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VAN DE REDAKTIE

Hier dan het nummer waar reikhalzend naar uit kon worden
gezien. Inderdaaà gevuld met diverse verslagen van de
se finales. Het verslag van de degradatiefinale staat op
blz. 10 en 11. De meningen waren verdeeld over deze wedstrijd. Sommige dachten we halen het niet, andere hadden er
het volste vertrouwen in. De laatste hadden gelukkig gelijk.
De B jongens streden in het zelfde weekend als de senioren,
maar dan in Hoorn. Zij haalden een 11e plaats. (zie blz. 12)
De A/B jongens haalden een week later in Haarlem een 8e
plaats en de A/B meisjes, da's een verhaal apart. Vorige
keer konden we jullie vertellen dat de meisjes ploeg op een
punt na de finale had gemist. Dit keer kunnen we melden dat
deze zelfde meiden in de finale een 4e plaats behaalden.
(Door het uitvallen van een ploeg mochten zij meedoen). Een
vierde plaats en ze roken zelfs even aan de derde plaats!
Ik ben er zelf nog steeds verbaasd over. KLASSE MEIDEN! ! !
(verslagen blz. 13 en 14)
In dit clubblad ook weer een artikel van Els Stolk. Dit
keer niet alleen in de Wissel (over hardloopschoenen). Maar
ook een artikel van haar hand in het Wisseltje. Over
"Kinderen in de groeispurt: een risicogroep". We bevelen
het aan bij de ouders van onze jongste jeugd. U vindt het
artikel op blz. 28 van het Wisseltje.
Natuurlijk hebben jullie de informatie over onze jaarlijkse
Onderlinge Wedstrijden al gelezen, voor in dit clubblad. De
strookjes meteen de eerst volgende training meenemen s.v.p.

jeugdcommissief
wedstrijdsecretaris .
(C I D jun + pupillen)

Vergeten jullie ook niet alle mededelingen te lezen die op
bladzijde 2 staan?!

roet ram akers
I. v. datelaan 66a
2015 ev haartem
tel. QlrO 1748043

Dat was het voor deze keer . Het volgende clubblad krijgt een
bijzonder tintje!!
Heb jij ook wat te melden, lever dan je kopij in op
DINSDAG 9 OKTOBER ! ! !

arts :

f. S . g. m. knuve/der
praktijk ·
V'ln oosten de brui]nstraat 5
2014 vm haartem
tel. 023 -340480

g1rorekemng 643883, bankrekenmg 56.80. 10.4 77, t.n. v penningmeester a.v. "haarlem " te haartem

officieel nieuws
Zie ook het artikel op pagina 3 en 4.
EINDE VAN DE ZOMERTRAINING
DONDERDAG 4 OKTOBER IS DE LAATSTE ZOMERTRAINING OP DE BAAN!!!!!!
Het zomerseizoen wordt in het weekend van 6-7 oktober afgesloten met de jaarlijkse
Onderlinge Wedstrijden (alle info voor in dit clubblad).
Aansluitend aan deze Onderlinge Wedstrijden is er in het kader van het 70-jarig
bestaan van A.V. Haarlem op zaterdag 6 oktober voor de pupillen en C/D junioren
een gezamenlijke maaltijd/feest en op zondag 7 oktober een koud buffet/feest voer
de A/B junioren, senioren en L.A. Voor alle leden is dit gratis!! Introducee's
betalen f 15,=. OPGEVEN BIJ ELLEN, JAAP of CARLA van de Evenementen Commissie.
Dus ten overvloede aansluitend aan de wedstrijden is er f e est. Na de wedstrijd gaan we
dus nog niet naar huis maar feesten we nog even door!
WINTERTRAINING
Alle gegevens over de komende wintertrainingen vinden jullie in het clubblad van
oktober. Opletten dus!!!
ATTENTIE .
I.v.m. de 10 km baan wedstrijd op donderdag 27 september a.s. (zie voor info blz.
14) is er na 19.00 uur géén training meer.
GROTE CLUB AKTIE
Onze jeugdleden, de pupillen en C/D junioren, zullen binnenkort grote club aktie
loten verkopen. We hopen dat de senioren, ouders, familie en vrienden een groot
aantal loten zal kopen bij onze jeugd. Voor informatie over deze aktie verwijzen
wij naar het Wisseltje bladzijde 17.
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 tijd bij je nummer.
\'JEDSTRIJD INSCHRIJVINGEN:
Iedereen die aan wedstrijden mee wil doen, wordt verzocht aan het begin van het
seizoen een bedrag te storten bij de betreffende wedstrijdsecretaris. De inschrijfkosten voor wedstrijden zullen hiervan worden betaald.
AFMELDEN:
Ben je een keer voor 'n training of wedstrijd verhinderd dan wordt het afmelden
hiervan zeer gewaardeerd. Joop van . Drunen tel. 244340.

om aan te schaffen:

speel mee in de toto/lotto

a.v. "haarlem " wedstriJdShirts met klubembleem d1v. prqzen
a.v. " haarlem " atletiekbroekJeS
d iv. prqzen

inl1chtmgen biJ mevr. hartman tel. 256036

verkriJQbaar biJ joop van drunen .
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LAATSTE KATOENEN BANDPLOOI • • 1. •.
DIVERSE MODELLEN SPIJKERBROEKEN. I 140,•
BOGART DAMES 501 •..•........ •••. 50,•
RED BUTTON MET
GALGARY KNOOPGULPor
BUFFOON MODEL DIETRICH,,,,,I,II,,?O,•
NEWS RECHT MODEL,,,,,,,,,,,,,,,,,70,•
PEPE
LEVI'S U.S.A. TWEEDE HANDS ••• ••• eO,•
T-SHIRTS-OVERHEMDEN-RIEMEN v.a •.• l5,•

Van de voorzitters'
De atletiekverenigingen "Holland" en "Haárlem" · zijn in bel<;tngrijke mate al
jaren tot elK.a:àr'"VèFo'o r'deeid. Dat Üi
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w.o.c. Haarlem-Ho;r'lànd ·nvedsth]d Orga!Îisatie ·commissie), geeft daar enige
structuur aan en

bij wedstrijden een aantal belangrijke contacten en

elkaar over en weer. ondersteunende: act i vi te1ten. Er zijn vele, vooral historische redenen

van beide

Die historische

redenen zetten zich in. zekere mate tot in het heden eh mogelijk ook de toekomst
voort. Toch is er' ondertussen ook een aantal redenen om nog eens goed te kijken
naar de verschillen en overeenkomsten tuss eff beide verenigingen. Er zijn
in de loop der jaren naast de verschillen en mogelijk ook wel eens wat conflictachtige relaties, steeds meer signalen waar te nemen die gaan in de richting
van een verbetering en mogelijk uitbreiding van de same nwerking. Hier en
daar is daarover in beide verenigingen ook weleens wat gedachtenvorming
en uitwisseling geweest. Recent was er een contact over de mogelijkheid van
samenwerking bij de training van de C-jeugd. Ook binnen het bestuur van Holland
·zijn al eerder opmerkingen gemaakt over de soms onnodig moeizame, maar zeker
gewenste samenwerking tussen beide verenigingen.
Vooral in de Randstad blijkt er sprake te zijn van stagnatie in de groei van
atletiekverenigingen en zelfs een mogelijke teruggang van ·aantallen leden.
Ondertussen worden de kosten om een atletiekvereniging in

en levendig ·

te houden steeds hoger. Bij stagnatie of zelfs teruggang van het ledenaantal
.,,
.

l
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is d?.t nauwelijks meer op te brengen. Daar komt nog bij dat verenigingen het
steeds moeilijker hebben om voldoende kader, zowel bestuurlijk als met betrekking tot de training, te blijven vinden en te kunnen inschakelen. Dat geldt ook
voor "Holland" en "Haarlem", hoewel de accenten bij deze verenigingen niet
hetzelfde liggen.
Het bovenstaande was kort samengevat aanleiding om het er in het bestuur
van Holland over eens te worden, dat een verkennend gesprek met het bestuur
van Haarlem op zijn plaats zou kunnen zijn. Een contact daarover leidde tot
een gesprek tussen de voorzitter en penningmeester van "Holland" met de
voorzitter en secretaris van "Haarlem". In dat gesprek bleek heel snel dat
wij in

gelijk denken over de wenselijkheid van meer samenwerking.

Dat is een belangrijke constatering. Hoe dat verder moet, in welk tempo en
tot welk doel dat uiteindelijk wel of niet moet leiden, zijq zaken die op
àit moment niet beslist hoeven te worden.
Zij kunnen ook niet door de beide besturen beantwoord worden. Dat zal moeten
gebeuren door de verenigingen. In eerste instantie zal het onderwerp van
ges prek moeten zijn bij de komende jaarvergaderingen. Wel zijn wij tot een ..rste
afspraak gekomen, die wij naar onze mening wel konden maken. Dat betreft
samenwerking bij trainingen. De beide besturen zullen aan hun Technische
Commissies vragen om op korte termijn na te denken over, en mogelijk vorm
te geven aan, een gezamenlijk rooster voor trainingen. Daarbij wordt in eerste
i nstantie gedacht aan de senioren en de A en B junioren. In die groepen
lijkt succes het best mogelijk en ook de behoefte en de wederzijdse aanvulling
het grootst. Wij hebben afgesproken dat wij, als de TC's er in slagen de trainingen in elkaar te schuiven, ingaande het zomerseizoen 1991 een begin te
maken met de uitvoering. Uiteraard is het van groot belang hoe zowel de
betreffende leden als de trainers tegenover 6ên en ander staan. Wij zijn dan
ook bijzonder benieuwd hoe het zal uitwerken. Aan de hand van de ervaringen
en steeds reagerend op zich voordoende mogelijkheden tot verbetering van
de samenwerking en ui teraard in belangrijke mate bijgestuurd door de nog te
voeren discussie in de jaarvergaderingen, zijn wij mogelijk begonnen aan een
beleidswijziging die in de toekomst tot verdergaande samenwerking op vele
en wie weet uiteindelijk alle terreinen zal leiden. Beide besturen zijn, als
hun leden dat wensen, bereid een beleid te voeren dat tot die verdergaande
samenwerking zal kunnen leiden.
De voorzitter van K.A.V. Holland
Jan Uttien
De voorzitter van A.V. Haarlem
Joop van Drunen
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HARDLOOPSCHOENEN

In het kader van de campagne 11 Blessures blijf ze de baas" bij hardlopen zullen
in totaal zes cludbladartikelen worden aangeboden. Het eerste artikel ging
over de opzet van de campagne. Oe andere vijf artikel zijn geschreven over de
wijze waarop blessures voorkomen kunnen worden.

INLEIDING
Het is verleidelijk om modieuze hardloopschoenen te kopen. Het belangrijkste
blijft echter dat je er goed mee kunt hardlopenl Hardlopen moet je alleen doen
op schoenen die ook voor hardlopen gemaakt zijn. Dit om onnodige blessures te
voorkomen.
Door de stormachtige ontwikkelingen bij de schoenenproduktie is het voor de
hardloper zelf bijna niet meer uit te zoeken welke schoen voor hem/haar
geschikt is. Het is verstandig om op een rustig moment in een sportspeciaalzaak met een deskundige verkoper de tijd te nemen om de juiste keuze te maken.
Er zijn een aantal zaken waar je zelf op kunt letten bij de aanschaf van de
schoenen.
ALGEMEEN
Allereerst moet de
vu de scboeno voor beidt voeten goed zijn. Oe
maataanduiding is niet bepaald de sterkste zijde van de fabrikanten. Er zijn
Duitse, Franse, en Engelse maten en dit betreft dan alleen nog maar de lengte
van de schoen. Maten voor de schoenbreedte van de schoen worden ..zelden of niet
gehanteerd. Je moet de schoenen passen met de . sokken die je oölé: tijdens het
hardlopen zal gebruiken. Het is verstandig om de veters eruit .te halen en op
de schoenen rond te wandelen en te dribbelen. Indien de schoen dan van
achteren slipt is hij te groot of bij de hiel te breed. In de lengte moet je
in ieder geval genoeg ruimte voor de tenen overhouden {minstens 4rmn ruimte
tussen de toppen van de tenen en de schoenrand).
Daarnaast is de hoogte van de hoogte van de hielkap {contrefort) van belang.
Als deze hielkap te laag is zal de schoen snel gaan "slippen". Te hoog is
echter ook niet goed, want dan heb je een verhoogde kans op ach i 11 es pees
blesures. De naden moeten goed gestikt zijn en er mogen geen
.stikranden
op onjuiste plaatsen zitten. Zo'n stikrand kan bijvoorbeeld grote . problemen
(blaren) opleveren als deze zich bevindt boven de tenen. Verder kun je de
schoen tussen beide handen buigen. Hierbij kun je de buigbaarheid van de zool
beoordelen onder de bal van de voorvoet (ongeveer op 2/3 van de lengte).
PASVORM
Bij de aanschaf van sportschoenen speelt de pasvorm een zeer belangrijke .rol.
Een goed gekonstrueerde schoen die niet past, verliest daardoor een groot deel
van zijn goede eigenschappen. Naast de lengte- en breedtemaat van-, de sportschoen is ook de leest van groot belang. Er zijn verschillende soorten
·schoenleesten die passen bij verschillende voetvormen.
Veel lopers lopen plezierig op een licht verhoogde hiel. Zeker als je achillespeesklachten hebt of hebt gehad is het verstandig om hier goed op te
·letten.
Iedere schoen heeft een voetbed. Het kan zijn dat dit niet de juiste is voor
je voeten. De mogelijkheid bestaat dit voetbed te verwisselen. Oat kan met . een
ander voetbed dat los in de sportwinke 1 te koop is, het kan ook met een
aangemeten voetbed. Zo'n aangemètEm voetbed wordt een sportinlay of sportsteunzool genoemd en wordt gemaakt door een orthopedisch schoenmaker. Het is
Ne 1 zaak om een sportsteunzoo 1 alleen te laten aanmeten als deze ook echt
- 5 -

nodig is. Vraag hierover advies aan een deskundige (b.v. sportarts, werkzaam
op een Sportmedisch Adviescentrum). Sportsteunzolen die aangemeten zijn met
een goede reden kunnen blessures voorkomen. Er bestaat echter ook een kans op
het ontstaan van (andere) blessures als de sportsteunzolen niet goed og
onnodig zijn aangemeten. Als je begint met het dragen van sportsteunzolen is
het verstandig deze na enkele weken weer te laten controleren bij de orthopedisch· schoenmaker die ze aangemeten heeft.

HIElKAP (contrefort)
Oe hielkap moet de hiel voldoende fixeren en sturen tijdens de landing en
afzetfase . Hierdoor is de hielkap van groot belang om overpronatie te voorkomen.
.
. .
. . ·.
,:
.
Wat is
·hoe herken :je het en ·wat· kug ·Je er aan doen?
Wat is overpronatie?
De overgrote meerderheid van de hardlopers landt op de buitenzijde van de hak op de
middenvoet. Om de landing zo soepel mogelijk te laten verlopen, vindt de afwikkeling
vervolgens naar binnen toe plaats. Wanneer de enkel en de voet bij de
en
voetafwikkeling hierbij te veel naar beneden wegzakken, spreken we van "overpronatie'·.
Hoe berken je overpronatie?
Je kunt overpronatie is op meerdere manieren te herkennen. De eerste manier is om aan
de achterzijde van de hardloper te gaan staan en naar de hak van de schoen te kijken.
Als deze naar binnen wegzakt, is er sprake van overpronatie. Naar de hak kijken is
gemakkelijker als op de lopende band met een .videocamera het looppatroon wordt
opgenomen en vertraagd (getoond) wordt. Dit kan vaak bij een Sport Medisch Adviescentrum, en in sommige gevallen ook bij een sportspeciaalzaak, een schoenadviescentrum
en bij een orthopedisch schoenmaker.
Daarnaast kun je overpronatie herkennen aan de stand van de bak bij oude schoenen. De
hakken zijn dan naar binnen toe weggezakt. Hardlopers die overproneren lopen een
verhoogde kans op een aantal blessures, zoals een achillespeesontsteking of beenvliesirritatie.
c
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Wat kun je aan overpronatie doen?
Om de verhoogde l.cins op blessures tegen te gaan zijn er voor deze hardlopers schoenen
ontwikkeld die deze overpronatie tegengaan. Dit tegengaan van overpronatie kan bijvoor·
beeld plaatsvinden door aan de binnenzijde van de zool materiaal te gebruiken dat iets
minder inveert bij de landing.
Schoenen waarin deze korrektie is ingebouwd zijn alleen geschikt voor die hardlopers die
ook daadwerkelijk overproneren. Als je normaal landt en afwikkelt zal je tijdens de
afwikkeling juist teveel naar buiten
worden. waardoor je een verhoogde kans
op blessures loopt. Bij het kopen van schoeiSel is dus deskundig advies nodig. Advies dat
je in een goede sportspeciaalzaak kunt krijgen.

Oe bover. kant van de hielkap moet van zacht materiaal en niet te hoog zijn,
anders is er kans op irritatie aan de achillespees.

WAAR GAAT DE SCHOEN VOOR GEBRUIKT WORDEN?
Daarnaast is het van belang om na te gaan waar je de schoen voor gaat gebruik·
en. Bij lopen op de weg kun je het beste een schoen met een grote schokabsorbtie en een gering profiel nemen. Bij het lopen op een zachte ondergrond
kun je als regel het beste kiezen voor een steviger schoen en een grover en
hoger profiel.
Alleen voor de betere marathonloper ("PR" sneller dan 2 uur 40 minuten) heeft
het voordelen om een wedstrijdschoen te kopen. Deze schoenen zijn zo licht
moge 1 ijk gemaakt, maar dat is we 1 ten koste gegaan van de schokabsorbt ie en
stevigheid.
·
Bij de aanschaf van de schoenen is ook je lichaamsgewicht van belang.
A1s je zwaarder dan 70-80 k i 1o bent heb je schoenen nodig met een grote
stevigheid en schokabsorbtie. De tussenzool van je schoen mag niet te zacht
zijn. De afzet kost hen dan onnodig veel energie, waardoor je sneller vermoeidheid zullen zijn. Daarnaast zal je een hogere kans op blessures (met name
enkelverzwikkingen en overbelasting van pezen) hebben.
AANSCHAF NIEUW OF TWEEDE PAAR SCHOENEN
Je moet met het aanschaffen van nieuw schoeisel niet wachten tot de buitenzool
van de oude schoenen is versleten. Oe schokabsorbtie van de tussenzool is dan
namelijk dusdanig afgenomen dat de schoen alleen maar meer kans op blessures
geeft.
Het is verstandig om twee paar hardloopsèhoenen te hebben als je (bijna)
iedere dag traint. Dat bied je dan tevens volop de gelegenheid om nieuwe
schoenen geleidelijk in te lopen.
Dit zijn maar enkele tips uit een lange reeks. Tegenwoordig zijn er hardloopschoenen in tal van soorten, aangepast aan de individueel verschillende
looptechniek en behoefte van de hardloper. Deskundig advies is noodzakelijk.
Ont houdt dat goede loopschoenen "de basis" zijn om veel blessures te vo·o rkomen.
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uitslagen uit stad
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gehucht overal vandaan geplukt !
AALSMEER 15 AUGUSTUS
Bewolkt + 16 graden
400 meter heren
2. Lex Wolff
5. Jan de Ruiter
6. Edwin Meure
7. Lex Verbeek
8. John Meure

c.

50.4
51.2 PR
52.8 PR
53.2
53.8

Windkracht 3 - 4.
1500 meter heren
2. Wim Bergisch

4.05.07

3000 meter heren
3. Paul van Diepen

9.06.9

LEIDEN 22 AUGUSTUS
Drie "Haarlem" deelnemers. Twee maal een PR.
800 meter heren
4. Jan de Ruiter
5. Edwin Meure

1. 53.1 PR

5000 meter heren
8. Ad Coolbergen

15 . 12.3

2.00.8 PR
BEVERWIJK 24 AUGUSTUS
Goed atletiekweer, geen wind.

Op de 800 meter heren 3 "Haarlemmers" 3 x PR.
De boys van Koos doen het uitstekend dit seizoen!
1. Jan de Ruiter
4. Wim Bergisch
5. Edwin Meure

1.52. 5 PR

1.55.8 PR Het gaat uitstekend met Wim in zijn eerste
2.00.1 PR
atletiekseizoen.

Kom op Edwin één stap harder in je zit onder de twee minuten grens, bijten!!!
5000 meter heren
6. Paul v. Diepen (1e s)
10. Ton van Doorn (1e s)
7. Dennis Heyink (2e s)
21. Rob de Nieuwe (2e s)
24. Lex v.d. Pol (2e s)

Diskuswerpen heren
1. Ruud Wielart

15.24.3
15.52.3
16.39.3
18.00.9
18.58.0

Verspringen heren
1. Misja Steen

44.34

Een uitstekend PR voor Ruud!!

6.52
HOORN SPAARBANKBOKAAL 26 AUGUSTUS
24 graden, windstil.

Oscar Soethout
100 meter le serie 1e in 11.51
C finale 5e in 11.36

Gosse v.d. Velde
kogelslingeren
kogelstoten
- 8 -

39.04
9.30

LISSE 28 AUGUSTUS
26 graden p windstil.
Ton van Tol liep de 100 meter in 11.5 sek.
AMSTERDAM 31 AUGUSTUS
Kil - regenachtig
400 meter heren
4. Lex Wolff
Ger Wessel

mistig.

JA HOOR HET IS HEM GELUKT!! Lex Wolff onder de 50.0
49.8 PR oké Lex
52.1

800 meter heren
Jan de Ruiter
Edwin Meure
Bart Blom

1. 55.1
1.59.7 Daar was die ene stap harder
zijn lippen
2.03.5
stukgebeten maar •...• éen PR. Uitstekend
gedaan Edwin! ! !

3000 meter dames
Marianne van de Lindep heel goed geholpen door Evert van Ravensberg, kwam tot een
PR 9.25.3 sek. Een keigoede prestatie .
3000 meter heren
Wim Bergisch
Ton van Doorn

8.41.0
9.06.8 Ton herstellende van een hardnekkige blessure
toonde duidelijk zijn rentreé.
9.23.3 De haas van Marianne!
10.24.4.

Evert yan Ravensberg
Rob de Nieuwe
3000 meter jongens A
Dennis Heyink

9.15.8
VLISSINGEN 1 en 2 SEPTEI\'IBER

OPEN ZEEUWSE MEERKAMPKAMPIOENSCHAPPEN
Brenda Stoete had de verre reis ervoor over om daar in Vlissingen aan de zevenkamp
voor meisjes A deel te nemenp een 2e plaats en een PR . Klasse Brenda.

zaterdag 1e dag

100 mh

hoog

kog; el

200 m
---

17 . 2

1.42

9 . 06

25.8

resultaat 1e dag een 2e plaats en 2344 punten.
ver
zondag 2e dag

800 m

5.30

29.44

2.38.2

Totaal resultaat na 2 dagen 2e met 4.047 punten.
SANTPOORT 14 SEPTEMBER
Avondwedstrijd
1000 meter heren
7. Wim Bergisch

10.000 meter heren
3. Paul van Diepen

2.32 . 9
- 9 -

31. 50.3

HBREN: KOMPETITIEFINALE
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Om maar meteen met de deur in huis te vallen: voor het zoveelste jaar
(het hoeveelste ?) in successie hebben wij in de heren hoofdklasse het vege
lijf gered.
We hebben wr wel een lange dag voor over moeten hehben. Twee uur in de bus
heen en twee uur in de bus terug, van deuruit tot deurin waren we toch vlug
12 uur onder weg.
Ter oriëntatie eerst maar even de stand:
:nunten uit voorronde
28.162
1. Hellas
28.031
2. HAARLEM
28.218
3. AVR
__
i·_A!C_II _ _ _ _ _ _ _ _
27.457
5. Tion
27.212
6. Nijmegen

9-9-90
27. D11
27.613
27.228

2)
3)

27.042 (4)
26.469 (5)

totaal
56.073
55.644
55.446
__ 9!·262
54.49953.681

Tragisch was het missen van de aanvangshoogte op polshoog van een Tienatleet, anders had de uitslag er zeer anders uitgezien.
Uit de stand blijkt, dat we geen ogenblik echt in gevaar zijn gweest. Dat
gaf al vanaf het begin een bevrijdend en ontspannen gevoel. Iedereen kon
presteren zonder gr0te druk en dat leverde heel wat aardige prestaties op.
Gosse v.d.Velde, wierp zelfs zijn beste prestatie van het jaarmet 40m38.
Het is zo langzamerhand traditie, dat de laatste wedstrijd het beste is.
De 110m horden leverde ons een van de drie overwinningen van de dag op.
Marc Kok liet de klok op 14.7 stilstaan. Frank Versteegfinishte als 3e
in z ijn serie in 15.5. Opgemerkt moet worden, dat door een storing in de
electronische tijdwaarnem .. ing alle tijden met de hand zijn geklokt !
een kompetitiewedstrijd, bracht Jan de
De 800m , altijd een sleutelafstand
Ruiter en Lex Wolff aan de start. Het eind van het seizoen begint nu toch
en 1.59.8 waren we dik tevreden.
wat in de benen te zakken, maar met
Het kogelstoten bracht een gemotiDaarna kon de wedstrijd niet meer
veerde Fred v.d.Wal in de ring 13m1 6 en met veel rijn , nog naweeën van zijn
onfortuinlijke val, otootte Les Brown nog 12m80. We mopperen niet.
levert een verOnze 100m lopers strijden mee in de middenmoot. René
dienstelijke 11.1 af en Nico Treep, die als vervanger van Oscar
weer op zijn eigen plek loopt, blijft niet ver achter met 11.3.
Rob Schlüter met 13m38 en
Onze hinkstapspringers scoren naar
warempel een 3e en 4e plaats.
veld
dit
in
veroveren
12m9r.
met
Isselt
Marvin
Dan de 400m. Ook hier zit het eind van het seizoen aardig in de benen.
Zeer moeizaam strijdend eirligen zowel Guun Grmskamp als Han Baauw deze
afstand in
Op de 3000m steeple chase weinig kommentaar. Al jaren een solide nummer
van de dag. Een rustpunt in een chaos van allerlei andere nummers, maar
daar hebben we de mensen dan ook naar: Evert van Ravensberg 9.21.0 en Ad
Coolb e rgen 9.35.?.
Hoogspringen leverde onze tweede . overwinning op. Een eigenlijk niet meer
en zette daarmee de concurrentie op
gemotiveerde Remco Steen sprong
10cm of meer. Inclusief broer Misja 1 die de gevolgen yan een week introduktie met zich meezeulde en niet hoger dan 1m9 ' ' kwam.
Bij het pol sstokhoogspringen zagen we Marc Kok de 4m30 passeren en daar
bleef het bij. Pim GBbel deed eenieder van schrik verstijven . omdat, zo
maar we hadden
dachten wij, 3 keer de aanvangshoogte van 3m80 niet
even gemist, dat hij stiekum een tussPnd00r sprongetje op 3m10 had gemaakt
waarmee hij de schade beperkte,
-10-

De 1500m leverde onze 3e overwinning op. Paul Jaspers liet zich door niets
of niemand verrassen. In een weliswaar matige tijd van 3.57.9 eindigde hij
toch ruim voor alle anderen. Wim Bergisch die steeds beter gaat lopen,
maakte zijn debuut in de kompetitie en liep zeer verdienstelijk een persoonlijk
rekord in 4.00.8.
Op het diskuswerpen 2 man over de
en dat is volgens mij
een tijdje
geleden. Ruud Wielart was onze eerste man met 41m92 en de nog steeds overal
pijn voelende Les Brown stelde ons niet teleur met 41m50.
Geen toptijden op de 400m horden , maar we verloren de aansluiting met onze
direkte konkurrenten niet. Frank Versteeg 58.2 en Oscar Soethout 58.4 deden
niet veel voor elkaar onder.
Het op
na kortste nummer de 200m bracht in de eerste serie Guus Groskamp aan de start, die met 22.7 zijn klubgenoot
Moesman slechts 1 tiende
voorbleef. 22.8 voor Moes dus.
Meteen
door het langste loopnummer de 5000m. Paul van Diepen, die
werkelijk al het hele jaar in vorm is toonde ook nu dat zijn vorm nog steeds
behouden is gebleven: 15.16.9. Erwin Groenendal, opgetrommeld als invaller
had het echter bijzonder moeilijk. Alsof hij zijn militaire 'kistjes' aanhad
ging hij over de baan om volkomen uitgeteld te finishen in 16.14.9.
Van het verspringen valt weinig op te
Het vermelden van de
ties lijkt me genoeg. Rob Schlüter 6m41 en Marvin Isselt 5m98. Dat moet
de 16e verder hoor!!!
Dan gaan we ons
voor de estafettes. Eerste de reserve
Hierin lopen achtereenvolgens Remco, Misja, Harvin en 1'1arc. Zij doen hun
plicht en winnen de serie in 45.2. Dan de eerste ploeg Rob, Oscar, Nice
en
kunnen vast wel sneller dan 43,9 maar voor deze dag waren we overal
tevreden mee. Tensl otte de 4x400m lopers van gemiddeld 51 komen uit op een
tijd van 3.23.9 en dat waren achtereenvolgens: Ger Wessel, Lex Wolff, Han
Baauw en Guus Graskamp.
Da armee was de wedstrijd haast teneinde, ware het niet, dat er op het middenveld nog werd speergeworpen.
dit nummer een nieuwe ster aan ons HAARLEM
firmament: Rob Buntsma een paar jaar geleden
lid van Lycurgus, behoorde
destijds tot de natmenale top, maar kon als sportleraar weinig tijd meer vrijmaken om zelf te trainen. Hij wierp voor ons de speer naar de nieuwe klubrekord afstand van 61m72 !! ! Proficiat. Fred v.d.Wal streed op een wat lager
niveau , maar prikte de speer toch zo'n 47m56 van hem af in het gras.
Dit a lles leidde tot de reeds hierboven ge Loerode stand, waarmee we ons verblijf
in de hoofdklasse weer voor een jaar veilig stelden.
En nu we toch over die hoofdklasse hebben. Onze broeder vereniging Holland
is er met de herenploeg wederom in geslaagd te promoveren naar de hoofdkla sse, zodat we volgend jaar weer tegen elkaar uitkomen.
Heren van Holland van harte gefeliciteerd en welkom terug in de hoofdklasse!!

Prr
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FINALE B-COMPETITIE IN HOORN
Zondag 9 september jl. werd dan uiteindelijk toch een keer met
finale van de
B-competitie meegedaan. Ondanks het feit dat A.V. Haarlem de finale maar op het
nippertje heeft gehaald.
Enfin, het is 09.10 uur in de vroege ochtend en de competitie-ploeg van .de Bjunioren verzameld in de vertrekhal van het station. Als dan alle jongens (d.z.w . :
Alexander, Barry, Henk, Mark, René, Rens , Rogier, Stefan H. en StevenS.) er zijn
en ook meneer van Drunen is gearriveerd, dan wordt het tijd om de kaartjes te kopen
en de trein van 9.30 uur in de (nog steeds) vroege ochtend richting Hoorn te nemen.
In Hoorn nog een stukje gelopen naar de atletiekbaan, waar het hele festijn zich ging
afspelen. Om 12.15 uur in de al wat minder vroege ochtend, ging het eerste onderdeel
van start. KNAL, het startschot voor de 4 x 100 m estafette , met als eerste loper
Steven S. als tweede loper l i ep Barry die daarop wisselde met Rens die na zijn 100 m
gelopen te hebben het stokje over gaf aan Henk en die nam e e n eind sprint en toen
.... waren we laatste uit die serie , maar toch was er goed gelopen en waren we van
de twee series die er waren NIET de minst snelste. Voor Steven S. was het rennen om
op tijd op het juiste onderdeel te zijn. Op zijn verjaardag (nog be dankt voor het ijsje)
moest hij tijdens het polshoog een estafette lopen, en later, nog steeds tijdens het
polshoog moest hij speerwerpen. Resultaat: (dit begrijpen waarschijnlijk alleen de
insiders) f
(Toch je ijsjes eruit!!) Zonder de uitslagen zal ik nu even de 8
competitie jongens met hun onderdelen opsommen , voor de geïnteresseerde (als die er
zijn tenminste). Alexander was voor de 400 men het discuswerpe n. Barry bewees zijn
diensten bij hoog, horden en ·estafette . Henk: verspringen en estafette. Mark was
ingezet bij kogel en horden. Rens deed een 100 m en H.S.S. en ook de estafette.
Rogier probeerde punten te halen op de 800 m. Terwijl Steven tijdens het polsstokhoog-springen, een estafette liep en 3 speertjes worp. Stefan Huism. was ons "wapen"
(?) op de 1500 m die hij prima liep. Alle jongens wilden een zo hoog mogelijke positi e
halen in de finale , waardoor . er door iedereen prima gepresteerd werd. Alle en was het
jammer dat de eerste pl aats er die zondag niet inzat , maar volgende keer wordt die
vast wel bereikt. (Dat wordt zweten deze winter, r ed.) Na het laatst e onderdeel om
15.30 uur in de l a t e middag ginge n de laat ste met de tr e in naa r huis, met het
voldane gevoel om toch e ens met de finale van de B-c ompetiti e me eg edaan t e hebben.
En daar hebben ze ge lijk in , want het is 3 jaar ge l e de n da t A.V. Haarl e m aan de
finale competitie meegedaan he e ft me t de B-junioren.
Re né Grul
100 meter
Rens de Graaff
800 meter
Rogier Botman

12.6 PR
2.12.4 PR

400 mete r
Alexande r Brokx

57.4

1500 mete r
Ste fan Huisman

5.09.1 PR

Hinkstapspringen
Rens de Graaff

10.40

Polsstokhoogs pri r.ge n
St e ve n Spanj e rsberg

Spee rwerpen
Ste ven Spanjersberg

39 .46

Discuswe rpen
Al e xande r Brokx

Verspringen
Henk Cobelens

5.43

Hoogs pringen
Barry Doode man

1.60

Kogelstoten
Mark van Dijk

9.60

4 x 100 m estafett e
Steve n-Bar ry-Re ns- Her.K

48 . 9

110 m horden
Barry Doodeman
Mark van Dijk

16.9 PR
20.6

Totaal
11e plaats me t 6695 punte n.
(1e we d. 6640 pnt . 2e we d. 6278 pnt.)

6 X een PR , GOED GEDAAN BOYS ! ! ! !
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2.70 PR
28.64 PR

DE MEISJES IN DE A/B FINALE?????
Ja, het is echt waar. De A/B meisjes zaten in de finale! (Weliswaar via de achterdeur erin gekomen, maar toch). \•.J e moesten om 11.45 uur in onze krachtbarak aanwezig
zijn. (Voor Brenda wordt dit voortaan een kwartiertje eerder zodat ze eindelijk
eens op tijd is. )
Om half 1 moest Robina met haar geblesseerde arm even een discus uit de ring proberen te werpen, wat haar 20.20 mopleverde (niet slecht hè, voor een gehandicapte).
Hierop volgde een denderende estafette waarmee we (zoals gewoonlijk) weer als beste
uit de bus rolde met een tijd van 50.5 s.
Toen was het de beurt aan Kivelly om haar speer naar de andere kant van het veld
te werpen. Dit lukte niet helemaal maar met haar 23.54 m (PR) zijn wij natuurlijk
uiterst trots op deze blonde duivel.
Het feit dat verspringen en de 800 m op dezelfde tijd waren maakte voor onze late,
maar fantastische sportvrouw Brenda, niets uit. Met een tijd van 2. 30.7 op de 800
meter kon ze met 5.09 m in de zandbak gaan spelen.
Chantal liet de baan smelten door op de 400 m een tijd van 61.6 s neer te zetten.
Na afloop waren haar voeten ietwat heet wat het water in de steeple-bak deed sissen.
Robina liep huppelend van hoog naar kogel, om Kivelly te zien stoten. (Wat de
baan overigens deed trillen). Zij stootte een PR van 9.36 m. (De training van Oscar
en de peptalk van Onno hebben haar perfect geholpen. Thanks guys! ). Robina sprong
al terughuppelend een hoogte van 1.50 m.
Toen was het einde bijna in zicht, alleen het kanon Aneska moest nog even een 100
m lopen, die in een tijd van 13.2 s resulteerde.
We hebben juist omdat we via de achterdeur in de finale terecht zijn gekomen, een
extra schepje boven op onze prestaties gedaan, wat ons een voortreffelijke 4e plaats
opleverde (6230 punten).
Namens alle meiden willen wij José voor haar goede zorgen en hulp bedanken.
Groetjes, Robina en Kivelly
100 meter
Aneska de Windt
800 meter
Brenda Stoete
Verspringen
Brenda Stoete

13.2
2.30.7 PR
5.09

Speerwerpen
Kivelly Grotendorst

23.54 PR

Discuswerpen
Robina Smits

20.20

400 meter
Chantal Bruyn

61.6 PR

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

50.5

Hoogspringen
Robina Smits

1. 50

Kogelstoten
Kivelly Grotendorst

9.36 PR

Totaal
3e plaats met 6230 pnt.
(1e wed. 5786 pnt. 2e wed. 5973 pnt.)

DE JONGENS IN DE A/B FINALE!!!!!!!
Op zondag 16 september was in Haarlem de A/B finale. De jongens hadden zich geplaatst en dus niet, zoals de meiden die via de achterdeur mee deden.
Om kwart voor twaalf was de jongensploeg aanwezig in het krachtcentrum. Cees had
afgebeld en Mirko was/is geblesseerd, waardoor we nog wat moesten schuiven voor
de 4 x 100 meter. Gelukkig was Barry er nog en kon Rogier ook invallen, zodat ze
om één uur van start konden gaan samen met Marvin en Edward. Een tijd van 47.1
neergezet. Niet slecht met twee invallers! Onno had het tweede onderdeel op zich
genomen. Zijn beste worp bleek een PR te zijn van 32.92 m. Dit leverde dus extra
punten op vergeleken met de vorige keer. Marvin die dus ook al 4 x 100 meter had
gedaan, sprong 1.75 meter hoog en tegelijk ging Dennis van start, 9.30.3 was de tijd
- 13 -

waarmee hij over de streep kwam van de 3000 meter. Ook dit was beter. De geblesseerde
Mirko werd op de 800 meter vervangen door Rogier. Hij zette een tijd neer van 2 .14. 9 s
Om kwart over drie werd op speer een formidabele PR gegooid door Steven van 44.12 m.
Het volgende nummer was de 400 meter die ik zelf liep in 57.4 sec. Het laatste
onderdeel werd gelopen door Edward om tien voor vier. Met een snelheid van 41.76
km/u kwam hij over de eindstreep; wat goed is voor 11.6 op de 100 meter. Door al deze
prestaties kwamen we uiteindelijk met 6652 punten op een Se plaats terecht.
Sa men met de meisjes en ploegleid(st)er zijn we na de wedstrijd gaan eten. Roald
die ons de hele dag mentaal hielp ging ook mee. Hierbij bedank ik namens de eters,
Joop van Drunen die ons het eerste rondje vergoedde. Tijdens de lange pauzes tussen
de diverse gerechten is er heel wat gelachen. Hiervoor waren deels verantwoordelijk
Steven roet z •.n "goede" moppen en Han. Na de ijsco's kwam ook al weer na lang wachten
de r ekening. Deze werd door José niet helemaal begrepen. Redder in nood was Kivelly,
d i e h et samen met de gebrekkig Nederlands sprekende Italiaanse obers oploste.
De 16e september was dus een geslaagde dag, die we tijdens de onderlinge nog eens
over zullen doen.
Alexander Brokx
100 meter
Edward Leter
800 meter
Rogier ,..Botman
Speerwerpen
Steven Spanjersberg
Verspringen
Marvin Isselt
Kogelstoten
Onno Ma ntel

400 meter
Alexander Brokx

11.6

3000 meter
Dennis Heyink

2.14.9
44.12 PR
6.64
12 . 64

Discuswerpen
Onno Mantel

57.4
9.30.0
32.92 PR

Hoos;springen
Marvin Isselt

1.75

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

47.1

Tot aal
8e plaats met 6652 punten.
(le wed. 6128 pnt. 2e wed. 6826 pnt.)

.
.

DE JAARLIJKSE 10 KM OP DE BAAN
DONDERDAG 27 SEPTEMBER A.S.

18 . 30 uur 1e l oop voor lopers· met een PR van 40 min. of langer
19.30 uur 2e loop voor lopers met een PR rond 36 I 40 min.
20.30 uur 3e loop voor de snelle lopers
Inschrijven uiterlijk 30 min. vóór aanvang van de betreffende loop,
in de kantine.
Voor leden is de deelname gratis, de overige deelnemers moeten
voor de inschrijving f 5,= betalen.
NEEM VOORAL JURYLEDEN MEE!!!
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LODI'S

HOTLINE

- waar was je ?
bericht uit de krant van vorige week.
ROLdOCUY
LODI (It): .h.K: .Nederland- Engeland 6-1 -, Spanje- West Duitsland
13 - 1, Italië 8 - 2, l'ortugal - Oost Duitsland 25 - 2.
-Vandaar.
-De 10 km' s
30.07 Henningbroek VI 1e Vic
34.09
01.08 Voorthuizen lJ 1e lViariaa."le vd Linde 35.35
01.09 Senasen
D 1e Marianne vd Linde 34.40
0).09 Den Belder D 1e Marianne vd Linde 37 . 03
0 3. 08 Nidde l harnis S 4e Ad Coolbergen 35.38
14.09 Santpoort
S 3e Paul v Diepen 31.50
04 augustus - Onderdijk - Memorial Piet v.AJ.phen - 21kru
Pffff
VIB 1e Vic :6onneveld 1.15.58 VIA Lex vd Pol 1.39 S 21e willem Weeterholt
1.16. 59
-Zaterdag 18 augustus- Apeldo0rn- 10EN
was er weer; maar is nu weer weg. Blessure.
Ks es v Doillillele
53.00
·- l.ondaèl, 26 augu.s t '..ls - Sa.::JJ... pcort - Brederodecross ( zomeredi tie) - 7km
lJe gerin ge v-oor-p ub lic.H eit mocht è.e pret niet drukken. Vol15end Jaar komt ie
zeker
dus de laatste zondag van augustus ••••• , • ••• Genoteerd in het portable geheugen ? He t pa:::.'cou:r.s was geljjk aan de Hrederodecross van 20 Januari
(voor de fxeaks: zie net
jaargang 45 numruer 1) punt
1e raul v.Diepen
23.36 11e IV!arianne vd Linde 25.27 25e John Jongboom
2e .l!;Vert
23.53 12e IJennis He!jink
25 . 47 26e Kokkie
29.41
4e 'l'on v . lJoorn
13e JJick Kloosterboer 25 . 54 27e Lex vd Pol
30.26
6e .Ayele Geta.chew
24.52 14e Ron .Bons
26.36 2be Ralph Geusebroek 30.44
7e Bert .boest en
25.01 17e l'!artin Strookman 27.35 2Sle Stefan Huisman 30.54
be Conno du l<'oss9
25.11
Johan S:Jeek
27.51 33e 'I'on vd Linden 32.22
Ruud Porck
2).21 23e Albert F'en.Jerda
28.47 39e Sylvia Goes
35.53
- :6aterdag 08 september - winschaten - 100km
Jammer, Jammer , Jann:ne:::-. ben uitstekende voorbereiding, inclusief een overwinning in een 50km-bergloop in Jl':rankrtk in 3.20 (by the way: J.V.tarc v.Leuven 4.30! ),
net mocht allemaal n i et baten . Na 50km moe.st Willem westerholt de
weer terué> aan de ort:,ani s aU.e 5 evcm. Achr
Schipholloop b&d Willem ook een paar
aanloopJaren nodig.
- IJezelfde zaterda g - l<..assel (W.D.) - interland W.Duitsl.-Frankr.-.Ned.
De bedoeling was exact (geen Exact)
het vTerden er ongeveer 15. lVtaar wat
loopt ze weer goed .
5e Joke Kl e.IJweg
vd Linde 51.08.9 12e Jolanda
Houmin ga 51 . 35.1
14e Mieke hombergen 51.44.2 17e Ine Valentin 52.52.6
- Donderdag 13 se1= t ember - Yo g e lenzEmg - 10El"l
:&;indellJk., ei::1del]Jk wa s het zover. BasS (geen familie van BasF; overigens deze
Baal!, is v.•eer wè l fami l ie van ex-psychiater :&' ., beiden berucht om hun illegale
lozingen) heeft
eerate wedstrijd voor AV Haar1em gelopen. Dertien september
kr:i.Jg t een '· ooraanstaande plaats i!1 het ( 70-Jarig) JUbileumnummer van ons
clubblacl.
1e Willeru westerb.oJt
12e Hil de Lan5e
54 .54
62.34
3e Conno du :B'c.3sé
13e Hob de
62.36
4e Kees
57,48
14e l3as suurmond
6).05
5e Ron .i:lo:1s
58.21
15e .Tchan Sneek
63.10
6e 11ert .Bols
58 o45
19e Dick Aarts
64.33
7e Dick de \'/aal l•t.
59 <08
23e hans Adelaar
64.49
SJe i'tari ns Jasp e:>::s
60.16
34e Lex vd l:'ol
67.57
11 e 1v1arti.n Stro01G1.l3.n
50e René vd Zwaag
61 o57
71.04

S'.lnnyZzzz
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DE NATIONALE C-SPELEN
Aangevoerd door Arjan en supported door Meraud en Floor gingen de mannen van A.V.
Haarlem (de C-JUNIOREN dus) met de bus naar Ookmeer voor de NATIONALE C-SPELEN.
Manuel kon Arjan meteen verblijden met de mededeling dat hij met een worp van 48.06
meter prachtig vijfde was geworden bij het speerwerpen. Dit is het enige wat ik over
Manuel zal schrijven, want de rest van zijn prestaties zijn niet noemenswaardig.
Dan krijgen we Eldridge. Eldridge perste er ± 14.0 eruit en werd daarmee laatste
in zijn serie van de 100 meter en was dus meteen uitgeschakeld. Over het verspringen
van Eldridge zullen we het maar niet hebben. Eldridge sprong nl. 5.29 m (P.R.).
Dan hadden we nog Allard, alias het BEEST VAN HAARLEM. Net zo als Robin bakte
hij er helemaal niks van bij het kogelstoten. Dit kwam doordat hij niet zijn dag had
(wanneer heeft hij die wel!) Toen was het eindelijk tijd voor nij om ook maar eens
aan te treden. Samen met Allard (die depri was geworden van het mislukte kogelstoten) ging ik discuswerpen. Aangezien Allard nog steeds zijn dag niet had ging .
het discuswerpen ook niet. Ik had natuurlijk wel mijn dag en wierp een PR en de
B.S.P. (dit staat voor Beste Seizoen Prestatie). Ik wierp namelijk 34.16 meter.
Aangezien Allard het B.S.P. bezat had hij weer een tegenslag te verwerken.
Dan hadden we nog steeds een ijzer in het vuur, Michael. Michael liep in zijn serie
een evenaring van het clubrecord nl. 11.6 sec.!!! Zijn halve-finale won hij ook.
Toen de finale. Michael werd vijfde met een tijd van 11.8. Overigens hadden de nummers
twee tot en met vijf de zelfde tijd. Aan het eind van de dag moest de estafette nog
gelopen worden. Allard moest beginnen. Die liep zo hard dat hij alle frustraties
er helemaal uit rende. Na een perfecte wissel met Manuel was Allard klaar. Terwijl
Allard stond uit te hijgen ging Manuel er als een speer vandoor. Eldridge liep
als derde en overhandigde het stokje aan Michael. Michael, boos om zijn vijfde plaats,
(hij zweerde dat hij in ieder geval derde was) liep zo hard dat die boosheid vrijwel
weg was. Ze werden met een tijd van 49.03 seconden zesde.
Aan het eind van de dag was de trainer toch wel tevreden.
Martijn Spruit
P.S. Sterker nog, ons aller trainer was zéér tevreden, alleen de support van Meraud
kon iets uitbundiger.
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A o V. HAf.RLE:M

70 J Ml.P.

Jullie AoV. HAARLEM 70 jaar I

Dat wordt gevierd. In het weekeinds van 6 en 7 oktober a.so
Hoe ? Dat lees je elders in dit Wisseltje. Lees het goed en
zorg dat je er bij bent!!!!!!! Voor pupillen ( 6 oktober) '
en junioron ( 6 &n 7 oktober ).
In d!t Wisseltje nog veel
nieuws en uitslagen. Een aantal
was aanwezig bij wedstrijden in Santpoort op woensdag(!)
22 ausuotus , Haarlem ean
op 25 augustus en
natuurlijk de PUPIL/OUDER KOPPELWEDSTRIJD op zaterdag 1 september.
Voor de pupillen staan neg twee
op het programma voor
de onderlinge wedstrijd3n op zaterdag 6 oktober. We gaan nog met
gezellige groepjes naar DEM (8 september) en De Spartaan in Lisse
op zaterdag 15 september.
Een aantal
schrte.f in voor
ta Jmst erdam en
wel de NATIONALE C-JEUGD\vEDSTRIJDEN (25 en 26/6), Castrioum (9/9)
en
in Krommenie op 15 september. En een roo oi aantal
D-junic:ren beleefde een fijne wedstrijddag op 1 september in
Haarlem, ja de JUNIOR-D/OUDER .KOPPELWEDSTRIJD.
Daarnaast vertegen\-Ioordigde on:z.e l<leraud de Rooij A.V. Haarlem op
1 en 2 september in
bij de
KAMPIOEN-

SCHAPPEN.

Voor de onderlinge wed strijden, met Ao Vo HAARLEr1 70 JAAR FEEST,

hebben de junioren nog Hadstrijden in Santpoort (22/9) en in
Amsterdam bij ADA/A!C op 29 septembero
Informatie over de
op h3t vedstrijdoverzicht, dat
voor de la.a tste lilaal in het vorige Wisseltje
afgedrukt !
Tijdens de training ook al·tijd ALLE informatie over inschrijving
wedstrijden (zie o.a a d ·: aanplakbiljetten met wedstrijdoverzi chten)
niemand kan zeggen '' ik heb het niet geweten "
nus: zeker voor de 0nderlinge wedstrijden met als inzet de
vervachten we een grote inschrijving van
Pupillen en Junioren D/C. Niet vergeten da datu.m: voor pupillen
zaterdag 6 oktober en voor Jlliïioren zaterdag en zanag 6 en 7
oktober ! AoVo
feest en onderlinge wedstrijden: dat roag
je niet missen. WA rekenen op jullieo Schrijf in !!t!t!! Voor of
na elke training, maar uiterlijk 15 september a.s.

DE A.V.

M.ASGOiiTE IS ER BIJ
OP Z.ATERD_lG 6 OK20BER (PUPILLEN)
OP ZATERDAG 6 OE.TO:BE.lt EN ZONnAG 1 OKTO:BEn
( C/D JUNIOREN )
WiDS?:'R TIP..:E. Y.L

OENSCHAPPEN

E!J

A.V. EAAU_::.FM 70

FEEST T:li.':Z!MEN f!!!!

SCHRIJF IN VOOR 15 SFL'TE:1tER

-
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\fEDSTRIJDEi<i EN FEEST

70 JAAR!!!
A.V. HAARLE-

Tijdene de trainingsavond Yan MAANDAG 10 SEPTEMBER zullen
zo\:el de PUPILLEN als de C/D-JUNIOREN een
ontvangen
over de acti7iteiten rondom de onderlinge wedstrijden en de onderlinge -wedstrijden ( CLUBKA1>1PIOENSCHAPPEN) zelf.
Een or;upon aan de onderzijde van dit informatievel dient zo spoedig
mogelijk te worden afgegeven(op de trainingaavond 10 september direct
invullen €U afgeven i8 prima). Uiterlijk 15 september dient de coupon
in het bezit te zijn van da jeugdcornmiasie.

f•V HAARtEM

MP.SCOl'TE

De AV Haarlem mascotte krijgt een naam. Dat ia zeker.
Er zijn al vele namen bedacht en ingezonden, maar er kunnen er
nog meer bij. Vul jouw keuze in op de MASCOTTE-POSTER, welke
bij elke trainine ia opgehangen
het wedatrijdsecretariaat.
De definitieve naam wordt bekend gemaakt op de 70 jarige verjaardag
va n AV Haarlen, 6 oktober
En ook zal er op die datum een eerste
van deze mascotte
!
!l!JUGDKt)i p VOOR C-.JUNI OREN

In de h erfstvakantie, op 15, 16 en 17 oktober aoa.
:.al op het sportcomplex Amsterdam-Ookmeer een jeugdkamp voor
wordan gehouden. Het is een trainingsstage vo or
een groep van maximaal 20 C-jongens en een groep van
20
Het programma betreft technische atletiek, video-opnames,
film, theorie en testen. De dagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om
16 ,00 uur.
AV Haarlem zullen 'Wendy- Haan, Ma.nuel Wolf'! en Martijn
a an deze traiLingastage deelnemen. Maximaal mochten slechts drie
a tleten
Teraniging worden ingeschreven. We zullen Wendy, Manuel en
vragen hun bevindingen op papier te zetten voor het Wisseltje.
ST ART CROSSCOI&ET IT I E

Set is nog niet zover, maar liefhebbers van CROSS kunnen zich alvast
aanmelden voor of na elke training. Nadere intormatie over de CROSS•
GOKPETITIE volgt. Heb je vragen, laat je horen !
Da data zijn: 10 november, 8 december en 12 januari
EN AV

Haarlem, en met name de jeugdcommissie van AV Haarlem' ee t een
aantal loten besteld in het kader van DE GROTE CLUBACTIE. Alle jeugdzullen enige loten meekrijgen om te verkopen met bijbehorende
instr uctie/spelregels. Ook seniorleden van AV Haarlem kunnen loten kopen
vau de jeugdleden ( eventueel via de jeugdcommissie ).
Va 'l1;::<., f 27 september wordt gestart met de 'Verkoop van de loten door de
AV llaarlem jeugdled e:n ( pupillen
C/D-junioren ) • Trekking 8 november.

AV

a·e Grote Clubactie 1990
i .
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LANDELIJKE C-JUNIORElf SPELEN AMSTERDAM
25 EN 26 AUGUSTUS 1990.
De jaarlijkse landelijke c-spelen in Amsterdam, welke worden
georganiseerd door de atletiekverenigingen AAC en ADA mogen
gerust de officieuze nederlandse kampioenschappen voor de
C-junioren worden genoemd. Een selectie vooraf bij de inschrijving
door het stellen van limieten per onderdeel wordt gevolgd door een
tweede selectie bij het vaststellen van
maximum aantal geaccepteerde atleten per nummer op de wedstrijd zelfo
Zes AV Haarlem atleten wilden best graag meedoen en kwamen ook in
deze wedstrijd uit.
Het waren Eldridge Isselt en Robin Douwes (beiden C-1) en Martijn
Spruit, Allard van Zwol, Manuel Wolf'! en Miehaal P·a rkinson, allen
junior C-2.
Hier hun prestaties:
Eldridge Isselt
Robin Douwes
Martijn Spruit
Allard Yan Zwol
Manuel Wol!f
Michael Parkinson
ESTAFETTE

: 100m/13o53 sec

ver:

s kogel/8.95m
: disous/.34.16m
discus/30.00m 7 kogel/10o59m
: 100m/12.43 eeo, speer/48.06 (5e), ver/5.16m
100m/11.60 neo/11o75 sec/11.80 finale (5e plaats)
J
4 x 100 m/49.03 (Eldridge,Michael, Manuel, Allard)

DISTRICTSMEERKAMP-KAMPIOENSCHAPPEN SANTPOORT 1 EN 2 SEPTEMBER 1990.
Aan de hand Tan de persoonlijke resultaten van eerder in dit seizoen
behaalde meerkamppunten
en Haarlem) kwamen twee
AV Haarlem atleten in
om in de grote finale uit te komen
op 1
2 september bij AV SUOM!e En tlel Meraud de Rooy en Manuel
'Wolff. ·
Meraud heeft aan deze meerkamp meegedaan, na op zaterdagmorgen eerst
nog ''eTen" een paar uur naar school ·te zijn geweesto Geen echt ideale
Toorbereiding, maar wel werden beide dagen alle onderdelen door Meraud
afgewerkt. Goed werk !
Dan hier de resultaten: 80m/H in 13o5 9 hoog/1.25m, kogel/6.12m, 150m/
in 2îo7sect ver/4 o28m, speer/15.18m, 600m in
1.52.2
Totaal aantal punten: 2926 en een 13e plaats.

en

- 18 -

PUPILLEWWEDSTRIJD 22 AUGUSTUS

SUOMI TE SANTPOORT

Zaterdag 18 augustus&REGEN!!!!!
Tochf tegen de middag was het droog, maar de wedstrijdleiding
had alles al afgelasto
Woensdagmiddag om 13,30 uur, herkansing!
En ja hoor, woensdagmiddag, warm en •••• droog.
Met drie atleetjea, Rinaldo, Mark en Rebecca waren we ruim op
tijd
Met een klein groepje werd alles keurig

werkt, de groot5te groep, van DEM had zich afgemeld.
Maar daardeer was het niet minder gezellig!!
HOOO

KOOEL

60MTR.

Mark

1 o05(PR)

5o40

10o6

lUna.lda:

î 010

6o78

9.1

4o17

10 0 8

Rebecca.s

Alle d.rie prima gedaan!! ! ! !

®._._CS

!l!L

3o22 (PR)

DE CLUB COMPETITIE
De club competitie begon met de estafette waarbij mijn
niet zo goed
ging. Ondanks dat waren we toch 3e.
Daarna moesten we naar het kogelstoten waarbij ik niet al te best presteerde.
Maar ja, winnen is niet alles.
Toen moesten we naar de startplaats van de 60 meter. Daar werd ik 3e van
de zes.
Daarna moesten wij door naar de verspringbak \I/aar ik ook al niet zo goed presteerde.
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Het laatste (en zwaarste) onderdeel was de 1000 meter.
Daar werd ik eerste van mijn serie en tweede in totaal.
Ik heb er dus een mooie medaille aan overgehoude n!
Met de driekamp werd ik 20ste. Maar ja daar was ik toch nooit zo goed in
geweest •.•.•
Over de brederodecross, jammer dat zo weinig kinderen van A.V. Haarlem zich
hadden opgegeven!
Het· was heel leuk want na de 1 kilometer was er limonade, toen was de 7
km bezig en daarna kon je gaan zwemmen in een zwembad in het bos, en daarna
was er soep en nog veel meer.
Ik was lste van mijn categorie en mijn vriend Chris 2e van zijn categorie.
Doei ! ! !!! !

PIM SOOMER

PUPILLENCOMPETITIE ZATERDAG 25 AUGUSTUS 1290 IN
Warm weer en bijna 200 atleetJes aanwezig !
Van AV Haarlem 17 deelnemers. Andrev had onverwachts een uitstapje
en Maarten ook onverwachts een
met een bal. We hopen
dat zij een volgende wedstrijd er weer bij zullen zijn.
De start van de competitiewedstrijd met twee jongens pupillen A
en een meisjes pupillen A
De estafette, toch altijd weer een zenuwslopend begin van de wedstrijd
voor begeleiders en atleetjea. Maar met een ouder/begeleider op elk
wisselpunt kan het niet misgaan. Ondanks de spanning - een estafette
levert altijd heel veel punten op- waren de tijden prima.
Na de estafette werden de verschillende groepjes ingedeeld met een
"vaste" begeleider. En nu maar in de praktijk brengen wat op de
training is geleerd!
En Maar hopen " dat je je dag hebt " o Soms niet, nou dat hebben
grote at+eten soms ook wel niet. Meer dan je best doen kun je niet.
Hebben jullie Rene gezien op zijn ••wonderschoenen n ? Als een speer
op de sprint en ook een snelle 1000m.
De 1000m, van Patriek mogen ze elke wedstrijd er wel mee beginnen.
Alle onderdelen vindt hij leuk, maar de 1000m is het helemaal en
werkt hij lachend
Vandaag de allereerste wedstrijd van J s thro. Zijn eerste 3 kamp
en een
En dan al direct een medaille op de 1000mo
goed
en ••ogezellig begin.
Ook Pim, welke de sterren van de hemel liep: tweede plaats op de .
lange afstand, 1000m.
En wat dachten jullie van de eerste jongens estafetteploeg: eerste
loper Remco van Belle (Zoet de Haas
er niks bij), Rinaldo,
Remco Verton en als laatste loper Guido. Wat een ploeg. Als eerste
stormden ze over de finish. Prima gewerkt !
Hoogspringen; het ene persoonlijk record na het andere vloog je
om de oren. Meiket Marieke en Rebecca, alle drie hoger en hoger.
Goed gedaan meiden. Pardon, meisjes.
Het kogelstoten: Arthur en Mark met goede prestaties en natuurlijk
ook veel lol samen.
Het verspringen mogen we ook niet vergeten. Frana 1 Ingo, Rinaldo,
tegen de 4.00m. Nog een paar centimeter en die grens gaan jullie over.
Dan nog de jongate meisjes, Christa en Nariekeo Doen niet onder voor
de andere "oude" pupillen.
En nu maar kijken naar de uitalagenlijst.
Een fijne atletiekdag zat er weer op.
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PUPILLEN COMPETITIE HA!RLEl'l 25 AUGUSTUS 1990 '1

NAAM

CAT

PL

40/á_

VER

KOGEL HOOG

f

:BAL

3.9&

.oo

ESTAFETTE: Jongene pupillen-A1 ploeg 1
Meisjes pupillen-A: ploeg 1

36o7 aeo, ploeg 2 38o2 aeco
39o3 aeo.
De einduitslagen van de pupillenoompetitie zijn binnen: zowel de
jongens pupillen A 1e jaars en A 2e jaars werden in hun klasse elk
derde. Best heel hoog bij deelname van v ele ploegen. Maar •••••
alleen de eerste twee(!) ploegen gaan over naar de finalewedstrijd
in Amaterdamo
dus dit jaar net nieto Jammer, maar toch goed
gewerkt ! En dan de meisjes A-ploeg. De eerste wedstrijd nog ean · 2e
totaalplaats (CASTRICUM in de regen), maar door blessures kon aan de
andere twee wedstrijden (Beverwijk en Haarlem) niet compleet worden
deelgenemeno
- 21 --

JEUGD-CROSS SANTPOORT ZONDAG 26 AUGUSTUS·1990
AV Haarlem en AV Suomi organiseerden voor senior-atleten een
crossloop over 6km op het prachtige bosterrein tegenover de
ruine van Brederode in Santpoort.
In het voorprogramma een heuse crossloop voor de jeugd. Met
atleten van AV Haarlem aan de start.
Paul Filmer, Pim Soomer, Christa Verton en Jessica en Rebecca
Ramakers. En Chris de Graaf, vriená van Pim en vandaag ook een
beetje "AV Haarlemmer" Net als Joep Pelseer van Gerko.
Knap warm was het die dag en al voor de start liep bij de meesten
het water al over de rug. En dan nog een 1000m lopen.
Het prachtige terrein, met eerst een ronde over het voetbalveld
in de zon, had veel bos met schaduw.
Ja, daar kwamen ze "bos uit n recht op de finish af"
Drinken stond al klaar aan de finish plus zelfs
voor
alle AV Haarlemmers ! Een prima organisatie.
Ook nog lekkere hapjes en soep
En ook nog zwemmen in het
zwembad. Als de anderen dat hadden ?,eweten•o•o•
Jammer dat er niet meer pupillen konde:a meedoen, maar 2x een
1000m in twee dagen ( de pupillencompetitie was een dag erYoor
geweest in Haarlem ) is eigenlijk teveel van het goede.
We hopen
volgende keer in iets grotere aantallen weer mee
te mogen doen in het voorprogramma van dit fijne orosaloopgebeuren.
De tijden: Paul Filmer 3o36
Pim Soomer
3o57
Jessioa Ramakers
Christa Verton
Rebecca Ramakers

(1e plaats)-junioren
(1e plaats)-pupillen
4.18
plaats-junioren)
4o26 1e plaats-pupillen)
4.39 2e plaats-pupillen)
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PUPIL-JUNIOR/D EN OUDER KOPPELWEDSTRIJD
Zaterdatr 1 SEPTEMBER 1290 HAARLEM
Als jullie de mooie tekening van Emmy in dit Wisseltje gezien
hebben zie je daar iets op wat we de afgelopen twee jaren niet
hebben gehad bij de jaarlijkse koppelwedstrijd. Zie je het ?
Het ia de eoeeoeeeZON !
Gelukkig de zon was er dit jaar gezellig bij, hoewel bij de
warming-up nog wat spetters vielen. Het zouden er die dag niet
meer worden. Daarom een zonnige en warme köppelwedstrijd en we
waren er blij mee.
Met 54 deelnemers (27 koppels) hadden we een mooi aantal deelnemers
welke er met z'n allen een sportieve en gezellige dag van maakten.
De warming-up als start. Iedereen op tijd aanwezig voor dit zeer
belangrijke onderdeel. Verzorgd door jeugdtrainer Misja.
Daarna de onderdelen sprint, verspringen en kogel. Er werd
sportief gestreden om elke tiende van een seconde o! centimeter.
De vakkundige
zorgde voor een officiële prestatie notering
en ook de telling ging via de computer van Jos 100% officieel •
. Strijden om de punten, maar ook heel Teel plezier. En plezierig
bleef het gelukkig de hele dag, zonder een enkele blessure. Aan
het einde van de dag zouden de 11 pechprijzen" dan ook (gelukkig)
niet ·' worden uitgereikt .. 't-Wel voor iedereen een diploma I
Waar een wedstrijd is horen ook prijsjes. Dit keer geen "bekers"
of medailles, maar Yliegers en stopwatches voor de jeugdwinnaars
en douchefris voor de aan hun gek6ppelde ouder. Omdat iedereen
vandaag eigenlijk een beetje winnaar was (het meedoen met vader of
moeder in een atletiekwedstrijd overkomt je niet elke dag) een
opbergmap voor elke deelnemer. Om het Wisseltje in te bewaren ?
Om ouders ook eens kennis te laten maken met de 1000m wae het
mogelijk deze 2! ronde op de baan af te leggen.. Om er geen
geforceerde "wedstrijd ouder/kindtt van te maken mochten alleen
de ouders starten. De 1000m afleggen in een tempo, dat door hen
zelf gekozen kon
Voor menigeen een ervaring rijker !
Na afloop in de kantine met z'n allen aan de soep, traditiegetrouw
met stengels (en ballen)o Het was voor de derde maal, dit jaar
met de zon erbij, weer een hele fijne sportieve en gezellige dag
Yoor "oud" en jong !
Hopelijk allemaal tot volgend jaar.
Met dank aan Jos, Thea, jeugdtrainers Misja, Lex en EmmT, Jaap
Filmer, Oma en Opa Soomer, jeugdcommissieleden Nienke,
Joke en Roel en vele andere fijne helpers voor de zorgen
van wedstrijdsecretariaat, kantine, jurering en o•••o
nog soveel meer !
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Koppel wedstrijd 1 september 1990.
naam
cat. tot.

: 40m

ptn. :ver

ptn. :kogel ptn.

Patricl:.
Harry Massop
Nicole van Vondel
Wendy van Vondel
Dirk Gotink
Hans Gotink
Uarieke van Essen
Hanno van Essen
Rene Soomer
Ja n Soo:mer
Kim Twisk
Tineke Twisk
Chr ista. Verton
Joke Verton
Jennifer Bas
Eert Bas

PUP-C
vader
PUP-C
moeder
PUP-B
vader
PUP-B
vader
PUP-B
vader
PUP-B
moeder
PUP-B
moeder
PUP-B
vader

naam
Rinaldo Garrone
Józsi :Molnár
Arthur van Vondel
Joost van Vondel
Mark
Joost van Vondel
Frans van Essen
Evelien van Essen
Pim Soomer
Nienke Soo:mer
}{arieke Jonker
Anke Jonker
Andrew Fung-A-Loi
Gino Fung-A-Loi
Rem-:;o Verton
Ben Verton
Guido Holnár
Józsi Nolnár

cat, tot.
ptn . :ver
:60m
ptn. :kogel ptn.
9,3 452
6,27 323
PUP-Al 1173
3,90 398
"vader., 1588
9,2 469
4,43 504 :12,03 615
7,38 387
PUP-Al 1028
10,3 299
3,62 342
vader
5,56 729 :14,27 709
2122
8, 1 684
3,35 288
5,43 270
PUP-A l
844
10,4 286
"vader'' 2030
5,43 704 :13,66 685
8,3 641
9,6 403
3,72 362
6,54 339
PUP-Al 1104
6,80 354
moeder
12,2
78
2, 13
44
476
5,47 272
PUP-A2
920
10,0 342
3,44 306
8,01 422
moeder
965
10,6 259
3,33 284
6,40 330
PUP-A2 1109
9,7 387
3,87 392
7,06 369
moeder
10,9 221
3,00 218
808
7,42
389
PUP-A2
956
10,6 259
3,45 308
9,22 484
vader
659
12,4
59
2,49 116
9,8 372
8,44 444
PUP-A2 1274
4,20 458
1917
8,4
4,.76 572 :14,6? 725
vader
PUP-A2 1164
9,6 403
4,10 438
6,28 323
vader
1557
9,4 435
4,50 519 :11,75 603

r.aam

ptn. :kogel ptn.
:6om
ptn. :ver
cat. tot.
6,65 345
769
10,4 286
2,60 138
JUN-Dl
3,69 356 • 8,58 452
1312
9,0 504
vader
6,83 356
4,21 460
9,2 469
JUN-Dl 1285
4,39 496 :10,59 550
1587
8,8 541
vader
9,7 387
4,01 420 I 6,69 348
JUN-D2 1155
1541
8,9 522
vader
4120 458 :10,81 561
7,06 369
4,29 476
8,8 541
JUN-D2 1386
7,29 382
98
2,54 126
606
12,0
moeder
3,47 312 r 5,87 298
967
9,9 357
JUN-Dl
9,2 469
4,08 434 :11,62 597
vader
1500
3,70 146
3,50 318
JUN-Dl
806
10,0 342
7,20 377
3,62 342
vader
1018
10,3 299
6,28 323
4,25 468
JUN-D2 12-7'7
9, 1 486
7,50 394
98
2,91 200
692
12,0
moeder
6,92 361
3,55 328
10,2 313
JUN-D2 1002
9,23 485
vader
1494
9,1 486
4152 523
8,36 440
9,7 387
3,79 376
JUN-D2 1203
l?C.n
10,0 342
3,95 408 !10,51 547
vader
7, 66 403
9,3 452
3,90 398
JUN-Dl 1253
9,3 452
4,57 533 !12,52 637
vader
1622

!Hchelle Rieu
Theo Rieu
J essica Ramakers
Roel Ra:rr.akers
Nanda .Meijer
Ferdinand Neijer
P:nl Fil:m€r
!{ony Filmer
Wendy Twisk
Aad Twisk
Stephan Sprank
Ron Sprank
Dennis de Haan
Ans de Haan
Ingrid Jonker
Gerrit Jonker
Ingebcrg Zandbergen
Dirk Zandbergen
Paul Rijs
Jan Brenstring

517
1441
402
1037
9'15
1695
1022
1791
869
1797
463
907
540
702
491
1511

8,0
6,7
8,6
7,5
7,2

6,1
6,9
6,0
7,4
6,6
8,0
7,5
8, 1

8,1
7,7
6,6

220
464
132
304
360
612
421
640
322
487
220
304
204
204
269
487

2,28
3,89
2,42
3,16
3,02
4,16
3151
4,60
3,36
4,48
2,47
3,12
2,69
2,68
2,63
4,30

74
396
102
250
222
450
320
540
290
515
112
242
156
154
144
4?8

4,74
!11,26
3,98
9,20
7148
:12,43
5,61
:11,93
5,24
:16,48
3151
6,92
4,14
6,63
2,89
:10,50
I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

223
581
168
483
393
633
281
611
257
795
131
361
180
344
78
546

I

I

I
I

.
I

I
I

.
I

I

I

I
I

I

I
I
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KOPPELWEDSTRIJDEN
Zaterdagochtend 1 sept ember , op weg naar de atletiekbaan, op de
lijk.

natuur-

.

We begonnen met een uitgebreide warming-up om de jonge en de vaak wat oudere
spier en los te maken. Voor zover dat althans
is.
Met een nummer op onze buik gingen we hardlopen. Werkelijk zenuwachtig voor
de start . Wij zagen beiden de hakken van onze tegenstanders. Opgeteld echter
toch nog goed voor een tweede plek. Verbazing alom.
Tijd voor het eerste door ma gebakken cakeje.
Vervolgens gingen we verspringen. Gesteund door de rest van de
die
i nmiddels was komen opdagen. Samen met de zon. En nog een cakeje. Dat bracht
ons samen 7.18 m verder. Alweer een tweede plek.
Kogelstoten toen. Dirk de ed 7.48 m. Iedereen verbaasd. Hans 12.43 men verrekte een spier. Dat mocht echter de pet niet kreuken.
Sa men stonden we voor het eerst op een ere podium met 2670 punten op een
tweede plaats.
Het was een prachtige dag. Bedankt voor de organisatie .
Dirk en Hans Gotink

Totalen Koppelwedstr i jd
Koppelnaam
Cat.

totaal

PUP-B
PUP-B
PUP-B
PUP-B
PUP-C
PUP-C
PUP-B
PUP-B

Marieke & Hanno van Essen
Di rk & Hans Gotink
Rene & Jan Soomer
Jennifer & Bert Bas
Patriek & Harry Massop
Ni co le & Vendy van Vondel
Kim & Tineke Twisk
Christa & Joke Verton

2813
2670
2666
2002
1958
1439
1370
1242

PUP-A2
?UP-Al
PUP-Al
PUP-Al
PUP-A2
PUP-A2
FUP-A2
PUP-A2
PUP-Al

Remco & Ben Verton
Arthur en Joost van Vondel
Hark Snel & diverse anderen
Rinaldo Garrone & Józsi Molnar
Guido & Józsi Molnár
Mari eke & Anke Jonker
& Nienke Soomer
Andrew & Gino Fung-A-Loi
Frans en Evelien van Essen

3191
3150
2874
2761
2'721
1917
1885
1615

JUN-Dl
JUN-Dl
JUN-D2
J UN-D2
J UN-D2
JUN-Dl
JUN-Dl
JUN-D2
JUN-D2
JUN-Dl

Faul Rijs & Jan Bronstring
Jessica & Roel Ramakers
Nanda & Ferdinanà Meijer
Ingeborg & Dirk Zandbergen
Ingrid & Gerr it Jonker
Wendy & ·Aad Twisk
Mi chelle & Theo Rieu
Paul & Hony Filmer
.Dennis en Ans de Haan
Stepban & Ron Sprank
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1580

2875
2872
2696
2500
2496
246'7
2081
1992
1969
1824

plaa
1
2
3

4
5
6
7
8

1

2
3
4

5
6
'1

8
9

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

Door het inzetten van meerdere trainers tijdens de zomer
vakantie-trainingen was het dit jaar niet mogelijk om een
zomervakantiecompetitie te organiseren.
Wel zijn meerdere avonden persoonlijke prestaties genoteerd
en wel van de volgende pupillen:
COOPERTEST
SPEER
DISCUS
BOOm
Ingo Ruijterman -A2
Remco van Belle -A2
Robert Zandstra -A1
Mark Snel
-A1
Andrew Fung-A-1.-A2
Patriek Ma s sop - C
Arthur T Vondel -A1
Paul Witteman
-A1

14.50

Joanna Andrews -A2
Marieke Jonker -A2
Rebecca Ramakers-A1
Christa Verton - B
-A2
Meilee liax

17o00
10.50
10.00
7o00

12o50
12.00

15.20
13.00
10o00

-

4.15
4.52

10o00

2720m
2400m
2000m
1600m
1700m
1980m

1580m

9c00

Speer en discus trainen, veer eens iets anders voor de pupillen.
Door iedereen werd dit erg leuk gevonden !
Ook de JUNIOREN werkten een onderdeel met notering af en wel het
hoogspringent
Arjen de Bruin
Dennis de Haan
Steven v Waarde
Cinjo Jamanioa
Ingaborg Zandbergen
Ingrid Jonker
Nanda Meijer
Jeesica Ramakers
:Berja Koning

1o30m
1 o25m
1o35m

1 o 10m

1.1 5m
1.10m
1.î5m
1o20m
1.10m
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Jeugdatletiek in de prakt;jk
ElSSTOLK

•

Kinderen de groeispurt
en r1
111

Veel leden van de KNAU zijn 'pubers'.

We hebben het dan niet denigrerend
over de kinderachtige lieden die
soms zo genoemd worden, maar over
kinderen in de puberteit kinderen in
de leeftijd tussen eH en vijftien jaar.
Een periode waarin - in het algemeen
- onder andere de 'groeispurt' plaatsvindt Het volgende artikel behandelt
de groeispurt en de daarmee samenhangende biologische leeftijd, en de
risico's bij het belasten van kinderen

Oe groeisnelheid neemt na de eerste levensjaren geleidelijk aL Vlak voor de puberteit is hij het
laagst: vier tot zes cm per jaar. In de puberteitsfase neemt de groeisnelheid •3erst sterk toe: ca.
tien tot vijftien cm per jaar. Dan volgt een geleidelijke afname. tot nul cm per jaar. De veiwassen
lengte is dan bereikt.

Oe meestE. beschadigir:g&n van
ko:nen voor bij de aanhechting van de vierkoppige
(Osgood Schlatter). Ook
andere grceischijven. bijvoorbeeld in de heupkcp. kunnen bescr.adigen. maar dit komt gelukkig niet vaak voor.
Ook cp het geeste!iike vlak treden tijdens de puberteit grote veranderingen op. De puber is veel
fTiet z.icf,zelf bezig er. zoekt zijn plaats in de
en zijn leeftijdsgroep. Hij moet ook
leren leven met P.en veranderd lichaam. Het gedrag van een
oi lijkt i1l deze periode vaak
nonchalant. lom;;. f.:l.stig en eigenw•js.
Een kind gaat in deze periode cok vaak. zijn
sport 'herwadrderen'. Als de ouders de sportkevze ,,,., he! presteren sterk hebben beim1oed.
onslaat er nogai
verzei. Ook verzet het kind
zich dan tege,, de ,ra "e- ol beçaleider. Veell<inhoud·--; ifl !:'e!.e fase mei atletiek op. Ook
al omdat l.G and;:re interesses krijg-zn.

tijdens de groeispurt

uberteit wordt wel gezien als de lichamelijke uiting van de zg. 'adolescentenperiode', het stadium tussen kindertijd
en vólwassenheid in. In die periode vinden veranderingen plaats op het lichamelijke,
geestelijke en maatschappelijke vlak.
In de puberteit is er een sterke !oer.ame van de
normoonproduktie. Als gevolg daarvan treedt er
in het lichaam een aantal kenmerkende veranderingen op. In grote Hjnen is dat:
de ontwikkeling van de geslachtsorganen
(borsten, penis, testikels) en de secundaire
geslachtskenmerken (schaamhaar, baardgroei. baard in de keel). De geslachlsrijping
uit zich in de eerste zaadlozing en menstruatie;
de wijziging van de lichaamssamenstellir.g:
vermeerdering van spierweefsel biJ jongens.
toename van het onderhuidse vet bij meisjes.
Mede door fysiologische veranderingen leidt
dit tot meer spierkracht en een hoger prestatievermogen, bij jongens méér dan bij meisjes.
de groeispurt Het lichaam groeit sterk in óa
lengte. De range pijpbeenderen (armen, benen) groeien eerde; dan de wervelkolom. De · ·
onderlinge verhoudingen van het ticr..aam veranderen dus.
Figull! 1 toont aan hoe de groeispurt verloopt.

ker (minder trekvast) dan he! gewrichts!<.apsel
en de pezen en sp.eren. Daardoor zijn ze ex·
tra gevoelig voor h:tsel.

\ferscili'\••.r, in
ligtiurl

De j<urlijksa

(de
De r...
komt bij meisjes (Çl ) eenkr da:> hij

jOliÇIIIIS ( C.· ).

Kinderen hebben !ijdens de maximale groeispurt een grotere kans op hèt krijgen van blessures. Dat is bekend (een recente studie, ·Sportbeoeiening en b!essurepatrcon·. dat in Heerroskerk e.o. is gehouden, bevestigt dat ook weer).
Oorzaken zijn:
het zenuwstelsel (de bestuurder) is nog niet
gewend aan hef nieuwe lichaam (het \lOertuig). De kinderen maken een stungeiige inze hebben minder coördinatie. Daardoor hebb-en ze een verhoogde kans op biessures. Teiugva! in motOïiek en coördinatie is
echter minder als het kind voor de puberteit
de techniek goed onder de knie had.
- het tijde!it< relatief achterblijven van de lenglegroei van spieren en pezen t.o.v. de !ar.ge
beenderen en rug. Oe lenigheid neemt hierÓ\.'10r af, de kans op blessures toe.
de groeischijven zijn ti_jdelijk aanzienlijk zwak-

-·l!l""'11!!1
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en Ol!twikkeling

In groepen kinderen van dezeffde leeftijd valt het
op dat er kinderen zijn die qua lichamelijke ontv.ikk.elir.g andl'ren
vooruit zijn. Met behulp
van kalenderleeftijd (de normale teeltijdsaanduiding in jaren en maanden) zijn de verschillen in
rijping niet 2an te geven. Met de biologische
leeftijd Iw• · en wet de
de
mate van grc<?i en riiPir.g, uitdrukken in jaren en
maanden.
Oe biologische leeftijd kan bepaald worden aan
de hand van een röntgenfoto van hel skelet van
de linkemand en -pols. De veranderingen die
optreden in de vorm van de lichtbaar gemaakte
botjes en de mate van verkaikiny zijn een goede
maat voor de grcei en rijping, en daarmee de
biologische leeftijd van het kind. Deze leeflijd
wordt dan ook •vel 'skeletleef!ijd' genoemd.
In de praktiik gebruikt men bij het bepalen van
de biologische leeftijd andere aspecten van
groei en rijping. zc<>ls de ontwikkelingsstadia
van het {schaam-)beharir.gspatroon en de ontv.ikkelingsstadia van :ie borsten (volgens Tanner). Eerï schatting van de biologische teeftijd
met behulp van deze methode is in hoge mate

Jeugdatletiek in de praktijk
betrouwbaar.
Bij meisjes treedt de eerste menstruatie ruim na
de maximale groeispur1 op. Als de eerste menstruatie is opgetreden kan men ervan uitgaan
dat de groei bijna gestopi is en dal het meisje (lichamelijk) bijna volwassen is.
Voor de duideiiji<heid WOfden de verschillende
ontwikkelingsstadia van hel schaambeharingspatroon en de borstontwikkeling in figuur 2 en 3
getoond.

2. De biologische leeftijd ligt voor op de ka!enderleeflijd. Dit betekent bijvoorbeeld dat de
lengtegroei eerder zal Sloppen dan bij leeftijdsgenootjes.
3. De biologische leeftijd is achter bij de kalenderleeftijd. De groei gaat hier uiteraard langer
door dan bii leeftijdsgenootjes (de uiteindetij·
ke lengtegroei is er!elijk bepaald).
In de training moet rekening worden gehouden
met de biologische leeftijd van kinderen. Aanbe-

derleeftijd · uitspraken te doen over de (absolufe) prestaties diekinderen leveren. Kinderendie
vroegrijp zijn, hebben in het algemeen meer
sp1erkracht, zijn groter. hebben tangere benen
dar; de anderen. Ze zuilen dus meestal de meer·
dere zijn als het gaat om absolute prestaties. Dat
wil echter niet zeggen (en die fout wordt maar al
te vaak gemaakt), dat deze kinderen 'bijzonder
ailet1ek-begaafd' zijn!
Indeling van de kinderen naar grootte en gewicht en/of naar Prestatieklasse zou ertoe leiden
dat de verschillen genivelleerd WOfden. leder
kind zou dan wedijveren met 'gelijken'.

Onderzoek 'Sportbeoefening en

Blessurepatroon'
In april 1989 werd in Heemskerk bij 158 jongens
en 146 meisjes een enquête afgenomen. Deze
kinderen werden daarna door een jeugdarts onderzocht. Oe onderzochte kinderen waren VQO(·
namelijk 11 , 14 en 15 jaar oud.
12% van de kir ...;eren had ten tijde van het onderzoek last van een chronische blessUre (ouder
dan vier weken). 4% had nog last van een bles·
sure die in de vier Voüralgaancie weken was ontstaan. Liefst 16% had dus een blessure!
Leeftijd en b!essurepatroon:
- van de 11-jarigen had 8% een recente sportblessure, tegen 13% van de 14-/15-jarigen.
• van de 11-jarigen had 3.5% een chronische
sportblessure. tegen 16% van de 14-/15-jarigen.
Pubeneitslase en biessurepatroon:
de puberteitsfase (als maat voor de biologische leeftijd) bleek een sterker verband op te
leveren dan kaienderleeftijd, ais deze werd
uitgezet tegen het aantal recente en chronische sportblessures. De meesie sportblessures bieken te ontsiaar.tijdens of vlak na het
maximum van de groeispurt Vooral bij de
chronische blessures bleek drt verband duidelijk.
Gewicht en blessurepatroon:
kinderen die duidelijk te zwaar zijn voor hun
lengte blijken vaker (18 tot 22%)
geblesseerd.

figuer2
Diagram van de volgorde ven de puherteitsolllwiklteling bij jongans

Conclusie

figuur3
Di3gnlln nn de

Vlll1 de pubaleil$onlwikl<efing bij IIIMjes.

Na het schatten van de biologische leeftijd kan
deze vergeleken worden mei de kaienderleeftijd. Er zijn dan drie mogelijkheden:
1. de biologische lwflijd en de kalenderleeftijd
zijn (vrijwel) gelijk. Dit is de 'normale' situatie.

vo!en wordt, om de trainingsintensiteil bij kinderen lijdens de maximale groe1spurt te verminderen. Denk aan individuele aanpassingen in de
trainmg.
Het is verkeerd om · gerelateerd aan de kalen-

-w..

l.20;.oil!!ll
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Hel hebben van sponleisel is ook bij de kinderen van 11 tot 15 jaar een veel voorkomend
probleem.
Kinderen zijn tijc1ens het maximum van de
groeispurt of vlak erna vaker geblesseerd,
dan kmderen van dezelfde leeftijd die dit
maximum nog niet bereikt hebben of er al
overheen zijn.
Te zware kinderen en meisjes blijken vaker
een chronische blessure te hebben. o
NOC::

1S rn dil scho()tja.ar b!J !o·n .JOCIO
Bqoe:e BJrrta:ten zöJiheï WBilfSdltyJ.,J-. rr.o-

ge:r" 7;'f'f ;e z-.en t.oe de v&houc1mgen L..;
::gge•:

s;;otï8n

De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor
atletiek.
Met o.a.: spikes voor
ver- hoog, hinkstap,
sprint, middenlange afstand
en werpschoenen.
Wij geven een
sportieve korting.

PUm"U<

ADIDAS

*KARHU

RUUD WIElARf SPORrs,

DA'S EEN lAAl< VAH VERTROUWEN !
Zijlweg 16 I 2013 DH Haarlem
tel. 023 - 32 20 20

,

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

Bloemen Kiosk

Sports Cup

-.,

De Margriet
Haa rle m-Noo rd
pri vé:

SPORTPRIJZEN

GÖBEL

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

J. va n As
Berkensrraa r 4 3, H aa rlem
Telefoo n 25335 5

e•
sse

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

*** RECLAME

Reclamelucifers zorgen er voor, dat Uw
11
11
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
Telefa x: 020 -768478

