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VAN DE REDAKTI E 

Afgelopen weeker.d hebben we a l even mogen "ruiken" aan de 
zomer van 1990. Al thans, we hopen van harte dat we het 
komend seizoen veel van dit soort weekendjes (en 't liefst 
weken) krijgen. 

Een deel van de pupillen en C/O junioren en hun begeleiders 
hadden dit weekend "de pech" een indoorwedstrijd te hebben 
in de Houtrusthallen in Den Haag. Dat zal wel vreemd zijn 

om met zulk mooi atletiek weer je sport indoor te 
moeten beoefenen. Of hebben jullie niet veel van het weer 
gemerkt? 
Hoe het jullie vergaan is lezen vJe pas in het clubblad van 
april. Achter in dit Wisseltje zit een vel waarop jullie je 
verhalen en tekeningen over deze dag kwijt kunnen . (Andere 
onderwerpen mag ook hoor! ) . Wij wachten af. 

Dan even iets anders. Vanaf deze plek wensen wij Etienne de 
Groot van harte beterschap . Hij moest vrij plotseling een 
operatie ondergaan maar is gelukkig alweer thuis. We hopen 
dat het bezoek en de post die hij van ons heeft mogen 
ontvangen bijdraagt tot 'n spoedig herstel. We zien je 
weer trainen, hopen we! 

Zijn er nog vaders en moeders, broertjes of zus jes enz., die 
wel wat zien in een als jurylid? Dan moeten zij 
bladzijde 5 en 6 eens goed lezen . 

En alle "wedstrijd" a t leten in spe mogen bladzijde 3 
overslaan. En ........ moeten jullie gewoon 
hele clubblad goed lezen. Dan ontgaat je niets!! 

niet 
het 

KOPIJ voor het volgende clubblad moet ingeleverd worden op: 

DONDERDAG 12 APRIL! 

g1rorekemng 643883. bankrekenmg 56 80 10.477, t.n v. pennmgmeester a.v. "haar/em " te haarlem 



officieel nieuws EEN HARTELIJK IJJELKOM AAN: 

Pu9::.llen B: 
J.J. (Jethro) Michel 
N. (Niek) Slootjes 
Junioren D: 
N. (Nanda) 
Junioren B: 
C. (Chantal) 
Junioren A: 
A.F. (Arno) Jutten 
Senioren: 
P. (Paul) Broekhuizen 
Senioren L.A.: 
J. (Jeroen) Peeters 
N. (Nancy) Spierings 

TRAININGSOVERZICHT: 

Boterplein 34 
v. Kinsbergenstraat 

Rozenhagenplein 10 

Doelstraat 18 rd 

Jansstraat 51 

Zuiderhoofdstraat 46 

Zomervaart 48 
Wauwermanstraat 73 

2013 RW HAARLEM 
26 2014 DH HAARLEM 

2021 EK HAARLEM 

2011 XC HAARLEM 

2011 RV HAARLEM 

1561 AN KROMMENIE 

2033 DA HAARLEM 
2023 XD HAARLEM 

De laatste zaaltrainingen vinden plaats op: woensdag 28 maart en 
donderdag 29 maart a.s. 

Op maandag 2 april start de zomertraining voor alle ploegen! Uitgebreide informatie 
op het zomertrainingsschema vóór in dit clubblad. 
ATTENTIE: Op maandag 16 april (2e paasdag) en 

maandag 30 april (koninginnedag) komen de baantrainingen te vervallen. 

GCMPETITIE SENIOREN COMPETITIE JUNIOREN A/B 
20 mei heren - Haarlem 29 april Santpoort 

dames - Amsterdam 
17 juni heren Amsterdam 24 juni Lisse 

dames - Santpoort 
9 sept FINALE 16 sept FINALE 

CLüBARTS: 
He t juiste telefoonnr. van onze clubarts F. Knuvelder is 023 - 340480. 
STARTNUMMERS: 
Deze dienen zichtbaar gedragen te worden! Het omvouwen van reclame is beslist 
verboden. Zorg zelf voor veiligheidsspelden!! 
WEDSTRIJDEN: 
Het dragen van de juiste clubkleding is verplicht. Een verkeerd tenue kan diskwa-
lificatie tot gevolg hebben. 
Lees het chronologisch overzicht goed en meld je op je nummer. 
WEDSTRIJD INSCHRININGEN: 
Iedereen die aan mee wil doen, wordt verzocht aan het begin van het 
sei zoen een bedrag te storten de betreffende De inschrijf-
kosten voor zullen hiervan worden betaald. 
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 " wedstrijdshirt met klubembleem d1v. pnJzen 
a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. prijzen 

verkrijgbaar biJ JOOP van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

1nl1chtmgen biJ mevr. hartman tel. 256036 



ADRE3WIJZ1GINGEN: 

!V:arcel Verzijlberg is verhuisd naar: t.nna Paulownahof 77 
5038 VW TILBURG 

van Etten is verhuisd naar: 

Oscar Soeth.out is verhuisd naar: 

Les Brown is verhuisd naar: 

Grote Houtstraat 20 
2011 SN HAARLEM 
Hammars bj8ldstraat 134 
2131 VK HOOFDDORP 
Huigenbos 32 
1102 KA AMSTERDAM Z.O. 

C.J. Hermans is verhuisd naar: Flint 4 
2033 CS HAARLEM 

Onze wedstrijdsecretarissen te weter:: 
Fl0el Ramakers voor de pupillen 'en C/D juniot'en, 
Joop van Dru:1en voor de A/B jt:nioren -=n senioren en 
Gerko Vos voor de senioren L.A . , 

· · -- <:>en vriendelijke verzoek aan iedereen die zich in wil schrijven voor wedstrijden. 
aan kost geld. Elke atleet moet, uoor elk nummer dat hij/zij wil 

dcen, inschrijfgeld betcu.--. . Per '<iedstrijd kan dit bedrag a3rdig oplopen. Dit bedrag 
J:oort meteèn bij de inschrijving t '9 worden voldaan. 
Echter, de ervaring leert, dat dit niet gebeurt. Men heeft geen geld bij zich, is 
i1et vergeten of heeft te weinig geld op zak. Tot nu toe werden de atleten inge-

en \\Terd hen verzocht het geld de eerst volgende keer mee te nemen. Met 
andere woorde:1, de wedstrijdsecretG.rissen moesten achter het geld aanlopen. Het 
mag du :!. delijk zijn dat dit een zeer slechte zaak is . 
Aan wordt nu verzocht, aan het begin van het seizoen, een bepaald bedrag 
bij de desbetreffende wP-dstrijdsecretaris te storten. Alle inschrijfkosten worden 
van di ·t bedrag betaald . Als het bedrag op is, wordt er niet eerder ingeschreven 

' n nieuw bedrag gestort is. Dus, wil je meedoen aan wedstrijden, stort dan 
een bedrag bij de wedstrijdsecretaris!! ZonJer geld, geen inschrijvingen! I 
Een volledig overzicht van wedstrijden hangt elke training achter het raam van 
het secretariaat. aan de uiterste inschrijfdatum. Vóór de A/B junioren en 
senioren geldt: inschrijving na ee trainin.P; knntine bij Joop van Drunen. Zorg 
ervoor dat je bij instuifwedstrijden bij je hebt. En natuurlijk heb 
je op wedstrijden altijd de juiste c lubkleding aan. 
N.B.: Vervoer naar vrije wedstrijdea dienen jullie (in onderling overleg) zelf te 

regelen! 

TE KOO? AANGEBODEN: 

1 paar LOTTO - spikes (nieuw!) 
kleuren : grijs/lichtblauw/wit 
1-'iaat: (:_ 
Frijs: f 75,= 

1 pe.ar PUMA spikes (1 seizoen gebr.) 
kleuren: lichtblauw/wit 

Maat: 41 
Prijs: f 35,= 

Voor informati e t el. : 382350 
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0 0 QQ BABETIE 

Ten dage. als ik riep, 

is geboren 

20 februari r990 
Keesomstraat 289 
2041 XL Zandvoort 

zo hebt Gij mij verhoo rd 
Ps i 38 :3 

hebben het genoegen U kennis te 

Dick 
Maureen 
Sanne 
Joni en 
Sref Ba is 

geven van hun voorgenomen huwelijk. 
waarvan de voltrekking D.V. zal plaatsvinden 
op vrijdag 30 maart 1990 om 12.20 uur 
in het stadhuis te Rotterdam . 

0 0 

0 
0 

Huwelijksinzegening om 19.00 uur door de Heer M. v. Stapele 
in het Filadelfia Centrum. Espelo 99 te Rotterdam (t.o. metro Slinge) . 

Gelegenheid tot feliciteren van 20.30 tot 22 .00 uur 
in het Filadelfia Centrum. 

Ossenisseweg JOO 
Schoonegge 86 
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On s toekomstig adres : 
Ossen isseweg 100 

3086 KV Rotterdam 



hard nodig! 

als jurylid 

Ppt z_J •. h1'_ en wä.t 

zijn diezich inzetten O&l 3?0ri:.beoefen&ar, in 
ons de atleetJ prestatie te .laten binnen de ln · het 
wedst:r ijdregleu:ent gestelde regoc-ls. ·- · 
Juryleden meten de t at ie van at 1 eet • 
In de atletiek vindt deze meting pla-3·ts op loop-, spring- en 
werpnummers. 

via e.,;n op1eiài r.g 4 dagdelen ·.tan 2i uur 
i:enn!s van de die tnoeten 
op de ti e n binnen het 
D.a (e::<.smen> is vo0r het 
van hat Is de toets pos1tief dan volgt het 

r-,et \6) .• (6} 
men Js jurylid 

Ja r! 
kunnen net atleten -voorkeur(en) hebben. Ze 

zich (me6r) voelen tot bepaalde onderdelen. 

kunnen diverse redenen 
die door strijd op de 
ltet de ui van hun c:;ok de st:ri Jd 

Anderen ltunnct'l zich v i nden op C:e spi:'lng- of werpnummers. 
Op nummers le de &áiH•:ezig en bij e-en goede 
t2chnische uitvoering ken èoor de schoonheld 
die van uit gaat. 
De voorkeur kan entstaan doordat een 
?.con, broer, zus €lnZ. een ·::'er lcn als sterkst'!:! nummer 
beoef-=rrt. Do()r de- infor::-.atie van d .g,t zijn zij erg 

ï en bliJven dan vaak J.a:-,g een t8ak op dat 
uitoefenen. 

Neef! 
Het Jur-ylid -d<:>t in bezit is van het diploma !l'let. 

{6), h!ul een opleiding vol&en voor 
/uindmetcrcontroleur. Deze 2 van 2i uur. 
Op cie avond i.s een en biJ hE! ·t behalen van een goed 

. t<:Jat de ngen ti ng < 4) en u!ndmeter-
(7) aan da (6) die rnen al had. 
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En de persoon die het startsein geeftJ is dat ook eso 
lnderdaad, dat is een opletdingt 
Na de cursus seingever <starter), aantekenin8 (3C) nag men als C-
starter op pupillen- en onderlinge de Jongste 
generatle laten vertrekken. 
Door de ervaring die men krijgt, kan men na enlse tijd het 
verzoek doen om te 'promoveren'. 
Na enkele begeleidingen op wat zwaardere wedstrijden, bijv. CO-

kan men na beoordeling de aantekening 8-starter (38) 
krijgen die, gevolgd door een tussenstap van betere B-starters, 
weer de mogelijkheid geeft om beoordeeld te worden voor A-starter. 
Deze A-starters mogen alle tot op het hqogste niveau 
starten. Omdat er in Nederland maar weinig van die wedstrijden 
zijn, wordt het aantal A-starters beperkt gehouden. 

opleidingen zijn er nog meer? 

Als een wedstrijd wil organiseren dat zal er altijd 
moeten zijn die de leiding heeft. Daarvoor de opleiding wedstrijd-
leider, aantekening (1). . 
Als een atleet bij het uitvoeren van een poging meent dat de jury 
die poging niet juist waardeert. dan dient iemand, na het horen 
van beide partijen, te beoordelen welke waarde er in 
moet koQen. De persoon die hier de uitspraak/rechtspraak doet, 
heeft de opleiding voor scheidsrechter gevolgd, aantekenlnc (2). 

Die scheidsrechter is er voor alle nummers? 

Een dient er voor te zorgen dat er één wed-
striJdleider is en drie scheidsrechters, één voor de loopnuamers, 
één voor de en één voor de werpnummers. 

Als een dle niet heeft, kan men geen 
striJd organiseren? 

Vaak zijn (jonge} verenigingen nog niet in staat om met een volle-
dig opgeleid jurycorps een wedstrijd te organiseren. 
Deze verenigingen kunnen mensen van andere verenigingen hen 
te helpen. De organiserende vereniging dient wel actie te voeren 
om zelf een jurycorps op te bouwen. 

Wie z·orgt er voor die opleigingen? 

De K.N.A.U.! 
vereniging dient er voor te zorgen dat er een aantal mensen 

ziJn die de opleiding willen volgen. Oe K.N.A.U., in dit geval 
KaderQpleidingen van distrikt West I, heeft alle 

opleidingen in huis. Op verzoek geven zij graag informatie. 

U weet nu hoe u jurylid kunt worden. Laat A.V. Haarlem (en de Gezamenliike Haar-
lemse blijken dat u er prijs op stelt binnenkort eën goed 
werkend jurylid te zijn. Voor verdere informatie en opgeven kunt u terecht bij de 
jurycontactpersoon van de G.H.A., te weten: 

Ben Stoete, Van der Meerstraat 34, 2023 DZ HAARLEM, tel.: 023- 260932 
Binnen enkele weken start er, met SUOMI, een jurycursus in Santpoort. 
(Onder voorbehoud). 
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NEDERLANDSE INDOOR KAMPIOENSCHAPPEN 

Over deze kampioenschappen schrijf ik maar een klein stukje, vooral om het feit 
dat ik zeer teleurgesteld ben over mezelf. 
Er ging dit jaar maar een zeer kleine delegatie. De haarlemse heren en dames waren 
er dan ook op eigen gelegenheid. 
De wedstrijden werden gehouden op zaterdag en zondag 17 en 18 februari. De accommoda-
tie was in de Houtrusthallen in Den Haag, een prima baan overigens. T.V.- en radio-
verslaggevers waren aanwezig. 
Op zaterdag mochten Guus Groskamp en Marc Kok hun kunnen meten met de rest van 
Nederland. Marc wist zich bij de 60 m horden in de series naar een tweede 
plaats te worstelen. t·1et drie honderste verschil op James Sharp ging hij in 8.22 
over de streep en classificeerde zich met deze prestatie voor de finale. 
Guus Groskamp deed ook z'n best op de 400 meter. In de series wist hij zich vóór 
ds laatste te handhaven in een toch acceptabele tijd van 50.08 s • · Helaas had hij 
zich niet geplaatst voor de finale. 
De finale ging voor Marc Kok prima. Met 8.14 veroverde hij een derde plaats, met een 
miniem verschil tussen 1 en 2. Gefeliciteerd! 

Zondag was het de beurt aan Misja Steen, Brenda 3toete, Marjan v.d. Linde en Nico 
Treep. Zondag was hun dag niet, geen van allen heeft prima gepresteerd. 
Brenda begon met verspringen. Het chronologisch voor Brenda niet echt mee. 
In 1 uur moest ze t111ee nummers afhandelen. Met verspringen kwam ze tot 4. 98. 
Een ongeldige sprong en een sprong van 4. 92 was haar serie. Ze was duidelijk niet 
tevreden. Ook de 60 meter ging niet naar betoren 8.28 s. 
r-lico Treep was op deze wedstrijd totaal niet gemotiveerd, ging als een drol uit 
z'n blokken en liet 7.41 klokken. 
Misja ging ook onderuit, 1.90 op hoog is onder z'n maat. Ook hier dus niets leuks 
te vertellen. 
Ook Marjan v.d. Linde gaf haar laatste adem op de 3000 meter. Een 8e plaats en 
10.09.62 zijn vreemde getallen voor ons en· Marjan. Al met al een 
A.V. Haarlem delegatie. 
Marc Kok maakte het geheel op zondag nog een beetje goed door naast z'n 3e plaats 
horden ook nog 4e te worden bij polshoog en wel met 4.80 m. 

De rest van de Haarlem atleten sterkte, en in het beter! 

Ni co 

: . 1 . .. 
. . . . / 

• . ,i _ _,... :1 ) · 
•f, ' 
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60 meter horden heren series 
Marc Kok 

60 meter horden heren finale 
3. Marc Kok 

60 meter meisjes A series 
Brenda Stoete 

Hoogspringen heren 
Misja Steen 

Polsstokhoogspringen heren 
4. Marc Kok 

Uitslagen 

8.22 

8 . 14 

8.28 

1.90 

4.80 

400 meter heren series 
Guus Groskamp 

Verspringen meisjes A 
Brenda Stoete 

60 meter heren series 
Nico Treep 

3000 meter dames 
8. Marjan van de Linde 

RECTIFICATIE uitslag ZWOLLE 21 JANUARI 1990 

Verspringen meisjes A 
Brenda Stoete 

Zaterdag 13 januari. 

4 . 98 

3e CROSS - COMPETITIE IN LANDSMEER 

50.08 

4.98 

7.41 

10.09.62 

Om half elf vertrokken we met twee auto's vanaf het krachtcentrum, om naar de cross 
in Landsmeer te gaan. In de ene auto, die door Ger Wessel bestuurd werd, zaten 
Dennis en Stefan Heyink, in de andere (door onze coach Han gereden) waren Joop 
van Drunen, Alexander Brokx en ikzelf (Mirko Bonewit) de passagiers. We kwamen 
rond elf uur bij he t recreatiegebied "Het Twiske" aan. 

Dennis moest als eerste aan de slag bij de over de afstand van 5000 
meter. Hij had een rondje van 1500 meter en daarna twee rondjes van 1750 meter 
af te leggen. Het was natkoud en het parkoers was vrij zwaar. 
Misschien was dit niet zo gunstig voor Denn i s , want volgens mij kan hij beter lopen 
dan hij deze keer deed. Toch werd hij zevende , wat ruim voldoende was om zich voor 
de finale te plaatsen. 

Daarna moest Stefan, Alexander en ik 3500 meter lopen, ofwel twee ronden van 1750 
meter . Stefan verbeterde zich enorm ten opzichte van de laatste keer en werd nu 
al 22e. Alexander werd 15e en eindigde daarmee voor de derde keer onder de eerste 
20, wat voldoende was om de finale te bereiken. 
Zelf werd ik ditmaal eerste en zo bereikte ik, via een eerdere tweede plaats, 
ook de finale in Hoofddorp, waar ik hoop een kans te hebben. 

Twee B-jongens bleven zonder bericht weg en verspeelden daarmee een heel goede 
kans op de finale, wat ik erg jammer vind. 

Mirko Bonewit 
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1 MAART 1990 JAARVERGADERING 

Ga er maar even voor zitten. 

Om de jaarvergadering goed bij te kunnen wonen moet je eerst een fikse training 
achter de rug hebben gehad. Ik was vanavond de gelukkige om zelf deze training 
vorm te geven. Het weer zat zoals altijd in Nederland ontzettend mee, we hadden 
namelijk buiten training (met sneeuw, regen en wind). 
Natuurlijk werd ik tijdens de training aangeschoten door José ons redactioneel wonder. 
Zij stak mij weer een veer in m'n hol, want ik kon zo leuk schrijven over de jaarver-
gadering, zo geestig, zo medelevend. 
M'n vorige jaarvergadering verslagen begon ik met tegenzin te schrijven, deze keer is 
geen uitzondering; waarom, omdat het moeilijk is om van zo'n zee van informatie een 
leuk iets te 

Net als ieder jaar flitste de plexiglas hamer door de lucht, met een doffe dreun 
belandde deze op de tafel. Kopjes rinkelde, gebakjes wankelde, gebakjes? Ja, je 
leest het goed, het was een beetje feest. Dit jaar bestaat onze vereniging 70 jaar, 
geweldig Wat een tijd, wat een gebakje . Deze gekleurde lekkernij had een grote 
aantrekkingskracht op mij, ik geloof op iedereen. 
Na dit intermezzo van materieel geluid (de hamer, weet u nog) viel er 
een doodse stilte. Joop onze voorzitter, heette iedereen welkom en begon met z'n 
openingswoord. Hierin kwam vooral naar voren dat het een saai jaar was geweest. 
Zijn stelling berustte hij vooral op het feit, dat er maar weinig sportieve hoogte-
punten waren geweest. Iedereen vond het wel gesneWn zo. Toch van mijn kant, vanuit 
m'n pen een kleine nederlegging op de stelling "saai jaar". Saai .of niet saai, 
is niet aan prestaties te meten. Voor mij was het llberhaupt geen saai jaar. Ik 
had me geen enerverende competitiestrijd kunnen bedenken. Met man en macht is er 
gepresteerd om in de hoofdklasse te klasse boys! 
Zo'n openingswoord is vaak te lang als je hard getraind hebt. M'n ogen begonnen 
te dwalen langs de voortreffelijke entourage (groene kleedjes, narcissen en een 
mooie dame aan de muur). De belangstellende gezichten en de ondeugende kop van 
Han Baauw. 
Daar was ik weer terug bij de les. Ik kreeg nog net mee dat het belangrijk was om 
het ledenverlies om te buigen naar een ledenwinst, natuurlijk belangrijk, maar hoe! 
Het openingswoord zat erop. Elk jaar weer een topprestatie op zich, goed gedaan 
Joop!! 

Het jaarverslag van de secretaresse werd in één klap goed gekeurd. Kwam het door 
het uitstekende werk van Baltien de Wit, kwam het door een onder de indruk zijnde 
massa, of kwam het door de snelle en wel getimede klap van Joop's hamer? We zullen 
het te weten komen in het volgende jaarverslag, spannend hè! 
Ook de kascommissie had weer niets kunnen vinden. Han Baauw, Ton van Tol en Ton 
v.d. Linden hadden décharge verleend aan de penningmeester. Volgens Baltien zelfs 
al op 13 februari 1989. Dat heeft Wim Hartman maar weer mooi gespeeld. Niemand 
zat er mee, alleen Geertje Berkelmans zei tegen mij "dat kan toch niet Nico", ik 
zei: "ach ze zullen het wel lezen!" 

Als het om geld gaat beginnen de oogjes te twinkelen, worden de mensen onrustig. 
Arme penningmeester, arme ik, ik was net zo lekker aan het dromen. 
Gerko Vos had een hele opmerkelijke vraag ten aanzien van het jaarverslag van de 
penningmeester; contributie verhoging, waarom? Weer de K.N.A.U. niet de vereniging 
volgens Wim Hartman. "Maar ik voel het in m'n porte;;,onnaie" zei Gerko "en wel 
met 42% in een paar jaar!" zeker lange afstandspupil geweest! (grapje 
hoor!) 
Toch nu ik dit op papier zet en me de woorden van Joop van Drunen herinner, dat 
de K.N.A.U. de bond is die het meest vraagt aan z'n leden en wel van alle sport-
bonden, is het dan niet raadzaam als leden van di e K.N.A.U. eens aan de bel te 
trekken? Kleine suggestie. 

De mensen achter mij, om mij heen worden ongeduldig. Han kan z'n handen niet thuis 
laten, wat wil je met twee van die mooie René Moesman heeft de 
slappe .... lach, en ligt meer onder tafel. Geertje wil steeds voor haar beurt 
praten. Truus zit naar mij te knipogen. E:. i k, ik zit me in te spannen door 
José d 1 r pen te mollen (aantekeningen hoo·c ! ) , 
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Verkiezing van het nieuwe bestuur. Alles gaat er in als zoete koek bij deze zitting. 
Wim treedt af na 4 jaar perfect de boeken te hebben bijgehouden. Baltien treedt ook 
af. Zij en Wim worden beloond met een bosje ruikers. Bert (niet van de T.V.) treedt 
af als vice-voorzitter, ook voor hem een mooié bos ruikers. Twee bekende kanjers 
nemen de twee lege plaatsen in het bestuur in. Jos en José, geluk er mee! 

Pauze . 

Een ware run op de kantine, dorstigé kelen, rommelende magen. Ook ik ben van de 
partij, en waag me aan zo'n overheerlijk zeventigje. 

Nu wordt er weer normaal gepraat over de dingen van de dag. Over hoe vrolijk Carla 
is, "heb je een nieuwe bril?", "ja thuis!". Over het feestneuzen gebeuren, ook 
wel Carnaval genoemd. En over m'n mooie krullen, echt waar! 
21.13 uur, er zal niet veel van het van het verslag terecht komen. Een 
voldane loomhe id heeft zich van mij meester gemaakt, colesterol spiegel, zeventiger-
tje vliegt door mijn hoofd. 
De kascommissie; interessant, wie mag er dit jaar bij Jos op de koffie? Nemen jullie 
de beeldbuisbrillen maar mee jongens, want Jos doet alles met een terminal. Gerko 
Vos en Ton & Ton zijn de gelukkige. 
0 ja, er waren geen ingekomen "stukken" jammer!! 

De prestatiebekers; elk jaar voor mij een extra stimulans, want ik heb er nooit 
één. De mooiste beker gaat naar een prima kerel. De Adriaan Paulen beker is voor 
Jos van Belle voor zijn jarenlange verdienste bij de jeugdcommissie. 
Kivelly Grotendorst steelt de show bij de meisjes C/D voor haar sprint prestatie 
op de 80 mete r 11.1 en nog veel me er. 
Rogier Botman pakt ook mij op de 1000 meter 2.51.0. Dat is een beker waard. Brenda 
Stoete me isjes A/B, bij haar mag "ie" weer een jaar staan. 6 Maal eerste staan 
on 2 districtsmedailles onwijs! Ook Misja Steen kan niet meer stuk. De Joop van 
Drunen boka::ü en de Jan Hut bokaal (beste junior, beste me erkamp junior). Zijn presta-
ti es zijn gewoonweg geweldig. Marjan v.d. Linde, de 3000 meter blijft het 1oen bij 
d0 dames. De Stljn Jaspers bokaal ; Marc Kok weet waar hij het halen moet. Horden 
of lat; geen probleem. De Bap v.d. Pol beker is voor Kees van Dommele. Voor Bap 
gaat iedereen echte even zitten. Jammer dat de uitverkoren atleet er niet was. 
Onderscheidingen werden er ook gegeven. Eigenlijk te veel om te onthouden. Iedereen 
la;;ger dan 25 jaa!' lid, werd vereerd met een "button". René Ruis 27 jaar, Aernout 
Bos 28 jaar, Frits Knuvelder 29 jaar, Gerrit Sakkers 32 jaar en Jeltjo Doornbosch 
40 jaar. Een ook Joop van Drunen 42 jaar. Hoe krijgt hij het voor elkaar. Zijn "button" 
wordt uit naam van het bestuur door Baltien opgespeld . 
Bap v. d. Pol wordt vooral voor het vele werk dat hij doet en heeft gedaan voor 
de promotie van A.V. Haarlem, benoemd tot lid van verdienst. En dan komt de grootste 
verrassing. Mijn huidige trainer Ruud Wielart, ja die Ruud, wordt ook benoemd . tot 
lid van verdienst van A.V. Haarlem. 22 Jaar bij de vereniging 139 records 
228 keer Nederlands record hoog, 226 keer Nederlands record indoor. De beste na-oor-
logse atleet. Gefeliciteerd. Maar waar was Ruud? Ruud schitterde in z'n toekomstige 
zaak aan de met verf en penseel. Jullie brengen hem toch ook gauw 
een bezoek?! 

Uiteinde lijke de rondvraag . 
Er worden nog stel zeer belangrijke vragen naar voren gebracht, met een prima 
inhoud . Maar lijk iets wat voor het jaarverslag wordt genotuleerd. Belangrijker 
is het laatste woord van d t! heer Dick Hagtingius, je weet wel de "H.A.V." Haarlem 
man . Ter echt ook, want hij stamt uit die tijd. 
Elk jaar is het weer een genoegen om naar de oude anekdotes van hem te luisteren. 
Dd.arbij moE.:t i k opmerken dat hij al tijd het heden en verleden op voortre ffelijke wijze 
k3n doen s amensmelten. Om maar te zwijgen over he t verhaal van het militair schietter-
re i n; Emiel en de Generaal. 

Maar nu is mijn pen leeg zijn mijn serieuze woorden en grappen op, want tijdens de 
sluitir,g slaat Robina met het jaarverslag van '89 op m'n kop, "zwart-wit". 

Ni co 
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1 apri11990 

• 
Start : 11:00 uur 

Parcours bestaat uit ronden van ·s·· Km. 
• M ... I . . . + AANLOOP RONDE . . ... . _ . 

Na afloop ontvangt iedereen een complete uitslagenlijst 

Tevens is er een recreatieloop over 10 km. over het-
zelfde parcours. 1lJ.><.HR'JFGJElD H . 2,so 

Voor ... inschrijving: tot 25 maart wedstrijdsecretariaat, 
A V Haarlem. 

Na-inschrijving vanaf één uur voor de start, in de kantine 
van de kanovijver. 

Inschrijfgeld is t13v50 (:;ok)1) 

Organirahé." Lange afstandscommissie A V-Haarlem · 
... 

Inócótingen.:· Gerko Vos: 023-250466 . 

{Geedruitpte is aanwezig! 

iedere Deelnemer neémt voor eigen risico deel! 



L 0 D I I s B.OTLINE 

-De c11ef van de afdeling speelruimte vond een stencil meer dan genoeg.Jamwer,want 
ik had .-:het nu eindelj,Jk eens over- de fenomer.en achter Lodi, m'n familie, willen 
hebben. 

-In worden fenomen in de adelstand verheven.En in Nederland ? Als je echt 
een fenomeen bent, maar dan ook echt een echte, dan wordt je lid van verdienste 
blJ de A.V • .Haarlem.'l'erecht, maar ook eindel{Jk, is ie het geworden: bAl' V.D. POL. 
Vanaf heden alle lange-afstandlopers en -sters nog slechts knechten, en 
dienen zich als zodanig te gedragen. 

-wanneer ook weer ·r z o n d a g 1 a p r i 1 : 30 id.lometer ( + tevens een 10 km) 
in het recr·eatie5ebied Spaarnwoude (organisatie lange-ai'standcommissie van 
A.V. haarlem). Start 11.00 uur bij de 

lopen, okee, maar wel komen. 
-En de lange-afstandcommissie gaat maar door: d o n d e r d a g 2 9 m a a r t , 

aanvang 20.00 uur in het zo mooi heet, _een evaluatie-avond. 
Naast (ui tgebreii) het ai gelopen winterseizoen, komen ook de plannen van het aan-
staande baanseizoen aan bod.haar bovenal zal Victor Z.onneveld uit zi.Jn ruime er-
varing putten om alle vragen te beantwoorden met betrekking tot de (voorbereiding 
van _je) marathon. (Sorry, het niet de plannen van, maar voor) 

..:-.l!'.iJne JOngens trouwens, die fvJac en l"Jartin. 
-18 februari - Amsterdam - 10 Engelse MiJl 

BiJ is echt in bloedvorm. 2e v. Diepen 52.14 
-24 februari _- Vogelenzang- Dè winterronde (ruim 25 km.) 

liep zó hard, dat B.uib net spoor was.het zal menigeen verbazen, maar 
die bruin gebronsde jongeman op de tweede plaats is toch al weer enige tjjd vete-
raan.F'.iJne vent die Dick.Ook op de tiende plaats eindigde zo'n gozer.Ah, en 
dan die arme Hil.We ID..iJ!lleren, onder het genot van een goed glas wijn, weg bjj de ge-
dachte aan de maJestueuze loper van weleer. 

1e v.Diepen 1.32.55 
2e Dick de waal N. 1.44.46 

10e 1'1artin Strookman 1.51.37 
13e Rob de 1.54.50 
18e Lex v.d.}ol 1.5j.29 
21e Arno holenaar 1.58.07 

-04 waart - L.aandam - 30 km. 

22e 
32e 
33e 
36e 
45e 

Willi v • .t.tten 
:B'rank Beverdam 
Nac liirs 
l:iil de Lange 
'l'on v.d. Linden 

huib in de slipstream van Vic op weg naar debuut op de marathon. 
Vic L.onneveld 1.46.25 huibAkersloot 1.46.34 

1.5e.58 
2.05.35 
2.06.06 
2.06.40 
2.11.07 

-wind, zelfs storm, èn regen, geven de volgende uitslagen een onvolledig karakter. 
11.02 Heemskerk; Vic Zonneveld 1.14.08 Dik 1.28.11 
10.03 Alpnen:15km. 1•1arianne v.d.Linde 54.40 Lex v.d .Pol 6).01 

20km. Kees hordlJk 1.12- Bert Boesten 1.16- Paul v.d.}ol 1.20 
Äortom, malaise op net uitslagenfront. S t e u n m i j 

-11 maart - z.andvoort - 21 km. 
wat een woei hè. (1e Barnhoorn-NSL 1.22) 2e huibAkersloot 1.22.39 

-18 maart - - 21 km. 
het bloederige is eL misschien een beetje af, waar de vorm aanwezig. 

3e v.Diepen 1.11.39 
-18 maart - Scnoorl - 21 km. + 30 km. 
wanneer wordt het zomer ? De .narde kern hield stand.Bloed (1'•1ac - of was het Spa-
rood ?), (de langs de kant in de zon) en gevloek (vooral de 
laatste kilometers). Ze nadà.en gemakkelijk lliet z 1 n allen in een auto terug ge-
kund. Uitgewrongen. 

21 km. raul 
Arno 1•1olenaar 

1.21.46 
1-33.29 

Waar is Kick ? 

_30 km. Jo!m Veenendaal 2. 07.20 
Dik Nol 2.16.44 
fllartin Strookwan 2. 1 7. 20 
Lex v.d.Pol 2.20.51 
J.V1ac Hirs 2. 25.53 
Ton v.d.Linden 2.38.28 

- Voor in uw agenda; waart krachtcentrum; 1 april - Spaarnwoude - 30kll! 
ö april - .Tulip - 20 km. ; 14 april - CronJé - 21 km. 

· -Voor in uw geheugen: E a p v. d. P ol lid van !!!!! 

Meneer v.d. Pol, 
Uw dienaar. 



Aan alle "LEDEN" van: AV Haarlem 

WANNEER EN WAAR: 
Vrijdag 11 mei 1990 Santpoort, 800 m. 

Organisatie: Suoml 

E.T .W." 
MIN&. 

LT.W. 

locatie: Groeneveen 
Start: *' f.tE. •• I [ ATL 

Vrijdag 1 jUQI 1990 Beverwijk, 3000 m. t.T.W. 
Organisatie: DEM 
Locatie: Adrlchem 
Start: * ............ 

Vrijdag 22 Juni 1990 Haarlem, 1500 m. E.TW. 
Organisatie: AV Haarlem 
Locatle: Plm Muller 
Start: •..••••••. 

Vrijdag 24 augustus1990 Beverwijk, sooo m. 
Organlstale: OEM 
Locatie: Adrlchem 
Start: 

De beste drie resultaten, waarbij de competitie puntentelling wo1·dt gehanteerd. tellen 
voor het TOTAALKLASSEMENT (INDMDUEEL). 

Voor het VERENIGINGSKLASSEMENT (bij wedstrijd de resultaten van de 2 
beste dames + 5 beste heren • senioren + 3 beste heren • veteranen) een wissel-
beker beschikbaar gesteld. 

Voor hetVERENIGINGSKLASSEMENT telt tevens de wedstrijd op: 
14 SEPTEMBER 1990 in Santpoort met een: 3000 meter Dames 

10000 meter Heren 
4 x 150-9 meter 

· V<t9rin5chrijrlng uitsluitend per wedstrijd via aw=dadaat venmigingl 
· Categoriën: Dames (Sen & Vet), Heren Sen, Vet 1, Vet 2, Vet 3-
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er jaardagen april r( 

een bosje· tulpen voor ... 

W U Z I G I N G E N T R A I N I N G S T U D E N 

Met ingang van maandag 2 april gaat het nieuwe schema van de zomertrainingen op 
de atletiekbaan van het Pim Mulier Sportpark van start! Voor de juiste tijden van 
jouw groep op de maandag- en donderdagen kijk je op het schema zomertrainingen 
helemaal voorin in dit blad. 
Met ingang van de maand april zijn er dus géén trainingen meer in de zaal en ook 
niet meer zondagmorgen op de atletiekbaan! 

We gaan dit jaar met kleinere groepen op de baan trainen dan voorheen, dat wil 
zeggen per trainer een kleinere groep atleten. Daarom hebben we de trainingstijd 
van de pupillen naar een eerder uur verschoven. Pupillen en CD-junioren trainen 
niet langer op dezelfde tijden. Daardoor kunnen dan weer trainers op dezelfde dag 
een training extra geven. Daarnaast zijn we erg blij met de uitbreiding van het 
trainersteam met een nieuwe trainer. Het is een "hij" maar verder verklappen we 
nog niets. Behalve dan, dat hlj de training gaat doen van de jongens junioren Dl 
De pupillen worden getraind door Emmie en Misja . De meisjes junioren D door Emmie. 
Houden we nog over meisjes en jongens junioren c. Zij zullen gaan trainen op de 
baan o . l.v. Arjan . 
We hebben er zin in! Jullie ook? Vlug kijken dus voorin "De Wissel" ·naar de juiste 
trainingstijden op de maandag en donderdag! 

E V E N B IJ P R A T E N 

++ De crossfinale in Hoofddorp op 10 maart . Meraud de Rooy, Peter Markwat, Remco 
van Belle, Robert Zandstra, Joanna Andrews en Marieke van Essen waren onze 
finalisten. Lees in dit Wisseltje hoe het met hun daar is gegaan. 

++ Als ik dit schrijf hebben we de pupillen-indoorwedstrijd in Houtrust Sport in 
Den Haag op zondag 18 maart nog voor de boeg. Een verslag in. het volgende Wissel-
tje. 
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++ De mascotteviedstrijd. Lees de uitslag in dit nummer. Leuk om te weten: het bestuur 
heeft precies net zo gekozen als de jeugdatleten! 

++ Voor nieuwe leden is er weer een nieuw informatieblad gemaakt. Vraag erom als 
je iemand van school, uit je straat etc., weet met belangstelling voor jouw 
sport "Atletiek" 

++ Het atletiek-baanseizoen begint met een wedstrijd voor pupillen en CD-junioren 
op zaterdag 21 april. Openingswedstrijd voor atleten van AV Haarlem en KAV Holland 
op de eigen atletiekbaan. 

++ Er wordt op dit moment hard gewerkt om een wedstrijdoverzicht baanseizoen 1990 
voor pupilen en CD-junioren samen te stellen. Op korte termijn zal iedereen 
een compleet overzicht ontvangen met data, wijze van inschrijven, vervoer etc. 
Ook zal in elk Wisseltje een actueel wedstrijdoverzicht worden afgedrukt. 

++ De jeugdcommissie krijgt versterking! De moeders van Robert Zandstra, Remco 
en Christa Verton en Pim en Rene Soomer hebben interesse getoond voor de jeugdcom-
missie met name waar het gaat om het organiseren van "gezellige dingen voor 
de jeugd" als aanvulling op het atletieksport gebeuren. 
Op dinsdag 20 maart is er een eerste bijeenkomst. Emmie had al eerder haar steun 
toegezegd zodat de wens van het bestuur - een jeugdcommissie van vijf - in vervul-
ling is· gegaan. Gebak! 

++ Op de jaarvergadering, die werd gehouden op donderdag 1 maart in het kracht-
centrUm, is het jaarverslag A.V. Haarlem jeugd ongewijzigd goedgekeurd. Wie het 
nog eens wil nalezen kan de tekst vinden in het vorige Wisseltje. 
Hoewel nadrukkelijk - als toehoorder - uitgenodigd, vonden we het als jeugdcommiG-
sie toch wel jammer dat geen van de ouders van de jeugdleden op de, verder 
goed bezette, jaarvergadering aan•1ezig was. Volgend jaar herkansing! 

++ Een van de laatste "EVEN BIJPRATEN" mededelingen, maar zeker niet de minst belang-
rijke. In tegendeel. P-EREN C-JUNIOREN OPGELET! 
Marc Kok t atleet V8n A.V. Haarlem en meerdere malen medaillewinnaar bij de Neder-
landse Kampioenschappen op de nummers horden en polsstokhoogspringen heeft 
een uitnodiging voor enkele C-junioren jongens. Een uitnodiging om onder leiding 
van hem enige trainingen op het nummer polsstokhoogspringen te doen. De 
missie zal in nauw overleg met de trainers een selectie maken van enige jongens. 
Zij krijgen op korte termijn bericht! 

V 
V 

M 111;4 e!OZ'i0EJ.Y8, 
H.{ER J:F.D cY"E' HET" 

I/ 
MODEL ·· 
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++ In dit Wisseltje starten we !"let de serie "INTERVIEW". Al van meerdere kanten 
en al langere tijd is hierom gevraagd. De moeder van Robert Zandstra, Yvonne 
dus van de jeugdcommissie, heeft een vragenlijstje gemaakt en Robert als eerste 
een interview afgenomen. De resultaten lees je in dit nummer. Vanaf de ledenlijst 
"prikken" we per Wisseltje een paar namen van pupillen en CD-junioren, die 
zich mogen voorstellen in het eigen blad van HUN club. 

++ HET WISSELTJE is er voor de A.V. Haarlem jeugd. (Voor de oudere is het ook 
leerzaam om te lezen hoor! red.). Maar •..... het is de bedoeling, dat het ook 
voor een groot deel door de A.V. Haarlem jeugd, jullie dus, wordt gemaakt!!! 
Je kunt schrijven of tekeningen maken over: de training, de trainers wedstrijden, 
wat je van atletiek vindt of van het Wisseltje. Ideetjes voor de club, wat 
zou er kunnen of misschien zelfs moeten veranderen op de club, evenementen. 
En over •••••. bedenk het maar! We hebben jullie al een beetje op weg geholpen. 
Lees het allerlaatste blad in dit Wisseltje. Het wachten is op ...••.• JOU!!! 

++ Het beleidsplan 1990 - 1995. Dat is geen gemakkelijke kost. Voor de een 'n saai 
stuk, voor de ander toch wel fijn dat het er aan komt. Als onderdeel van dit 
beleidsplan wordt het JEUGD-BELEIDSPLAN gemaakt. Daar staat in hoe we in de 
volgende vijf jaar denken het beste te m?.ken van de jeugdatletieksport bij A.V. 
Haarlem. Over enige tijd kunnen jij of je ouders/verzorgers de tanden er op stuk 
bijten. Het valt best mee, gewoon er even voor gaan zitten. Het komt eraan! 
Op 7 en 15 maart is er met zo'n 10 mensen van onze vereniging twee lange avonden 
vergaderd. Het lezen ervan kun je in "iets" minder tijd doen. De rest zul je 
- ten goede- vanzelf wel merken bD JOUW vereniging A.V. Haarlem. 

++ Op woensdag 21 febr uari was het voor ALLE (opkomst bijna 100%) meisjes pupillen 
en CD-junioren een speciale training . Van half vijf tot zes uur een lichte zaal-
training en daarna van zes tot hal f acht ..•.•.•• met z'n allen het zwembad 
in van 't naast de gymzaal gelegen e igen zwembad (wat een luxe hè) van de school! 
Heeeeeerlijk was dat! ! 
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F I A L E C R 0 S S - C 0 M P E T I T I E 

Zaterdag 10 maart 1990 Haarlemmermeerse bos 

Iedereen was blij, dat deze. crqs.sfinalewedstrijd 's middags was! En niet 's morgens 
vroeg toen het nog hard regeri.de. Prima weer ih de middag en later zelfs de zon 
erbij dus dat maakte alles nog vrolijker dan het al was. 
Zes A.V. Haarlem deelnemers in de finale. Als eerste Meraud de Rooij, toch v1el 
"wat" gespannen ('s morgens vroeg weer eerst naar school geweest) maar •.•.•• daar 
ging ze. Ze zag er tegenop als een berg, ja, en een behoorlijke "berg" moest iedereen 
over. Ja ook dat is crossen. Heuvels en molshopen! Meraud goed op weg. Spanning aan 
de finish. Ja hoor, daar komt Meraud, van de 57 loopsters le jaars meisjes C werd ze 
36e in 7. min. en 31 sec. over de 1500 m. 
Na deze serie kwamen de jongens D le jaars aan de beurt. Een enorm groot startveld 
met 77 lopers en d<:>ar stond ook onze Peter Markwat bij, voor zijn 1500 meter met de 
"berg" ir: het zicht vanaf de startstreep. Al viel de einduitslag Peter zelf tegen, 
van ons krijg je de complimenten voor je 7e plaats. In zo'n grote finale 7e worden 
van 77 andere finalisten, dat is niet niks!!! Zijn tijd: 6 minuten en 36 seconden. 
Het volgende startveld met 64 deelnemers. Twee rondes van 600 meter en ook •••• 
twee maal de ''berg" op! Aan de start verscheen Robert Zandstra, vol verwachting. 
Na hevig geduv: en getrek (waar ze in het voetbal wel eens een gele of rode kaart 
voor geven) foei, foei, wat daar in het crossveld allemaal gebeurde, ging Robert 
er vol tegenaan en eindigde als 12e in een tijd van 5 min. 54 sec. Niet tevreden 
over zich zelf maar wij wel hoor, 
Weer een groot startveld! Vierenzeventig lopers! En daarbij een knul, die er hard 
voor ·..,ril werken. Maar ook aan de start heeeel zenuwachtig was. J ,a, onze Remco 
van Belle. Ook twee rondes van 600 meter en ook twee maal de "berg" op. Na de eerste 
ro.!1de op een 27e plaats en aan de finish een keu:eige 18e plaats! In een tijd van 
5 minuten en 48 seconden. Prima gelopen. 
Meisjes pupillen 2e jaars A: 74 deelnemers en daarbij Joanna Andrews. Wat gespannen 

net ma - aan de en wat last van de muis van haar voet. Tactiek doorge-
nomen en •.••. daar ging ze. Na de eerste ronpe op een vijfde plaats, de kop vlak 
bij elkaar. Neg een ronde van 500 meter. Dan wordt -ze door een paar meisjes ingehaald 

aae:nhaling wordt .wat minder. Maar toch een prachtige lOe plaats in 5 minuten 
14 seconden. Haar (.!;rote fan - oma - vond het maar niks al die schreeuwende 

ouders langs het parcours. tTet lopen van de kinderen is een kleurrijk gezicht en 
het is ock spannend. Maar al die ouders (nou ja, . niet allemaal hoor oma!} 
die hun kinderen naar de finish "blazen" zou best wat minder kunnen! En daar heeft 
oma wel beetje gelijk in. 
Woensdag nog ziek en nu naar een crossloop. Marieke van Essen aan de start met 
53 concurrentes. rustig lopend, af en toe de broek ophalend en dan ook 
nog (2 ronden, 2x de "berg") lachend 
over de finish komen. Plezier hebben 
in wat je doet. De benen wilden van-
daag gewoon nog niet en ze werd daar-
om 30e in een tijd van 6 minuten en 
25 seconden. Als je in de voorrondes 
lx en lx tweede en een keer 
vijfde bent geworden en dan 30e in de 
finale àan •••• verwacht je een boos 
gezicht. Niet hij hoor, ze 
was al weer bJ_ij vandaag mee te kun-
nen doen! Het A.V. Haarlem bosje 

(lebben jullie - vinden \vij -
allemaal verdiend! Na drie rondes 
de afgelopen ma2.nden ·uitgenodigd 
worden voor de finale met deelnemers 
van Texel tot Utrecht is niet mis. 
Dan ook nog een r.:coie plaats halen, 
daar mag je van ons·, jullie alle-
maal, best blij mee zijn! 

0 

1'7 
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lVV 

De uitslag van de mascotte-wedstrijd! Ja hoor, eindelijk de uitslag! 
De mascotte van WENDY HAAN is als eerste gekozen door bestuur en jullie zelf met 
in totaal 93 punten. De mascotte van JESSICA RAMAKERS werd .tweede met 78 punten. 
De mascotte van WENDY TWISK derde met 68 punten. INGRID JONKER kreeg 57 punten 
en werd dus met haar mascotte vierde. En de jongste maakster van de ingezonden 
mascottes REBECCA RAMAKERS werd vijfde met 47 punten. ALLE meisjes bedankt voor 
jullie leuke ontwerpen (waar bleven de jongens?) 

5" -



robert zandstra 

f\aam: Robert Zandstra. Hij is geboren op 9 maart 1980. Robert is dus 10 jaar en 
bij A.V. Haarlem pupil A-1. 
Zijn school: Valkenburgschool in Heemstede, groep 6. (Voor de oudere onder ons 
dat is 4, red.) 
Wat hij van A.V. Haarlem vindt : onwijs tof. En de trainers? Erg leuk en aardig en 
vooral met Arjan kun je lachen. 
De beste s portman(nen ) vindt Robert, Gullit en Van Basten. Welke club vindt hij 
het beste? Het Nederlands elftal, Ajax, H.B.C. en A.V. Haarlem. 
Wa t is je hobby? Veld- en zaalvoetbal en atletiek. Lievelingsgerechten van Robert 
zijn: ALLES! ! ! Maar geen bruine bonen. Verder vindt hij Cola (welke? red. ) en Yogi-
drink heerlijk. · 
Voorkeur voor :nuziek? Lambada en top 40. Heeft hij ergens een hekel aan? Als hij 
uit de klas wordt gestuurd oÎ na moet blijven omdat er tijdens de les te veel werd 
gepraat .. . •. 
Wat wil je later worden? Een groot sportman of iets wat met sport te maken heeft. 
Tot slot de van Robert: 

Twee ballanen graven een kuil. Zegt de één tegen de ander: "ik stop ermee want 
ik krijg een kromme rug" r 

Zo , dat was Robert. Wie de 
werkt! Bereid je maar va<>t 

Lees voorin het dit Wisseltje hoe het 

Frans van 
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HET WISSELTJE - DE JEUGDRUBRIEK IN HET CLUBBLAD VAN A.V. HAARLEM-
ZOZKT JONGE JOURNALISTEN EN TEKENAARS (M/V) VAN 8 T/M 15 JAAR!!!!! 

MAAK HIER JOUW TEKST EN/OF TEKENING (INLEVEREN BIJ JE TRAINER) 

ï 

I !,_.,." ___ _ 

NIET GENOEG nUIMTE? DE ACHTERKANT MAG J L!; OOK GEBRUIKEN!! 

over??? 

? . . . . 

f.en advies: 

3ijvoorbeeld over de training, de trainers, de wedstrijden op .. de atle-
tiekbaan, indoor, cross. Wat vind je van de training in àe duinen, op 
de baan en in de zaal. Wat vind je van het Wisseltje. Waarom vind 
je atletiek een fijne sport. En ••••• over ideetjes van jezelf wat 
we op de club zouden kunnen of moeten doen. Denk bijvoorbeeld aan 
wat we - met ouders en trainers - zouden kunnen organiseren voor 
jullie. En over •••••.• bedenk het maar! 

gebruik ALTIJD een zwarte ( schrijf)stift en wit papier, dus papier zonder 
lijntjes of ruitjes!!!! 

- 21 -



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

Wij geven een 
sportieve korting. 

AoloAs 

RUUD WIElART SPORTS, 
DA'S EEN lAAJ< VAN VERTROUWEN ! 

, 
Zijlweg 16 I 2013 DH Haarlem 

tel. 023 - 32 20 20 

DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 

Het adres voor het 
inbinden van 

Korte Margarethastraat 16, 
2011 PK Haarlem 
Telefoon (023) 32 24 47 

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

Sports Cup 
SPORTPRIJZEN 

uw jaargangen -
rapporten - scripties etc. 

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

Bloemen Kiosk De Margriet 
Haa rlem-Noord 

pri vé : J. va n As 
Berkensrra ar 4 3, Haarlem 
Telefoon 253355 

GÖBEL 

SPORT 
Zuideinde 30, 1521 DA Wormerveer, tel. 075-21 48 68 
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Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 

Weggeefaanstekers met Uw naam zijn 
goed als relatiegeschenk. 
Zorg dan wel voor kwaliteit. 

• )..1(/\" 

Reclamelucifers zorgen er voor, dat Uw 
11 nieuwtje 11 rondgaat als een lopend 
vuurtje. 
Ook dan is kwaliteit van groot belang. 
Uw reclameboodschap staat er immers op. 

B.V. Nederlandse Lucifers-Handelmaatschappij v.h. J.W Attema & Co. 
Honthorststraat 22 1071 DG Amsterdam 
Tel.: 020-794321 Telefax : 020· 768478 


