




De enige RUNNERSPECIAALZAAK in Nederland voor 
atletiek. 

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

~ ,o.-, OFJooic ~~tB~ 

PUm-a< ADIDAS Saucony~ *KARHU 
lange afstand 
en werpschoenen. RUUD WIELARI' SPORTS, 

DA'S EEN ZAAl< VAN VERTROUWEN ! 
Wij geven een 

sportieve korting. 

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

Bekers - medailles - vanen en linten 
Eigen graveerinrichting 

Amsterdamsevaart 62, 2032 EO Haarlem 
Tel. 023-359710 

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

Het adres voor het 
inbinden van 

. 
uw Jaargangen -
rapporten - scripties etc. 

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

Bloemen Kiosk De Margriet 
Haarle m-Noord 

Spo,ts Cup __ privé: J. van As 
Berkensrraat 4 3, Haarle m 
Telefoon 253355 

SPORTPRIJZEN 

GÖBEL 

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



J A A R V E R G A D E R I N G 

Hierbij nodigen wij u uit de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen 
op: 

D 0 N D E R D A G 2 8 F E B R U A R I 1 9 9 1 

Belangstellende ouders/verzorgers van onze jongste jeugd zijn als toehoorders 
welkom. 

Plaats: krachtcentrum A.V. Haarlem, Pim Muliersportpark te Haarlem. 
Aanvang: 20.00 uur precies. 

A G E N D A: 

1. Opening door de voorzitter 
2. Ingekomen stukken 

Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden inge
diend bij de secretaris 

3. jaarverslag van de secretaris 
4. Rapport van de kascommissie 
5. Jaarverslag van de penningmeester 
6. Wijziging art. 8 van het huishoudelijk reglement: 

Art 8: leden van 18 jaar en ouder hebben het recht bestuurs- en commissie
functies te bekleden. 
Toevoegen: commissieleden hoeven geen lid te zijn van de vereniging en zijn 
derhalve niet contributie plichtig. Deze commissieleden hebben echter geen 
stem- en spreekrecht op de ledenvergadering. 

7. Verkiezing van het bestuur 

Volgens rooster zijn aftredend: 
José Capellen - secretaris (herkiesbaar) 
Truus van Voorst - commissaris (niet herkiesbaar) 
Gert Jan Kok - commissaris (niet herkiesbaar) 

Voordrachten van kandidaten voor een bestuursfuncite dienen, ondertekend 
door 5 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat, 10 
dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de secretaris. 

8. Vaststellen van de begroting 1991 
9. Ingekomen voorstellen 

Deze voorstellen dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend 
bij de secretaris. 

10. Verkiezing kascommissie 
11. Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen 
12. Rondvraag 

Namens het bestuur 

José Capellen 
secretaris 

JAARVERSLAG OVER 1990 

Degene, die het financieel verslag over 1990 vóór de jaarvergadering wenst 
te ontvangen, dient onderstaande strook uiterlijk 1 februari 1991 te geven aan, 
of op te sturen naar de penningmeester. 
Het verslag zal dan binnen 3 weken aan u worden toegezonden. 

Ik wil graag het jaarverslag over 1990 ontvangen. 

Naam ...•..............•................... •• · · · 

Adres ..•............•...............•........•• 

Postcode en woonplaats ............•.... . ....... 



S C H E M A A L G E M E N E W I N T E R T R A I N I N G E N 

Zondag, Militair terrein, Zeeweg Overveen, t.o. Amasing Asia (per 4 nov. '90) 

10.00 - 11.30: 

10.00 - 12.00: 

meisjes en jongens pupillen ABC 
mei~j~s en jo!lgens junioren D 
meisjes en jongens junioren c 
meisjes en jongens junioren B 
meisjes en jongens junioren A 
dames en heren senioren 
dames en heren lange afstanders 

··:. . ; , ~ '• .. 

Woensdag, Lieven de Keyschool , Korte Verspronckweg 7, Haarlem (per 7 nov. '90) 

17.45- 18.45: meisjes junioren C/D 

Woensdag, Paulusschool, Junoplantsoen, Haarlem-Noord (per 7 nov. '90) 

16.00 - 17.00: meisjes en jongens pupillen ABC 
17.15 -' '"18.·15: ·Jongens junioren D 
18.30 - 20.00: meisjes en jongens junioren A/B 

'. 

Donderd~g~ · Paulusschool, Junoplantsoen, Haarlem-Noord (per 8 nov. '90) 

18.00 - 19.00: jongens junioren C 

Donderdag, Krachtcentrum A.V. Haarlem, Pim Muliersportpark (per 8 nov. '90) 
18.30 - 20.00: dames en heren senioren algemene ploeg 

Gespecialiseerde e xtra ~rainingen 

Atlete(s)n die in aanmerking. komen voor selectie trainingen worden persoonlijk 
uitgenodigd! ! 

·.' I 

LEEFTIJDSKLASSE I NDELING \iOOR P.ET SEIZOEN 1-11-' 90 tot 1-11-'91 

c pupil géboren in 1983 (8 jaar) 
B pupil geberen in 1982 (9 jaar) 
A pupil gebor;;n in 1980 of 1981 ( 10 en 11 jaar) 
D junior gebor-en in 1978 of 1979 ( 12 en 13 jaar) 
c junior geboren in 1976 of 1977 (14 en 15 jaar) 
B junior geboren in 1974 of 1975 (16 en 17 jaar ) 
A junior geboren in 1972 of l973 ( 18 en 19 jaar) 

Senior geboren in 1971 of eerder (dames 20 t/m 34 jaar) 
(heren 20 t/m 39 jaar) 

Ve i::eré' r: P.n Dames !ieren 

Vet. 1 3 5-39 jaar 40-44 jaar 
40-44 jaar 45-49 jaar 

Vet•. ·2 .. 45-49 jaar 50-54 jaar 
50-54 jaar 55-59 jaar 

Vet. 3 55-59 jaar 60-64 jaar 
60 + 65 + 

,. . . 

Voor veteranen geldt da t de indeling plaatsvindt naar geboortedag. Voor wedstrijà.Em 
vver twee of meer riagen ~e làt de ·eerste dag. 



de __ wissel 
officieel orgaan van de atmtiekvereniging "haarlem- --
opgericht 8 oktober 1920 

Jaargang ~5 
_ ~ve _ chijnt ! 0 maal per j~!"" 

redaclieadres : 
josé capellen konin)51ijk oedgeke.l) rd _ _ _ _ _ Nummer 10 

ingeschre-ven bij de kamer van koophandel haarlem 
registratienummer: v. 594199. Jeeentoer J 990 

nJksstraatweg 377, 202 db h~rlem 
tel. 023-374869 tel. overdag:JJ2510-?. 5 

voorzitter · 

JOOp v. drunen 
ramplaan 94 
2015 gz haarlem 

-tel. 023 ~244340 

secreta-resse : 

josé capellen 
- rijksstraatweg n 

2025 db haarlem 
tel 023-374869 
over g: 2510-26895--

---tJenningmeest I 
/edenadm1msÏ ra tie: 

jos van belle 
sparrenstraat 26 
2023 wx haarlem 
tel. _D23=272338 

wedstriJdsecretaris : 
(AIB-jun . + semoren) 

JOOp v. drunen 
rampTaan 9r 
2015 gz haarlem 
tel. 023-244340 

_giro : 550553 

wedstrl ecremns 
lange afs tand · 

gerko vos 
ruysdaelstraat 3 
2021 em haarlem 
tel. 023-250466 
giro . 122976 

jeugdcommissie I 
wedstrij ecretaris . 
(CID JUn + pupillen) 

roe/ ramakers 
I. v. dalelaan 66a 
2015 ev haarlem 
tel. -,-
giro· 174Bo43 

arts .· 

f. s. g m. knuvelder 
-praktijk : 
v1n oosten de brw,nstraat 5 
2074 vm haiJrlem 
tel, 023-340480 

Vf-I.N DE RED/l.KTIE ...... 

paettiOO DD_ .. =:r" _gen en 
een gelukkig nieuwjaaR __ 

en.~. 

. . . ... aan h ~t eind v an het jaar nog even deze dikke Wi ssel 
1 ezen . Een W ;_ s~;e 1 met tra ei i tie getrouw weer een oms l~1g van 
Nico Treep. On~e dank is weer groot Nica! 

Nog meer traditie- in het laatste clubbla~ van ~et jsar , de 
:-angl.ijsLen 1990 . Als julU.e eens w_',sten hoeveel -..verk het is 
om aJ die cijfertjes l;e contro:Ler,~n. En dan nog lH-m het 
~eb~~ure~-, d11 L het ni.et helemaal fout1.oos .i.n het c1 u bbJ ad 
~;t,:.t3t. Ma<~c de same~1stell ers Han Baäuw , Re né v . d. Zwaag e n 
fmrny Ramak13rs dcen hun bc:-;t. Dus , als je nieuwsgierig bent 
haa r jouw be::-; te jaarpres Lat i(~ dun moet je k~jken op pé1gi na 
10 t/m 16 in de Wissel e n pagina's 24 , 26 en 27 in het 
Wisseltje. 

Mocht de jeu 1;~ d ~dch v~rvelen in de kerstvakantie dan moeten 
?:ij h@t '.<J issel tje ma:3r Gpzceken . Er·· ::;taa t een mooie !deur
plaat in en diverse puzzeltjes. Veel plezier . 

Alle senióren dames en heren moeten png.i Oé-! 1.7 maar eens 
goed door' l.ezen. Er st<l<:lll verander·ingen in d ·:: cor.1peti tie op 
stdpe J • 

Heb ie nog goede voornemens vcwl~ 19~)0, sla dan pagina 3 
niet over . We hebben jullie hu}p ha rd nodig, dus r-oepen wij 
iedereen op om zich •H1n te melden voor deze jurycursus. 
Snrnen s t aan we sterk moeten jullie rna<ll~ deml,en. En 4 
avondjes kan i~dereen toch wel vrij mnken!! 

Hiar houden we het bij voor deze keer . Jullie horen weer van 
OflS in 1991 . 

Eo;)ij zien wi.i grc.wg op zondag 

27 J!1NUARI 1991 

iu de brievenbus . 



officieel nieuws 

EEN HARTELUK WELKOM AAN: 

Pl ... r.<~ ~ _L ~=:-i !:·_ : 

v:i-:-è;: P-.-(Vinc-=llt) \ ld Lans De Jong Schouwenburgln 25 

,JunioO'en D: 
G.\·1:-fGijs) Kcimp 

J urüor€r. B: -------
R. ( Rs t~é) Stol 

Seniore"t: ----.. 
E.W.J. (E~win) Re~rinss 

M. (Mohamed) Kou l touma 
A.S. (A~dy ) Hodge 
J . (J~~oc~) Huism~~ 

Ss:üor·en L .;,. . 
7 , ,_T, -0l' j e;k)·van Zwel 

Koninginneweg 41 

Grav i n Margarethahof 15 

Orioml!eg 75 
Rouss2austraat 48 
Els van Roedenstraat 44 
Schcterbospleir 13zw 

:,· ·. 

Sch i elac..n 7 

2111 TL AERDENHOUT 

2012 GK HAARLEM 

2114 DX VOGELENZANG 

2024 TB HAARLEM 
2037 ED HAARLEM 
2036 AE HAARLEM 
2023 TP HAARLEM 

2105 XV HEEMSTEDE 
-. ...... 

De j a~~ve~gaJeri ng is gepland op donderdag 28 februari 1991. S.v.p. noteren in de 
:. :.sP.:,d::'! ' ' 

Op =c :: da~ 30 december ~ al er na da ochtendtraining op de atletiekbaan een gezellige 
hijee n~ê:·tn:>i. z ~n . 

Ce1e ~i~~e~ ~ichtbanr gedragen te worden! Het omvouwen van reclame is beslist 
ve r torten. Zorg zelf voo~ veilighei dsspelden!! 

f~ t drage~ Vd~ de juiste clubkleding is verplicht. Een verkeerd tenue kan diskwalifi
cati e tot ~evo lg hebben. 
Lees :.ot -::!.t'onolcgissh overzicht goed en meld je op tijd bij je nummer. 

\•;~!JS"F· : ; ·_, I"JSC :iBiJVIM~l"'~N: ------- -- ----
! ~Jor·a en die a~n weestrijden mee wi l doen, wordt verzocht aan het begin van het 
s~izo~n oen betirag t e storten bij de be treffende wedstrijdsecretaris. De inschrijf
ko~~en voor wc d3trijden zullen hiervan worden betaald. 

~ ~~ ~ e een keer voor 'n training of wedstrijd verhinderd dan wordt het afmelden 
hivr ·v:·.n z:::er gewaardeerd. Joop van Drunen tel. 2LI,4340 . 

om aan te schaffen: 

a.v. "haarlem" wedstnjdsh1rts met klubembleem d1v. prijzen 
a.v. "haarlem" atletiekbroekjes div. prijzen 

verkrijgbaar biJ joop van drunen. 

speel mee in de toto/lotto 

ml1chtmgen bij mevr hartman tel. 256036 



garcia I ,.,.- ,. C"'lj r>'l' 40 = 3 .')<. i'l''l ,,,, ,, , . . . •. · . I 

_!:I k: : JI~~, lnt\~_:gi'('C l ! ( : r ! L_ikCI' 

Spirowichr·[·, .. y , •. ,r···' Sll] r)"' 60 = L I ,\.\<1_._,, , ··" ..... nJ - , ' 

in wit en ~wart , be~erkc 

spirowichv [s,_:o~>J:~ !lliJ·1fl . . . . 75, = 
1 n t' o t'ri e :·t iJ.:..; , rn c,~·~ .~r·oe n . •,,·1 t. en z \v :-1 r- I 

pepenFNiM :3H.lHT .. . .... . . . .. 80,= 
;n h.i0uw en ker'3t l'ood 

HE T ADRE S VOOR UW KER STSPIJKERBROEK 
pr~zen van f 50, = t o t f 100 , = 

HET STOPLICHT STAAT OP ORANJE! I I ! I! I I 
.. ~.., .. _ - --

H (:ft u t=~r ··.vel !?(:tt::; L-;lj st.i i. gest.;1=::1n hneve:~eJ mensen é~r nodig ::.~1_jn voor het 
r:f'2JHi :i ( .:.., r~en '.l.li! C.~t;:rl ,. thd i.::; " wc· cl;-.; tr-tjd c~p df: atJ etj ekbc;~-:n in !"1e ~ P:i m Mu J i. er 
~-); ) or·t..; .. r: ~- ~ '') 

N : a~~t U·:~ ~V :J:-;i:r'ijcl Jr"'g.~-j_ n-Ls~iti.e C·)i;!rwi:::;s!e ~'v~a~:..!'"'ln ~en aantc-:1 leden \.ran rlt2 A . V .. 
I ·L1 l r~i l-;:-:1 ~':?t t ·· ·=c~ K.A.\/~ HolJnnd z_i t.tir:g hebben f e:~: dié~ he:Iast z!jn met de vo .Jrbe -
r-~ .!dinr~, 11.i t · . .~o(-:rin"" C.t! :lfhandc~ .i::.~~ vun ~vr:!d~Jt.r·jjden hebbt.~n 'Aiij oot\ :::>:'Yl groot 
1:-:: n i·:é~ i .·i Ul ... Y 1 cc..ic·n noc! i g . Ef:n j :.1ry cnrr' :) b{;; :3 t . . at tJ i t et-: n l.·Jecl s ~r'ijd.le j der , :;c~l ei d s -

·; ·cch t~t:?r·. ,, c. -~ .:·' ~ ... é:·r;, rr: i c r~of ~··n i ~-:; L .;.: ; ·J ~i.~·i:~r·:13 :.:-. t eer: f ,CC\C p o v::r j "J_.e ju !"'Y Leden. De ze 

i: ~ en~;en 'Zt?.T.te:1 zi ;_·h ·.-ri_jv;·; 11 jg in om :=ttle·t: )o n ~ bjj loop-, spr~_ ng- , en ~verpnt..;mn,ecs , 
dt~ p r'ef;L .Jtj ~~s Le ·:~_·, ten 1;1::d·: ·2n b·: . n~;en de :Lr, her-. vJedstrijdreg'l·2mer!t. ge:stelde 
regel,-; . 

Zonder deze juryl eden zouden de atleten ni et gan offic i Ml e wedstr~den kunnen 
dee lnemerJ. 

c·L-; Jt, ~ t ~_; t::-; j : r;.~n E:r voor'a.i. bij je~J [2J.h!~!ed:::;tr;_jd<?.n e€·r.." t2knr't , ·tn juryleden 

c ~ nt~3t: .. _. ;:tn . D.-=,f:~run: is net h•Jud --·- ~ VE1n ju~..,yc ·J~ ... su~·. sen v~)Cr"' .:-.; 1k..? ·verenigi.nr een 
r1 ~~od:t·.~:..ak . 

U..:; vc r'~:t i 5 rr.l ·r1gt:n i s~1 E::ll1 r· .i. t:" m v1 i l ·1 f.::n ge 7.Ci m~ · nl i.ik , (.)m ook uw Ï( i nderr-;n zov ~el 
!':'1 : _;-·reJi_ik ;J t n ~Jffj,·_~ .i t~le ·~ved~~trijden llp de haan te laten dë~.:~ L nemçn , een jur·yr~L:r· sus 
ot',p,anj .}Pren . 

D:"~ ,iury ' ... tJ!'"'!:-H~~J t:1J c: -~~rneen GP;\i() ~ t(\t · ~::.l --'~ 'l'·! nnden m.::t f:en ~x::-)mt-::n en ,,jnrdt à i t 
jaar· ;:ehoudeu n htS!t 1-<. re.chtct=~n=. ruJ:l van /\.V . Hétar·ten: 'in het Fi.m r~ulier::;por·tpark 

i'!ci:!h'. '-·'-· de \rl.r).C . v;-m de A . V . !l~i·'H'Ï c m en d2 K . ;.\ . V .. 1-klJ land nodig ik u hierb ij 
di r-. Oi 3t=Jn der:(~ jL:.ryc-urSll~~ de.~:l t·~ !it.:!rn~~~n om zodoende on~.; juryccn ... ps de ~JJrnendl~ 
ii...iren te Vt;r·stecke~-1 . LI ·vJ hu:r é:l]~-~ ju:·_y· J.id .-L::~ in Ha~1r··](:~rn no(}cizake!.ijk , '1tant a l s .j. 

v:ij e,·· ·~i.::t i n ~;lagen een iimlf::,~ ni•::-~.nv-2 ._iut'y1edé·n a;1n nns b<:OSL:!~nde _iut'yco;·p~:; X 
~~ut· te ·:o;:;g,.::n :,,,=,1 het :L i cht onherr-c•ep.::l:jJ.: ''P r·oud ,;t '"'" · H t.~lp on~> ju ·; , la::1t r ~ 

he i !ich t op c.ruen sp r; n gen . M·•• t •;r C enelel iike s pu'' Lgrneten , ~,..-·· ~~ '-, .. ~ 
: ~::.-=Jmens de ~N~3 .:·J·c,gr-. cep ju~y , 

8<':!: Sto.ste (1-eJ. 0;:;3 - 2609.'32) 

P. S. Er-· ·_ jjn gc~en i-t. ostt~ r: :::A~_-Hl rle r·ur-su::; ~ .: ç:rb('ndt:)n. 



V 

DEN HAAG 4 NOVEMBER 1990 

The Hague Ten M.iles Veteranen 1 
l58 deelnemers, 22e Ron Bons in 0.57.4~ min. 
'Len Mile .-:. D<1mes van de 116 dee .1necr:Jster eindigde Marianna v . d . [,jnc!e op de 
Je pl~ats 0.57.10 

OOSTERHOUT 18 NCVEIVJBER 1~)90 

e 

De heren hadden :.1f te leggen 8?.00 meter'. 10:-2 Deelnemel'S aan deze 8~~00 mc:ter 
kwamen over de finish . 
Peter v~n Gils eindigde op rle 28e pl~~ts, een goed resultaat voor Peter. 

TT LBURG WJ\fU\NDALOOP 2:> NG'JEMBER 19~i0 

Heren senioren 7800 met;er . 2,18 Deelnemers. 

"7 J. ... 

T..> 

87. 
lOG. 
1..?1 . 
126. 

Pa u l J<1~; pers 

Erwin Groenendaal 
Wim Bergisc:h 
Aà Coolbergen 
Marcel Verzijlberg 
Denni ~; Heyink 

25.?L1 
25 . 59 
2?.u . 
?.7 . 36 
27.50 
27 . 59 

Darnes senioren 4300 meter . 7~3 Deelue c mst:cn: 

S . Marii.:mne v . d . Linde lL1.35 

Heren senioren 2600 meter . 104 Deelnemers. 

23. Jan de nuitt>r ? .52 
32 .. Peter van G:ils 7 . ~)g 
33. Lex Wo .iff s .oo 
74 . J<-1ap van Deursen 8 . 29 
78 . Bart Blorn 8~31 

98 . Lex VerbeeK 8 . 57 

DEURNE ZANDBOSCHOSS 2 DECEMBER 1990 

Dames serdoren 4500 meter . 

1 . Marianne v.d . Linde 

4 ·-



HUIZEN IJiOLFSl<AMERLOOP 10 KM 9 DECEMBER 1890 

Marianne v.d. Linde wer~ ook hier le. Haar ttid 35 . 3 
~arianne steekt i n een zeer goede vorm. 

J A P ~H I t.il.l.Jl 

Aï.s u d.i t nummer.· '.J an de "Wiss•;l " onder ogen krijgt is r'lar.ianne al weer· terug
gekeer-d uit Japan. Zij hee.ft daar op u i tnodiging v an de K.N./\ . U. dee l genomen 
~an een M~rathon estafette. De~e Marathon e sLaf0tte is gelopen op 16 december 
jl. Marianne nam van de Marathon 5.195 :neter voL•r haar r·ekcning. 

De trip ne t-.,mt ?:even dagen i n bes tag . Wij nodif.<en Mar-i arme graag uit. om in 
de vo lgenàe nflever.ing van de "Wiss(~l ' ' vc.r~üag te doen v an cleze un) e!;.e wed
::; trijcL 

• bord p 
MEDEDELING voo~ àe algemene 
trainingsploeg van BERT STEEN 

- Op de donderdagavonden 
20 en 2'7 december buitenspullen 
(dus Loopschoenen en warme 
kleding) meebrengen. 
Er i.::::. mogelijkheid om nog 
vJ;Jt tempo' :· op de baan. te doel'. 

- Na ov erleg met rle ploeg is 
er besloten om op zondag 
2 0 januari moe te doen met de 
7 km Brederode Cro~;s . Verzamt: len 
10.30 uur :Sportpa r k "Jagtlust'' 
van Prov. Zi~kenhuis (t . o . 
ruine van Brederode.) 
st~rt: 11.00 uur. 

·- ~) - · 

Van de Linde 
in topvorm 
DEURNE/BERGEN. --Ma-

rianne van cic Linde bevestigde 
afgelopen weekeinde haax hui
dige topvorm. Bij een cross over 
4500 meter in het Brabantse 
Deurne behaalde de atlete van 
A V Haarlem de overwinning. 
Zij was met haar eindtijd van 
13 minuten en 23 seconden een 
frdctie sneller dan Brenda 
Sleeuwenhoek van Avantri 
Schoonhoven. 
• Jeroen Peperkoorn werd vier
de bij de Saucony-hosloop in 
Bergen. Over het heuvelachtige 
pan:ours van vijftien kilometer 
liep de Haarlemse Suomi-loper 
50 minuten en 35 seconden. 
Dick Tesselaar van HolJandia 
Hoorn werd met overmacht eel'
ste met een tijd van 46 minuten 
en 15 seconden. Paul van de Pol 
van A V Haarlem realiseerde 
een tijd van 54.21. 

Acht atleten 
WK-indoor 
DEN HAAG.-· Voor het der

de toernooi om rlf' wet-eldlitt'ls 
indoor, dat van fi tot en met. 8 
maar t in Sevilla wordt gehou
dt~n , heeft de Koninklijke Ne
derlandse Atletiek Unie 
(KNAU) drie vrouwon en vijf 
mannen voorgeselecteerd. Htot 
zijn de t.ite~· .en wereldrecord
houdsters Nelli Cooman (60 m) 
en Elly vun Hulst (:1000 m) als
mede Ellen van Langen (800 m), 
Robin van Helden éll Han Kul
ker (b<:iden 1500 m), . Frans 
Maas en Emiel Mella~u:d (bei
dom. verspringen) en Erik de 
Bruin (kogelstoteh). 



lLESSUP...E BL'LL.ETIN ATLE'DEK 

;:_l'HF:: DE LOPERSKt~tE 

~en veel voorkomende blcs..<,urr~ bij hardlopen is de aantasting (irritatie) van het 
ewrichtsk.raak.bcen van de knieschijf.. Bij deze blessure. ook "chondropathie van de 
•atr.Ha" of •topersknie" genoemd, ~s er sprake van vage pijnklachten rond cutof 
chter àe knieschijf .. 

}e pijn onrst;!at voor al rijdcos o ( n:\ het hardlopen. Ook !Iappen lopen. langdurig 
itt~n met gebogen kn.ieëu ~:n het ;;au..~parmen van dG bovenbeeru;pieren (strekspieren 
an de knie) ka.n pijnlijk zij .1. In svmtuigc gevallen kraken de knieën bij het 
C'l': ege.n 

tORZAKEN VAN DE.ZE f<J-.(IEKLr\CHTEN ZIJN 

11(1 ( J 
'ft ( 

t~~ 
Cl!bt~P 'G vonrnaa.msïe oornt~...k voor deze iepersknie i..s overbelasting, met name als er 

x~kc is V:\u : 
·1 sr:~e~nr:w.en 

afvvijkingcn van de kuic èn (. bijvoorbeeid x-benen) . 
voetaf'l.'i.ik.i.ngen (knik- o î platvoeten·!; 
te~ r.vakke of verkorte strekspiereu van de knie; 
dragen van sicebt schoeisel: 
Jopen op Cei! hard liDdCffJOUd. 

leze bics:surc komt rclalid veel voor 
ilnilopc:rs die de afstand eni of het t~mpo 

op jeugdige leeftijd en bij hegi."lTTcndc 
in een korte tijd willen opvoeren . 

OE VOORKOM IK DEZE KNIEKLACHTEN 

Doe altijd een goede Wllrming-up: loop rnin.i.maal 5-10 minuten in en voer 
daarna in elk geval de volgende rekk.i.ngsoefcniug ui!: 
Let op waar je loopt! Vermijd hel hardlopen op een boVschuin wegdek. 
Hierdoor kan het effect van knil-voeten (overmatige pronatie) worden verstrekt.. 
Loop l.iever niet langdurig op een harde ondergrond (asfalt, beton) maar kies 
een oppervlak met een bete:re sc.hokdemping (bospad) . 
E::;n vermindering van het overmatige lichMmsgewicht helpt zeker mee over
belasting te voorkomen .. 
Wanneer je l.ichte afwijkingen aan de benen hebt (beenlcngteverschil, x-benen of 
o- benen. knik- of platvoeteu) loopt dan met aangepast sportschoeisel. 
Het Sport Medisch Adviescentrum (SMAl kan je adviseren over eventuele 
aa.r"Jpassmgen in de vorm van een bakverhogi.ng, sieun7.olcn of anupronatie
sçhoencn. 

..., "1Jti(>ee-r 

9UJQ em: oeen er oa• me( e1!n nar.o 
ae ànkel Bu1g ce Knie en sHeM oe 
neuo zonoer oc1ma•en v-1n oe rug 
Oe Xn.e moef recr:: n:tar oeneoaen 
"''Jl~ . Oe soanntra au• aar oe 
·•oorz•1oe van oe t1•t Of!IS1aa1 maq 
,.,,el OCJ""'" a~nvoe•en 20·30 seéon· 
den vastnoueen ~n 2 a 3 m.ia: ner· 
na!en 

~. n1kvoetton fl!f' l\ -~enen vernooen ae 
kans oo kn•t!~lacnten B•! vrouwen 
rt:om~n x.-~~en vc..~f.!'' voorats qe
votg van r.e1 :>recere oe~<ken 
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WAT IS ER AAN TE DOEN? 

l. Rust of vermindering van de train.ingsbciasting (bijv. het aantal kilometers per week halveren). 
Het is immers een o•;erbeiasti..ngsblessurc. Bij terugkerende kJachten wordt dik>Mjls geadviseerd 
gedurende langere tijd niet te lopen (6-8 weken of soms nog langer). 

2.. Voer aile bovenstaande preventietips uit, met vooral aandacht voor de rckk.ingsoefening. 
"3. W ann•.:;er deze maatregelen nier. de gewenste effecten opleveren. g3 da.u binnen vier weken naar . 

de hu.i1;arts of in overleg met deze naar een SMA: 
4. Ook fvsiolherapeutist:hc.: maa!regeien. waaronder spiervcrsterkende oefeningen voor dr. strekspie

rca v;m de knie, kunnen de klachten helpen verminderen. 
5 . Soms is 1lc! zinvol een ve1·band (tape) nei ond;::r nf boven de knieschijf a·an te leggen. D~ 

knicsc:hijf wordt dan ontiasL Ltat dit eerst voordoen door een arts of fysiotherapeut. 

Bij hel !:'~uuenstetlen van de tekst \.verd d(•or de Kl'\1 A U gebruik gemaakt van de blessurcbullelin,5 van 
ck Gelderse Sport Federatit: 

Nadere informatie over de S.M.A.'s IS te verkrijgen bij het N.T.S.G.Z.: 
tel. 08308 - 21984 

Konillk.lijke Nederlandse Atletiek Unie 
Bondsbureau, 
Richterslaan 2, 3431 AK NIEUWEGEIN 
Post:~drcs: 

Postbus 5fl 7, 3430 /\N NlEUWEGElN 
Tel. 03402 - 32420 

OUDEJAARSBIJEENKOMST 

Op zondag 30 december 
v)ndt: de ochtendtraining 
plaats op de atletiek
bAan in het Pim Mul i er- . 
~-,portpark. Aanvang 10.00 
uur. 

Na de trRining is er een 
gezellige b~eenkomst 

voor de leden. 
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LODI'S h ü 'l' L I 1~ E 

- Jon~e postbcoen 5evraagd b~ wannenkoor . 
"het 1-'~'T 1Y1annenkoor en net koor "1-'roza en l-'oëz.ie" fuseerden enige jaren geleden 
tot het nu bestaande gezelschap. Als ik (niet Lodi- red.) de voornamel~k gr~ 
ze neren aan~k, ontstaat het vermoeden dat er wannebroeders van het tweede en 
derde uur bi.Jzitten (uet koor werd in 18t!9 opgericht) • 
•••.•• Als iedereen de komende dagen z~n postbode aanhoudt en vraagt aan dit 
koor deel te willen nemen dan zit "Foëzie en l-roza" weer voor Jaren onder de 
pannen." 

-~en oproep waar w~ ons van harte b~ aansluiten. 
- Drieber~en - 27 oktober - 15 km. 

De ~erucnten waren er al, nu in deze editie z~n rentree in de hotline. 
9e Henk wesselius 53.52 12e Paul v.d. Pol )5.35 

Den haa~ - 4 november - 10 E.M. 
~ni~szins aan de aandacht ontsnapt, maör wel degel~k een clubrecord !! 
l!,n dan R011. l"lisschien een su5~estie voor .t1et bestuur; een kerstkrans voor de man 
àchter de toploopster. 

Vrou·oTen : 3e 1'1arianne v.d. Linde ) 7. 10 CLUBR:h;CURD ! ! (was 5 7. 29) 
1•1annen 'let. I : 22e Ron Bons 5 7. 46 

- Aalsmeer - 10 november - 1~lve marathon 
Een aanvulling. .Ben Norl3.IIlE:d 

Jonn Jongboom 
- naarlem ·· 24 november - .t..en :b'eestavond 

1 • 28. 18 
1.30.32 

het bleef 0 eruillie tiJd leeg op de dansvloer. 1•1aar opeens stond !uv er. Net ZlJn voor 
vrouwen onweerstaanbare hillies Lon~ Shuffle • .1:-·erplex waren de omstanders èn de 
de praatjesmakers. 

- bever·t~~k - 25 november - 1 0 E;. N. 

weer een zondagochtend-training verzuimd. 
Ruud .L 56.40 Dik .N. 

-hoorn - 2 december - 15 km. 
~iJn doel is om ná de midwintermarathon de snelste Van der l~l aller t~den te ZiJn 
op de .marathon. 

l:'aul v.d. J:ol 
-Rotterdam - 8 december - 15 km. 

54.21 

hup die rangl~sten weer overhoop. Ieder Jaar weer hetzelfde liedje. l11aar de t~den 
(van vooral Vic) lliOè)en er z~n. 

Ad Coolbergen 49.56 
Vic Zonneveld 50.20 

- huizen - 8 december - 10 km. 

wim l:lergisch 
Lex v.d. Pol 

50.45 
60.56 

Aan de vooravond van de .Bons-ai - marathon mocht ze zich nog een keer uitleven. 
1e 1v1arianne v.d. Linde 35.03 

- Hoofddorp - 16 decen1ber - 10 km. (2e wedstrijd Kennemer Cross Cu.f:J) 
Nou, dit was pas een echte cross. Kortom, de aan de kant-bl~vers hadden groot 
geliJk" . .Naast het haast traditionele stuivertje-wisselen tussen Bert en Ruud (kun
nen ze dat niet in hun vr~e t.i.Jd doen?), viel het sterke lopen van Ron op. :6'n 
iD .... etsbare rug speelt hem nog weleens parten, maar als dat niet (of minder) het 
5eval is dan is de koning van de Brederodeberg niet te houden. waardering (het 
l~kt wel kerstt~d) ve~~ient ook Pieter. Iedere training stug volhoudend plukt 
hiJ nu ook in de wedstr~den de vruchten () minuten sneller dan bJ,J de heliomare
loop). En by the way fieter~ die Ruis is toch ook al over ZlJn hoogtepunt heen. 
De vierde wedstrijd is een mooie gelegenheid om hem daarop te wtzen. 

7e Evert v • .ttavensberg 36.03 73e lJe heer Van Bochove 
13e Paul v . Diepen 37.08 75e Jan Mooij 
14e Ton v. voorn 37.10 77e John Jongboom 
19e henk Wesselius 37.40 83e Ben l'!ohamed 
28e Bert Boesten 38.19 93e hans Adelaar 
29e Huud Porck 38.31 98e Lex v.d. l-ol 
46e Dick Kloosterboer 40.24 100e René Ruis 
57e RonLiefrink 41.17 101e Jeroen Peeters 
69e Hans Verwey 42.14 132e fieter Terol 

- Help het 1''1."1' 1~1annenkoor "l'oëzie en l'roza" de winter door. 

42.35 
42.37 
43.45 
44.13 
45.10 
45.48 
46.27 
46.29 
55-48 

Zap pagaai. 



\Vanneer u dit logo ziet, zijn er in een flits 
meestal een aantallange afstanders voorbij 
gevlogen. Op sweaters en t-shirts is dat in rood 
en geel goed herkenbaar. Minder herkenbaar 
zijn de "weg-lopers" in ons klubblad. In kleur 
verschijnt het nog niet, maar met mooie 
grij~.;6nten komt ons logo redelijk uit de verf in 
het blad. Als we nu op deze manier de aandacht 
van alle roadrunners kunnen trekken en ze op 
een speelse manier van belangrijke informatie 
kunnen voorzien is het doel voorlopig bereikt. 
(kwestie van schuiven met nonnen dus) Een 
aant1ü vaste rubrieken zult u gewoonlijk 
aantreffen. Natuurlijk blijft onze uitslagen
verzamelaar onder het pseudoniem "LODI" 
:wveeltnogelijk resultaten op een snedige 
nmnier presenteren. Maar er is meer: 
:1ankondigingen van wedstrijden, evenementen 
en trlliningen, mededelingen uit dG lange 
afstandscommissie, kortom de moeite waard om 
re vem1eldcn. 

We bereiken zo misschien iets meer mensen en 
geven de informatie wat duidelijker. Nu vallen 
mededdingen vaak in de kategorie 
''roddelcircuit" of vervliegen de woorden tijdens 
trainingen met de wind Ocracht 6 met -5 C) en 
worden nooit meer teruggevonden in een leeg 
hoofd na een training. 

VoorsteHen 

Mijn naam is Bert Boesten, ben nog niet zo oud 
en ongeveer 2 jaar lid van de A.V., draag een 
brilielje en boven-genoemde sweater en loop 
(vooral tijdens trainingen) hard. Beest Boesten 
wordt soms gehoord. 

Voort-hollende kalender 

Eén van de terugkerende elementen is een soort 
wedstrijdkalender met leuke wegwedstijden en 
crossen in de regio. Velledigheid wordt 
nagestreefd ma.ar niet gepretendeerd. Data, 
starttijden en -plaatsen, enz komen hierin te 
staan. AJvast een voorproet]e: 

fJECEA1BER 
2~2c 4e DEM Triathlonloop. Afstand 3.5, 8 k.'TI 

en 10 em. Waar: Sportfondsenbad 
Beverwijk Start 10.30 uur. 

29e Liefhebbers van Oliebollen. Afst'ill.d 21,1 
km. Waar: Duin & Knlidberg bij 
Santpomt . .s..till:19.00 uur. De afstand is 
korrekt, geen parcoursmarkering, 
lidmaatschap natuum1onumenten mee. 
Routekaarties bij de start. 

JANUARI 
lJe 19e Halve marathon Egmond aan Zee 

Afstand 21.1 km. Waar: Noordboulevard 
Egmond. Start 12.00 uur. 
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20C 3e wedstrijd van de Kennemer Crosscup. 
Ofwel onze BredereKiecross Afst1ng 7 
km. \Vaar: PZ-terrein bij zwembad 
Velserend en ruïne van Bredcrode. St~m 
11 .. 00 tn:r. 

FEBRUARI 
I _l5C lfie en 17e Trainingsweekend ! 1 1 

1HAART 
I.M_c Spaamwondeloop Af~~smd 30 en 10 km 

1
1 .!_V;.-taJ:: Sp~.amwoude bij de reeibaru1 . .S.:.r::::t 

11.00 uur. 

L.A. Commissie 

Er i~ een heuse Comr:1issie éie :t.;t.:ll b~zir;ho<:ü 
met de belangen van d.~ lange af.;::.mde;::;. Gec ,-, 
hoge heren maar gewoon "volk" dat i;. ·J;.z.e 
groep rondloopt. ti:ier wordt nlets geheims 
besproken, maar wel veel geleuterd. )',liet ultijd 
het vermelden waard en dus ook g:.~a notuJcr; i11 

dit stukje maar wel de belangrijkste dingen 
aldaar besproken. 

Andcï· leuks 

/:aken die voortvlo~ien uit de commissie en niet 
direkt in de kalender terecht kunnen gooi ik i.n 
deze vergaarbak. 

• De krachttraining v<m Evert is begonnen . 
Op donderdagavond om 20.00 ~mr in het 
krachtcentrum bij J e baan. Tracht om 
19.45 uur aanwezig te zijn om een rondje 
in te !open. Duur van de training is tot 
21.30 uur en kosten zijn een r~ks per keer. 
r..1inimaal 9 mensen zijn nodig om de 
kosten cmit te halen. 

Zaterdagochtenden, wat doe je ermee. Om 
regelmatig je kcn.Jitie te testen is het plan 
om komendjaar 5 keer c:cn :5 bn op de 
baan te organis::r2n. Exê.cte dU<i nog ;:ier 
bekc;1d maar d~ m..::mden reb, apr, jun, 
sep en nov zijn uitverkoren. Binnenkort in 
de kalender! 
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0n2s~~ d~ Windt(B) 
Ch .:n ·; t •''< l Pr· •.•.yr·, ( 8) 
1-\ 1 v '1 1 y f1~--·~-•t •'= nd •::<i·'s ·t; ( B) 
R(. r t) i 1' '1 ~\ ~3 1't1 i t; S 

:~90 m~tet' <Sl. O> 
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·v~t-:1:?J!C_!.rrggt""• { 5~ 4-_ZJ_ 
f~ r--, .~ Y 1 C! <::1. :~ :~\ t •::r C':') +~ (:.1 

12. 15 
1 

... , 
13 .... : .. 

l ··:;- ;::.:.":; 
~·· 

1. '·-'. 8 1 
i{+. 00 

50.5 
f .. :L • E, 

H ~-) h 1. ·1'·1 c:-1. i3 rft ~~ t; ~:.~ 5 • c~ t) 

!'=L ~ ·,f::: · ~ t-< ~:'. d t-·: ~·J :i. ·n el t < B :' tf .. s::; 
Ch <·l': t: ~'' i. B ~· •-t I•r• <U) '+. ~3;3 
}< 1 \t t;::; 11 y C~! ... () t :_::_-. r,d .-~· 'r"'~st ~~ E<) Lt-.. J ~:; 

2_P_ee_~rpen f2q~ .38.L 
Br-E•l"d,:' ~~tcet c· 

R o b1n~ Smit s 2~.84 

l·< 1 Vt:~ J. l y· c;,. · ~,~)t ertd ())'"'=; t ( B } ;:-=~~3 a ~)4 

7-kal'lrp_~::..L 

el 
e l 
f.? 1 
e l 
l~ 1 

Bt-·E~nd<:\ St o::• "'-' t E' .Y-0'+ 7 pnt 

:~*!OO_meter <=>st_afette <53. 7> 

CR 

200 meter· <25. E.O el) 
Br·encla ~3t c:t:-:·t c~ 
Aneska de Windt(Dl 
Chant~l Bruyn(B) 

800 meter (2.42.8) 
8r'end a St •::.q::.•t f2 

Chantal Et ·r·u.yn\8) 
Rneska de Windt<Bl 

100 meter horden ( - ) 
Bl·t:nda ~=;t.::• , t:e 

hoogspringen <1.50} 

é:5. 7 
;::: 7. 2';:J e 1 
;;~7. i:Vt E"-< l 

2.30.7 
2.40.8 
;:.::. 4b. 0 

17.0 

Robina 3mits 1.50 
Brendf:\ Stoete 1.42 
Aneskf:\ de Windt(8) 1.35 
Ch.:~nt <; 1 B-r·•.t yr, (I~) 1. 30 
1_,.; i ve 1 l y G1" r::.i; E:·r,do;--·st ( 8} 1 . i.::;:O 

konelstoten <-> 
r::·r' !."'•'•ci ;~~ ~3t oet e '3. 80 
Kivel ly Grotendo~st(8) 9.36 

di~C~'?~rpen < 19. 54_L 
f< •:• b :i n é:l b rn i t s 

nnesk o d~ Wind t (B ) Chantal Bruyn <B> 
l-;ivel1y fJ·r·•:ol e r·,cJ·:.r' ':: t (8/ ·-- Bt't:?nda !3toett-) 

() - n~ beste prestatie van 1989 
E--<1 ·-· ei.ec·c r' (:Onische t: i.jclwadt''l"•E!r,li ·r•g 

1.9_0 T•leter ( 13. 1) 
Ç~·f,r:::-s kr.:\ c-J e hi i r,rJ t 
Cl·l ë\ ..-.i; á l Eil·' •.1 y n 

Kivelly Grotendorst 

13. 13 el 
13. c-=:3 el 
13. Eli 

- ll -

CR 

200 meter <27.8 > 
Anesk<::~ de vh ndt 
Char,t 81 B~·,uyr, .::.7 . 8'-t e l 



400 meter <-> 
Chant a 1 8t' t_tyn 
Çll'tf..~S kc< de i-J i nd t 

verspringen (5.01> 
Ane~~ka dE.~ Windt 
Chantc.'l Bt·'uyr·, 
Kivelly Grotendorst 

speerwerpen <13.84) 
Kivelly Grotendorst 
Cha·rtt c":'. l Bl·' t..tyr·, 
nnesf<.a de wind t 

c 1. F., 
E.5. St.::. el 

ft" ~~.:; ~-:;; 

L~ . 13 

23 .. 5it 
17~22 

() -· De beste prestatie van 1989 
el - e lectronische tijdwaarneming 

100 meter ( 11. 15 el> 
r~enf.:.( Mo E.'~:. rnc:, ·r, J. l i - el . .1. L~ 

Osc.::w Sc•(?t hou t 1 l . U3 e l 
Ni. co Tt·eep 1 l. ~~E1 el 
Guus f3r' C<s këMtl p 1 L /j.f., f.: l 
Ton van Tol l 1 . 58 f:: 1 
Ed~iat'd L <.?t E? ,.-. ({i) 1 ' :::} .1. . 
F~ t'a rd·{ Ver-st et.~ g 1 1. 7 
L.e>< l,Jo 1 ff 1 ;~. 03 el 
fYii~;ja Steen .l J . D 
Lex Ver' beek 1 1 . 8 

400 meter (49. 89 el ) 
GIJIJS G·r'O~-:; 1-<. < .. il'tl p Ll·~~ • GO t? 1 
Lex ~-Jol ff L~':). B 
Han B 2o. .::-, • .. tt'J ::-j O . G5 t~ 1 
J. a n de Ru. i t et·· 51 . 12 E' l 
Get' Wes~öl-? 1 51 . ~7.:4 ~: l 
Lex Vet'bE·ek S J. 52 el 
David Bl Oftl 5;?~ .. G8 el 
Edwin Meut'e ~ --, 

._,"::." 6 
John jvJeiJl·'e 53. .1 1 el 
F~ené Moesman ~3 .. t·=· '-· el 

- 12 -

BCO ma~~r l2 . 47.0) 
Chë>.nt .;.~ 1 B·r't_tyn 
~~) n E'S !-<, ,·~ d f..~ I,..J i. nci t 

kivelly Grotendorst 

hoo~ri l1Y_~~- 30) 
nr.~ :; k <.1 d f:::· w i '(:d t 
Ch:'l, ït _., ::. df2 f:1···uyn 
KivelLy Gr0tendorst 

kogPistoten <11.26> 
Kivelly Grotend o rst 
Ch.::,,·,t ,·:i 1 E<t--·uyn 
f.\l'tË! ..-, I'.i''l dE· W 1 nd'l: 

200 meter <22. 44 el> 
G•..t us; Gr-or::.J.<.arnp 
F< e rn_f !YJ c' e r,, ,-;-, n 
Os ca ·r- ~3·:·, ~ t ho ut: 
Lex ~.J e· l ff 
1\lico T r-ee p 
Lex \/er· bef.?. k 

GE•t' WE><.5~3fë 1 

Ton v.:::1n Tol 
Edt,;,;n--·r.l L.E~t e ·,-. U~' 

l·J i 1. l <:::"'m Ge be 

800 reter ~ 1 .5~.44 el) 
H<:\ n B.::taU'.'i 
~Tan dE· f~uite t' 

p <">.IJ 1 J i:Ol <:, f.JE-:"?i·''S 

L~;;~>: l.-k• 1 f f 
Daviel Blom 
t-J ir;1 Ber- g i =:-ch 
r:\d C•::•o l bel·' ge·,-, 
Edwi n Metwe 
lvJ i r·· ko Bon .:::? ~" i t \ B > 
Ge~- l..Jesse l 

2.40.8 
2. t~- 6. (> 

.. ~. 1 -,. E, 

1. 35 
1. 30 
1 • ~:::o 

'3.CG 
7 •• :::~::; 
G. l. C:) 

22.3S el 
i.~;::" =:;3 é~ 1 
2;::. -i 
22.'3 
1:::3. è:5 el 
~:::3. GO el 
23.81 el 
;:::3. 81::: el 
2 4.02 el 
;:::4. 22 el 

1.52.::::4 el 

1.53.6'3 el 
1. 54. 3 
1.55.85 el 
1. 55. 8 
1.~j':;1.~~3 el 
1. ::i9. 7 
2.00.75 el 
2.01.;::: 



i500 meter <3.44.61 el> 
Pa u 1 J<öl ~~ pe·,.-. ,~ 

t,.J i n1 B (-;? '!"' u 'i. ~~> c:· t; 
E::r-v-,, :i. n Gr-eo ,· ·npr·,d ë.~ l 
(4d Coo 1 be~~gen 
Mirko BonewitCB) 
Mohammed Isahal Omarm 
E:E.'r~t B(::•est en 
1:::· "r"' i;\ n ~'- Be v (:? ·r~ d ;:~ r11 

J"ohn v.:~n '.J liet 
R>::.oç]iel·-· Botrnan<B> 

5000 meter <14.01.6> 
Pa u l vay·, Di epen 
~·~ d [:c•C'l beY'ge·n 

~-Jim Ber~gi:::.ch 

f<.e~;;:·~:; van D•:::•rftr•le 1 e 
Lvert v ~ n Ravensberg 
Bet~ t Bc•E'StE'n 
T •:•l ,.J \..' t'~ Y"f DC•())'""~Y'J 

r:: ~··· w in Gi·~ •:.i? "r'"JE.'l'"ida .1. 

Huib Aker~sJ.oot 

3. 4Lf. b 
'1· .. 0(1 • 8 

l t, 0'+. /1 f2l 

4. l 0.:::, 
Lr . .. 11.. 08 el 

4. E::7. E.5 el 
ll . • ;;_::9.41 Pl 

'+. 31 • 8LJ· e 1 

1'5. 1 L 36 a l 

15 .. 16.-7 
1~5 .. 28.82 el 
15.51.1) 
15.51.1 
1. 5 .. ~:SE:' . 3 
16. l't. '3 
15. 31.50 E.'l 

400 meter horden <56.89 el> 
,.::· r-·ar,k Ver·-st eE•g 
Osc •. , .,.~ S(:;.et ho•Jt 

versprin~en (6.88) 
F~ ob Sch lute1·~ 

Ma rvin lsse l tCA> 
tvl i sj a f:)t E.' tC:: n 
il !:;; c.:~~-- Sc· et: hout 
Fr~ank Vr·'~~steeg 

1\.1 i cc• T l""'Qep 
Her1E? IYI•:•e"'. m<"~n 
[.dv~ ;:\ l·'d L<::~t: f ?i·' ( n) 

::''ib. 88 el 
5EL Lj. 

5.58 
f, • (, Lf 

6.52 

t:_ . .. ;::·..:~ 

5.92 

5. 8(-:: 

hinkstapspringen <13.40) 
Marvin Isselt<A> 13.40 
Rob Sch l ~ter 13.38 
RemcoSteen 12.63 

speerwerpen <59.34) 
F~o:::· b B u nt srni:~ 
Paul Broekhuizen 
I vo S pan.j er~sbet~g 
F r~ t=! cl ,, a ;•, de W<-::..1 

f..J.. 7;:: CR 
5~:::. 80 

S teven Spanjersberg<B> 
!'1 i sj '"' St t'?e ·..-, 
l..e :><. ')!2t~beek 

F"t~a n k Ve ·r'St e f-:::g 

::'!0 .. 80 
L1.7 • 5f, 

4A. L~~ 
Lr2. 30 
3'3. -,8 
31:3.'30 
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3000 meter (8.00.9) 
w i fil Ei 6? .,, g i s c h 
Kees van Dommele 
f""!d Coc• 1 bel"~ gen 
P.~ul \1 2:\n Di f~pE·n 
·r c: ,...., ,, a·,.-, 1) o:~ ç:, r · n 

CPnni s Heijink(A) 
Ber~t Boe~;t er, 
1>1 i ·,~ kc· Bo:.:<l'"; f:.~ W i t ( B) 

betachen Aye l le 
Evert van Ravensberg 

1000 meter <2.32.0> 
Jan de l~uiteY' 

David B l •:•w 
B.:..=n·t B 1 o:•rn 
Wilïl Bet~ç;lisch 

l'li.co Tr-·eep 

8.38.3 
B. Lr6. 98 el 
8. 51. .1. 

8. ~52. 16 el 
·::;. 06. (J 

'3. 08. b 
9. 12.41 el 
'3. 1.:~. 19 el 
9. 18. E, 

'3.23.2 

;::: .. ,32 .. ()3 el 
2 .. 34n35 el 
2. 41. 5Lr el 
i:O:. '+4. 5 
2.'+'3.5 

110 meter horden <14.73 el> 
1 '+. 7 
15 . ..:~t.:, el 

3000m steeple chase <9.21.38 el) 
Evert van Ravensberg 
nd Cool bel·'gen 
Marcel Verzijlberg 
Dennis Heijink<A> 

hoogspringen \2.05> 
Remco Steen 
fY! :l sj .::>. St c-~(·?Y"i 

Paul Broekhuizen 
tr1a l""'V in I ~~se l t U:i> 
F~·- ar,k 'v'er~st er::•g 

9.21.0 
'3. 35. 9 
9. '+'+· 08 el 
10. ;:::.;. 88 el 

~:::. 10 
2,. C>5 
2.00 
1. 85 
1.80 

polsstokhoogspringen (4.85> 

Pi rn G·=·be 1 
Steven Spanjersberg 
Ren~; de Gr'aa ff 
Stefan Heijink<B> 

~ogelstoten (14.47> 
Les~3 Br~ .::•wn 

Ft'ed van de Wal 
F~ u. u d ~.J i e J. a,~ t 
Etienne de Groot 
Fr~ank 1/et~st eeg 

Jakk.o Vë"l n W,:::~,~n--de 

Jean van de Broek 
Gosse van de Velde 

4.GO 
4.00 
2.70 
2 .. 5(> 

13.25 
1:.~. 15 
11" 52 
11. 19 
ll. u. 

'3. ~-:15 
'3. G:5 
9.30 



discuswerpe~ <47.24) 
l._ess Ei i''.: .. wn 
K u IJ ei \..j i c~· 1 '-' ,. .. i; 

r::·l'f.?d va n tiE:: t-J .:, :! 
Ft l 0~n~ de Groot 

45.05 

-~~:~=:. 86 
~=:r.. ~Jb 

4 * 10~ meter estafette <43.38 el> 

kogelslingeren (38.90) 
Gosse v an de Ve lde 40.38 

fon van To l - Os c ar Boethout - Nic o Tree p - Ren~ Moesm~n '+3. 81 e 1 

4*400 met e r estafette <3.22.7) 
l. .. •.:.~ x \ leJ"'beek -- Gt:-:.'t' 1-\ler:;seJ. ..... Gu u s GJ·' •::• !:, k.3 rrlp --- L .. ex VeJ·' bet:?k 3.;:::1.05 el 

<> ... De- l.H"·<.:,te pl·'E~stat .ie van 198'3 
~ 1 - e lectron 1sch2 tij dwa~rneming 

1 CO meter <ll. Lt ) 
1:~c! ''!< -._ 'r' d L ;;:- t E?t' 

~ecs v •. n Wijk(8) 
Bar ry Doo~eman<Bl 
!~en<::, de (Sr'<.-\ <.ë-\f f ([!) 

600 meter ( 1. 5S.4) 
iYii l ' ko l3one ~t;:i. t (f.!) 

Denn i. ~"· H<:? i .j i. nk 
,-~ ·:~· IJ i e r·· B c• t rn .:~ n \ B ) 

1900 meter <2. 39.5) 
Dl::' r ï rtis Heijink 
r~ ~i 1 !:J h r.~ '2 ' . \ ,:;;e br- o tc~ k 

:t 1. b 
:t;=:. 10 el 
1 ;:::. f:, 
1::::.s 

;:;: . 0 0 . 75 el 
;:::. 1 0. s 
,:: . l i::: .. 4:. 

;~ .. ~) ':3. 2 

3000m steeple chase (10.33.81 el> 
Dt=.=nn i ~:;; He i j i ·rrl·<. 10.2s.nB el 

~ooqspringen <2.05> 
i·,j ··:r'\1 :i l"t J SS!;-! .1. t 
D~~ry Doodeman(Bl 
J-:t:· n h Cc•be :l (" i"t ~:; ( B) 

1. 8 ~! 

l. G5 
1.. 60 

~inkstapspringen (13.37> 
I•L::\r~vi n Isse lt 
T:i.rn de i·?. •.:••.:•y <B l 
Re n s rle Gr a aff(B) 

13.40 
10.84 
10.70 

P•:• lsst: okhoogsprir.pe~ <2. 80) 
St even Spanjersberg(8) 2 . 70 
f~ens d t? Gr'Et-.'='ff(D) . :~: . ':)0 

Stefan Heijink<B> 2.30 
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lr:3'30 

200 meter <25.3) 
Edw <::'lr··d Lr?t E?'r' 

400 meter <50.76 el) 
CQt:'!:; Vë:\l"' W:i. jk(B) 
Ed•--lié\'r'ci L(?t Pl·' 

Mar··k Seu be:•r't 
Alexander Brokx(8) 

1500 meter <4.07.0) 
Mil--kc• B•::•nPt.-Jit (fl) 

n•:::•g j_ et' Bc•t rtl •'='Y' < B) 

3000 meter (9.28.9> 
Di?l''!l"tis Heijink 
~~it·· t-<.•:' Bo.new ·~ t (Et) 

yerspringen (6.57) 
J't1 ;.;~ ·, ··v in I sse l t 

56. i: 
55.36 el 
:'iE-. 3 
~5E.. g 

4. 11. 08 E~ 1 
~. .... 32 .. 2 

'3. 08. 5 
.'3. 14. 13 e J. 

G.E4 
Edwarcl Let e r 5.82 
Steven Spanj ersberg<Bl 5.69 
Barry Doodeman(B) 5.64 
Henk Cobelens (B) 5.5'3 

speerwerpen <54.00> • 
S teven Spanjersberg(8) 
Barry DoGdeman(8) 
Rens de Graaff(8) 
D~::•nn is He i .j i nl-<. 

kogelstoten <11.84) 
CJ nno Mant E-? 1 
1'>1ë>.t' k SE>ubert 

44. 12 
36.85 
34.96 
25.G4 

12.91 
9.85 



~isc~~~rpen (34.08) 
Jnno:::• Mant e J. 
:i :1. E' X oö\ ·n cJ f'?i'' f.'!·r··o k. X ( Ü) 

!00 metey· (12. 1> 
:::E?E•s van !,.Jij k 

.:-':.:.1 l •t···y Doo:.•d <! rn ,::l n 
~E?l''>S de Gr·aaff 
:;teven Spè\nj e l·-~; bet·g 

~c·gi e l· ' B.::d:rn.;H·, 
--'e nf:f. Gr··u l 

1500 meter (4.38. 12 el> 
'1 j_ t'· ko:::· Bül''>E'W 'it. 
::.;· ,:·çJ:i. e!' Botn12.n 
-~;t c~ 'i' a n Hu :i. sr11a n 

110 meter horden (17.2> 
:<,::n•r··y Doocîer.1an 
3teven Spanjersberg 
·lenk Ccobc:! 1 ens 
:<e1'1 >> de C3r·e.a f'f 
:~Co g J. c·r• Bot ma '>'1 

::)l(~Xi,;t..l'lder' f::i·r''Cokx 

loogspringen (1.65) 
~iëtt't'y Dc"-~·dernan 
-j t;,;·;'IÎ-<. C>;obe .I t,en c~ 

tJ ,:·,, ·r' k va \'1 D i j k 

3teven Spanjersberg 
'ens de Gr,::\.::tff 
~-)tef;.'ln Heijink. 

.i;_:::. 1 r) ~-'1 

L::. (:"':, 
.1 ;=~ l• E, 

4. J. 1 • U8 €? 1 

5. 09. :l 

16.b 
lB. :l 
H:l. b 
113.6 
19.0 
1 'J. 1 

l .. L~:i 

1 .. E..O 
1. s:::.; 
l .. 55 
1. 50 
1. 50 

,inkstapspr~nqen (10.75> 
r i ftl d f "' n ·~n:•y 
~ens-. de Gt·· ~<..:~ f f 

kogelstoten {10.24) 
3teven Spanj ersbor g 
3ël.l'' I'Y Do:u:::•dC~rtlc':\n 

·ti D. 1·' k v "'' n D i ,j k 
:; t; ~: f .:'l. r·, Hf~ :i. j i. ~'' k 
~Pn "' dt:! Gr'<'\af·f 
~og ie·..-· Bc·t man 
:) J. t:~ )( ë.\YKlE.'I'' B~'O k x 

1 0. tVI· 
10.70 

, .l 0. fA 
10.08 

r~). 68 

9.0b 
9.03 
8. '30 
8.b7 

~*100 meter estarette <50.2> 

4*100 MPter estafette (45.4) 
Cr~~:·:~ s \t ,:.n lrJ ijk ( 1-3 .l ·-Ban-~y Do:--u::oden1iW> ( B) ·-

400 meter {60.7} 
Cec•c. v.::.'ln !..Ji,jl<. 
(.) 1 E! x a nrJ Pl' 81·'eo ~<. H 
t3t r-·· ·-t .-?n =) panj r-=:· ·1·' S!::J!?.\·' ~1 

800 meter <2w O.l+. 1) 
JYI :i. 1·' k·:• BunE-!w i t 
Hoq '!. c-~r' E<ot: . 1-::~n 
~3te1'r..~·n Hu.ismal··, 

3000 meter (-) 
!YI i l' kc· Bcnew i t 
f.)t t::.' f <':1\'1 H1J i smè<n 

verspri~en \5.8~j 

Steven Spanjersberg 
Bal·'Jr·y Do:.:oeoderJI;:Il"' 
1·-ieYtk Co:ob€-? 1 F.!l'l~:;; 
f~en!..::; cle C:n' i:.1<:.~ f f 
A].exandet' B;-ok>< 
Ro ~J i er' Dot rna n 

:='jf... ~2 

::.;6. 8 
~j(L. 5 

~::: • .I;:;::. L~ 

2.37.27 El 

'3 • 1 Lf • 1 ·3 e l 
:1.1. 3r3. '+3 el 

5. (:,'::> 
s. rA 
5.5'9 
5.28 
5. 1'3 

golsstokhooqspringen (2.60) 
S t evt:>YI Spanjer' :; bf:i·'q 2. 70 
fxE~-~~ ~,, d e Gr·a<·'lff ê:.~"iO 

Stefan Heijink 2.30 
Alexander Brokx 2.10 
Rogier Botman 2.00 

speerwerpen <35.82) 
!3\;t-]Vel~l Spanjer-~sb i;?l'g 

B ë1 ~- t·'y Doo:::od em;:~ n 
t·"l êl'r'··k v;::~n Di .j k 
Pens de Gt'aa ff 
(..)JE.>>< c"'\ nd E-?l·' 8t'O k ){ 
f:)tE,'fan HeijlYtk 

discuswerpen <20.20) 
{:l:t e><ande·r'· Br·o::ok x 
Steven Spanjersberg 
B.::nT'Y Doodertlë.\rl 

Henk Cobe lens 

4<:::. i.h=~ 

ltO. 00 
36.8E. 
35.38 
35.72 

29.30 
•?.7. BB 
27.78 
25. l.O 

3teven Spanjersberg - Barry Doeodem a n -
~ens de Graaff - Henk Cobelens '+8. 9 
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~?_1~::_-~~?~~-.~~:!·-(~ ~-L -~~ -~~~2~1 
.:-1'!1 ·; · n Dieper: 

-J ~ ... r:y Bt.-: r·g .. ·i~~;: h 
:es He! ... ;n : n:·) ~ 'J T.) 
· ~t·· ~ L .. .j ;_{~.;~lt.:; l ;.; 

: c;·: :~::-'.'•:.: 1 .-~ rt::e: ... r ('I .i) 

;~ ! __ ;~:.~--.:~~-~~!~--~~.:.~~~-j_ ' 3~:.~)7) 
:.:t l J ' tnr~~. .. ·.J . d . L~nd t.. 

.ntl v •r: Dit. t)' n 
'"''., V<:;;; DnïnmcL, :.Vl \ 

.! r.; ~~~ .:;,_; t~erh~.11 1· . 

. t c· ;.,)nne;v:~ L<: (V i) 

JUd Pot'C~. 

] __ ~~~-~e 1 ~~:._-~~-__:~ __ _9_!:;:_~~~·_?-~ i 
, ~ .. j t1 l1!lC V .. d . L i ttdC 

-...::~ v~ n f.J..:·rnmc 1 i2 ( VJ ) 
l Cnolben:·.c>n 
; m \tJe~;ter.tlo:L t~ 
'!e Hordî:J.<. 
,c Zcnnevt.~}d (Vl) 
)l l ,_..~; !; Uo c-rn 

l . L':!~_.}lel:::_n .U...:.:.t!~ 1 ~:, t 
;{~ s v c<n DonJr:l·2l· ' ( \!l ) 
:. :::nruw v .::;Jd (VI) 

tiLJ Aker . ;)c,~lt 

;n \1k , ;tcc!·lc' l t 
tud P.Jrci' 
'C~~ H ~.~ .t"f j 1 11~ · ; ( \1 l) 
'l~t l3c·l. ·:. ( VT) 
: t ·t Br_,e:~t··~n 

!X v:.m de Pol ( Vl) 
:r·t i n Strt::okm;_Hl 

:_.c_! ()OP h ~:·en \ -l 
,e ,· van Domrn,·~ i~ (\11} 

:31 - ::_; .'! 

32 - 11. 

J3 • Ji~ 

.:~~ .J.q 

~:.~~~-~.t:_:::t"t~~-~~7. J 8) 
~?E! 1. i i v;u~ i)icp!:Jn 

K.:~ t:s v .1 n Dorr.mete (VI.) 

;\ cl ('\JOl ber-g,en 

IJic 'Z.cn<1'"'''eld (VJ) 
~;J.i.rn Bcrg,i ~.;( ~ l1 

!·i.:-:; 1k ive~:.se 1 i w:: 

P.-.tu L v:·.\n dt~ PPl 
i\r ~l e de Gc•ede 
Jchn .jvngü o(>r;; (VJ ) 

L<;X v.d. rol (VI) 

) . :)_ ~~ J:t ___ d~-trn':,_~_j ~0 .. · O?l 
3~-~?0-~JO CH Mm· .i. :lnne v.d. l..i ;-, d\: 

!.-)~:, . o:) 
~)!.) .. ~:~_:1 

:)o . 16 
::-,6.23 
:"G. ;:>~1 

'.)b- 30 
S'/ . L~6 

r •"7 • '\ 
::"> : • 11...: 

1.cn . 2::' 
1.10 .. ~~8 
l . l1 . ?i1 
1.12.27 
.I - .l'3. ~> f> 

J • L3. 3'-i 
1. :i4. 11 

1 .1..:'1 . 49 

l.l~~.LL' 

1.16 . 03 

CH 

1.4<::' . 42 CR 
1 . 40.25 
] . 46 . 3.::! 
l . tl8 . tFJ 

1.49 . 09 
1. :î2 . ;?~-3 
1. ~)7. '32 
1 . ::1i.L 09 

2 .. 09" i 2 
;~ . oq. JO 

P•w L VéllJ Di cç:e:n 
K-.:~(~~; \'~~n Uolr:tn(~.l,ç \V ~~) 

iiic ?.un twvrld (VI) 
t:vet ... t \J:Jr.! H~~' .. ·' .. H1 ... :herg 
Ccr.Y1o du Fo~; .:· é 

P.1:Jl v ;-n1 d~: Pol 
Kce~ r!cwdi.ik 
Beet Dces1 ,,n 

;zr) --~1\ --~l.::.:_r~~ ~L:-J 
ï~ ·H · .i anne \. d. L i 110~ 

25 km heren (1 . 21.08) 
····----- ----·-·-----·-- --·--·· 
CO!lf1t) dl: r"<.··s.::..:;(~ 

iii-: Zom;e v c·:ld (Vl) 
Hu~ b Akers·loot 
Kee~ H~rm~ns ( VIl 
iJ.Jjn1 VJest. (~rh(J]L 

ïlert lV'>I:,:; (VJ) 

Pun Hen~; (VI) 

H"!t . Pe t-~n~ \V I) 

r~1ara thon he r e n ( 2 . 27 . :1~2. 
K2as vHn Domm~l~ ( VI) 
f\uuci Porcl< 
Hu 'i. h AkersJ.oot 
\tJ;trt \IJE:~31.erho1t. 

Dick K l oosterc~er (VJ) 

Kees Hecmnm; (V.I.) 
f\'iéirc van ].(~u v o?.n 

Hert B(>.l s {VI) 
Qjk Nol 
Alherl f erwer rtn (VI) 

~l.~~~-~ r:::_:·, ( "~:-~~-~1. 
r.·J ~·\C Hi rs 

lC· --

f;8 . 48 
4 ~3. 0<1 

.t.l-:L ~>6 

St1 . ::'o 
:,o. tl S 

~.>3 - :52 
5tJ. ~! 1 

59 . 4 1 
60.:32 
Gü . ')6 

! . U6 .1 5 
1 . 09 . 3 0 
) . l L l? 
; .u . 4 1 
l . l:~.L4 

1.1.? . 15 
1.13.38 
1.13 . 
1. • . F> . OG 

1.14 . 07 

L. 2d . -'l9 
J . :H .44 
l . :'·2 . 54 
l. ::l3 . S3 
1. 3S.l3 
] . 3 6. 22 
l. ~)l . l tl 

;}. • 25 . O~> CR 

2 .46 . 3 0 
2.48 . 5 6 
2 . 50. 25 
2 . 55 . 4 9 
:1 . 0 1 . -13 
3 . 05 . ?7 
:3 . 10 . 2 1 
2.1:3 . 04 
3 . E l .lO 

5 . 51.30 



_S_E_N __ ). 0 R E N _ __:..C__c_O M P E T I T 1: E,'--_ 1_!'<_' _ l 9 9 1 

I n he<- o nd0rstaande overz i ~..~ht kunnen j !.tl l.ie de n:..e uwc o pze t bestuè~?ren v aq 
rte sen 1oren compP ~ itie . Zoa l s jul l je z ien is er nogal wa~ ver~nder~. Voor de 
Er<~d i visieploeg ( v oorheen J;oofuk l as:';A ) .<:1jn rni n>1r::;' atl.e·teP nod .\.g . Da<~rom wor d t 
t:r .1. n l 1et l<uJ,ende se.i.?.oen een :::.e h.er'cn plo<:g i.;,geschreven . 
De èl<:•uri.e rn herPn p loP. g Kr;mt . u .i t in de !.ande.Lijke comneti LHó E>·edj v:tsie . 
Oe 2e H<.8rl.em herenp l oeg korr. t u.i. t .i n eh:~ d i~;tr· d<l competj t i.e 20 klasse . 
De Haarlam dnmesp~oeg komt uj t in de diB~r ikt compe t itte 2e kJatise. 
Meer inforrnatie volgt i n de 1·\0r.IE!Hdr:! ·-: l.ubblade n . 
Dro da t a •:0or de c umpc U .t i. e j 99i ~ijn. J2 mei. 1991 , -:..6 jun i. lC)9J en de f.i. nal.e 
op 8 .sep ternbr~ r J. 09 1. Noteren in de G.g.:md8. ! ! 1 

Programma~~ 

Vrouwen Lamlelijk DistriKt 
er·ed i v . ie div . Ie 2e kl. 

---- ---- -- --------------------------------------
100 m 2 2 2 1 
200 m 1 1 
400 m 2 2 2 1 
800 rn 1 1 2 1 
1500 m 2 2 
3000 m 1 1 2 1 
100 m hor den 1 1 2 1 
400 m horden 1 1 
4xl00 m estafette 1 1 1 1 
hoogspr-i ngen 1 1 1 1 ... 
verspringen 2 2 2 1 
hinkstapspr i ngen 1 1 1 
kogels t oten ,., 

2 2 1 (.. 

discuswerpen 1 1 1 1 
speerwerpen 1 1 1 1 ~ 

(aanta l nummers } (20) (20) {19) (min.ll) 

~1annen 

100 m 2 2 2 1 
200 m 1 1 
400 m 2 2 'Î 1 L 

800 m 1 1 
1500 m 2 2 2 1 
5000 m 1 1 2 1 
3000 m steeple 1 1 
110 m horden 1 1 2 1 
400 m horden 1 1 
4x l00 m estafette 1 1 1 1 
4x400 m estafette 1 1 
hoogspringen 1 1 1 1 
polsstokhoogspringen 1 1 1 
verspringen 2 2 2 1 
hinkstapspringen 1 1 1 
kogelstoten 2 2 2 1 
kogels l ingeren 1 1 
discuswerpen 1 1 1 1 
speerwerpen 1 1 1 1 

(aantal nummers) (24 ) (24) (20) (min.ll) 
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Hallo, hallo allemaal. 
Dit is geschreven voor jullie dlt verhaal 

5 December , trainen in de Paulus op de hoek 
En ja hoor, Zwarte Piet op bezoeko 

Strooien deed hij tot ieders plezier 
En ook bracht hij lekkors in ?.ilver papiero 

Ja, Sint is weer vertrokken, 
En daar hoor je alweer de kerstklokkeno 

Kerst voorbij, daar is het Nieuwe Jaar, 
Alle goede voornemens, zijn ze al klaar? 

Aanwezig zijn op training en wedstrijd,en 
meedoen aan een cross, 
Het is toch zo gezellig met z'n allen in 
duin en in het boso 

Wij wensen jullie allen een heel goed 
Nieuwe Jaar, 
Met heel veel harde knallen, maar kijk uit voor 
vuurwerk gevaar'! 

---- ~---- · 
~ --· -----

- 19 -



S C H i~ lV1 A A L G E M E N E W J N T f~ H T R A I N I N G E N 

10.00 - 1 I.. ]() : mei. f; .·!(~~= en ,i c~ng~~rls pupil ~en ABC 
meJ. :-"'I j e::; c~n j ;_)nf'.er1;..; j un i•11.'en D 
mei ~~J e~ ,;n jc'•lîJ!,~il::; .jur:ü>r·ell ro 

\ J 

16 . 0(! l '! . l)(): na~ i.::; _ ie~; te i l _i on{ ;cn;:; pup 1 .I 1 •:n ABC I 

1 •'1 lh ' < 1 :_::. : .JU\ l!?>t .... !.l:; e r. me i ;; j P:-:; j ll n i i lt'<·~ : 1 )) (l rl li1C i f-.i j t= ~:; jun .i oren 
,, ··'. 1() . ,, 

18. JU ;,:n . <J \) : me i,, . j t: ~ !:-) t; t1 ._Ï! )J l,gens j •.w i C.•rC:·n A/B 

18.00 ·- .l9 . 0Cl : _j ongcm; j lln ior·en ;_~ 

KE~.§!YAKANTIE: In de kerstvakantie i.s (~t· g0~I:__.Za<i_1 train i ng ( 26 t'n 27 dec ember 
en ?. en ~~ _j;,nu.:w L) . 

UI TNODIGlNG-01 IDEJ AAHSI3!JEENKOMST - --
Zondag 30 december n.s. is er geen 
tra:ining in de duim~n MAAR OP DE 
BAAN!!! 

De trai ning begint om 10.00 uur 
t) tl duurt t:nt + 10.L15 uur. Hierna 
i f> er een ge:-'.e.l.l. i e;e bijeenkomst om 
het oude ja~tr uit te lu:i den. Dit 
ge ldt v~or alle jeugdleden, !{om 
du:-; allemaal ! ! ! 

CROSS COMPETITIE 10 NOVEMBER TE SANTPOORT 

_l:O':jO m~-~C:.!: _ _j_!~_gen:-> Dl 
1;) . R~mc:o ·van Be.l l e ·· 
1.8. P1 rn Soomer 

150_0 __ ~~) tP.:_!_:_,"j_~Hlfz;~_0~~ _i:_~ 
;?.:? • Pau.l Filmer-

!-) . 00 
:) . 08 

5 . ~) '/ 

- :20 -

.l..<.!..C29 __ 1!2_~~~~~-__jonge~ pup Al 
3 . Vi ncent v.d. L;:ms 3.56 
8. Hené ~)oomer 4.08 

l:?~.>O ~~:!t:er _j _ _un~ens ~l.l 
·:2 . Pe ter Marl~wat 4.:38 



KLEURPI.,AA T 
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ü:DOOR DEN HAM~ 2!'> NOVE!>IBER 

H.i eronder de u .i l:s lagen van de 1.:1dü<W wed::.;t.:,~'ijd i n de Houtrus th:::illen .in Q,.;n 
!-laag. 
/1.-V. H:=<ar.lom w·erd Vf~~'tegenwoc.roigö dOOl:' Pet;er M;:rJ.uvat ~n Rernco van Belle . 

Pe tP. r ( Dll) 
Rcrnc<) ( l ) 

60 lll 

INDOOR ALKMAA H 

G - ·~4 

~) . Tl 

ver 

3 . 67 

1000 m 

D' i. e jun i. m' en D ( 2 !llf: i ~: j c~:> en i. j on gf::rl j z ijn .i d:~ccmber n:·>ar' A] k m:> ar geweest 
'JOO!' r-~ en i.ndoor wedstrijd. 
Het w:;rNI 1\ndrew Fung-ii-Lci. , \J/endy Twisk en ,J r~ ~;<;.ic:·t Hélm.:J.ker··3. Spikes wacen 
ved;oden , war. n t<.:~t. in ddnl~ werd ~fgenomen . 

De weds tr ijd be;•on om 13 . 00 uur e~1 E:ind i,~:~de om::_;~ ï.'/ . 00 uuc. 
OE~ s Ceer- \'liW3 fOed en het p r·ogrnmma ] .i t:'P perfekt. 
Hieror:d~~r· een ver~~l:.gjf: vun Wencly i\vi~;;.k en de prcsklt.ics: 

Za t-.erd<1g l december was e r :i. n td kmmu· een i ndoe>rwe dstt'iju . 
Eer.::~t. ver-. Je~.;::;icu sprong 3 . ")3 m. Déwrrt a mcx.:st i.k ,~0 m en Je:.-;sicR kogel. U: 
Li(~p 6 . 9 ~:;econden en Je~•~-~jc ~l :'>l:.0ute 6.6G rr;. Toe rt moe~.~t Jessi.ca de L!O rr. t'n ik 
LogeJ . fn m' n eer:·>te wor.' p :.;Loote il< 6 .22 m. DP lwr-~edc keer 6 . J6 m7 ..._,n PH . 
Je;;nic:t liep uver de 40 rn 6.5 ~::;econde n. 

De;:t-~ d< tg wa;; heeJ 1Puk en ge~el.l ig ~-~n ik honp cl<! t. d e voJgend~ ~e~ m(~er kin 
derc:n nwed<)en 1 

Gr<~etjes. van Wen t ~y 'f\visk 

40 Hl ver ~ogel 

Wcndy G. ~1 3. :)? 6 . 3G 
Je :-;sj ,-::a 6. ~ :·i • ~):J 6.G6 
Anr!rew 7.0 :.\ . :1 ~) ~) . ;.:8 

Verjaardag gevierd met 
oplaten 70 luchtballonnen 
.Jullü~ zijn het v af::t nog ni.el: vergeten, die 70 bal l onnen di e op znt:erdag 6 
okt.obo t• 1990 werden 1os gelaten om een 1ange re .is te gaan maken. In het vo
ri.ge \lJ .i.sse lt.j e konden jullie lezen waar de h a 1lonn~-:n zo:ctl terecht Wetren ge
lwmen. Negt:n kaartj e werden et' toer~ terug ontvangen. Maar· er kwamen nog twee 
k;_,ort.je terug. He t: e~1e k a -·trlj e was vnn Je ball o n v an H~RE_ccr, H."d"!f,KER.§_. lb t1r· 

b:.~ L .Lon werd ( c~en Jn<) ;md na het lo~ü<:~ten ) ge vonden d oor Wo l fgang Bonscl'l, !Ylnlker 
Weg •:) , Cl-.2801 Kl\HENTZ BundesJnnd Meck ]enburg, v oormal.ig Oost-Dui tslartci. lJ<;zc 
ba .i Jon kwam net lets mincle1' ver rian de ba} J.nn van Niel s 1-.ran t; die b::dlon kw;:1m 
Lcrer.:ht. in Pr.itzwalk ten rt•Jord-wer>t en van Berlijn (z ·ie vorige Wü; ;;c: l t je). 
Het tweede lv:wr-f:je bleek de (tot t1og toe) mee s t t•eis lust.i.ge b8]lon "t;e zijn. 
H·~t w;1~; de ballon van GU~~DO 1\'lOLNAH. Deze b a llon werd gev,)nclen door l'lbr ian 
Koch~nski, SUMI FZ NE, 07-320 MATKINJA HOJ o~truteckie, POLSKI. En da t la<tlste 
betcl-.C'nd POLENl !! 1 

1\cbecc-: , Ni <.:.1 ~; en Cu i do vonden daL hun re.i s.lus ti ge~ baLlonnen we 1 e en plekjf:: 
1n de kra11L venJ i : nde E: TJ zij schreven n;;~ar Het Ge~:;prek v;m c:!e D~tg. Een he e l 
leuk .in it.i. :lt;i.efi! i·~ i.st;c hi.en t~' het ooi< wel leuk om <-llle Y.endet's een oer h ol
lnnds<-: J..: er:~U\<:1:1,~t te ~;t.un-m. Wir~ weet groe.i t ûr' nog een leuke correspondent.ie 
u i L . ~u,~ce :-·. 1 ! ! 



Atletiekballon komt helemaal in Polen 

~
. . . 

:· .~ -~ 

~~ s< Jch.. kJJt JJ../,·t/n.. 'b ollrm.. a;m. :~ .-11. Jo rr /6 ~0 (/.4r, 

f~ tOflV'l ~ d.Jfl )!"~ ümt~% H~.~.& ~r4n- ~ 
;V ucrt K~'t {~wo.. SSO~wo~) Pt./t. _.tb J<tm 

~'!? '' .lf.l ~4-(.è/,.. ck« Cljx, l..t<->iil~ ~~-A-t !-<n'Lcl ll...ri.w·:f1A/J."."1-
l ~ ~ . q 
~· ~fF! ((~ll4o..dJ j I tÏn. ~ ~etter )!J ~ t ~ ~-r 
[~:~~;~-- ·, hJ..1M~iewo1..d. ~ch~~Kq _ ·- _ ~~ -'· 

~ .. ; 

]"4 " ' • - <j - - -
{~~~~- ,- JfC~Jwu.. (J:lft ,MJc<~~a,....~ 1~~ ~~~ Zf .flvt!. ,~ .. -~ ; 

W t' ctun•en mE>t ons drietjes wel in de 
krant om u te schrijven dat Wf! cr
gcm; hed blij nwe zijn", schrijven 

Rebl'cca (10), NiPls (9) eu Gl.iido (11} uit 
Haarlem. "We hebben pust gehad uit Polen 
en <>en land dat nicl mc<>r bestaat en da t 
O<•st-Duitslcmd he('ltf' ."' ;(.ev!'ntig kinderen. 
waaronckr dit drif'lal , nllwhten up 6 old.o
ber ter ere van de zcvt•ntigste verjaardag 
v<Jn atlE-tiekvereniging A V HaarlPm ieder 

.... ~"! ,.\ 

·!!'J·~ ' ~ .·'J ~ • 
. ' ' >~1\dj·· 

~-l r.i).f \.l ' 
,...., ...... , ..... ....."ll(9.te. > . H d .,. ' 

een ballonnetje oplaten . led~r kind had et-n 
kaarlje m'"t zijn of haa r naam er op aan cJ.e. 
b<Jllon vastgemaakt. Rebecca, Niels en 
Guidu hadden het geluk nogal reisl~tige 
ballvnnt:tjes te hebben. 
.•. Als we die 25 gulden van u krijgen , wiJlen 
we dat geven aan het dierenasiel . Bijna 25 
gu ldtm, want een klein beetje snoep voor 
nns drietjes kan er wel af he?" Nou, vooruit 
dan maar. 

E V E N VOORSTELLEN •••••• • ••••• 

S·inds vorige Wl:~ <.:: k 7.0ndag (,J dcc .) ben jk d t~ nieuwe t. rainer van d!i! C en D ju
n .i or-en . V;mdaa.r, drt L ·ik nw even w.il voorstE'Jlen. 
~'lij n n3arn .i s B<:!s Be r-nards e~1 ik be n :?J jnar o ud. Tot ltP.l~ e.inde v an december 
:Git i.k nog in rn :i .l i.ta .ire dienst al~~ sportinstructeur op de ka zerne in Ha:~rlern . 

Daacn'l ho<.lp ik een b<:1~JTJ b ::: krijgen a :l s gyrn.le:'aar op een .l agere or een m.i.dde1-
b:,;re sdwoJ . Zel:f spee l i k vorc:tb:lJ bij de voetbalvereniging VEW in fleemE; t ede, 
w;Jar ik .:-~l 18 j<lar lid Vi:.Ul ben . 
P.tlet:i eiç heb :i.k niet in clubverb<1rHi gedaan, maal' we1 ben i k :.üüjd fonatjek 
gewee ~;t in de :un~Jteut' ~; t'ee t' en d<'l.n met n ame de hor tere 1 oopnummers. Vooral 
tw~ t: e xp.l o:";i.eve in het t>pc in twe:rk he~" ft mij <.1 ll~ ijd zeer ,_la ngetrokktm. Desondanks 
h eeft. d r:: t.echni.ek v a n de technj~·:che numr.ers e n de t. l 'a.iniligsuren die t-~ r.in 

s dllli. i.cn, mij ::ütijd mûteloo:=; ge.f8scineerd . Met de Junio ren, die i.k nu dus op 
zon dag, i n de du inen t r a :in, hoop tk drm ooi~ zo <.~ 11-t'Ound fTl ()gelijk bezig te zijn , 
<Ü cea:t i s ce:r ik rne t.'~'rdPge ..:hl. het zwaartepun t op lopen en algemene c or tdi.t.i e 
verbetering di~nt Lc liggen. 
Voorlopig :z.::.l.l i. l< ZE:~ <~r cr •LhuusiBst en met veel ·i nzet de tr- ;:ün.ing van de ju
nioren op me blijv en ne~:1cn en i k hoop Jat de anj rno goed z.n .l zijn c~ n goed z;.•J 
hlij·.rerL AJ s rle d.fge J upen tl'ai. ni.ng u ts rn <:-JLst.ct f .~;e bru ikL mag wurden, denl< ik 
d<:lt i.k me t :<~o ' n gemot i.veerd.:;: groep van r.,eLu k mog spr e ken . 
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B E S T E J A A R P R E S T A T I E S 
•c~s==••••=••~-~~~~===~K••=••=n•~~===ma 

1 9 9 0 

PUI'II.LEN JONGENS 

NAAM CAT. 40m 60m ver hoog bal kogel 600m 1000m 
?-!A SS OP FA TRICK C(H2) 7o7 2.85 1).86 4o16 2. 51 o3 4o30o3 
CO:BEL.EN~ co os 13( 81 ) 7o1 3.07 5o55 2o59o9 
DEKKER 1-tA.RTIJN B 7.9 2. 82 18o58 ).96 3.20.9 5.04.5 
FJ..,U ANGEJ.JO B 6, 9 3.51 0.85 21.40 4. 66 2o35e1 
GOTDf.t< n:::RK B 7.4 3.37 6.36 
J.ANS~jN HARCO B 7.8 2.85 22.96 3. 81 
LANS V/D VINCENT B '7·7 2.79 tj.. 64 2.19o9 
LUNTZ J.HELS :B '!.9 2.93 4.72 2o47 ~ 5 
MIGHEL J.:i:'1"4RO l3 6. 7 3 • '"';'; 29.0 t. 6.72 2. 06 .5 3o 46,0 .I 

SLOClTJES ~HEK B 7-4 3.32 o.so 24.38 4.87 2.19.6 
SvOHBH RENE B 6. 9 3.31 0.95 23a54 5.40 2.16.2 3-47.5 
ESSEN VAN FR.ANS A-1( 80) 9.5 3.1'{ 1.15 7.55 3o58o0 
G .\ERO.NE RINALDO A-1 9.1 3s98 1 .1 0 . 28.88 6.78 3-41.9 
ROOIJ JJE i·IAARTEN A-1 10.3 3-2 9 6.71 4.28.4 
~-;:.fEL N.J..RK A-1 10.5 3.24 1. 05 20.10 6.36 4.12.5 
V(' NJWl1 VAN ARTHUR A-1 9.8 3.42 o.oo 6o94 4.31.1 
t~.A::DSTHA T. OBER'L'. A~1 9.3 3.65 1.15 25.92 6.80 ).45o1 
? ·~LLE VAN REI-WO , A-2( 79) 9. 0 3o68 1.20 7-55 3 .. 29o8 
PU!-:fi: -A-LOI ANDRE\If A-2 10.4 3.47 1.05 26o70 6.77 4. 46. 0 
Hb.UFF· STLFFAN A-2 9c7 3o57 1.15 7o55 4o04.3 
i"iOLNAR GUivO A-2 9o3 4.05 1.10 24.08 7.00 3o37o0 
RUIJTEill1AN INGO A-2 9-5 3.85 1. 30 7.70 4.01.0 
SCQ:\1ER PIM A-2 9.5 3.50 1.15 6.60 3.32 .2 
vgHTON RE1-1CO A-2 9o3 3.90 1.05 7.63 3o27o4 

PUPILLEN" MBISJES ·-
:BAS.' ~TENNIFER E(81) 7.9 2.98 4·49 
ESSEN VA N MARIEKE. B 6.8 3.72 0.85 14.00 5.15 2.13.2 3a52o1 
?I~){~AER SANNA B 7o2 3.64 3.20 2.18.9 
\"EHT ON eliRIST A E 7.8 2.73 0. 75 11.34 3-99 2.25.0 
\.1 ITT.:S"lAN Alm A B 1·9 2.68 ).04 2.24.4 
RA}1A.10~RS REBECCA A-1(80) 10.4 ).22 1.05 18.53 5·37 2.23.7 
.~n;REViS JOMH1A A-2(79 ) 8.8 1.35 33.48 0.20 3-31.6 
BAX. MEIKE A . ..., -c.. 1 O~ 1 3.39 1.20 16.67 5-54 2o12.6 3.39c9 
HEGC;ER MARIEKE A-2 10.3 2.82 0.95 5-97 2.)2o6 4-43.6 
S.AMHEEK V MARJANNE A-2 8.9 1.30 7.11 1.59-7 4.13.9 
JON'tCER MARIEKE A-2 9.6 1. 20 6.80 2.1?.0 4.00.7 

De persoonlijke prestaties van de koppelwedstrijd d.d. 1 september 1990 zijn 
niet verwerkt in bov er.::lt~:.ande k.bel omdat het geen officiële wedstrijd is • 

.., .. ::\ 
Ir~~-; 1 
\--~~/ 

~~;,. 
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Puljf!s verzamelen 

.Je buurtzil vol met putjes. 
Elk pulje iln.el! zijn eigen deksel. 
Die deksels zijn bestleuk gem~nkl. 

n·~~~ .. [®J
:·~IÏ ·· j 

. "'&\~ . . ,~ ~_:_ ___ .~! 

~] 
-r,-, P. 

-~ :hh>rn ~ ~ ~·lttl~ . - : 

!I - . . -f. - '" -
~ . . :, ~ ~·~~ 

.. " 

-: . .. :O~'ft.:- t! i 

Warboel 

J~ tn<ID d•e dek:~~lr. "rr.r!eru::mert" . 
Zoek 2(1maar op. 
Neen1 een v<>l papter mee en een dik stuk wasco krijt. 
Leq het papier óp de del<~.er en wrijf cb3r me' jl'l wasco over. 

NP.em je ''nfdruk'' i'Tl \':le, knip die neljes uil. en werk hem, zunodig, netjcr. bij. 
Mnt~k me: je he!e woep sarne:1 een rnoois nutdekselcolfa9e. 

V.un je 1eif een mooi r' l lldekselonlwctp maken? 
(Gct>f ook ann W<J ar din put toe di r:mt.) 

Er 1ijn hier vijl dieren door eikaar heen 
getukcnd. Kun jij toc11 zien welke 
d if'ren hel zih? 
M<wk 7.r een bef!!je duidelijke; rnP.t kleur 

- ~?!:) - ---------- --------·-·-----



B E S T E J A A R P R E S T A T I E S 1 9 9 0 JUNIOREN-D 

~AAM 60m 80m 80rnh ver hoog kogel epeer discus 600m ·. 1 OOOm 

JONGENS D-1 (1978) 
iA1·1AUICA CINJO 
:CRI11P GIJS 
1ARh"WAT PETER 
UJS PAUL 
3PRONK STEPHAN 
HNDT DE DARCY 
)ILLEM JULIEN 

13.7 5.10 11.62 4.07.4 
4o26.0 
3->16.7 
3-45.2 
4e09o9 

10.4 3.26 7.00 
12.4 17.2 3.81 1.20 6.24 23.90 

9.0 12.2 15.9 4.00 1.25 7-56 16.84 
12~6 2.82 2.80 
11.0 4.73 1.40 7.10 
14.0 19 a5 3.36 1.00 4.01 14.26 

l'ONGENS D-2 ( 1977) 

3.A.RREVELD OLIVIER 
~LOM MARK 
3RAAMS ARNE 
3RUIJN DE ARJEN 
riLHER PAUL 
tAAN DE DENNIS 
)UDSHOORN POLLE 
;CHIPPERS BASTTAAN 
TELDT HARK 
I AARDE VAN STEVEN 

12.1 
9.0 10.9 
8.7 11.3 

13.1 
13.4 
1 ·t. 1 
11.3 

lEISJES D-1 ( 1918) 60m 

~ANS TAMAR 9. 8 
~ AMAKERS JESSICA 9.1 
tiEU MICHELLE 
'WISK WENDY 9. 6 

ffiiSJES D-2 (1977) 

lOER DEBBY 9.0 
·oNK:E.'R INGRID 
:ONING BERJA 
tEIJER NAND.! 9.7 
:AYAH ANGELIQUE 
'ITTEHAN MARJAN 9 o 3 
;ANDBERGEN INGEBORG9.2 

16.1 
16.5 
15.7 
17.1 
18.5 
15.8 
15.2 

3 ~ 5:1 
3o55 

4.44 
4.08 
4.16 
3.62 
3-48 
4.53 
4.62 

1.30 
1.30 
1.35 
1o25 
1.00 
1.30 
1.40 

7.29 
7o45 
7 ·'l) 
6 .69 
7.56 
5o92 
8.40 
8.03 

60mh ver hoog kogel 

13.2 4 .. 32 1.20 
18.5 3-09 1.05 

)o55 1.05 

6.95 
6.42 
5.90 

12.9 3·75 
13.0 3.59 
12.5 3.75 
13.7 3.75 
15.3 3·13 

3.85 
13.0 3.97 

1,20 5.72 
1.05 7.53 
1.30 7.85 
1.25 7.72 
1.00 5. 96 
1.40 8.66 
1.20 8.32 

2î.64 

24.50 
24.12 
1 ).08 
~1.10 

2).24 
21.28 

speer 

18.58 
13.46 
14.93 

11o44 
19o 80 
25.52 
17.54 
10.78 

20.83 

16.92 

20.68 

3.38.3 
)o35o6 
3.17.9 
3.27.5 
4-10.2 
3.42.0 
3o47e8 
3o46o0 

discus 600m 1000m 

2.10.3 
2.14.0 
2. 02.3 3.36.2 

2o14.6 
2.07o2 4o09o8 
1,58o4 
2.03.6 
2,30.1 
1 • 50 01 3. 21. 9 

1ïo92 2,18 o4 

)e persoonlijke prestaties van de koppelwedstrijd d.d. 1 september 1990 zijn 
liet verwerkt in bovenstaande tabel omdat het geen oîficiële wedstrijd is. 
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JONGENS C-1 (1976) 

HE~RIKS ARJAN 
GIFFEN VAN JORRIT 
ISSELT ELDRIDGE 
DOUWES HOBIN 
PEEN-:RS ROEL 

.TONGE~S C-2 ( 1975) 

100 100h ver hoog kogel discus speer 800 

14.5 20.7 
18 .. 9 

1).1 16.3 
14.7 19.7 
14.9 20a1 

4.,07 1o20 6o26 
9a73 

5.52 1.45 9 .. 64 
4.09 1 .. 30 8.9) 
3 .. 57 6 .. 29 

17o92 

27.74 
25.14 
15.36 

24.35 2.27.1 

33-98 
2).32 
24.76 

1000 

3o32 0 5 

3.16.0 

3·29.2 

DIJK 'VANDAAN 15.'7 20.,4 3~89 L35 7.92 27~71 30.18 2.34.8 3.20.9 
PARKINSON MICHA.81, 1196 17.4 
f"EETERS FRITS 
SPTIUIJ'I' MARTI.HT 
CJ.'EROL NIELS 
WOLFF MANUEL 
ZWOL VAN ALLARD 

14.1 
14.3 18.5 4.82 1.55 10~56 36.53 
13.8 18.8 4.01 1o50 10.12 31o20 
12.2 17.1 5.51 1.50 11.30 31.88 
13.5 17.4 4.67 1.55 11.35 33o40 

28.54 2~32.0 
35.58 
48.06 2.22.1 
37.38 2.29.0 

3.25.1 
3.55.3 
3.00.1 
3.18.9 

!1EIS.7ES C- î ( 1 91.§j__8,._0,._m_8...:...0;.;.m_h"'-----_v_e...:...r_h_o_o_..g~k-'-o'"'-g-'-e l:::.......:d.:...j...:..._ s....;..c.....:u....;..s--'-sp"'-e...:...e:..;;:r~1...::.5..:..0 __ ___;;6....;..0....;..0_ 
ALDERDEN ETTA 13.0 
GHAZELHAJ SAMlRA 1 9 o 2 
QUIST COHINA ·13. ·1 
ROOIJ DE Mf.~RA{Jl.J ·11.,0 13.2 

MEISJES C-2 (1975) 

HAAN WENDY 
KAMERLING M~~IJE 
VERDONKSCHOT F'LOOR 
ZUlDERDUIN ILSE 

n.o n.o 
14.3 
ï7 .8 

1o20 
3v26 Gc90 
2.94 
4.50 1._30 

6.42 
5o87 
5u39 
6.62 

10.22 

Bij da jongens liep Daan van Dijk de 1500m in 5o06.0 

18.66 21.6 

18.26 22.0 
22v24 
23o14 23.,0 

2.16.7 

Indoor werd er 60m gelopen door:Niels Terol (8.9), Manuel Wolff(7.9) en 
Eldridge Isselt(8.4) 

Bij de me1SJBS liepen zowel Wendy Haan als Meraud de Rooij de 60m ·indoor 
in 8o8 aec. Een tijd van 3.43.8 liep Floor Verdonkschot op de 1o000m. 
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Verknipte spreekwoorden 

Op de1.e bladzijde zien jullie vijfentwintig verknipte spreekwoorden . Verknipt 
wil in dit geval zeggen "dwaas" of "nietszeggend". Elk spreekwoord is door 
een aántal puntjes in twee delen verdeeld. De eerste helft is goed en je houdt die 
eerste delen dan ook als uitgangspunt. Maar de laatste helften zijn op ver
keerde plaatsen terechtgekomen. Daardoor zijn alle spreekwoorden danig in de 
knvop geraakt. Probeer ze te ontwarren door de ju iste delen bijeen te zoeken . 
Het best kun je je balpen en een stuk papier te voorschijn halen . Schrijf de eer
ste delen onder elkaar en i.n de aangegeven volgorde op en ga ze dan aan de 
hand v~11 de stukken d ie je achter de puntjes ziet aanvullen. 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
R. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16 . 
17. 
18. 
19 . 
20. 
21. 
22 . 
23. 

25 . 

Alle goede dmgen ... voor de ogen draaien. 
Als de katjes muizen .. . wordt men wijs . ~. 
Als er twee ruilen .. , dan een zedig gelaat. ~ 
De een zijn dood .. . in een kJein hoekje. 
Door schade en schande . . ·. in een hok. 
Een gewaarschuwd man . .. is des duivels oorkussen. 
Een kat in nood . .. vangt altijd waL 
Een ongeluk ligt . .. zoals hij gebekt is. 
Een vliegende kraai ... bestàat in drieën. 
Elke vogel zingt .. . te paard en gaat te liOet. 
Er gaan veel makke schapen .. . honderd in !en lood. 
Er is een tijd van komen ... waar het n iet gaan lcan . 
Iemand een rad . . . is de ander z ijn brood . 
Ledigheid ... is goed vissen. ~ 

N
1 

ahgedanc a1·beid . .. m~~wehn ilze niet. ~----
n et v.~en .. . moet er een u en. 

In tr0ebel water ... als het heet is. 
Een 'liekte komt ... en een tijd van gaan . 
W ie met pek omgaa t . .. telt voor twee. 
Geen beter gewaad ... ziet men niet op een turfj e. 
Het bioed kr:.:ipt . . . maakt malle sprongen. tt 
M en moet he~ ijzer smeden ... wo;dt ermee besmet. ,~ • ·· 

1 

Twè.!df ?.mbachten . .. is het goed rust:::n. 
Vogdtjes <E•~ ·rroeg zingen ... der.ien /.' ng•!:uH.en. 
Vrienden m nood . . . ·1an gt de poes. 

f:-:\ 
AARDRIJKSKUNDIGE PUZZE L \ ~ 
Maa~ de zi nnen af , op de s~ippe ~~~n moet een Neder- ~\\ 
landse plaatsnaam worden ingevuld; het eerste antwoord ~ 

krijgt je als voor beeld cadeau , zodat je wee t wat de 
beàoeling is. 

1 . Ik moch t h~t vuil nie t in de Rijn storten , vandaar 
dat ik het naar de ' .. .. . . . . ( r.·Jaasbracht. ) 

2 . Het is geze ll.ig met !1 ·:H1nen te schaken, mctar sps n:-:erl-
èer is het als ik met .. ........ . 

3 . De burgemeester zou een boom planten, maar het 
gat liet h~ door zun .... . .. .... . 

4. Er is een varken te ~ater geraakt , ik denk dat 
de boer nu naar zij~ .......... . 

5. Ik spring nooit in de buurt van tuinen, zei de 
parach~tist , ik ben hltUd bang dat ik in de ........ . 

6. Ze hebben El niet uitgenodigd , maar denk je dat 
het ........ . 

7 . Toen in de herberg een hevige •echtpartij had plaats -
gevonden , vond j e waardin bij thuiskomst een . .... ... . 

8 . Toen de klei op ~as, kon men gelukkig nog een 
hele ~;ijd r.:et het . . ........ . 

9 . Sen koekoek vroeg zich 2f , waar zal ik mijn ......... . 
10 . Zo'n klein be8tje hout voor zoveel geld , ik denk 

dê>t i k à é'J.ar··Joor een heel ........... • 
11 . De ~eeste herten lagen rust!g t~ slapen , ik zeg 

maar een .. .. .... ~ . . . 
12 . 'lc • • -e co.,. ·-'~·hf·c· e"~r ·r -'Ie ''On -o ~·tÁ· ' Y• ~ ~:.~~:':~·."' .l -C ~ ., '."'1 lJ ~·-· ~ .. '-··· '-l ,,er ., e., 

IK ho~ alleen v An ae zomers vanaaa~ dat ik de 13 . 

14 . I~ schaak slecht, maar 1k ~eet dat ik nog ......... . 
15. De tel loeide naa~ het doel, de kee~er sprong 

en 

·.: :33 ' ... ~ •••••• 

.l7. Zijn i-::leine zus ~ e r~:..::)est~ o :.T erge·ien~ oh o!l \\.':~t •.•... •.. 

18. De l ucht ~ ee ~ vol kleine ~liegtuigen, maar het 

19 . Ge l d voor kadooTj e had ik niet ~~er, zodat ik 

20. Dacr ~e ~ard 2 ~inc hadJe~ de t~inderi ve e l 

VcJ.g ande keer de ~p:oc3in~o~ ... .. . ~l 1 ee~ ~ie w~e~ de 
1 ...... +- ...... l-· .·... =. ; : r .... "" ' ...... r) .-, • • 4- : , -, i ~ .-. ., ., t- •'"\ ~- , ,.....", '1...- ,., ..; I; y . t : .~...- 1 , • 

·::0 
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JUNIOREN 
=============== 

VERBETERING CLUBREG ORDS 1990 
================================ 

NETSJES C: 

QUJ) 

600 11 A" DE wiNTIT 1o 56.7 
80 MH w. HAAN 14o9 
HOOG DE WINDT/HAAN 1o 35 
VK't A. DE WIN:DT 4o57 
7 K.AJV:P -------------------------
MEISJES D: 

600 M Tc MEKRELHOLT 
1000 M F. VEP~ONKSCHOT 
HOOG W. HAAN 
VER \v. HAAN 
SPEER F. VERDONKSCHOT 
4 X 60M MEKKELHOLT/HAAN/ 

2.05.5 
)o41.6 

1~35 
4o03 

18.72 

DE ROOIJ/VERDONKSCHOT 
36.9 

DISCUS 
6 KANP 

JONGENS C: 

NIEUW 

M. DE ROOIJ 
M. DE ROOIJ 
w. HAAN 
w. HAAN 
1>!. DE ROOIJ 

M. WITTEMAN 
M. WITTEHAN 
M. WITTEMAN 
J. RAMAKERS 
B. KONING 
BOER/KONING/RANAKERS/ 
ZANDBERGEN 

I. ZANDBERGEN 
B. KONIUG 

1 0 52 01 
13 o2 
1o45 
4.65 

3063P 

1 0 50. 1 
3.21.9 

1o40 
4o32 

25.52 

35o7 
17.92 
2232P 

Op de 100m behaalde Michael Parkinson met 11.6 in 1990 een zelfde 
tijd als M. Westbroek (76), A. Leezenberg (82) en P. Been (87). 
Op de 1000m stond nog geen tijd op het bord vermeld voor de jongens 
junioren C: Hanuel Wolff' nu genoteerd met 3.00.1 (90). 

GEZOCHT: 

De jeugdcommis~ie zoekt versterking! ! 
\/J rdke m::tn of vrouw ~.omt ons helpen . Wij zijn niet vee.h>isend wat; betr'eft kw <l l .i 
fîe<J\:.(es , moar zoeken gt~woon een enthousiast per:-won 1.ü e 7.:ich enkele uurtjes 
per vwek rJf m:.;and wiJ inzetten voor de jeugd . 
Vool' nadere ·inform8t.ie kunt u zich wenden tot Emmy Rarnaker~.-; de jeugdtrain
~c;Ler-, o f een c ol l eg:.l jt!Ugdcomrn.issieljd, bijvnorheeld J o k e Verton, 
l;e_L . : 02503 - 39865 
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c L U.B R E c 0 R D s 
J u N I 0 .R E N 

!-1EISJES c i·:IEJSJNS D 

80 M A. DE \VIND'!.' 10.4 60 M rr ~l'-1EKKELHOLT 8.4 
150 M A. DE WH·rDT 21.2 600 t1 M.WITTEHAN 1 6 50 01 (90) 
600 M Mo DE ROOIJ 1 0 52. 1 (90) 1000 M Ho WITTE}fMf 3o21.9 (90) 
1000 M A. DE WIND'r 3o42o2 60 MH 11.DE ROOI...T '12 ~2 
80·. HR M. DE ROOIJ 13.2 

~igl 
HOOG 11 • w r.r 'l' EM.A N L40 ( 90 ) 

HOOG w. HAAN 1o45 '\"ER J.R.AH.AKERS 4.32 (90) 
VER w. HAAN 4.65 KOGEL W .HAAN 8.,99 
KOGEL M. KOK 8.55 SPEER B.KOrTING 2r:" ·-") ) . ) .... (90) 
DISCUS K. SCHOUTEU 19.08 DISCUS I. ZAN'DBERGBN 17.92 (90) 
SPEER M. KOK 25"92 4 x 60 M D.BOER/B.KONING 
4 x 80 N J .RAl''IAKERS/I. ZANDEERGEN 
7 KAI1P Mo DE ROOIJ 3063P (90) 35c7 (90) 

6 KAMP B.KONING 2232P (90 ) 

(90) .. NIEUW CLUBRECORD BEH.A.AI,D IN 1990. OVERIGE CLUBRECORDS UIT D~ 

-------~~~~~~-~~~~~!2~2~-------·- ---------- ------------------------------
JONGENS c JONGENS D 

100 M M. WESTBROEK 11 u 6 (76) 80 t-I H. P.AHKINSO.N 1 Oo2 (88) 
Ao LEEZEN13ERG 11o6 (82) 1000 M A. BLOK 3.04.4 (70) 
Pa BEEN 11.6 (87) 80 HH J. DOORNBOSCH 12.9 ( e1) 
M. PARKINSOU 11.6 (90) 1 ooo rlli s. 3PANJERSBERG 

800 M Re TRONP 2.,05.9 (71) 3.23.5 (86) 
1500 H w. SALZ1'1AN 4.29o7 r~3\ 1 Kt1 sw M. 'rREEP ) .. 38.4 ~78~ \ I J 

100 MH c. V/ D WERFF 14.9 (6)) HOOG M. ISSELT 1.60 84 
300 11H "' V/D WF...RFF 4L5 (85) VER E. LET ER 5.40 ( 84 ) vo 

1500 MH s. SPANJERSBEHG KCGEL D. KRUI'!'HOF 12Q30 ~78) 
4o5)o4 (88) DISCUS D. KRUITHOF 35u32 78~ 

3 I<M SW F. V RAVEl~SEERG BAL D, Ktl.UI':'HOF 60.00 ~~o \ I 

17.50.4 (75) SPEER J. LON'l'Eill'!AN 39.3~3 ( 85) 
HOOG SMITS/ISSELT/ (86) 4 x 50 M BLOK/SLOOS Eli 

BLOK 1.75 (72) SMITS / BAKl\.'BR 4-2,; 8· {70) 
POLSHOOG M. ISSELT 2.80 (86) 7 KAHP P .. BEBU 38 18P ( 85) 
VER B. STEENBERGEN 6o04 (54) 
KOGEL E. NOOH 14.11 (8?) 
:DISCUS D. KRUITHOF ·1-6.50 (80) 
SPEER D. KRUITHOF 50.76 (80) 
4 x 100 }1 BEEN/ISSELT EN 

LETER/V/D PRYT 4~.80 ( 87) 
BEEN/V KEULEN/ 
T.VELDEN/W I ELINGEU 

(87) 42.80 
1000 N .No WOLFP 3. 00.1 (90) 
8 K.ANP 'iJ. KRUK (85) 

a etiek 
• IR 

erenag-ng 
11 a a lern~-, 
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GOED 
AUTOMATISEREN 

IS INDEPAS 
LOPEN 

Ook m de publ teke ecto r LS het 
do I va n automansering 
efficiencyverbetering. Dat kan 
alleen word n bere ikt al auto
matisering en o rgam a tie perfect 
met elkaar in de pa lopen. 
Daarvoor i maatwe rk nodig. 
Door specialts t n die het 
ka rakter an (semi) overheids
organ i a ties door en door 
ke nnen: de m nsen van HCS 
Public AutOmation Services. 

HC Public Automation Services 
i een all round automa tiserings
bedrijf voor loka le ove rheden en 

nutsbedrijven . Voortgekomen uit 
de publieke sectOr zelf. 
Met kennis van de materie en 
ervaring als geen ander. Dus bij 
uitstek in staat de juiste onder
steuning te bieden, precies daar 
waar nodig . 
HCS Public Automation Services 
behoort tot het veelzijdige HCS 
concern: een garan tie voor 
kwaliteit en continuïteit. 

HCS Public Automation 
Services levert automatiserings
op lossingen inzake alle relevante 
toepassingen voo r de (semi) -

overheid , is actief als faci litair 
regiocentrum, verzo rgt het gehele 
traj ect van de kan toor
automatise ring en adviseert 
inzake systeemintegratie . 

HCS 
Public Automation Services 
assauplein 3 

Pos tbus 436 
2000 A K Haarlem 

Telefoon 023-3193 67 
Fax023-310937 






