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VAN DE REDAKTIE 

Hè, hè even uitrusten. 
moeiend zijn. Maar nu 
gewöon aan het werk of 

Wat kan zo'n vakantie ver
allemaal toch maar weer 

naar school. 

Vakantietijd is voor de atletiek komkommertijd. Want 
zelfs na twee maanden is het maar een n~rmaal klub
blad geworden. 

Het Wisseltje neemt weer een groot gedeelte in 
beslag. Daarnaast vraag ik jullie aandacht - v~~r. 
het artikel van Els Stolk. 

Naar het volgende nummer kun je alvast reikhalzend 
uitzien want daarin verslagen van de finales van 
de kompetitie. Onze heren komen op 9 september 
uit in de degradatiepoule, waarin we reeds op een 
4e plaats staan, waar de nummers 5 en 6 degraderen. 
Op 16 september kan iedereen in Haarlem onze 
jo~gens A/E ploeg k~men aanmoedigen in hun finale
wedstrijd in de 2e klas. Een finaleplaats die, onze 
meisjes op één punt misten. Onze damesploeg m~et 
het na een 15e plaats helaas zonder finale doen. 

Maar eveng~ed kunnen we voor het volgend~ klubblad 
nqg wel wat meer kopij gebruiken, .dus w.ie .de pen 
ter ~~d wil nemen is welkom!! 

Ook in het kader van ons 7~ jarig bestaan kunnen 
we voor de organisatie nPg wat ekstra krachten 
gebruiken. Dus ook daar: han~en uit de mouwen! 

Voor deze keer is het voorlopig wel even genoe~. 
Dus doei • . . • • • 

Kopij voor het volgende nummer 

UITERLIJK 6 SEPTEMBER 

girorekening 643883, bankrekening 56.80. 10.4 77, t.n.v. penningmeester a.v. "haarlem " te haarlem 



officieel nieuws 

COMPETITIE SENIOREN COMPETITIE JUNIOREN A/B 
9 sept Degr.wed. Enschedé 16 sept Finale Haarlem 

BELANGRIJKE WEDSTRIJD: 

COMPETITIE JUNIOREN B 
9 sept Finale 

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

BESTUURSMEDEDELINGEN: 

Notulen: 
Naar aanleiding van de gepubliceerde notulen van de jaarvergadering van 1 maart 1990 
wordt het volgende aan de notulen toegevoegd: 

Kees van Dommele behaalde bij de NK 15 km op de weg op 15 oktober 1989 te Santpoort 
een derde plaats. 

Er zijn verder geen reacties ontvangen op het secretariaat. De notulen van de jaarver
gadering 1990 zijn daarom goedgekeurd. 

cretaris 

JAL CURSUS: 
In september ~aat· de ~eugd ~tletiek ~eider cursus weer van start. Van onze vereni
g i ng hebben zich 6 mensen aangemeld. Als er nog atleten of andere belangstellende 
zijn die ook interesse hebben in deze cursus, dan kunnen zij contact op nemen met José 
Capellen, tel. 374869, ·tUdens wer~dagen 02510- 26895. 
Een goed trainerscorps is onontbeerlijk voor een atletiekvereniging!!! 

ADRESWIJZIGING: 
J~ffrev Sullivan, van Slagterenlaan 35, 2104 CH HEEMSTEDE 

om aan te schaffen: 

. Mef grote blijdscrop gE!\100 ""' leennis \OOT)' de gebOOrte 
-.on 01 'lle zoon 

·Steven Jeroen 

b ougusrus 1 QQO 

.., Sondef'tluc"g 543. 2036 PN Hoo~ 
·, Ta~etoon 023-351707 

,. 

a.v. "haarlem" wedstrqdsh1rts met klubembleem div. prqzen 
a.v. "haarlem" atletiekbroekJeS div. prijzen 

verkrijgbaar biJ JOOp van drunen. 

.. . · .. . . . . 
• 

4 • • .. 

speel mee in de toto/lotto 

1nl1cht1ngen biJ mevr. hartman tel . 256036 



oa~ 
~ 

een goed adres voor 

je spijkerbroeken -

sweaters - blouses 

rokJes - shorts -
shirts -jasjes enz. 

TE KOOP 

Haarlem shirt 
meisjes 
f 20,= 

tel . 322355 

L 0 A L L E M A A L 
70 .JMR ", 

A.V. HAÀÄLE: 
Door alle vakanties is het even stil geweest 
maar nu laten we weer volop van ons horen. 

rondom de Evenementencommissie, ~ 

De globale plannen liggen klaar en we willen heel gr3ag weten hoeveel mensen 
het van A.V. HAARLEM •mee gaan vieren in het weekend van 
6 - 7 oktober!!! 

Hieronder (achter) vinden jullie een inschrUfformulier waarmee je je vast op 
kunt geven. De onderlinge worden gewoon overdag afgewerkt (informatie volgt in 
het volgende clubblad). De beide avonden is er een gezellige avond met een 
maaltljd en tussendoor diverse verras s ingen!!! 

Verder willen ~e . een beroep doen op jullie medewerking, zonder jullie hulp 
lukt het niet er een geslaagd weekend van te maken. 

Tijdens beide dagen hebben we hulp nodig in de vorm van b.v. achter de bar 
staan of picknick klaarmaken en noem maar op. Leden, ouders, kennissen, GEEF 
JE OP, jullie hulp wordt zeer op prijs gesteld. 
Ook willen we vragen of er mensen zljn die iets lekkers willen bakken voor 
bij de limonade en koffie (op beide dagen). 
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Op de jeugdavond (zaterdagavond) zou het leuk zijn als er voordrachten gedaan 
worden in de vorm van een liedje, toneelstukje of iets anders wat je graag 
wilt uitdragen . 

Als laatste, is er iemand die een goede geluidsinstallatie heeft waardoor 
er muziek is (inzit), of speel je soms in een band? 

GEEF JE OP!!! 

Wij doen met elkaar ons best en het zal een heel geslaagd weekend worden. 

VUL HET INSCHRIJFFORMULIER IN! 

Ellen, Jaap en Carla 

I N S C H R U F F 0 R M U L I E R 

Doorhalen wat niet van toepassing is. 

- Ik geef mij WEL/NIET op voor de gezamenlijke maaltijd op 6 oktober (jeugd)/ 
7 oktober (A/Ben senioren). 

Niet leden kunnen op 7 oktober voor f 15,= mee eten. 

Ik kom 7 oktober met ... introducée's à f 15,= p.p . = f 
~~ 

~V 
~ 

zaterdag/zondag. ~~ 

~-
- Ik geef mij WEL/NIET op om te helpen op 

- Ik bak WEL/NIET iets lekkers voor zaterdag/zondag. 

-Ik doe WEL/NIET iets leuks in de vorm van ......... op zaterdag/zondag. 

- Ik heb WEL/NIET de beschikking over een geluidsinstallatie (bel Jaap/EJlen/ 
Carla). 

Mijn naam is : ----------------------------------------------

Je kunt dit formulier inleveren tijdens de trainingen bij: 

Joop, José, Jos, Emmy, Carla., Ellen, en Jaap. 

(Of opsturen naar het redactie/secretariaat adres) 

Informatie over dit (feest)weekend kun je krijgen bij: Jaap tel. 325095 
Ellen tel. 327657 
Carla tel. 378916 
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W U Z I G I N G E N W E D S T R U D R E G L E M E N T per 1 april 1990 

Door tijd én ruimte gebrek is deze kopij blijven l i ggen op de kopijstapel. Jullie 
hadden dit echter allang moeten weten daarom GOED DOORLEZEN . 

Uitkomen in een andere klasse 
Junioren mogen in de naast hogere leeftijdsklasse uitkomen, d.w.z. D-junioren bij 
de C-junioren, C-junioren bij de B-junioren, B-juni oren bij de A-junioren en A-junior
en bij de senioren, uitgezonderd op de navolgendé ~et name genoemde wedstrijdonder
delen. Junioren mogen tijdens een wedstrijd ni e t in twee leeftijdsklasse op hetzelfde 
nummer uitkomen. Wedstrijden die zich uitstrekken over meerdere dagen worden in 
dit opzicht als één wedstrijd beschouwd . 

Leeftijdsklasse: 

Meisjes D 
Meisjes C 
Meisjes B 
Meisjes A 
Jongens D 
Jongens C 
Jongens B 
Jongens A 

Mag in de hogere klass t niet uitkomen op: 

300 m hrd 
400m/1500m/5 km s ne lw , 
400m hrd/afsta nden langer dan 1500m. 
afstanden langer àan 10k~/l0km snelw . 
300m hrd/1500m/af standen s~nl ~ . ~~~?p- ~~ - ~~m 

400m/3km/ 10km/2Km stch/ 4x400m/1 uur snel w. 
400.r.' !c.:d / uf ::s t-=rruc .< l . c...·'óc.·L- Jcr··· SKm/20 km snelw. 
a f standen langer dan 15km/afst. snelw. langer dan 20km 

Voor werpnummers ge 1d~ dat bij deelname in de naast hogere leeftijdsklasse geworpen 
moet worden met materiaal dat voor die naast hogere leeftijdsklasse geldt. 

Veteranen-leeftijdsklasse 
veteranén--möeten bij wedstrijden of wedstrijdonde rdelen waaraan senioren en/of verschil
lende veteranen-leeftijdsk lasse;; ;:eg~ 1. ~ ''- · ::: ·:.;~Jd deelnemen bij hun inschrijving aangeven 
in welke leeftijdsklasse (senioren of een van de veteranen-leeftijdsklasse) zij willen 
deelnemen. In dat geval is inschrijving slechts in één leeftijdsklasse mogelijk: 
dus öf bij de senioren öf bij één van de veteranen-l c: ft~~sklassen. 

Hoogten horden 
80 m horden jongens D: 84 cm wijzigen in 76,2 cm. 
100 m horden jongens C: 91,4 cm wijzigen in 84 cm. 

~weedse en Olympische estafettes 
Zweedse estafette: 
met estafettestokje: zonder aanloop,_.::!."l. lr: .·.:..,, . ."...... -...,;; 4x400m; eerstP. wissel 
als bij 4x400m ; de 300m-loper mag na de boen t: naar de bin::::. .. ~- ~--· - ~ .. ocde wissel 
in het wisselvlak van de derde wissel van de 4x100m ; derde wissel in het wisselvlak 
van de eerste wissel van de 4xl00m ; finishlijn op (het verlengde van) de startlijn 
van de 200m in de binnenbaan ; als er n iet meer dan drie ploegen starten, kan alleen 
de eerste bocht in apar te banen worden gelopen, de start moet dan plaats vinden 
op dezelfde wijze als de start van een BOOm i n banen. 
Olympische estafette: 
zonder estafettestokje; zonder a anloopvl akke n ; s tart a ls bij de 800 m, de ~~~: +l~p~. 
mag na de bocht naar de binnenbaan ; eers t e wis s e l i n het ·· """-:"' 1 ''1;:~h. . ..... . de 4x400m, 
de tweede wissel in het wisselvlak van de 4x400m; àerde wissel in het wisselvlak 
van de tweede wissel van de 4xl00m : f ini sh or de finishlijn. 

Verspringen 
Een sprong dient in dit geval alleen als mi s l ukt te worden aangemerkt als de grond 
of de plasticine (of het in plaats daarvan gebruikte natte zand,) wordt aangeraakt; 
er dient dan een zichtbare indruk te zijn achtergelaten. 
Indien een deelnemer de afzetlijn overschrijdt zonàer een zichtbare indruk in de 
plasticine of het in plaats daarvan gebruikte natte zand achter te laten, · di-ent .. _ _ 
de sprong niet als mislukt te worden aange:nerkt . 
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Hoogspringen 
Aanvangs- en vervolghoogten: 
JA: 1.30 cm; JB: 1.20 cm; JC: 1. 10 cm; J D: 1. 0 0 cm 
MA: 1.20 cm; MB: 1.20 cm; MC : 1. 00 cm; MJ : 0 . 90 cm 
De lat dient steeds met 5 cm verhoogd te worden. 

Benutten van pogingen bij hoogspringen 
1. Stel een atleet mist zijn eerste poging op 1.90 m. Als hij, na opgeroepen te 
zijn voor zijn tweede poging die t weede poging wil overslaan (m.a.w. weigert te 
springen}, houdt hij nog t wee pog ingen ove r voor een opvolgende hoogte. 
2. Stel een atfeet heeft de jury geïnformeerd dat hij op het moment da t de Jat 
naar bijv. 1.90 m gaat een 100 m moet lopen. Stel verder dat de atleet t erugkomt 
als de eerste ronde op 1.90 m voorbij is. De atleet heeft dan nog drie pogi ngen 
over: twee op 1.90 m, en één op een opvolgende hoogte. Immer s de atlee t heeft 
de eerste poging op 1.90 ni e t wjll~1s en wetens overgeslagen (hij heeft niet gewei
gerd te springen). 

I 
I 

DE LOOPTECHNIEK 
In het kader van de campagne "Blessures blijf ze de baas" bij hardlopen zijn 
in totaal zes clubbladartikelen aangeboden. Het eerste artikel ging over de 
opzet van de campagne. Oe andere vijf artikelen zullen dieper ingaan op de 
wijze waarop blessures voorkomen kunnen worden. 

INLEIDING 
Een slechte looptechniek is een van de oorzaken van blessures. Natuur 1 ijk 
heeft elke loper een eigen stijl van lopen. Denk hierbij maar aan toplopers 
als Tonnie Oirks, Gerard Nijboer en Marti ten Kate. 
Toch is het zinvol om je looptechniek kritisch te bekijken en zonodig bij te 
schaven zodat het lopen zo min mogelijk kost en je blessures voorkomt. 
Hardlop~n is een beweging die tel kens op dezelfde wijze (cyclisch) talloze 
male~ herhaald wordt. Bij een training over een afstand van 5 km zul je 
ongeveer 40001 passen maken. Dat betekent ook ongeveer 4000 la~dingen, waarbij 
je krachten van 2 tot 3 ma a 1 het 1 ichaar.1sgewicht moet opgevangen. Het is dus 
begrijpe 1 ijk dat (kleine) fouten in je louptechniek grote gevolgen kunnen 
hebben. 
Oe loopbeweging is te onderscheiden in de landing met steunfase, de afzet en 
zwaaifase. 
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AFZETFASE · ZWEEFFASE STEUNFASE 

LNJO!NG EN STEUNFASE 
Het is van be 1 ang dat je de voet waarop je 1 and recht vooruit en onder je 
1 ichaam plaatst. Het onderbeen hangt dan recht naar beneden. De krach t en 
tijdens de landing worden opgevangen in de banden en gewrichten van je voeten 
en je benen. 
De overgrote meerderheid van de hardlopers landt op de buitenzijde van de hak 
of op de middenvoet. Op deze manier kan de schokdemping zo soepe 1 moge 1 ijk 
plaatsvinden. Oe voetafwikkeling vindt dan plaats van de buitenzijde van de 
1J"l k of de middenvoet naar de binnenzijde van de voorvoet. De enkel en de voet 
zakken hierbij (iets) naar binnen toe weg. Dit wordt pronatie genoemd. Door 
deze pronatie tijdens de landing en afwikkeling kunnen de schokken die 
optreden tijdens de 1 and i ng goed opgevangen worden, waardoor de kans op 
blessures zo klein mogelijk blijft. 
Hanneer de enkel en de voet bij de landing en voetafwikkeling echter te veel 
ïlaar binnen wegzakken spreken we van "overpronat ie". Hard lopers die over-

proneren lopen een verhoogde kans op het ontstaan van bijvoorbee ld blessures 
aan het scheenbeen, de achillespees en de knie. Je kunt overpronatie op 
verschillende manieren herkennen. De eerste manier is om achter een hardloper 
te gaan staan en naar de hak van de schoen te kijken. Als deze naar binnen 
wegzakt, is er sprake van "overpronatie". Daarnaast kun je overpronatie 
herkennen aan de stand van de hak bij je oude schoenen. De hakken zijn dan 
naar binnen weggezakt. In het artikel over "Hardloopschoenen" za 1 besproken 
worden wat je met behulp van schoeisel aan deze "overpronatie" kunt doen. 

De belasting tijdens de landing · blijkt afhankelijk te zijn van de persooon
lij~e loopstijlt Zo vindt bijvoorbeeld bij een minderheid (10%) van de 
hard l opers de voetlanding op de voorvoet plaats. Deze manier van voetlanding 
i s extra belastend voor de kuit en achillespees, waardoor er een verhoogde 
kan s op blessures is. je kunt dus het beste op de hak of middenvoet landen. 
::l :iëtrnJast wordt de grootste kracht die opgevangen moet worden tijdens de 
·:andi ng mede beïnvloed door het schoeisel en de ondergrond. Goed schoeisel, 
af ges t emd op de ondergrond en op het 1 ichaamsgewicht van de hardloper is dus 
van groot belang. 
Als e r onvoldoende demping van de krachten plaatsvindt, dan kan dit leiden tot 

. een overbelastingsblessure of zelfs tot een vermoeidheidsbreukje {stress
f ractuur) van b.v.de voet of het scheenbeen. 

~i . j de afzet is het van belang je voet af te wikkelen over de grote teen. Het 
-~ ich.3ä!Tiszwaartepunt komt bij de afzet voorbij het steunpunt. Je zwaait je 
ar;je'!'e been ontspannen naar voren, waarbij je de knie buigt. Veer bij de afzet 
niet teveel want dat kost veel (onnodige) energie, waardoor je eerder moe 
wo,...d t. Daarnaast betekent dit een extra belasting voor je achillespezen, 
waardoor een verhoogde kans op blessures ontstaat. 
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ZWEEFFASE 
Na de afzet zwaai t j t: onderbeen o:1t spannen een we1 n1 9 naär achter-~;-; en r;:7t ar 
boven richting zitvlak en daarna weer naar voren om klaar te zijn voor een 
nieuwe landing. 
Bij een goede looptechniek stem je de lengte en het ritme van d~ passen goed 
op elkaar af. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee je loopt wordt. 
De armen beweeg je ter ondersteuning van de beenbeweging in de loopri cht ing 
bewogen. De armen bewegen tegengesteld aan de benen. Hierdoor ga je overmatig 
draaien van de romp tijdens de loopbeweging tegen. 
Het i s zaak om je spieren van de schouders, armen en handen ont5" ra nnen t e 
houden. Je schouders hangen hierbij af, je ellebogen zijn licht geboge~ en j e 
handen zijn ontspannen tot een vuist gemaakt. 
Je romphouding moet je rechtop of l icht voorover houden. Al s j e tevee1 me ~ de 
romp achter over l oo ~ kan je ternst ige) rugklachten krijgen. 

FOU i': HCLLE RUG JUISTE LIC~~~OUDl NG 

Om een pede looptechniek te kunnen ui t voeren en ook iènÇe tijJ i,2 kunnet , 
vJ1houde n, zul je aan bepaalde voorwaarden moeten vo ldcè:-1 1 
De e€ rste voorwaarde is dat je je uithoudingsvermogen gel ei de lijk actn op ·~ 
trilint. Als je tijdens een t r-aining of wedstri j d "op je t andvlees loopC 
b l ~jf t er van de goede looptechn iek vaak we inig over. Ee <l tweede voorwaa ~·de i s 
dat je evenwicht ig ontwikkelde spieren moet hebben . S pf erversterkend~ oef
eningen voor zowel buik-, rug- en bekkenspieren zijn van groot bela11g om 
blessures aan de rug en het bekken te voorkomen! Een derde be langr i jke 
voorwaarde is dat dat je voldoende lenig bent. Denk niet dat het voor jou a1s 
{ 1a!lge afstand} loper minder belangrijk is! Vaak hebben langeafs tandlopers 
sterk verkorte kuit- en bovenbeenspieren waardoor (onnodige) blessures ;n de 
hand gewerkt wordenl Het is dus zaak om iedere training rekkingsoefeni r.çen ui t 
te voeren. Hoe je de rekkingsoefeningen· uit moet voeren heb je kunnen le zen in 
het clubbladartikel "Warming up en cooling down bij hardlopen ". 

Kortom, een juiste looptechniek draagt bij aan het voorkome~ van blessures . De 
atletiektrainer is erin gespecialiseerd om fouten in de loertechniek snel te 
herkennen. Met behulp van specifieke oefeningen en loepscholing ken de7e 
t echniek bijgeschaafd en onnod ige blessures voorkomen r~ord0~1. 
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uitslagen uit stacl dorp =of 

gehucht overal vandaan geplukt ~ 

800 m heren 
Ad Coolbergen 
Wim Bergisch 

INSTUIF AMSTERDAM ATOS ELZENHAGEN datum? 

2.03.2 
1. 58.9 

3000 m heren 
Ad Coolbergen 

PAPENDAL 30 MEI 

a. 51.1 

Een uitstekende tijd voor Paul Jaspers op de 1500 m een 2e plaats in zijn beste 
seizoentijd 3.44.6 

UTRECHT VETERANEN KAMPIOENSCHAPPEN 24 JUNI 

100 meter 40/44 jaar 
6. Ben Verton (serie) 13.59 

200· meter 40/44 jaar 
12 Ben Verton (serie) 

AVONDWEDSTRIJD MAASTRICHT 26 JUNI 

32.90 

3000 m heren een 3e plaats in de 2e serie 9.38.6 sek. Maar wie deze prestatie 
geleverd heeft is onze journalist vergeten op te schrijven! 

HEIDEMIJBOKAAL 27 JUNI SANTPOORT 

100 m totaal klassering div. series 
5. Oscar Soethout 11.20 
6. René Moesman 11.20 

A Finale 100 meter 
5. René Moesman 11.33 

Oscar Soethout moest ~egens een blessure de 100 meter finale laten schieten. 

400 meter 
10. Ger. Wessel 
14. John Meure 

Polshoog 
1. Marc Kok 
5. Pim Göbel 

51.87 
54.10 

800 meter 
12. Lex Wolff 

4.60 m (beste outdoorprestatie 1990) 
4.00 

Brenda Stoete zagen wij in aktie op twee onderdelen bij de meisjes A. 

200 meter Verspringen 
2. Brenda Stoete 26.06 2. Brenda Stoete 

PAPENDAL 29 JUNI 

1.57.12 

5.33 

Papendal wordt nog altijd gezien als het mekka van de Nederlandse atletiek. 
Dat bewees deze avondwedstrijd weer overduidelijk, 5 looponderdelen trokken 
niet minder dan 261 deelnemers/sters. 
Jan de Ruiter en Ad Coolbergen waren 2 van deze 261 lopers. Jan, 800 meter 
in een PR 1.54.5 s. Proficiat Jan. (De vakantie van je vriendin is zo gek 
nog niet). 
Ad Coolbergen kwam uit op de 5000 meter. 80 deelnemers, Ad kwam daarvan op 
de 24e plaats. Tijd 15.15.4 
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AALSMEER 30 JUNI 

2 "Haarlem" deelnemers en 2x een PR 

400 meter 
John Meure 

400 meter 2e serie 
1. John van Vliet 

1500 meter heren serie 
9. Erwin Groenendaal 

800 meter 
53 . 5 John van Vliet 

BEVERWIJK 6 JULI 

53.8 
1500 meter series 
Wim Bergisch 
4. Mohammed Isahak Omarm 

NIJMEGEN 6 JULI 

4.07.3 

UTRECHT 6 JULI 

2.03.4 

4.03.8 
4.22.0 

3000 meter heren, 37 deelnemers. Bert Boesten een 18e plaats in 9.12.41 s. 
Een PR voor Bert . 

AMSTERDAM 7/8 JULI 

Brenda Stoete nam dit weekend deel aan de zevenkamp meisjes A. Een eerste 
plaats en een clubrecord met 3.968 punten. 

Haar prestaties: 100 m hrd 17 . 0 sek 570 pnt 
hoog 1.41 mtr 523 
kogel 8.99 mtr 464 
200 m 26.7 sek 717 PROFICIAT 
ver 5 . 54 mtr 712 
speer 27 . 90 mtr 437 
800 m 2 . 42 . 5 sek 545 

AMSTERDAM 13 JULI 

Instuif volgens de uitslagen tot laat in de avond , zonnig geen wind 18 graden 
dus een lekker atletiekavondje. 

800 meter heren div. series 5000 meter 
heren 
10. David Blom 1. 59 .o 3. Frank Beverdam 17 . 03.4 

2. Jan de Ruiter 1. 56.3 
5 . Bart Blom 2 . 03.6 
1. Edwin Meure 2 . 03 . 2 
2. John van Vliet 2.03 . 3 PR 
3 . Frank Beverdam 2 . 03 . 3 

AMSTERDAM 20 JULI 

Stralend zomerweer + 22 graden. 

Kogelstoten JA 
2. Onno Mantel 

Discuswerpen heren 
3. Ruud Wielart 

Verspringen heren 
2 . Rob Schlüter 

12.52 
Discuswerpen JA 
3. Onno Mantel 29 . 28 

43.86 m Een PR voor Ruud dat belooft wat voor 
9 september a . s . 

6.68 mEen uitstekende prestatie! 
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100 meter heren 
Frank Beverdam 17.1 

1 Eng , mijl heren 
10. Wim Bergisch 
30. Jan de Ruiter 
33. Lex Wolff 

KROMMENIE 22 JULI 

4.19.8 
4.29.0 
4.31.0 

Een jaarlijks terugkerende wedstrijd de bekende vakantie driekampen wedstrijd 
van Lycurgus. Altijd gezellig - meestal goed weer - en voor elk wat wils. 

Sprint-Spring driekamp meisjes A 
2. Brenda Stoete: 100 m: 12~95 

hoog: 1.40 
ver: 5.38 Totaal 2.067 pnt. 

Sprint driekamp dames 
6. Carla van der Klei: 100 m: 13.51 s 

200 m: 27.15 
400 m: 62.07 Totaal 1.975 pnt. 

Sprint driekamp Jongens A 
2. Edward Leter: 100 m: 12.10 

200 m: 24.35 
400 m: 56.36 

Sprint driekamp heren (51 deelnemers) 

100 m 200 m 400 m ---9. Lex Wolff 12.03 23.48 50.61 
16. Tol van Tol 11.82 23.84 56.25 
18. Jan de Ruiter 12.64 24.45 51.70 
26. Edwin Me ure 12.73 25.13 54.14 

Oscar Soethout 13.65 geblesseerd uitgevallen 

AMSTERDAM 27 JULI 

Temperatuur 25 graden. 

punten 
2.045 
1.833 
1.792 
1.619 

Jan de Ruiter en Lex Wolff PR op de 800 meter. Jan de Ruiter geplaatst in 
de 1e serie van de 8 series 800 m liep een uitstekende race een 2e plaats 
in 1.53.8 s. Alweer een PR. In dezelfde serie zagen we ook Lex Wolff van 
start gaan. Hij maakt m.i. nog steeds de fout om direkt de kop te kiezen. 
Probeer het eens op een wat andere manier Lex. Desondanks een tijd die er 
wezen mag, 1.55.0 s. en ook een PR. David Blom 2e serie 7e plaats 1.58.0 
s. John Meure had zijn avond niet een Se plaats in 2.11.4 s. 
5000 meter ·Marianne v.d. Linde liep mee bij de mannen. Een goede tijd voor 
haar 16.36 7 s. Haar levensgezel RonBons deed er 17.14.5 s over. 
Overige uitslagen 5000 meter, Wim Bergisch zijn eerste 5000 meter in de goede 
tijd van 15.16.7 s, Het gaat goed met Wim. 
Ton van Doorn 16.19.9 s. Huib Akersloot 16.36.4 s, Bert Boesten 15.51.1 s, 
Conno du Fossé 16.42.4 s. 

KROMMENIE 3 AUGUSTUS 

· Instuifwedstrijd senioren en A/B jeugd. Elektronische tijden! 

Sprint-tweekamp A-jongens: 
3. Edward Leter: 100 m: 11.92 s. 

200 m: 24.02 s. 

Sprint-tweekamp A-meisjes 
'Een 1e plaast voor BrendG Stoete: 100 m: 12.91 s 

200 m: 26.58 s Knap gedaan Brenda! 
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Sprint-tweekamp 8-m~isjes 
1. Aneska de Windt 
2. Chantal Bruyn 

100 m 
13.16 s 
13.75 

2CO m 
27.29 
27.84 

Leuk werk van deze B-meisjes, wat meer inschrijven voor wedstrijden zal jullie 
prestaties verder doen stijgen. 

100 meter heren 
René Moesman 11.47 s 

800 meter heren. In totaal gingen 6 "Haarlem" lopers van start. 
Paul Jaspers 1.53.69 s 
Lex Wolff 1.55.71 
Wi m Bergisch 1.56.02 PR 
David Blom 1.56 . 52 
Edwin Meure 2.01.60 PR 
John Meure 2.02 . 75 PR 

De tijd van Lex (eindelijk wat meer 
taktiek in zijn race) mag ook als 
een PR worden aangerekend. Zijn beste 
tijd tot nog toe is 1.55.0, was hand 
geklokt! 

AMSTELVEEN 17 AUGUSTUS 

E~n avond ~edstrijd. 
Ruud Wielart jarenlang Neerlands beste hoogspringer, en nog steeds Nederland 
r ekordhouder op dit onderdeel met 2.28 m, heeft het hoogspringen door steeds 
terug ke rende blessures vaarwel moeten zeggen . 
Dit vaarwel betekende voor Ruud geen vaarwel van de atletiekbanen. Steeds 
vaker zien wij hem in de werpring. Zo ook deze avond. 

Kogelstoten 11.38 meter en discuswerpen 40.54 m. 

Het middenafstandcircus van Koos had in Amstelveen de tenten opgeslagen met 
als dompteur Koos , geassisteerd door zijn charmante Joke. 

800 meter JA 800 meter heren 
Dennis Heyink 2 . 10.6 Jan de Ruiter 1. 54.6 

Lex VJolff 1. 54 . 7 
Wim Bergisch 1. 57 . 2 
David Blom 2.01.2 
John van Vliet 2.01.4 
Edwin Meure 2. 01.5 
Bart Blom 2.03.1 
Lex Verbeek 2.03.9 

PR 

V!at betreft de tijden van Jan en Lex , volgens veler waarnemingen was het andersom 

KROMMENIE 19 AUGUSTUS 

Os car Soethout 100 meter. Slechte start had tot gevolg een minder goede tijd 
ene 4e plaats in 11.49 s. 

AMSTERDAM 10 AUGUSTUS 

200 meter heren 
René Moesman 

3000 meter heren 

22. 8 

Een goe~e tijd voor Wim Bergisch 
8.38 .. 3 s. PR. Houd deze jongen 
in de gaten! ! ! 
Dennis Heyink (A) 
Ton van Doorn 
Getachen Ayelle 
Pau l van de Pol 

9.08.6 PR 
9.11.6 
9.18.6 
9 . 56.3 

800 meter heren 
Lex Wolff gaat het steeds 
doen op deze afstand. Een 
overwinning en een PR tijd 
Jan de Ruiter 
David Blom 
Edviin Meure 
Bart Blom 
J ohn van Vliet 
John Meure 

Totaal 5x een PR deze avond, een uistekend resultaat . 
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2.01.5 PR 
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P.AARLEM' s BESTE IN DE ZOMER VAN 1990 tot .en met 19 AUGUSTUS 

Heren senior en Jongens A Jongens B 

100 meter René Moesman 11.12 Edward Leter 11.6 Kees van Wijk 12.10 

200 meter Guus Groskamp 22.36 Edward Leter 24.02 

400 meter Guus Groskamp 49.60 Edward Leter 56.36 Kees van Wijk 56.2 

800 meter Han Baauw 1. 52.24 Mirko Bonewit (B) 2.00. 75 Mirko Bonewit 2.00.75 

1500 meter Paul Jaspers 3.44.6 Mirko Bonewit (B) 4.11.8 Mirko Bonewit 4.11.08 

1 Eng. mijl Wim Bergisch 4.19 .8 

3000 meter Wim Bergisch 8.38.3 Dennis Heyink 9.08.6 Mirko Bonewit 9.14.19 

5000 meter Paul van Diepen 15.11.36 

110 m horden Marc Kok 14.98 Barry Doodeman 17.0 

400 m horden Frank V ersteeg 56.88 

3000 m steeple Evert van Ravensberg 9.25.13 Dennis Heyink 10.26.88 
1-' Hoogspringen Remco Steen 2.10 Marvin Isselt 1.85 Barry Doodeman 1.65 w 

Verspringen Rob Schlüter 6.68 Marvin Isselt 6.46 Henk Cobelens 5.59 

H.s.s. Marvin Isselt (A) 13.40 Marvin Isse.lt 13.40 Tim de Rooy 10.84 

Polshoog Marc Kok 4.60 Stefan Spanjersberg (B) 2.60 Stefan Spanjersberg 2.60 

Kogel Les Brown 13.25 Onno Mantel 12.91 Mark van Dijk 9.68 

Discus Les Brown 46.06 Onno Mantel 30.74 Alexander· Brokx 25.94 

Speer Paul Broekhuizen 52.80 Stefan Spanjersberg 42.42 

Kogelslingeren Gosse v.d. Velde 38.66 

Voor eventuele correcties kun je terecht bij J oop van Drunen. 

A L OJ I I 
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Hll Wllll~l~l 
SCHOOL 

We hopen dat jullie allemaal eEln hele ffjne· zomervakantie 
hebben gehad~ Vlak bij huis of heel v~r weg , elke dag doen 
waar je zelf zin in hebt, dat is pas echt vakantie ! 
De vakantie voor AV Haarlem ia ovk voorbij hoewel de trainingen 
op de maandag- en donderdagavond "gewoon" doorgingene Nou ja., 
"gewoon" niet helemaal, want op sommige avonden leek het wel of 
pupillen en junioren privétraining kregen. De trainers en ook 
jullie zelf vonden dat natuurlijk fantastisch om eens een keer 
or wat in hele kleine groepjes tu trainen. Maar nu na de vakantie 
zijn .we weer met z'n allén· - alle jeugd+,rainers en jeugdleden -
gezellig en gemotiveerd aan het werk op de trainingen. 
Dat AV Haarlem jeugdatleten - zowel pupillen als junioren - op 
vele wedstrijden present zijn bleek wel door d.e hoeveelheid 
enveloppen met uitslagen in de brievenbus na de vakantieo 
Prima, maar voor ons wel even wàt "inhaalwerk11 om uit al die 
verschillende uitslagenlijsten de resultaten van jullie te 
halen en in overzichtjes te zetteno 
Wat doen we verder met al die uitslagenlijsten ? In de eerste 
plaats dus voor "het Wissel.tje" o Vervolgens "!ordt aan het einde 
van het atletiekjaar 1990 aan de hand vän al deze lijsten het 

·jaaroverzicht gemaakt met ieders persoonlijk beste prestatie·in 
dat jaaro Dat ho~nnatuurlijk niet faltijd) je PRtà (persoonlijke . 
records) te zijn~ Het jaar daarvoor was je misschien op een bepaald 
onderdeel met een betere prestatie uit de bus gekomeno . 
Goed, aan het einde van het atletiekjaar 1990 vergelijken we alle 
resultaten met de clubracords (alleen junioren C/D) op het bord in 
de kantine. Alle informatie g~t in de computer bij Jos ~n dan 
komen verschillende overzichten er "automatisch" uito 
Ook de jeugdtrainers krijgen al jullie uitslagen te zien en kunnen 
dan eventuele vorderingen . in presteties tijdens wédstrijden beoordelen. 
Of achterwege blijven yan 7orderingen~ daar kan dan op de training aan 
gew'erkt worden" Want hoe beter je een bepaald nummer techntsoh onder 
de knie hebt, . hoe meer atletiekplezie~ je er aan zult beleven I 
We hopen weer op een prima opkcm~t tijdens de tra.izüngen zoals dat 
ook v06r de zorr.erYn.mntie was. Ook de grote inschrijvingen zien we 
weer met plezier tegemoet. De actuele wedstrijdschema's voor pupillen 
en junioren vinden jullie in dit "Wisseltjett.Inschrijven voor or na 
elke training in de ruimte ve.n het wedstrijdsecretariaat. :Bij Em.my' of 
Roel. Aan Joke, jullie weet wal van 1e RUILBEURS, r~en jullie ook 
terecht voor het g6v~l op een avond (kom+. zelden voor, behalve vakantie) 
jullie bij beide eerstgenoemden niet ~eracht kunneno 
De eerste inschrijvingen voo~ de landelijke C-juuiorendag zijn ontvangen 
en doorgegeven aan de organisatiao De pupillen hebben hun laatste com
petitie op 25 augustus in EaarlemQ F~pille~ en D-junioren krijgen nog 
een apart mededelingenblad over de incchrijving voor de koppelwedstrijd 
op 1 septembero De rest van de wedstrijden: zie het wedstrijdoverzicht. 
Maak er een mooi atletiekseizoen van en probaar je PR te verbeteren in . 
een of meerdere wedstrijden in s.u~stus 9 september of begin oktober l 

·sucoea bij de wedstrijden, op de training en natuurlijk •••••• op school 1 
Presteren ••••• omaar vergeet h~t plezjer niet ! 
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EVEN BIJPRATEN 
~===~=:~==~=~=========~==a= 

... We kunnen beat wat meer verslagen van wedstrijden etoo · 
g~bruiken voor plaatsing in ." Het Wisseltje " Voortaan , 
zullen we per wedstrijd een verzoek richten aan 2 jeugdleden 
om samen een verslagje te maken~ Op speciaal wedstrijdverslag 
papier, dat jullie van AV Haarlem krijgeno Als sommigen van 
jullie net zo schrijven als praten mogen we ontzettend lange 
verslagen binnenkort tegemoet zien ! We wachten af oooeoo•••· 
Rat \U ss el tja ia er niet alleen v66r jullie, maar het is de 
bedoeling dat het ook (mede) d66r jullie gemaakt wordt I!! · 

=• Ter gelegenheid van het 70 jari~ bestaan van onze vereni~ing 
zoeken we nog naar een pe;ar leu.1(e ideetjee oo tijdens de 
or.dorlinge wetistrijàen begin oktober dit te vierenQ Wie 
een origineel idee hee.ft vlordt verzocht dit omgaand (direkt 
dus) door te geven aan de trainer of een va.n de jeugdcom
missieleden .. 

a~ yoorlichtingsayond: de clubarts en club-fysio~erape~t zullen 
op korte termijn benaderd worden met het 

verzoek een voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers van 
jeugdleden te verzorgen~ Dit op veler verzoek als vervolg op 
de d.d. 24 april gehouden informatie avond in het krachtcentrum. 

mm CLUB~~SCOTTE: de clubmascotte wacht . nog steeds op een echte 
naam. Door de zomervakantie is hij/zij nog steeds 

zonder naam. We hebben wel enkele ideetjes ontvangen, maar we 
willen toch echt de.finitief ·willen kiezen uit vele namen ! 
Dus: verzin vast een naam en zet deze op de grote MASCOTTE-POSTER 
welke tijdens de training in het wedstrijdsecretariaat hangt. 
Vergeet niet je eigen naam eronder te zetten als inzendero Wees 
gerust, we zullen de .clubmascotte niet jouw eigennaam geveno 
Hoewel sommige van jullie namen eigenlijk best · zouden kunnen •o•o 
Maak er wat van en doe mee ! Tijdens de onderiinge wedstrijden 
en de viering van onze 70-jar~ge c~ub moet hij/zij een naam 
hebben en ··o••••er zijn ! Welke moeders .zijn handig met naald 
en schaar, of welke vader ????? Aa~~eldingen welkom t 

•• CLUBP~CQRDS: het bestuur heeft besloten geen clubrecords bij te 
houden ~an pupilleno Dit om het atletiekplezier . 

bij de jongste jeugd (pupillen) niet (teveel) door prestatiedrang 
te laten beinvloedeno . ne .jeugdt:rainera en jeugè.commissie hebben 
het bestuur geadviseerd geen clubrecords bij te houden van 
pupilleno Wel worden natuurlijk de persoonlijke prestaties van 
·elke pupil genoteerd t.,bov., de jeugdtrainers. Om vooruitgang o~ 
stagnatie van vooruitgang te beoordelen. Uiteluitend om technische 
vaardigheid bij de pupil por nummer ta vergroten en daarmede het 
a.tletiekplezier. Een eve:1tueel clubrecord speelt daarbij voor deze 
jongstè·. jeugd ( t/m 11 jaar ) geen roL, 

VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

Wie denkt er nou bij hoge zomertemperaturen aan een trui/sweater ? 
Juist, de jeugdcommissie. De.jeugdcommissie onderzoekt op dit moment 
of het mogelijk is tegen een redelijke prijs een AV Haarlem sweater 
te laten maken in varaohillende jeugdmaten. Nader nieuws volgt. 

Naar het atletiekbied 11 ATLETIFJ{\o!ERELD 11 is door de Jeugdcommissie 
een stukje gestuurd. Daarin wordt verzocht aan atletiekverenigingen 
in een ander deel van Nederland oentact op te nemen met AV Haarlem. 
Om samen tot een uitwisselin~ te komen; sa~en activiteiten te doen. 
We zijn benieuwd naar de reacties t 
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Cm1PETITIE JUNIOREN 
A~~~-=~~=~======a~c 

Na drie voorronden ( AalsmeBr, S~ntpoort en Haarlem ) zijn de 
.finaleplaatsen bekend I Er is door alle atleten goed gewerkt 
De eerste 6 ploegen per kla sse gaan naar de finaleo 
Hier kome~ de uitslagen: 

JONGENS-c: 1e klasse (9102/10616/10438 punten, 1e,2e, 3e wedstrijd) 

Aantal deelnemende ploegen 24. De jongens Ju.."lioren·~C van 
AV Haarlem eindigden op een 8e plaats, met slechts heel weinig 
punten a~hte~ nummer 6, kijk maart 
1 Hera 24o918 
2 AoAo C 24~178 
3 Hollandia 22ç582 
4 Eolland-:Iaa.:rleD 22 o 165 
5 TRIAS 21o884 
6 I'~1 21 Q200 
7 NBA-VolLz.rG. i ntJ 21o072 
8 llaarle~ 21o054 
9/24. ov0::-i gen 

~ENS-Ds "!e klasse 

Aantal deelnemende ploegen 36o De jongens Junioren-D van 
AV Haarlem eindigden op een 20e plaats met 13o188 punten. 
De persoonlijke prestaties kunnEn jullie zien in het schema. 
Eer ste caopetitiewedstrijd 6313, tweede wedstrijd 6542, derde 
wed o ~rijd 6646 punteno Een goede opgaande lijn t 

~JES -C: 2e klasse 

Aantal .deelnemende ploegen 32 . Behaalde ~laats 16o Aantal 
punt~n 4278, 4377, en 2334(niet _compleet). Ds .onderlinge 
v,arschillen tot ongeveer de ze~de plaats zijn heel gering in 
doze klas sso Cnze C-moisjoa verdienen een goede begeleiding I 
Wordt aan gewerkt meiden I In deze ploeg zit zeker meer in f 

~..§}ES-D: 2e klasse ( 3715, 3923, 3951 ) 

Heel spannend me t de D-meisjes. Na de eerste wedstrijd een zesde 
plaats, na de tweede wedstrijd een zesde plaats en na de derde 
>leds t rijtt een ... ,. •• • • 7a plaats. Een grote teleurstelling bij het · 
horen van de totaal~~talag ook omdat in de laatste wedstrijd het 
hoogste aantal (vdn de drie wedstrijden) punten door ons werd 
behaal de Een ?(j plaats van de 27 deelnemende ploegen. Met heel 
weiniG punten a ohtar de kop •••••• Kijk maar naar de einduitslags 

1 Noordkop 8891 
2 Hol landia 8419 
3 DEL-I 8385 
4 Phoenix ~223 

5 Waterlan! 8073 
6 ADA 7987 
7 RAJ.i?LK'i 787 4 
8 t/m 21 overigen 
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WEDSTRIJDOVERZICHT C/D-JUNIOREN VOOR HET ZOl1ERSEIZOEN 1990 
-"·~--~••••~·•--a••••••Qn••aQ•••••••••••••••••••••••••••••••• 

/ 

(n- '77 en '78, C•'75.en '76) 

WEDSTRIJD- ORGANISERENDE VER. BAAN ONDERDELEN JONGENS C . · ONDERDELElf f-lEISJES C lCOSTEN' LAATSTE 
DATUM PER lffi. HlSCHRIJFDATUM 
------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------
zo 9/9 
ZA 15/9 
ZA 22/9 
ZA 29/9 
ZA 6/10 
zo 7/10 

ZA 1/9 . 
ZA 8/9 
zo 9/9 
ZA 15/9 
ZA 22/9 
zo 23/9 
ZA 29/9 
ZA ·. 6/10 
ZA 7/10 

AV Castrfc\un- Castr!cÏ.Illl G 
tyeurgus-Kromménie K 
SUO~tl-Santpoort X 
AAC/ADA-Amsterdam X 
AV HAARLD1 K 
AV HAARLEH K 

AV BAARL~/JEUGDC. . . K 
!TOS-Amsterdam K 
AV Castricum-Caatriouro G 
Lyourges-Krommenie K 
SUQ-l!-Santpoort K 
BLAUWWIT-Amsterdam K 
AAC/ADA-Amsierdam K 

. AV HAARLEM K 
AV HAARLEM K 

~00 1 15QO,d,v .. . 
~KM100 1 v,h/k,d,s. 800 
3K·100 1v 1h/2X"ktd• 1500 
100,BOO,k 1d1ph 
C LUBKAMPlQEHSCHAPPEtr 
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 

OliDERDELElf JONGENS D 

80,1000,s,h 
3K·80 1 v,h/k,d,s. 600 
3K-BO,v,h/2K..,k,d. ~00 
80,1000,k,d,h 
CLU13KAMPIOENSCHAPPEtl 
CLII.BKANPIOENSCHAPPEN 

ONDERDELEN MEISJES ~ 

·; 1,50 . 27/8 
41--3K11Gopnr. 2,-- }/9 
4,--3K,3,--2K, lnr.2,-- 10/9 
2s50 13/9 
-.-.- 27/9 

KOPPELWEDSTRijD JUNioR~D/OUnER-VKRZO?.GER . - ,-- 2}/8 
D-Junioren C011PETITIE FINALE -,--
BO,tOOO,o,v. . . 60,1000~s,v 1,50 27/B 
3K·SO,v,k/2K~k,d 1000 }K·60,v,k/2Kuk,d 600 41--3K,3,--2K 1lnr. 2,- ,/9 
3K·SO,h,v/2K·k,s. 1000 3K•60,h,v/2K•k,s 600 4,--3K,},--2K,lnr, 2,- 10/9 
LANDELIJKE DAG JUNIOREN D BPELEN(max 2nrstlimiaten)J,-- }/9 
60,1000 1k,d,v,ph 6D,1000,k,d,v 2,50 13/9 
CLII.BKAMPIOFJNSCHAPPEN OLUBKAMPIOENSCHAPPEU -,..;... 2'7/~ 
C LUBKAMPIOE?lSCHAPPEN CLU13KAM.PI OENSCHAPPEN 

verklaring: BOh• 80 horden, v•ver, h•hoog, ph•POLSTOKHOOG~ k•kogel, s•speer, d•discus, e•esta!etteJ baan 0• grasbaan. 
~wawc:m.. •;;w mr '"' Bi 'e · zunen•p• ' ts- e tWft 

Voor C- en D junioren meerkamp·wedetrijd LEIDEN 1 en 2 september. 



N 
N 

WEDSTRIJD 
DATUM 

2s/a ZA 

ZA 

.Q. 

WEDSTRIJDOVERZICHT PUPILLEN Z<l1.ERSEIZOEN 1990 
··-····-·----~----·-··-··----·--DW•····-······· 

ORGANISERENDE 
VERENIGING 

Gez. Haarlemse 
ver. HAARLEM 

( 1981) 
J2M! MEISJES-B 

JLm 

K 
K 

( 1981) 
JONGENS-B 

(79..180) 
MEISJES-A 

40,1000 60,1000 

·- = ==== 

~79-'80) 
JONGENS-A ~ KOSTEN LAATSTE 

INSCHRIJFDATUM 

60,1000 

·=· 

augustus 
Ï/9 AV Haarlem/je~ 

HAARLEM 
"'a/9 ZA DEM 
-=--~~~-~~=;.:._ ______ .;.;:.K=OP;...;;P~E;,;;;L~~/J;."'DSTRIJ.D PUPILLEN/ OUDERS-VERZORGERS augustus 

BEVERWIJK I{ 

f579 
. 
ZA SPARTAAN 

~~--·------~~~~~----~~--~h~o~o~g~1~k~og~e~l~~h~o~o~g~1~k~og~el=--.~~og1bal ver,kogel N 
1000 niet . 1000 niet 1000 niet 1000 niet 

augustus 

LISSE 
·g/10 ZA AV HÄARLEM 

K 
K 

ver 1~o~el ver~kogel hoog,ko~el hoog1ko el J 
ONDERLINGE WEDSTRIJDEN {Clubkampi .oenschappen) 

septem"Qer 
september 

verklaring! ~-oompetitie(elke pupil kan meedoen l),Baan K~kunstatofbaan,S-sintel,G•graabaan. 
Nummers: est-estafette (hoort niet bij driekamp). kostent hoogste bedrag is voor driekamp en 

laagste bedrag voor 1000m (niet verp1bht). 



MEERKAMP IN HEERHUGOWAARD 

9 en 10 Juni hadden we een meerkamp in Heerhugowaard. 's Nachts zouden we 
daar blijven kamperen. We begonnen met horde, een tijdje later hoog en toen 
kogel, dát g i ng best wel goed. Voor die dag hadden we alles gehad. Dan maar 
K~ken b~ de anderen. 's Avonds hebben we in de kantine patat gegeten en d3arna 
nog wat gespeeld (en vreselijl< gelachen). De volgende dag had ik eerst ver 
(een ·nieuw PR hoi, hoi!) En daarna speer. Dat had ik nog nooit op een wedstrijd 
gedaan. En als laatste onderdeel de 600. Joepie, weer een PR, met 5 seconden 
verbeterd. 's Avonds om 7 uur gingen we weg. Het was een heel leuk weekend 
en ik wil ook Emmy en Roel bedanken voor alles. 

RUILBEURS 

Ruilbeurs iedere le donderdag van de maand 17.00 - 19.00 uur. 

Hier we er even een berichtj e over de ruilbeurs. 

Groetjes 
Wendy Twisk 

In de vakant ie hee f t alles zo'n beetje stil gelegen maar nu worden weer van 
alle kanten spulletjes aangeleverd zoals: 

Blauwe Puma spikes maat 32/33 f 20,== 

Witte Ad i das spikes maat 39 (nieuw) f 25,=: 

Wi tte Ad i das zaCJ.lschoenen maat 33 f 10,= 

Puma spikes maat 40 f 25,= 

Gele Ad i das spikes maat 43 (z.g.a.n) f 45,= 

en vele andere paren!!! 

Ook bij mij verkrijgbaar zijn nieuwe wedstrijdshirts voor pupillen in diverse 
maten. Prijzen v/a f 30,=. Kleine prijsstijging per maat. 

SPECIALE AANBIEDING 

Nog enkele stuks ! ! ! 

Origine Je atletiek broekjes voor jongens. 
Normale prijs f 37,50 

nu tijdelijk voor de zeer speciale prijs 

f 20,= 

Vriendelljke groeten, 

Jcke Verton 

- 23 -



w E R E L D 

Atlete~~ f:leze/1 voor At/etlekvr/ere/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,- trorting op het jaarabonnsment 

ledere nieuwe abonnee levert de vereniging f. 15,- aan waardebonnen voor 
atletiekmaterialen op. 

-----------------



De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

PUm"A< ADIDAS Saucony~ fii''KARHU 

en werpschoenen. RUUD WIELART SPORTS, 
DA'S EEN ZAAX VAN VERTROUWEN! 

Wij geven een 

sportieve korting. 

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

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

SportsCu. 

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

' , , 

Het adres voor het 
inbinden van 

. 
uw jaargangen -
rapporten - scripties etc. 

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

Bloemen Kiosk De Margriet 
Haarlem-Noord 

privé: J. van As 
Berkenstraat 4 3, Haarlem 
Telefoon 253355 

GÖBEL 

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



e • 
IS Se 

Clubblad atletiekvereniging "haarlem'' 

Weggeefaanstekers met Uw naam zijn 
goed als relatiegeschenk. 

Reclamelucifers zorgen er voor, dat Uw 
"nieuwtje" rondgaat als een lopend 
vuurtje. Zorg dan wel voor kwaliteit. 

~ • Md\® ~~ 
Ook dan is kwaliteit van groot belang. 
Uw reclameboodschap staat er immers op. 

ö~~ ~o~~ 

*** L%1JTRllit~ REClAME 
B.V. Nederlandse Lucifers-Handelmaatschappij v.h. J.W Attema & Co. 
Honthorststraat 22 1071 DG Amsterdam 
Tel.: 020-794321 Telefa x: 020-768478 


