T E W E D Ë T R I J D 

Lees er alles over op het in dit 
Het bestuur zal op 15 februari - tijdens een bestuursvergadering -
per bestuurslid een stem uitbr engen op de mascotte waarvan zij 
vinden, dat deze het moet worden. 
Maar •••• o ........ o" -ue !_aven in P.ep. tijd, dat IEDEHEEN mee mag denken 
an ook zijn/haar mening mag g&veno Dus ook nu bij de verkiezing van 
de AV Haarlsm LEES HET MASCOTTE-BLAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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INDOOR HOU•.f'RUSre .DEN H:u\G 

CD-JUNIOREN 0? zmrDAG 21 J:'\NU.1-mi "!990 

0 

Cl 

Hal 2 

Ket auto's, •.):i"!.. zelfs een gehuurd busje op weg naar de 
in de x:01JJ:RUST SPORT HALLEN in Den Haag op zon-

dag. 21 januari ·; 990 o Voor AV Haarlem waren achttien CD-
junioren op vo}.t) n'llil!iler:J vertegenwoordigd o 

Om t1-1ce, drie ')X sor..!s zeJ.fs vier ,c;ekozen nummers "te 
doen 11 in c.Gn indoor.:<.coommodati e o 
Nadat enige l.V 's--morgens vroeg met auto o:f 
busje van huL;; 1.-1a:::m w2rd om 09o30 uur vertrokken 
vanaf het sta.t j_cr: . '.r.Jie:;:·er. kwamen rechtstreeks met, de auto naar 
Den Haag en konäc1 d.:>.a::-Gm noc even op zondagmorgen uitslapen om-
dat zij pes !n Beutrust aan de slag moesten. Wie er wel 
ontzettend - ffi8.,-:',J::" '.·v'.31 h entheuslast ! - vroeg bijwaren in 
Den Haag ï·'aren Alla::-cl en !;tartijn .. Samen gezellig met de 
trein en al o:j 09c30 ·t.ï··.r· aanwez.:g 1:1 Houtru.st. En dan te bedenken 
dat zij pas beiden hun nu.-T!mers hadden eind van de middag. Ze 
werden gekozen tot 11 supporters van de dag " 
Hoewel de AV R2.a:r.:·lt=Bli'?-rs toch \,• el '\<lat gewend zijn werden de meesten 
toch \\lel wa-t st il en o:pge;·Jond en "bij binnenkomst in mooie en 
grote sporthal 1. r..ed.arlar_ds moo is'te en enige echte permanente atle-
tiek 
Zo te zien had spijt van te zijn gekomen en iedereen 
wilde meteen aan de slag? Welk een enthousiasme op een moffient dat 
half Nederland neg 
Kortom het •-; erd eon fijl1.e a·èiletiekdag" Vele pr' s (persoonlijke 
records) en Ycle C'::.:'Ya:•_'i.r.l g·en l'ijker op een of meerdere nummers óp 
indoorgebied lc-pen op een 200 roeter baan welke de 
kleuren blam: en pa::1r:: hu.ft Q Of de 60 meter sprint niet gelopen 
op de 200 m baan ( vam.;ege oplopende bochten} maar op het binnen-
terrein i n het vlald-;:e gedeelte.. Het was iedereen gelukkig duidelijk 
dat Oeao vanwege d :• op het binnentBrrein alle niet sportende 
deelnemers op dat moment buiten de baan moesten blijven. Met in 
totaal zo'n _300 dat Ook een compliment voor 
de AV Haarlel'l ,,:elke zich vandaag fantastisch gedragen 
heeft en niet alleen op 3:9'·'rtief' gebi ed.. Wat mij betreft boeken 
we alweer voor voleend 
Dat er ond2.n.l.:s vele pr' s mc3.ar één medaille - en die was zeer verdiend 
voor Marjan \-li t teman op 6.c 600 ro \-Jaar ze slechts ruim 1 seconde achter 
bleef' bij de 8-tlete D::!!M Tanja Hoekstra uit de andere 
serie - naar Haarlem ging had zeker een reden. 
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De concurrentie was Er waren namelijk vele verenigingen 
uit het land aanwezigo In tegenstelling tot AV Haarlem waar voor 
iedereen een vrije inschrijving mogelijk was (nummers naar eigen 
keuze zonder van de club) schreven andere verenigingen 
in met hun "sterkste opstelling" , Daar is op zich niets tegen hoewel 
wij al s vereniging blij waren e.lle CD-juni.oren die graag naar Houtrust 
wilden dat ook te kunnen bieden., i:1aar dat betekende wel, dat er tegen 
sterke tegenstanders elk nummer geknokt moest worden. Prima voor 
de onderlinge sportieve strijd maar een medaille halenoo••••• dan 
moet je wel een hele goede dag hebben! Gelukkig hadden dat alle 
AV Haarlemmers 9 welke géén medaille haalden vandaag óók1 al haalden 
ze of geen pro Meedoen vond iedereen al prachtig vandaag. 
De persoonlijke prestaties zien jullie apart in het Wisseltje vermeldo 
Na een lange dag - voor sommigen een korte vanwege het doen van een 
of twee nummers gelet op tijd vlak bij elkaar en nog even 
"Scheveningen doen " 'vH?.t een heel gezellige combinatie is - keerden 
we met het busje en volgauto begin van de avond terug in Haarlem 
en omstreken waar inzi-ttendEn "voor de deur 11 werden afgezet. 
Wel eens een a tletiekvereniging gezien, welke atleten thuis op-
haald en weex thuis brengt? AV Haarlem is zo'n gekke club nog niet 
Een dag voor herhaling vatbaar., Dat vond iedereen. 

PERSOONLIJKE PRESTATIES HOUTRUST DEN HAAG 21 JANUARI 1990 

NA.A.i'1 C.AT - 60m VER HOOG KOGEL 600m 800m 1000m 

Paul Rijs JD-1 I 9 .0/9o1 13 c69 6 .. 28 
Peter Markwat JD "I ;3.36 
Paul Filmer 

-.I 
9"1/9 c0 ! Jn-2 ,:;')65 6.,60 3 22.€ 

Dennis de Haan J])-..2 8o8/8.7/C,.9 13o'/5 ?-lark :Blom -- .r.u-2 9o8 3 .. 55 32.7o5 
A.rne :Sraams JT)-2 7o29 .. 3 
Oli vier Barreveld JD-2 9a5 8.,06 
MartijlSpruit JC-2 1o50m 2 .. 36.4 
Allard van Zwol JC-2 

14.73 
·1 .. 50m 

Niels Terol JC-2 8o5' 1o40m 
Manuel Wol.ff JC-21 o9/7 o9 .22 .1 
Eldridge Isselt JV-1 8.4/8,,4/ -- 8.78 . - · .. 
Jessica Ramakers z.tD-1 9 .. 1/9 .. 3 3o65 
Wendy Twisk ··: M'.D-1 9o8 I 2.,83 2. 09 .. 6 
Mar jan Witteman Ilill-2 I 9o3 1 .. 35 8.04 1.50 .. 1 
Ingaborg · 1.,20 8 .. 23 
Meraud de Rooij 8.,8/3 .. 8 3.95 1.30 
Wendy Haan !-!C-2 s .. 8je .,s 1 .. 45 

I I 

J l ....__"_. 

Alle AV Haarlem deelnemers aan deze indoor-wedstrijd hebben inmiddels een 
copie ontvangen van de complete uitslagenlijst wat betreft de door hen af-
gewerkte nutm:lerso :Bij de prestaties van Wendy Twisk en Eldridge Isselt 
moeten we nog zeggen , dat. door bij respectievelijk verspringen 
en 60 meter finale de7.e voo=tijdig verden beeindigd. Daarnaast 
moest Eldrid5e helaas het h -Jogspringen voor gezien houden. 
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Hallo allemaal 

Op zondag 21 januari gingen we met het busje (en de auto van Emmy) naar Houtrust. 
Om kwart over 8 vertrokken we van het station. 
Het was hartstikke leuk alleen Meraud had hoofdpijn gekregen en jammer genoeg de 
600 m niet kunnen lopen. 
Het was een prachtige indoorhal (Roel zei in 
Ze waren wel een beetje streng maar dat vond 

de 
ik 

vond was dat je niet eens geholpen mocht worden 
eens hoe zo'n ding werkte ! ) 

kleuren van mijn trainingspak). 
niet zo erg, maar wat ik wel stom 
met de startblokken (ik wist niet 

Ik had me ingeschreven voor: hoog, kogel, 60 m, en 600 m. Op de 600 m had ik . de . 
2e prijs gekregen. 
Ik geloof dat iedereen we l goede tijden heeft gehaald. 
Roel, Emmy en Arjan gingen mee als begeleiders. 
Om half 7 waren we vieer in Haarlem. 

Nou ik vond het een hartst i kke leuke dag! 

TWEEDE CROSSCOMPETITIEWEDSTRIJD WIJK AAN ZEE 9 DECEMBER 1989 

Sommigen van de AV Haarlem crossers hadden tot vandaag nog nooit gehoord van Wijk 
aan Zee. Nou, sedert deze crossloop zullen ze Wijk aan Zee niet snel vergeten. 
Dat was werken op het zware parcours. Door duinen en over strand. Heuvel op, heuvel 
af, strand op, strand af. f1laar de AV Haarlem crossers zijn echte doordouwers en 
gaven zich niet zomaar gewonnen! · 
Vandaag waren dat: Frans en Marieke van Essen, Joanna Andrews, Pim Soomer, Remco 
van Belle, Jessica en Rebecca Ramakers, Robert Zandstra, Andrew Fung-A-Loi, Peter 
Markwat, Paul Filmer en Meraud de Rooy. Door het griepvirus was het aantal AV 
Haarlem crossers vandaag wat minder groot dan bij de start van de crosscompetitie 
een paar weken terug in _ Zaandam. 
Meraud startte als eerste voor haar 1250 meter. Nog maar net uit school precies 
op tijd voor de start. Haar weekeinde begon goed: een 7e plaats, drie plaatsen 
eerder dan in de eerste weds ·trijd in Zaandam. In haar groep startten 23 deelnemers. 
Peter had vandaag een 11slow start" of nog erger : bij het startschot bleef hij nog 
even rustig wachten tot dat iedereen gestart was. Voor Peter geen echt groot pro-
bleem want 1250 meter is lang genoeg om "er nog een paar in te halen''. Nou dat 
lukte aardig met een vierde plaats van de 33 deelnemers . 
Paul mistte vandaag z'n crossmaatje Dennis en omdat ook Mark afwezig was moest hij 
het alleen maken vandaag. Van z ' n pa moest hij wel even snel lopen want "dan kunnen 
we nog op het zelfde strippenkaartje van de bus terug naar Haarlem" had Paul ge-
hoord. Was natuurlijk niet zo bedoeld hoor en Paul liep een bekeken race met een 17e 
plek van de 29 deelnemers. Voor Paul i s 1250 meter een beetje tekort, vindt hij zelf. 
Nog even geduld, de afstanden worden straks vanzelf langer! 
Daarna Jessica. Die heeft een zorgje minder. Kan lekker vrij uit lopen en hoeft 
niet zoals sommigen anderen steeds te rekenen op welke plaats ze moet eindigen 
om naar de finale te gaan. Een crossloop hoort er bij en dan is een frisse · 
halen en een 28e plaats van de 32 deelnemers een sportieve en gezonde bezigheid. 
Daarna Robert en Frans. Na z'n bl i ksèmstart vorige keer in Zaandam dacht Frans 
dit keer "laat de andere jongens maar het zware werk voorop doen". Dat ging al 
een stuk beter en niet alleen vanwege de behaalde plaats 25e van de 28 deelnemers 
maar veel belangrijker de ontspahnen aankomst aan de finish. Frans had nog lucht 
over aan de finish en dat kan niet van iedereen gezegd worden. Al doende leert 
men. 
Robert, in z'n snelle nieuwe broek, die een "running tight" wordt genoemd hoorde 
ik laatst, wilde z'n goede 4e plaats in Zaandam minstens behouàen en dat lukte 
aardig. Nu een 7e plaats. 
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In de volgende start maar li efst drie AV Haarlemmers: Andrew, Pim en Remco. Remco 
en Pim eindigden vlak bD elkaar en maakten er een onderlinge wedstrijd van. Remco 
16e plaats en Pim 23e plaats. Van de 39 (!) deelnemers in deze groep. Andrew toch 
weer een paar 'plaatsjes naar voren geschoven ten opzichte van Zaandam. Nu een 
35e plaats. 
Rebecca en Joanna in de volgende start samen op weg. Rebecca wilde net als in 
Zaandam het eerste stukje " rustig" aan doen en in het tweede gedeelte in gaan 
halen . Dat lukte nu wat moeilDl< in het mulle zand en bovendien was het laatste 
stukje behoorlijk steil heuvelafwaarts en dan l oopt iedereen al zo hard ..••...•••• 
Rebecca een 38e plaats van de 42 deelneemsters. Van deze 42 deelneemsters werd 
Joanna tweede (na een eerste plaats in Zaandam) dit keer achter haar grote concur-
rente Diane Westerink van ADA/ Amsterdfl m. Zij aan zij stormden zij de laatste heuvel af 
richting finish. 
Tot slot onze Marieke. In Zaandam een paar weken geleden ruim voorop de eerste 
plaats. Nu werd het een Maar àe eers t e VDf zaten dan ook binnen een paar 
seconden van elkaar af! Het was heel spannend. Met auto, bus en trein vertrokken 
we weer richting huis. 
De laatste crossloop voor de fi nale is in 't Twiske bij Oostzaan/Landsmeer. Lees 
het volgende verslag. Daarna de finale voor de snelsten onder ons in Hoofddorp. 
Maar zover zijn we nog niet, want dan is het al 10 maart 1990. 

---

DERDE CROSSWEDSTRIJD 'T TWISKE BU OOSTZAAN/LANDSMEER 13 JANUARI 1990 

Na Zaandam en Wijk aan Zee nu de laatste voorwedstrijd voor de finale op 10 
in Hoofddorp (Haarlemmermeerse Bos). 
Gelukkig waren we vandaag .allemaal met de auto zodat we met regen en koude konden 
schuilen in onze kleedhokjes op wielen. 
Een mooi natuurgebied, dat zeker maar dan wel op een mooie zomerse dag en dat 
was het vandaag niet bepaald. 
De echte uitslagenlijsten hebben we nog niet ontvangen maar op m'n briefje zijn 
de met bibberende handen geschreven plaatsen nog wel te lezen (onder voorbehoud 
zoals dat heet). 
Marieke van Essen een hele mooie tweede plaats. ·Robert Zandstra wilde het enthou-
siaste thuisfront verrassen met weer een mooie eindplaats en dat lukte. Robert 
op naar de finale en vergeet je niet je voetbal bijtijds af te zeggen? 
Meraud dit keer weer gezellig samen met Etta, een 13e plaats . De eerder behaalde 
7e en lOe plaats blijven dus staan. Etta net als Meraud ook met dit weer in AV 
Haarlem shirt en korte mouwen, wel sportief maar ... .. ook wel een beetje te koud. 
Volgende keer "iets" er onder dragen zoals ze dat vroeger hadden. Die ouwe tijd 
met borstrokken was zo kwaad nog niet! Wat dat zijn . Dat weet ik zelf eigenlijk . 
ook niet zo goed maar vraag het maar aan een bewoonster van bejaardentehuis "Avond-
rood''. Even serieus: ook Etta heeft weer goed gelopen met goede inzet. En daarna 
samen met Meraud in de auto geschuild tot de andere lopers klaar waren. Die andere 
lopers waren verder: Remco, heeft er harà voor gewerkt een plaatsje naar voren 
te schuiven. De kleur van z'n wangen aan de finish was het bewijs ! 
Frans van Essen, weer beter lopend dan in voorgaande crossen. Hij bleef een tijdje 
in de buurt van snelle Robert en bleef goed doorlopen. Andrew ook weer gezellig 
met gehele familie als supporters aanwezig en heeft hen niet teleurgesteld met 
z'n inzet. Daar kregen we het weer een beetje warm van. 
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Pim geeft de anderen geen meter cadeau en sprintte er nog een paar voorbij op het 
laatste stuk naar de f i nish . Dat zit trouwens in de familie want ook Rene - z'n 
broer dus - wil nog wel eens op het laatste stuk "vol gas" geven. Dennis moest 
het vandaag doen zonder Paul (in Wij i\: aan Zee het anders om) en daarom maar 
zo snel mogelijk van start naar finish. Peter, met een fraaie eindsprint nog vier 
anderen ingehaald en weer helemaal voorin. 
En nu maar afwachten wie er uitgenodigd worden voor de finale op 10 maart a.s. 
in het Haarlemmermeerse Bos in Hoofddorp 

VOOR PUPILLEN EN CIJ-JTINIOREN 

CAT NAAM - ZAA!IDAH WIJK AAN ZEE OOSTZAAN 
Atleten AV Zaanland AV DEM AV WATERLAND 

111189 091289 130190 

METEit TIJJl r1_ rui METER F1, ;Q1! METER TIJD K1, rul 

PUP-B . Soomer Rene 1200 5·14 1 29 
PUP-B Essen v ïrlarieke 1000 3o49 1 12 1000 5o40 5 13 1000 4.27 2 15 
PUP-A1 Ramakers Rebecca 1000 4.,27 31 42 1000 6o24 38 42 
PUP-A1 Essen vau Frans 1000 4.07 '19 26 1100 6.04 25 26 1200 5o37 26 30 
PUP-A1 Zandstra Robert 1000 3935 4 26 1100 5.12 1 28 1200 4o57 5 30 
PUP-A2 Andrew a J canna 1000 Î 42 1000 4n54 2 42 
PUP-A2 Belle van Remco îOOO )"40 12 40 1100 5 .. 10 16 39 1200 4.54 14 39 
PUP-A2 Fung-A-Loi Andnw 1000 4.21 38 40 11 00 6.11 3:J 39 1200 6.00 36 39 
PUP-A2 Soomer Pim 1100 5 .. 15 23 39 1200 4.58 16 39 
JUN-D1 Ramakers Jessica 1000 4o09 30 32 1100 5 .. 57 28 32 ---
JUlf-D1 Markwat Peter 1250 4.38 8 26 1250 5 .. 15 4 33 1500 5.46 5 25 
JUN-D2 Koning Berja 1000 3o47 16 32 
JUN-D2 Haan: de Dennis 125() 5s05 27 34 1500 7.17 26 31 
JUN-D2 Filmer Paul 1250 5o00 24 34 1250 5 .. 32 17 29 -- --
JUN-D2 Blom Mark 1250 4 .. 52 22 34 
JUN-C1 Alderden Etta 1250 5o27 23 25 1500 7.19 21 24 
JUN-C1 Rooij de Mer!lud 1250 4o46 10 25 i250 5G36 7 23 1500 6 .. 26 14 24 

PL • behaalde plaatss DN $ aantal deelnemers uit jouw groep. 
Let eens op de verschillende tijden van jezelf Daaraan kun je 
zien 9 dat het ene crossparcours 11 iets" zwaarder •flas dan het andere ! Bijvoorbeeld 
Wijk aan Zeè zwaarq.er ( zand/heuvels/strand) dan Zaandam en Oostzaanc 
PUP-B(1981), PUP-A1(1980), PUP-A2(1979), JUN-D1(1978), JUN-D2(1977), JUN-01(1976). 

\-1 I E ZULLEN ER I N DE FINALE Z I T T E N 'l .. 
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Behalve het bestuur van AV mogen ook ALLE 
PUPILLEN en CD-JUNIOREN meedoen aan de MàSCOTTE=VERKIEZING. 
Er wordt voor de gehele jeugdafdeling mascotte gemaakt. 
Die welke de meeste punten krijgt. Jouw eerste keuze geef je 
5 punten, jouw tweede keuze 4 punten etc. BESLIST INLEVEREN BIJ DE TRAINER 
OP EEN VAN DE VOLGENDE TRAI.NTNGEN, MAAR (UIT'ËRLIJK VOOR 1 fil.AART A.,S. Opsturen 
aaar of langsbrengen bij Roel en Emmy, L4 van })alelaan -a, 2015 EV Haarlem 

MASCOTTE-VERKIEZING AV HAARlBr-1 (JEUGD-AFDEI.HiG) 

MASCOTTE KRIJGT VAN MIJ 5 PUNTEN 
MASCOTTE KRIJGT VAN MIJ 4 PUNTEN 
MASCCJl'TE KRIJGT VAN rUJ -;,:. PUNTEN / 

MASCOTTE KRIJGT VAN MIJ 2 PUNTEN ---MASCOTTE KRIJGT VAN' MIJ 1 PUNT 

INGEZONDEN DOOR: ____________________ , _____________ (hi er je eigen naam t) 

VOOR 1 MAART INLEVEREN 
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Ik studeer ecOnomie,' 
dus je hoeftmij 
niettevertelleD 
waar ik het beste 
'no· ... o· ·r· . •• ·dza' ... · ·•· .· lran·· · .. •1 . ·. ) .. .•. . .·· ·... ·. . 
terecht.· ........... 
lkben bi deABN. . 

Het ABN Studentenpakket: een plima studenten-
rekening met een gunstige rente en een aanjouw situati e aan 
te passen verzekeling. Zoals een ziektekostenverzekeling (uit 
te breiden met een tandaitskostenverzekeiing) of de combi-
natie van een aansprakelijkheids-, inboedel-, ongevallen- en 
rei sverzekeiing. De premie betaalje per m aand. Automatisch, 
via j e ABN Studentenrekening Waarbij j e ook cheques kunt 
aanvragen. Alle infonnatie klijg 
j e bij ons kantoor: fl] ;JlJ: f; J IJ 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 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 


