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VAN DE REDAKTIE 

De jongste jeugd beet de spits a i' , afgelopen weekend. Op 
zaterdag 21 april hadden zij op onze "eigen" baan hun eerste 

van dit seizoen. En er volgen er nog velen getuige 
de wedstrijdoverzichten op blz. 20 (pupillen) en blz . 22 
( C/D junioren). 
A.s . zondag 29 april mogen de A/B junioren, in Santpoort, 
laten zien wat ze kunnen. Het is dus begon-
nen. 

Er staat het een en ander op het programma dit seizoen. 
de diverse competities (zie voor 

blz. 2) , de Kennemer Bokaal en het Kennemer Circuit. Over 
de 2 laatste valt op de pagina's 10, 11 en 12 het een en 
ander te lezen. 
Ruud , de redactie houdt zich aanbevolen voor meer tekenin-
gen van jouw hand! 
Voor andere wedstrijden we jullie naar het wedstrijd-
bord , dat hangt het raam van het wedstrijdsecreta-
riaat! 

Verder hebben zich wat nieuwe schrijvers aangediend. Kopij 
die kant en klaar wordt aangeleverd. Bedankt Jan & 
Lex, en Bert. Hun verslagen kunnen jullie resp . op blz. 8/9 
en 13/14 lezen . Van het eerste genoemde duo, zo heeft de 
redactie begrepen, kan nog meer verwacht worden. Leuk, we 
zijn benieuwd! 

Tot slot nog even jullie aandacht voor de notulen van de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering die op blz. 3, 4 en 5 
staan . Lezen . .•... doen! 

KOPIJDATUM MAANDAG 14 MEI ! ! ! 

girorekemng 643883, bankrekentng 56.80. 10.477, t.n. v penntngmeester a v "haarlem" te haartem 



officieel nieuws EEN HARTELIJK WELKOM AAN: 

Pupillen A: 
M. (Maarten) de Rooy 
R. (Remco) Verton 

Pupillen B: 
C. (Christa) Verton 

Pupillen C: 
P. (Patrick) Massop 

Junioren C: 
G."CCorina) Quist 
Senioren: 

Crayenesterlaan 44 
Ommerbos 125 

Ommerbos 125 

Voorzorgstraat 50(?) 

Gandhistraat 99 III 

M.L. (Mary) Kloeth Rijksstraatweg 153 I 
B.R.P. (Bob) van der Putte Vergierdeweg 219 

Senioren L.A.: 
P.H. (Pieter) Terol 
M.N.A. (Marc) van Leuven 

TRAININGSOVERZICHT: 

van 1 
Kortenoerstraat 25 

ATTENTIE: Op maandag 30 april (koninginnedag) 
donderdag 24 mei (hemelvaart) en 

2012 TL HAARLEM 
2134 KC HOOFDDORP 

2134 KC HOOFDDORP 

2013 VR HAARLEM 

2037 JE HAARLEM 

2024 DD HAARLEM 
2026 ZD HAARLEM 

2042 VR ZANDVOORT 
2014 RR HAARLEM 

• 

maandag 4 juni (2e pinksterdag) komen de trainingen te vervallen. 

COMPETITIE SENIOREN COMPETITIE JUNIOREN A/B COMPETITIE JUNIOREN B 
20 mei heren Haarlem 29 april Santpoort 6 mei Velsen 

dames - Amsterdam 
17 juni heren - Amsterdam 24 juni Lisse 10 juni Beverwijk 

dames - Santpoort 
9 sept FINALE 16 sept FINALE 9 sept FINALE 

BELANGRIJKE WEDSTRIJDEN: 
26-27 mei: Districtskampioenschappen senioren en junioren A. 
29-30 juni 1 juli: Nederlandse Kampioenschappen junioren A/B in Leiden. 
13-14-15 juli: Nederlandse Kampioenschappen senioren in Rotterdam. 

6-7 okt: Onderlinge Wedstrijden en 70-jarig jubileum. 

ST ARTNUMMERS: 
Deze dienen zichtbaar gcdr2gen 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 tijd bij je nummer. 

WEDSTRIJD INSCHRIJVINGEN: 
Iedereen die aan wedstrijden mee wil doen, wordt verzocht aan het begin van het 
seizoen een bedrag te storten bij de betreffende wedstrijdsecretaris. De inschrijf-
kosten voor wedstrijden 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 " wedstrijdShirts met klubembleem diV. pnjzen 
a.v. "haarlem" atleti ekbroekJeS div. pnjzen 

verkri19baar biJ JOOp van drunen 

speel mee in de toto/lotto 

inlichtingen bij mevr. hartman tel. 256036 



NOTULEN 

Notulen van de jaarvergadering van 1 maart 1990, gehouden in het krachtcentrum 
van A.V. Haarlem. 

1. In aanwezigheid van 36 leden opent de voorzitter de vergadering namens het 
bestuur: 

Aan het begin van deze 69e jaarvergadering van de A.V. Haarlem een korte terug-
blik op het achter ons liggende jaar 1989. 

1989 was voor onze vereniging nu niet bepaald een opwindend gebeuren. Zonder al 
te somber te willen ZDn, moeten WD toch konstateren dat 1989 niet dat gene heeft 
gebracht wat het bestuur ervan verwacht had. Weinig spectaculaire prestaties, het 
competitie gebeuren over de gehele linie wat magertjes - daarover straks meer -
kortom een wat minder opwindend jaar. 

1989 was ook het jaar waarin wij afscheid moesten nemen van ons erelid Jan Hut een 
man die talrijke jaren een niet te evenaren stempel op onze vereniging heeft 
gedrukt, vooral zijn trainersschap was uniek. Jan Hut kwam kwam in 1928 op 25 
jarige leeftijd bij onze vereniging. Hij werd 86 jaar. 

Misschien nog meer bedroefd waren wij bij het schokkende bericht dat onze B-juniore 
Parul Wessel op 17-jarige leeftijd uit ons midden werd weggerukt. 

Mag ik de aanwezige verzoeken om Jan Hut en Parul Wessel met een ogenblik stilte 
te gedenken. 

LEDENBESTAND 
Ondanks ledenwinst bij de K.N.A.U. in het afgelopen jaar moesten wij bij onze 
vereniging een lichte teruggang konstateren. 
Bij de heren en jongens bleven wij praktisch gelijk, een achteruitgang van slechts 1 
lid, van 210 naar 209 leden. 
Bij de dames en meisjes een achteruitgang van 10 leden. Op een aantal van 58 leden 
komt dat toch wel hard aan. 
Wij begonnen het jaar 1989 met een totaal van 268 leden terwijl op 1 januari jl. 
257 l eden stonden ingeschreven, een ledenverlies van zo'n 4%. 
Hoewel het ledenverlies in 1989 minder groot was dan het jaar daarvoor, zullen wij 
als bestuur moeten streven naar een ombuiging van ledenverlies naar ledenwinst. 
Dit kan echter alleen gerealiseerd worden met de steun van u allen, vang nieuwe 
leden beter op want daar kan ook veel aan verbeterd worden!! 

COMPETITIE 
Heren hoofdklasse. Via de degradatiewedstrijd - en de daarbij behaalde lOe plaats 
in de totaalstand - voorkwam degradatie naar de 1e klasse. 
Dames 4e klasse. Een 11e plaats was toch wel een wat tegenvallend resultaat. 
A/B jongens 1e klasse. Een 20e plaats in deze landelDke competitie met een 
deelname van totaal 62 ploegen. 
A/B meisjes 2e klasse. Onze meisjesploeg eindigde op de 25e plaats van de 71 
deelnemende ploegen. 
C/D jeugd. Deze competitie wordt regionaal verwerkt, in totaal nemen 4 "Haarlem" 
ploegen deel - onze ploegen eindigde tussen de 15e en 22e plaats. 
Al met al resultaten die in het komende seizoen hopelDk wat rooskleuriger zullen 
zijn. 

KAMPIOENSCHAPPEN 1989 
Totaal werden er 7 ereplaatsen behaald. 
Indoor: 
Erik Rollenberg hoogspringen 2.11 m goud. 
Marc Kok 60 meter horden 8.06 goud en tevens clubrecord. 
Marc Kok polsstokhoog 4.80 meter zilver 
Hein Macnack verspringen 7.33 meter brons. 
Paul Jaspers 3000 8.04.1 min. 
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Outdoor: 
Marc Kok polsstokhoog 4.85 m brons. 
Misja Steen hoogspringen junioren A 2.04 m zilver. 

COMMISSIES 
Kantine commissie 
De kantine kan de inzet van velen medewerkers zonder al te veel problemen 
draaiend gehouden worden. Aan al deze mensen heel veel dank voor uw medewerking 
een extra pluim aan het adres van Hil Hartman is hier zeker op plaats. 
Jeugdcommissie 
Onze jongste jeugd kan terugzien op een aktief verenigingsjaar, velen nevenaktivi-
teiten werden er door de jeugdcommissie georganiseerd. Zeer veel organisatorische 
arbeid kwamen op de schouders van Jos van Belle en het echtpaar Emmy en Roel 
Ramakers terecht. Jos, Emmy en Roel, namens het bestuur heel veel dank. 
Lange afstandcommissie 
Hoewel de Lange Afstandcommissie, en dit in tegenstelling tot hun loopdiscipline, 
nogal eens met sprintsnelheid beslissingen nam, zonder het bestuur 
te raadplegen mogen met vreugde konstateren dat door deze commissie veel werk 
is verzet. nieuwe ideën werden uitgedacht en uitgevoerd zoals o.a. het 
met succes afgewerkte Kennemer crosscircuit , trainingsweek-
end etc. hopen dat er in 1990 een wat hechtere samenwerking ontstaat tussen de 
L.A commissie en het bestuur. Een positieve vooruitgang is het van Gerko 
Vos als kontaktman tussen de L.A. commissie en het bestuur. Zonder iemand uit het 
Lange Afstand leg ioen tekort te doen zou ik graag de naam van Ruud Porck willen 
noemen als de · grote animator van het l(ennemer crosscircuit, daarnaast ui teraard 
ook Evert en Bert voor hun niet aflatende trainingsaktiviteiten. 
Redactiecommissi e 
Ons de Wissel is in 1989 lOx verschenen. Het bestuur is uitermate 
tevreden dat de redactiecommissi e er in is geslaagd een uitstekend produkt te 
leveren. Me t de aanschaf van het z .g . inbrandapparaat nu ook in staat om 
het blad te voorzien van illustraties Alle medewerkers aan de Wissel proficiat 
met jullie "uitgave" en ga zo door. 

Tot slot een woord van oprechte dank aan al onze trainers, leden en niet leden, 
die in 1989 aktief geweest voor onze vereniging. 

Hiermee vcrklaar ik de ze jaarvergadering voor geopend. 

2. Ingekomen stukken en (bestuurs-)mededelingen. 
Afmeldingen van: René Ruis, Hans Adelaar en Rogier Botman. 
De secretaris de elt namens het bestuur mee dat het op de jaarvergadering 1989 
gedane verzoek door 15 leden om Co in aanmerking te laten komen voor 
een onderscheiding, door het bestuur niet gehonoreerd is, omdat Co niet 
voldeed aan de daarvoor gestelde eisen. 

3. Jaarverslag s ecretaris wordt zonder op- en aanmerkingen van de vergadering 
goedgekeurd. 

4. Rapport kascommissi e . 
Han Baauw , Ton van der Linden en Ton van Tol hebben de boeken in orde bevonden 
en verlenen de penn1ngmeester dé charge voor he t gevoerde beleid. 

5. Jaarverslag van de penningmeester. Gerko Vos vraagt waarom de kontributie ver-
hoogd wordt een positief saldo op de begroting. Penningmeester antwoordt 
dat de verhoging is om de verhoging van de K.N.A.U.-contributie 
op te vangen. Op zijn vraag naar he t "Atmodes" geld krijgt hij als antwoord dat 
het geld is besteed aan de aanschaf van een stencil-inbrandapparaat en randappara-
tuur. 
Jaarverslag van de penningmeester wordt goedgekeurd door de vergadering. 

Gerko Vos vraagt de voorzitter waarom punt vercnigingsstatuten niet meer 
op de agenda staat. 
Antwoord: verenigingsstatuten door notaris doorgelicht en in orde bevonden. 

- 4 -



6. Verkiezing van het bestuur. 
De voorzitter neemt afscheid van Wim Hartman, Bert Steen en Baltien de Wit. 
Jos van Be lle volgens rooster aftredend en herkiesbaar wordt voorgesteld als 
nieuwe penningmeester, t e rwijl José Capellen Baltien de Wit zal opvolgend als 
secre taris. De vergadering gaat accoord met deze bestuurswijziging. De voorzitter 
wijst de ve rgadering erop dat er nog een bestuursvacature is en spreekt de hoop 
uit dat deze binnen afzi enbare tijd vervuld wordt. 

7. Vastste lle n van de begroting 1990. 
Geertj e Berkelmans merkt op dat er voor training/begeleiding minder is begroot 
dan in 1989 terwijl in de beleidsnota over extra trainers wordt gesproken. 
Antwoord: trainers zijn volgens nieuwe richtlijnen verplicht hun trainersinkomsten 
op te geven aan de belasting. Voor velen niet erg gunstig zodat gekozen is voor 
de vrijwilligersvergoeding van f 800,= per jaar. 

Gerko Vos vraagt de penningmeester naar het begrootte bedrag aan rente . De 
,0 

penningmeester legt uit dat een en ander afhanke lijk van de wijze waarop het geld 
uitstaat. Om dit i ets te verduidelijken l eest de penningmeester de balans voor 
aan de vergadering. , 
Bert Steen verzoekt he t bestuur de inkomsten van de kantine voortaan te verdelen 
over 2 jaar. He t bestuur neemt dit in overweging. 

8. Ingekomen voorstellen. 
Geen. 

9 . Verki ez ing kascommissie. 
Han Baauw aftredend . 
Kascommissie 1990 is als volgt samengesteld: Ton van de r Linden, Ton van Tol 
e n als nieuw benoemd lid , Gerko Vos . 

10 . Uitreiking prestatie b ekers/ondersche idingen. 
De voorzitter r e i kt de Adriaan Paulen beke r uit aan Jos van Belle voor zijn 
niet aflatende inzet voor de j eug d van A.V. Haarlem. De voorzitter memoreert 
dat hij de j eugdcommissi e en het j e ugdb e l e id nieuwe impulsen heeft gegeven. 

Evert van Ravensberg reikt vervolgens de bekers uit me t een korte toelichting. 

Stijn Jaspers Trofee 
(beste s enior prestatie) 
Dames prestatie beke r 

Joop van Drunen bokaal 
(beste junior prestatie ) 
A/B meis j es prestatie beker 

Jan Hut bokaal 
(beste junior meerkamp) 
C/D jongens prestatie beke r 

C/D me isje prestatie beke r 

I'liarc Kok 
polshoog 4.85 m 
Marian v . d. Linde 
3000 m 9 .42.57 (indoor) 
Misja Steen 
hoogspringen 2.05 m 
Brenda Stoete 
verspringe n 5.47 m 
Misja Steen 
O.W. 3607 pnt. 
Rogier Botman 
1000 m 2.51.0 m 
Kivelly Grotendorst 
80 m 11.1 s . 

De Bap van der Pol beker wordt dit jaar uitgere ikt aan Kees van Dommele voor 
zijn bijzonder goede prestatie s waaronde r een de rde plaats bij de Nede rlandse 
Veteranen Kampioenschappen. Bap van der Pol zal de beker aan Kees overhandigen 
op de training. 

Er zijn een aantal jubilarissen in de veren1.g1.ng. De aanwezige jubilarissen 
ontvange n van de voorzitter he t ver enigingsspe ldje en bloe men. 
René Ruis 27 jaar lid 
Arnout Bosch 28 jaar lid 
Frits Knuvelder 29 jaar lid 
Gerrit Sakke rs 32 jaar lid 
Jeltjo Doornbosch 40 jaar lid 
De secretaris me r kt op dat de voorzitte r 42 jaar lid is en overhandigt hem 
eveneens een ve r enigingsspe ldj e. 
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Daarna vraagt de voorzitter de vergadering toestemming te geven om Ruud Wielart 
en Bap van der Pol te benoemen tot lid van verdienste van A.V. Haarlem. 
Bap van der Pol voor al het werk dat doet en heeft gedaan voor de promotie 
van A.V. Haarlem. 
Ruud Wielart voor jarenlang presteren op hoog niveau en trouw aan 
de vereniging. 
De vergadering gaat onder luid applaus accoord en de voorzitter speldt Bap 
van der Pol het bijbehorende speldje op. Ruud Wielart, i.v.m. de verhuizing 
van zijn zaak afwezig, zal later in de bloemetjes gezet worden. 
Alvorens. over te gaan naar punt 11 van de vergadering stelt de voorzitter 
de volgende commissies aan de vergadering voor: 

L.A. commissie 
Bert Steen 
René van de Zwaag 
Sylvia Goes 
Gerko Vos 
Ruud Porck 
Johan Sneek 

Technische commissie 
Sandra Klcsser 
Han Baauw 
René Ruis 
vacature 
1 bestuurslid 

Jeugdcommissic 
Roel Ramakers 
Emmy Ramakers 
Mevrouw Verton 
Mevrouw Zandstra 
Mevrouw Soomer 

12. Rondvraag. 

Wedstrijd organisatie commissie 
Truus van Voorst 
René Ruis 
Joop van Drunen 

Commissie beleid '90 - '95 
Roel Ramakers 
José Capellen 
Han Baauw 
Gerko Vos 
Bert Steen 
Rienk Postuma 
Koos Kiers 
Jas van Belle 
Joop van Drunen 

Koos Kiers: taak/doelstelling technische commissie. 
Antwoord: adviseren in competitie gebeuren dames, heren, A/B jeugd, benoeming 
trainers, vaststellen trainingen alle geledingen en vastleggen van accommodaties. 
Gerko Vos vraagt of zijn adres en gironummer t.b.v. L.A. groep vermeld kan 
worden in clubblad. Accoord. 
Waarom worden notulen 1989 niet meer voorgelezen/behandeld. 
Antwoord: notulen dienen 3 maanden na de jaarvergadering -gepubliceerd 
en goedgekeurd. Na een jaar weet niemand exact meer wat er behandeld is in 
de vergadering. 
Aernout Bosch: probeer persoonlijke zaken niet te vermelden of weg te 
in notulen, ook i.v.m. toezending clubblad aan derden. 
Voorzitter antwoordt dat dit niet altijd kan en dat notulen een weergave zijn 
van een vergadering. Het heeft echter de aandacht. 
Evert van Ravensberg: de vereniging bestaat 70 jaar wordt dit feit nog op 
een of andere manier benadrukt. 
Antwoord: geen officiele viering, een activiteit met de onderlinge 
wedstrijden. 
De voorzitter wil voor 75 jaar A.V. Haarlem een jubileumcommissie, echter 
wel buiten het bestuur om. 
Heer Hagtingius brengt namens de reünistenclub de beste wensen over aan A.V. 
Haarlem. Kontakten tussen de reünisten en de vereniging beperken zich tot 
de bijeenkomst van de reunisten en de jaarvergadering van A.V. Haarlem. 

memoreert dat het verleden van de vereniging ook belangrijk is voor de toe-
komst. Heer Hagtingius en de heer zullen graag deelnemen in de jubi-
leum commissie. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. 

Baltien de Wit Joop van Drunen 
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Degene die op- of aanmerkingen heeft over de notulen dient deze schriftelijk in 
te dienen bij het secretariaat van onze vereniging. De sluitingsdatum voor het 
i ndienen van deze op- of aanmerkingen is 1 juli 1990 • 

. verzoek 
Onze wedstrijdsecretarissen te weten: 
Roel Ramakers voor de pupillen en C/D junioren, 
Joop van Drunen voor de A/B junioren en senioren en 
Gerko Vos voor de senioren L.A., 
hebben een vriendelijke verzoek aan iedereen die zich in wil schrijven voor wedstrijden. · 
Meedoen aan. wedstrijden kost geld. Elke atleet moet, voor elk nummer dat hij/zij wil 
doen, inschrijfgeld betalen. Per wedstrijd kan dit bedrag aardig oplopen. Dit bedrag 

meteen bij ·· de inschrijving te worden voldaan. 
Echter, de ervaring leert, dat dit niet gebeurt. Men heeft geen geld bij zich, is 
het vergeten of heeft te weinig geld op zak. Tot nu toe werden de atleten inge-
schreven en werd hen verzocht het geld de eerst volgende keer mee te nemen. Met 
andere woorden·, de wedstrijdsecretarissen moesten achter het geld aanlopen. Het 
mag dui delijk· zijn dat dit een zeer slechte zaak is. 
Aan iedereen wordt nu verze>cht, aan het begin van het seizoen, een bepaald bedraa 
bij de desbetref.fende wedstrijdsecretaris te storten. Alle inschrijfkosten worden 
van dit bedrag betaald. Als het bedrag op is, wordt er niet eerder ingeschreven 
voor er •n nieuw bedrag .gestort is. Dus, wil je meedoen .aan wedstrijden, stort dan 
een bedrag bij de Zonder geld, geen inschrijvingen!! 
Een volledig overzicht van wed.strijden hangt elke training achter het raam v'an 
het secretariaat. Denk aan ·de uiterste inschrijfdatum. V66r de A/B junioren .en 
senioren geldt: inschrijving na de training in de kantine bij Joop van Drunen. Zorg 
ervoor dat je bij instuifwedstrijden je startlicentie bij je hebt. En natuurlijk heb 
je op wedstrijden altijd de juiste clubkleding aan. 

VOGELEILANDLOOP 

Op zondag 18 februari 1990 deed Paul van Diepen mee aan de 10 engelee mijlen voael-
ei landloop. Het was een open wedstrijd, dus er deden verschillende atleten mee, 
die niet bij een vereniging zijn aangesloten. Het was, volgens sommige atleten heerlijk 
f'loopweer". 
Het resultaat: 

2. Paul van Diepen 52.14 
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Op een mooie · 25 werden de 
van loopgoeroe en begeleider Koos k. C41 jr te 

B.) . om 08. 3f!f uur achter het ·; · Haarlemse NS stat i on verwacht (he 
Na alle gingen vergezeld · 

door .onze.schare fans waaronder een ex-atleet <he Willem> 
en 1 heuse bobo <he eindelijk op . 

Om gauw de nodige koolhydraten voor tijdens de wedstrijd 
te werd besl6ten om een tussenstop bij breakfast-center 
"De Lucht" · in te lassen. Daar verbaasden wij on$· over de 
ontbiJtgewoonten van Lex W.: om 10.00 uur 's ochtends 2 gebakjes 
en een plens cola op een nuchtere maag <loopt ie daárom zo hard 
mimschien?>. Na een korte kwamen we in De4rne aan 
waar we als echte dravers werden behandeld• omkleden in een 

lopen · op een paardebaan . en onwelriekende 
paardeluchten. Terwijl de atleten grote ontberingen · moesten 

zat onze bobo boboheerlijk in de boboverwarmde VIP-
room aan de bobokoffie <zou het dan toch waar zijn wat altijd 
over bobcos beweerd wordt?). 

onze enige moest vrij snel na aankomst 
aan z1Jn 4300 hetgeen natuurlijk niet zo 

was voor de vertering van zijn bovengistende 
" l_uchtigs" oebaJde. Een 2cfte plaë<.ts een tiJd van· 16:41 

een knappe prestatie te op zo"n parcours. 
Daarna het de beurt aan Marianne v .d. Linden om de dames 

een poepske te laten ruiken. Met een ·9! plaats in een tijd van 
18 : 29 over 4900 meter slaagde zij hier heel goed in; tevens was 
d it beste overall prestetie van een Haarlemmer (m/v) die dag. 
De pizza is bij Guus G. op te halen. 

, Dennis '.'RQse Koe•(" Heyi nk kon hierna aan de 72!210 meter 
Terwijl de stemming in de VIP-room steeg <doordat men 

aan iets sterkers begqn>, ploeterde Dennis naar een 
40"e plaats in tijd van 26232. 

Nu was het moment aangebroken waarnaar iedereen reikhalzend 
Lli tgei(eken: DE SPRINT CROSS (3200 M.). Weddenschappen. werden 

ë\fge.s l oten, gingen over en de spanning steeg en 
het startschot viel •••. De race ging voor onze AV zeer 

de eerste 1000 meter waren ë\an ons. Lex Wolff "werd 
zelfs als Van de favorieten Cdie niet op het lijstje stond!> 

maar kon helaas zijn plaë\ts 1iet behouden. Bij 
het inoaan van het bos laq hij nog op kop, bij verlaten 
daarvan was hij afgezakt naar een plaats .Ceen gebakje te 
wei nig misschieh?>. In het bos, buiten het zicht van de 
probeerde Jaap v. D. te ti. een tegenstander (vermoedelijk Jan de 
R • . te Z.) d.m.v. een sliding uit te schakelen, voor Jaap 

uitpakte <zie uitslagenlijst). David profiteerde 
van deze intri9es en kon zodoehde onverdiend 
eerste Haarlemmer werden in een tijd 11;09. Ondanks "het . feit 
dat een enkeling Che John) in bloedvorm daçht te zijn, waren .de 
prestaties van de overige Haarlemmers niet óm over naar huis te 
s ch r ijven , Cbij deze en wensen anoniem te blijven <he GER 
WESSEL· 7:ft! van de 83 deel nemers). · · 
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spektakel ' heren op om aan hun 12400 
meter te beginnen •. Hpge hadden · wiJ van onze nieuwe 

·Wim Bergisch jongere ' Adje . Coolbergen. 
deden nog mee df! varl · de hoc:key-veldEm' weggeplukte Rienk F'ostüma, 
"opa" Paul .Marc:el Verzijlberg (die tegen-
woordig. ··a·ë\n çh:! vro!--IW i. .s en voor deze ene keer ·toestemming had om 
met . de Jcmgens mee te lopen> en last but not least ·Barry 
Bergi•c:h. n6g in carnavalsroes en dito kater,. bleek 
niet in staat·.: om "'edstrijd uit te lopen vanwege een te hoog 
alcohtilpl"'omillage van· de avond ervoor. Na een heVige onderlinge 
.strijd ·tussen Wim en Ad je wist 1 aatstgenoemdè toch eerste 
Haarl•mmer te finishen op een ·97df plaats gevolgd door Wim en 
(heel Marcel. 

Na een verfrissende <alhoewel sommigen hun eigen 
lichaamsgeuren· prefereerden> vertrofeiken we, inclusief bobo, naar 

-vreet$chuur V.d. Valk waar de bacchanalen 
beginnen. 'Nadat de hongerige met een ovèrdadige maaltijd 
gevuld spoedden - wij ons naar huis thuisfront 
met de uitslagen zat wachten. 

Hierbij willen wij atleten de trouwe supporters bedanken voor 
hun steun: Joke, Sandrap. Willem. 

willen w.e bobo Joop voor het heerlijke nagerecht en 
onze trainer K.K. voor de technische en de mentale 
begeleiding. 

plaat!!· - · ti:Jd c:ateqorie afstand -------:-. ___________ 
29 

9 

51 
55 
56 
64 
69 
73 
75 

97 
131 
145 
170 
203 
22«!1 

Mirco Bonew:\t 16:41 

Dennis Hevink 

.. 
David Blom 
Le>: Wol ff 
.Jan de Rui ter 
Jaê.\p van Deursen 
Lex Verbeel( 
Ger.Wessel 
John Meure 

Ad Coolbergen 
Wim Bergisch 
Marcel Verzijlberg 
Rienk Postuina 
Barrv Bergisch 
Paul v/d Pol 

·:",' 

11 
1 fl 14 
lh 15 
:\1:41 
11:51 

12:1.3 

44:06 
45JI!17 

46:.29 
49:.10 
49:'1-0 . 

·, __ . 
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,-.. 
Jongens B 4301?1 m 

Jongens A 7201?1 m 

Dames 4900 m 

Sprini;Cross 3200 m 
" 11 

" " .. ' 
11 7 .. 

. -.I .. . " .. " 
" . " 

Herè.h 1249.10 m ... " 
" ... 
" " 
" " 

. .. 11 
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Aan alle "LEDEN" van: AV Haarlem. 

GJ.S\'.Jf.Rf.NlGINGEN: · LYCORC,US 
& E . 

WANNEER EN WAAR: 
Vrijdag 11 met1990 

Vrijdag 1 junl1990 

Vrijdag 22 Junl1990 

Vrijdag 24 au;ustua 1990 

Kenne.LOe..r-
Daao 

BoK aD 
E.T.'vJ .• T!lD\IMRNU\IWC,. 

Santpoort, 800 m. E .ï. w. 
OrganSatle: Suoml 
Locatie: Groeneveen 
Start: *"ZIE f'UI)LIKÄTIE A1l. VElU:NIGIWC, . 

Beverwijk, 3000 m. E.T.W. 
Organisatie: DEM 
locatie: 
Start: 

Adrlchem 
* ...... . .... 

Haarlem, 1500 m. ET.W . 
Organisatie: AV Haarlam 
locatle: Pim Muller 
Start: *" ...•...... 

Beverwijk, 5000 m. 
Organistaie: DEM 
locatle: Adrlchem 
Start: "*: ..••..... 

De beste drie resultaten, waarbij de competitie puntentelling wordt gehanteerd. tellen 
_voor het 'IOTAALK.LASSEMENT (INDMDUEEL).· 

.Voor het VERENIGINGSKLASSEMENT (bij iedere wedstrijd de resultaten van de 2 
beste dames + 5 beste heren - seniorea + 3 beste herèn -veteranen) wordt een wissel· 
beker beschikbaar gesteld. 

Voor het VERENIGINGSKLASSEMENT telt tevens wedstrijd cp: 
14 SErrEMDER 1990 in Santpoort met een: 3003 meter DalileS 

10000 meter Heren 
4 x 1500 meter 

.. Yoqriwgbrijyiq uiasluitend per wedstrijd via secatariaat vercnigjJII! 
• Categoriën: Dames (Sen & Vet), Heren Sen, Vet l, Vet 2, Vet 
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A.V. 
'HAARLEM' BEVERWIJK 

DE ATLETIEK VERENIGINGEN 

D.E.M 

HAARLEM 

K.A.V. 
1-IOLLAND 

HOLLAND en 

SUOMI 

."S OMI 

ORGANISEREN OP DE VRIJDAGEN 11 MEI, 1 JUNI en 22 JUNI HET KENNEMERCIRCUIT. 

Baanwedstrijden voor SENIOREN en JUNIOREN AB in circuitvorm dat houdt in, 
geen prijzen per wedstrijd maar na drie wedstrijden vordt voor diverse 
onderdelen een klassement per categorie opgemaakt. De prijzen worden op de 
laatste wedstrijddag in Haarlem uitgereikt. 

PROGRAMMA: 

11 mei SANTPOORT-NOORD 

* 
SUOMI 

4x400 m, 800 m, 2000 m, Hoog, Werp tweekamp 

1 juni BEVERWIJK D. E • .H. 

* 4x200 m,200 m,lOOO m, 3000 m, Hoog, Ver, Werp tweekamp 

22 juni HAARLEM HAARLEM en HOLLAND 

* 4x100 m,400 m,1500 m, 5000 m, Hoog, Ver, Werp tweekamp, * o. .. ...s ........... "". _., •·u- - .. oo .. - l<[NNEMER BN>J-1 :BOKAAL ' 
• E L E C T R 0 N I S C H E T I J 0 W A A R NE K. I H G 

KLASSEMENTEN voor de sprintnummers, midden afstandnummera, hoogspringen, 
verspringen en de werptveekampen. 

INSCHRIJFGELD Loopnummers I f.4,00 
Springnummers f.4,00 I f.3,00 
Werptveekamp !.6,00 I !.S,OO 
Estafette f.S,OO per ploeg 
Bij nainschrijving wordt dit met !.1,00 verhoogd. 

INSCHRIJVINGEN Voorinschrijving met beperkte nainachrijving. 
Inschrijvingen naar: 

11 mei Suomi 

voor 6 mei 
C.v.d.Gi.esen 
Velserduinweg 168 
1971 ZG IJmuiden 
02550-20723 

1 juni O.E.M. 

voor 25 mei 
H. de Ruiter 
Luxemburglaan 931 
1966 KZ Heemskerk 
02510-44819. 12 -

22 juni Haarlem/Holland 

voor 15· juni 
T.v.Voorst 
Jan Gijzenkade 257 
2025 KC Haarlem 



De lange afstgndsgroevgaat een .Jt&els:eru!jJW.Jit 

Langzaam kregen we door dat er, op 3 en 4 maart echt een weekend trainen aan zat te 
komen . Sommige mensen badden dat tijdens de training in bet bewuste weekend pas 
door en anderen hebben dat helemaal nooit door gekregen. Over die personen later 
meer. 
Er bleek voor ons gereserveerd te zijn in zalig burgertruttige huisjes net even buiten {of · 
all places) Garderen. Zoeken aldaar was, in het donker geen probleem. Je kon maar 
twee kanten op en dan neem je altijd eerst die weg waaiVan je denkt dat die het niet is. 
En inderdaad die was het ook niet. Volgens de beheerder annex eigenaar annex 
bewoner (over belangenverstrengeling gesproken) waren de huisjes snel te vinden. Hij 
had gelijk, met Heslaarzen en 1000 watt lamp was dat snel geregeld. Met builen, 
schram.'llen en onder modder zijn de huisjes gevonden. 
Niet iedereen arriveerde op vrijdagavond. Reeds die avond onderscheidden zich twee 
groepen verdeeld over dito huisjes. Eén groep(= huisje) had meteen de gezelligheid 
hoog in het vaandel. Zij spreidden snel hun bedjes, boodden de aanwezige vrouwen 
ook een slaapplaats aan, kwamen bij het opendoen van de fototas tot de konklusie dat 
deze met Belgisch Bier gevuld was (Conno! !) en vu1dden de avond met diepzinnige 
gesprekken. Het andere huisje was gewoon anders. Ik weet niet hoe ik het zeggen moet 
maar het leek alsof ze van overtraining om tien uur vanzelf in hun bed rolden. Deze 
jongens zouden de volgende dag héél hard gaai1 lopen. Over de invulling van de avond 
van de eerste groep valt alleen nog te zeggen &t, in tegenstelling tot wat Evert hoopte 
de dichtstbijzijnde kreeg slechts 400 meter ver was. Eén rondje atletiekbaan is zelfs met 
tien rondjes kroeg nog wel terug te lopen dachten we. Het vermelden waard is dat 
Johan in rekordtijd 40 tikken bijelkaar kan bellen in een rokerige kroeg en dat Conno, 
wegens onbehoorliJk gedrag ook aan zijn voorzijde spierpijn kreeg. Met dank aan 
Sylvia. 
Slapen was riant, opstaan wat minder, maar het ontbijt (hulde aan Dik) vergoedde veel 
Reeds gehuld in de zojuist verstrekte "running tights" maakten we de aankomst van de 
"laat.\omers" mee. 
Het bos lonkte en weldra werd er onder de bezielende leiding van Evert een 
waanzinninge kombinatie van oefeningen doen en rondjes lopen gedaan. Al snel 
werden de cefeningen zeer peïsoonlijk geïnterpreteerd. Rond twaalf uur waren we moe 
en zagen uit naar de h.L'1Ch van Dik. Een enkeling moest reeds naar de masseurstafel om 
weerspanninge ledematen in het gareel te laten brengen. 
Het dilemma dient zich reeds aan: hard gelopen, veel trek (honger mag ik van m'n 
moeder niet zeggen), veel gegeten en dan na ongeveer een uur weer die tights aan. Over 
en weer komplimenten over de modieuze kleuren (dessins zijn allen gelijk gelukkig) en 
toen het bos in voor hetzij tempo- of hetzij duurtraining. Er waren mensen die de weg 
wisten en anderen niet. De laatsten die weg dan ook heel snel kwijt Blauwe of 
rode paaltjesroutes hielden son-..s op te bestaan wegens recente stormen waar u in het 
NOS-jounaal ro overdreven over bericht bent. Na een goed uur liepen overal plukjes 
hardlopers al dan niet zoekend naar het juiste paaltje. Het is een wonder dat iedereen om 
vijf uur weer terug w?.s. We-derom ik diner (Dik) daarin een rol speelde. 
Het was nu dingen bij de slagcrsmfel van Fra:Jk. Hij deed goede zaken. 
Dikke buiken van de spaggetti, werden sommigen verrast door de slaap (erg net 
huisje), besloten anderen tot het spelen van een uiterst populair gezelsschapsspel (iets 
minder net huisje) en het uitschot had altijd nog die éne kroeg op loopafstand. 
Reeds eerder genoemde personen, die helemaal niet door hadden dat er getraind zou 
worden hadden aldaar het hoogste woord, het glas in de éne en keu in de andere hand. 
Anderen zagen met rode oortjes de bui al hangen vanwege het dobbelsteenspel Goed, 
Evert heeft nog zo gewaarschuwd: het duurt écht een uur. 
Slapen was redelijk, cpstaan beroerd, maar het ·cntbijt of slappe thee (hulde aan Dik) 
vergoedde wel iets. 
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Het dobbelsteenspel hebben we ter plekke gemaakt, verzonnen, uitgezet en gespeeld 
onder het toeziend oog van een boswachter, of hardloper, of beide, ik weet het niet 
want het gezicht boven dat groene pak was akelig bekend. Gevloerd was iedereen na 
deze arbeid want de heuvels waren talrijk. 
Wederom lunchtime en alweer zaten de hagelslagjes (hulde Dik) nog tussen m'n tanden 
en had ik alweer zo'n snelle broek aan voor de vierde en laatste training. Enig 
wedstrijdelement ontbrak niet want plechtig onthuldde Evert de winnaren en "loosers" 
van de het dobbelsteenspeL Hierna trachtte ondergetekende nog een bezielend woord 
van dank te spreken omtrent de inzet van enkelen. Er wisselde ook nog gauw een 
"snelle broek" van eigenaar (dank aan Paul en hulde aan Dik) en toen het bos in voor 
een laatste rondje, wát gezien het aantal kilometers reeds in de benen, niet tegenviel. 
Wat wel tegenviel was het schoonmaken van het huisje. Daar hadden we, dankzij de 
modderpoel op het terrein een flinke bende van gemaakt. Enkele notoire drukkers (geen 
hulde aan?) d_aargelaten werd dat gezamelijk geregeld. Om ongeveer vier uur werden 
autos volgeladen met vermoeide personen en grote tassen vuile was. De bewoners van 
het gezelligste huisje vertoonden na een kwaniertje rijden reeds veel overeenkomst met 
diezelfde vuile was. 
Een geslaagd weekend? Ik denk het wel! (hulde aan alle andere deeinemers). 
Nu genoeg huldes en haakjes want ik ben aan het einde van het stukje gekomen en de 
schrjjftrend gaat me vervelen. 

Bert Boesten 

•"' ... # A o o .. 0 
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Zij houden het niet 
heel. .. 

IJ.efst 2,..'i miljoen Nederlanders trekken 
UJ nu en dan of regelmatig de 
hardloopschoenen aan. Opvallend is 
dat hardlopen nauwelijks leeftijds-
gebonden is. 

De meeste hardlopers lopen 
Hongeorganiseerd"; voor zichzelf dus. 
Om wat aan de conditie te doen, aan 
het gewicht of gewoon voor ont-
spanning. En er zijn veel teamsporters 
zoals voetballers, hockeyers, 
handballers enz., die hardlopen als een 
goede (extra) training voor hun sport 
zien. Dat geldt ook ·voor tennissers of 
zij die zich op het 
skiseizoen. En natuurlijk zijn er 
sporters die de atletiekdub of de trim/ 
loopgroep wèl gevonden hebb<i!n. 

Massaalloopplezier.dus. Jammer 
genoeg raakt jaar).ijl<s. 25% van de 
hardlopers gebfesseerd. 8 van de 10 
blesst#es zijn het gevolg van 
overbelasting van vooral knieën, 
scheenbenen, achillespezen en voeten. 

Niet de acute blessures, zoals enkel· 
de grootste tol 

maar de blessures die aan de knieën, 
scheenbenen, achillespezen en voeten 
ontstaan als gevolg van die talloze 
herhalîngen van de loopbewegingen. 
Vooral ook als gevolg van dat telkens 
landen op en afzetten van het wegdek. 
Elke keer weer komt dat hard aan. Als 
je traint over een afstand van vijf 
kilometer dan zit je dicht tegen de 
4000 (!) landingen aan. Door de 
snelheid van het hardlopen krijgen · 
voet, enkel, scheenbeen, knie, bekken 
en rug telkens weer 'klappen' van twee 
tot drie keer het lichaamsgewicht te · 
verduren. 

Overbelastingsblessures zijn voor een 
belangrijk deel te voorkome11 door 
aandacht te schenken aan: 
-- trainingsopbouw 
- warming-up, rekoefeningen en 

cooling-down 
- looptechniek 
-schoeisel 
- sportmedisch advies 

- Rustige trainings-
opbouw 

Rustig hardlopen. Het lijkt een 
tegenstelling maar zeker voor de 
beginner is dat heel belangrijk. Echt 
hard(er) lopen komt na verloop van 
tijd wel. Eerst moet via een 
opbouwtraining de basis gelegd 
worden, of, na een blessure of ziekte, 
weer opnieuw opgebouwd worden. 

Wat is nu rustig trainen, rustig 
opbouwen? 

- gewoon door ktmnen praten 
traint. 

- naar je lichaam Juisteren dat niet 
voor niets pijnsignalen geeft of 
la.at merken dat het niet lekker 
draait. Spierpijn is ook zo'n 
signaal. Beperk de trainingen of 
sla een dagj.e over. 

- regelmatig trainen: 3 tot 4 keer 
per week 20 tot 30 minuten is de 
beste en meest effectieve formule. 

- beseffen dat het lopen van zoveel 
mogelijk kilometers niet altijd leidt 
tot betere prestaties. ledereen heeft 
rijn eigen grens. 

- kiezen voor gevarieerde tnining. 
na een zwaardere training een 
lichtere (herstel)training dóen. 
Houd altijd voor ogen dat de 
meeste blessures ontstaan door 
onregelmatig of veel te trainen. 

Warming-up, 
cooling-down en 
rekoefeningen 

Spieren, pezen en de bloedsomloop 
ervaren en koude start eigenlijk 
hetzelfde als de accu of motor van een 
auto. Een koude start is haast vragen 
om blessures. Draai daarom voor je 
training of wedstrijd warm door 5 tot 
10. minuten rustig in te lopen . 
Tegenover opwarmen (warming-up) 
staat afkoelen (cooling-down). Ook 
hier geldt rustig uitlopen. Het lichaam 
krijgt zo de kans om afvalstoffen, de 
veroor1.akers van spierpijn, af te 
voeren. Een lauwe douche en massage 
kunnen een onderdeel vormen van het 
cooling-downpakket. 

I I X i 
1-

, 1 0 Opporvl&lcltit<t ltuilllpieffil 

" \ naar rJaT de lil'olerilai van de vloer 
\ komt en sTrek de hrweruve ro.»t de lirahak 

nè! aan de !JoOO tomt 

Zowel bij warming-up als cooling· 
down horen rekoefeningen die de 
spieren op lengte brengen. De 
volgorde is altïjd eerst in· of uitlopen 
en daarna de rekoefeningen waarbij 
enkele belangrijke regels gelden: 
- rekken mag nooit pijn doen; 
- nooit een verende rekbeweging 

maken maar de spanning 15-20 
seconden vasthouden. 

De oefening per spiergroep drie keer 
herhalen en zorgen voor een goede 
uitgangspoisitie zoals uit de volgende 
voorbeelden blijkt. Ook de voorbeelden 
gaan uit van 15-20 seconden 
aanhouden en links en rechts drie keer 
herhalen. 

l 
e Diepe kuitspiene 
Ga staan. Ooe tret recllte<vOet een stapje 
vOOtwaatl:l en op he!rechtll<been sreo-
oen. Buig de lirml<nie IOndel dat de link.er· 

1 
1"<!1< van de gon:! ktrnl 

e lltllieliZijde ea aclltonijlll 
IHrftftbMa ! 0 s,ïmnlri_.. 

Sll!cidstaro aan me1 do voeten 
• SpitTea IlowebeR 
Ga redll 0!1 $18&1. Buig de redll!lltnie en 
lln:rYJ de voet naar hel ziMak. 20111 ecvotlf 
dat de knieen efWr raken en de rug t)OISirekt 
tiijfl. Pal< de rechtcrriel beet met de redl-
lerllard. daatbii reeN OP $13311. 

Plaats de ledliervoet VOOt de Wer IM1gs 
aan de Menlilde de 1.&11 
hel gewicllt <US(En op li!teooot en lluó;l 
met de romp P.ll amli!S1 naar redt!>. 

I 'IOOilit lolt QOWdl! op hel rechte<· 
btlen. buig ge!ipaijdig OOc1 de l8dl!ettJ1ie en 
trJu he! linlcllltleerl op delelfde tll&a1s -
de grond. Hou hel "bcMinlicllaam rechtop En 
voel de rel aan de 1Jimen1iP!""' het 



- Looptechniek 
Als je voetbal speelt, is er 
in de training. ailn!lacht voor de 
techniek. rn de. hardloopsport is dat 
niet anders. 

Looptechniek is het op elkaar 
afstemmen van de lengte en het ritme 
\.ëtn de passen. Daarbij is een goede 
houding van de romp belangrijk: 

tot licht voorover gebogen. De 
en beenbewegingen horen 

hannonieus te waarbij de. armen 
tegengesteld aan de benen be,wogen 
worden. De schouders hangen hierbij 
af en de ellebogen zijn licht gebogen. 

Heel belangrijk is natuurlijk de 
landing. Misschien overJ?odig om te, 
vermelden, maar let op "Waar je jë 
voeten neerzet. Een juiste landing 
gebeurt op de buitenzijde van de hak 
of op het midden van de voet. OJ:n .. die 
landing zo soepel mogelijk te latèn 
verlopen, zakt de bij de 
afwikkeling 'de voet iets naar 
binnen.' 

Voor de looptechniek gelden verder 
enkele technische "spelregels". 
Zo moet het onderbeen vertikaal staan 
als de voet de grond raakt. De afzet 
mag niet te veel "verend" gebeuren 
omdat dit erg veel kracht kost. Na de 
afzet moet het onderbeen ontspannen 

de richting· van het zitvlak bewegen 
om vervolgens naar voren te pendelen 
voor weer een nieuwe landing. 
Een juiste looptechniek bevordert 
plezier in het lopen maar helpt ook 
blessures te voorkomen. Een trainer 
van een atletiekclub of trimloopgroep 
is deskundig op dit belangrijke terrein. 

- Schoeisel 
Loop alleen hard op schoenen die voor 
hardlopen zijn gemaakt. 
Het is verleidelijk om modieus 
schoeisel te kopen. Verstandiger is het 
om op een rustig moment in een 
sportspeciaalzaak met een deskundige 
verkoper de tijd te nemen om de juiste 
keuze te maken. 

- "Hardloopschoenen moeten de 
tenen TUÏJ"!lre geven waardoor de 
voet tijdens de landing goed kan 
afwikkelen. Een goede pasvorm 

niet te klein, niet te groot 
en een juiste 

- "Een goede schokdempende ?:OQI 
vangt de "klappen" bij de landing 
op". 

- "Schoenen met een stevige hiel 
kunnen veel blessures zoals 
enkelverzwikkingen voorkomen". 

- "Voor mensen bij wie de enkel / 
voet tijdens de landing en het 
afwikkelen van de voet te sterk 
naar binnen 1.\"egzakt (" overpro-
natie") zijn in de handel 
aangepaste schoenen te koop. 
Koop deze schoenen alleen als dat 
nodig is". 

Het zijn maar enkele uit een lange 
reeks. Tegenwoordig zijn er 
hardloopschoenen in tal van soorten. 
Vaak ook aangepast aan individuele 
behoeften en looptechniek. Daarom is 
deskundig advies zo noodzakelijk. 

- Sportmedisch advies 
Hardlopen is een pittige sport die 
nogal wat van het lichaam vraagt. 
Geheel onvoorbereid ilan het 
loopavontuur beginnen, kan blessures 
opleveren. 
Tot een goede voorbereiding behoort 
een sportmedisch advies over hoe je 't 
best je sport ka.n beoefenen. 

Als een {sport)arts een lichte afwijking 
aan bijvoorbeeld 't been, het bekken of 
de rug ontdekt, ka.n ·hij advles geven 
hoe je met dat "ongemak" · het 
kan lopen. In het dagel.ijks leven geeft 
zo'n lichte afwijking gre.n enkel 
probleem, maar bij 'I hardlopen kan 
het blessures veroorzaken. 
De arts kan dan advisèren aangepast 
schoeisel te weinig op het 
harde wegdek maar meer op bospaden 
te lopen, spierversterkende oefeningen 
te doen, enz. Sportartsen weten 
bovendien ook .van 
trainingsbelMting en -opbouw. 

Al ciie kennis is bijvoorbeeld 
voorhanden bij de sportmedische 
adviescentra (SMA 's). Voor informatie 
over SMA 's zie achterzijde va.n de 
folder. 

- Herstel na ·blessure 
Natuurlijk zijn blessures niet altijd te 
vermijden. Je kunt een beginnend!! 
blessure herkennen aan pijn. Een 
zeurderige pijn of een feller pijngevoel 
als men op de protesterende plaats 
drukt. Maar ook (ochtend}stijfheid na 
een zware training kan ro'n signaal 
zijn. In het begin kan je door 4eze pijn 
of stijfheid Dit is echter 
onverstandig. De pijn komt altijd, maar 
dan heviger, terug. 
Als je een blessure hebt, laat die dan 
voldoende herstellen, want anders is 
de kans groot dat je weer een (al dan 
niet dezelfde} blessure oploopt. Je kunt 
hierover advies vragen aan je huisarts, 
fysiotherapeut of bij het SMA. Vraag 
ook advies over de trainingsopbouw. 

Begin in ieder geval weer rustig. 
Probeer nooit te snel een 
trainingsachterstand in te halen en 
besef dat een week rust. eèn 
conditjeverlies van twee weken 
betekent. Verlies dat overigens beperkt 
k.an worden door na overleg mee-
trainer of arts bijvoorbeeld te gaan 
zwemmen of fietsen. oOk kan het 
mogelijk zijn om met een bandage of 
tape de draad weer op te pakken, 
maar doe dat alleen na sportmedisch 
advies. 

<D 
rl 



L 0 :D I I s HOTLINE 

I 

-waar Kick was? Ach, Je van die dagen dat het wandelen je beter af gaat dan 
het rennen. Zo'n da.g het voor Kick in Scnoorl. En so what? a) Het was mooi 
weer en b) Je mág dan drie kwartier langer onderweg dan in Etten-Leur, je 
bent nog eerder thuis. 

-1v1arquette €m ·Alphen · (deel II) 
21kru. Wim westernalt · 1.12.17 

Viktor 1. 14.08 
BuibAkersloot 1.15.45 
iJick de 'waal Iv'!. 1.22.46 
Arie de Goede 1.26.03 
Diktlol 1.28.11 

( 9e sen.) 

1
1 e vet.) 
15e sen.) 
15e vet.) 

15km. Viktor 51.50 
I-'1arianne v.d.Linde 54.40 
Lex v.d. Pol 63.03 

20km • Kees Hord:ijk 1,13.18 
.Bert Boesten 1.16.01 
Paul v.d. 1.20.23 

(wordt vervolgd?) 
l!'rank Beverdam 1. 22 .• 57 
Kick Sabalis 1.37.40 

-·Ri,)pwetering , 24 illB.art - Nolenloop. - 20 km • 
.De en8 }aul was· best wel en de andere niet echt tevreden. Welke? Oplossingen 
kunnen voorzitter worden ingeleverd. zal het resultaat .kenbaar wa-
ken (oud-bokskampioen). 

13e v. Diepen 1. 08.00 34e v.d. Pol 1.12.14 
---Den haag, 31 maart - City-Pier-ei ty - 21 km. 

De brandweer rukte uit.Onze John was er een van en zeker niet de minste. 
John Jongboom 1.29.25 

-8paar.nwovde 1 aJ;ril - Spaarnwoudeloop - 30 km. + 10 km. 
hiér rukte de lange-afstandcommissie uit, onder commando van Gerko. lVJaar ziJ niet 
alleen, verleenden· assistentie. nebben we dan een zelf ge-
organiseerde lange-afstandwedstrijd. Z.oiets moeten we koesteren. Gelet. de vele 
tevreden bezichten en de vele enthousiaste reacties, is een uitstekende aanzet 
gegeven Yoor iets dat in de toekomst kan uitgroeien tot meer dan iets. Iets 
heel mooi's. En dan hebben we het nog niet .eens gehad over net clubrecord van 
Kees ! 
10 km . 

···NOOi, h9. 

1e Paul v . d. 
2e lvJ aria!'me v.d. Linde 
)e Dick Kloosterboer 
4e Ron Bons 
6e John Y. Vliet 
7e Rob de Nieuwe 
8e Arno 1vwlenaar 

1e Kees v. Dolliillele 
2e huud torck 
7e Hert boesten 

11e Lex v.d. Pol 
1)e Strookwan 

35.33 
36.26 
37.01 
37-36 
38.36 
38-49 
39-51 

1.42.42 

1. 58.09 
2.09.12 
2.09.30 

--Hoorn, 01 april - iJJJkenloop - 2U km. 

9e Jaap Swart 
11e John Jongboom 
13e j·eroen Peeters 
14e SJaak Kalisvaart 
16e Stefan Buisman 
1 öa Arno Jut ten 

(CLU.BhlDORD) 

39-52 
41.01 
41-57 
44-02 
45-43 
46.40 

14e Albert l"erwerda 
17e Dik Nol 
2)e Nac Hirs 
28e Ton v.d.Linden 

De ene liep hier niet, de andere Paul wel. zeer tevreden. 
2e .1: aul v, Diepen 1. 06.22 

ç-Haarlem, 06 a!Jril - De Anderhalf Uur van de Stuyvesantstraat 

2.09.47 
2.11.40 
2 .. 20.12 
2.32.00 

Ruim 40 weken trainingsarbeid zat er op. Nu moest het 6ebeuren. Falen was niet 
heet Adolaar ! 

-Maassluis, 07 april - marathon 
htüppie, hui1Jpie; ••• Huippie ??? , Wat Huippie ? Graag E.uib, ••••• Ja 

De bor.s van Sylv5.a versus dP. eerst.e marathon van Huib. 
Ook rm kmm.en de C:;?loss ingen weer onze voorzitter worden ingeleverd • 

Huib Akersloot 2. 51'. 53 
-hoofddorp, 08 apr il - Golden Tuliploop - 20 km. + 10 km. 

toch zou ik .tlet mooier vinden, als de finish in de hal van het hotel zou 
ZJ,;n. Al1een Hordt dan wel een eindsprint medogenloos afgestraft door een dich-
te deur , Als we r:u eens afspreken dat f'aul tot wederbericht alleen nog maar 
zeer tevreden kan ziJn O'"';;r zijn hiJ mag ook onte-
vr eden ziJn over een goede prestatie, maar dan helemaal iedere logica 
uit deze :.:-ubriek. 



-Uitslag Golden 'l.1uliploop 
1 ci km. hans Verwey · 37.-39 Dick Aarts 

·· John v. Vliet 37.49 · l"lac I:iirs 
· ( .tlÜiten mededinging = Sni.û Snuf Strookman 36. 04) 

39-45 
41.57 

20 km. :Paul v. Diepen 1.05.57 (2e sen.) l"1aria11ne v.d.Linde 1.14.07 (1e vr.) 
1.20.09 v. lloUl!J.lele 1.06.15 (1e vet.) Rob de .Nieuwe 

Evert 1.11.13 Arno Molenaar 
.tlert .boes ten 1. 13. 38 :E'rank Béverdam 

. v.d. Pol 1.14.02 Kick Sabelis 

1.21.30 
1.22.55 (1e Flapkan) 

1.30.37 
-haarlem, 14 april - CronJéloop - 21 kUl. 
liet gros van de waardebonnen belandde in nanden van clubgenoten.Naar daarmee is 
de finish-locatie niet opeens gezellig.Jawmer, maar dit werd bijna geheel gecow-
penseerd door de deelname van Bert en Kees (Hermans). Er was nog wat schroom, 
maar volgende keer, .l1ebben ze beloofd, gaan de trainingspakken uit. 

1e v. Diepen 1.11.02 Dick Aarts 1.25.24 
2e Kees v. lloillillele 1.11.04 Bert Bols 1.29.35 
4e v.d. 1.18.49 John Jongboom 1.31.28 

Dick de Waal h. 1. 22.22 Kick Sabelis 1.35.14 
W iw Bergisch 1 • 2 2. 30 S Jaak Ka lisvaart 1 • 36. 14 
Kees Hermans 1.22.45 Frank Versteeg 1.36.28 

aller 30 km. 
1. l\.ees v. D01u!Jlele 1.42.4_2 
2. Victor Äonneveld 1.44.15 ( 'b9) 

. 3. hans de Rijk 1.44.37 ('71l 
4· Joost de Bock 1.45.45 ( '77 
5. nuib 1.46.34 ( '90 

-Rotterdam, 22 april - marathon 

6. 
7-
8. 
9· 

10. 

:t-aul v .Diepen 
Gerko Vos 
Ruud 
hans Verwey 
Wim Kluyskens 

1.47-30 ( lfj7) 
1.48.35l

1
85l 1 90 

1 • 52 • 13 I 85 
1 • 52 • 44 ( I 77 

wat is er leuk hlet z'n tienduizenden? de Uitmarkt; naar Baarlem-Veendaw; 
naar een verjaardag (bijvoorbeeld van de koningin). l'Jaar een lllél.rathon lopen op 
een veel te smal parcours? Inhalen- inhouden- inhalen enz., enz. dan dat 
weer nog. het was het niet. wat wel? Deze warathon blijft een beetje een kind 
met een waterhoofd. (Als ik dat zo wat onbeholpen mag uitdrukken) 
degGnen die uitgestapt, maar hulde aan de volbrengers. 

Ruud f orck 2. 48 Nartin Strookruan 
Albert Ferwerda 3.19 Dik Nol 
Lex v.d . .t'ol 3. 22 fVlac hirs 

-TroHwens,qua is Jan van een terechte kampioen. 
-heerhugowaard, 22 - 10 

3.24 
3.30 
4·+ (drie bier) 

· .Nog een klein beetJe en ze is er weer .llelemaal. (Je zou :baast zeggen: net op 
voor de J.üeuwe Brug) · 

1e v.d. Linde 
korte agenda ! maandag 30 april - Beverwijk - westerhoutloop - 20 kw. 

(met 011ze AngeV\)nen) 
zondag 6 mei - Brug - 10 E.J.VI. 
donderdag 17 mei - Overveen - Lionsloop - 10 E.N. 

- De standen : 
Frankrijk: 1 • Bordeaux 34-47 Joegoslavië: 1 • Rode Ster 

2. Harseille 33-46 2. .Dynamo 
3· l'Jonaco 33-40 3· haJduk 
4.- 1-·aris SG 34-39 4· Rad 
5- Auxerre 34-37 5. .f'artizan 

.l:'olen. · 1 • 6a\visza Bydgoszcz 24-32 Z.weden: 1 • GAIS 
2. GKS Katowice 24-32 2. Oerebrö 
3. Lech Poznan 24-31 3· .t-.Jorrköping 
4-. Zagleb ie Lub in 24-31 4· Oester 
5- J.Jegia warschau 24-29 5- Göteboré) 

-Hè, dat.. was effe lekker. 

:Nou, doeoeii. 

29-41 
29-40 
29-32 
29-30 
29-30 
3-7 
3-7 
3-6 
3-6 
3-6 



HO 
verjaardagen 

5 rnri! 

5 FMi.: Juk 

D E R U I L B E U R S 

De eerste ruilbeurs is voorbij en ik denk dat we het een geslaagde avond kunnen 
noemen. Vijf paar schoenen zijn van eigenaar gewisseld! De prijzen lagen tussen de 
f 6,50 en f 25,=. 
Er waren elf paar schoenen ingeleverd dus wij hebben nog een kleine voorraad voor 
de volgende avond . Toch zou ik graag nog vele paren van u ontvangen. Vooral ook 
kleine maatjes, want de jongens en meisjes die niets van hun gading vonden waren 
erg teleurgesteld. 
Ook nette wedstrijdshirts zijn uiteraard welkom. 
De eerstvolgende ruilbeursavond is DONDERDAG 3 MEI a.s. tussen 17.00 en 19.00 
uur. 
Ik heb nog in voorraad: 

A di das loopschoenen rnt 10 (j: 43?) 
Ad i das spikes + mt 
Adidas spikes .:!:. mt 
Ad i das spikes + mt 
Puma spikes + mt 
etc. 

Met vriendelijke groeten , 

Joke Verton 
Ommerbos 125 
Hoofddorp 
tel. 02503 - 39865 

39 
37Yz 
39 
39 

nieuw f 25,::: 
nieuw f. 25,= 

f 15,= 
f 25,= 
f 17,50 

- 19 -
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WEDSTRIJDOVERZICHT PUPILLEN ZCMERSEIZOEN 1990 

( 1981) (1981) (79...180) 
WEDSTRIJD ORGANISERENDE Wl! MEISJES-B JONGENS- B MEISJES-A JONGENS-A m KOSTEN LAATSTE 

VERENIGING INSCHRIJFDATUM 
40,1000 40,1000 60,1000 60,1000 

21 4 ZA Gez. Haarlemse 
ver. HAARLEM I ver bal ver bal hoog,kogel hoog,kogel J 9 april 

29 4 zo AV Castricum 
CASTRICUM G hoo ver ko el N 12 a. pril 

19 5 ZA AVA I 4 
AALSMEER K kogsl ver ko el N 1 

-9/6 ZA SU Of>! I 
Sant12oort K ver 1bal hoos; 1kofiel ver 1koe;el J 

23/6 ZA DEM 
0 Beve1.-wi k K hoo el J 

30 ZA SPARTAAN 
LISSE K ver bal ver bal ver bal ver ba.l N 14 juni 

11 B ZA Kombijsport 
BADHOEVEDORP s ver bal ver bal hoo N 

8 8 ZA SUOM! 
SANTPOORT K ver 1koa:el ver 1koflel hoog,kogel N 

25/8 ZA .2. Gez. Haarlemse 
ver. HAARLEM K ver bal J 

ZA AV Haarlam K 
HAARLEM 2} augustus 

8 9 ZA DEM 
liEVERWIJK K N augustus 

15 9 ZA SPARTAAN 
LISSE K september 

10 ZA AV HAARLEM K september 

verklaring& pupil kan meedoen !),Baan K•kunatetofbaan,S•sintel,G•gra.sbaa.n. 
Nummersl eat•esta.fette (hoort niet bij driekamp). kostenl hoogste bedrag ia voor driekamp en 

laagste bedrag voor 1000m (niet verpleht). 

INSCHRIJVEN EN ••••••••••BETALENJ ZIE ANDERE KANT 11111 

ATTENTIE: Toegevoegde le COMPETITIEwedstrijd Pupillen zaterdag 12 mei in 
Castricum!!! 



TOELICHTING 

afz; wedstrijdsecretariaat 
AV Haarlem-Jeugd 
p/a Roel 

L. van Dalelaan 66-a 
2015 EV Haarlem 

WAT IS EEN JEUGD ATLETIEKWEDSTRIJD ? 

Haarlem, 1 april 1990. 

Op het uitgebreide informatievel, dat elk nieuw jeugdlid krijgt, hebben 
we al het nodige over de atletieksport verteld. Wil je dat nog eens 
lezen, vraag dan gerust een exemplaar l Nu alleen nog de volgende infor-
matie over pupillenwedstrijden zelf. 
De wedstrijd is altijd in de vorm van een driekamp. Welke onderdelen 
je hebt per wedstrijd zie je aan de andere kant. Het is ALLES of NIETS: 
dus alleen. aan bijvoorbeeld verspringen meedoen kan niet:-n;-1000-metër 
hoort niet bij de driekamp en is dus een apart onderdeel, waarvoor je 
danook apart wel of niet kunt inschrijven. Alleen voor de 1000 meter 
inschrijven kan echter niet. Als er een estafette gelopen wordt zal 
de traine·r de · ploeg van 4 deelnamers vaststellen. 
Eij een competitievadstrijd en 25/8) worden op een bepaalde wijze 
de Çeste resultaten van de atleten per vereniging bij elkaar opgeteld. 
Elke pupil kan echter ÓÓk aan deze twee meedoen en verder is 
het "gewoon" een wedstrijd zoals alle overige wedstrijden. 
INSCHRIJVEN VOOR EEN WEDSTRIJD EN •••••••• EETALEN 
Inschrijven voor of na elke training op de atletiekbaan. Bij Roel of 
Emmy Ramakers. Let goed op de laatste inschrijfdatum I! I Daarna ia het 
beslist niet meer mogelijk ! 
LET OP ! LET OP ! Inschrijven kan alleen indien het voor de wedstrijd 

verschuldigde inschrijfgeld TEGELIJKERTIJD betaald 
wordt l GEEN INSCHRIJVING ZONDER DIRECTE BETALING I Om te voorkomen, dat 
je wel wilt inschrijven voor een wedstrijd, maar je hebt geen geld bij je 
is het volgende voor de OUDERS/VERZORGERS van belang: de inschrijfkosten 
( bestemd voor de organiserende vereniging t.b.v. baanhuur, diploma's 

medailles ete ) moeten door ons bij de inschrijving betaald worden. 
het begin van het zomerseizoen kunt u het beste een bedrag van fl.30,.-. 

storten op de girorekening van de wedstrijdsecretaris-jeugà. Alle in-
worden van dit bedrag betaald. Aanvulling van dit bedrag 

indi.en· ·het gebruikt is of restitutie per 31 december of reservering voor 
volgende seizoen, van de restbedragen. 

t.n.v. R. Ramakers, L. van Dalelaan 66-a, 2015 Haarlem. 
VERVOER NAAR EE!f \'IEDS'l'RIJn: 
Naast de wedstrijden op de atletiekbaan in Haarlem Z1Jn de overige 
wedstrijden buiten Haarlem gelegen. Dichtbij of iets verder weg. Er 
zal een beroep moeten gedaan op ouders/verzorgers voor het 
vervoer per auto naar deze wedstrijden. Alternatieven zullen zijn 
de fiets en/of openbaar vervoer. Als men voor een wedstrijd ingeschreven 
heeft wordt op de voorlaatste (maandag) of laatste (donderdag) training 
een info vel uitgereikt met alla voor de wedstrijd benodigde gegevens, 
te chronologisch overzicht nummers, wijze vervoer, route, locatie, 
wijze van begeleiding etc._-
We hopen op een fijn,sportief en bovenal gezellis zomerseizoen met mooi 
weer, medailles maar vooral •••••• ATLETIEKPLEZIER !I 

- 21 -
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WEDSTRIJDOVERZICHT C/D-JTJNIOREll VOOR HET ZetiERSEIZOEN 1990 (D- 177 en 175, C•'75 e• '76) 
WEDSTRIJD- ORGANISERENDE VER. BAAN ONDERDELEN JONGENS C ONDERDELEN C KOSTEN LAATSTE 

ZAT 21/4 Gez. Haarlemse ver, K 1001600 1h,s,o 60 1600,v,s,o 2,-- 12/4 
ZAT 28/4 A 'IA '64-AALSMEER K C011PETITIE COMPETITIE -,--
zo 6/5 AV Dataven-LEIDEN x 100,h,d,800 eo,h,d,10oo 2,-- 2}/4 
ZA 19/5 BUOMI-Santpoort K COI1PETITIE COMPE'l'ITIE -.--
!..I. 2/6 AAC/ADA - Amsterdam K 100,BOO,k,d 1h,ph B0,600,k 1d,h 2,50 17/5 
ZA 16/6 Gez, Haarlemse ver. I{ COI•IPETITIE COMPETITIE -,--
ZA 30/6 DEM-.Beverv ijk I{ 100h1100 1 800 1v,k,a 80h,80,1000,v 1k 1d 2,50 18/6 
ZA 7/7 3 Gez. Haarlemse ver, K meerkamp (8 nra)KNAU maarkamp ( 7 nre) !OI AU 21/6 zo 8/7 7 ,--(Tk 
ZA 25/8 AAC/ADA-Amsterdam K ]NATIONALE . ]3,50 16/B(jongcne en zo 26/e AAC/ADA-Ametordam K Deelname 1-of 2 dagens max. 2 nullllllere pt1r dag en meiajee ! ) 
ZA 8/9 ATOS-Amsterdam K C-Junioren COMPETITIE FINALE -,--zo 9/9 AV Caotricum- Castricum G 100 9 1500 1d 1v 80,1000,e,h 1,50 27/8 
ZA 15/9 Lrcurgue-Krommenie K 3JC .. 10o;v,h/k,d,s.. eoo 3.K•80 1v,h/k,d 1s, 600 2,-- 3/9 
Z! 22/9 SUOMI-Santpoort K 1500 3Kw60 1 T 1h/2KMk 1d. 4,--3K,3,--2K, lnr.2,-- 10/9 
ZA 29/9 AAC/ADA-Amster.dam x 1001 SOO,k,d 1ph BO, 1000 I k,d ,h 2,50 13/9 
ZA 6/10 .AV HAARLEM K CLUBKAMPIOENSCliAPPl'm CLUBKAMPIOE!lSCilAPPEH -,-- 27/9 
zo 7/10 AV RAARLEI·I K CLtrBKA11PIOEIISCHAPl'EN CLUDKJJIPIOENSCHAPPE!i' 

WAV..lt! 

ONDERDELEN JONGENS D Q.f!PERDEI.BN 11EISJES D 
ZAT 21/4 Gez, Haarlemae ver. lC B0 1 1000 1h1 k1e 60,10001 V 1 k, El 2,-- 12/4 
ZAT 28/4 AVA '64-.HLSHEER IC C<!1PM'ITIE Cct1PETITIE -.--zo 6/5 A V lla tn v on-LEIDE!f K 80 tV t k 1 1 000 6o,v,k1 1000 2,- 25/4 
ZA 19/5 soau-sant poort K GOHPETITIE CC01PETITIE -,--
DO 24/5 LYCU11GUS-KlHl1MENIE K DISTRICTSKo!JtPICEllSCHAPPEN JO!IGEHS/HEISJBS JUl'f-Xl 2,50 10/5 
ZA 2/6 AAC/ADA-Amsterdam K 80,1000 1k,d 1v,ph 60, 10001k,d 1v 17/5 
ZA 16/6 Cez, Haarlemse ver. K COMPETITIE Cet1PETITIE -.--

30/6 DEJi -.Bevervijk K 80h 180 1 1000,h 1 k 1 o 6Ch,60,1000,h 1k,d 2,50 16/6 
ZA 717} Gez , Haarlemse ver. K mp( 7 xrrs )KllAU meerkamp(6 nre) KNAU 21/ó zo :fJ 6,-- 6k 
ZA AV UAARLEM/JEUGDC. K KOPPE LWEDSTP.lJD JUNIOR-n/OUDER-VERZORGER -.-- 23/9 
lA 0/9 ATOS-Aniaterdam K D-Junioren COMPETITIE FillALE -,--
zo 9/9 AV Castrioum-Caotrioum G 60,1 ooo, 9 ,v. 60,1000 0 B 0 V 1,50 27/8 
ZA 15/9 K 1000 }Kw60,v1k/2K•k,d 600 41 --}K,} 1--2K,lnr, 2,- 3/9 
ZA 22/9 SUCHI-Santpoort K 3K•BO,h,v/2K·k 1a. 1000 600 41--}K,3,--2K,lnr. 2,- 10/9 
zo 23/9 K Lil.l<DELIJY.E DAG JUNIOR EN IJ SPELEN(max 2nrs+limiet en}J ,-- 3/9 
ZA 29/9 AAC/ADA-Amsterdsm K 60,1000 1k,d 1v 2,50 13/9 
ZA ·, 6/10 AV HAARLEM K CLUBKJJWIOENSCHAPPEN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN -,-- 27/9 
ZA 7/10 AV HAARLEM K CLUBKAMPIOENSCHAPPEN CLUBKAMPIOEUSCHAPPEU 

varklaringt 80h• 80 horden, V•VeT, h·hoog, ph•POLSTOKHOOG; k .. kogel, a•epeer 1 dwdi.scua, c•eatafette1 baan G· grasbaan, 
ZQQE.....,.,FlW' mn · f.WJ ........ :JIU'i'ai• »!• tM 

NEERKAl-lPWEDSTRIJDEN zijn er verder: 12/13 mei (GrootebJ:"oek), 9/10 juni(Heerhue;owaard),18/19 augustus 
(Huizen-Nll), 1/2 september (Leiden), INSTUIFWEDSTRIJDENt 25/5-vri,jdagavond (Lisse) 1 4/8 Za-heJ.edag,vele 
Voor meerkampvadstrijden eeldta tiJdig (twee weken voor wedstrijddatum 1) inschrijven I Vraag informatie 11 



TOELICHTING Mo•ac•••••••••••••••• 

W E D S T R I J D 0 V E R Z I C H T 

afz: wedstrijdsecretariaat 
AV 
p/a Roel Ramakers 
L. van Dalelaan 66-a 
2015 EV Haarlem 

WAT IS EEN JEUGD ATLETIEKWEDSTRIJD ? 
Op het uitgebreide informatievelt dat elk nieuw lid krijgt, hebben 
we al het nodige over de atletieksport verteld. Wil je dat nog eens 
lezen, vraag dan gerust een exemplaar ! alleen nog de volgende 

over C enD juniorenwedstrijden zelf. 
Op het wedstrijdoverzicht-aan de achterzijde-zie je vermeld de wed-
srijddatum, organiserende vereniging en plaats, type baan, de onder-
delen, kosten en heel belangrijk: de laatste inschrijfdatum. 
Hoewel je zelf kiezen, aan hoeveel onderdelen per wedstrijd je 
mes wilt doen, wordt er door ons geadviseerd om per wedstrijd niet voor 
meer dan drie onderdelen in te schrijven. Anders loop je een grote kans 
dat 2 of meer onderdelen tegelijk moeten worden afgewerkt of dat de 
tussenpauzes om uit te rusten te klein zijn. 
Bij competitiewedstrijden wordt er door de trainera een selectie gemaakt 
waarbij niet alleen gekeken wordt naar Persoonlijke Records, maar ook 
naar de vorm van het moment, trainingaopkomst, inzet en tijdens 
trainingen en wedstrijden. Een atleet kan dan echter voor niet meer 
dan 2 onqerdelen worden geselecteerd, behoudens de estafette. 
INSCHRIJVEN VOOR EEN WEDSTRIJD EN •••••••• BETALEN 
Inschrijven voor of na elka training op de atletiekbaan. Bij Roel of 
Emmy Ramakers. Let goed op de laatste inschrijfdatum !!! Daarna is het 
beslist niet meer mogelijk ! 
LET OP ! LET OP l Inschrijven kan alleen indien het voor de wedstrijd 

verschuldigde inschrijfgeld TEGELIJKERTIJD betaald 
wordt ! GEEN INSCHRIJVING zo:IDER DIRECTE BETALING. 
Om te voorkomen dat je wel wilt inschrijyen voor een wedstrijd, maar je 
hebt geen geld bij je, is het volgende voor de OUDERS/VERZORGERS van 
belang: de inschrijfkosten ( bestemd voor de organiserende vereniging 
t.b.v. baanhuur, diploma's, medailles etc ) moeten door ons bij de 
inschrijving betaald worden. Aan het begin van het zomerseizoen 

u het beste een bedrag van fl. 32,-- storten op de post-giro-
rekening van de jeugd. Alle inschrijfkosten worden 
van dit bedrag betaald. Aanvulling van dit bedrag indien het gebruikt 
is of restitutie per 31 december of reservering voor volgende seizoen 
van de restbedragen. 
POST GIROREKENING WEnSTRIJnSECRETARIS - JEUGD: 1 7 4 8 0 4 3 
t.n.v. R. Ramakers. L. van Dalelaan 66-a, 2015 
VERVOER NAAR EEU WEDSTRIJD: 
Naast de atletiekwedstrijden op de eigen· atletiekbaan in Haarlem 
worden de overige wedstrijden Haarlem gehouden. Dichtbij of 
iets verder weg. Er zal een beroep moeten gedaan op 
verzorgers voor het vervoer per auto naar deze wedstrijden. Alter-
natieven zullen zijn de fiets en/of het openbaar vervoer. Als men 
voor een wedstrijd heeft wordt op de voorlaatste (maandag) 
of laatste (donderdag) training voor de wedstrijd een info vel 
met alle voor de wedstrijd benodigde gegevens. Zoals het chronologisch 
overzicht nummers. wijze van vervoer, locatie,wijze van 
ding etc. We hopen op een fijn, sportieî en bovenal gezellig zomer-

seizoen met mooi veer, medailles maar vooral ••• ATLETIEKPLEZIER 
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LAATSTE NIEUWS 
De le competitiewedstrijd voor pupillen is op zaterdag 12 mei bij A.V. Castricum en is 
toegevoegd aan het wedstrijdoverzicht . We dstrijd info-vel wordt op de training uit-
gereikt! Houdt deze datum vrij!!! 

BELANGRIJK 
Lees altijd he t Wisseltje goed door en zeker ook altijd de bladzijde voorin de Wissel 
met officieel nieuws. Daar lees je het laatste nieuws over o.a. wijzigingen van 
de trainingstijden en eventueel het vervallen van een training t.g.v. een feestdag. 
We proberen dat natuurlijk zoveel mogelijk in het Wisseltje te maar ook wij 
vergeten wel eens iets. Niet vergeten dus: LEES OOK ALTIJD OFFICIEEL NIEUWS VOORIN DE 
WISSEL. 
In verband met de fe estdagen zijn er géén baantrainingen op: 
maandag 30 april (koninginnedag) 
donderdag 24 mei (hemelvaart) en 
maandag 4 juni (2e pinksterdag) 

De start van het zomerseizoen: DE 

Me t de baantraining op maandag 2 april is het zomerseizoen weer gestart. En een 
start, met mooi weer en een zeer grote opkomst. 

Het weer en de opkomst blijven prima. De presentielijsten, die per avond per groep 
door de trainers worden bijgehouden laten een opkomst zien van bijna 100%, iedereen 
dus! En nieuwe atleten erbij! Doordat de groep pupillen eerder traint dan de CD-
junioren hebben we toch - ondanks de grote opkomst - met kleinere groepen kunnen 
trainen. 
Toch zullen we er naar blijven streven de pupillen en CD-junioren op ongeveer dezelf-
de tijden t e laten trainen. Geze lliger op de baan voor atleten en ..•.• voor de 
ouders in de kantine! Zodra we over extra trainers kunnen beschikken zullen we 
hierover kunnen praten. 
Op dit moment hebben we duidelijk gekozen voor het trainen in kleinere groepen. 
En dat gaat prima. De atleten hebben het naar hun zin en ....• de trainers ook. 
Een goede start van het · zomerseizoen!! 

De start van het zomerse izoen: \:JEDSTRJJDEN 

Iedere0n heeft hem weer! Wat? 
Het wedstrijdoverzicht bedoelen we! Wees er zuinig op want je krijgt zo'n overzicht 
al léén bij de start van het zomerseizoen. Zo'n wedstrijdoverzicht moet je eigenlijk 
"uit je hoofd" leren. Omdat zelfs ons dat niet lukt hebben we daar een simpele 
oplossing voor gevonden. Hang het overzicht thuis op een plaats waar je het elke 
dag we l moet l e zen. De keuken bijvoorbeeld of .... vcrzin maar een goede plek voor 
je ze lf en jullie ouders/verzorgers. 
Het toilet lijkt me een minder geschikte plaats , want vorig jaar vroeg iemand mij een 
nieuwe exemplaar omdat bij gebrek aan w.c. papier de visite (nou ja!) zijn wedstrijd-
overz i ch t had gebruikt ..... En daar wordt het niet vo.or gemaakt. Daar is het een 
veel te belangrijk papier voor. 
Natuurlijk, als je hem toch "toevallig" bent kwijtgeraakt vraag je op de training 
een nieuw exemplaar. Ook in elk Wisseltje zullen we een actueel wedstrijdoverzicht 
afdrukken, in dit Wisseltje. Lees nog eens goed de spelregels door die ook 
ui staan vermeld! 

BELANGf.IJK 
Als j e contant of per giro een bedrag van f 30 ,= (pupillen) of f 35,= (junioren) 
betaald hebt moe t je - net als de anderen, die nog pe r wedstrijd betalen, per wed-
striid vóór de laatste inschrijfdatum inschrijven. Alleen hoef je dan niet te betalen 
zolang je saldo (tegoe d) nog voldoende is! 
Met het betal en van ·éen bedrag ineens voor wedstrijden ben je dus niet automatisch 
voor een of meerdere wedstrijden ingeschreven! Dat moet je dus zelf doen per wedstrijd 
(na elke training). 
Heb je nog vragen over het wedstrijdoverzicht en de spelregels, laat je maar horen. 
In het wedstrijdsecretariaat (naast de kantine) kun je altijd terecht voor of na 
e lke training! 
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E V E N B IJ F\ A T E N 

++ De jeugdcommissie is . in z'n nieuwe 22 maart voor he t eerst 
elkaar geweest. 
De moeders van Remco en Christa Verton, Robert Zandstra en Pim en Renee Soomer 
hebben met Emmy en Roel Ramakers een van punten doorgenomen. 
Ze vallen met hun neus in oe boter want juist op dit moment speelt het beleids-
plan '90 - '95, dat wordt gemaakt. J e weet misschien inmiddels wel: een plan 
waarin staat hoe de vereniging denkt het beste te maken van de atletieksport 
de komende jaren . En voor jullie nu is de jeugdatletieksport, 
een onderwerp dat heel vee l in dit stuk voorkomt. 
Op de 2e van de jeugdcommissie op 1o april, zonde r mevrouw Soomer 
t.g.v. ziekte, is bijna de hele (lange) avond "op" gegaan aan alweer dat beleids-
plan. Dat moest ook wel want op 11 april werden 's avonds de laatste punten 
en komma's gezet door de speciale groep van mensen uit de vereniging, die gezamen-

dit stuk hebben geschreven. 

++ De voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers van pupil.Len en CD-junioren op 
dinsdag 24 april in he t krachtcentrum is verder voorbereid door de jeugdcom-
missie. Een info ve l werd op de training aan e lke atlee t uitgereikt. 
Op de voorlichtingsavond zullen vele zaken worden besproken die be trekking 
hebben op de jeugdatletieksport in het algemeen en hoe we met deze sport omgaan 

A.V. Haarlem in he t 
Een verslag van de be sproken punten met reacti es zull en we in het volgende 
Wisseltje afdrukken. een overzichtj e van evenementen die voor, 
en na de zomervakanti e plaatsvinden. 

++De A.V. Haarlem mascotte is er. J e hebt het kunnen leze n in het vorige Wissel-
tje. Maar ..... wat wordt de naam??? Of wel: hoe gaat ie he t e n?? 
Op de trainingsavenden zal binnenkort een bus worden neerge zet waarin de 
door jouw bedachte naam voor de A.V. Haarlem mascotte kunt doen. De strookjes 
die ingevuld moeten worden liggen naast de bus! 
We benieuwd we lke namen uit de bus rollen. Hoe we de naam bepal en, die 
de mascotte Dat maken jullie, jeugdcommissie, bes tuur en tra iners uit. 
Hoe? Dat zeggen we de volgende keer! Doe mee! 

++ Prestatiebeker 1989 voor CD-junioren. 
Op de training werden ons vragen geste ld over de uitreiking van de 
prestaticbekers. 
Op grond waarvan iemand zo'n en wordt dez< e lk jaar uitgere ikt? 
Een korte uitleg. 
Van alle CD-juniorc meisjes en jongens - want er is er één voor de meisj e s 
en één voor de jongens - worden alle uit een jaar opgezocht . 
De beste jaarprestaties per onderdeel, per atleet worden genoteerd. Dan wordt 
gekeken naar de zoals deze worden gebruikt. 
Het hoogste aantal punten dat een bepaald onderdee l hoort maakt uit wie de 

winnaar wordt. Zo wordt de puntente lling van de beste jaarpres-
tatie van een atleet op de 80 m vcrgeleken met de puntentelling van de beste 
jaarprestaties van een andere atleet met b.v . hoogspringen. Dat scheelt soms 
maar een paar punten. De aangedragen zullen aan het bestuur worden overge-
bracht. 
Jullie horen ervan. 
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F I N A L E C R 0 S S - C 0 M P E T I T I E 

Het eerste liep Meraud. Ze was 29e. goed gedaan. Ze moest over het strand. En je 
moest over een berg zand. dat was moeilijk en ze was erg moe toen ze bij de finisch 
l<reeg ze een bosje bloemen. Toen moest Peter die had het zelfde parcours als Meraud. 
Hij was 7e goed gedaan en kreeg ook bloemen. Toen moest Robert op de berg werdt 
geduwt, en ik was 12e en kreeg ook een bosje bloemen. Nou moest Remco 
was 19e ook goed. Toen moest Joanna zij was lOe. Marieke ging als laatste weg en 
werd ? Ik vond ons allemaal goed. 

Robert Zandstra 

Joke bedankt voor het kijken, Emmy bedankt voor de bloemen en het coachen van alle 
deelnemers en Roel ook natuurlijk, en die verdient een extra pluim om helemaal 
op de fiets vanuit Haarlem-Noord te komen, applaus! 

Yvonne Zandstra 

PUPILLEN INDOORWEDSTRIJD HOUTRUST SPORT DEN HAAG 

Zondag 18 1990 

Op de warmste winterdag van deze eeuw, dus bijna 100 jaar niet zo'n warme zonnige 
dag , gaat A.V. Haarlem met de pupillen naar een . . ••. indoorwedstrijd. Terwijl buiten 
de files langer en langer werden richting Scheveningen. waar de mensen in badpakken. 
of minder op deze 18e maart op het strand bruin lagen te bakken werkten de A.V. 
Haarlem pupillen hun nummers binnen af. 
Maar •...• toch gewoon met veel plezier en ook inzet. Zoals je kunt zien in het 
uitslagenoverzicht is er op veel nummers strijd geleverd. Met hoge en minder hoge 
plaatsen. Al was het best een hele lange dag atletiekplezier was de grote winnar 
vandaag. En je kunt zeggen, dat je een echte atletiekwedstrijd in Houtrust Sport 
gedaan hebt. En dat kan niet iedereen je nazeggen! Het was voor iedereen een hele 
belevenis en niet alleen omdat het de warmste en zonnigste dag tot nu toe van 
deze eeuw was. Zo'n dag vergeet je niet. 
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PERSOONLIJKE PRESTATIES PUPILLEN ROUTRUST SPORT DEN HAAG 18 MAART 1990 

NAAM CAT . PLAATS TOT 40m 60m VER HOOG KOGEL 1000m 
' 

Rene Soomer :a 27 41 ·7·5 2.68 4o49 4.11.4 24e pla.a.ts 
Marco Jansen B 38 41 1.9 2.43 3.81 
M.::J.rtijn Dekkor B 39 41 8o0 2.50 3.60 5.04.5 32e plaats 
Rina.ldo Ckrrono A1 8 39 9.5 3 .. 66 1 .. oo /",.,. 3.41 .. 9 7e plaata .. .... ; 

Robert Zand!rtra. A1 19 39 10.1 3 .. 25 1.05 3.48.9 12e plaats 
Remoo .., Belle A2 61 9.2 1.15 7.30 3.29.8 4e plaats 
Ingo Ruijtm. J.2 15 61 9.6 1.20 6.73 
Ste.ffan Hauf.f A2 24 61 9.9 1.15 7.17 4.04 .. 3 10e plaats 
Pim Soomer J.2• 39 61 10.1 1410 5.24 3.50.5 20e plaats 
tBirew -A'" A2 42 61 10.5 1.05 6.10 
aebecca 
Ramakers A1 22 31 10.9 2.94 0.90 
Ma.rjanne van 
Sailbeek A2 1 39 9.0 1.30 6.53 4.13.9 22e plaats 
J oanna Andoows J.2 2 39 . 9.0 1.30 6.40 3.34.3 3e plaats 
Marieke Hegger A2 33 39 10.4 Oo90 5.97 4.43.6 32e plaats 
Meike Bax A2 36 39 10o7 0.95 4.59 4o11o9 17e plaats 

Plaats• behaalde plaats driekamp, TOTa totaal aantal deelnemers in jouw groep(categorie) 



wendyhaan 

marije kamerling 
\IJ3t vinden jullie van de di verse trainingen? 
De trainingen in de zaal zijn wel leuk, maar wij vinden dat de training wel iets 
zwaarder mag. In de duinen moeten de trainingen leuker gemaakt worden. Niet meer 
zoveel lopen en meer spel. Op de baan zijn de trainingen leuk en gezellig maar 
meer techni sche nummers mag. 
We zijn nieuwsgierig wat jullie van de trainer vinden? 
Afschaffen die vent! Nee hoor, ge intje! Arjan is een hele aardige jongen hoor 
maar hij geeft de jongens te veel aandacht en de meiden te weinig (met uitzonderin-
gen!). 
Wat hebben jullie te zeggen over de diverse wedstrijden? 
We willen wel meer indoor en minder cross. En de baanwedstrijden beter organiseren 
A.U.B.! 
Jullie lezen het Wisseltje graag? 
Ja, gezellig, dat moet zeker blijven. 
\'/eten jullie "leuke dingen" om te doen voor de club? 
Er moet een keer een trainingskamp of een uitje worden georganiseerd. 
Wat vinden jullie nou zo fijn aan atletiek? 
Je kan je lekke r uitleven en het is gezellig en goed voor je conditie. 
We doen geen andere sport. NEE! 
Hebben jullie favoriete muziek? 
Wendy: rustige muziek. 
Marije : geen echte voorkeur, soms het ene, soms het andere. 
Hebben jullie nog hobby's? 
Lezen en teevee kijken (origineel hè!) 
Waar hebben jullie een verschrikkelijke hekel aan? 
Wij hebben een hekel aan het voortrekken van jongens. 

SAMENVATTING: meer dingen doen (kamp enz.) Betere contacten t ussen trainer en 
"kinderen"! 

XXX jes WENDY EN MARIJE 

P.S. Please, wij willen Hein terug! 

11 
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Waar let j e op bij 
- actieve armbewee ing 
- uitstrekken \"a rJ je a fze t been 
- hoge 
- voeten o.ctigf neerzet ten 
- het•p en naar voren d 
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HET WISSELTJE- DE JEUGDRUBRIEK IN HET CLUBBLAD VAN A.V. HAARLEM-
ZOEKT JONGE JOURNALISTEN EN TEKENAARS (M/V) VAN 8 T/M 15 JAAR!!!!! 

J'.fAAK HIER JOU\11 TEKST EN/OF TEKENING (INLEVEREN BIJ JE TRAINER) 

Waar over??? Bijvoorbeeld over de training, de trainers, de wedstrijden op de atle-
tiekbaan, indoor, cross. Wat vind je van de training in de 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! 

Een advies: gebruik ALTIJD een zwarte (schrijf)stift en wit papier, dus papier zonder 
lijntjes of ruitjes!!!! 
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Oe enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

K;: ,o._ OFJooic MLIB 

PUm-.< ADIDAS _.I<ARHU 
lange afstand 
en werpschoenen. RUUD WIEI.ARI' SPORTS, 

DA'S EEN 'ZAAl< VAN VERTROUWEN ! 
Wij geven een 
sportieve korting. 

, 
DRUSE 
Boekbinderij -
Grafische afwerking 
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 

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

Het adres voor het 
inbinden van 

0 uw Jaargangen -
rapporten - scripties etc. 

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

Bloemen Kiosk De Margriet 
Haarlem-Noord 

SpoFis Cup -... privé : J. van As 
Berkenstraa t 4 3 , Haarlem 
Telefoon 253355 

SPORTPRIJZEN 

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. 

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

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


