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Het is
om maar weer eens een cliché te gebruiken. Slechts 16 pag ina's telt deze \'!issel. i'! ogal een verschil met de voorzaande ed itie's. Toch valt er heus nog wel
ie ts te lezen in dit clubblad.
Natuurlijk wijzen we jullie allemaal op de belangrijke mededelingen die altijd op pag ina 2 staan. Als jullie die pagina
altijd lezen ben je op de hoogte van de laatste mededelingen
van het bestuur.
Il!i co Treep l aat ons weer op zijn
ei g en wijze, meegenieten van de Trosloop 1990. Op pag ina 4 en 5 kunnen jullie
zijr. belevunissen lezen .
Vori ge keer ontbrak "hij". 1'1U \veer terug in het clubblad:
Lcdi's ho t line.
Ook dit keer weer ee n artikel van clubarts Els Stolk. \'Jij
bevelen het bij julli e aan.
Tot z o ve r de
In het Uissel tje staat ook weer aardig wat te lezen. Op
pa.e; ina 15 vincien j L. llie allerlei knipseltje uit diverse
bladen. Puzzelaars kunnen aan de slag op pagina 16.
Zijn jullie niet benieuvJd hoe ver de ballonnetjes zijn geland, die wij met z'n allen op 6 oktober los hebben gelaten.
ik \vel hoor. ... lees pagina 14 en je l<omt alles te
;oJeten .
1 lh ssel en dan is er alweer een jaar om. Ik hou het
niet meer bij. Van
mag de tijd af en toe op halve snelheid
doorlopen. Als dat eens kon. Nou ja, niet verder gezeurd,
vooruit kijken maar weer.
Voor het volgende clubblad moet de kopij binnen zijn op
ZOt-JDAG 9 DECE i·.-\BER 1990
Da's heel snel, dus niet verg eten!;!

arts.
f s. g m. knuvelder
praktijk ·
van oosten de bruijnstraat 5
2014 vm haarlem
tel. 023-340480
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GEREDUCEE RD ST UDE rJ'I'ENTARIEF
voor a ll e atle t e( s )n , g eboren i n 1972 of eerder, die een volledige
dagstud j.e volge n.
di e menen aanspraak te maken op het gereduceerde studententarief dienen
vó ór 1 5 december 1990 e en kopie van hun college- of inschrijfkaart in te leveren bij
de
Aanvragen in deze gedaan na 15 december 1990 worden niet meer in
behandeling ge nomen, en men is da n het nor male contributiebedrag verschuldigd.
LIDMAATSCHAP
Op zc ggi:1g vG.n he t l idmaatschap die nt schrifte lijk te gebeuren vóór 15 december 1990
de
Jos van Belle , Sparrenstraat 26 , 2023 WX HAARLEM.
J A!'.RVERG/', DERI NG
De j aa1·vergadering is ge pl a nd op donderdag 28 februari 1991. S.v . p. noteren in de
OCDE: ,;ARSBIJEENKQ!I·iST
Op zondag 30 dccemt er zal er na de ochtendtraining op de atletiekbaan een gezellige
bijeenl<o;nst zijn .
AF iVlE LI:·SI-i :

Ben
et:n k>3er voor ' n t rain ing of weds trijd verhinderd dan wordt het afmelden
hie:··Jan zeer gew aarde e r d . Jo op van Drunen tel. 244340.
He t dr agen var1 de j uis te clubkle ding i s verplicht. Een verke erd tenue kan diskwalificatie t ot gev0 l g he bben.
Lee s het c hr onolog is ch ove rzicht goed en meld je op tijd bij je nummer.

om aan te schaffen :

speel mee in de toto/lotto

a.v. "haarlem " wedstrijdShirts met klubembleem div. prijzen
a.v . "haarlem" atletiekbroekjes
div. priJzen

ml1chtmgen bij mevr. hartman tel. 256036

verknjgbaar b1j joop van drunen.
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-Wat revisitedr niks revisited. Gewoon out of the naked head.
-Oh, daarom is het niet te lezen (de critici).
- on, daarom is het zo speels (ik) • .
- i•Jaar nu ik Je toch aan de llJn heb.
- holde - 14 september - 21 km.
De helden. Wordt er een keer geschoten en verdwenen zijn die poli-ago•s. waar dat
moet gezegd worden, zodra ze hun fout inzagen
ze weer ale de wiedeweerga _
terug.
16e Dick Kloosterboer
1.18.07
-Gouda- 14 september- Singelloop (10 km.)
De 14e was wel op een
Voor Dick was het een dienstreis, maar voor de
twee onderstaande lWlliD.els •••••••• Wanneer wordt dat huis dan een keer schoongemaakt ? (Agendapunt l. a. -commissie)
15e Ad Coolbergen
33.24
24e Bert Boesten
34-31
.- Rotterdam - 23 september - 10 km.
Het gaat op het ogenblik allemaal effe wat minder.
6e Marianne v.d. Linde
35-32
- Angers - 23 september ·- 20 km.
I l fait nuit noire et toutes les étoiles brillent eneare dans le ciel catalan,
lorsque le départ de la 9e édition est donné. }as un seul nuage, et la journée
s'annonce ma.gnifïque et chaude •••••• C'est un véritable cambat de titans que
chacun a dtl livrer contre ces 50 bornes, plus coriaces que jamais, contre la
ebaleur tropicale, mais aussi et surtout contre ce nivelé démentiel de 13oom.
Nais une réompen- se sublime attendai t tous ces valeureux -coureurs des cimes
au point culminant d '? l' é!!renve, la Tour de Batère, sous la forme d 1 un panorama impérial, et par 1439m d'altitude. Rien ne wa.nquait, Canigou, Roussillon,
1v1écii térra.née !
Goed, net betrof damve l de door willem gewonnen wedstrijd in d'Arles sur Tech,
maar net is wel frans.
komt de q ook eens tot enige activiteit.
27e Victor
1.09 . 30
289e Arno Molenaar
1.24.44
· 42e Conno du
1.11.41
291e Lex v.d. Pol
1.24.52
ti5e llert Boesteil
1. 14.41
350e Bob Geertzema.
1. 29.59
189e Jonan Sneek
1. 20 . 05
- 30 september - Boulevard Run
is al ger.oeg over
(ik ga er vanuit dat u niet alleen het clubblad leest, hoe\vel dat we l het gema.kkeljjkst te lezen is voor de doorsnee atleet). Na het succes van deze eerste editie,
het zeker een vervolg.
wordt net de eerste zondag van oktober. We zoeken alleen nog naar
bedieners van de stoplichten
een rooie en een groentJe).
- Aill.Bterda.uv Z.a.andam - 30 september - Dam tot Damloop - 10 l!i.I•1.
J"'laar een beyerkt aanta l uitsla.gen. De
schreeuwen om de overige namen
en tjjden.
.Dames 12e 1•1arianne v . d . Linde
60 . 24
R.Vet.Ia 15e Hon bons
H.Vet.Ib
5e Victor
5).05
- .Dordrecnt - 7 oktober - 30 km ,
het begin van een
(de neven).
6e
willem westerholt
1.48.05
11e
Kees weeterho lt
1.52.23
30e
};8r-t.
1. 57.32
-Lisse- 13 oktober -- 25 knL (nede'!'la.ndc 'mmp5oensc.ba.p)"' 15 km. (idem)
Een doorsnee
plant beter, maar de l'J'.lAU •••• • !•Jaar toevallig
een
derde plaats voor har.ianne en een sterke race van Victor.
Tevens het tweede deel van de trilogie (de gebroeders).
15 km.
3e ( .! ) l"lari.an ne v.d . Linde
56.31
25 km.
10e Victor
-;.28 .49
25km.(trimloop) 1. Huib
18e .1.\. 8 8 8 Bols
1. 32 . '54
1.31.44
5. lï.<m Bons
1.36.22
19e
3ols
1.33. j 3
26. Hans
1.51.14
21e
BoJs
1. 35 .1 3
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- Hoofddorp - 13 oktober - 10 Ei.fi1"
Ton van .Ooorn ? Iedere veren.i.ging
recht op minimaal twee langdurig, danwel
chronisch geblesseerden. En wat lees je: de naam van Ton en wat hoor Je: Henk
wesselius is ook
volop aan het lopen. Waa= blljven we dan als vereniging
(agendapunt l.a.-commissie).
1e raul v.
53.27
4e Bert Boesten
57.13
3e Ton v. Doorn
56.23
7e
v. Ravensberg 59.22
- baarlem - 21 oktober - TROS-loop - 21 km.
Het bljjft een 11robleem: een
èn een prestatieloop. Dus de uitslagen
onvolledig. De
volledig= alles. Stap over de
drempel heen en geef de
door.
En dan Dick de w. Bet heeft al heel wat bestuursvergaderingen gekost voordat
zich
Haarlemmer mocht noemen, maar dat wil nog niet zeg9rn dat
ook
meteen haarle.wmer is , Of loopt .I:JJ vooruit op de aanstaande anexatie van Vïjfbuizen door de gemeente haarlem 'r In dat geval mag Bloemendaal er ook b:J"komen, Ad.

-

-

-

-

-

Ad Coolbergen
1 • 11 • 24
l'Jarümne v .d . Linde 1.19.05
Nartin Strookman 1.26
v. Leuven
willem westerholt 1.13.55 Ruud Porck
1.19o06
1. 27.03
Victor Zonneveld 1.13.55
1-aul v.d • .Pol
Dik
1.19.09
1.29.50
Ton v.
1.14.11
huibAkersloot
Albert Ferwerda 1. jO. 03
1.19.35
wim bergisch
1. 16.03
vick Kloosterboer 1.20.15
v. ei .Linden
1.35.45
bert boesten
1.16.33
Dick Aarts
:t:Jieter
Terol
1. 21.54
1.57.52
de waal N. 1. 17. 12
hil de
1.22.03
t uasenvoegen
1.26.08
Kees Hermans
1.17.33
hans Verwey
Ron J;ona
1.19.10
Bert
1.19.04
hans
1.26.18
- 27 oktober - 21 km.
Etten-Leur is altljd min of meer de afsluiting van het wegseizoen; wordt er daarom (ook)
zo hard gelopen? haast onopgemerkt sluipt Arie naar voren.
Arie de Goede
1.24.58
wim v.
1.28.44
Albert ..l<'erwerda 1. 27.50
Lex v.d. Pol
1.30.52
Santpoort - 4 noverube:Jr. - f im !YJUlierloop - 15 km.
Bet was allemaal een beetJe m.i nne-t,jes • .fYiaar dat geldt niet voor de tiJd van raul.
1e Paul v. bieven 48.48
Arie de Goede 59.41
John Jongboom 60.32
AalSllieer - 10 november - 21 km.
In zljn 29e
van net
liep J:'aul naar een, niet voor !'let eerst dit
seizoen, nieuwe
1:: est:.iJd. ;y n 30e wedstriJd werd een prooi voor boemboem Verton.
3e }aul v. Diepen
1.09.22
Haarlerumermeer - 11 november - 61 km.
Als de conditie niet optimaal j_ s, gewo o'l een paar tandj ':a lager. Gewoon ?
maar gewoon klasse Nac !
Overigèns: er Z)jn uitvallers •s avonds met -z;ak.ken vol snoep opgemerkt (agendapunt l.a.-colliillissie).
lVJac ii i rs
5.5 î. 30
wiJk aan
- 11 noveruher ·- 10 km . ( Ksr;n eme r Croas Cup)
• .Noteer alvast de data van de volDe str)jd om de crosa-cuv is \>/'ee r
gende
zo 16.12
11.10)-Hoo: ddorp, zo 20.01 (a. 11.00)-sant!JOOrt en zo 03.02 (a. 10,3qJ- Castricwn •
.1.\.)Jk hvert eens.
(totaal 87 deelneme:rs/-ste:rs aan de Cross Cul!)
S.7e bvert v.Ravensberg 35 . 09 S • .:>3e Jo.na.n v.d • .t-las 39.56 8.54e Jacques Kalisvaart 48.26
S.17e wim Bergisch
37.10 S.35e Jotan Sneek
40.29
s.1ee Conno du l<'ossé
ö.36e Jolmv.Vliet
40.32 VI.13e Lex v.d •..tol
s.19e Ruud 1-orck
37.1 6 S. ?9e Arie de
40.53
44.52
8.20e Hert Boesten
37.24 S,43e Jan NoolJ
42.02 VI. 20e l:· i eter
60.22
S.21e Barry :t;ergisch
31 , 47
Djk Nol
42.21
S.28e Wiru .J.<..isteruaker
39.32 S.50e Bob Geerhema 45.09 VII. 4e J;en 1v1o.ha.med 42.59
I>e l\larathona
l:iow tne eaat was won' now t.he wes t was wo:1 , nJaa.r waar de portemonnee won werd
uiteindeliJk het snelst ge l cpen . Het l ae.tste deel van
+. r.ilogie (de gezusters).
Ruud .Porck
2.46 (Jt.;tten--1.)
Kees HeJ.."l..ans 3 . 01
York) Lex v.d.Pol
HuibAKersloot 2.48 ( ,,
)
Bert
3.10
,: )
3.25 (Eindh.)
W'illem hermans 2. 50 (.Ne.. •.; Yc·rk)
Dik n ol
3.; ?. .. .E;tten-L.) Albert FerwerDick Kloosterboer 2.55 (:B;tt.en-l· · \
Strcokma..'1 3.20 ( , , )
da 3.25 (.Penang)
en Wim v. Etten 3-43
Tot de volgende.
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SPORTMEDISCH ONDERZOEK

("Sportkeuring")

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 zijn
op de wijze waarop blessures voorkomen kunnen worden. Dit is
het laatste clubbladartikel in deze reeks.
INLEIDING

Hardlopen is een sport die niet aan leeftijd en/of plaats gebonden is. Het is
een sport die je overal en altijd kunt beoefenen . Dat betekent echter niet dat
hardJopen geen zware sport is! Het vraagt heel veel van je 1 ichaam, vooral va n
de pezen, spieren en gewrichten van de benen. In de t:erder verschenen clubbladartikelen werd duidelijk dat je onnodige blessures kunt voorkomen door:
-het uitvoeren van een goede warming up en cool ing down
- voor een goede trainingsopbouw te zorgen
- een goede looptechniek aan te leren
- goede hardloopschoenen te dr ag en
- een sportmedisch onderzoek te ondergaan.
Juist dit Sportmedisch onderzoek ("Sportkeuring")
•.vordt vaak vergeten. liet is immers niet meer verplicht?! Die verplichting is echter alleen afgeschaft om de eigen verantwoordelijkheid van rle
spor ·ter te benadrukken. Het is immers zijn/haar
eigen lijf en spor-t! Verstandig hiermee omgaan is
het devies.
Een. sportmedisch
1s niet alleen nutt ig
voordat je gaat beginnen met hardlopen maar ook
als:
het vorige sportmedisch advies a·l vveer en1ge
jaren geleden is.
- je jong bent en je snel groeit
je (veel) meer gaat trainen.
- je ouder dan 35-40 jaar bent .
- je klachten hebt over je gezondheid (b.v. as tma ,
hartkloppingen, pijnlijke knieën, etc.) en je
door· wilt. gaan met hard lopen.
- je na een · ernst i ge ! iekte, opet·at ie of blessure
weer wilt gaan sporten.
y

Bij zo'n sportmedisch onderzoek wordt er natuurlijk aandacht besteed aan je
algemene gezondheid, aan b.v. hart en longen. t4aar daarnaast wordt er veel
aandacht ·besteed aan het onderzoek van je botten, gewrichten en pees-/ spierstelsel. Vindt de ar-ts hierbij een lichte "afwijking" dan kan hij of zij je
advies geven hoe je met die "afwijking" het beste kunt hardlopen. Oe ontdekte
"afwijking " hoeft in het . dagelijks leven geen enkel probleem op te geven, maar
kan bij het hardlopen blessures veroorzaken.
Bij "afwijkingen" die voor hardlopen van belang zijn moet gedacht worden aa.n
bijvoorbeeld:
j
I /
-een standafwijking van de voeten, zoals "knikplatvoeten"
\
- een standafwijking van de benen, zoals "0 en X-benen"
- een beenlengte verschil
- verkorte spieren van de onder- of van de bovenbenen.

·U-r

L\)

u

oo
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Een sportarts kan je dan bij de genoemde "afwijkingen" of bij andere minder
vaak voorkomende afwijkingen bijvoorbeeld het advies geven om:
je training op een bepaalde manier aan te passen.
- aangepast schoeisel te dragen of zelfs om sportsteunzooltjes te laten
aanmeten bij een orthopedische schoenmaker.
- he t beenlengte verschil door een verhoogde zool onder de schoen (gedeeltelijk) te laten corrigeren.
- op de juiste wijze de rekoefeningen uit te voeren.
Goed- of afkeuren is er niet meer bij. Adviezen over aanpassing van trainingsbelasting, trainingsopbouw en het uitvoeren van rekkingsoefeningen krijg je om
blessures zoveel mogelijk te voorkomen. Het spreekt voor zich dat je deze
adviezen dan ook moet opvo l gen!
Sportartsen hebben de brede sportmedische kennis die nodig is om deze adviezen
te kunnen geven.
Deze sportartsen werken vaak op de Sportmedische Adv i escentra (S.M.A. 's).
EEN BLESSURE

De meerderheid van de blessures rlie bij hard lopen ontstaan z 1 Jfl niet acute
blessures, zoals enkelverzwikkingen bij "verstappen". Het zijn in 8 van de 10
geva11en
juist overbelastingsblessures van vooral knieën, scheenbenen,
achillespees en voeten. Deze blessures ontstaan grotendeels als gevolg van de
talloze herhal·ingen van de 1oopbewegingen, van het telkens weer afzetten en
landen op het wegdek. Elke keer komt dat aardig aan.

Veel hardlopers lopen al snel tussen de 50km en lOOkm per week. Dat betekent
tuss e n de 40.000 en 80.000 landingen per week! Bij iedere landing komt er een
kracht van 2 tot 3 keer het lichaamsgewicht op de voet en benen! Zeker als er
kleine standsafwijkingen aan de benen zijn, kan dit leiden tot overbelastingsblessure s . Deze blessures ontstaan geleidelijk en langzaam aan. Helaas hebben
deze blessures de onhebbelijke eigenschap dat ze ook (zeer) langzaam genezen.
Zeker hier geldt dat voorkomen beter is dan genezen.
Je kunt zo'n overbelastingsblessure zelf herkennen. Het eerste signaal van een
cverbelastingsblessure van een pees of spier is ochtendstijfheid en een zeurder i ge pijn na een zware training. Deze pijn wordt erger a 1s je op de pees
drukt. Loop nooit door deze pijn of stijfheid heen. Pijn die "weggaat'' na een
\varming up, komt helaas na de cooling down alt-ijd weer terug, alleen dan
heftiger. Ui teindelijk kan de pijn zo er·g worden dilt hardlopen niet meer
(goed) mogelijk is.
·
Vaak kan je de blessur·e nog laten genezen door bijvoorbeeld de trainingsbelasting minder zwaar te maken, door goed je rekoefeningen uit te voeren en
door ·ijsmassage toe te passen. Hoe de rekoefeningen uitgevoerd moeten worden
hebben we al besproken in het artikel "Warming up en cooling down". Bij
ijsmassage moet je ongeveer 20 minuten met een smeltend ijsblokje over de
pijnlijke plek wrijven. OH moet je het 1iefst zo'n 3 tot 5 keer per dag
uitvoeren, maar zeker na een training.

-
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Ook
er r eeds bles sures on tstaan Z1J n, kunnen sportartsen een (behandel-)
adv ies
Daarnaast krijg je een advies welke (vervangende) training
mogelijk is zender de blPssure te verergere n. Dit is erg belangrijk om zo min
in konditie achte r uit te gaan.
als er helemaal geen pijnklachten meer optreden ti jdens of na het lopen,
de kracht weer helemaai terug is .fJl als J e bewegingsu its lag (lenigheid)

weer hetzelfde i s als aan de andere kant, kan je zeggen dat je weer klaar bent
um "echt; met de ha r d1ooptrainir!_g te beginnen. Oe {wedstrijd-)vorm zal dan nog
weken/maan den op zic h laten wach ten. Neem daa r· dan ook de tijd voor! Te vroeg
n•et tra i nir.gen of v•etis tdjden beginnen is vragen om blessures!

1mormat1E over deze Sportmedische adNationaal

viesce:Jtra zij n te verkr i jgen bij het

Institu ut
Sportge zon dheids zorg (N.I. S.G.Z . ),
Pos tbus 90, 6860 AB Oosterbeek. te l 08308 - 21984

met kennis van hardlopen is:

Het dichtstbijzijnde adr·es vai! een

OUDEJAARSBUEENKOMST
Op

zondag

30

december

v j nrlt de ochtendtraining
plaats op de atletiekbaan in het Pim Mulierspm't par k. Aanvang 10.00

uur.
Na de trnining is er een

gezel lige
voor de leden.

-
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In oktober heeft het distr i kt West I in Amsterdam-Ookmeer een trainingsstage
g e orgAniseerd voor C-j unLoren. Van onze vereniging gingen 3 atlete(s)n heen.
Ma rtUn Sprui t maakte een verslag.
JEUGDKAMP VOOR C·-JUNIOREN
Samen met Manuel Wolff en Wendy Haan ging "i.k naar een C-jeugdkamp te Ookmeer
(Amsterdäm).
Er mochten maar 3 per club vanwege de grootte van de groep.
Het was een trainingsstage die in het teken stond van de meerkamp. Daarom
we rden ook alleen de "sleutel-nummers 11 getraind.

Bij de j :)ngens waren dit de onderdelen speer, discus, ver, horden, polsstokhoog
en krachttraining. Ook de loopscholing werd grondig doorgenomen. Er werden
ook video-opnames gewaakt van 't poist:;tokhoogspri ngen. Bovendien werd er
ook nag een video-fi lm bekeken hoe het eigenlijk zou moeten.
Na drie dagen hard te hebben getraind ging iedereen zeer vermoeid en tevreden
naar huis.
Martijn Spruit
- 11 -

WI NT E R T R A I N I NG

J3IN.NEN

'l'RAINING

Z A A L

EN

DUINEN

In h et vorige "
" hebben jull _c bAt schema
kunnen lezen. We herhalen het neg maar even:
Zonda.!!

MiJ.itai::::' terrein, Zeewno;; 0v'3:rveen

t/o Amasin.Q' Asia ( ner .1 nov. '90

2

10.00- 11 . 30 uur : meisjes en jongens pupillen AEC ( 1980 t/m 1983 )
mt7isj es en jongens j t..!lior en/IJ
( 1978 of 1979 )
meisjes en jongens jnnioren/C
( 1976 of 1977 )

Woenada.Q'

Lieven de Kevsch oo l

Korte Versnronckweu

7

Haarl em fner

7

nov. '902

17.45 - 18.45 uu.:r : meis,jea junioren C/D ( î97 6 t/m 1979 )

..
16uOO
17 015

17.00 uur
13 •.-15 uur

Donderdag
18.00 -

meisj es 6n jongens pupillen ABC
jont;ens jun:toren/D

Pa.uluss c.hoo l, Junonlantsoen

19. 00 uu:r : jonge'l3 j unioranje

(1980 t/m 1983)'
( 1978 of: 1979)

Haarleo-Noord (per B nov. '902

( 1976 of 1977 )

De meisjes pupillen trai nen dus mee met de jongens pupillen op woensdag
in de Paulusschool, Junoplantsoen in
(gewij zigd t .oov . het
schoma .in het vorige '' W:i.sse1tje 1t)
Leaftijdakla.Rse- indeling pupillen en junioren: :üe geboor tedata boven. ;

C R 0 S S N I E U WS
Voor de CTl OSSC01-1PETlTIE hebben ziorJ. 0pgegeven: Rewco van Eello, Pim on
Rene Soomer, Peter Markwat, Pau l Filmer, Andrew Fung-A-Loi, Chr!sta en
Remco Verton, Vincent van der Lans. De eerste loop is in SA!'ITPOORT op
zaterdag 10 november
àe tweede loop is op za terdag 8 december
in Bev-erw ijk/Wi jk aan Zee en àe derde loop is bij AV Waterland. De
deelnemers worden tijdig op d e hoogte gebrachto
Wij wensen hun VEEL SUCCES !!!!! Voor vri je crosswed strijd en vind je verder
in dit »
»

BES'rE

JAARPRESTATIES

Het overzicht is klaar. Het overzicht van de beste JAARPRESTAT IES 1990, te
weten seizoen 1 november 1989-1 november 1990 . Van alle
waaraan
jullie h r bben deelgenomen z i jn de uitslagen bekeken. Al jullie beste jaarkomen in het
plaatsen
dit overzicht
in het laatste nummer van het jaar, he t kerstnummer. Met dit overzicht lopen
we ook elk jaar langs h et bord met de
om te zien of er het afgelopen sei zo en
(m.u.v. pL _ l llen) zijn verbroken.
- 12 -

I N D 0 0 R WE D S T R I J D E N
C R 0 S S N I E U WS

Dffi OOR\\I"EDS'l'R IJ DEN:

Er zijn landelijk vele indoorwedstrijden waaraan ook AV Haarlem
PUPILLEN en J UNIOREN kunnen deelnemen. BiJvoorbeeld in HOUTRUST
.in Den Haag. Utrecht, A}kml-l.a r en andere verl.'e en minder verre
plaatsen. Wanneer je -· natuurliJk veel gezelliger om met meerderen
af t e spreken - eens oen i ndoorwedstrijd wilt meemaken als actief
atleet kun je infornatie krijgen bij l<Jmmy tijdens de zondagmorgen
training in de duinen of op adres: L. van Dulelaan 66-A, Haarlem.
CR

JDEH

de crosscompetitie zijn er ook vele vrije crosswedstrijden.
Eijvoorbee1d:
ZOND_.PG 9 decem'her : DUHilliGT CROSS. Lopen op de baan waar anders de
paard e n rennen. J e loopt in het voorprogramma
van de internaUone.le Duind igt Cross. Na afloop
van je et:.<;en echte cross kun je ki,jken naar de nationale en ook zelfs
int e rnat i onal e t oppers. Info: 01736-92353. 1,5 en 3 km.
ZONDAG 16 decsmher: "d!.oo.fdàorp (Haarlemmermeerse Eos) 1/2/4 km
info: 02503-12077

Ze moeten er toch zijn bij A.V. Haarlem ? De creatieve C/D junioren
•;elke kunnen tek enen e n/ of schrijven !
Lees op het e erste groene blad van het vorige "Wisseltje" er alles
over. DOEN ! ! ! ! !
In het .,Wisseltje" dus van oktober (nr. 8)

- -·- ---GR 0 T E

C 1 U BAK T I E

We klmnen de afrekeni ng rnaken van de GHOTE CLUEAKTIE. Er
door
d.e Pupillen, Ju:'lior en en Jeugdoommissie in totaal 209 loten verkocht
à fL 5,-- per stuk wordt fL ·1 045 ,-- ! ! ! ! ! ! !
F'a.n ta stisch bedankt al l emaal voor jullie inzet ! Nou, ja bijna
maal want er zijn
e en paar lot e n teruggakomene We waren heel
erg blij dat i edereen zi j n/haar loten v erkocht had en de opbrengst
kon overhandi gen bij de onderlinge wedstrijden. De ,ieugdcommissie
zal gaan bezien h oe een deel v an de netto opbrengst ( 50 % voor
de
en 50% voor overicn afdelingen AV Haarlem ) voor
jullie besteed kan worden. Een idee ? Laat je maar horen !
Als er prijswümaars zijn onder j ullie onder de nummers van de
aan jullie uit g ereikte loten zullen we dat publiceren!!! Vergeet
ook zeli' niet de nummers na te kijken: in d e week van 12 november
publicatie in de REGIONALE BLADEN. Ook is een volledige lijst ter
inzage
Emmy Ramakers en/of Jos van Belle.

AV

70

HAAHLE}1

JAAR

A.V. Haarlem activiteiten van feestcommissie en jeugdcommissie
zijn in de regionale pers niet onopgemerkt gebleven. We zagen
artikeltjes in Haarlems Dag blad, De Haarlemmer en de Koerier.
Compl ee t met leuke foto' s van jullie. Wil je een copie, vraag
ernaar (Emmy). Ook Atletiekw e:r.eld, hét atletiekblad voor heel
Nederland, schonk aandacht aan AV Haarlem jeugd, namelijk de
koppelwedstrijd op 1 septemb e r j.J.. Lees het na in dit "Wisseltje
-
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Op zaterdag 6 oktober gingen ze de lucht in ! Op de dag dat
A.V. Haarlem haar 70 e ve rj aardag vierde. De 70 witte en rode
ballonnen - voorzien Yan jullie namen - hadden de wind mee.
Een harde zuid-westenwind zou er -wel voor zorgen, dat de
ballonnen ver zouden komen. Op een paar na welke in de bomen
op enige metars achter het hek van de atletiekbaan zouden
stranden. Een paar AoVo Haarlem klimgeiten wisten deze ongelukkige ballonnen te bevrijden. Zo kregen ook deze een herkansing.
En toen maar afwachten of er reacties zouden komeno••••••
Ja, hoor al na een paar dagen ontvingen we de eerste brieven uit
••••••• Duitsland. Tot 8 november hebben -we 9 kaartjes terug ontvangen, allemaal uit Duitsland. Een zelfs uit het inmiddels voormalige Oost-Duitsland.
Uu zijn jullie natuurlijk benieu-wd, van wie de ballonnen zijn
gevonden.
gaar. we dan:
Tot nu toe het vgrst gekomen: van ver tot minder ver ••••••••
1) De ballon van ons nieuwe lid Niels Lu.ntz (pupil) -welke gevonden werd door Gerhard Jose, Hanptstrasse 18-C in Gerdshagen
nr 1921 (Land Brandenburg)o De juiste vindplaats -was PRITZWALK
ten noord-vesten van Berlijn!!! l>e ballon maakte dus een reis
het voormalige Oost-Duitsland.
2) Ongeveer 80 km minder ver ging de ballon van MARK SNEL, welke
werd gevondHn in DAlmENBURG a/d
door Arthur Beek, 3139
Langenderf OT Pretretze nr. 3. De vindplaats ligt zuid-oost van
Hamburg.
3) Ongeveer tussen Hamburg en Bremen in SCHN.b'VERDINGBN -werd en los
van elkaar(!) de ballonnen gevonden van GIJS KRIMP en CORINA
QUIST. Op de Lunenburgerheide. Van Gijs door }'rank Söhnholz,
Kaswede 3, 3043
en van Corina door Friedhelm
Hanebuth, Groasenwede-Siedl 30, 3043 Schneverdingen.
4) Ten zuid-westen van Breruen ligt wiLDESHAUSEN, de vindplaats
van de ballon van STEPBAN SPRONK. Gevonden door Fred en Anne
SUMILA, Berlinerweg 10, ?.878 Wildeshauseno
5) Zo'n 25 km minde- v e r ging de ballon van A.NnnEWFUNG-A-LOI.
Gevonden. in Petersdorf/Bösel, vlakbij OLDENBURG. Gevonden
door Gerda SiemvJ Hauptstrasse 61, W-2909 Petersdorf/B6sel.
6) Hier vlakbij- bij Oldenburg - we rden ook de ballonnen van
Peter Markwat en Dennis de Haan gBvonden door dezelfde vinder.
Door: Catrin Tewes, Nelkenstrasse 10, 2908 Friesoyte/Markhauaen.
Juiste vindplaats: .F'HIESOYTHE.
7) De be.llon van PAUL f'IL.HER beviel het na het passeren van de
Nederlands-Duitse grens prima in Duitsland en landde
Enige kilometers dus na het passeren van de grens achter
EMMEN in Drente. Gevonden 60km van LINGEN in BOCKHOLTE in het
Emsland door Gerd Eruns, Kuhdamm 3, 4476 Bockholte.
R) Toch ook nog e0n ballon gestrand ino••••Nederland. En niet zo
ver. In Haarlem. Een paar meter buiten de atletiekbaan. Ons
trouwe jurylid, kantineleidster, clubbladinbindster etco etc
ons aller HIL HARTMAN was de afzender stond er op het kaartje.
Een troost RIL, jouw ballon is in ieder. geval gevonden en dat
kunnen een hoop jeugdleden je niet nazeggen ! !
Sommige kaartjes zijn teruggekomen met bijsluiting van brieven en
zelfs plattegronden met exacte vindplaatsen en tijden erop ! We zullen
ze aan de desbetreffende jeugdleden geven. Als dank voor het terugzenden
heeft de jeugdcommissie .inmiddels een ansichtskaart uit Haarlem aan alle
vinders verzonden. Als er nog verder reacties komen horen jullie dat !!
- 1.4 -
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f 'Druk op jonge topsporters

{

te vaaK ongezonël groot'

Ondanks de vele positieve kanten, is het niet goed voorom topsport te bedrijven. De mentale en fysieke
1... 1
.
·
t. t
. ·•
as t.mg
lS va
e groo t . D·a t zegt we t ensc11appe1l}K
me d e,
Rakker van de faculteit psycholos'ie en bewegings. -leer aan de Vdje Unh·ersiteit in Amsterdam. Hij spreekt
··
v<m een "zeer ongezonde opvoedingssituatie".

··

. B<.1kker ht."èft de laatste vijf
jaar onderzoek gedaan naar de
mentale belasting en stress bij
ti
sporttalent. Daame.ast
hedt hij di verse publikatie&
f<i:l<:r sportpsychologie op zijn
t; riàam f'tcwn.
..Hel. bPdrijven van e-en extl'e.01e top,;pmi door kinderen van
tot l B jaa1·, leidt in veei gei vallen toi. een te grote mentale
J .en fy!l ieke belasting Dat veroorzaakt ze v<!el <:iress dat de
i üüentjes op latere leeftijd pro' hlemt·n met. hun gezondheid
}K'unn"n krijgen, zoals hart-

.I
i

klachten, vermlnderde

;;;tand en · chronillche vermoeidheid", aldU8 Ba!(ker.
Vooral een verkee!'de begeleiding iB verantwoordelijk voor
stress bij jeugdige sporters.
"Ouders en coaches stellen de
prestatie centraal en niet het
kind. Hierdoor wordt de druk
om te presteren zo groot, dat d e

kinderen

aan zichzelf gaan

twijfelen. Zij zijn bang dat de
interesse van ae vohvassenen
verdwijnt als de verv,.:achte
prestaties niet worden waargemaakt. Het tragische is dat uit

s.artnllrnrnws, d,plor ,.J's en een
n1et kleine prijs··
!ll
van
.liles ot b
oevcn l:e: qri'!ee! een
c!<'laidOlJr word! crn eike
CLrilifi12ter

uders vertonen soms de orbedwingbare neig:ng orn
zich te wilif!n meten met nun
kinderen. Zei--er als kindhef lid is van
een atieti0kvereniging. Bij nogal wat
ouders, vooral vaders, onîsteat dan
d0! onbegrijpelijke en niet van
(levaar nniblote behoefte om te
!aten zien, dat zii neg sTeeds het
snelst kunnen topen. Oi 11et verst
kun;;en sp;ingen. Vele overactieve
ouderfiguren zijn zo in de loop der
jaren op
wijze met hun
neus op de feiten gedrukt.
Bij AV Haarlem hebben ze aan die
eliende paal en pml< gesteld. Daar
organiseert men sinds enkele jaren
rond 1 september een zogenaamde
koppel-wedstrijd. Pupillen. 0-jun:oren en hun ouders komen daarbij
gezamenlijk uit 1n een driekampje,
dat uit de volgende onderdelen besiaai: een 60 of SOm spnnt. afhankelijk van de ieeftijd (van het kind!),
verspringen en kogelstoten . Elk
koppel, bestaande uit 1 ouder en 1
kind. verzamelt punten. die bii ei·
kaar opgele!d de eindscore bepalen. Een deskundig jurycorps. waarin naast enkele oudere jeugdleden
en ouders ook noq wei wat opa's en
oma's aktief zijn, een oflicië!e pün·
îentel!ing, d1e op het speciale karakter van hel evenement is aangepast
en ee!l compu!er doen de rest.

vsn

r,arde sir11d gc:lc·:erd.
Ulleraard staat het hele
cnder leio:ng
tra! : ers, die de: ;clJ!e pas in de ·weclstnjd loslaten. nBdat r.. :ien z.icll i11
een cw z;:;meni; 1..,e wann:ng .. up op
.::eugdei:jke wijZe hebC('n v.-;o:cer.:>;c. Oudèrs die n3 de unekamp

0

I
!

l
'

onderzoek bleek àat 'die vrees
niet geheel onterecht is."

,,Die faalangst heeft m veel.
gevallen tot gevolg dat de jeugd
het piezier in sport verliest.
Toch gaan zij door omdat zij
niet. dwven te stoppen. En die
tegenzin is wee-r een extra

stress-factor. Het zou een enor-·

me verbetering zijn als de begeleiding het accent wat meer op
die prettige ervaring legt dan
op presteren", meent de bewegingspsycholoog.
·
Uiteraard heeft het bedrijven
van sportieve topprestaties ook
po1;i.ti.e\•e kanten,· zegt Bakker .
Hij noemt het contact met een
gelijkgestemde ploeg, de speciale banden met medesporters,
het prettige gevoel dat iets na
veel inspanning lukt wat een;t
niet ging en de fijne ervaring
van fysiek bezig zijn. (GPD)

nog over vo'doencte puf besc!llkken. kunnr:n z:ch trouwens ook nog
u!i!even in
îOOO rneter. Roei f1arnakers van de organiserende
van Haarlem daarovel: '"Die 1000 meter is al!een voor
ouders om te voorkomen, dal ouders
en jeugdledeii zich in hun onderlinge
stnjd ieveclzoucien force;en".
A.!s tenslotte n1ernand meer 'pap'
kan zeggen. wordt !tel evenement in
de kantine nigesloten met soep en
stengels. Ook dat is inmidcie!s een
tra1j:t ie geworden. "Met we·nig voorbereiding en een beperkie organisat1e op ce wedstilJddag, doordat de
deelnemers ook zelf meehelpen, is dit hopelijk een
idee voor Jnde;e vereni- .
g!ngon, dat navo!g1ng
verdient" . Wie weet
komen we op deze wiJLe
ooit nog eens in nationale
koppelkamploensc!laptere.:ht.

Uitvvisselingscontact gezocht
1\lk • ekvoren;q 19 Hilariem w;l heel
ÇJra ag r.o!:lilct zoeken rnet een. at:e;!r,'";e' · T1rg;:1g u1t
andere sireek
ttind Doe! iS on1 op b .1sis
u .'J:ssel1na krnn;s te :nnken

;ne! .:mcere atietrc:k-pup':!'"n en CDt-;un
8n <..t !k t!ek
,1moU;:;t1es. VVij
aa·1
hel nrrr_., s::: refl van een wc·ehenrJ ;n
HJa:IPiTl r:- 1 een
biJ oc-: an-
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<1er8 v,:; reniiJ!ng . Deze UitWlSSeling
ifl l99 1 piaats kunnen Vinden.
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Oe enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor
atletiek.
Met o.a. : spikes voor
ver- hoog, hinkstap,
sprint, middenlange afstand
en werpschoenen.
Wij geven een

PUm"A<

ADIDAS

*KARHU

RUUD WIELART SPORrS

· .

DA'S EEN ZAAK VAN VEÁTRouwEN ! . . . .

: -.. ·
·. ,

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

sportieve korting.

,

DRUSE

Het adres voor het
inbinden van
uw jaargange n rapporten - scripti es 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
Ams terdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem
Tel. 023 -359710

Bloemen Kiosk

Spo,ts Cup . -.,

De Margriet
Haarlem- Noord
privé:

SPORTPRIJZEN

GÖBEL

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

J. van A s
Berkenstraat 43, Haa rlem
Telefoon 253355

e•
sse

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

***

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

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

