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VAN DE REDAKTIE

Hoera, hoera, (nee, niet voor het oranje-11-tal) het is
bijna vakantie. Van mij mag hij morgen beginnen, maar ik moet
nog een paar weekjes wachten. Dan mag ik er even tussenuit.
De jeugd geniet in ieder geval al van de vrije dagen, na een
slopende proefwerk-tentamen-examentijd. Nou ja, dat leed is
weer geleden. Iedereen van harte gefeliciteerd met het
behaalde resultaat en mochten de felicitaties niet op z'n
plaats zijn, kop op volgend jaar in de herkansing.
Zoals iedereen ondertussen heeft vernomen heeft Les Brown
wat acrobatische toeren uitgehaald met een plank en zijn
balkon. Het geheel verliep niet naar wens en een duik naar
beneden was het gevolg. Gelukkig liep het vrij redelijk af.
Dat wil niet zeggen dat Les al in staat is op de atletiekbaan rond te huppelen. Zijn herstel zal nog wel wat duren.
Daarom Les, BETERSCHAP en hopelijk gauw tot ziens.
Oplettende lezers hadden het in de gaten. De bijlage van de
vorige keer zat er dus niet bij. En of het deze keer raak is
hebben jullie ondertussen gemerkt.
In dit nummer vinden jullie een bijdrage van de bandsarts
Els Stolk in het kader van Blessures Blijf ze de Baas. Er
volgen er meer. Natuurlijk de resultaten van de 2e competities van de diverse ploegen. De jeugd draait goed. De
senioren hebben pech. De heren de degradatiefinale en de
dames waarschijnlijk net niet de finale.
Op het programma staan de Nederlandse junioren en de
senioren kampioenschappen, respektievelijk 29/30 juni
1
juli en 13-14-15 juli. Voor de NK senioren in Rotterdam
( Nenijtobaan) kosten de toegangskaarten f 10, = per dag. Ben
je van plan beide dagen te bezoeken dan is een pass-partout
van f 15,= voordeliger.
Zo dat was het voor deze keer. Voorlopig even geen clubblad. De kopij voor het volgende nummer moet worden ingeleverd op

arts :
f. s. g . m knuve/der
praktijk
van oosten de brw1nstraat 5
20 14 vm haartem
tel. 023 -340480
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COMPETITIE SENIOREN
COMPETITIE JUNIOREN A/B
9 sept (DEGRADATIE)FINALE 16 sept FINALE ?

COMPETITIE JUNIOREN B
9 sept FINALE ?

BE LANGRIJKE WEDSTRIJDEN:
26-27 mei:
Districtskampioenschappen senioren en junioren A in A'dam.
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

Wedstr~den

en 70-jarig jubileum.

BESTUURSMEDEDELINGEN:
JAL CURSUS:
In september gaat de Jeugd Atletiek Leider cursus weer van start. Van onze vereniging hebben zich 6 mensen aangemeld.-Als er nog atleten of andere belangstellende
z~n die ook interesse hebben in deze cursus, dan kunnen z~ contact op nemen met José
Capellen, tel. 374869, t~dens werkdagen 02510 - 26895.
Een goed trainerscorps is onontbeerl~k voor een atletiekvereniging!!!
KRACHTCENTRUM
de inzet van Gert Jan Kok is voor een gunstige pr~s nieuwe verlichting
in het krachtcentrum aangebracht.
Er liggen nog een hoop andere klussen te wachten die de komende t~d zullen worden
uitgevoerd. Een deel van deze werkzaamheden zouden een stuk verminderd kunnen worden
als de 'GEBRUIKERS van het krachtcentrum ZORGVULDIGER met het MATERIAAL en de RUIMTES
om zouden gaan.

Dankz~

STARTNUMMERS:
'·
Deze dienen zichtbaar gedragen te worden! Het omvouwen van reclame is beslist
verboden. ·zorg zelf voor veiligheidsspelden!!
WEDSTRIJDEN:
Het dragen van de · juiste clubkleding is verplicht. Een verkeerd tenue kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
Lees het chronologisch overzicht goed en meld je op t~d b~ je nummer.
WEDSTRIJD INSCHRIJVINGEN:
Iedereen die aan wedstr~den mee wil doen, wordt verzocht aan het begin van het
seiz·oen een bedrag te storten bij de betreffende wedstrijdsecretaris. De inschrijfkosten .voor wedstr~den zullen hiervan worden betaald.
AFMELDEN:
Ben je een keer voor 'n training of wedstr~d 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 d1v. prijzen
a.v. " haarlem" atletiekbroekjes
div. prijzen

1nllcht1ngen bij mevr hartman tel. 256036

verkriJgbaar biJ JOOp van drunen.

~0~

~

een goed adres,voor
je spijkerbroeken sweaters- blouses

rokjes - shorts - ·

shirts -jasjes enz.
PHOENIX UTRECHT 13 MEI
100 m heren series
Be n Verton V1

400 meter heren
Be n Verton V1

13.6

62.8

DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN WEST I AMSTERDAM 26 - 27 MEI
200 meter dame s/meisj e s A series
Carla van der Klei
26.73
Brenda Stoete
25.7

200 meter ~ finale dames/meisjes A
Carla van der Klei
26.48 PR
Brenda Stoete
26.07

3000 meter dames
1. Ma riann e van de Linde

8. Dennis Heijink

3000 m steeple chase heren/jongens A
10.39.98

9. 51.23

50.66
50.98
52.56

400
Han
Le x
Ger

400 meter heren finale
6. Lex Wolff

51.39

1500 meter jongens A series op tijd
9. Mirko Benewit (B)
4.11.08

100 meter meisjes A series
Bre nda Stoete

12.75

100 mete r meisjes A finale
4. Brenda Stoete

100 me ter heren s e ries
Osca r Soe t hout
Guus Groskamp

11.18
11.46

Hoogspringen heren
1. Remco Steen
5. Paul Broekhuizen

11.48

110 meter horden heren series
15.52
Frank Versteeg

100 meter heren
Os ca r Soethout

~

fi na le

Ve r springe n me isjes A
.d. Br e nda Stoe te

meter heren
Baauw
Wolff
Wessel

~

meter heren serie s
Baauw
Wolff
Wessel

400
Han
Lex
Ger

Discuswerpen heren
3. Les Brown

5.25
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finale
50.68
50.40
51.91

12.97
2.10
2.00

46.06

INSTUIF ATOS AMSTERDAM 30 MEI
100 meter meisjes B
4. Chantal Bruyn

13.4
2e KENNEMERCIRCUIT DEM BEVERWIJK 1 JUNI

1000 meter heren
Jan de Ruiter
David Blom
Bart Blom

heren
1. Remco Steen
2. Paul Broekhuizen
5. Misja Steen

~oogspringen

2.32.03
2.34.35
2.41~54

200 meter dames/meisjes AB
Brenda Stoete (A)
Carla van der Klei
Aneska de Windt (B
José Capellen
Chantal Bruyn (B)
4.18
200 meter heren
René Moesman
Willem Gebe
Lex Verbeek
John Meure
Ger Wessel
Edwin Meure

Verspringen meisjes AB
5. Brenda Stoete (A)
7. RobinaSmits (A)
13. Aneska de Windt (B)
15. Chantal Bruyn (B)
17. Kivellt Grotendorst (B)

26.27
26.84
•27. 77
28.72
27.99

3000 meter dames
Marianne v.d. Linde

22.84
24.22
23.60
24.33
23.81
24.36

3000 meter heren
·Cees van Dommele
Paul van Diepen
Ruud Porck,
Mirko Bonewit (B)
Dennis Heijink (A)
Arno Molenaar
Barry Bergisch
Lex van de Pol
Stefan Huisman (B)
Wim Bergisch

8.46.98
t:;?

. 16

9.43.38
9 .1.11

2.05
2.00
1.90
'

,.,,

&oot•\.,.#-

4.75
4.41
4.31

10.01.55

Discus heren/jongens A/B
1. Les Brown
12. Etienne de Groot
8. Mark van Dijk (B)

45.56
26.96
22.34

Kogel heren/jongens A/B
4. Les Brown
8. Etienne de Groot
6. Mark van Dijk (B)

12.72
10.91
9.68

'~

9.37.36
10.01.65
9.41.38
10.56.87
11.39.49
9.04.56

vervolg 3000 meter heren
Paul van de Pol
Frank Beverdam
John van Vliet
Martin Strookman
René v.d. Zwaag

9.39.77
9.51.48
10.07.09
10.26.38
11.09. 75

4e NATIONALE PINKSTERWEDSTRIJD GAC HILVERSUM 4 JUNI
3000 meter dames
1. Marianne v.d. Linde

Hoogspringen heren
2. Remco Steen
5. Paul Broekhuizen

9.57.38

2.00
1.90

A.V. DE KEIEN UDEN 10 JUNI
800 meter heren
Han Baauw

INSTUIF LYGURGUS
Polsstokhoog heren
1. Marc Kok
4. Pim Göbel

3000 meter heren
Marcel Verzijlberg

1.52.24 PR

KROM~ffiNIE

15 JUNI

800 meter heren
Bart Blom
David Blom
Ad Coolbergen

4.30
4.00
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9.52.17

2.02.39
1. 55.85 PR
1. 59.33

3e KENNEMERCIRCUIT HAARLEM/HOLLAND '.i'E

HAi~RLEM

22 JUNI

4 x 100 m meisjes A/B
Aneska-Chantal-Kivelly-Brenda 51.32

400 mP.ter dames
Carla van der Klei

400 meter meisjes A/B
1. Chanta1 Bruyn (B)
3. Aneska de Windt (B)
2. Brenda Stoete (A)

Verspringen meisjes A/B
2. Aneska de Windt (B)
3. Brenda Stoete (A)
5. Robina Smits (A)

:'!.500 meter jongens B
1. Mirko Bonewi t

5. Stefan Huisman

63.14
65.56
60.85
4.14.14
5.16.83

4')0 meter jor.gens B
Al exander. Brokx

58.29

Speerwerpen jongens B
3. Steven Spanjersberg
7. Barry Doodeman
8 • l4ar k van Dijk
9. Rens de Graaff

42.42
35.94
35.64
34.24

400 meter heren

Guus Groskamp
Lex Verbeek
Jan de Rui ter
Ger Wessel
Nico Treep
René Moesman
Kenneth Portanger
David Blom
John Meure
Edwin Meure
Bart Blom

51.34
51.52
51.64
51.68

1500 meter heren
Ruud Porck
Arno Molenaar
Martin Strookman
Bert Boesten
Frank Beverdam
John van Vliet
5000 meter heren
1. Evert van Ravensberg
4. Huib Akersloot
5. Getachew Ayele

60.52
4.12
4.93
4.68
4.35.14
4.57.24
4.51.13

4.27.65
4.29.41
4.31.84

15.51.10

16.31.50
16.54.88

Versprjngen heren
4. t-ïiisja Steen
Discuswerpen jongens A
5. Mark van Dijk

54.88
53.12
54.07
52.68
53.11

6.04
17.14

Ha Ha Ratsjoe !
wèèr een kleintje Niessen

-\

53.16
56.10

Kick~
hel broertiG van Lars
is geboren Öp31Mei 1990

ADFESW !~ZIGING:

VVe zijn hgei blij met deze
kiein.e bink

Ron Antheunisse
Lakenburg 2
2135 DL HOOFDDORP

Hanlî0ke en Peter N ie5sen
Vail

Konijnenburg st-.153 2035XH

HaaPlsm .Tel. 02.3·352708
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At/ete11 /(lezeft voor At/etlek.were/d
Als je nu via je vereniging een jaarabonnement op de atletiekwereld neemt
(normaal f. 60,-) dan kun je een keuze maken uit één van de volgende
tijdelijke aanbiedingen.

* Een gratis Runningset
*Een gratis hardloopbrochure en een gratis logboek

* f. 20,- korting op het jaarabonnement
ledere nieuwe abonnee levert de vereniging f. 15,- aan waardebonnen voor
atletiekmaterialen op.

n:JNINKUJKE NEDERWmsEA1L-1!TIEKUft;''!E
\~MM!t.jG..UF

EN

COOUt~G-DO.NN

BIJ HARDLOPEN

1. IULElilHlG

Je zult het er r0Grend mee eens zijn dat hardlopen een razend populaire sport
is. Iedereen kant waar hij/zij het maar wil de hardloopschoenen aantrekken en
er op uit trükk0n. Oe meeste mensen lopen puur voor de ontspanning, om af te
vallen, of om in een goede conditie te blijven. Bij hardlopers die lid zijn
van een atletiekvereniging speelt vaak mee dat men de eigen prestatie wil verbeteren, dat men de "eigen grenzen wil verleggen".

Het hardloops~izoen is weer van start gegaan. Vaak is dit aanleiding om het
aantal keren dat per week wordt getraind op te voeren, evenals het aantal
kilometers. Presteren geeft een bepaalde "kick", maar helaas ook een verhoogde
kans op blessures. Blessures hebben de nare "eigenschap" dat ze vaak vlak voor
de belangrijke wedstrijd ontstaan waar het hele jaar voor getraind is. Je kunt
je hardloopprestatie niet mser neerzetten en je baalt .s tevig.
Gelekkig kunnen veel van deze blessures worden voorkomen. Hoe. dat moet wordt
aangegeven in de aktie "Blessures blijf ze de baas". Een aktie van. het
Nat icnaa 1 Instituut voor de Sportgezondheidszorg (NISGZ) en Stichting Consument en IJ ei 1ighe id (SCV). waarin nauw samengewerkt wordt met de K. N.A.U.
Eenvoudige regels om blessures te voorkomen zijn:
- zorg voor üen goede warming up en cooling down
- zorg voor een goeda trainingsopbouw
- zorg voor een goede looptechniek
- gebruik goeée hardl oepschoenen
- onderga r egelmatig een sportmedisch onderzoek en herstel volledig na een
oude blessure
In dit clubblad zullen achtereenvolgens 5 artikelen verschijnen over deze

Het eerste artikel gaat over warming-up en cooling-down bij hardlopen.
Dij zowel de warmi ng-up als de cooling-ë.own horen rek-oefeningen.
r~gPls.

2. \:JARf.iWG-UP EN REt(-OEfHH:NGEN

Net a ts bij een motor van een auto is het voor het 1ichaam niet goed om koud
snel te veel toeren te maken. Dat is bijna vragen om blessures. Een goed opgebouwde warming-up bij hardlo~en bestaat uit rustig inlopen, rek-oefeningen,
~kt ieve cefen'inge:n en versne 11 ings loo~jes. Een warming-up die je voor springen
of werpen uitvoert ziet er in grote lijnen hetzelfde uit, maar zal aangevuld
moeten worden met een aantal specifieke oefeningen.
·
In t otaal moet voor een warming-up inklusief de hierna volgende rek-oefeningen
zeker 15 - 20 minuten uitg2trokken word~n.
nust ig inlopen
Door ged urand~ 5-10 minuten rustig in te lopen, »draait je lichaam warm". Je
bi oeds oml o~r wo·rdt gestimuleerd, je spieren en pezen komen geleidelijk op
te:ilperatuur en j~ 1icha ~m wordt voorbereid op de aktie die komen gaat.

- 7 -

Na deze 5-10 minuten van de warming-up is het tijd voor de rek-oefeningen.
Deze·oefeningen hebben in het kort gezegd het volgende doel:
1. Het voorkomen van een te hoge spanning van de spiergroepen die bij hard .
lopen het meest gebruikt worden
2. Het verbeteren van de lenigheid, waardoor de loopbeweging beter (gecoördineerder) uitgevoerd wordt.
Bekend is dat stijve, gespannen spieren een verhoogde kans op het optreden van
blessures geven!

Oe belangrijkste regels bij het uitvoeren van de rek-oefeningen zijn:
-Je mag nooit zover rekken dat je pijn voelt, wel "rek" natuurlijk. Na
verloop van 5-10 seconden wordt het gevoel van 11 rek" op de spieren minder,
waarna je de beweging iets verder kan en mag doorvoeren, gedurende 20-JOsec.
- Daarnaast is het van belang dat je tijdens de rek-oefeningen niet te veel
afkoelt. Ga zoveel mogelijk uit de wind staan en trek tijdens slecht weer
een extra trainingspak aan.
Omdat bij hardlopen de rek-oefeningen voor de benen het belangrijkste zijn,
zal van deze rek-oefeningen de uitgangshouding besproken worden.
Oppervlakkige kuitspieren
Zoek een steunpunt en stap met je rechterbeen naar voren.
Houd je linkerbeen gestrekt met de voet plat op de grond,
recht naar voren wijzend. Druk nu je heupen naar voren en
voel de spanning de nu op je kuit ontstaat.

Diepe kuitspieren
Ga staan. Doe met je rechtervoet een kleine stap naar voren
en blijf op je rechter been steunen. Hou je linker voet plat
op de grond en recht naar voren wijzend. Buig je linkerknie
zonder dat je linker hak van de grond komt. Voel de spanning
die nu (lager) in je kuit ontstaat.

buitenzijde en achterzijde bovenbeen
Plaats je rechtervoet voor je linkervoet langs, aan de
buitenzijde van je linkervoet. Laat je gewicht rusten op je
linkervoet en beweeg met je romp en je armen naar zijwaarts,
naar rechts. Houd je rug hierbij recht!

~oieren
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binnenzi,ide bovenbeen
Ga in een spreidstand staan met je voeten recht vooruit.
Breng je gewicht op je rechterbeen, buig gelijktijdig door je
rechter knie en houd je linkerbeen op dezelfde plaats aan de
grond. Houd je bovenlichaam recht op en voel de rek aan de
binnenzijde aan je linker bovenbeen.

~ieren

Spieren voorzijde bovenbeen
Ga recht op staan. Pak met je rechter hand je rechter enkel.
Buig je rechter knie verder en strek de heup, zonder daarbij
een holle rug te maken. Zorg ervoor dat je knie naar beneden
wijst en dat je rechtop blijft staan.

hktieve oefeningen
Na de rek-oefeningen te hebben uitgevoerd is het goed om enige aktieve oefeningen uit te voeren, in series van 15-20 herhalingen. Enige voorbeelden van
deze aktieve oefeningen zijn:
- kom vanuit tenenstand komen tot kniebuigen met doorzwaaien van je romp.
- buig vanuit spreidstand met gestrekte benen voorover en tik afwisselend met
je rechterhand je linkervoet aan en met je linkerhand je rechtervoet.
- maak vanuit lichte spreidstand ruime draaiende bewegingen met je bekken,
zowel linksom als rechtsom.
-ga in lichte spreidstand staan, terwijl je je heupen naar voren duwt. Tik
met je linkerhand achterlangs je linkervoet aan en afwisselend met je
rechterhand je rechtervoet.
- hef je knieën tijdens looppas op de plaats
- maak uitvalpassen, waarbij je afwisselend met je linker- en rechterbeen een
grote pas naar voren maakt, terwijl je achterste been aan de grond blijft
- maak kleine tweebenige sprongetjes, zowel voor-achterwaarts als zijwaarts
- Spring omhoog terwijl je je hakken achterwaarts naar je billen toebeweegt.
Versnel linosloopjes
Voer na deze aktieve oefeningen nog een aantal (2-6) loopjes uit, waarbij je
langzaam begint en je snelheid naar het einde opvoert. Voer met ieder volgend
loopje je snelheid die je op het einde bereikt meer op.

3.

COOLI~G-DOWH

EN REK-OEFENINGEN

Tegenover opwarmen (warming-up) staat afkoelen (cooling-down). loop na· het
hardlopen rustig zo'n 5 minuten uit, waardoor je lichaam de. kans krijgt de
afvalstoffen af te voeren. Om een verhoogde spierspanning te voorkomen moet je
vervolgens ook in de cooling-down rek-oefeningen uitvoeren. Ook een lauwe
douche en een herstelmassage van de zwaarst belaste spieren kunnen een
onderdeel vormen van de cooling-down.
Alleen op deze manier kan je de vaak optredende spierstijfheid voorkomen en
verminder je de kans op blessures doordat je de volgende keer niet met stijve
spieren traint.
Oit waren de regels voor een goe~e warming-up en cooling-down. In het volgende
clubbl adartikel zullen de regels voor een goede trainingsopbouw besproken
worden.
- 9 -

TWEEDE DAMESCOMPETITIE 24 JUNI TE SANTPOORT
(We

z~n duidel~k

versterkt)

We kwamen slecht op gang want we waren niet weg te slaan b~ de koffie (of Joop?)
en op het terras bij Suomi. Dat we moei te hebben met "opgang komen" bleek ook uit
de 1e competitie. Maar we hebben de str~d voor een finale plaats nog niet opgegeven!!
In een noodtempo (tussen 12 en 2 uur) hebben we 7 van de 9 nummers afgewerkt.
Een korte impressie; speer prima 10 meter meer; de wissel op de 100 en de 400
meter levert als verwacht minder punten op maar z~n beslist niet slecht; de 800
meter weer iets sneller; kogel en verspringen vr~ constant; hoog levert de meeste
puntenwinst op ten opzichte van de vorige keer.
Terw~l

iedereen zich dodelijk vermoeid (in de hitte) bereiden w~ ons optimaal voor.
De sfeer zit erin. Het publiek is ons erg trouw in de persoon van Kivelly. Ook
zien we nog andere supporters op de baan, An Schlüter, Emmy Ramaker met dochter
Jessica en tenslotte Jos en Thea van Belle die besloten nu eens niet naar Amsterdam
te fietsen maar de dames in Santpoort eens aan te moedige~. Maar alles wat ze zien
is Brenda finishen op de 400 m en verder hoe wij in het gras liggen. We hebben een
lange rustpauze van 2 tot 5 uur.

Drie uur; we liggen nog steeds te broeden in de zon hoe we alles verder zullen
aanpakken. We vermaken ons met eten, standjes, buikje bruine en vooral veel kletspraatjes. Inmiddels weten we dat er bij Carla "wel wat af kan" en onderwijl snaait ze
driftig door. We z~n intussen aardig b~ge komen (in kleur). Als we op ~sen drop
zouden lopen, waren we verzekerd van een 1e plaats. De tussenstand is net bekend
gemaakt: de derde plaats voor A.V. Haarlem. Dit klinkt ons niet onbekend in de oren.
Het wachten is op de estafette-show en het discuswerpen.
Als het half 5 is wordt Sandra uit haar overpeinzingen opgeschrikt met het bericht
dat het discuswerpen al is begonnen. Aan de overkant van de baan is de melding
hiervan niet doorgedrongen. Helaas heeft ze minstens 10 inworpen nodig om een beetje
op dreef te raken. Het lukt dus niet. De estafette wordt inderdaad een show. We
winnen dik.
We sluiten de dag af met wederom een derde plaats. Dit keer wel met 820 punten meer.
Maar of we daarmee de finale hebben gehaald is nog steeds de vraag.
Sandra en
de meidenploeg

100 meter
Carla van der Klei

400 meter
Brenda Stoete

61.1

2.32.7

Speerwerpen
Sandra Klesser

33.30

Kogelstoten
Carla van der Klei

7.00

Discuswerpen
Sandra Klesser

20.48

VersEringen
Brenda Stoete

5.16

Hoogspringen
Robina Smits

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

51.3

Totaal
3e plaats met 6177 pnt.

800 meter
José Capellen

13.2
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1.50

TWEEDE HERENCOMPETITIE 24 JUNI TE AMSTERDAM
(We zijn duidelijk verzwakt)
Om maar m.e teen met de deur
(het hoeveelste ?) in successie
terecht gekomen en dat betekent
Hier om te beginnen de stand na
de aparte wedstrijden)
1. AAC I
2. V&LTC.
3. Sprint
5. Lycurgus
4. Argo'77

§.:._~§y

~

in huis te vallen: voor het zoveelste jaar
zijn we bij de 0nderste 6 van de hoofdklasse
wederam degradatie wedstrijd !
twee wedstrijden (tussen haakjes de stand in

31.747
28.962
29.057
28.903
· 28;614

(1)

(3,)
(2)
(4)
(5)

29.544
30.231
29.463
28.870

(2)
(1)
(3)
(6)
29.~88 (4)

61.301
59.193
58.520
57.773
57.902

___ ;.. ________ _g§.:.1§2_f~l __ _g§.:.§22_fl2 __ 21.:.22§_

7. AAC II
8. AVR
9. Hellas
10. HAARLEM
11. Tion
12. N~megeh

27.751
28.087
28.164
28.202
27.769
26.988

(11) 29.P36
~9) 28.350
8) 28.160
7) 27.860
(10) 21.145
(12) 27.437

(5)

56.787
~8) 56.437
9) 56.324
10) 56.062
(12) 54.914
(11) 54.425

beginstand
degr.wedstr.
·28. 393
28.21P
28.162
28.031
27.457
27.212

Wat was de oorzaak van deze duidelijke verzwakking ?
Heel simpel: Les Brown v~TI-d het nodig om 3 weken te vroeg met de verkeerde
kant naar beneden van een balkon af te vallen en liep een hersenschudding
op. (Nee, ik .wist ook hiet dat hij die had) Dat leverde een verlies op van
355 punten en zie·, daarmee is het hele verschil verklaard.
Voor de rest was het een kwestie van hier een plusje en daar een minnet@e
of omgekeerd.
Laten
\

w~maar

eehs kijken hoe het allemaal ging.

G9sse v.d.Velde beet traditiegetrouw de spits af en kogelslingerde 38m66
ver en bracht ops direkt in de plus.
~e 110m horden bleef praktisch gelijk. Marc Kok 15.36 ietsje langzamer en
Frank Versteeg 15.46 ietsje sneller.

Rob Schlfiter was .goed op dreef hij het verspringen en zette een goede 6m60
neer terw~l van Marvin Isselt 6m12 iets onder de verwachting hleef.
Kogel en diskus z0als al v·ermeld leverde verlies "P• Ruud Wielart, inV'aller
op kogel stootte 11m52 en Fred v.d.Wal invaller op diskus wierp 32m86.
(Les had ter vergelijking resp. i3m25 en 45m50 }en dat scheelt nogal wat.
Ook kogelstoten leverde Fred iets in 12m77 terwijl Ruud met de diskus 11P p.
goedmaakte door 39m58 te gooien !! Prima !
Dan de BOOm. Jan de Ruiter wordt steeds meer een k~nstante vaste kracht.
Hij liep~ g~ede race afgesloten met een uitstekende 1.55.21. Een p.r. of
niet ? Een serie later Han 'loopt-ie-wel loopt-ie-niet' Baauw. Voor de wedstrijd last van de rug, besloot toch te smarroen en liep voorzichtig naar een
1.55.06 waarmee wij all~n rpgelucht adem haalden.
De snelste mannen zien we in aktie op de 100m. En dat waren deze middag Ren~
Moesman 11.23 , toch ietsje minden dan vorige keer en de laatste tijd verrassend sterke Oscar Soethout die met 11.36 duidelijk maakte waarom Nmco Treep
er naast stond.
Het hoogspringen leverde weinig verrassingen 0 p. z~ langzamerhand bekende
solide prestaties. Remc~ Steen 2m05 en Paul Broekhuizen 2mOO.
Op de 400m achtte Guus Groskamp het beter om niet te starten en dat leverde
verlies op. Zijn vervanger Ger Wessel blijft met een g"lede 51 .• 24 toch nog wat
bij Guus achter. Lex Wolff was iets langzamer dan vorige keer: 50.61.
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Op de 3000m steeple chase was Evert van Ravensberg van een blessure en liep
weer als vanouds het waas voor de ogeng 9.25.27. Marcel Verz~lberg zette
wederom een keurig p.r. neer met 9 .44.08 !! Goed gedaan Marcel !! Dit nummer
leverde tevens de meeste winstpunten op nl. 126 !
Opde 1500m hangt veel af van hoe een race verl v opt. Paul Jaspers die al
spoedig een gat met d e twee koplopers liet vallen moest met een iets mindere
t~d dan de vorige keer genoegen nemen en finishde in 3.49.37. Maar daarmee
was h~ toch wel de matchwinnaar 911 punten !! ! Goed werk Paul
Erwin Groenendal kwam iets beter uit de verf dan vorige keer, nu 4.04.71
Het speerwerpen daarentegen lev e rde kleine verliesjes op. Ivo Spanjersberg
en Paul Broekhui zen bleven nu beiden .mder de 50m met resp. 49m1 0 en 4 7m80.
En dat gold ook voor de 400m horden. Frank Versteegliep 57.22 en Oscar
Boethout (de 100m nAg in de benen?) geraakte niet cnder de minuut: 60.57.
En daar z~n de snelle jcngens alweer in de baan. René Moesman doet er een
schepje bcvenop en rent naar 22.53, terw~l Guus daar ontzettend weinig op
toe moet geven 22.56. Op de 2 00m uiteraard.
Wat hebben we dan· nog? Aha, het hinkstapspringen tegenwoordig steeds vaker
3 sprong genoemd.· Ook hier was Rob Schlüter goed op dr e ef en liet 13m37
opmeten. Datzelf~e kon gezegd . w~rden van Marvin Isselt, al was de 12m87
wel wat minder dan v n rige keer.
Dravers in de baan. De 5000m Kees van Dommele had moeite om het hoge tempo
in de 1e serie te volgen en kwam alleen te lopen. Uiteindel~k moest h~ met
15.46.36 iets toegevn op z~n t~d uit de eerste wedstr~d. Paul van Di~pen
zat in de 2e serie midden in het peloton beter op z~n plaats. Toch moest
ook h~ wat cp z~n t~d toegeven 15.25.85.
De wedstr~d loopt op z~n e ind, maar de polsstokhrogspringers z~n nog lang ~
niet klaar en dat Z) ook nog tut zo'n 7 uur duren. Onze 'mannen' (nou, ja)
begonnen Ap 3m90. Voor Firn Göbel bleef het daarb~ maar Marc Kok deed er n~g
een schepje bovenop, maar hoger dan 4m30 kwam h~ niet.
De estafettes. Voor de zekerheid lonpt er lat~d eerst een reserve 4x100m
ploeg en die deed het heel goede Remco Steen, Misja Steen, Edward Leter
en Rob Schlüter liepen een uitstekende 44.70 !!
De 1e pl0eg 4x100m deed het toch nJg wel iets sneller: TJn v.Tol, Oscar
Soe thout, Nico Treepen René Moesman reikten t ot 43.81. Met een beetje
trainen op wissels moet daar n t:~ g wel iets af kunne1 ..
Tenslotte het meest spannende nummer de 4x400m. Lex Verbeek (51.1) Guus
Graskamp (49.5) Ger Wessel (50.7) en Lex Wólff (49.3) eendrachtig samenwerkend scoorden 3.21.05 en dat was weer een ietsiepietsie sneller.
Waar dit allemaal toe leidde heeft U kunnen lezen aan het begin van dit
ar tik e l. Er is n og een klein stukje cve~, wat moeten we daar nog ~ee?
Een grapje, een mopje ? Nee ik weet .iet:E beters:
Z 0 N D A G

9

S E P T E MB E R

D E G R A D A T I E WE D S T R I J D

Neteren ! ! !

Oh ja , en nng wat: LES, vanaf deze plaats van ons allemaal VAN HARTE
BETERSCHAP

en zorg dat je er de volgende keer weer b~ bent, '.v.p.nt

je hebt het w.el begrepe n ; we kunnen niet zonder je

!!!!

Prr.
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LODI'S

BOTLIN:I!;

-A suort story about · running.
-nat ·is het -motto van deze .keer. 1v1aar wie storyt ? Jui·s t •••• , U !
Je moet toch wat met de aanstaande vakantieverveling. De eerste twee dagen op
die camping in zuid ] 'rankrjjk gaan nog wel. fo'1aar alras bljjkt bet weer toch niet
op te klaren; twee van de vier luchtbedden bl~ken lek te zijn; die duitse buren •• ; ••• ; de pr~zen worden ieder jaar h~ger en om nou al twee ·uur •s middags
met de barbecue te beginnen.
·
Dus daarom dit keer alleen de uitslagen. Bet b~schrift is aan U. ln net kaqer
van de wK-pr~svraag die onze vereniging heeft geörganiseerd, kunt U het resultaat inzenden. Ook dit keer wordt onder de. beste inzendingen een ~beer
verloot.
- De tnuisbl~vers kan ik aanraden eindelijk eens de verenigingastatuten door te
lezèn~ Mocht dit voor het volgende clubblad lukken, begin dan alvast aan het
huishoudel~k regelment.
l~dag 4 juni, Vo5elenzang - halve marathon

2e Victor ~onneveld
6e Wim Weeterholt
7e Paul v.d.Pol
11 e Kees herl.llans
21e Eert Bols
26e Jan l"looy
30e I:iil de Lange

1.13. 34
1.16.37
1.16.51
1.18.21
1.20.36
1.22.12
1.22.54
1.23.33
34e Wim Kistewaker
1.24.02
37e Frank Beverdam
1.24.13
3be Nare v.Leuven
1.28.21
61e Lex v.d.l:'ol
74e SJaak Kalievaart 1.30.18
1.36".21
101e Ton v.d.Linden

- J.Y1aandag 4 Juni, Dordrecht - uurloop

2e Kees v.Dommele
18.262 m.
CLUB~CORD
- Zondag 10 juni, Den haag - Babylonloop - 10 km.

Vrouwen
4e ~arianne v.d.Linde
- Zaterdag 16 juni, Hergen - halve marathon

34-20

Albert .l!'erwerda
1.28.58
Ruud Porck
1.28.58
Dik Nol
1. 28.58
1v1ac liirs
1.34.20
- ~ondag 22 april, Rotterdam - marathon (wat, alweer'i 1 )
Je kriJgt zo'n u~tslagenboe~, dus.
1634e Martin Strookwan 3.24.33
.2. 48. 36
176e Ruud Porck'
Dik Nol
3.33.40
2231e
1303e Albert Ferwerda 3.19.10
4603e
Nac
Hirs
4.03.56
1494e Lex v.d.Pol
3.22.12
(48~ binnen de drie uur; nr. 7500 ; 4.59.56)
- het tweede stencil wordt opgedragen aan Prr.
een paar tiJden

hen zonovergoten ~zz.
10km.(baan)
23 JUni Kapfenberg (westathletic) 5e t1larianne v.d.Linde
CLUBRECORD

LAATST~ NI~UWS:

TWEEDE B COMPETITIE IN BEVERWIJK
Zondag 10 juni jl. werd de 2e wedstrijd voor de B junioren kampioenschappen gehouden.
Van de 11 aangeschreven jongens, kwamen er maar 8 opdagen (sommige te laat afgeschreven). Hierdoor moest er met nummers geschoven worden.
We gingen onder leiding van José per fiets naar Beverwijk. Natuurlijk ging de pont
vlak voor onze neus weg, dus hadden we verplicht rust.
Toen· wij aankwamen moest er di rekt gestart worden voor de 4 keer 100 meter. Barry,
Rens, Steven en Mirko hebben de estafette gelopen, ondanks deze vreemde opstelling
toch goed gepresteerd .
Daarna de beurt aan Stefan Heyink met koge l, Steven Spanjersberg met polsstok
en ondergetekende met verspringen.
Toen kwamen de 400, 800 en 1500 meter waar respectievelijk StevenS., Rogier +
ondergetekende en Mirko op startte. Mikro deed het erg goed, hij werd late.
Voor Rens was de hinkstap en 100 meter weggelegd. En voor Barry het hoogspringen,
wat hij heel verdienstelijk deed.
Allemaal hebben v•e ons best gedaan, om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.
José bedankt voor de bege leiding.
Stefan Huismuis
100 meter
Rens de Graaff

12.7

800 meter
Rogier Botman
Stefan Huisman

2. 13.5
2.40.2

400 meter
Steven Spanjersberg
1500 meter
Mirko Benewit

58.6
4.18.6

Hinkstapspringen
Rens de Graaff

10.70

PolsstokhaagsEringen
Steven Spanjersberg

Speerwerpen
Mark van Dijk

36.06

Discuswerpen
Stefan Heyink

21.96

VersEringen
Stefan Huisman

4.22

Hoogspringen
Barry Doodeman

1.65

Kogelstoten
Stefan Heyink

9.05

4 x 100 m es tafette
Barry-Steven-Rens-Mirko

50.3

110 m horden
Barry Doodeman
Mark van Dijk

17 .0
20.9

2.60

Totaal
Se plaats met 6278 pnt.

DE TWEEDE A/B COMPETITIE 24 JUNI TE LISSE

so
Na veel trainingen, problemen, gesprekken met Ted Troost, kon de A/B-ploeg + het
Nederlands elftal zondag 24 juni beginnen aan de 2e ronde. Zij met voetbal, wij
met atletiek, zijn in Milaan en wij •... tja •••• in Lisse.
Brenda had zich alvast gehuld in oranje (onbewust!) en onderweg in de auto werd
e r nogal ontspannen naar de mooie huizen l angs de weg gekeken, van wat we ervan
konden zien, want de rit leek wel een Gran d Prix voor auto's, zo snel waren we
al bij de baan van de Spartaan aangeland.
De baan was mooi en de drang was groot om tussendoor even naar het Keukenhof (je
weet wel, met die bloemen!!) te gaan. Maar het was warmt dus het sonnu werd de
eerste keus.
- 14 -

Wat kwamen wij hier eigenlijk doen??? Goeie vraag!!! Vraag? Welke vraag? De vraag
wat we hier komen doen! Ooooh, die vraag! \ve liepen even tussendoor de estafette,
die dik werd gewonnen .... en als ik zeg dik dan bedoel ik ook dik! Aangezien de
jongens 2e (?) werden met de estafette ging het brood niet zo lekker naar binnen,
maar ach, de baan was nog steeds mooi en de son scheen nog steeds!!!
Robina was intussen gelukkig ook heel gearriveerd en dus kon de wedstrijd nu in
full speed aanvangen. Verspringen, 800 m, 3000 m, discus, speer, kogel, hoog, 400 m
en 100 m werden in een razend tempo afgewerkt, zo snel dat we ergens in de middag
kregen te horen dat we 1e stonden en niet alleen de jongens, maar warempel ook
de meisjes! Ook werd het steeds warmer en waren we bijna niet meer van de baan
te onderscheiden. De prestatie's werden beter en het puntenaantal steeg, zo ook
bij andere ploegen, zodat de meisjes aan het eind van de dag, ondanks de goede
prestatie's, als 3e eindigden, maar wel met 200 punten meer dan de vorige keer, en
de jongens zelfs 598 punten meer, wat hopelijk naar een klein finale plaatsje kan
leiden (wat we jammer genoeg niet van het Nederlands elftal kunnen zeggen!!)
Maar ondanks dit alles kunnen we toch wel zeggen,dat we voldaan, en wat roder
dan normaal, naar huis gingen.
De toch wel gedeprimeerde
Haarlemse - oranje fans
De resultaten van de rood gekleurde oranje fans:
100 meter
Edward Leter

11.6

400 meter
Cees van \I/ijk

57.3

800 meter
Mirko Bonewit

2.02.0

3000 meter
Dennis Heyink

Speerwerpen
Barry Doodeman

36.86

Discuswerpen
Onno Mantel

30.74

6.46

Hoogspr in_gen
Marvin Isselt

1.85

4 x 100 meter estafette
Cees-Barry-Marvin-Edward

46.0

400 meter
Brenda Stoete

61.2

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

50.5!!!!

Hoogspringen
Robina Smits

1.45
7.46

Verspringen
Marvin Isselt
Kogelstoten
Onno !'llantel

12.91

9.47.7

Totaal
1e ? plaats met 6826 pnt.
100 meter
Chantal Bruyn
800 metèr.
Aneska de Windt
Verspringen
Brenda Stoete

13.0
2.46.0
5.34

Speerwerpen
Kivelly Grotendorst

21.58

Kogelstoten
Kivelly Grotendorst

Discuswerpen
Robina Smits

21.20

Totaal
3e plAats met 5973 pnt.

- 15 -

_t~.rnn.~.L-

~

··}~

L
(

~.roMA~

verjaa dagen
0

1
Jsr
ct

Zoncla.Cj ~Vof'lQ 0

t...U4..r

fHlJu.n~) ·~WQI'Yl

212e~r- Vtl~W"noQ.\dQ. , \"V\(Ào~

U-Lb~.rmal:~~r

OI"'\

s

l:ravreden;

b\~ CU'\ ~\'\\; ~0\A.S \à.S\: k.i,.nd b~U.~~:, VG.rmoe\d doo~ QQV'\ \:wcacadQ.Q.9&Ci. WG!c::h~l:r~d
f'Y\~1. \<Qm~e.t'en fn

B\'d crnda.\.
i

'ZQ.

3

Ho.42.~hu.go\.UQ.Ord.

pt? I~ houi ca ~ha.a.\.d

en\:.ho~~L.ct.s\:- , o~do.lt -zo. u on

~mm~ ~n

~am~ers eG.n pQ.rfca.\.c..l:q bacaa\e..ldins
ond~rs\:e.\..U\i.Y\9 ha.cl ~\cx-e.<aon.
0·\\. WQ.r-~ LU.ba'faAl'"d nl~

e.n .

hQ.C4f"

Hoel

Q.n.

e.xoci:Q

woof de.n , VY\c:Aor ~u~scan d<2. Y"el) Q.\3 \JQI'\ --:::-=-~~~~t~~~~~~~[\1~?
'h~ar Vt2.Y"h"-\<tn door WQ.\ cl ui ®\'J k ba.
~
bo.\w s \:.o...-o.n.
\-\,or'o~ wtllttf\ wiJ ~oe\ en f'('nm~ du~ ook

badan k2n \JOaor hu.Y\ Qnoymt,~ \n'le4 C2..h heb
opo\fQYQ."- \.ta..-. 'ni.U'\ Vrfl't 'c~d om oo~ ~d
dta '-<c.hs t~ <j12V'l.n om hao. ~ &_por 1:- op
QQ"2.o. man\ rt.r- \:~ bQo~ fo.rs(U)

C4aa

~t"\~ra\:.4 ~.~lc..
- 16 -

Elke week rolt er wel weer een enveloppe door de brievebus met
uitslagen van de wedstrijden waar jullie aan meegedaan hebbene
Van pupillen en C/D-junioren. Van verre wedstrijden of heel dicht
bij (thuiswedstrijd dus). Van competitiewedstrijden en van wedstrijden
waarvoor je zelf "vrijn kon inschrijvena Net competitiewedstrijden ben
je voor jezelf én voor je ploeg in de slag. Punten dus verzamelen om met
de ploeg zo hoog mogelijk te eindigen, zodat misschien na drie wedstrijden
aan de grot.é · finale in Amsterdam voor de junioren en in (co ••• o? nog niet
bekend) voor de pupillen, deelgenomen mag worden. De einduitslag is er
natuurlijk pas na oo • .,3 wedstrijden . Zodra we deze hebben horen jullie
dat. Het kan natuurl ijk voorkomen, dat je bij competi tiewedstrijde·n dat geldt voor de junioren - op een of meerdere nummers wordt opgesteld
waar je niet helemaal echt gelt~kig mee bent. Maar dat komt ook omdat
elke atleet bij de j~iorencompetitie maar op twee nummers mag worden
ingezet maximaal, naast de estafette. E~ dan moet je wel eens kiezen
tussen punten behalen of iemand die eigenlijk minder sterk is op een
bepaald nummer toch maar z'n lievelingsnummer laten doenQ Moeilijk soms.
Maarv••o••••wel spannend en je bent bij de competitie eens als · ~roep
bezig, zeker bij de estafette. Laatste C/D competiewedstrijd: Haarlem 16/6
Eij vrije wedstrijden- en daar is de inschrijving ook heel behoorlijkheb je zoals het woord het zelf al zegt de vrije keuze voor een of '
meerdere van je voorkeursnummerso Zo heeft elke wedstrijd z'n fijne
en soms , minder leuke kantjeso
De pupillen doen "gewoon" nog lekker elke wedstrijd- competitie of niet
de driekamp en naar eigen keuze eventueel de iOOOm. En aan het einde van
een pupillencompeti ti,ewedstrijd worden per onderdeel de resul tatert van
de besten per verenig.i ng bij elkaar geteld en de totaaluitslag vastgesteld o
Na drie competi tietveldstrijden is de definitieve stand bekend en magen ne
verenieingen welke de meeste punten hebb~n behaald naar de finale.
Er wordt na.tu"UI'lijk wel gekeken naar de resultaten per categorie. Dat wil
zeggen, dat het zou kunnen zijn, dat bijvoorbeeld de jongen~ pupillen A
wsl naar de finale mogen, en de meisjes pupillen A niet, of omgekeerd
De laatste pupillencompetitiewedstrijd is bij ons thuis op de eigen baan op
zaterdag 25 aufll:l.stus, na de zomervakantie duB ! Daar verwachten we jullie
allemaal! Schrijf in l
En dan nu de uitslagen, vielke wij ontvangen hebben .
PUPILLEN Cill1PETITIE\.iEDSTRIJD CASTRICUI-1 ZATERDAG 12 MEI

In de regen. Op de gr~sbaan. Hopelijk lukt het de jeugdco~missie
een paar hele grote parasols via een plaatselijke sponsor te krijgen.
We doen ons besto Dat deden jullie trouwens ook vandaag ondanks het
nare weer. Goed gewerkt ! Allemaal en we waren er met z'n 25-en !!
Er ~em gestart met de estafettes. Op elk wisselpunt een ouder, voorzien van een lijstje met nameno Prima samenwerking !
Eerst de pupillen jongens B met Niek, Marco, Rene en Angeloo De tijd
over de 4x 40 meter werd 33o5 sec. Wat ><as dat gras glad, maar zonder
vallen met stokje de eindstreep gehaaldo En dat kon niet iedereen zeggen.
Daarna de jongens pupillen A$ Drie groepen van vier zelfs ! Werk aan de
winkel voor de AV Haarlem moeders en vaders aan de wisselpunten met hun
lijstjes. Het z'ou prima gaan. Remco (van Belle) ,Robert, Remco(Verton) en
Guid o eén ploeg. De andere ploeg Rinaldo, Frans, Steffan en Inga. En nog
een ploeg met Mark, Maarten, Arthur en Pim.,
. .'i
De eerste ploeg liep 37;6 sec, de tweede ploeg 33.2 en de derde ploeg 4îo0.
Het ging dus om de 4x 60 m !
Daarna ook nog een meisjesploego De meisjes pupillen A met Marjanne, M~rieke
(Jonker), Rebecca en Joanna. De tijd over de 4x60m werd 38o4 aoc.
Nu werd begonnen met de driekamp. Hier .,jullie uitslagen:
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PUP-B

Marieke van Essen
Christa Verton
PUP-A1 Rebecca Ramakers
PUP-A2 Marieke Jonker
Joanna Andrews
Marjanne v Sambeek
Marieke Hegger
Neike Bax

ver-3.16
ver-2.32
hoog-0.95
hoog-1 .. 10
hoog-1.25
hoog-1.20
hoog-0.85
hoog-0.95

Patriek Massop
Rene Scomer
Angelo Flu
Niek Slootjes
lr!aroo Jansen
PUP-A1 Frans van Essen
Robert Zandstra
Rinaldo Garrone
.Hark Snel
Arthur van Vondel
Maarten de Rooij
PUP-A2 Guido Holnar
Remco Verton
Remco ván Belle
Staffan Hauff
Ingo Ruijterman
Pim Soomer

ver-2.49 s.0-40m bal-13o74 1000m-4o49o8
hoog-0.95 7.,5-40m bal-18.52 1000m-4o09o5
hoog-0~85
7o0-40m bal-21.40
hoog-0.80 7.4-40nl bal-24.38
40m-8.7
ver-3.36 9.8-60m kogel 7-55 1000m-4.10o5
ver-3.22 9.9-60m kogel 5.84 1000m-3o54o6
ver-3.23 9.6-60m kogel 5.,58 1000m-3.48.8
ver-2.75 12.0-60m kogel 6.36 1000m4.19.7
ver-3.14 10.7-60m kogel-5.55 1000mver-3o00 10.5-60m kogel-5.11
9.6-60m kogel-6.50 1000m-3o37 .o
ver-4.05
ver-3.78
9.7-60m kogel-6.69 1000m-3.30o2
ver-3.42
9.4-60m kogel-6.54 1000m-3o50.2
ver-3.57 10.3-60m kogel-6.36 1000m-4.07o5
ve:r-3.53 10.0-60m kogel-7.56
ver-3.43 10.2-60m kogel-5.89 1000m-3o48o8

PUP-C
PUP-B
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6.9-40m bal-11.64 1000m-4.21.6
8.4-40m bal- 9o49
11.3-60m 4. 14-kogel
9.,7-60m kogel-4.99 1000m-4.17a9
9o3-60m kogel-6o56
9.1-60m 7.11-kogel
11.0-60m kogel- 5.87 1000m-4.45o1
10.9-60m kogel-4.88

JUNIOREN CD CONPETITIEWEDSTRIJD AALS1>1EER ZATERDAG 28 APRIL
Een verslagje hebben jullie al in het vorige "Wisseltje" kunnen
lezen. Nu de realiteit. De echte uitslag !
Jammer genoeg heeft de organiserende vereniging alleen de totaal
ui~slag toegezonden en niet een overzicht van alle persoonlijke
prestatieso Wordt alsnog opgevraagdo
·
Na de eerste wedstrijd, die van 28 april dus, ziet de stand er
alsvolgt uit:
Meisjes C (2e klas) We~~y, Floor, Marije, Corina, Etta, Meraud
Totaal in het district deelnemende meisjes C ploegen in jullie klasse
31 ! AV Haarlem C-meisjes staan met 4278 punten op een mooie 11e plaats.
Om bij de eerste 6 te komen (finale deelname in Amsterdam) wordt SAV
m~ t nu 4433 jullie directe tegenstander. Het verschil moeten jullie dus
zi en goed te maken. Maar dat zullen ook de nlli~mers 7 t/m 10 en misschien
ook nog andere ploegen welke een minder goede eerste competitiedag hadden
zekerproberenoDe verschillen zijn kleinoMeteen complete ploeg kans ?J!
t~JES D (2e klas) Nanda, Ingeborg, Wendy, Marjan, Jessica, Ingrid 9

Totaal in het district deelnemende meisjes D-ploegen in jullie
klasse 24 I AV Haarlem D-meisjes staan met 3715 punten op een zeer
goede plaats, namelijk de ••o•••6e. En handhaven van de zesde plaats
betekent een finaleplaats in Amsterdam ! Het verschil met nummer 1
AV Noordkop uit Den: Relder met 4316 moeten jullie zelf maar uitrekeneno Niet weinig dus, maar tussen de ploegen op nummer 4 t/m 8
zitten toch wel weinig punten. Het wordt dua spannend.
Heer dan jullie best kun je niet doen, en daar zit het wel goed mP-P..
JONGENS C (1e klas) Eldridge, Jorrit, Daan, Arjan, ~~fl~ÎlA,Fi!tftd~iels,
Ze zouden het wal even gaan maken. Viel toch even tegen. Dat zelfde
dachten namelijk nog "enkele" verenigingen en de strijd is dus "hevig"
om bij de eerste zes te komen. Aantal deelnemende ploegen uit het gehele
district 24 l Na de eerste wedstrijd ••••••• niet schrikken een 17e plaats.
Dat heeft natuurlijk meer dan een reden. Dat schreven Daan en Manuel
a l in hun stukje in de vorige wissel. Kan en MO~~ dus beter J
T;l ee van de .drie resultaten tellen mee, de slechtste (voor sommige
verenigingen de minst goede !) valt af. Er is dus nog hoop heren, al
zal ook in Haarlem in de laatste wedstrijd er hard voor gevochten
moeten worden. In santpoort 190590 (lees de uitslag) is een goede basis
gelegdo Vasthouden.
JONGENS D(1e klas) Mark, Dennia, Arjen, Peter, Darcy, Paul F, Olivier
Wat een groot aantal deelnemende ploegen ! In deze klasse totaal een
strijd van 36 ! ploegen om 6 plaatsen. Dan ~oet je van goede huize komen.
Nu komen we dat wel (sommigen van hele l,'Oede huize) maar voorlopig zullen
jullie het moeten doen met een - op zich beslist nog geen gekke 18e plaatso Een echte middenmoter dus.
Maar, het plezier in de groep is er bij wedstrijden ( bij de training
bij sommigen (nog) niet be~aald ) wel degelijk en dat is al heel wat
waard. Nu nog een serieueze deelname aan de training van •o•••o•nee
we noemen geen namen •••••• en we echieten omhoog in het klassement.
We zijn benieuwd.
===~c•===~=•==a=a•:••=~e•~•:~~=ao••=uc2Da=••a•=Dq:=•==•~===••••••••••••••
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Het " Wisseltje " is er ook voor en door jullie, dus een verslag
laat ik aan jullie zelf over. Nu de uitslagen.

JONGENS C (1e klasse)
Eindstand na deze wedstrijddag:
1 KAV Holland
10.,910 punten
2 AV Haarlem
10.616 punten
3 Lycurgus
9 .. 535 punten
9o390 punten
4 AVA'64
5.AV Haarlemmerm. 9.026 punten
Voor de AV Haarlem punten zorgden:
estafette: 49.3
speer: Manuel 42.82 m, Daan 26~57m
kogel: Allard 10.68m, Jorrit 9o25m
ver ; Manuel 5o35m, Eldridge 5.,19
100m : Manuel 12G4 Michael 12o4 Eldridge 13.5
discus: Martijn 32o24 Allard 29,36m
hoog : Martijn 1c50m Niels 1o45m
100mh: Michael 17o4 Jorrit 19Q7 Niels 19o8
1500~:
Daan 5.16.2
BOOm : Arjan 2o27o1
JOUGENS D (1e klasse)
' Eindstand na deze wedstrijddag:
1 Castricum
7504 p
2 Lycurgus
7383 p
7065 p
3 AVA '64
4 Haarlem.
6542 p
5 AVHaarlemmerm. 6311 p
6 Holland
6284 p
7 Suomi
4952 p
Voor de AV Haarlem punten zorgden:
estafette. 46oO
kogel ·
Olivier 8.92m PaulF6.98
ver
Steven 4.50m Dennis 4c08
80m
: Dennis 11o7 Paul R 12o2
1000m
Peter 323o0 Faul F 329o2
discus
Mark V 18Q30 Olivier 17.54
hoog
Steven 1o30m Arjen de B î.10m
80m..'h
~!ark V 16o4
Arjen de B 17.7 Peter 17.9
MEISJES c (2e klasse)
Eindstand na deze wedstrijddag:
1 Haarlem
4377 p
2 Castricum
4122 p
3 AVHaarlemmerm 3830 p
3042 p
4 Holland
Lycurgus
2872
p
5
6 Suomi
651 p
Voor de AV Haarlem punten zorgden:
kogel
Ilse 6o99m Corina 5o39r.I
ver
Wendy 4.35 m
SOm
: Meraud 11o5 Etta 13.0
1000m
Floor 3.4Bo1
speer
Floer 21.24
hoog
Wendy 1o40m Etta 1.20
80mh
Meraud 13.9
discus
: Ilse 14.00m

.

estafette
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44 .. 8

MEISJES D (2e klasse)
Eindstand na deze wedstrijddag:
1 Haarlem
3923p
2 AV Castricum 3692p
'3 Suomi
3056p
4 Lycurgua
2773p
Voor de AV Haarlem punten zorgden:
estafette
1000m
r Harjan 329o8
kogel
Ingeborg Bo12 Wendy 5o03
ver
Jeasica 4o13m Michelle 3o09
60m
Jassica 9o7
Ta~ar 9.8
speer
Berja 25o52m Ingrid 14o84
hoog
Marjan 1Q40m Nanda 1.10
60mh
Berja 12o9 !ngrid 16o9

~~~ê!~~~~=~~~=~~~~~~~=~~~~~~~~=~~~~~~~=~=~H~~
mooie
gelegenhe.id om " in het hol van de l e em~ " eens te zien hoe jezelf
ervoor staat ten opzichte van de zeer sterke meisjes en jongensploegen
van onder meer de thuisclubs ADA en AAC. Ook een mooie gelegenheid om
te proberen je persoonlijk record iets bij te stellen door je op te
t rekken aan je sterke medestrijdarea
\He gingen erheen: Peter Markwatt Darcy de Windt, Paul Filmer, Allard
van Zwol, Jessica Ramakers, Ingaborg Zandbergen en Meraud de Rooij.
~itr,eslapen w~ren ze zeker, het was de zaterdag na çoooluaak •
.De uitslae-en:
Deze sterke wectstrijd stond terecht op het programmao Een

60 meter meisj e s D: Jessica 9o2 en haËe finale 9o3
Inge'borg 10o2
.ê..Q...Elet:,..er l1}~1sjes_9.: Meraud 11.00 halve finale 11.5
80 meter jongens D: Darcy 11.3 -11o00 fin. 11o6 (6e)
Paul F
11.8
~rer . 1e en 2e jrso: Peter 3o76m (18e) Darcy 4.73 (1e) 30 deelnmers
ver 1e e ~ 2e jra.: Jessica 3.98 m (14e) 47 deelnornare
Bij ver een hele goede prestatie van onze beide 1e jaars D ! welke moesten
opboksen tegen de 2e jaars D junioren. Zo ook Jessioa, welke van de 21
D-1s jaars 3e '"erd maar tegen het geweld van de 2e jaarè niet op kon, en
in de totaal uitslag "duikelde" • Voor Darcy maakt het zo te zien niet
uit, maar Peter en J essica 'krijgen, volgentl jaar . een·. herkansing l
i iscus
s Paul 16.92m Allard29o74m Paul • Den Allard C jun

hoog
ko~el

6oom

_

-:rcom
_..............

..

Ingeborg(D) 17.92m
}!eraud 1 e 30m
Ingaborg 8o32m
: Mera.ud 1o52o6
Peter 3.25.9 Paul 3o33o3

Waa dit nu een driekamp, een tweekamp of een 1-kamp wedstrijd ?
We begrepen er eigenlijk niets meer ·van. Goed, het was niet echt
mooi weer en af en toe een buitje. Daar kunnen de AV Haarlem pupillen
wel tegen. Niets aan de hand dus en Martijn, Angelo, Guido, Mark, Andrew,
Christe, Rcw co(Verton), Joanna, Marieke (Jonker), Marjanne, Pim, Rene,
Ingo, Patriek en Rinaido waren klaar voor de strijd. Maar •••••• daar
dachte;1 een · paar clubs anders over en vonden het een goed idee van mijnheer
de wedstrijdorganisator om ••o••••••het programma in te korten.
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Geen ver, hoog, kogel of bal, nee alleen estafette, sprint en 1000m.
N"ou goed dan maar, als de andere clubs dat willen. Alleen met AV Haarlem
springen, kogel, ver of bal is ook niet alles !
.
Weer even later ••••••••• u ook geen 1Q00m. Omdat je tijdens een :·1000m
natter wordt dan de 40 of 60 m ? We begrepen er niets van. En jullie
stoere Haarlem atleetjes ook niet. Natuurlijk met de zon ie het allemaal
veel fijner, ook voor jullie ouders eno••••••voor de jury. Maar ja, als
je wil en het mag niet: even balen.
Wat werd er wel gedaan: de estafette, alleen 1 AV Haarlem ploeg omdat je
met z'n vieren moet zijn uit dezelfde groep om te
mogen starten. Dat waren de jongens pupillen A met Remco als eerste, daarna
Pim, Ingo en Guido als laatste loper. Via een geweldige sprint van jullie
allema~l een mooie eerste plaats. Guido sprintte nog net een meter voor
de finish voorbij zvn directe tegenstander. De tijd: ontbrak op het lijstje
van de uitslagen.
Dan verder de uitslagen van deze 1-kamp wedstrijd. Als schrale troost mag
je dit als een soort persoonlijk record zien, want het is echt uniek, dat
er voor pupillen een 1-kamp wedstrijd wordt georganiseerd en toevallig
heb jij daar aan meegedaan ! Flauw he, gewoon volgende keer weer een
"echte" wedstrijd ! Doen ! Hoe het gaat met het inschrijfgeld horen jullie nof
PUP-A1
PUP-A2

PUP-B

Rinaldo Garrone
Mark Snel
Guiäo Molnar
Remco Verton
Pim -S.oomer
Andrew Fung-A-Loi
Martijn Dekker
Angelo Flu
Rene.Soomer

60m
60m
60m
60m
60m
60m
40m
40m
40m

9-4
10.5
9o4
9o7
9o8
10o7

a.o

6.9
7o3

En dan nu de uitslagen van de meisjes. De meisjes ? Ze ontbreken op mijn
uitslagen lijst. Het blijkt dat ik twee lijstjes van de jongene heb ontvangen!
Nou ja, dat heb je met die dagen. Als er iets niet goed gaat blijft dat zo.
In het volgende wisseltje ook jullie sprinttijdeno

DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN JUNIOREN D
~~=D =~==Q•a~~~a~== u=~ =;~==========~u

Twee D junioren zagen een districtswedstrijd wel zitten en
gingen op hemelvaartsdag 24 mei naar Krommenie.
Voor de C-junioren was er dit jaar geen organiserende club te
vinden zodat zij tot volgend jaar zullen moeten wachten op de
districtstitelso
Wat deden Peter en Darcy:
Peters
Darcy:

1000m 3o18.6 12e plaats (28 deelnemers).
ver 4o56m 6e plaats (35 deelnemers)
80m 11o2/11o0 halve finale.
hoog 1.40 m (11e plaats-30 deelnmrs)

Als 1e jaars D, jongens prima werk, het is hard knokken tegen de
2e jaars Do Volgend jaar zijn jullie in het voordeel !
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Oe enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor
atletiek.

~ ,o . -

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

PUm"A<

ADIDAS

OFJmic

~ -.16 ~

Saucony~ ~KARHU

RUUD WIELARf SPOR'IS,
DA'S EEN lAAK VAN VERTROUWEN !

Wij geven een

Zijlweg 16 I 2013 OH 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. 023-3597 10

Bloemen Ki osk

Sports Cup· . ~ ~
SPORTPRIJZEN

De Margriet
Haarlem-Noord
pri vé : j. va n As
Berkenstraa t 43, Haarlem
Telefoon 253355

GÖBEL
1

J

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

e•
sse

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

. ~·ei'®
o~~

~~~
~o~~

*** RECLAME
i%1JTRill%

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.: 020-7943 2 1 Telefa x : 020-768478

