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Jullie hebben iets langer op deze Wissel moeten wachten dan
de bedoeling was, maar nu staan er wel de resultaten van de
senioren competitie in ... en hoe! (bladzijdes 11 t/m 14).
Jullie hebben heel wat leeswerk deze pinksterdagen. Als het
goed is hebben jullie bij dit clubblad een bijlage gehad. Wij
verzoeken iedereen deze bijlage zeer grondig te lezen. Als
er op- of aanmerkingen zijn, kunnen jullie deze sturen naar
het secretariaat van de vereniging.
Het kan jullie niet ontgaan zijn, al een tijdje prijkt er een
andere omslag om onze Wissel. 1920 - 1990 = 70 JAAR A.V.
Haarlem. Een club die al 70 jaar bestaat, dat is niet niks.
Daar moet even bij stil gestaan worden. De nieuwe evenementen commissie vraagt daarom ieders aandacht. Blader straks
meteen even naar bladzijde 4.
De nieuwe omslag heeft natuurlijk ook alles te maken met de
advertenties. Dat die belangrijk zijn voor de Wissel, daar
zullen jullie waarschijnlijk nooit bij stil staan. Lees ze
toch maar eens door. De ene dienst is de ander waard. Ze
verschijnen tegenwoordig ook in de Wissel ( blz 3). -Als je
aan dat adres eens een bezoekje brengt kom je misschien wel
een oude bekende tegen. Tenminste als je, net als de eigenaar van dit zaakje, zo'n 5 jaar geleden rondhuppelde op
onze atletiekbaan.
Nou genoeg reclame gemaakt. Ga nu maar · lezen en denk
eraan ..... als je de volgende keer ook wat te lezen wilt
hebben moet je zorgen dat

I. v. daletaan 66a
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ATTE NTIE: Op maandag 4 juni (2e pinksterdag ) komt de training te vervallen.
COf-.iPETITIE SEIHORZ H

COiJPETITIE JUNIORE N A/B

cm. iPETITIE JUmORE N B

17 juni heren - Amsterdam
dames - Santpoort
9 sept F'H!ALE

24 juni

Lisse

10 juni Beverwijk

16 sept

FII'!ALE

9 sept Fil'!ALE

BELAI'lGRIJKE i·JEDSTRIJDEI'! :
29-30 juni 1 juli: Nederlandse Kampioenschappen junioren A/B in Leiden .
13-14-15 juli:
Nederlandse Kampioenschappen senioren in Rotterdam.
6-7 okt:

Onderl i nge

\ ~dstrijden

en 70-jarig jubileum.

STAHTî·!U1 ii.!ERS: ·
Deze dienen zichtbaar gedragen te worden! I-Iet omVOU\IIen van reclame is beslist
verboden. Zorg zelf voor veiligheidsspelden!!
\'IEDSTniJDEN:

Het dragen van de juiste clubkleding is verplicht. Een verkeerd tenue kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
Lees het chronolog isch overzicht goed en meld je op tijd bij je nur01mer.
b'EDSTniJD U!SCHHIJVIi !GE II :
Ie dereen die aan wedstrijden mee wil doen , wordt verzocht aan het beg in van het
seizoen een bedrag te storten bij de betreffende wedstrijdsecretaris. De inschrijfkosten voor wedstrijden zullen hiervan worden betaald .

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

om aan te schaffen:

speel mee in de toto/lotto

a.v . "haarlem " wedstrijdshirts met klubembleem div. prijzen
div. prijzen
a.v . "haarlem" atletiekbroekjes

1nlichtmgen bij mevr. hartman tel . 256036

verkrijgbaar b1j joop van drunen

0~

~

een goed adres voor
je spijkerbroeken sweaters - blouses

rokjes - shorts shirts -jasjes enz.
BESTUURSMEDEDELINGEN:
Contributie:
Alle leden krijgen aan het begin van het verenigingsjaar een acceptgirokaart met het
verzoek de contributie in een keer te betalen. Helaas geven niet alle leden hieraan
gehoor. Het bestuur heeft daarom het volgende besloten;
De leden die hun contributie nog niet betaald hebben krijgen medio mei een le herinnering. Wordt de contributie alsnog niet voldaan dan volgt eind juni een 2e herinnering én wordt de contributie met f 15,= verhoogd. Wanneer hierna de contributieschuld nog niet is voldaan wordt medio augustus een 3e en laatste herinnering
gestuurd waarbij de leden een verhoging van f 25,= op de contributie krijgen. Tevens
worden dan, in het clubblad van september, de namen van de leden gepubliceerd die
hun contributieschuld nog niet hebben voldaan.
Commissies
In de notulen van de jaarvergadering (Wissel nr. 3) stonden diverse commissies
vermeld. In sommige commissies waren nog vakatures, deze zijn nu aangevuld. Er zijn
echter nog steeds commissies die versterking kunnen gebruiken.
Technische commissie:

René v.d. Zwaag, René Ruis, Sandra Klesser, Han
Baauw, Joop van Drunen
Jeugd commissie:
Roel en Emmy Ramakers, Joke Verton, Yvonne Zandstra,
Nienke Soomer
Lange afstand commissie:
Eert Steen, Sylvia Goes, Gerko Vos, René v.d. Zwaag,
Ruud Porck, Johan Sneek
Evenementen commissie:
Jaap van Deursen en Carla van de Klei. Deze commissie kan zeker nog versterking gebruiken
Public Relations commissie:
moet nog samengesteld worden. Wie?
Wedstrijd organisatie commissie: Truus van Voorst, René Ruis, Joop van Drunen
Redactie commissie:
Nico Treep, René Ruis, René v.d. Zwaag, José Capellen
Wij hopen dat we op de diverse bovenstaande commissies nog wat aanvulling krijgen want
vele handen maken licht we rk!!
Krachtcentrum
Een eigen krachtcentrum is mooi, maar vergt ook een hoop werk. Men realiseert zich
vaak niet dat de ruimtes schoongemaakt moeten worden en dat het gebouw regelmatig
onderhouden moet worden. De buitenkant was hard toe aan een nieuwe verflaag. Ook
in het gebouw liggen nog heel wat klussen te wachten. Gelukkig hebben we een handige
hulp gevonden die ons veel werk uit handen neemt. Maar we willen niet na laten een
beroep te doen op de gebruikers van het krachtcentrum; wees zuinig op het materiaal
en laat alles altijd schoon achter!!!
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Met dankbaarheid en blijdschap ge1•en wij leennis ·
Jtzn Je.geb(rorte ·JIIlln onu zoon

~gr nonare {;rril O'licolaas
21 mei 1990
.fc moet ons niet worden,
Je ;noct je;: t:Jj warJen.
Je moet worJ~11 wcarhem je wijst,
je eigm ·wonder...

Ruud m

Frid~rique

Wirlart·Lammtns

Stationsplein 42
201 I LL Hat~rltm
Td. 0 ~3 - 31 ~V39

Geert Boagáard

ADRESWIJZIGING:
Jaap van Deursen heeft een ruime etage in de binnenstad van Haarlem betrokken. llij is
voortaan te vinden in de Kleine Houtstraat 59r, 2011 ZN HAARLEM. Je kan hem ook
telefonisch bereiken op nummer 023 - 325095.

HA L L 0

CLUBGEN 0 TEN!!!

Nieuw leven; "de evenementen commissie"
Zoals jullie allang weten bestaat onze club dit jaar 70 JAAR!!
In het eerste weekend van oktober (6- 7 oktober, noteer het in je agenda!) gaat
dit op een bescheiden w~ze gevierd worden!
W~, Jaap van Deursen, Ellen de Weyer en Carla van der Klei, willen van dit weekend
iets geze lligs voor iedereen organiseren.
MENSEN DIE HIER AAN MEE WILLEN WERKEN ZIJN VAN HARTE WELKOM . We denken aan een
aanvulling van de evenementen commissie van 2 à 3 mensen, het liefst iemand uit de
j e ugdploeg én iemand uit de lange afstandploeg, zodat de h e le club vertegenwoordigt
is.
We hebben al wat ideeën om de onderlinge wedstr~den (die vallen precies in dit
weekend) een alternatief karakter te geven. Graag willen we van jullie horen of
jullie dat wat vinden. Als julli e ermee ac coord gaan dan kunnen we verdere plannen
gaan maken.
Bel ons, of spreek ons aan op de baan!
DE

Ellen tel. 327657
EVENEMENTEN
COMMISSIE

Jaap tel. 325095
Carla tel. 378916

P.S. We zullen veel van ons laten horen de komende
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t~d.

.·JEDSTRIJDOVERZICI-;T JUNI

1

Hieronder een belmopt overzicht van de wedstrijden uit ons district. 'Een volledig
overzicht van v1edstrijden hangt elke training achter het raam van het secretariaat.
Denk aan de uiterste inschrljfdatum. Inschrijven na de training in de kantine bij
Joop van Drunen. Open een rekening bij de wedstrijdsecretaris waarmee jouw wedstrijdkosten verrekend worden.
datum
vr 1
vr 1
ma 4
wo 6
wo 6
do 7
vr 8
vr 8
vr 8
za 9
za 9
zo 10
di 12
vr 15
wo 20
wo 20
vr 22
vr 22
zo 24
di 26
wo 27
vr 29
za 30
za 30
za 30

6
6
6
6

6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6

6
6

6
6
6

6
6
G

catep.orie
veren i i n a
DEl·:
r b sen ab
Phoenix
r b sen/ab
n b sen/ab
GAC
Edam
r b sen/ab
Hollandia
r b sen/ab
Blauw !·Ji t
r b sen/ab
Her a
r b sen/ab
r b sen/ab
Hijl<erl<
Vitesse
r b sen/ab
r b sen/ab
AAC
n b sen / jun AVC
n b sen/jun AVC
r b sen/ab
Hermes
Lycurgus
r b sen/ab
r b sen/ab
Atos
r b sen/ab 'AVI!J
Gez. H'lem
r b sen/ab
Vitesse
r b sen/ab
Amsterdam
r b sen/a
r b sen/ab
Hermes
r b sen/ab · Suomi
r b · sen/ab
Altis
r b sen/ab
AAC
r b sen/ab
AVA'64
r b sen/ab
Phoenix

olaats
Beverwijk
Utrecht
Hilversum
Eàam
Hoorn
Amsterdam
i·leer hU[;owaard
Amersfoort
Utrecht
Amsterdam
Castricum
Castricum
Utrecht
Krommenie
Amsterdam
lliering111erf
Haarlem
Utrecht
Amsterdam
Utrecht
Santpoort
Amersfoort

soort wedstrïd
instuif kennemer circuit e.t.
instuif
4e pinksterwedstrijd e.t.
instuif
instuif
instuif
instuif
instuif e.t.

~
~

~
/~
~~

""-?

lw~elslingeren

~

Q.
~~.

("~

A~o1sterdam

n!<: grasbaan
p"'.. ..3
nk grasbaan
co~ s~('
domstadtrofee
instuif
~
7
j_nstuif
werp 3-l<:amp
instuif :<ennemer circuit e.t.
instuif e.t.
open a'damse kamp.
domstadtrofee
He idemij-bokaal e.t.
d
instuif
Wrt str~· kogelslingeren

Aalsmeer
Utrecht

meerkamp

... of een
d

re l<~n lng

cf'~n~n?

Betekenis van de afkortin,sen: r = regionaai
b = baan
e.t. =elektronische tijd
EEN DRH·lGEND VERZO!:!:K:
Het !tornt helaa§ no~ steeds regelmati ~ voor dat atleten te laat en zonder te betalen
willen inschrijven voor een wedstrijd. Bovenstaand wedstrijdoverzicht is er voor jullie
gemak. ,.iet dit wedstrijdoverzicht én het wedstrijdbord \'/eten jullie tijdig welke
wedstrijden er worden georganiseerd. Zorg dan ook dat jullie op tijd én uit eigen
bewesing inschrijven. Er is al tijd iemand aamtezi,g! !

HET

:<Ei~~·JEIIE RCIRCUIT

22 JUNI in HAARLEî.'l organisatie HAARLEI·i en HOLLAND
4 x 100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, Hoog, Ver, \•.'erp tweekamp, Polshoog

het onderstreepte nummer telt mee voor de Kennemerbaancup
E L E C T R 0 MI S C H E

T IJ D U A A R N E M I N G

- 5 -

TRAININGSWEEKEND OP TERSCHELLING
Op

goden
John <ook Jij
nog')~ Lex~
Rienk~ Willem~ Wim)~ 4
wat minder jonge godinnen
<Geertje~ Jose~
Marianne~ Bandra) en
een oude~e god-af <Koo~)
trokken zich terug bp een ~iland om zich ~ldéar in alle
~nonimiteit
voor• te bereiden op het baan~edstriJd~eizoen.
Omdat we ook nu weer de nodige startproblemen voorzagen,
h~dden wij
Rienk alvast vooruit qestuurd (zie voriq verslag>.
Om 1fl' zette de
karavë'.an z i eh in be1-1eqi na
. en. na - een.
voorspoedl~e
reis werd om 19'~ Harllnqen bereikt~
waar de
veerboot o~ ons wachtte.
Na aldaar te zijn uitgezwaaid door onze trouwe fanclub.
werd de r~is per veerboot (na een grondige inspectie van de
brandblus~ers
en
de laadklep) voortgezet richting
WestTerschelling. Daar werden wij opgewacht door de bruidegom in
spe met schoonmoeders auto. Voor enkele atleten was dit meteen
een reden om
hun baoaqe bij Rienk
te dumpen.
Na een
enerverende bustocht wa~r~ij belhàmel ~oos te vree~ op het
stopknopje drukte en vervolgens vermanend door de buschauffeur
werd toeaesproken~ kwamen we dan eindelijk te Ftirmerum aan in
~t Speel~ke
Hus. Nadat de slaapplaatsen verdeeld waren en de
vrouwen "natuurliJk" de beste bedden kregen toeqewezen
(hoezo
~eemancipeerd?). werd
de avond besloten ~et een rondJe st@rke
verbalen en moppen tappen rondom het haardvuur. Ad ontpopte
zich als komiek van de avond met zijn berenmop.
Na een nac~trust met eniqe kleine Calhoewel sommiq~n ~aar
~nders
over dachten) hindernissen moest er keihard getraind
worden. Op het
ochtendprcaramma stonden eniqe duizendjes
respectievelijk
een
duurloop~
die
met
een
heerlijke
ontbiJttafel in het vooruitzicht manmoedig door iedereen werd
afgewerkt. Na de inderdaad voortreffelijke ontbiJttafel kreqen
we Miet lang de tijd om biJ te komen ,
want er stond een
fietstocht
naar het westen
van Terschelling op stap~l.
Verschillende heren ruilden hun gewone fietsen om . voor een
tandem eterecht natuurlijk)
en toen ging~n we op pad. Onze
oids Rienk
<weer hij)
liet ons de mooiste plekken van ~et
eiland zien waarbij ook heel wat afgewandeld moe~t worden
<alsof er al niet genoeq gelopen werd in dit weekend).
De ~iddagtraininq was qelukkiq wat minder zwaar ~an vorig
jaar
<de beruchte dobbelstenenloon> en werd wat meer op de
soort atleet afgestemd~ alhoewel
ik het hordenlopen niet erg
goed kon
plaatsen. Na
het trainen en
douchen moesten
keukenprins Jan en zijn kornuiten zich gaan bekommeren om het
~vondeten. Net
als vorig jaar bij chefkok ~aap was 'ook dit
j~ar het diner van qrote k lasse.
Na de afwas en het opruimen was het alweer tijd · geworden
om uit te q~an in een naburig dorpje. Ons stamcaf~ werd weer
met
een
bezoek
.vereerd.
Dat
blijkt ook
de
ideale
ont.moeti ngspl aats te zijn cm i ernand van de middel bare school~
die je ln geen jaren meer hebt qezien~ t~gen te komen (dit tot
qrote hilarit~it van de anderen). Het was géz~~lig en er werd
veel geswongen~
zelfs door Koos. Op de terugweg kwa~en we twee
atl~ten
tegen die een behoorlijk stuk in hun kraag hadden
qezopP.n (:<;:e "'' -•·-~· --- • ~ ~ ·· -·- " ••
"""'"r-• r-"" "'"" -::-i Jn
ooJ(. he
Jeffrev en Wim). BiJ aankomst thuis werden we al weer snel
naar bed g.e stuurd door l<oos die echt als P.en J~l oeJ( over om~
vrijd~g~vond

<Ad~

2~

~pril

w~s

Bart,. Bob, David, Edwin,

het

Ger~

- 6 -

dan zo ver:
Jan~

13 Jonge

Jeffrey~

verliep redeliJk · rustig
<afgezien van
incident>.
De tweede deq ~ou d~ rustigste daq worden va~ de twee du~
het zware werk zat. erop. IJle mochten zelfs "uitslapen". Ook
deze ochtend werd er ontbeten
<hoe is het mogelijk> en er
ston~ een ." fac:ultatieve" fietstocht op het programma. Bart . had
een tentamen de veloende daq dus o.a. hij bleef achter. Aán
het eind van de fietstocht~ dfe ons langs het wad had qevperd,
werd ons door een eilandbewoonster noq even q~leerd wat nu wel
een · paard was
(trouwens Ad moet nog het verschil leren tussen
een m~n en een - ~rouw>.
Na de fietstocht en na een korte pauze moest er opnieuw
g~tr·aind '~aorderi.
Oc:)k
deze training "'ês geluJtkig niet· :zwaar
<Ju~t
riQht>. Na de training was het van douchen maar en
opruimen~ want het was al weer tijd
om naar hui~ te gaan. Toen
iedereen klaar was ~et opruimen en inpakken~ moest er nog
gezocht worden naar een fietssleuteltje,
maar die is nooit
meer gevonden.
Voor op de boot hed · FUenJ~ een uitstekende maeltijd
gebietst t
biefstuk of Wiener schnitzel met patattekes en een
sal~d~.
Na het diner was het · sprinten ~aar b~neden xoor e~n
pla~tsje voor
de t.v.
voor Studio Sport waar we Ajax bijna
J(ë:\mpioen zaqen worden <he Ad>. Toen 1--1e weer in de bewoonde
w~reld
waren aangekomen. moest er natuurlijk een groepsfoto
qenomf'm worden. Daer·na qi nqen we weer- terug naar het Haar 1 em~
waar ~r definitief afscheid genomen werd.
wa~kte.
~en

Ook

k~ihard

deze

n~cht

~choen~meer

Verbeek (van De Ruiter

~

Verbeek)

P.S. Hierbij willen we Riehk nog van harte bËdanken voor het
oroaniseren van dit weekend en de familie Postuma yoor het ter
beschikking $tellen van het Speelske Hus.
En ook natuurlijk koos voor de fantastische begeleiding
van de t~aininoen!

- 7 -

De A/B competitie 29 april bij Suomi

We zouden om 10 uur verzamelen in het krachtcentrum. Daar kregen we wat te drinken
en werd er een chronologisch. overzicht uitgedeeld. Sommige B jongens stonden reserve
omdat we in de 2e klasse waren ingedeeld. Gelukkig konden enkele B jongens nog
wel wat doen. Bij de meisjes zat dit b.eter in mekaar en daar deed dan ook iedereen
iets. Om elf uur vertrokken we naar Suomi. Waar om .:!: 12 uur de wedstrijd begon,
met alle estafettes . Hierbij werd door de meisjes een nieuw record gelopen~ Door
het overtuigende praten van Han Baauw werd de estafette jongens toch nog goed
gekeurd ; Bij de jury hadden ze namelijk zo'n vast standpunt over de laatste wisse.l.
Het was · toen trouwens nog prachtig weer ook, dus de anderen die niks te doen hadden
konden .lekker in de zon zitten. De 1e A/B competitie dag zat er om ongeveer 16.30
uur op en gingen we op de fiets weer naar huis.
Alexander Brokx
!'

100 meter
Edward Leter

400 meter
Mark Seubert

11.9

3000 meter
Dennis Heyink

56.3

800 meter
Mirko Benewit

2.01.7

Speerwerpen
Rens de Graaf

34.90

Verspringen
Edward Leter

5.82

Hoogspringen
Marvin Isselt

1.85

Kogelstoten
IJlark Seubert

9 . 86

4 x 100 meter estafette
Mark-Henk-Alex-Marvin

47.6

13.2

400 meter
Brenda Stoete

60.5

4 x 100 m estafette
Chantal-Kivelly-Aneska-Brenda

51.9

5.17

Hoogspringen
Robina Smits

1.45

19.18

Discuswerpen
Robina Smits

22.54

9.50.5

Discuswerpen
Alexander Brokx

25.94

Totaal
2e plaats met 6128 pnt.
100 meter
Chantal Bruijn
800 meter
Aneska de \V indt
Verspringen
Brenda Stoete
Speerwerpen
Kivelly Grotendorst
Kogelstoten
Kivelly Grotendorst

2 . 46.8

Totaal
3e plaats met 5786 pnt.

7.76

INSTUIF 2 mei OOKMEER AMSTERDAM
100 meter
Ton van Tol

11.5
TER SPECKE BOKAAL 5 mei te LISSE

Hoogspringen heren
Remco Steen
!Vlisja Steen

300 meter heren B-finale
Guus Groskamp

2 . 05
2.05
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34.99

De eerste B competitie in Santpoort-noord
Het was zondag 6 mei en dat bete~ende de eerste B competitie op de baan van Suomi.
Om half elf verzamelden we ons bij het krachtcentrum waar we wat vitamines innamen
in de vorm van cola, koffie, en AA-drink. We bleven nog twintig minuten wachten
op Cees, maar Cees had zich verzameld bij Suomi. Zo gingen we dus zonder Cees,
maar met steun van ons supporterslegioen, bestaande uit Barry, Chantal, José en
Joepie, naar Suomi. Terwijl Alex een beetje problemen had met het fietsen, waren
we aangekomen bij Suomi. We groetten Cees, die al een half uur op ons aan het wachten
was (voortaan beter het wedstrijdschema bekijken Cees, want daarop stond 10.30 verzamelen BIJ HET KRACHTCENTRUM! ! ! ) Toen we onze tassen bij onze Paal hadden gedumpt en een
beetje hadden in gegooid met de football van Rens, werd er 4 x 100 meter estafette
gelopen door Krullie, Rens, Henk en Cees. Hoewel de wissels niet erg best gingen
werden we eerste. Toen snel door naar Stefan Heyjink (hoe schrijf je het ook al
weer?) die, omdat hij werd gefilmd door z'n vader, de 2.00 haalde (een verbetering
van zijn PR met maar liefst 2000 mm! !) Geïnspireerd door de goeie prestaties van de
Haarlem-atleten , waardoor de Hollanders meteen een toontje lager gingen zingen,
sprong onze ritmische Tim even naar 10.85 meter!! Toen de 400 m, die door Cees en
Alex werd gelopen. Ze SNELden allebei maar een toptijd rond de 56 seconden. Voor de
springnummers hadden we Henk Kobe Lens ingehuurd. Hij sprong een matige tot zeer
goede 1.55 meter hoog. Bij het verspringen vlogen regelmatig mislukte passes van Rens
over de springers heen, wat tot ergernis van de springers leidde . .Nu was het de
beurt aan onze afstandfreaks Mirko en Stefan Huismuis. Ze liepen allebei in de
voorste linies, wat niemand verbaasde. Ook Rens moest onderdelen doen. Na een
struikeling op de horden, met een goeie tijd van rond de 18 seconden, gooide hij de
speer 35 meter ver. We wilden Cees nog even opfrissen met een heerlijke douche, maar
Cees dacht er anders over. Toen iedereen klaar was verzamelden we ons bij de honderd
meter. Onze sprinters Cees en "The Golden Earring" sjeesten voorbij en ze kwamen
allebei boven de 10 sec. uit, nl. 12.4 en 12.9 (PR). Omdat het competitie was en we
geen startge ld konden vragen, hebben we van Ome Joop nog een ijsje gehad (bedankt
Joop!). We hadden het weer die dag mee en we hebben, ondanks dat we geen wereldrecords hebben verbroken, toch goede prestaties neer gezet en ik wil het supporters
legioen bedanken voor hun steun.
Mark van Dijk
100 meter
Cees van Wijk
René Grul
800 meter
Mirko Benewit

400 meter
Cees van Wijk
Alexander Brokx

12.4
12.9

1500 meter
Rogier Botman

2.01.8

56.2
56.8
4.32.2

Hinkstapspringen
Tim de Rooy

10 . 84

Polsstokhoogspringen
Stefan Heyink

Speerwerpen
Rens de Graaf

34.96

Discuswerpen
Alexander Brokx

Verspringen
Henk Cobelens

5.59

Hoogspringen
Henk Cobelens

1.55

Kogelstoten
Mark van Dijk

9.53

4 x 100 m estafette
René-Rens-Henk-Cees

48.9

110 meter horden
Rens de Graaff
Mark van Dijk

18.6
20.4

Totaal
6e plaats met 6640 pnt.
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2.00
23.96

KENNE ~ ERCIRCUIT

BU SUOMI

Vrijdag 11 mei gingen we weer met een aantal naar Suomi (voor de derde keer).
Bijna alle jongens deden een werptweekamp (speer en koeel) en de meisjes liepen
een 100 meter. narry gooide een verbazingwekkende 40 meter en won (binnen de groep
van Haarlem) speer. Rens werd tweede en bij won kogel met 9.03 en daar werd Stefan
Heyink goede tweede met 9.01.
i.Jirko en Stefan Huisman deden een 300 meter. Chantal \'las eerste bij de 100 meter.
\·Ie gingen op de fiets heen en terug en we vertrokken om 6 uur vanaf het l<rachtcentrum en het \'/as ,:t 21.30 uur afgelopen. Het weer was niet zo goed als de eerste
twee wedstrijden maar het was een geslaagde wedstrijd.
Rens de Graaff
I·Jerp bJeel<amp jongens D
3. Barry Doodeman
4. Rens de Graaff
6. !-!ark van Dijk
7. Alexander Brokx
10. Stefan Heyink
100 meter meisjes D
1. Chantal Bruijn

2. Aneska de \Ji ndt
4. Kivelly Grotendorst

4. \iim Bergisch

100 meter heren
1. René [.;oesman

800 meter

800 meter veteranen
2.41.40

800 meter heren

5. Jan de Ruiter
9. David Blom
16. Ad Coolbere en
23. John van Vliet
25. Bert Hulsman
30. Ruud Porck
34. i iartin Strool<man
40. Arno dolenaar
41. Bob van de Putte

jon~ens

B

2. lürko Bonewi t
8. Stefan Huisman

12.10

1. 59.19
1.59.92
2.03.99
2.06.77
2.03.66
2.13.12
2.20.90
2.28.80
2.39.90

1.95
1.90
1.90

Verspringen meisjes A
1. Brenda Stoete
3. fiobina Smits
5. Aneska de ~T int
7. Kivelly Grotendorst

5.40
5.00
4.63
4.13

4 x 400 m estafette heren
Ger lkssel - John heure
tli llem Gebe - Edwin ;·.-ieure

3000 meter jongens D
~ irko

Ronewit

9.15.40
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2.00.75
2 . 37.27

l~oespringen heren
2. Paul Broekhuizen
3. l">li sja Steen
4. Remco Steen

VER:!: r"!GDE SPAARBA1·11mO!CAAL 24 mei te ROTTERDAt·:
4.

5.49.23
6.06.57
6.19.91

11.15
11.58

3. Ton van Tol

100 meter jongens D

5. Albert Ferwerda
9. Lex van de Pol

40.00
35.98
34.32
35.72
25. C2

14. Dennis Heyink
19. Paul van de Pol

12.07
14.00

3. Cees van l·lijk

Speer

8.94
9.03
8.98
3.07
9.01

2000 meter heren jongens A
13.23
13.26
13.81

100 meter meisjes A

1. Brenda Stoete
2. Robina Smits

Koc;el

3.38.71

DE EERSTE · DMiES CQ!o:lPETITIE BIJ ATOS AMSTERDAf:i

's Ilorgens als eerste een kopje koffie drinken bij Joop (met cake, maar die moesten
we met de heren delen). nobina kreeg het goede nieuws dat zij haar meest favoriete
nummers eindelijk weer eens . mocht ui toefenen. lhet dus. Sandra bleek ziek te zijn
en toen hadden we er nog maar 5 (één ploegleidster en 4 wedstrijdatletes) • Brenda
kwam natuurlijk v1eer te laat, maar die had haar, vader achterop de fiets meegenomen.
Heel geëmancipeerd, daarom is het te laatkor(len haar vergeven. Na de peptalk van
Joop zijn we toch maar naar Amsterdam gegaan Öm onze naam te verdedigen.
De computer werkte daar al op volle toeren. Alleen kon hij de veranderingen niet
aan. Robina moest beginnen met haar favoriete nummer speer, en had bijna een jury~id
aan haar speer gespiest. José beg on met de bibbers in de buik aan de 2 x 400 m,
prima gelukt!
De kogel \>Jas wat zwaar voor Carla, ze 11 \1/ierp" met techniek minder ver, als zonder
techniek en ook een keer buiten de ring ('n koppensnellers gooi). Brenda stortte
zich met hart en ziel op de 100 meter en kon net niet als eerste de finishlijn
behalen. De 400 m ligt Carla beter "het zit haar meer in de benen", bijna eerste
gevtorden.
Het verspringen was erg spannend. Brenda sprong 2x ongeldig daarna 'n geldige
matige sprong maar last but not least 'n fantastische eindsprong.
Hoog is 'n probleem geval g eworden. Vier maal springen op één hoogte mag niet en
José haalde de aanvangshoogte pas bij de 4e poging. Ui. te indelijk had de computer
dit in de gaten en helaas, helaas 0 punten.
Discus \'las 'n rnaklüe voor nobina, tussen brullende Russinnen wierp ze erg ver.
Als klapstuk de estafette, ruim iedereen achter ons latend (baan 8) v1onnen \'Ie
dus.
De computer braakte nog net op tijd alle uitslag en uit. Dus toen konden we naar
huis (de Pim I.tulier baan) •
's Avonds zijn we met de snelle jongens nog uit eten en drinken gegaan. Niet te
laat gemaakt want maandag moest er alweer hard g etraind worden voor de volgende
competitie! !
De meidenploeg
400 meter
Carla van der Klei

100 meter
Brenda Stoete

12.8

800 meter
José Capellen

2.35.2

Speerwerpen
Robina Smits

23.84

Carla van der Klei

7.05

Discuswerpen
Robina Srnits

21.72

Verspringen
Brenda Stoete

5.26

José Capellen

52.1

Totaal
3e plaats met 5357 pnt.

ICo~elstoten

59.4

Hoo~sprin~en

4 x 100 m estafette
José-Carla~Robina-Brenda

TER UlFOHi''IATIE de stand in onze poule
1
2
3
4

Edam
Suorni
1-Iaarlem
Nova

6613
6330
5357
5317

5 \:!a terland
G Hylas

7 Hea Volharding
8 Atos

-

11-

5280
4974
4605
4282
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é5tc.~fettes, de moo1~tc numm~rs .()m

pr~s6:lt1ës

ik

J'IJtlCf

ntral"

te kfjken,

in TJV/s~/werktn9, ik mccht het ztén.

er over schrjven, in de
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wissel!

Resultaten van de heren:
110 m horden
Frank Versteeg
f.Tarc Kok

15.63
14.98

100 meter
!Hco Treep
René \.Joesman

11.38
11.12

200 meter
Guus Groskamp
René Leesman

22.36
22.85

400 meter
Lex tlolff
Guus Groskamp

50.31
49.60

800 meter
Jan de Ruiter
Han Baauw

1. 55.29
1.55.32

1500 meter
Erwin Groenendal
Paul Jaspers

4.07.53
3.47.46

3000 m steeple chase
Marcel Verzijlberg
Ad Coolbergen

9.53.24
9.56.85

5000 meter
Paul van Diepen
Kees van Dommele

15.11.36
15.28.82

400 m horden
Frank Versteeg
Oscar Soethout

56.83
58.92

4 x 100 m estafette res. ploeg
i.Jisje Steen-Rernco Steen
l·larc Kok-Rob Schlüter (?)
45 •.19

4 x 100 m estafette
nené ï·. foesman-Nico Treep
Oscar Soethout-Jerry Br. (?)

43.93

4 x 400 m estafette
Guus Groskar:1p-Lex \Jolff
Ger I'J essel.:.Han Baauw

!{egel slingeren
Gosse v.d. Velde

37.14

I<o3elstoten
Fred van de
Les Bro11m

~· i al

Binkstapspringen
Harvin Isselt
nemco Steen
Eoo2springen
Rernco Steen
h isja Steen

3. •.21.47

Discuswerpen
Les Brmm
Ruud Ui elart

45.50
33.90

13.02
13.25

Speerwerpen
Ivo Spanjersberg
Paul Broekhuizen

50.80
52.30

13.20
12.63

Verspringen
l'!isja Steen
Rob Schlüter

S.13
6.55

Polsstokhoogsprincen
hare Kok
Pim Göbel

4.40
4.00

2.05
1.95

Totaal
7e plaats met 26202
TER H !FORJ.;ATIE de tussenstand
1 AAC 1 Amsterdam
2 Sprint Breda
3 ve~LTC Den I-Jaag
4 Lycur[WS Krommenie
5 ARGO 77 Groningen
6 PSV Eindhoven

31747
29057
28962
28903
28614
23463

7 A.V. Haarlem Haarlem
8 Hellas Utrecht

9 AVR Rotterdam
10 TIOI'l Enschede
11 AAC 2 Amsterdam
12 l'!ijmegen Nijmegen
- 14 -

23202
281G4
28087
27769
27751
26988

LODI'S
- Of net dit keer wat wordt? Ik betw~fel het; net hotte is er een beetje vanaf
en l~nen kan ook geen kwaad.
Do nottype outside this frame(? ) Nicht ausserhalb dieses rahmens schreiben (??) N'ec
en dehors de ce cadre ( ?':'?) . Para uso normal no escriba fuera de esta ·ma:rco ( ???? ) Mar
.Basten ? .
·
- Voor Je het weet staat de vakqntie w.eer v.oor de deur. l'logge buurvrouw.
-ven haag- City-Pier-City - _21 km~ - 31 maart (vervolg)
Hqe plezierig het ook is, . dat Kees weer terug is, maar als de tweede poli tieman 1.13 loopt en Je hebt een paar snelle eers.te meters, nou ••• .• • dan· ka.n . je wel
~ens een krakie wagen.
.
Kees Hordijk , 1. 13. 26
~ ~en mooi gedicht~ dat zou zeker ~p zijn plaats z~n.
- Nou vooruit. B~ is niet van mij, maar van ene Couperus.
De Acroqate I~l,iss. Belinda
wordt zeer g-eprezen, nademaal
z~ ruggelings een pinga
laat dansen op haar waterstraal.
Î'ljJll moeder, zegt zij, die was groot!
die kon het met een cocosnoot.
- .t!idam - 10 h.l"l. ' - 2éJ april
Dames, dames is dat nu eeno afgelopen in dat kippenhok~
In ieder ~eval een mooie overwinning · in een mooie ti,p. ·van . Paul.
1e raul v. Diepen 52.21
Utrecht - · 21 km. - 29 april
'Hij . sluipt steeds harder naar voren. De nieuwe Jorian lloèlegraven (bedanktl) .
.Bert Boesten
1.18.44
- Heverwtk - \Yet>terhoutloop - 20 km. _;. 30 aprÜ
Toen net in de .fiout niks werd, ziJn ze met z'n a~len naar het westen getrokken.
Kortom, hc.w 1v1arianne en Kees de West wonnen.' .
1.07.23 (1e vet.I)
Dick q.e waai fil. 1."16.11
Kees ·v. Dommele
Vic· zonneveld
1.10.06
!V!arianne v.d.Linde h >16.27 (1e vr.)
K~es Hordijk
1 ~ 12·. 15
Arno Ivlolenaar
1. 25.06
Ren Bons
1.15.06
~a~l v.d.Pol
1~25.08
- Driehuis ' - 10 km. - 30 april
Als je• lekker wilt drin ••.••• , aj, wat tik ik nou weer~ In ieder geval, voor
een ·rustieke omgeving, dan moet je naar Driehuis gaan. Mannen onder de veertig kunnen zich bij Albert omkleden (met hooguit z'n tweeën tegel~k).
Dik l'olol · · 39.10
Ruud ·Porck ·
34.25
John Jongboom 3~.10
llert Hulsman
34.25
Albert :li'erwerda 38.12
(5 km. : Sylvia ·- · in het nieuw- Goes
21.49)
- Nieuwe Brug - 10 K.lvl. - 6 mei
Dit wordt steeds meer een echte dorpsloop. Bet loopt misschien niet allemaal
zo vlekkeloos, maar net is wel ontzettend gezellig. Overal beke~den, op de
weg, aan de kant, in het gras. Alleen warme worsten' verkopen ze niet. lvlaar
voor net ~verige; 'mag nóóóóit weg.
28e Kees hermans
1e Kees v.Dommele
52.21
6.4 .04
66.21
42e Arno NÓlenaar
2e .r'aul v;Diepen
53.52
68.20
)2e Dick Aarts
6e Vic ~onneveld
57.58
68.24
11e Wimwesterholt
60.05
53e Lex v.d.Pol
69e 1v1arc v. Leuven
13e D'ick de w'a al lvl.
61. 04
73-14
74.21
18e Dick v.d.Vlugt
62.04
73e l"lac hirs
75.04
78e 1\.ick Sabelis
23e Hil de Lange
63.04
è0.58
92e wim v •.l!;tten
25e Rans Verwey
6_3. 39
27e .Bert nols
64.03
- Soest - 20 km. - 12 mei
'l'och is dat het allermooiste. Ben clubrecord met de kleinst mogeliJke marge
(1 sec. =verkeerd afgerund; 2 sec. =hé opa, we l goed klokkijken hoor) verbeteren. Zaaalig.
I I I
NIEUw CLUBR~CORD
4e ~aul van Diepen
1.04.52

--------

...

- En Bvert ? On, die heeft nog genoeg clubrecords.
- Amsterdam - hele en nalve marathon - 13 mei
~~re, da's een nieuwe. liet voltallige bestuur van de A.V. Haarlem spreekt hierb~ haar waardering uit voor z~n prestatie. Echter over z'n 10 1.h.en wil de
voorzitter eens met hem van gedachten wisselen. (Wim mag mee)
Extra aandacht verdient het lopen èn de t~ van de b~na 73-jarige Ton v.ct:Linden. liet plassen gaat deze 74-Jarige oude baas misschien niet meer zo _gemakke~k af, het lopen des te beter.
.
Twee rivaliserende fanfares loyen op koninginDedag beide door dezelfde straat.
De e-ne fanfa-re· vanaf de noordkant, de andere vanaf de zuidkant.Een hels kabaal.
Gevolg ; één sebroken bekken; geen persoonl~ke schade. veze zondag liep Wim gelukkig weer.
1/2
BertBoesten
1.15
Willemv.:E;tten
1.27
Wim Weeterholt 1.21
Arno Molenaar
1.27
_i.· rank .ti everdam
1. 22
Kick Sabe lis
1. 39
!'~!are v. Leuven
1/1
fvlac Hirs
T~n v.d.Linden
- I.Btanboel - 21 km. - 13 mei
(onze Marianne ??)
vrouwen : 3e M. v.d. Linde 1• 17. 54
- Overveen - 10 l:!. •.IY1. - 17 mei
(•
De Lionsloop. Keurig~ meoer~!:! , R~i.g:~ Olll€CVing. Keurige finish • .Keurige verzorging • .Keurig, echt keurig. Ook weer bijtijd.a ~r.uLCJ e Ook. b ie:!' 6-!:: }.d't! mag nóó&Si+.
weg.
l'lisschien viel het aantal deelnemers wat tegen, het aantal A.V. Haarlemmers niet.
~ou daar gaan we.
1e h.ees v. Dommele
· 35e Albert li'erwerda
63.03
52.44
2e l- aul v .Diepen
53o12
36e Wim Kistemaker
63.05
56.16
4e .Sert Boesten
63.07
37e i'Jartin Strookman
56.29
5e Ruud }:lorck
38e John Jongboom
63.15
6e Wim weste-rholt
57.10
65.07
45e .Dik Nol
9e .tá.ul·v.d •.Pol
58.25
50e Jaap bwart
65.41
66.12
10e Wie be lia. vinga
58.36
52e Lex v.d.l:'ol
~loosterboer
.Dick
Mac
Hirs
68.29
69e
14e
5~-34
Rob
de
.Nieuwe
16e Kees liermans
66.46
71e
59-50
60.24
90e J eroen 1- eeters
19e Dick de waal ~v1.
72-3.7
60.52
20e hans Verwey
91e Ai ck Sabe lis
72.41
61.24
96e i"Jartin 1'11olenaar
24e ~·rank Beverdam
73-48
62.13
28e Jan l~100y
97e Stefan v.Rooyen
73-54
62.40
104e !YJarc v. Leuven
30e ~tarius Jaspers
75o30
122e l'ieter 'l'erol
62.43
31e Ronald Driessen
89.13
62.50
33e Bert Bols
= AJkmaar - Vesteloop - 24 mei
:E;vert is nu nog even bezig cm het p:~. rcours in Soest na t E' rueten (kan gewoon
niet klor~en), maar ZOéauw ~daar mee klaar is begint~ aan dit par~ours.
Wim weeterholt
1.09.53
l!'ra.nk .Bevbrdam
1.18.42
De 2.02 m. lange

By the_way

zzzzzZ~Z

•

Kerkrade- vet eraneninterland (Ned, -r'ra.nk:r"-.België)
5- 000m. 7e Kees v. Dommele 15.17.5

~

24 mei
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KRACHTCENTRUM

De informatieavond voor ouders/verzorgers van jeugdatleten op dinsdag 24 april
is na een wat aarzelend begin, een heel gezellige ontmoeting geworden tussen ouders
e n trainers/jeugdcommissieleden.
In eerste instantie keken de organisatoren van deze avond elkaar wat vragend aan,
want om vijf voor acht zaten alléén trainers, jeugdcommissieleden en de beheerder
van het krachtcentrum, onze voorzitter de heer Van Drunen, in de zaal. Maar om
acht uur kwamen de eerste ouders binnen en om kwart over acht waren er toch ongeveer
20 belangstellenden. Wel een wat magere opkomst, maar voor zo'n eerste avond toch
wel prettig voor alle niet zo geoefende sprekers, zo'n klein groepje.
Na de koffie opende Roel Ramakers de avond met een welkom aan alle aanwezigen
en vervolgde met een algemene inleiding over de gang van zaken waarin hij vertelde
dat de vereniging een zo breed mogelijke atletiekontwikkeling voorstaat voor de
jongste jeugd en dat de junioren daarna bij wedstrijden zelf mogen kiezen wat zij
het liefst doen. Hij gaf om negen uur het woord aan Emmy Ramakers , de jeugdtrainster,
die de andere aa nwezige j ~ ugdtrainers Lex en Misja, voorstelde en een uitleg gaf
over de opbouw van de trainingen voor de jeugd.
De bedoeling is dat er per training steeds 2 onderdelen de aandacht krijgen van
de trainers, naast natuurlijk: inlopen oefeningen en een spelletje voor de pupillen
en ach teraf uitlopen en eventueel voor de jongsten nog een spel .
Na Emmy kwam Ben Stoete van het Wedstrijd organisatie comité aan het woord en toen
die eenmaal op zijn praatstoel zat werd het snel laat .
Toch hadden we nog een flink onderwerp tegoed nl. de medische kant van het sportgebeuren, waarover clubfysiotherapeut Marthin Huta Galung het een en ander zou
ver tellen . Helaas halverwege zijn inleiding over groei, belasting en eventuele
bles sures knapte een lamp van de overhead projektor waardoor zijn uiterst boeiend
verhaal aanzienlijk ingekort moest worden .
Wij hopen dat Marthin ons een herkansing wil geven en aan het eind van het seizoen
nogmaals zo'n interessant onderwerp wil voorschotelen .
Al met al was het een zeer gevarieerde avond die om elf uur werd afgesloten met
e en hartelijk dank aan de organisatoren en sprekers .
- 17 -

WEDSTRIJDOVERZICHT PUPILLEN ZCMERSEIZOEN 1 990
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DA'.PUM

ORGANISERENDE
VERENIGING

( 1981.)
!!!! MEISJES-:B

(1981)
JONGENS-:B

23

ZA

SUOMI
Sa.nt oort

ZA

D&'t

C :Beve:rwi k

30/
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ZA
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K
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K
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K
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s.

ver,ba.l

~'79..180)
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hoo

bal
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hoo
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ver bal
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ver, bal

hoog,kogel

hoog,kogel

el

J

28 mei

J

11 juni

SPARTA4~N

LISSE
Kombijsport
~"1"1!!""'~~-..;;B:ADH OEVEDORP

N

SÜÖI-1!

K

el

N

SANTPOORT
ver ko
h~o
hoo
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K

ver bal

ver ba.l
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8 9

ZA

15 9
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1 0 ZA

LAATSTE
INSCHRIJFDATUM

60,1000

40,1000

9/6

('79..180)

MEISJES-A

KOPPELWEDSTRIJD PUPILLEN OUDERS-VERZORGERS

RAA.RLEl-1
DEM

:BEVERWIJK

K

SPARTAAN
LISSE

K

ver ko el
1000 niet
el

AV HAARLEM

6 a.ugustus
augustus

25 augustus
N

augustus

J

september
september

verkla.ringf C•oompetitie(elke pupil kan meedoen r),:Ba.an K•kunststofbaan,S•sintel,G•grasba.an.
Nummers: eet•esta!ette (hoort niet bij driekamp). kostenz hoogste bedrag is voor driekamp en
laagste bedrag voor 1000m (niet verpleht).
IllSCRRIJVEN EN • • •••••••• BETALEN a ZIE ANDERE KART ! ! t 11

(D- '77 en '75, C•'75 'es '76)
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AAC/ADA - Amsterdam
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16/6
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8/9
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15/9
22/9
29/9
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9/9

6/10
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2/6
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zo

AV BJ.ARLEt-t
w

7/71

ffJ
8/9

DEM-:Beverwijk
Ge~.

Haarlemse ver.

ATOS·Amaterdam
AV c'as.trloum-CastriOWD

9/9
15/9
ZA 22/9
zo 23/9

meerka~p

B0,600,k,d,h

COMPETITIE

100~,100,aoo,v,k,s

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN -

CLtrnKAMPIOENSCHAPPEN
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Lycurgea-Xrommenie

'ZA

K

K

AAC/ADA-Amr.terdam
Gez. Haarleroao ver.

16/6

1 oo·,soo ,k,d ,h, ph
COMPETITIE

80h,80,1000,v,k,d
(6 nrs)KNAU
meerkamp (7 nre) KNAU
AAC/ADA-J.msterdam
K ) NATIONALE Q.-JEUGD'WEDSTRIJDEM
AAC/ADA-Amsterdam
K
Deelname 1 of 2 dagenl max. 2 nummers per dag
!TOS-Amsterdam
K
C-Junioren COMPETITIE FINALE
!V Ca.atricwn- Castricum G
100,1590,d,v
..
80,1000,s,h
Lycurgus-Krommenia
K
~K·100,v,h/k,d,e. &00
}K-so,v,h/k,d,a. 600
SUOHI-Santpoort
X
3K•100,v 1 h/2i•k 1 d. 1500 }K-80tT,h/2K•k 1 d. ·600
A,tC/A:nA-Amsterdam
K
100 1 800,k,d 1 ph
B0,1000 1 k 1 d 1 h
AV HURLEI1
K
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
CLtT.BKAMPIOENSCBAFPEN

3

B/7
25/8
zo 26/8
ZA

IC
K
K

rat

OUDERDELEN HEISJES D

K

80,1000 ,k,d,v 1 ph

60 1 1000,k,d,v

K
K

COMPETITIE

Cct!P.E'l'IT IE

K
K
K
G
K

1},50

Hl/6

16/6( jongens ·en
·

-,-1,50

27/8

-.--

27/9

en meisjes I)

4 1 --3K,l~opnr.

2,-- }/9
4,--3K,3,--2K, lnr.2 1 - - 10/9
2,50
1~/9
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60h,60,1000,h,k,d
meerkamp(6 nre) KNAU

80h 0 80,1000,h,k,s
mearkamp(7 nre)KNAU

e,--{ek~

KOPPEL~DSTR!JD JUNlOR-D/OUDER-VERZORGER

D-Junioren COMPETITIE FINALE

eo, 1 ooo, e , v.

2,50

n/5

7,-pk~

18/6
21/6
23/8

-,-2,50

6,-- 6k

-,--,--

·
60 1 1000,s,v
1,50
27/8
600 4,--;x,;,--2K,lnro 2,- 3/9
1000 3K·60,v,k/2K•k,d
3K•80, v ,k/2lt•k.1 d
3K•80,h,v/2K•k,s.
1000 3K•60,h,v/2K•k,s
600 4,--}K 1 3,--2K,lnr. 2,- 10/9
LANDELIJKE DAG JUNIOREND SPELEll(max 2nre+11mieten)J,3/9
80,1000,k,d,v,ph
·
60,1000,k,d ,v
2,50
n/9

K
BLAUWWIT-Ameterdam
K
K
AAC/ADA-lmsterdam
ZA 29/9
CLUBKAMP I OEliSCHAPPE.N
27/9
ZA·. 6/10
CLUBXAMPIOE!ISCRAPPEN
K
A'V lUARLEM '
CLUBKAMPIOKNSCHJ.P!>EH
CLUBlWIPIOENSCHAPPER
K
Z.A
7/10 AV BU.RLEM
verklaring: 80h .. 80 ho·::dan, v•vt>r, h.. hoog, ph•POLS'l'OKIIOOO . ~ k•kogel, fJotllpeer, d·diecus, e•eeta.fette1 baan .G• Graebe.an.
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TYi~-~~~iGSE MEERKAMPWEDETR~~DEN zijn er verder: 12/13 mei (Grootebroek). 9/10 juni(Reerhueowaard),16/19 augustus
\Huizen-NB), 1/2 september {Leiden). INSTUIF~STRI~ûEN: 25/5-vrijdagavond (Lisse), 4/8 Za-heledag 9 vele nummers(Zaandam)
Voor meerkampwedstrijden eeldta tijdig (t~ee weken voor ~edstrijddat\m !) insch~iiven I Vraag inform~ti~ l!

De eerste wedstrijden hebben we voor zowel de pupillen als de CD-junioren achter
de rug. En we mogen best tevreden zijn over de behaalde res~ltaten en ook heel
belangrijk IEDERS persoonlijke inzet! Over dat laatste zijn we bij de wekelijkse trainingen beslist (nog) niet tevreden en er zal nog in gezamenlijk overleg met trainers en
enige atleten het een en ander moeten worden 11 besproken 11 • Maar eerlijk is eerlijk:
bij de tot nu gehouden wedstrijden hebben ALLE A.V. Haarlem jeugdatleten zich van
hun beste kant laten zien, en dat mag (moet) beslist vermeld worden! Goed werk!
Nog niet alle uitslagen zijn binnen (28/4 Aalsmeer de CD competitie en 12/5 Castricum
de pupillencompetitie).
Van de A.V. Haarlem/K.A.V. Holland seizoensopeningswedstrijd te Haarlem op 21 april
en de wedstrijd bij A.V. Bataven in Leiden op 6 mei geven we in dit Wisseltje de
resultaten.

GEZ HAARLEMSE ATLETIEKVERENIGINGEN
Pupillenwedstrijd dd 21 april 1990 .lF'A
nr. voor naai!

612

P.~ltC{I

~y HAARLE~

Van Brd!e

6ió 6uido

Molnar

611 Slt>fhn

Hauff

613 Re111co
Verton
6arrcme
609 Rinaldo
609 Frans van Essen
Zandstra
.60] Robert
6(6 Pit
Somver
Fung-A-loi
6U Andre't
623 Hark

Snel

622 Arthur van Vondel
Pupil!en~edstrijd

nr .

voornaam

617 Joanna
6J9 Marianne
621 Heike lt

av
av
av
av
av
av

1221
3 1104
4 1100
s 1073
3 1035
9 tots

HAARLEn
HAARlEM
HAARlfl1
HAARLEM
HAARLE"

HAARLEK
av HAARLEM
av HAARlEH
av HAARLEM
av HAARLEK

Andrews

av HAARLElt
av HAARLEM
av HAARLEM

naait

,,,

324 :
394 :
35~ :345,1
297 :348!7 :
332 :446,0 :
263 :433,3 :
302 :

toL

.9 :

8:

4:

s:

u:
1~

:

: 13. 15 uur : 1A .45 uur : 15 .00 uur : l&.oo:
!kogel ptn . :601 ptn. :t.oog ph. : JOOOa :plaats:

L 1382 : 7,55 397 : 9,1 4B6 : I ,35 499 :331,6 l
1270 : 6,89 359 : 8,9 522 l 1,20 389 :
3 790 : 5,24 257 I 10, I 327 : 0,95 206 :402,0 :

z

Pupillenvedstrijd dd 21 april 1930. JPB
nr . vo{lrnaa•

: 9,( ~.~~ : 7,55 337 :l2~.2 l
: 9,3 452 : 6,50 336 :
: 9,7 3S7 : 7,55 397 :u3,o :
435 : 61 98 ~64 l329l9 :
:

dd 21 april 1390 HPA
vereniging pl.

Bax

:. 1,20 '389
: 1,1(1 316
: 1,10 316
l 11OS 279

: 1,00 242 : 9,2 &69 : 6,30
: L65 279 : 10,0 342 : 7,50
iO 1012 : (1,95 2(16 : 9,3 452 : 6,8(1
11 979 : 1,05 279 : 9.6 403 : 5,36
13 860 : 1. 00 242 : 10,4 286 : 6,~2
IJ 728 : 0,95 206 : 10,6 259 : 5,32
15 398 : o,so 96:
0 : 5,33

naalll

v . Saab~ek

: 13 .00 uur : 14 .30 uur : 15.00 uur : lS .SO uur
ptn. :kogel ptn. lJOM• lplilatsl

tol . :ho(lg ptn. :6vt

vereniging pl.

na art

vereniging pl.

1:

2I

l 13.00 uur : 13. 4S uur : U . SS uur : IS . 401
tot . lbalv. pin. :ver pt.n. liO. ptn. : lOOO~a lplaat.sl
I

6.06 Rene

Soot~er

av HAARLEI1

605 Karco

Jansen

av HAARLElt

604 11artijn

DeHer

av HAAP.LEH

. :
3 829 :18,88 201 : 3,15 249 : 711 -380 1405,8
7,8
252
:
5 700 122,96 zss r 2,86 190 :
6 ss9 :1g,sa J97 l 2,82 182 : 9,0 no :s1s·,2 :

' l

s:

Pupillenvedstrijd dd 21 april 1990 HPB
: 13.00 uur : 13.4S uur : IS.O& uur : 15.401
nr . vo(lrnaaa

naam

602 tlarieke v. Essen
602 Clnish
Ved.c•n

vereniging pl.

tot.

Pupilltnted5\.rijd dd 21 april 1990 JPC
naaa

vtrtnigi~g

601 Patriek

Hassop

av HAARLE"

pt.n. l40t

ptn . :J0001 lpluh:
I
l

866 :13,50 117 : 3,SS 328 l 6,9 421
2 484 lll,34 73 : 2,68 154 : 7,3 252 :

HAARLEII
av HAARLEM
av

nr. voornalt

lf}ah . ptn. :ver

pl.

tol.

I 13.00 uur I 13.45 uur l 11.55 uur l 15.401
lbalv. p~n. lver ptn. 140. ptn. 110001 lplnhl
I

531 :13,86 123 : 2,69 156 : 7,8 252 :
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NAAM

yandy

Twisk
J sss i oe. Ram2-kers

J•~"I'fic'§ Z;:m~a::-gen
I~ id

Jonker
N'ända
!1E:b1_er
jS"è'bby
Boer
Ma:r.J.ud do Rooij
Cc:r.ina Q.uist
Wendy
Ha :;!.n
~ije -Kamarling

--

CAT 60m
D-1

9.~

aom

D-2

D-2 l9~o-eî'6
lt!.l=li~

IJ/.D - '~··

/3.1
11-J:. ....

D-1

1'1~

Steven
Rob in
Martijn
Manuel
Allard

de Haan
van Waarde
Domo~es

Spruit
Wolff
van Zwol

4x
4x
4x
4x
4x
4x

D-2

C-1
C-2
C-2
C-2

1

~.SJ.!_

1/l.:()q.f)
.,

4.b5

lj, 09·9
l.j. 0 '}..Ij

6 .5.9

/.3S'__

I
~

'3 ·12.f:>

6 ·12...

u: ..JI.ll
/2.. I 1211
iJ.

J.SJ.'-'
l1..t2. 3

'3.96 'J. 2.. 2.'1

l11..b

Tiennis

1000

~-.çg

1_.~q

D ~1

D-2

800

5".&6

!1:1€1

!I~.;

D-1
D- i

D-2
D-2

600

-,

C-1
C-1
C-2
C-2 -

~ronk

da Brtlijn

kogel

0 .'2.0

~.~

·- -

op~er

3·!tf
3- c.!_4:J

Jamani ca
de Windt
NarlCWat
Filmer

Paui
Ar J on

ver

'1. () 1-

C:Ln jo

'Pëtar

hoog

.J.QQm

D-1 ~-t~.'l
D-2 i'tt.2,...q.q
D-2

Stephan
Darcy

12.~1

~. -biJ

J.Js

/. 2.S"

• uM

111. , .. n.S

lJ. ()_~

J.jS"_

J.1o

1~-~~-J'J.!!J

100 meter estafette jongens CJ
80 meter estafette meisjes Cs
80 meter estafette jongens De
60 meter estafette meisjes Da
60 meter estafette Pup-A j :
60 meter estafette Pup-A m s

J.ss/.SS

54o1

47.3
46o4 I 50.2
38.1
36.5 I 38.4
38.6

1~.1.5'". ~

~.ss-.o

1).31.

2..'
·30
39·~b

Ä~.b ~

2..3.2.0
2..1~.(;

AALSMEER
We gingen met de bus naar Aalsmeer. Nadat we ingelopen hadden, moesten we de 4

x 100 m estafette lopen. Niels verpestte zoals gewoonlijk de hele estafette voor
Haarlem, di e later moest worden overgelopen (die ging veel beter want Niels was
er niet!). Toen het speerwerpen; Niels enDAAN gingen gooien. Daan gooide een slordige 40 meter, maar Niels zakte al voor de lijn in elkaar z'n rug lag in tweeën
(agoss!). En toen hordenlopen. Jorrit en Eldridge vertegenwo ordigden Haarlem. Het
werd een pure afgang. Zelfs 0orrit ging sneller dan Eldridge. Bij hoog gingen Niels
en Martijn springen. Niels sprong 1.45 maar hij gaf de rug de schuld van die 1.45.
Spruit leert het al met z'n 1.55 (Bravo). Apollo ging kogelstoten. Met al z'n kracht
tilde hij de kogel van wel ~kilo op en gooide hem 10 m ver. Eigenijk best wel goed.
Toen kwam de 800 met jawel: Daan van Dijk. Vanaf het begin van de race lag hij al
aan kop en eindigde in een tijd van iets
boven het nederlands record. {Niet slecht!)
Spruit en Allard deden het discuswerpen.
Die van Martijn ging ver buiten de lijnen
maar de wind corrigeerde hem goed (gelukkig). Die van Allard ging beter, met een
beestachtige worp kwam de discus net over
de twintig meter. En nu tijd voor Manuel,
die 4 uur moest wachten voor hij aan de
beurt was. Met een beer van een sprong
haalde hij bijna 6 meter. Over Eldridge
hebben we het maar niet, maar hij deed toch
z'n best. Toen de lOOm: nummer van de dag.
Manuel en Arjan moesten sprinten. Arjan
moest zijn aggressie kwijt omdat hij de 1500
m vergeten te lopen was (stom). Hij perste
er toen toch nog een ruime 17 seconde uit.
En toen Manuel, als een speer schoot hij
uit z'n blokken. lOm, 20m, 30m, 40m, 50m,
60m, 70m, BOm, 90m, lOOm, en hij won in
een tijd van 12.2. seconde. Het was een
"'··--,.,__
leuke dag met veel zon. Rond 7 uur waren
we weer thuis.
Daan en Manuel
- c -~ --· ::
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VRIJE C/D WEDSTRIJD IN LEIDEN

lç4'j

Zondag 6 mei de vrije C/D junioren wedstrijd. Er deden maar ~ C junioren mee
en nog een stuks of 6 D junioren.
Daan van Dijk en ik moesten de spits
afbijten. Omdat Daan zijn dag niet had
spreken we maar niet over hem.
Ik sprong 1.55 meter (evenaring PR).
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Nadat Daan zijn teleurstelling van het
hoogspringen had verwerkt, gingen we
discuswerpen. Aangezien Oaan nog steeds
zijn dag niet had, ging het discuswerpen
ook niet.
Allard van Zwol, daarintegen, werd,
met een worp van over de 33· meter, mooi
derde. Ik wierp 30 . 48 meter en werd
z esde (nieuw PR).
Daarna moest Allard de 800 lopen. Over
zijn tijd zullen we het maar niet hebben .
Het zal we allemaal aan het warme weer
gelegén hebben. Nadat Allard zijn prijs
in ontvangst had genomen, konden we
weer allemaal naar huia .
Martijn Spruit

-
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remco
.van belle
Ik ben Remc o va n Belle . Ik ben 10 jaar oud , 29 mei word ik 11 jaar . Ik vind atletiek
àe mees t t offe sport die er be staat. Vooral de 1000 m en balwerpen . Ik train het
liefst in de duinen, want daar kun je leuk diepspringen en word je lekker moe .
I n de zaal vind ik het minder leuk dan op de baan.
Indoorwedstrijden vind ik leuker dan een wedstrijd bui ten op dè baan . Vooral de
wedstrijd in de Houtrusthallen vond ik een hele belevenis.
De crosswedstrijden zijn ieder jaa r weer leuk om aan mee te doen, al is het ene
parcours wel wat zwaarder dan het andere.
I k zit op de Noorderschool in groep 7. Mijn hobby's zijn skateboarden, t.v. kijken.
met lego bezig zijn, me t ministeek i e ts maken.
Mijn favoriete eten is kip, patat, rode kool, zelfgemaatke appelmoes (door mijn
moeder natuurlijk). Ik houd niet zo van vlees.
I k houd van allerlei muziek, behalve Hol l andse hits.
I k heb een he:-:e l aan mijn br oer. We kunnen sl ech t met elkaar opschieten .
Mijn mop is:
Kunt u mij vertellen hoe l aa t he t i s ?
Over vijf minuten i s he t drie uur.
Het kan met niet schelen hoe laat het ove r vijf minuten is . Ik wil weten hoe laat
het nu is!
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Oe enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor
atletiek.
Met o.a.: spikes voor
ver- hoog, hinkstap,
sprint, middenlange afstand
en werpschoenen.

Pum~

AoloAs

Saucony~

*KARHu

RUUD WIELART SPORlS,
DA'S EEN lAAX VAN VERTROUWEN !

Wij geven een

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

sportieve korting.

,

DRUSE

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

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

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

Bekers - medailles - vanen en linten
Eigen graveerinrichting
Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem
Tel. 023-359710

Bloe m e n Ki osk

De Margriet
Haarlem-Noord

Sports Cup

-...

pri vé:

SPORTPRIJZEN

GÖBEL

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

J. van A s
Berkenstraa t 4 3, Haa rlem
Telefoo n 253355

e•
ISSe

Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem''
Weggeefaanstekers met Uw naam zijn
goed als relatiegeschenk.
Zorg dan wel voor kwaliteit.

~

ct#· ~

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.

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

